Jaoksen päätöksiä 2016

Lapua 12.3.2016
-

Jaoksen jäsenet, tehtävät ja toimikaudet:
Puheenjohtaja Karri Heinonen, toimikausia jäljellä 1 vuosi
Varapuheenjohtaja Jyrki Toljander, toimikausia jäljellä 2 vuotta
Sihteeri Virpi Sarparanta, toimikausia jäljellä 1 vuosi
Pentuvälittäjä punaiset irlanninsetterit Jyrki Toljander
Pentuvälittäjä punavalkoiset irlanninsetterit Karri Heinonen
Tietokannan päivitysvastuu Virpi Sarparanta
Jäsen Markku Hakuli, toimikausia jäljellä 3 vuotta
Jäsen Ahti Putaala, toimikausia jäljellä 1 vuosi
Jäsen Jouni Määttä, toimikausia jäljellä 2 vuotta

Skype-kokous 23.4.2016
-

Päätettiin, että koti- ja ulkomaiset koetulokset lisätään aikajärjestyksessä nettisivuille
koetulokset osioon.

-

Jaoksen noutomestaruuskilpailut pidetään kerhon jalostuspäivien yhteydessä. Jyrki
hoitaa noutolinnut jaoksen kisaan. Markku toimii tuomarina. Virpi hoitaa jaoksen
kiertopalkinnot paikalle ja Jyrki tuo lisäksi merkkiliivit sijoittuneille.

-

Pidetään tarvittaessa jaoskokous sunnuntaina 22.5. jalostuspäivien yhteydessä.

-

Erikoisnäyttely 11.6. Varataan iltaohjelmaa varten Wanha Karhumäki. Karri hoitaa
varaukset (tila ja huoneet jaosjäsenille). Jaos kustantaa makkarat osallistujille. Markku
kertoo terveisiä tuomaripäiviltä ja Kari Tuikkala Metsäkokeista.

-

Kennelliitto antaa rotujärjestölle mahdollisuuden kommentoida pentuvälityksessä olevia
pentueita. Mahdolliset kommentit lähetetään Samuli Koskenniemelle, joka hoitaa
kommentit eteenpäin Kennelliiton pentuvälityssivuille.

-

Irlanninsetterijaoksen päätös julkaista kaikki jäsenten pentueet pentuvälityksen sivuilla
on aiheuttanut keskustelua muissa jaoksissa ja kerhon toimielimissä. Päätettiin pitää
julkaisupolitiikka entisellään. Mikäli tilanne muuttuu oleellisesti, käsitellään asia
uudestaan tulevissa jaoskokouksissa.

-

Myytävät jaostuotteet ovat Virpillä. Päivitettävä tiedot jaoksen sivuille.

-

Mietitään uusia jaostuotteita myytäväksi esim. shoftshell takki. Markku selvittää mitä
tuotteita löytyy.

-

Punavalkoisilla on Suomessa tiedossa yksi pentue. Muissa pohjoismaissa muutama
pentue tiedossa.

-

Punavalkoisille irlanninsettereille on koulutuspäivät Norjassa 22.-24.7. Suomesta on
menossa tilaisuuteen muutama osallistuja.

-

Suomen joukkue sijoittui kolmanneksi irlanninsettereiden maaottelussa Tanskassa
31.3.2016 Tanskan irlanninsetteriyhdistyksen 100-vuotisjuhlien yhteydessä.
Virpi on kirjoittanut jutun kilpailuista Ekipageen. Päivitettävä kuvia ja tulokset myös
nettisivuille.

Lapua 1.10.2016
-

Sihteeri selvittää käyttäjätunnuksensa ja aloittaa sivujen päivityksen sekä hoitaa
jaoksen sähköpostin ajan tasalle.

-

Kennelliiton sivuilla oleva hanki koira.fi -sivuston teksti on tehtävä uudestaan punaisen
irlanninsetterin osalta. Mallina käytettävä punavalkoisen irlanninsetterin tekstiä.

-

Irish Trial -kokeen päätuomari on Knud Sollid. Koe viedään läpi yhden päivän kokeena
yhdellä ryhmällä. Majoitus tuomarille ja koetoimitsijoille on Camping Lapinkylässä.
Palkinnot 5 pyttyä (Jyrki), merkkiliivit ja lätkät (Markku), tuomarilahja (Jyrki) ja maastoopas Markku

-

Kerhon yhteisiä kevätpäiviä ei ole vuonna 2017. Jaokset voivat halutessaan pitää omat
jaospäivät.
Päätettiin pitää is-jaoksen kesäpäivät erikoisnäyttelyn yhteydessä Wanhassa
Karhumäessa. Kesäpäivien yhteydessä pidetään myös Pyyjahdit (is-jaos
järjestelyvastuussa).

-

Maksettu maajoukkueavustusta Tanskan matkasta Virpi Sarparannalle ja Matti Santille.

-

Ranskasta tullut pyyntö osallistua European Cupiin. Pyritään hankkimaan joukkue ja
osallistumaan kilpailuun vuonna 2017.

-

Osallistutaan Norjan irlanninsetteriyhdistyksen 100-vuotisjuhlaan elokuussa 2017.

-

Hankitaan uudeksi jaostuotteeksi Berghans-takki, johon tulee jaoksen logo. Esitys
mallista 30.10. mennessä (Virpi + Markku)

-

Selvitettävä mitä on tapahtunut Irlanninsetterien tuki ry:lle ja sen varallisuudelle.

Sähköpostikokous 14.10.2016
-

J. Lehdon pentuesuunnitelma
Jaos on alkuvuonna 2015 päättänyt ottaa välityksen kaikki sille ilmoitetut
irlanninsetteripentueet kuitenkin siten, että JTO:hon kirjatuista pentuvälityskriteereistä
uupuvat tiedot kirjataan ilmoitettavan pentueen kohdalle selkeällä merkinnällä.

Merkitään, että Kerhon nettisivuilla on julkaistu maaliskuussa 2016 päivitetyt
irlanninsetteripentueiden pentuvälityskriteerit. Todetaan, että Lehdon
pentuesuunnitelma täyttää Kerhon sivuilla edellytettävät kriteerit. Pentue tulee ottaa
välitykseen. Huomioiden kuitenkin JTO:n sisällön jaos päättää ottaa Lehdon pentueen
välitykseen merkinnällä siitä, että silmäpeilauksia ei ole tehty.

Sähköpostikokous 19.10.2016
-

I. Kyngäksen pentuesuunnitelma
Viitaten edellisen kokouksen päätökseen pentuesuunnitelman ottamisesta
välitykseen päätettiin ottaa Kyngäksen pentue välitykseen merkinnällä siitä, että
silmäpeilauksia ei ole tehty.

Sähköpostikokous 21.10.2016
-

Todettiin, että jaokselle on toimitettu pentuesuunnitelma. Suunnitelma on
vedetty pois, joten asian käsittely päätettiin.

Sähköpostikokous 25.10.2016
-

I. Kyngäksen pentuesuunnitelma II
Viitaten edellisten kokousten päätöksiin pentuesuunnitelman ottamisesta välitykseen
päätettiin ottaa Kyngäksen pentueet välitykseen merkinnällä siitä, että
silmäpeilauksia ei ole tehty.

Skype-kokous 27.11.2016
-

Päätettiin lisätä nettisivuille kooste vuoden 2016 jaoskokousten päätöksistä.

-

Pentuvälityksessä on tällä hetkellä kolme pentuetta:
Us Redman – OnnenQn Bea. Kasvattaja Jaakko Lehto. Pentueen vanhemmat on
silmäpeilattu. Lisätään tieto pentuvälityssivuille kun tieto tulee koiranettiin tai kasvattaja
lähettää lomakkeet.
Kennel Finby: Finby Figaro – Settermosen Brownie. Kasvattaja Ismo Kyngäs.
Vanhemmilta puuttuvat silmäpeilaustulokset
Kennel Finby: Glennseain Barney – Finby Frida. Kasvattaja Ismo Kyngäs. Vanhemmilta
puuttuvat silmäpeilaustulokset
Ei punavalkoisen irlanninsetterin pentueita
Todettiin, ettei pentuvälittäjille ei ole tullut pentukyselyitä lähiaikoina.

-

Päätettiin siirtää jaostuotteiden tilaus ensi vuodelle. Hankitaan Berghansin takki ja
siihen mahdollisuus hankkia myös housut. Selvitetään tilausmäärät ja painatus, koska

jaos joutuu hoitamaan painatuksen itse. Markku jatkaa asian hoitamista Remeksen
kanssa.
-

Eräs metsästysseura on alustavasti tarjonnut IS-jaokselle yksinoikeutta
fasaanimetsästykseen ja koirien kouluttamiseen seuran mailla. IS-jaos kustantaisi
linnut, lintujen ruoat ja seura hoitaisi ruokkimisen. Metsästysseuralle annettaisiin kiintiö
fasaaneista.
Päätettiin, että Jouni ja Ahti hoitavat asiaa eteenpäin ja tekevät ehdotuksen miten asiaa
viedään eteenpäin sekä kustannuslaskelman. Pyritään saamaan budjettiin varaus
asiasta vuodelle 2017.

-

Irlanninsetterit Tuki Ry:n asian selvittämistä jatketaan.

-

Päätettiin, ettei koulutuspäivää joulukuussa järjestetä tänä vuonna koska nuoria
kultamaljaikäisiä koiria ei ollut kuin muutama ja näiden asuinkunnat kaukana
Pornaisista.

Sähköpostikokous 28.11.2016
-

Päätettiin Vuoden irlanninsetteripalkintojen saajat.

