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Hyvää alkukevättä, kanakoiraharrastajat!
Kädessäsi on vuoden ensimmäinen tiedote ja samalla - näin talven taittuessa kevääseen myös kutsu 11.4.2018 pidettävään vuosikokoukseemme.
Olisitko Sinä kiinnostunut osallistumaan
aktiivisemmin yhdistyksemme toimintaan?
Siihen on nyt loistava tilaisuus, sillä vuosikokouksessa valitaan hallitukseen uusia jäseniä
erovuoroisten tilalle. Tarvitsemme siis uutta verta ja tuoreita ideoita toimintamme
kehittämiseen. Lähde rohkeasti mukaan ja ilmaise halukkuudestasi tehdä yhdistyksemme
eteen jotakin hieman enemmän. Lisätietoja allekirjoittaneelta.
Hallituksen kokoonpanon lisäksi käymme vuosikokouksessa läpi tulevia suunnitelmia sekä
summataan mennyttä vuotta oheisen asialistan pohjalta.
Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan myös kiertopalkinnot vuoden 2017 tulosten pohjalta.
Palkintoja voit hakea 7.4. asti. Ohjeet tässä tiedotteessa sekä nettisivuillamme: www.pkkh.fi.
Kulunut kausi jäi historiaamme kokeiden osalta yhtenä vilkkaimmista, kiitos siitä sekä kaikille
kokeiden ja kilpailujen järjestäjille että taustajoukoille. Järjestämissämme kokeissa oli
kuluneen kauden aikana liki 90 koekäyntiä. Tämä on huikea määrä, joskin määrää selittää
viime lokakuussa järjestämämme iso valtakunnallinen Ladies' Trial -kilpailu.
Tulevista tapahtumista suurin puristuksemme on tänä vuonna Tampereen Hau-Hau Dog
Show, joka järjestetään toukokuun alussa. Näyttelystä saatavat tuotot ovat jo vuosien ajan
muodostaneet suurimman osan yhdistyksen tuloista. Siksi olisikin erittäin tärkeää, että
saamme paikalle riittävästi talkooväkeä. Hommat on helppoja ja jokaiselle löytyy varmasti
sopivaa tehtävää.
Perinteiseen tapaan keväällä järjestetään tokoa, haulikkoammuntaa jne. Tulevista
tapahtumista vielä tarkemmin vuosikokouksen jälkeen postitettavalla jäsenmaksulaskun
sisältävällä tiedotteella. Seuraathan myös tiedotusta nettisivuillamme www.pkkh.fi sekä
facebook-ryhmässämme. Pikatiedotteiden varalta voit ilmoittaa meille myös
sähköpostiosoitteesi: info@pkkh.fi.
Kevätterveisin
Oskari Juhola
Puheenjohtaja
gsm 0445771826, email
oskari.juhola@gmail.com
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WANTED! - Talkooväkeä koiranäyttelyyn
Merkatkaahan kaikki kalentereihinne 5.-6.5.2018 oman kylän suuri koiratapahtuma Hau-Hau
DogShow 2018 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa. Tapahtuma sisältää kaksi isoa
koiranäyttelyä. Jos et vielä ole ilmoittanut koiraasi näyttelyyn, voit sen 3.4.2018 mennessä
tehdä hintaan 45 euroa. Ilmoittautuminen päättyy 9.4.
Paitsi, että voit osallistua näyttelyyn näytteilleasettajan roolissa, voit myös olla mukana
järjestämässä tätä hienoa tapahtumaa. Pirkanmaan Kanakoiraharrastajat ry on mukana
järjestelytoimikunnassa ja jäsenistön talkoopanoksella on mittava merkitys tapahtuman
onnistumisessa.
Meillä on jo vuosien kokemus mm. ison kehän järjestelyistä sekä kehien muonituksesta,
joten tervetuloa taas talkoovahvuuteen sekä konkarit että ensikertalaiset. Tämä on loistava
tilaisuus päästä tutustumaan omaan porukkaan, mutta myös vilkaisemaan, miltä näyttää
koiranäyttelyn backstagella. Tehtäviä riittää kaikille perheenjäsenille nuorisosta vaariin,
naapurinkin saa ottaa mukaan, kaikki apukädet otetaan kiitollisuudella vastaan. Talkooväelle
tarvetta 3.-6.5.
Näyttelyyn osallistuminen on meille yhdistyksenä elintarkeä ponnistus. Näyttelyistä saatavat
tulot turvaavat toimintamme jatkuvuuden.
Talkooporukkaan on siis haku auki nyt. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse info@pkkh.fi
Näyttelyn kotisivut löytyvät osoitteesta: https://www.facebook.com/hauhaudogshow/

Haulikkovuorot Sahalahdella 8.5. alkaen tiistaisin
Haulikkoammunnat järjestetään touko-kesäkuussa tiistai-iltoina Sahalahden ampumaradalla
klo 18.00. Vuorot ovat 8.5., 15.5., 22.5., 29.5. ja 5.6. Viimeisellä kerralla ammutaan kerhon
mestaruuskilpailut miesten ja naisten sarjoissa. Ratamaksu on 10 €/ ilta (maksetaan
paikanpäällä) sisältäen kiekot ja ammuttajat. Muista omat patruunat! Rata on varattu vain
PKKH:n käyttöön. Illan aikana ehtii ampua useita kierroksia.
Ajo-ohje: Sahalahdelta n.10 km Kuhmalahden suuntaan. Parisataa metriä ennen
Kuhmalahden rajaa käännytään vasemmalle Mustakorventielle, jossa rata sijaitsee. Huom.
tiellä ei ole ampumarata opastetta.
Yhteyshenkilö Raimo Salo, gsm 040 501 9525.

Tottelevaisuuskoulutusta Pirkkalassa Messuhallilla 14.5. alkaen maanantaisin
Viiden kerran tottelevaisuuskoulutuskurssi alkaa Pirkkalassa Messuhallin parkkipaikalla
lähellä koirapuistoa maanantaina 14.5. klo 18.00. Kouluttajana toimii jo aiemmilta vuosilta
tuttu Heikki Tuomola. Toko-koulutusta siis viitenä peräkkäisenä maanantai-iltana: 14.5, 21.5,
28.5., 4.6. ja 11.6. alkaen klo 18.
Toko-kurssin maksu on 10 euroa ja sillä saa osallistua kaikkiin koulutuksiin. Saman talouden
koirat saavat osallistua yhdellä maksulla. Maksu paikanpäällä, varaa tasaraha!
Koulutuksessa keskitytään mm. yleistottelevaisuuteen, ihmisten ja muiden koirien
kohtaamiseen.
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OLISIKO TÄSSÄ SINUN KOIRALLESI KIERTOPALKINTOA...?
Kiertopalkinnot ovat taas jaossa vuoden 2017 ansioiden perusteella. Ilmoitathan koirasi
saavuttamista tuloksista Oskari Juholalle sähköpostitse (oskari.juhola@gmail.com) tai
www.pkkh.fi-sivustolta löytyvällä lomakkeella 7.4.2018 mennessä. Myöhemmin tulleita
tuloksia ei huomioida! Palkinnot jaetaan 11.4. vuosikokouksen yhteydessä. Muistathan
palauttaa mahdollisesti viime vuonna saamasi palkinto vuosikokoukseen mennessä!
Kiertopalkintojen säännöt
• Koiran omistajan tulee olla seuran jäsen.
• Palkinnot jaetaan vuosikokouksessa (ellei toisin mainita).
• Kilpailuaika on kalenterivuosi.
• Palkinnon voittanut kaiverruttaa palkinnot omalla kustannuksellaan ja palauttaa kerhon
nimeämälle henkilölle kahta viikkoa ennen vuosikokousta.
• Ellei palkinnon kohdalla erikseen mainita, palkinnon saa pysyvästi omakseen kolmella
saman koiran kiinnityksellä.
• Palkinnon voittaa nuorempi koira, mikäli muuta eroa palkinnon tavoittelijoiden välille ei
synny.
• Pisteet hankitaan rodunomaisesta käyttökokeesta ellei toisin mainita.
• Koiran omistaja on velvollinen itse ilmoittamaan kerhon määräämälle henkilölle koiran
saavutukset.
Jaettavat kiertopalkinnot
Koirapatsas: Nuorten luokassa parhaan pistemäärän saavuttaneelle mannermaiselle
koiralle.
Plootu: Seuran omissa kokeissa parhaan pistemäärän saavuttaneelle koiralle. Palkinto on
ikuisesti kiertävä.
LK/KK saksanseisojien kiertopalkinto: Parhaan kahden kokeen yhteenlasketun
pistemäärän saavuttaneelle koiralle
Englantilaisten kanakoirien kiertopalkinto: Parhaiten kokeissa menestyneelle koiralle
(NUO, AVO ja VOI luokan koirille). Palkinto on ikuisesti kiertävä.
Pienimünsterinseisojapalkinto: Palkinnon on lahjoittanut Anja Kallio. Kokeissa parhaan
pistemäärän saavuttaneelle koiralle. Jos useammalla koiralla on sama tulos kerhon omissa
kokeissa saavutettu tulos ratkaisee. Sen jälkeen ratkaisee jos on palkintoja TOKO tai MEJÄ
kokeista. Palkinto on kiertävä.
Pienrotujen kiertopalkinto: Kokeissa parhaan pistemäärän saavuttaneelle koiralle. Jos
useammalla koiralla on sama tulos kerhon omissa kokeissa saavutettu tulos ratkaisee. Sen
jälkeen ratkaisee jos on palkintoja TOKO tai MEJÄ kokeista.
Harrastepalkinto: Eniten kilpailu-, näyttely- ja/ tai koepalkintoja samalla koiralla keränneelle
henkilölle. Näyttelyksi luetaan kaikki viralliset näyttelyt, kilpailuksi kaikki kokeet, myös muut
kuin rodunomaiset.
Piirinmestari – kiertopalkinto: Pohjois-hämeen KAER -piirinmestaruus kokeen voittaneelle
koiralle.
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PIRKANMAAN KANAKOIRAHARRASTAJAT RY – VUOSIKOKOUSKUTSU 2018
Tervetuloa Pirkanmaan Kanakoiraharrastajat ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 11.4.2018
klo 18.00. Kokous järjestetään Pohjois-Hämeen kennelpiirin kokoustilassa, Tampereentie
484, 33880 Lempäälä.
ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat (2 kpl)
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen.
Vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
tili- ja vastuuvelvollisille.
Vahvistetaan vuoden 2018 jäsenmaksut.
Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018.
Valitaan kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
Valitaan toimikuntien koollekutsujat
Kiertopalkintojen jako
Muut asiat
Kokouksen päättäminen.

