PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2019

Paikka:

Skype-kokous

Aika:

19.6.2019, klo 18-20:15

Paikalla:

Jyrki Kangas, puheenjohtaja (laati pöytäkirjan sihteerin ollessa estynyt)
Pasi Lähdekorpi, jäsen (kohdat 61-70)
Jarkko Mannersuo, jäsen
Marko Stålnacke, jäsen
Birgitta Vuorela, jäsen
Marikki Forell, varajäsen
Suvi Lintukangas, varajäsen
Maija Korpela, varainhoitaja
Sari Kujanpää, jäsensihteeri

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista. Kohdassa 74§ voidaan ottaa käsittelyyn ajan niin salliessa
kokouskutsussa mainittujen lisäksi muita kysymyksiä.
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Tulorekisteri
Todettiin, että tulorekisterisäännösten muutokset eivät toistaiseksi aiheuta muutoksia
Kerhon toimintatavoissa. Tulorekisterisäännösten tulkinnan ja niiden soveltamisen
kehittymistä seurataan ja asiaan palataan tarvittaessa.
Syksyn kokeiden tilanne
Puheenjohtajan koepäälliköltä saaman tiedon mukaan syksyn kokeiden järjestäminen
on sillä lailla hallinnassa kuin tässä vaiheessa on mahdollista. Tiistenjoen maastot
eivät kuitenkaan ole käytettävissä Kerhon kenttäkokeisiin. Koepäällikkö jatkaa
keskusteluja Simpsiön, Haapakosken ja Poutun metsästysseurojen kanssa.
Päänäyttelyn 2019 tuoreimmat kuulumiset
Kerhon erikoisnäyttely järjestettiin lauantaina 17.6. Lapuan raviradalla yhteistyössä
Poutun metsästysseuran kanssa. Saman viikonlopun sunnuntaina järjestettiin
Pyyjahti ja epävirallinen noutomestaruuskilpailu sekä lauantai-illalla Kauhavalla
näyttelyillallinen. Palaute koko viikonlopun tapahtumakokonaisuudesta on ollut
positiivista ja yleisesti on toivottu erikoisnäyttelyn yhteydessä järjestettävän
tapahtumakokonaisuuden edelleen kehittämistä. Hallitus linjasi hyvien kokemusten
pohjalta, että myös tulevana vuonna järjestetään erikoisnäyttelyn kanssa samana
viikonloppuna myös muita Kerhon tapahtumia (Pyyjahti, noutomestaruuskilpailu,

illallinen, mahdollisesti muuta) ja että tapahtumakokonaisuuden suunnittelu ja
viestintä aloitetaan tätä vuotta aikaisemmin. Vuoden 2021 erikoisnäyttelyn
ajankohdaksi harkitaan viikkoa aikaisempaa.
Poutun metsästysseuralle päätettiin maksaa 400 euroa kompensaationa siitä, että
painetun ja metsästysseuran myymän näyttelykatalogin sijasta hyödynnettiin
Showlinkin nettisovellusta metsästysseuran siitä riittävän ajoissa tietämättä. Oletus
yhteistyöstä sopimisen aikaan oli, että näyttelykatologi toimitetaan ja myydään
edellisten vuosien malliin. Metsästysseuran ansainta näyttelyssä jäi tästä syystä
selvästi odotettua ja aikaisempia vuosia alhaisemmaksi. Koska metsästysseuran oli
perusteltua olettaa käytännön jatkuvan edellisten vuosien mukaisena eikä seuralla
ollut sopimusta solmittaessa tietoa käytännön muuttumisesta, Kerhon hallitus päätti
kompensaatiosta.
Jaosterveiset
Ne hallituksen jäsenet, jotka kuuluvat jaostoimikuntiin, kertoivat kuulumiset jaoksilta.
Yleisesti toivotaan Kerhon näkyvyyden lisäämistä entisestään erityisesti
eräteemaisilla messuilla yms. Keskusteltiin myös muiden rotujen edustajien
osallistumismahdollisuuksista toisten rotujaosten tilaisuuksiin ja toivottiin tilaisuuksien
järjestäjien suhtautuvan siihen myönteisesti sekä jo tilaisuuksia markkinoidessaan
toivottavan tervetulleiksi myös Kerhon muut rodut emäntineen/isäntineen. Tuotiin
esille myös jäsenistöltä laajalti kuultu toive Kerhon tapahtumien kierrättämisestä
nykyistä enemmän eri puolilla maata.
Jäsenasiat
Hyväksyttiin Kerhoon 6 uutta jäsentä, 2 perhejäsentä ja 8 koejäsentä. Yksi jäsen
hyväksyttiin vapaajäseneksi. Yksi jäsen todettiin eronneeksi Kerhosta.
117 jäsenmaksua on tältä vuodelta vielä suorittamatta. Päätettiin lähettää karhuviesti
niille, jotka eivät tämän vuoden jäsenmaksuaan ole toistaiseksi maksaneet.
MM-kisajoukkue ja joukkueenjohtaja
Valittiin joukkue MM-kisoihin Serbiaan lokakuussa. Joukkueen valinta perustui
halukkuuden ilmaisseiden karsintapisteytyksen mukaiseen järjestykseen.
Kisajoukkueeseen nimettiin seuraavat neljä ekipagea: Jari Vettenniemi &
Ailigaslammen Beaivvas, Marko Stålnacke & Riekkokirhveen Hertha, Ari Jalonen &
Unik av Rabbelugn ja Henrik Standertskjöld-Nordenstam & Wilda av Rabbelugn.
Varalle valittiin varasijajärjestyksessä Henrik Standertskjöld-Nordenstam & Tosca av
Rabbelugn sekä Olli Prättälä & Skedoms Ninnannunna. Joukkueenjohtajana toimii
Henrik Standertskjöld-Nordenstam, matkajärjestelyistä vastaa Marko Stålnacke ja Olli
Prättälä tiedustelee yhteistyökumppanuuksia joukkueelle. MM-kilpailujen yhteydessä
järjestetään myös muita kilpailuja: 21.10-22.10 Mediterrian Cup, 24.10 MM-kisojen
1.päivä, 25.10 St.Hubertus, 26.10 MM-kisojen 2.päivä.
Rotumestaruuskilpailujen ja muiden kilpailujen osallistumisoikeus
Hallitus tähdentää, että vastikään voimaan tullut aseen käyttöä sekä tarvittavia lupia
koskevat tuomarin ohjeet ovat voimassa kaikissa kokeissa ja kilpailuissa, eli että
niissä ampuu ohjaaja, jolla on aseenkantolupa, ja että henkilön, joka kokeessa
kantaa tai käyttää ampuma-asetta, tulee ennen kokeen alkua esittää voimassa oleva
metsästyskortti ja aseenkantolupa ylituomarille tai vastaavalle koetoimitsijalle.
Megametso-leiri

Aikaisemmin sovitun mukaisesti rotujaoksissa on valmisteltu Kerhon näyttäytymistä
Megametso-leirillä. Kerhon sihteeri yhdessä Matti Santin kanssa pyrkii saamaan
leirille Kerhon koirineen näytille.
FCI:n englantilaisten kanakoirien toimikuntaedustus
Toimikunnan jäsenenä on ollut Henrik Standertskjöld-Nordenstam, joka on ilmoittanut
suostumuksensa olla Kerhon ehdokkaana toimikuntaan myös jatkossa. Hallitus päätti
ehdottaa häntä toimikuntaan.
Muut asiat
a) Sijoitustyöryhmän ja viestinnän kehittämistyöryhmän kuulumiset
Kumpikin työryhmä on aloittanut toimintansa, ja kummankin etenemiseen palataan
elokuun kokouksessa. Viestinnän aktivoitumisesta etenkin somessa on tullut Kerholle
positiivista palautetta.
b) Koiramessujen rotutori 7.-8.12.2019
Asiaan palataan elokuun kokouksessa.
c) Uusien jäsenten vastaanotto
Päätettiin, että viestinnän kehittämistyöryhmä valmistelee jäsensihteerin käytettäväksi
uusille jäsenille lähetettävän tervetuloviestin liitteineen (esim. Kerhon esitteet) ja
linkkeineen (esim. nettisivuille, facebook-sivulle, viimeisimpään Ekipageen).
d) Aspiranttikoulutus
Todettiin, että akuutin ja samalla jo kroonisen ylituomarivajeen paikkaamiseksi olisi
tärkeää saada liikkeelle uusi aspiranttiryhmä aloittamaan kouluttautuminen ensi
vuonna.
e) Näyttelytoimikunnan kokoonpanon muutos.
Näyttelytoimikunnan kokoonpanoksi vahvistettiin Virpi Sarparanta (pj) ja Sarianna
Kujanen. Toimikunnasta jäävät pois Susanna Laitala ja Venla Karppinen.
f) Kerhon Suomen Metsästysmuseolle deponoitujen valokuva-albumien digitointi
Kerhon kunniajäsen Eeva Anttinen on puheenjohtajan kanssa asiasta sovittuaan
pyytänyt Suomen Metsästysmuseolta tarjouksen heille deponoitujen Kerhon
valokuva-albumien kuvien digitoimisesta. Ajatukseni on, että digitoituna vanhoja kuvia
aina vuodesta 1906 lähtien voitaisiin käyttää Kerhon tarkoituksiin ja mahdollisesta
”vuokrata” tarvitsijoille maksua vastaan. Albumit Kerho sitten luovuttaisi Suomen
Kennelsäätiölle.
g) Kokeiden ns. häntärahat
Keskusteltiin nykyisistä häntärahakäytännöistä Kerhon kokeissa, jotka järjestetään
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Useat kennelpiirit ovat nyttemmin
päättäneet, että niiden alueella kokeiden anojana ja yhtenä järjestäjänä on aina
oltava kennelpiirin jäsenyhdistys, jolloin Kerhon kokeet niiden kennelpiirien alueella
on anottava ja järjestettävä yhteistyössä alueella toimivan metsästysseuran tai
kennelpiirin muun jäsenyhdistyksen kanssa. Yhteistyökumppanille voidaan maksaa
häntärahaa (eur/koira) korvaukseksi kumppanin kokeen järjestämisen eteen
tekemästä työstä ja/tai sen metsästysmaiden käytöstä. Käytännöissä on kirjavuutta.
Toisinaan mitään korvausta ei suoriteta tai häntärahan maksamisen sijasta/ohella
istutetaan lintuja maastoon. Sovittiin, että häntärahakysymykseen palataan
hallituksen elokuun kokouksessa.
h) Maksupäätteen hankkiminen
Päätettiin hankkia tabletti SumUp Terminal -maksupäätteen SumUp-applikaatiota
varten.
i) Hallituksen pöytäkirjojen jakelu

Päätettiin, että Kerhon varainhoitaja lisätään hallituksen pöytäkirjan jakeluun
jatkossa.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15.

