JAOKSEN PÄÄTÖKSIÄ 2019
Jaoskokous, Skype 10.11.2019
Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja
Suvi Lintukangas, sihteeri
Jussi Palomäki
Joni Pirhonen
Ahti Putaala
Jouni Määttä

KASVATTAJAPÄIVÄT 2020
- Kasvattajapäivät järjestetään lauantaina 1.2.2020
- Sovittu Jukka Lillstrang von Wendt pitämään luento ja Virpi Sarparanta ulkomuoto-osioon.
- Alustavasti suunniteltiin tapahtuma järjestettävän joko Ilmajoella tai Seinäjoella, Joni selvittää vielä
tarkemman paikan.
- Outi sopii Virpin kanssa kuinka monta koiraa tarvitaan ulkomuoto-osioon.
- Outi ja Joni selvittävät korvaukset esitelmöitsijöiden kanssa.
- Suvi selvittää olisiko myös paneelikeskustelua mahdollista järjestää.
- Suvi ja Outi tekevät kutsun tapahtumasta.
JAOKSET JÄRJESTÄMÄT KOKEET 2019
- Keskusteltiin jaoksen kuluneena syksynä järjestämistä kokeista.
- Todettiin, että tulevaisuudessakin Irish Trial olisi kiva välillä pitää tunturissa, mutta kokeen ajankohta on
harkittava tarkasti jotta osallistujia tulisi enemmän kuin tänä vuonna. Ensi vuonna rotukisat järjestetään
17.-18.10. kentällä.
- Metsäkokeista palaute on ollut positiivista ja Kari Tuikkala on ilmoittanut halukkuutensa järjestää ensi
syksynäkin jaoksen metsäkokeet.
- Ismo Kyngäs on ilmoittanut halukkuutensa järjestää ensi vuonna Irlanninsettereiden metsämestaruuden
Posiolla. Ajankohta on vielä avoin.
PENTUESUUNNITELMAT
- Tällä hetkellä on kaksi Finby kennelin suunnitelmaa vielä tälle vuodelle.
- Lisäksi muutamia alustavia suunnitelmia kasvattajilla on ensi vuodelle.
- Todettiin, että kasvattajien on tärkeää ilmoittaa jaokselle heti suunnitelmistaan niiden selvittyä, jotta
pentuesuunnitelmat saadaan pentuvälityssivuille esille ajoissa.
- Jaoksen nettisivuilla oleva jalostuskoiralista kaipaa päivitystä. Jussi käy listan läpi.
JTO
- Todettiin ettei punavalkoisten JTO:n palautetta Kennelliitosta ole tullut vieläkään.
KANSAINVÄLISET ASIAT
- Nordic Match Hemavanissa 2020. Outi selvittää tarkemman ajankohdan. Kerhon sihteeri tekee
Kennelliitolle maaotteluavustuksesta anomuksen.
- IIRSC:n kirje FCI:lle. Outi on keskustellut Virpi Sarparannan kanssa siitä miten edetään jotta kirjeen sisältö
saadaan tiedoksi myös ulkomuototuomareille. Koska kirjeessä ei ollut mitään selkeitä toimenpide-

ehdotuksia on Outi laittanut palautetta IIRSC:lle. Outi infoaa uudet yhteystiedot IIRSC:lle koska palautetta
ei ole kuulunut kyselyymme mahdollisista toimenpiteistä. Kyyristyneen seisonnan osalta kirje on hyvä käydä
läpi esim. tuomaripäivillä.
EKIPAGE
- Ekipage 4/2019 deadline 15.11.2019
- Ahti tekee jutun Irish Trialista ja Outi Metsämestaruudesta.
- Outi kysyy kennelesittelyjä Finby ja Fellwind’s kenneleiltä ja varmistaa Minnalta onko esittelyjä tullut jo
aiemmin kysytyiltä kenneleiltä.
JAOSTUOTTEET
- Suvi tekee mainoksen uusista jaostuotteista seuraavaan Ekipageen.
- Joni lähettää kuvat tuotteista Jussille nettisivuille laittoa varten.
ESITTELYVIDEO IRLANNINSETTEREISTÄ
-Ahti on ollut Jyrki Puupposen kanssa kuvausreissulla kolmen päivän ajan Paistunturissa ja
Hammastunturissa.
- Jyrki työstää materiaalin ja lähettää alkuvuodesta videon meille katsottavaksi ja arvioitavaksi.
- Harrastajilta ei ole tullut materiaalia pyynnöstä huolimatta ja esittelyvideo tehdään kuvausreissun
materiaalista.
- Riista-lehden toimittaja oli myös mukana kuvausreissulla ja tekee sen pohjalta juttua lehteen
irlanninsettereistä.
ASPIRANTTIVALINNAT
- Kerhon ylituomari ja aspiranttikoulutustoimikunnalta on tullut pyyntö jaoksille esittää lista uusista
aspiranttiehdokkaista.
- Keskustelimme asiasta ja teimme listan ehdokkaiden nimistä.
MUUT ASIAT
- Todettiin, että Vuoden koirien pisteytys on tullut esille Kerhon nettisivuille.
- Todettiin myös, että jatkossa pisteet pitäisi saada suoraan Kerhon Jalostustietokannasta ettei niitä
tarvitsisi kenenkään näpytellä seurantatilastoon erikseen.
SEURAAVA KOKOUS
- 19.1.2020 Skype

Jaoskokous, Skype 18.8.2019
Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja
Suvi Lintukangas, sihteeri
Jussi Palomäki
Joni Pirhonen
Ahti Putaala
Jouni Määttä

ESITTELYVIDEO IRLANNINSETTEREISTÄ
-Ahti on sopinut videon kuvaavan Jyrki Puupposen kanssa kuvauksen aikatauluksi 15.-16.9. Video kuvataan
Inarin seudulla. Ahti kysyy myös kasvattamaansa pentua mukaan kuvauksiin.
- Videon budjetti max 1000€.
- Harrastajien videoklippejä lisätään sopiviin kohtiin tukemaan pohjakertomusta. Joni on laittanut jo
aiemmin ”Metsästävät irlanninsetterit” FB- ryhmään kyselyä videoista ja laittaa muistutusta asiasta nyt,
kun jahtikausi on jo alkanut.
- Videon on tarkoitus olla irlanninsetterin rotuesittely ja läpileikkaus metsästyskoiran vuodesta.
Irlanninsetteriä voidaan käyttää myös muuhunkin kuin se on alunperin jalostettu ja tätä varten harrastajilta
toivotaan myös kyyhky- ja sorsajahtiklippejä.
CLAD ja PRA
- Jussi on ollut yhteydessä Juutin Mattiin ja tiedustellut onko CLAD ja PRA geenitestitulokset mahdollista
lisätä Kanakoirakerhon Jalostustietokantaan vaikka ne eivät näy Koiranetissä.
-Jalostustietokannan muutostyö on vielä kesken. Jussi on yhteydessä Mattiin uudelleen.
PYYJAHDIT JA NOUTOMESTARUUSKILPAILUT
- Jatkossa, kun kisat taas järjestetään täytyy tarkemmin etukäteen miettiä mitä tehdään ja miten. Jos
noutotesti järjestetään noutotestilaput mukaan kisapaikalle ja ilmoitus noutotestistä kennelpiirille.
KASVATTAJAPÄIVÄT 2020
- Keskusteltiin pidetäänkö tapahtuma irlanninsetterikasvattajille vai kaikille Kerhon roduille yhteisesti.
Pohdittiin, että yhteisessä tapahtumassa olisi voinut olla aluksi yhteinen luento ja sen jälkeen jokainen rotu
olisi voinut jatkaa omissa workshopeissaan haluamallaan ohjelmalla. Päätettiin, että nyt kokeillaan järjestää
tapahtuma pelkästään irlanninsetterikasvattajille koska tulevana keväänä on myös Jaton kevätpäivät. Jos
tapahtuma onnistuu hyvin, voidaan tulevaisuudessa kysyä muita jaoksia mukaan järjestelyihin.
- Ajankohdaksi päätettiin lauantai 8.2.2020, mahdollisesti koko viikonloppu eli 8.-9.2.2020. Ohjelman
suunnittelun myötä päätetään pidetäänkö tapahtuma yksi- vai kaksipäiväisenä.
- Joni kysyy ell. Jukka Lillstrang von Wendtiä puhujaksi ja Outi kysyy Virpi Sarparantaa ulkomuoto-osioon.
- Alustavasti suunniteltiin tapahtuma järjestettävän joko Ilmajoella tai Seinäjoella.
JAOKSET JÄRJESTÄMÄT KOKEET 2019
Metsäkoe Kajaani 24.-25.8.2019
- Koe on täynnä. 2 ryhmää tuomarina Kari Tuikkala(pt) ja Markku Hakuli. Ahti Putaala koetoimitsija.
- Kokeessa on myös noutokoe.

Irish Trial 2019 Utsjoki 25.-26.9.2019
- Kokoontumispaikka Camping Lapinkylässä.
- Karsintapäivän tuomarina Ahti Putaala ja Per Hallås. Jos tulee vain yksi ryhmä niin Ahti tuomarina.
Koetoimitsija on Outi Kostamo-Hakuli.
Metsäkoe Kemijärvi 19.-20.10.2019
- Tuomari Jari Karppinen(pt) ja Markku Hakuli ja tarvittaessa Pekka Soini.
- Päätettiin, että Metsämestaruus on tarkoitus jatkossa järjestää vuosittain. Ajankohta ja paikka voi
vaihdella.
- Kiertopalkinnoksi on hankittu setteripatsas ja nuorelle Metsämestarille Joni tilaa metsopatsaan.
- Kunniakirjan kuvasta oli kilpailu ” Metsästävät irlanninsetterit” FB-ryhmässä. Kisan voittajaksi valittiin Sami
Sorrin ottama kuva. Outi tilaa kunniakirjoja Ruikan Minnalta.
PENTUESUUNNITELMAT
- Tällä hetkellä on kaksi Finby kennelin suunnitelmaa vielä tälle vuodelle.
- Välityksessä olevia pentueita on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen paljon ja suunnitelmat ovat
onnistuneet hyvin. Kasvattajat ovat aktiivisesti ohjanneet ilman pentua jääneitä ostajia toisille kasvattajille.
Toivottavasti tämä rohkaisee uusia kasvattajia tekemään pentuesuunnitelmia.
IS-LINJAUKSET
- Todettiin, että jaoksen olisi hyvä tietää irlanninsettereiden linjauksissa esille tulleista perinnöllisistä
sairauksista ja vioista. Otetaan asia esille ensi vuoden kasvattajapäivillä.
JTO
- Punavalkoisten JTO:n palaute Kennelliitosta ei ole tullut vielä.
KANSAINVÄLISET ASIAT
- Nordic Match Hemavanissa 2020. Ei vaadi vielä toimenpiteitä.
- Itävalta 90 v. juhlakokeet/kilpailut. Osa kokeista on jo ollut, syyskuussa lisää kokeita. Jatkossakin jaetaan
vastaavat tapahtumat tiedoksi, mutta tällä hetkellä ei lähdetä järjestämään mitään matkaa.
IIRSC:N KIRJE FCI:lle (Liite 1 ja Liite 2)
- Kirje on saapunut myös Outille (jaokselle).
- Kirjeen on suomentanut Minna Kailajärvi jaoksen pyynnöstä. Vaihdetaan käännökseen ”makaava”seisonta
termin tilalle ”kyyristynyt” seisonta koska tätä sanamuotoa on käytetty myös rotumääritelmä esitteessä
irlanninsetterin työskentelytapa standardin suomennoksessa.
- Kyyristynyt seisonta on irlanninsetterin erikoisuus ja rotuominaisuus joka ilmenee useimmiten tilanteessa
jossa koira tulee äkisti hajukenttään ja yrittää pelastaa tilanteen painautumalla matalaksi.
- Outi on keskustellut Virpi Sarparannan kanssa siitä miten edetään jotta kirjeen sisältö saadaan tiedoksi
myös ulkomuototuomareille. Koska kirjeessä ei ollut mitään selkeitä toimenpide-ehdotuksia on Outi
laittanut palautetta IIRSC:lle. Jäämme odottamaan tähän vastausta.
- Kyyristyneen seisonnan osalta emme näe Suomessa ongelmaa koska ohjaaja ilmoittaa seisonnan
kokeessa. Kirje on kuitenkin hyvä käydä läpi esim. tuomaripäivillä. Outi on keskustellut Karin kanssa
aiheesta.

EKIPAGE
- Kennelesittelyjä on kysytty kenneleiltä Ballynawn, Redseeker ,Be Dyfay’s ja Perlean. Outi ja Suvi kysyy
seuraavaksi Hoophill, Finby ja Fellwind’s kenneleiltä esittelyjä.
JAOSTUOTTEET
- Suvi kysyy jaoksen logon kuvaa Saukonojan Jarnolta.
- Teetetään jaoksen logolla olevia hihamerkkejä. Niitä voisi hyödyntää myös panostaskuihin.
- Kysytään tarjouksia panostaskuista (Joni), pipoista (Joni ja Suvi)ja termospulloista (Jouni).
MUUT ASIAT
- Todettiin, että kokeiden tulosuutisointi keskitetään Kerhon FB-sivulle. Nettisivuille tulee myös tulossivu,
mutta etusivulle ei laiteta kokeiden tuloksia.
- Kerholle tulee kaikille roduille yhteiset roll upit joten emme lähde teettämään omia irlanninsettereille.
SEURAAVA KOKOUS
- 10.11.2019 Skype

Jaoskokous, Skype 9.6.2019
Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja
Suvi Lintukangas, sihteeri
Jussi Palomäki
Joni Pirhonen
Ahti Putaala
Jouni Määttä

ESITTELYVIDEO IRLANNINSETTEREISTÄ
- Jussi on ollut yhteydessä Jyrki Puupposen kanssa. Jyrki on ehdottanut, että videon pohjaksi kuvattaisiin
metsästystä irlanninsettereillä tunturissa tulevana syksynä. Sovittiin, että Ahti lähtee jahtiin Jyrkin kanssa.
Jussi, Jyrki ja Ahti sopivat tarkemman aikataulun, mutta alustavasti kaavailtiin syyskuun loppua.
- Harrastajien videoklippejä lisätään sopiviin kohtiin tukemaan pohjakertomusta. Joni on laittanut
”Metsästävät irlanninsetterit” FB- ryhmään jo kyselyä videoista.
CLAD ja PRA
- Jussi kysyy Juutin Matilta onko CLAD ja PRA geenitestitulokset mahdollista lisätä Kanakoirakerhon
Jalostustietokantaan vaikka ne eivät näy Koiranetissä.
- Uppsalan yliopistolta, jossa suomalaistenkin irlanninsettereiden CLAD geenitestejä on useita vuosia sitten
tehty, ei löydy enää dokumentteja testituloksista. Jotta tulokset voidaan Jalostustietokantaan lisätä
dokumentit tuloksista pitäisi löytyä koirien omistajilta.
PYYJAHDIT
- Jouni on yhteydessä Kanniston Ristoon palkintojen osalta.
- Jussi hakee panokset Remekseltä ja tuo ne kisapaikalle.
NOUTOMESTARUUSKILPAILUT
- Joni on hankkinut noutolinnut ja tuo ne kisapaikalle.
- Jouni on yhteydessä noutokisojen tuomariin Tapio Rantaan majoituksen osalta. Jaos huolehtii majoituksen
kustannuksista.
SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava Skype-kokous 18.8.

Jaoskokous, Skype 2.6.2019
Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja
Suvi Lintukangas, sihteeri
Jussi Palomäki
Kari Tuikkala
Joni Pirhonen

EDELLINEN PÖYTÄKIRJA
- Kävimme läpi edellisen pöytäkirjan.
KIERTOPALKINNOT
- Kiertopalkintojen aikaisemmista saajista ei ole listaa. Aloitetaan tekemään listaa tästä vuodesta eteenpäin.
Aktiivisen harrastajan tinatuopeista löytyy kaiverrukset saajista. Joni kysyy viimeksi tuopit saaneilta Annilta
ja Juhalta jos he kirjoittaisivat saajat ylös.
PENTUVÄLITYS
- Todettiin, että tänä vuonna on ollut poikkeuksellisen paljon pentueita pentuvälityksessä. Toivottavasti
jokaiselle pennulle löytyy potentiaalinen omistaja.
NETTISIVUT/EKIPAGE
- Kerhon julkaisutoiminnan (nettisivut, FB ja Ekipage) kehittämiselle on perustettu oma työryhmä. Isjaoksesta mukana on Jussi. Työryhmä on linjannut, että Ekipageen tullaan jatkossa laittamaan juttuja
enemmän yhteisille sivuille jaossivujen sijasta. Todettiin, että Englantilaisten metsästävien kanakoirien FBryhmässä on enemmän seuraajia kuin Kanakoirakerhon. Lisäksi roduilla on omia ryhmiä. Pitäisikö
epävirallisille ryhmille antaa virallinen status?
LTV, CLAD JA IS-LINJAUKSET
- Hannes Lohen geenitutkimusryhmä on saanut vuoden mittaisen rahoituksen LTV-projektille jossa pyritään
selvittämään tämän sairauden perinnöllisiä tekijöitä. Tutkimus on keskitetty saksanpaimenkoirille, mutta
ottaa vastaan verinäytteitä myös muista roduista joilla on virallinen lausunto LTV:stä. Jäämme
odottelemaan tutkimuksen tuloksia.
- Outi ja Suvi tekevät JATOlle esityksen CLAD listauksesta, sen tarpeesta ja tietojen keräämisestä. Vanha
nettisivuilla aiemmin esillä ollut lista on kadonnut.
- Todettiin, että jaoksen olisi hyvä tietää irlanninsettereiden linjauksissa esille tulleista perinnöllisistä
sairauksista ja vioista. Otetaan asia esille ensi vuoden kasvattajapäivillä.
PUNAVALKOISTEN JTO
- Kennelliitosta ei ole vielä kuulunut mitään tämän tiimoilta.
KANSAINVÄLISET ASIAT
- Itävallan Setter & Pointer Club täyttää 90 vuotta ja on lähettänyt kutsun juhlatapahtumiinsa ja –kokeisiin.
EKIPAGE 3/2019
- Seuraavaan Ekipageen tulee kasvattajaesittely ainakin kennel Forestsetista.
JAOKSEN TAPAHTUMAT

Kevätpäivät
- Todettiin, että Kevätpäivät onnistuivat hyvin ja osallistujilta on tullut positiivista palautetta. On jopa
kyselty koska seuraava koulutus järjestetään.
Metsäkoe Kajaani 24.-25.8.2019
- Koetta kohtaan on jo paljon kiinnostusta.
- Kokeessa on myös noutokoe.
- Kari Tuikkalan lisäksi toinen tuomari Antti Korhonen tai Markku Hakuli. Jos Markku on tuomari niin
koetoimitsija hänen tilallaan on Outi Kostamo-Hakuli.
Irish Trial 2019 Utsjoki 25.-26.9.2019
- Outi selvittää kokoontumispaikan Jamen kanssa.
- Karsintapäivän tuomarina Ahti Putaala ja Per Hallås. Finaalin tuomarina Per Hallås. Koetoimitsija on Outi
Kostamo-Hakuli.
Metsäkoe Kemijärvi 19.-20.10.2019
- Tuomari Jari Karppinen ja Markku Hakuli ja tarvittaessa Pekka Soini.
Kasvattajapäivät 2020
- Alustavasti suunniteltiin ajankohdaksi tammi-, helmi- tai huhtikuuta.
- Mietitään vielä sisältöä ja luennoitsijoita (esim.Tuire Kaimio).
ESITTELYVIDEO IRLANNINSETTEREISTÄ
- Jussi alustanut Puupposen Jyrkin kanssa asiaa, samalla juttu irlanninsettereistä Riista-lehteen. Jyrki on
kiinnostunut tulemaan itse tunturiin kuvaamaan materiaalia.
- Hyödynnetään myös olemassa olevaa videomateriaalia. Joni laittaa kyselyä Metsästävät irlanninsetterit
FB- ryhmään harrastajien videoista.
MUUT ASIAT
- Keskusteltiin kennelpiirien toimintatavoista, kun kokeita järjestetään niiden toimialueella. Suvi ottaa asian
puheeksi hallituksessa jotta jatkossa, kun väki vaihtuu jaoksessa asia olisi tiedossa.
- Jussi ottaa yhteyttä Matti Juutiin Vuoden koirien reaaliaikaisesta seurannasta.
- Todettiin, että mainoksia saa jokainen myydä.
- Jaostuotteita (lähinnä lippiksiä) jaetaan kaikille jaostoimihenkilöille myytäväksi.
- Nordic Match järjestetään Hemavanissa 2020.
SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava Skype-kokous koskien jaoksen järjestämiä Kerhon ampumakisoja ja noutomestaruutta 9.6. klo
17.00

Jaoskokous, Oulu 19.1.2019
Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja
Suvi Lintukangas, sihteeri
Ahti Putaala
Jussi Palomäki
Markku Hakuli
Jouni Määttä (Skype)
Kari Tuikkala (Skype)

ROTURINKI 2019
Käytiin läpi:
- Tuloslaskelma 2018 ja jaoksen tili
- Toimintakertomus 2018
Lisätään toimintakertomukseen Outin Ranskan reissu
- Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019
JAETTAVAT KIERTOPALKINNOT
Laskettiin pisteet / päätettiin saaja seuraaviin kiertopalkintoihin:
Palkintojen jakogaalassa jaettavat
- Vuoden punainen irlanninsetteri
- Vuoden nuori punainen irlanninsetteri
- Vuoden punavalkoinen irlanninsetteri
- Tinatuopit
Roturingissä jaettavat
- IS-tarjotin
- Tanskan pokaali
- Bertel Dagermon-kuksa
- Leon laakeri
- Palje
- Finby Inezin pisteistä Vuoden punainen irlanninsetteri kilpailussa puuttuu Metsien mestari-tittelin 20
pistettä. Outi laittoi korjauspyynnön sekä nettiin että Ekipageen.
- Kiertopalkintojen aikaisemmista saajista ei ole listaa. Jussi ja Markku tekevät.
PENTUVÄLITYS
- Päätettiin, että nettisivuille lisätään vielä ohjeistus, että pentuesuunnitelmat lähetetään Karille koska hän
on pentuvälittäjä.

NETTISIVUT
- Kerhon nettisivujen päivittämisestä puuttuu linjaus. Mitä uutisoidaan etusivulla ja mitä jaosten uutisissa?
Kari tiedustelee asiaa hallituksen kokouksessa.
- Jussi tarvitsee päivitysoikeudet Kerhon Fb-sivuille.
IS-LINJAUKSET
- Seuraavassa JTO/ Pevisa terveyskyselyssä huomioidaan myös HOD ja LTV.
- Todettiin, että jaoksen olisi hyvä tietää irlanninsettereiden linjauksissa esille tulleista perinnöllisistä
sairauksista.
JTO
- Punavalkoisten JTO:n esittelyn vuosikokouksessa on lupautunut pitämään Sarianna Kujanen.
KANSAINVÄLISET ASIAT
- Todettiin, että muiden maiden tulevista kilpailuista ja maaotteluista ei ole kunnollista seurantaa.
- IIRSC:n seuraava tapaaminen on 15.3.2019 Ranskassa.
IRLANNINSETTEREIDEN TUKI RY
- Päätettiin, että otetaan yhteyttä Karri Heinoseen.
EKIPAGE
- Seuraavaan Ekipageen 1/2019 tulee kasvattajaesittelyt Douedal’s ja Fowlers kenneleiltä.
- Kasvattajaesittelyt on tulossa Ballynawn, Perlean ja Forestset kenneleiltä.
- Kasvattajaesittelyt pyydetään niiltä kasvattajilta joilla on kennelnimi, ovat Kerhon jäseniä ja joilla
vähintään kahdesta eri pentueesta löytyy koepalkittu koira.
MUUT ASIAT
- Keskusteltiin Hallituksen uusista jäsenehdokkaista erovuoroisten tilalle.

