VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS
1. Yleiskatsaus toimintaan ja sen edellytyksiin
Kerhon toiminta on jatkunut aktiivisena. Toimintaa on ollut sopivasti ja koiraihmiset ovat
olleet innokkaita.
2. Tehdyn toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion toteutuminen
Toimintasuunnitelma on toteutunut pääpiirteittäin suunnitellusti.
3. Yhdistyksen johto- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja Hannu Haapamaa, varapuheenjohtaja Heidi Oinonen, sihteeri Saimi
Ritvanen, rahastonhoitaja Ilmari Kolehmainen, sekä muut johtokunnan jäsenet: Satu
Puranen, Hannu Hänninen ja Timo Pennanen
4. Kokoukset
Johtokunta pitänyt 4 kokousta. Vuosikokous pidettiin 22.2. Vesannon kunnan kirjaston
kokoustiloissa. Kokouksen alussa palkittiin koiranomistajia omista ja koirien saavutuksista.
Kokouksen lopussa muistettiin Ilmari Kolehmaista pitkän sihteerin uran ansiosta.
5. Jäsenistö
Jäseniä oli toimikauden lopussa 84 kpl
6. Toimikunnat
Näyttelytoimikunta: Ilmari Kolehmainen, Heidi Oinonen, Hannu Haapamaa, Saimi
Ritvanen, Taru Tuhkanen, Hannu Punkki ja Hannu Hänninen.
Kokouksia pidettiin 7kpl.
7. Varsinaisen toiminnan laatu ja määrä
Vuoteen on mahtunut paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia.
Ari Honkaselän Honkalouhun Onni osallistui pm kilpailuun ollen siellä kolmas, ja pääsi idän
valintaan.
Veikko Hynnisen beagle Oskar-rannan Tiku voitti pm kilpailun.
Unto Turpeisen jämtlanninpystykorva oli pm 4 idän valinnassa.
Ilmari Kolehmaisen jämtlanninpystykorva Nissas On valittiin vuoden Sisä-savon
pystykorvaksi.
Ilmari Kolehmainen palkittiin kennelpiirin kultaisella ansio merkillä.
Koetoiminta:
Ajokoe 23.1. peruttiin runsaan pulverimaisen lumen vuoksi.
Hirvikoe 5.9.-18.9. ylituomarina Hannu Punkki, 6 koiraa, kaksi ykköstä
Hirvikoe 20.9. ylituomarina Hannu Punkki, 8 koiraa, rankan vesisateen vuoksi tulostaso jäi
heikoksi.
Hirvikoe 11.9. ylituomarina Pekka Huttunen, 10 koiraa, 3 ykköstä
Ajokoe 19.9.-2.10. ylituomarina Jari Hämäläinen, 2 suomenajokoiraa ja 1 beagle, tulostaso
heikko
Ajokoe 18.12. ylituomarina Pekka Flygare, 5 ajokoiraa ja 1 beagle, kolme ykköstä, kaksi
kakkosta ja yksi kolmonen, Tarja ja Timo Huuskosen Honkalouhun Sumu voitti kerhon
mestaruuden
Hirvikoe 29.12.2011 ylituomarina Mika Pöyhönen, 12 koiraa, tulostaso hyvä
Liikuntahallin valvontaa maaliskuussa.
Kolomen Kimppa-näyttely järjestettiin 23.7. Vesannolla. Koiria oli 382kpl ja näyttelypäivä
sujui erittäin onnistuneesti.

Näyttelyharjoituksia pidettiin erittäin aktiivisesti lähes koko kesän ajan, ihmiset olivat
innokkaita treenaamaan koiriensa kanssa.
Jäsenten koirat ovat menestyneet vuoden aikana muutenkin hyvin kokeissa ja
näyttelyissä.
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
Taloudellisen tilanteen yksityiskohdat selviävät vuoden tilinpäätöksestä.
10. Tiivistelmä toiminnasta ja tulevaisuudennäkymät
Kerhon toiminta on kuluneena vuonna ollut aktiivista ja pitänyt koiraharrastusta yllä
kaikinpuolin hyvin. Koiraihmiset ovat päässeet kehittämään sekä itseään, että koiriaan niin
näyttö-, kuin käyttöpuolellakin. Harrastuksen parissa on saatu hyviä kokemuksia ja
mukavia hetkiä.

Johtokunta

