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Tervehdys Uudenmaan kanakoiraharrastajat!
Toivottavasti kulunut metsästyskausi on ollut osallanne onnistunut, ja olette päässeet
nauttimaan yhteisestä harrastuksesta koirienne kanssa. Metsästyskausi alkaa olla lopuillaan
ja on aika kääntää katseet kohti tulevaa. Suuri kiitos vielä kaikille teille, jotka olitte viime
vuonna mukana järjestämässä Uudenmaan kanakoiraharrastajien tapahtumia, kokeita ja
etenkin Tuusula Summer Show -näyttelyä, jota ilman yhdistyksemme taloudellinen tilanne
olisi paljon tiukempi!
Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry järjestää taas tänäkin vuonna koulutus- ja koetoimintaa,
joihin otamme mielellämme uusia ideoita ja aktiivisia toimijoita vastaan.
Yhdistyksemme vuosikokous järjestetään sunnuntaina 15.3.2020 klo 17 Tuomarinkylän
vinttikoirakeskuksessa. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, lisäksi
hallituksesta erovuorossa ovat Kari Kallio ja Antti Mäkeläinen. Hallituksen jäsenen
toimintakausi on kolme vuotta. Kokouskutsu on liitteenä.
Kiertopalkintoanomukset
Iron-malja, PT-palkinto, Masin kuksa ja Paras metsästyskoira -kiertopalkintojen jakoa
varten ilmoita 15.2.2020 mennessä sihteerille kauden 1.1.–31.12.2019 tulokset
sähköpostitse silja.vuohensilta@gmail.com.
HUOM! Vain ilmoitetut tulokset huomioidaan! Palkinnot jaetaan vuosikokouksessa.
Kaikkien edellä mainittujen kiertopalkintojen haltijoiden (jaettu vuosikokouksessa
2019) tulee sopia niiden palauttamisesta sihteerin kanssa 15.2.2020 mennessä!
Iron-malja
Kaikki vuoden 2019 KAER-koetulokset, joista lasketaan keskiarvo. Myös 0-tulokset ja
”viivat” lasketaan mukaan keskiarvoon (anomukseen koiran ja omistajan nimi, koepaikat, päivät ja tulokset). Käyttövalion arvon omaava koira ei saa osallistua kisaan. Palkinto
voidaan jakaa yhdenkin kokeen pistemäärän perusteella.
PT-palkinto
Vuoden 2019 KAER-kokeen korkein pistemäärä (anomukseen koiran ja omistajan nimi,
koepaikka, -päivä ja tulos).
Masin kuksa
Jaetaan nuorimmalle mannermaisen tai englantilaisen kanakoiran omistajalle, joka on
vuoden 2019 aikana itse ohjannut koiraansa ja saavuttanut sillä NUO1 –palkinnon
(anomukseen koiran ja omistajan nimi, omistajan syntymäaika, koepaikka, -päivä ja
tulokset).

Paras metsästyskoira
Ritva Räisäsen perikunnan lahjoittama kiertopalkinto, joka jaetaan kerhon jäsenelle, jonka
omistama mannermainen kanakoira on saanut parhaan pistemäärän KAER M-kokeessa
vuoden 2019 aikana (anomukseen koiran ja omistajan nimi, koepaikka, -päivä ja tulos).
Kahden koiran saadessa samat pisteet, voittaa palkinnon iältään vanhempi koira.
Kesäpäivät
Kesäpäivät järjestetään 24.-26.7.2020 Toimintakeskus Suvipielisessä Rengossa. Ohjeet
ilmoittautumisesta ja kesäpäivien ohjelma julkaistaan kerhon kotisivuilla kevään/ alkukesän
aikana.
Vuoden 2020 aikana järjestettäviä muita kilpailuja ja jäsentilaisuuksia
Toko- ja noutokoulutusta on tarkoitus järjestää Tuusulan Terrisuolla. Ajankohdat
ilmoitetaan myöhemmin.
Koulutuksiin tarvitaan myös kouluttajia. Mikäli olet halukas toimimaan kouluttajana, ole
rohkeasti yhteydessä Soile Hanhiseen, p. 044 530 4786, soile.hanhinen@netti.fi.
Pentujen noutokurssi järjestetään jälleen heinäkuussa Nurmijärvellä. Pentujen noutokurssilla
käydään läpi noudon koulutus teoriassa kuin käytännössäkin. Kurssille voi osallistua kaikki
alle junkkari-ikäiset pennut. Paikka ja ajat (4 arki-iltaa) selviävät myöhemmin.
Haulikkoammuntaa pyritään järjestämään edellisten kesien tavoin, mutta aikataulu on
vielä avoin. Mikäli sinulla on halua organisoida ammuntatapahtumia, ole yhteydessä
puheenjohtaja Sanna Aaltoon (aaltosylvi@gmail.com).
Yhdistyksen tapahtumien järjestämisestä saa talkootunteja, joilla voi mm. maksaa
koeosallistumisia.
https://asiakas.kotisivukone.com/files/uudenmaankanakoiraharrastajat.kotisivukone.com/Ta
lkoohyvitysohjesaanto.pdf
KAER-mestaruuskokeet
Mestaruuskokeet pidetään Pornaisissa 30.10.-1.11.2020. Lauantaina NUO + VOI ja
sunnuntaina AVO. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa kevään aikana kotisivuillamme ja Facebookissa.
Aktiivista treenikautta kaikille!
HALLITUS

UUDENMAAN KANAKOIRAHARRASTAJAT RY

ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS 2020

Paikka

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen kerhotila,
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Aika

Sunnuntaina 15.3.2020 klo 17.00

1§

Kokouksen avaus
Katsaus menneeseen vuoteen ja kiertopalkintojen jako

2§

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5§

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

6§

Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

7§

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8§

Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle

9§

Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi

10§ Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten jäsenten vaali
erovuorossa olevien tilalle
11§ Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
12§ Määrätään yhdistyksen edustajat Uudenmaan kennelpiirin kokouksiin
13§ Hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
14§ Muut esille tulevat asiat
15§ Kokouksen päättäminen

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry
Hallitus

