
Hallituksen päätöksiä 

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013, Sokos hotelli Lakeus, Seinäjoki, 10.8.2013 

Paikalla: Pekka Soini, pj, Jukka Timonen, Antti Keskikangas, Hannu Laitala, Matti Juuti, Kari Tuikkala, Harri 

Huhtala ja Juha Immonen, sihteeri 

- Käytiin läpi kerhon taloustilanne ja todettiin, että yhdistyksen talous etenee budjetin mukaisesti 

- Noin kuusikymmentä jäsenmaksua on vielä maksamatta. Rahastonhoitaja laittaa heille karhut. 

Jäsenmaksuja on maksettu 3500 euroa 

- Käsiteltiin syksyn 2013 kokeet, tuomarit, maastot, lintuistutukset: 

o Kenttäkokeet: Kahteen kokeeseen tarvitaan vielä toinen tuomari. Kultamaljaan on 

lupautunut seitsemän ja Derbyyn viisi tuomaria. Todellinen tuomareiden tarve tiedetään 

tarkemmin ilmoittautumisten päätyttyä.  Käytettävissä olevat maastot kartoitettu ja 

lintuistutukset (noin 100 fasaania) toteutetaan viimevuotiseen tapaan. Poutussa toteutetut 

tilusjärjestelyt vaikeuttavat jonkin verran istutusten toteutusta 

o Tunturikokeet: Järjestelyt kunnossa, tuomarit on varattu ja maastot suunniteltu Helanderin 

Jarmon toimesta 

o Metsäkokeet: Järjestelyt kunnossa, Kokeiden pitopaikka on Viiksimo ja Esa Häkkinen toimii 

tuomarina 

- Käsiteltiin KM/Derby/Kenttienvoittaja/Elit järjestelyt ja maastot. Erikoiskilpailujen järjestelyt ovat 

edenneet suunnitellusti.  

o Kultamalja ja Derby pidetään aiempien vuosien tapan. Kokoontuminen Poutun koululla 

o Kenttienvoittaja Utsjoella, kokoontumispaikkana on hotelli Utsjoki. Käytännön järjestelyistä 

vastaa Helanderin Jarmo 

o Elit on hieman hankala järjestettävä. Jusu ja Antti miettivät kuinka olisi löydettävissä 

mahdollisimman tasa-arvoiset maastot.   

- Päätettiin ettei Kultamalja – illanviettoa järjestetä tänä vuonna 

- Todettiin, että Erikoisnäyttely 2013 pidettiin ensimmäisen kerran Lapuan raviradalla. Järjestelyt 

toimivat hyvin ja siitä kiitos näyttelytoimikunnalle 

- Vuoden 2014 erikoisnäyttelyä ei haettu sallitussa ajassa (30.9.2012) eikä kerhon kennelliiton 

hallitukselle maaliskuussa tekemä anomus näyttelyn myöntämisestä hakuajan jälkeen saanut 

myönteistä päätöstä kennelliitossa. Tästä johtuen vuoden 2014 päänäyttely järjestetään 

Kiimingissä, pesäpallostadionilla 2.8.2014 yhdessä paikallisen Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys 

ry:n kanssa.  Näyttely ei ole kerhon erikoisnäyttely, eikä niistä siten muodostu tuloja kerholle. 

Kerho hankkii näyttelyyn kaksi tuomaria, joista vastaavat englannin- ja gordoninsetterijaokset 

- Päätettiin, että kerhon sihteeri ja näyttelytoimikunnan sihteeri tekevät 2015 näyttelyanomuksen 

syyskuun loppuun mennessä. Erikoisnäyttelyn ajankohdaksi sovittiin kesäkuun ensimmäinen tai 

toinen lauantai ja paikkana Lapuan ravirata 

- Päätettiin, että kerhon sihteeri laittaa kyselyn jaosten puheenjohtajille, että jaokset tekisivät 

ehdotuksia kennelliiton valtuustopaikkoihin 2014 valittavista henkilöistä (varsinainen ja varajäsen). 

Tähän saakka valtuustossa on kerhoa edustanut varsinaisena jäsenenä puheenjohtaja Pekka Soini ja 

varajäsenenä jäsensihteeri Sirpa Tapper. Rotujärjestön edustajat on ilmoitettava kennelliittoon 

lokakuun kennelliiton hallituksen kokoukseen mennessä 

- Kuultiin jalostustoimikunnan tilannekatsaus Matti Juutin esittelemänä. Jalostuskatselmus pidetään 

Kultamaljakarsinnan yhteydessä. Sitä palvelevat järjestelyt etenevät suunnitelman mukaisesti.  

Tietokantaprojektiin liittyen on tiedusteltu kennelliitosta jalostustietokannan sekä 

saksanseisojakerhon käyttämän tietokannan hyödyntämismahdollisuutta tähän tarkoitukseemme. 

Tavoiteaikataulun mukaisesti Jatolla on esitys tietokantaratkaisun toteuttamisesta tämän vuoden 



loppuun mennessä.  

Toimikunta on lähettänyt kolme kyselyä kennelliittoon koskien;  

o Kennelnimianomusten rotujärjestön antaman puoltohakemuksen roolia kennelliiton 

päätöksenteossa 

o Lonkkakuvauslausuntoja koskevien valitusten käsittelyä (kuvan laadun vaikutus lausuntoon) 

o Suomen kennelliiton pentuvälityksen rooli suhteessa rotujärjestöjen pentuvälitykselle 

Toimikunta pohtii jalostuspäivien järjestämistä ensi kesäksi. 

- Päätettiin, että hallitus tekee seuraavassa kokouksessa esityksen vuosikokoukselle 

jäsenvalintaprosessin päivittämisestä koskien koejäsenten valintaa. Tavoitteena järkevöittää ja 

nopeuttaa koejäsenten valintaprosessia. Tavoite saavutettaisiin menettelyllä, jossa jäsensihteeri voi 

käsitellä koejäsenyysanomukset ja hallitus kokouksessaan toteaa ja kirjaa pöytäkirjaan koejäseniksi 

valitut. Muilta osin jäsenvalintaprosessia ei ole tarkoitus muuttaa eikä täten syntyisi tarvetta 

sääntömuutokseen 

- Sihteeri esitteli Eirikuvan tarjoaman yhteystyösopimuksen. Hyväksyttiin sopimus. Asiaan liittyen 

tuotetaan juttu Ekipageen sekä nettisivuille 

- Valittiin Pekka Soini Kennelliiton metsästyskoirarotujen työryhmä edustajaksi. Hallitus oli 

hyväksynyt aiemmin sähköpostikierroksen yhteydessä 

- Hyväksyttiin Jaton esitys Terveysrahaston sääntöjen muuttamisesta. Jukka ja Matti tarkastavat 

terveysrahaston sääntöjen kolmannen pykälän sanamuodon. Sääntöjen viides pykälä todettiin 

olevan oikein kirjattu 

- Hyväksyttiin korvattavaksi verinäytteen otosta aiheutuvat kustannuksen Jaton esityksen mukaan 

- Käsiteltiin Kultamaljapoikkeushakemukset ja hyväksyttiin Pekka Soinin tuontikoira-anomus 

Kultamaljaan. Todettiin, että kaikki tuontikoirat voivat osallistua Kultamaljaan kaksinkertaisella 

ilmoittautumismaksulla 

- Päätettiin, että sihteeri lähettää rotujärjestön puitteissa kyselyn kennelliittoon onko 

pentuerekisteröintimaksujen alennuksia myönnetty kasvattajille, jotka eivät ole virallisen 

rotujärjestön jäseniä 

- Todettiin, että koulutustoimikuntaa on täydennetty hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen 

mukaisesti edustajat kaikista roduista. Toimikuntaan on jaosten esityksestä nimetty Ari Mäkelä 

irlanninsettereiden puolelta ja Harri Heino gordoninsettereiden puolelta.  

Vakuudeksi 

Juha Immonen, sihteeri  


