VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS
1. Yleiskatsaus toimintaan ja sen edellytyksiin
Kerhon toiminta jatkunut vilkkaana, voisiko sanoa, että erittäin vilkkaana Koiraihmiset myönteiset ihmiset ottaneet kerhon omakseen, jonka ansiosta toiminta ollut mahdollista.
2. Tehdyn toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion toteutuminen
Toimintasuunnitelma toteutunut pääpiirteittäin suunnitellusti. Pysytty tehdyssä menoarviossa.
Koetoimintaa haittasi ajavien koirien puute.
3. Yhdistyksen johto ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja Hannu Haapamaa, varapuheenjohtaja Hannu Hänninen
Muut johtokunnan jäsenet; Heidi Oinonen, Timo Pennanen, Unto Turpeinen, Ilmari Kolehmainen, Jori
Huuskonen. Varajäsenet Markku Oinonen ja Jukka Korhonen. sihteeri-rahastonhoitajana toiminut Ilmari Kolehmainen.
4. Kokoukset
Johtokunta pitänyt 3 kokousta,
Vuosikokous pidettiin Vesannon kunnan kirjaston kokoustiloissa 21.2. Kokouksen alussa palkittiin koiranomistajia omista ja koiriensa saavutuksista
5. Jäsenistö
Jäseniä oli toimikauden lopussa 72
Veikko Hynniselle myönnettiin kerhon kunniajäsenen arvo.
6. Toimikunnat
Ei ollut erillisiä toimikuntia
7. Varsinaisen toiminnan laatu ja määrä
Toiminta jatkunut erittäin vilkkaana ja antoisana
Jpu Herkko, omistaja Unto Turpeinen osallistui hirvi pm:ään.
Koetoiminta;
Linnunhaukkukoe 28.8 ylituomarina Pekka Kumpukallio. Koiria 6, tulostaso kohtuullinen, Jukka Korhonen vastasi kokeen järjestelyistä
Hirvikoe 16.9 kolme koiraa, ylituomarina Kari Hintikka. Koe samalla kerhonmestaruuskoe, mestariksi
Esa Väätäisen Nhn Nita, pist. 33, kokeen tulotaso vaatimaton voittaja koiraa lukuun ottamatta
Hirvikoe 30.12 ylituomarina Ari Ylönen. Koiria 9, voittaja koiraa lukuun ottamatta kokeen tulostaso
heikko
Ajokoe 8.10 piirikarsinta, ylituomarina Sanna Kumpulainen, koiria 5 kappaletta
Ajokoe 17.10, Beagleiden pm-koe, ylituomarina Toivo Kangas, koiria 6 kappaletta. Kokeen järjestelyjä
kiitettiin, jopa valtakunnan tasolla
Ajokoe 18.12, kerhonmestaruuskoe peruttiin, ei osanottajia
Ajavien koirien Sisä-Savo ottelu, ei tietoa
Hirvikoirien Sisä-Savo ottelussa, ei tullut menestystä.
Muuta toimintaa,
Näyttelyharjoitukset jatkuneet vilkkaana.
Sisä-Savon mestaruus pilkit Suonenjoella, ei mestaruuksia
Kerhomme jäsentenkoirat osallistuneet muutenkin hyvällä menestyksellä näyttelyihin ja kokeisiin
Kerhomme jäsenet hoiti Traktori Jazz tapahtuman järjestysmies tehtävät, vastaava Heidi Oinonen.
8. Edustukset ja yhteistyö muiden kanssa
Kennelkerho jäsenenä SHHJ:ssä, SAJ:ssä, SPJ:ssä, Suomen Kennelliitossa, lisäksi yhteistyötä
naapuri kennelkerhojen kanssa.
9. Yhdistyksen taloudellinen asema käsiteltävänä toimikautena
Taloudellinen tilanne oli olosuhteisiin katsoen vakaa.
Taloudellisen tilanteen yksityiskohdat selviävät vuoden tilinpäätöksestä.
10. Tiivistelmä toiminnasta ja tulevaisuudennäkymät
Kerhontoiminta on kuluneena vuonna täyttänyt tarkoituksensa, herättänyt ja pitänyt yllä koiraharrastusta. Erityisesti jäsenistö on saanut harjoittaa koiraharrastustaan ja kehittää itseään koiraharrastussen vaativassa lajissa.
Kerhon tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, nyt kun koiraharrastuksen määrä näyttää nousevan.
Vaikeutena on sama kuin muussakin toiminnassa näissä pienissä pitäjissä; nuoriso muuttaa työ- ja
opiskelupaikkojen perässä pois paikkakunnalta. Siksi toimintaa olisi kohdistettava entistä tehokkaammin alueella asuvaan väestöön.
Johtokunta

