JAOKSEN PÄÄTÖKSIÄ 2021
Jaoskokous, Teams 10.3.2021
Joni Pirhonen
Katja Paakki
Vesa Konttaniemi
Ari Mäkelä
Jani Heikkilä
Kari Halonen

JAOKSEN JÄRJESTÄMÄT KOKEET 2021
METSÄKOE KAJAANI 21.-22.8.2021
- 2 ryhmää/pvä.
- Tuomarina Kari Tuikkala, Koetoimitsija Jari Moilanen
- Valmistelut ovat valmiina tämän kokeen osalta. Ollaan Kariin yhteydessä ennen koetta.
METSÄKOE SOTKAMO 4.-5.9.2021
- 1 ryhmä/pvä
- Tuomarina Jani Leinonen. Koetoimitsijana Ari Heikkinen (28.8) sekä Arto Heikkinen 29.8
- Valmistelut ovat valmiina tämänkin kokeen osalta.
IRLANNINSETTEREIDEN METSÄMESTARUUS POSIO 7.-8.9.2021
-

Päätuomarina Juha Tuura, Ryhmätuomarit Birgitta Vuorela, Harri Huhtala (Stålnackea kysytty
eikä suoraan kieltäytynyt) koetoimitsijana Suvi Lintukangas.

-

Kisakeskuksena Lomakeskus Himmerki. Meille on varattu muutama mökki, Ruokailu ainakin
lauantaille ja tarvittaessa sunnuntaille. Aamujen kokoontumiset ravintolassa.

-

Yksi maasto paikallisen metsästysseuran mailla (opas Ismo Kyngäs) ja loput ryhmät valtion
mailla (oppaat katseltava valmiiksi, ei tietoa kuka osaisi opastaa) Vesa kyselee paikallisia.

-

Jani luonnostelee ehdotuksen metsämestaruuden sääntöjen uudesta sanamuodosta. Myös
VOI-luokan irlanninsetterit voivat osallistua metsämestaruuteen vaikka kokeet järjestetään
ns. verettömänä aikana.

IRISH TRIAL ALAHÄRMÄ/YLIHÄRMÄ 16.-17.10.2021
-

Päätuomarina Jarkko Mannersuo. Ryhmätuomarit Juha Rutanen, Matti Backlund.
koetoimitsija Joni Pirhonen.
Kisakeskuksena Härmän kylpylä (Tarjous saatu mutta käytävä paikalla ja hinnassakin kenties
hieromisen varaa) .
Maastoja Ylihärmässä 2 ryhmälle ja Alahärmässä 2 ryhmälle, opas Helge Lehtimäki ja Timo
Viitala)
Pyritäänkö järjestämään illanvietto?

-

Palkinnot?
Sponsorit?
Muuta?
Lintuja?

Päätetään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
KAKE EVIJÄRVI 17.10.2021
-

Päätuomarina Juha Rutanen, Koetoimitsija Joni Pirhonen, oppaana Kai Koskela

-

-Lintuja luvattu x määrä

-

-Etusijalla Irish Trialista pudonneet Irlanninsetterit

PYYJAHDIT JA KERHON NOUTOMESTARUUS
-

Järjestetään 13.6 Ylihärmässä.
Osallistumismaksu 20e.
Risto Kannisto puuhamiehenä järjestelyissä
Hankitaanko jotain palkintoja?
Es-Jaos järjestää noutomestaruus osion.

JAOSTUOTTEET
-

-

Tuotteiden inventaario toimitettu Maijalle.
Todettiin, että rahaa on turhaan kiinni runsaassa määrässä vanhoja jaostuotteita. Pyritään
myymään vanhat pois ennen kuin hankitaan uusia. Poistoja esim. annetaan tuotteita
palkinnoiksi.
Laitetaan myynti-ilmoitus koruista Irish setters in Europe FB-ryhmään.
-> Europe ryhmästä ei ole tullut yhteydenottoja.
- Huomiona talousarvion kohtaan jaostuotteet: Kasvattajille voisi tarjota jaostuotteita
edullisemmin mahdollisiin pentupaketteihin laitettavaksi.
- Loput lippikset kasvattajille 5e/kpl.
- Pyritään myymäään jaostuotteita myös kokeissa.
- Päätetään seuraavassa kokouksessa, miten jatketaan korujen yms. suhteen.

PENTUSUUNNITELMAT
-

Useita pentueita suunnitelmissa tälle vuodelle.
Valitaan pentuvälittäjä
Pentuvälittäjiksi valittiin punavalkoiset Kari Halonen ja punaiset Jani Heikkilä.

-

Keskusteltiin terveys ja jalostus -henkilöstä, selvitellään / mietitään, kuka voisi olla
terveystietojen päivittäjä ja seuraisi jalostuksen kehittymistä.

KOULUTUSPÄIVÄT
-

Webinaari (2 Luentoa sovittu järjestettäväksi 17.4) Mainos egipagessa
Jaoksen on toivottu järjestävän maastokoulutuspäivän.
Pyritään järjestämään koulutuspäivä kentällä ja metsässä.
Selvitetään, onko rotua harrastavalla yhdistyksellä (Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit)
kiinnostusta yhteiseen koulutuspäivään.
Selvitetään lisäksi mahdollista koulutuspäivää myös metsämaastoon.
Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetteriyhdistys ovat kiinnostuneet järjestämään yhteisen
tapahtuman. Tavoitteena on saada myös showlinjaiset kasvattajat mukaan seuraamaan
rotumääritelmän mukaista toimintaa. Jani, Ari ja Joni järjestelevät asiaa, toiveena, että
tapahtuma olisi ennen koekautta.

EKIPAGE
-

Juttu punavalkoisista nuorista seuraavaan lehteen.
Kennel Tunturikieppi juttu tuleviin painoksiin
Juttuideoita kuunnellaan…?
Pohdittiin, että myös Egipagelle pitäisi löytää henkilö, joka suunnittelee mitä lehteen voisi
laittaa.

MUUT ASIAT
-

Hankitaan jaokselle 2 kpl roll up kuvabanderolleja erilaisissa tapahtumissa käytettäväksi.
Kuvista julkistetaan kuvakilpailu roturingissä.
Kuvakilpailun Joni laittaa Fb:hen metsästävät irlanninsetterit.
Punaisten koetilastot

-

-

Palkitsemisprosentti erityisesti nuorten punaisten irlanninsetterien osalta pudonnut.
Toisaalta voittajaluokassa menestys on ollut hienoa ja tällä hetkellä on peräti 13 punaista
kilpailuikäistä VOI-luokan irlanninsetteriä.
Todettiin, että nuorten palkitsemiseen vaikuttaa esim. myöhään syntyneet pentueet ja se
ettei irlanninsetteri ole perinteisesti rotuna erityisen varhaiskypsä.
Tärkeintä on, että uusia pentuja on tulossa.
Voisiko ehkä tulevaisuudessa ottaa mallia mannermaisten junkkarista, jossa nuorimmat
koirat ovat alle 24kk.
Punavalkoiset irlanninsetterit

-

Erityisesti nuoret punavalkoiset kirjauttivat ilahduttavan piikin koetilastoihin.
Todettiin, että jo yksikin hyvä kasvattaja tekee paljon ja toivottavasti löytyy lisää uusia
aktiivisia kasvattajia.
Todettiin, että punavalkoisista on jostain kehittynyt harhaluulo, että ne olisivat
raskasrakenteisia ja hitaita koiria.
Tulkinta näyttelykoiraharrastajilla rotumääritelmästä erilainen kuin käyttökoiraharrastajilla.
Lähtökohta oikean koiratyypin mallissa tulisi kuitenkin tulla alkuperämaasta. Siellä

punavalkoiset eivät ole raskasrakenteisia eivätkä juuri eroja punaisista muuta kuin värin
puolesta.
-

-

-

-

-

Ulkomuototuomarikoulutukset
-Virpi Sarparanta vastaa jatkossa sekä punaisten että punavalkoisten irlanninsettereiden
ulkomuototuomarikoulutuksesta.
Tekeillä on uusittua koulutusmateriaalia kuvien ja videoiden muodossa. Koulutuslehtisiä
painetussa muodossa ei enää tehdä. Erikoisnäyttelyssä on viime vuoden tapaan jaoksen
kustantamana valokuvaaja paikalla, joten laadukasta kuvamateriaalia on sieltä saatavissa.
Uusien ulkomuototuomareiden näyttö- ja arvostelukokeet järjestetään jatkossakin arkiiltoina (kuuluu protokollaan). Tämä asettaa haasteita koirien paikalle saamiseen, mutta on
tärkeää saada edustavia käyttökoiria esille koulutuksiin jotta tulevat tuomarit näkevät minkä
näköinen on toimiva käyttökoira.
Todettiin, että 7 ryhmästä tulee vähän uusia tuomareita eikä kaikilla tuomareilla ole oikeasti
kiinnostusta perehtyä rotuun. 7 ryhmä on monelle vain täydennysryhmä, jotta saavat
allrounder arvosteluoikeudet.
Todettiin myös, että käyttökoirien kasvattajien tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota
myös koiriensa ulkomuotoon. Oikea rakenne vaikuttaa esim. koiran työskentelytyyliin ja
kestävyyteen.
Jaoksen yhteinen tapaaminen suunnitellaan järjestettäväksi syksyllä, esim. Vehnäsalon
fasaanitarhalla.
Kansainväliset kokeet voisi joskus järjestää hienoissa puitteissa, esim. Ylläs.
Uudet jäsenet juttu Egipageen.
Irish trial voisi olla välillä taas tunturissa.

SEURAAVA KOKOUS
Teams 10.5. klo 18.00

