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Hallituksen kokous 14 / 2014   Pöytäkirja 
 
Aika: torstai 23.10.2014, klo 20.00  

Paikka: Skype –puhelinkokous 
 

 

Kokoukset 2014 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 

Romppanen Juha, pj x x x x x 

Salminen Kaisu, vpj x x - - x 

Haliseva Markku x x x - x 

Halme Ville - x x x x 

Hatunen Harri - - - - x 

Konttaniemi Niina x x x x x 

Köcher Kurt x x x - x 

Myller Vesa x - x x - 

Mäkiaho Timo - x x x x 

Nikmo Tero - x x x - 

Tenhunen Saija x x - - x 

Turkka Valtteri x x - x x 

Läsnä yht. 8/12 10/12 8/12 7/12 10/12 

 
 
1    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.08. 
 

2    Kokouksen järjestäytyminen  

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saija Tenhunen ja Harri Hatunen.  



 

 

 

3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 10/12 
hallituksen jäsenestä. 
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 

Todettiin että pöytäkirja 13/2014 on matkalla toimistolle. 
 
5  Maa- ja metsätalousministeriön kysely koirakilpailuja järjestäville tahoille  

Esitys: Eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa. Maa- ja metsätalousministeriö on 
lähestynyt koiratapahtumia järjestäviä tahoja kyselyllä. Mietitään yhdessä miten 

kyselyyn vastataan ja nimetään henkilö, joka ottaa vastuun liiton vastauksesta.  
 
Päätösesitys: PR-toimikunta valmistelee vastaukset kyselyyn ja tuo ne hallituksen 

nähtäville 5.11.2014 mennessä. Hallituksen kommentit 8.11.2014 mennessä ja 
kyselyn vastaukset toimitetaan eteenpäin 10.11.2014 mennessä. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Päätetään tarvikevälityksen jatkosta  

Esitys: Nykyinen tarvikevälittäjä joutuu jättämään tarvikevälittäjän tehtävät. Liiton 

internet -sivuilla on hakuilmoitus uudesta tarvikevälittäjästä. Mikäli uutta 
tarvikevälittäjää ei löydy, on päätettävä mitä tarvikevälitykselle tehdään ja mihin 
varasto tullaan sijoittamaan. 

 
Päätösesitys: Hallituksesta Valtteri Turkka alkaa hoitamaan tarvikevälitystä 

seuraavaan hallituksen kokoukseen saakka. Tarvikevälityksen varasto siirretään 
Lieksaan. PR- ja kehittämistoimikunta, Markku Haliseva, Saija Tenhunen, Juha 
Romppanen ja Kaisu Salminen ryhtyvät selvittämään mahdollisuuksia saada uusi 

tarvikevälittäjä. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
7  Ranskan EM-kilpailujen A-maajoukkueen nimeäminen  

 
Esitys: Kilpailutoimikunnan esitys urheili joista liitteenä (liite 1). Kaikille valituille 

saatava urheilijasopimus voimaan lokakuun loppuun mennessä liiton allekirjoituksi lla 
varustettuna. 
 

Päätösesitys: Hyväksytään A-maajoukkueeksi liitteen 1 mukainen lista urheilijoista. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 



 

 

 

8  Päätetään A-maajoukkuetuen suuruudesta sekä maksetaanko osallistuminen 
vain yhteen luokkaan 

Esitys: Toimintasuunnitelmassa maajoukkuetukeen varattu 4200 €. Tämän hetkinen 

esitetty A-maajoukkuekoko on 13 henkeä. A-maajoukkuetuen määräksi esitetään 
normaalista 300 € poiketen 250 € / hlö, koska esitetty tuettava joukkue on suuri ja 

lisäksi tulevat ilmoittautumismaksut joka on ka. 70 € per luokka. Luokkia urheilijoilla 
on yhteensä 18 kpl. Kokonaiskustannukset olisivat näin ollen 4510 €. A-tuen 
kriteereissä on otettu huomioon ja niihin on vaikuttanut OPM:n tukien tiukentuneet 

kriteerit lasten-, nuorten-, ja harrasteliikunnan osalta.  
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
9  Kajaanin talvikisahakemus  

Esitys: Kainuun Palveluskoirayhdistys on halukas järjestämään lisäkilpailuna 
valjakkohiihtokilpailut maaliskuun lopussa. Kilpailuhakemus liitteenä (liite 2). 

Hyväksytäänkö kilpailu järjestettäväksi? 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 

 
10  Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 
 
11  Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 20.11.2014, klo 20.00. 
12  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.32. 
 
 

 
 

 
______________________  ______________________ 

Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   sihteeri  

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Saija Tenhunen   Harri Hatunen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 


