Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2018

Hallituksen päätöksiä, hallituksen kokous 5/2018, 11.8.2018, Seinäjoki
Hallituksesta läsnä: Immonen, Juuti, Bäcklund, Mannersuo, Lähdekorpi, Tuikkala, Kangas,
Stålnacke ja Laitala (klo 16:40 saakka)
Muut läsnä: Tuominen, Korpela (klo 12:00 alkaen), Kujanpää (klo 10:00 alkaen)
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Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla
Lisättiin kohta Aspiranttiasiat
Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen kokouksien 3/18 ja 4/18 pöytäkirjat
Tuloslaskelma käytiin lävitse sekä keskusteltiin osakkeiden ja osinkojen kehityksestä.
Taloustilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä.
Päätettiin hankkia kerholle oma maksupääte kerho- ja jaostuetteiden myynnin
helpottamiseksi. Marko Stålnacke hoitaa tilaamisen ja käyttöönoton
Maksamattomia jäsenmaksuja on 108kpl, päätettiin laittaa muistutukset laskuista.
Todettiin, että tuomareita ollaan saatu syksyn kokeisiin, rimaa hipoen, mutta kuitenkin.
Kultamalja on vielä kahta tuomaria vailla. Derbyn tuomareista yhdelle voi tulla mahdollinen
jääviystilanne, Matti B laittaa viestiä koulutustoimikunnalle eteenpäin. Pyritään
vaihtamaan tuomaria.
Lintuistutukset toteutetaan suunnitelmien mukaan. Lisäksi Poutun metsästysseura on tänä
keväänä satsannut aiempaa enemmän istutuksiin ja erityisesti muniviin emolintuihin.
Todettiin, että Kultamaljan tiedottamista voisi vielä tehostaa, ettei enää ennakkomaksuja
tarvita.
Todettiin myös, että huvitoimikunta on kerännyt hyvin palkintoja Koeviikolle ja järjestelyt
muutenkin etenevät hyvää vauhtia.
Käytiin läpi erikoisnäyttelyn loppuraportti. Toimikunnan kokoonpano: Puheenjohtajana ja
sihteerinä toimi Virpi Sarparanta. Tuomarisihteerinä Sarianna Kujanen, Rahastonhoitajana
Maija Korpela ja järjestelyjen puuhamiehenä Antti Keskikangas. Kokonaiskoirasmäärä oli
142. Tuomareina toimivat Eldri Kjorren ja Jorn Presterudstuen Norjasta.
Näyttelyjärjestelyihin osallistui perinteisesti Poutun Metsästysseura.
Todettiin, että Erikoisnäyttely 2019 pidetään Lapuan raviradalla 15.6.2019. Näyttely on
hyväksytty Kennelliitossa. Tuomariehdotukset: Lionel Blemus Ranska (is-jaos) ja Eva
Jönssön Ruotsi (es-jaos). Nousi esille ehdotus noutotestin pitämisestä samaan aikaa
erikoisnäyttelyn kanssa. Matti Bäcklund ja Kari Tuikkala selvittävät onko raviradan
läheisyydessä paikkaa missä noutotestin voisi tehdä häiritsemättä näyttelyitä.
Näyttelytoimikunta toivoo Antti Keskikankaan jatkavat yhteyshenkilönä Poutun
Metsästysseuran suuntaan.
Päätettiin 2020 erikoisnäyttelyn paikaksi Lapua yhteistyön jatkuessa edelleen Poutun
Metsästysseuran kanssa. Anotaan ajankohdalle lauantai 13.6.2020 ja varalle sunnuntai
14.6.2020. Näyttelytoimikunnan kokoonpano entisellään. Tuomariehdotukset
gordoninsetterijaokselta ja pointterijaokselta.
Kuultiin jalostustoimikunnan tilannekatsaus. Jalostustietokantaa kehitetään koko ajan
eteenpäin. Sähköinen koeilmoittautuminen on otettu käyttöön.
Todettiin, että Sarianna Kujanen hoitaa punavalkoisten Jalostuksen tavoiteohjelmaa, joka
tulee päivittää vuoden 2019 aikana.
Todettiin, että setterit ovat ottaneet yhtenäiset valintasäännöt käyttöön, pointterit eivät
vielä.
Käsiteltiin jäsenasiat
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Puheenjohtaja kertoi Lapuan ja Kauhavan seudun metsästysseurojen yhteistyökokouksen
terveiset. Tapahtuma pidettiin 10.8.2018 Lapualla. Kerhon ja seurojen väliseen
yhteistyöhön oltiin seurojen osalta tyytyväisiä. Puheenjohtaja korosti tapaamisessa, että
kerhon jäsenten on tärkeää muistaa, että harrastetaan maanomistajien ehdoilla.
Oikeanlaisessa alueella liikkumisessa ja hyvien maanomistajayhteyksien säilyttämiseksi
ovat maasto-oppaat tärkeässä roolissa kuin myös tuomarit.
Todettiin, että Kennelliiton hallitus on hyväksynyt Koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä
virallisten SM-kokeiden ja kilpailujen tukemiseen 2000 € /järjestö. Samalla on myönnetty
maaottelu- ja PM avustukset ovat 800€/ tapahtuma. Ulkomaille suuntautuvien
edustusjoukkueiden kokoonpano on hyväksytettävä Kennelliitossa ennen ilmoittautumista
ko. tapahtumaan. Tämä on edellytys avustuksen maksamiseen. Otteluavustus maksetaan
tapahtuman jälkeen vapaamuotoista, koko maajoukkuetta koskevaa, raporttia vastaan.
Tämä raportti toimitetaan kerhon sihteerille maajoukkueen johtajan toimesta.
Edustusjoukkueeseen valitun tulee olla Kanakoirakerhon sekä Kennelliiton jäsen.
Päätettiin, että kerho ei esitä MM-kisajoukkuetta Kennelliittoon, koska halukkaita ei ole
ilmoittautunut määräaikaan mennessä. Nimeämisperiaatteet tehtiin 2017. Keskusteltiin
siitä, että tulisi aktiivisemmin markkinoida MM-kisoja, jotta saataisiin vuosittain joukkue
lähetettyä. Kansainvälinen yhteistyö koettiin tärkeänä. Hankaluuksia aiheuttaa yleensä
MM-kisojen myöhäinen tarkempi ohjelma. Joukkueenjohtajalla on suuri merkitys,
keskusteltiin myös pitäisikö joukkueenjohtaja nimetä ennalta, joka hoitaisi mm. alustavan
kustannusarvion sekä matkasuunnitelman.
Todettiin, että 125 -vuotisjuhlakilpailun järjestelyt ovat hyvällä mallilla, suuri kiitos
Kesävaaran Petrille joka hoitanut järjestelyitä. Koealueella on tehty lintuistutuksia jo
kevään aikana ja saatu poikkeuslupa Riistakeskukselta peltopyyn pudotukseen kokeessa.
Puitteet kokeelle ovat hienot ja juhlaillallinen tulee olemaan juhlava. Keskusteltiin
pukukoodin määritystarpeesta. Jätettiin asia 125-vuotiskokeen työryhmän mietittäväksi.
Todettiin, että Alajoki -hankkeen tarkoituksena on kylvää riistapeltoja ja -vyöhykkeitä
Lapuan Alajoki -alueelle. Hankkeen ensivaiheen tavoitteena hakea kokemuksia
suunnittelusta, toteutuksesta ja vaikutuksista laajan peltoalueen riistaeläimistöön. Hanke
liittyy laajempaan esiselvitykseen Luontomatkailun muodot ja mahdollisuudet, jossa
selvitettiin lähinnä Lapuan luonnon tarjoamia matkailumahdollisuuksia. Hankkeessa selvisi,
että suurin luontomatkailijaryhmä Lapualla ovat kanakoiraharrastajat. Tämä ryhmä
muodostaa myös suurimman matkailun kasvupotentiaalin. Päätettiin, että hankkeen
esittämästä anomuksesta, hallitus päätti tukea hanketta tänä vuonna 500€. Hankkeen
edetessä tavoitteiden mukaisesti ja sen palvellessa harrastustamme mm. istutustarpeen
vähenemistä, on kerho kiinnostunut olemaan hankkeessa mukana myös jatkossa
mahdollisuuksien mukaan. Bäcklundin Matti suorittaa "katselmuksen" alueelle jo nyt
toteutettujen toimenpiteiden osalta.
Hallitukselle tehty esitys erillisestä ensimmäisen palkinnon jakamisesta heti kokeen
yhteydessä . Nykyisin kerhon kokeessa AVO1 -palkinnon saanut ekipage palkitaan
vuosikokousgaalassa Schaumann lautasen pienoismallilla. Hallitus keskusteli asiasta ja
päätti siirtää asian marraskuun kokoukseen, jossa ovat läsnä jaosten ja toimikuntien
puheenjohtajat.
Marko Stålnacke piti esityksen koestarteista 2015-2017 ja maksuista. Esityksen taustalla
ajatus, että jäsenille voitaisiin tarjota osallistuminen kerhon kokeisiin halvemmalla.
Päätettiin, että esitys kokonaisuudessaan laitetaan vielä jakeluun hallitukselle ja palataan
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marraskuun kokouksessa asiaan uudestaan. Päätöksellä on vaikutusta aikaisintaan vuoden
2019 koemaksuihin.
Laadittiin erillinen lausunto aspiranttivalintakokonaisuudesta, joka on tämän pöytäkirjan
liitteenä
Todettiin, että uusien kultamalja -palkintojen tilaus on jätetty. Toimitus tapahtuu tämän
vuoden aikana. Hankintaa johtaa Laitala.
Keskusteltiin ensi vuoden koeviikosta. Todettiin, että ensi vuoden koeviikon suhteen
haastavaa, kun Junkkari oli suunniteltu samaan aikaan kuin Koeviikko. Päätettiin siirtää
koeviikkoa myöhempään ajankohtaan 30.9. – 6.10.2019
Todettiin, että Kennelliitto järjestää rotujärjestöille tarkoitetun järjestöpäivän lauantaina
22.9. 2018 Helsingissä. Päivälle on kutsuttu jokaisesta rotujärjestöstä 1-2 edustajaa
osallistumaan ensimmäistä kertaa järjestettävään tilaisuuteen. Päivän tarkoituksena on
päivittää rotujärjestöjen tietoja Kennelliiton rotujärjestöjä tukevista toiminnoista ja
mahdollistaa verkostoituminen rotujärjestöjen kesken. Järjestöpäivästä on tarkoitus luoda
jatkumo säännöllisille tapaamisille. Ajankohta todettiin erittäin haasteelliseksi. Maija
Korpela kartoittaa halukkuutta Jatosta osallistua kyseiseen päivään. Olisi tärkeää saada
myös meidän kerhosta edustus paikalle.
Todettiin, että Koetapahtumiin ei ole saatavissa vastuuvakuutusta kerhon puolesta.
Koiranohjaaja on vastuussa koiran aiheuttamista vahingoista myös koetapahtumassa.
Päätettiin hankkia vastuuvakuutus muuta kerhon toimintaa varten. Marko Stålnacke
kyselee vielä tarjouksia.
Päätettiin, että Pasi Lähdekorpi käy kerhon esitteen vielä lävitse ja päivittää uudelleen
tarvittaessa.
Vakuudeksi 19.8.2018
Kirsi Tuominen, sihteeri

Lausunto
Taustaa
Kerhon hallitus käsitteli koepäällikön esityksestä tuomaritilannetta marraskuun 2017 kokouksessaan.
Koemäärien nousun vuoksi aktiivisten tuomareiden määrän todettiin olevan liian vähäinen.
Koulutustoimikunnalle päätettiin antaa toimeksianto kartoittaa uusi aspiranttikoulutusryhmä, joka voisi
aloittaa opinnot jo 2018 vuoden alussa. Pyynnön aikataulussa huomioitiin, että edellinen
aspiranttikoulutusryhmä oli vielä kesken. Tavoitteena oli silti saada 6-8 sitoutunutta ja soveltuvaa
spiranttikokelasta koulutuksen piiriin. Toimeksiannon ajankohdan valintaan vaikutti myös keväälle 2018
suunniteltu tuomaripäivä, joka on osa aspiranttien koulutusvaatimusta ja -suunnitelmaa.
Koulutustoimikunta kartoitti, konsultoiden myös tuomarikuntaa, koulutukseen soveltuvia kerhon jäseniä ja
suoritti halukkuus- ja soveltuvuuskyselyn noin kahdellekymmenelle (20) kokelaalle vuoden 2017-2018
vaihteessa. Hallitus sai koulutustoimikunnan esityksen helmikuussa 2018 ja päätti maaliskuun hallituksen
kokouksessa kutsua koulutustoimikunnan esittämät henkilöt koulutukseen.
Reklamaatio
Tuomaripäivien (19.5.2018) avauksen yhteydessä ylituomarit Ranta ja Huhtala esittivät suullisesti
reklamaation aspiranttikokelasprosessin toteuttamisesta. Reklamaatiossa viitattiin tuomariohjeen kohtaan
”Aspirantin valinta, s. 13” ja koulutustoimikunnan ao. kohdan vastaiseen menettelytapaan valintaa
tehtäessä. Myöhemmin (3.5.2018) reklamaatio, jossa ehdotettiin vuoden 2018 aspiranttivalintojen
toteuttamista uudelleen jaoksia kuunnellen, toimitettiin myös kirjallisesti kerhon hallituksen
puheenjohtajalle. Samalla ehdotettiin kahden koulutustoimikunnan jäsenen erottamista tehtävästään
koulutustoimikunnassa. Tämän kirjallisen ehdotuksen oli allekirjoittanut ylituomari Ranta. Hallitukselle
asetettiin aikataulu asian korjaamiseksi 10.6.2018 mennessä.
Ehdotuksen käsittely, hallituksen päätös ja toimeksianto jaoksille
Hallitus käsitteli sähköpostikokouksessaan saamansa kirjallisen ehdotuksen ja päätti antaa jaoksille
toimeksiannon aspiranttikokelaiden ehdottamiseksi. Yhteydenotot jaoksiin kesäkuun alussa hoitivat
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Toimeksiannossa (sähköpostit ja puhelut jaoksien puheenjohtajille)
pyydettiin selvittämään aspiranttikokelaiden mahdollista täydentämistä ja "virheellisesti" valittujen
mahdollista poisjättämistä. Tämän lisäksi ko. toimeksiantoon oli kuvattu prosessin etenemistä seuraavasti:
”Hallitus voi kutsua uuden kierroksen perusteella, koulutustoimikunnan niin esittäessä, lisää aspirantteja
nykyiseen koulutusryhmään. Nykyiset aspiranttivalinnat säilyvät voimassa, ellei jaokset muuta edellytä”.
Jaosten vastineet ja hallituksen päätös
Kaksi jaosta esitti listan aspiranttikokelaista. Gordoninsetterijaos esitti kuutta ja irlanninsetterijaos
seitsemää aspiranttikokelasta. Kaksi muuta jaosta eivät lisänneet jo valittuihin ketään. Kukaan jaoksista ei
edellyttänyt maaliskuussa tehtyjen valintojen kumoamista. Kahden jaoksen nimilista toimitettiin
koulutustoimikunnalle jatkokäsittelyä varten. Hallituksen heinäkuun kokouksessa tekemässä päätöksessä
koulutustoimikunnalle esitettiin, että se tekisi esityksen uusista mahdollisista aspiranttikokelaista
hallitukselle marraskuun 23. päivään mennessä.
Koulutustoimikunnan esitys hallitukselle
Koulutustoimikunta oli arvioinut jaoksilta saamansa aspiranttikokelasehdokkaat. Koulutustoimikunta esitti
hallitukselle, että he koostaisivat aspiranttikokelaiden vaatimuskriteerit, jotka pohjautuvat kennelliiton ja
kerhon asettamiin vaatimuksiin ylituomareille. Vaatimuskriteereissä ylituomarin tehtävään listataan myös
niitä ominaisuuksia, jotka edesauttavat soveltuvuuden ja kyvykkyyden arviointia. Vaatimuskriteereiden

laatimisen jälkeen esitettäisiin pyyntö jaoksille laajentaa aspiranttikokelasesitystä kriteerit täyttävistä
aspiranttikokelaista riittävän suuren koulutusryhmän aikaansaamiseksi. Koulutustoimikunta yhdessä
jaosten puheenjohtajien ja kahden hallituksen edustajan kanssa arvioisivat jaosten ehdotusten pohjalta
aspiranttikokelaiden soveltuvuutta tehtävään. Sen jälkeen kokelaille suoritettaisiin halukkuuskysely. Tällä
menettelyllä ja aikataululla saataisiin uuden ryhmän koetoimitsija- ja tuomarikoulutukset käynnistymään
alkuvuodesta 2019 ja ryhmä voisi valmistua näillä näkymin keväällä 2022 toisten tuomaripäivien jälkeen.
Aiemmat halukkuus- ja soveltuvuuskyselykierrokset ovat osoittaneet, että tavoiteltaessa 6-8 aspirantin
koulutusryhmää, tulee kartoituksen piirissä olla 3-4 kertainen määrä ehdokkaita. On kuitenkin syytä myös
muistaa, ettei koulutusryhmän koko voi nykyisillä koulutusresursseilla olla juuri kahdeksaa suurempi.
Hallituksen päätös
Hallitus päätti elokuun kokouksessaan hyväksyä koulutustoimikunnan esityksen. Hallituksen näkemyksen
mukaan keskeisin tavoite aspiranttikokelasvalinnoissa on löytää jäsenistöstä ajallisesti pitkäkestoiseen
koulutukseen ja ylituomaritehtävään sitoutuneet, motivoituneet sekä soveltuvat henkilöt. Aikataulullisesti
nopeammalle päätökselle ei ole perusteita, sillä vuoden 2018 tuomaripäivien oltua jo toukokuussa,
tulevaan koulutusryhmään valittavien koulutusaikataulu kestää vuoteen 2022 saakka (tuomaripäivät
pidetään joka toinen vuosi). Lisäksi koulutuksen tulee nykyisten aspiranttien osalta jatkua läpi tulevan
koekauden (ylituomareiden määrän lisääminen nykyisestä). Lisäksi edellytettiin, että valintamenettelyn
läpinäkyvyyttä tulee lisätä.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että hallituksen maalikuun kokouksessa tekemä päätös aspiranttivalinnoista
on säilynyt voimassa.
Lopuksi
Hallitus pitää perusteluissaan tärkeänä, että käynnissä olevat aspiranttikoulutukset jatkuvat myös tulevana
syksynä suunnitelmien mukaisesti. Näin varmistetaan, että aspirantit voivat valmistua halutussa ja
suunnitellussa aikataulussa. Tästä syystä koulutustoimikunnan kokoonpanon ja toimintavalmiuden
säilyttäminen tulee taata koko syksyn ja toimintakauden ajan.
Koulutustoimikunnan tehtävänä ei ole ainoastaan esittää soveltuvia aspirantteja vaan ensisijaisesti
kouluttaa heistä ylituomareita. Vallitseva keskustelu valinnoista voi vääristää käsitystä koulutustoimikunnan
roolista kerhossa.
Valintakriteereissä tulee korostaa henkilön soveltuvuutta ylituomarin tehtävään. On muistettava, että
kerhomme ei koulututa palkinto- vaan ylituomareita, jolloin vaatimukset ovat luonnollisesti vaativammat.
Koulutukseen valittavan henkilön sitoutuneisuus kolmen vuoden koulutukseen sekä valmistumisen
jälkeisiin ylituomarin tehtäviin ovat merkittävässä asemassa aspiranttivalintoja tehtäessä.
Liitteenä jaoksille lähetetty sähköposti 3.6.2018

Seinäjoella 11.8.2018
Kanakoirakerhon hallitus

Puheenjohtaja Kanakoirakerho <puheenjohtaja.kanakoirakerho@gmail.com>

Aspirantit
Puheenjohtaja Kanakoirakerho <puheenjohtaja.kanakoirakerho@gmail.com>
Vast. ott.: Outi Kostamo-Hakuli <Outi.Kostamo-Hakuli@ojalagroup.com>
Kopio: Matti Juuti <me.juutit@gmail.com>
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Moro Outi!
Toivottavasti Teillä oli eilen onnistuneet juhlat.
Viitaten aiempiin keskusteluihimme, ohessa esityksemme aspiranttivalintojen toteuttamiseksi sääntöjen mukaan.
Säännöissä asia mainitaan näin:
ASPIRANTIN VALINTA
1. Koulutustoimikunnan tehtävä on etsiä jaosten esitysten pohjalta jäsenistöstä tuomarikoulutukseen soveliaita ja
halukkaita henkilöitä, ja esittää heidät Kerhon hallitukselle hyväksyttäväksi.
2. Kerhon hallitus kutsuu henkilön aspiranttikoulutukseen koulutustoimikunnan esityksen pohjalta.

Saatuun reklamaa oon lii yen ja käytyjen keskustelujan perusteella etenemistapa tästä eteenpäin on seuraava:
Pj ja/tai varapj. kontaktoivat jaosten puheenjohtajia ja antavat jaoksille pyynnön aspiranttikokelaiden
täydentämiseksi ja mahdollisesti "virheellisesti" valittujen poisjättämiseksi (jos he sitä edellyttäisivät)

Jaokset EIVÄT SAA TIEDUSTELLA kandidaa ensa halukkuu a vaan ainoastaan esi ävät heitä kuten
säännöissä mainitaan!!
Saadut ehdokkaat ilmoitetaan hallitukselle 10.6. mennessä
Hallitus esi ää saamansa listan ehdokkaista koulutustoimikunnalle
Koulutustoimikunnan tehtävä on sääntöjen mukaan etsiä tuomarikoulutukseen soveltuvat ja
halukkaat henkilöt - ei jaosten!!
Suoritetaan mahdollisten uusien henkilöiden (jotka eivät ole olleet mukana jo
koulutustoimikunnan aiemmilla kierroksilla) osalta vastaava SOVELTUVUUS- ja HALUKKUUSKYSELY,
joka toteute in nykyisessä kierroksessa (viime kerran kartoituksessa oli saamani edon mukaan
yli 20 henkilöä)
Jäljelle jääneet kandidaa t, jotka ovat halukkaita sitoutumaan koulutukseen
arvoidaan sovelutuvuutensa osalta koulutustoimikunnan toimesta
Koulutustoimikunta esi ää uudet kriteerit täy ävät poten aaliset aspiran ehdokkaat hallitukselle
Hallitus voi kutsua uuden kierroksen perusteella, koulutustoimikunnan niin esi äessä, lisää
aspiran eja nykyiseen koulutusryhmään. Nykyiset aspiran valinnat säilyvät voimassa ellei jaokset
muuta edellytä.
Ennä äisi eköhän käsitellä asian jo ennen reissuanne eli tänään? Jos e e, ilmoita missä aikataulussa pysty e.
-juha-

