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Hallituksen päätöksiä 

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016, Seinäjoki, 6.8.2016 

Paikalla:  Immonen, pj ja sihteeri, Jukka Timonen, Matti Juuti, Kari Tuikkala, Petri Törrönen, Hannu 
Laitala, Matti Bäcklund, Maija Korpela, Sari Kujanpää (§33 eteenpäin) 

 
 

- Hyväksyttiin, nykykäytännön mukaisesti, edellisten kokousten pöytäkirjat (2/2016, 3/2016, 4/2016) 
- Käytiin läpi yhdistyksen taloustilanne sekä tase. Pidettiin tilannetta ajankohtaan nähden 

vähintäänkin tyydyttävänä. Ei todettu olevan konkreettisia muutostarpeita 
- Todettiin, että maksamattomien jäsenmaksujen määrä on poikkeuksellisen suuri. Arvioitiin 

tilanteen johtuvan siitä, että osalle jäsenistä jäsenmaksulasku on toimitettu tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa sähköpostilla. Päätettiin laittaa muistutusviestit jäsenmaksunsa maksamatta 
jättäneille 

- Todettiin syksyn koetilanteen olevan normaalin. Budjetissa on varattu 50% enemmän rahaa 
lintuistutuksiin, kuin edellisvuosina. Lintutoimittajalla (Jukka Mäkelä) on saatavissa lintuja syksyn 
tarpeisiin. Istutukset toteutetaan koepäällikön ohjeistuksen mukaan 
Päätettiin, että koetoimitsijoiden tulee toimittaa osallistujalista taloudenhoitajalle 
osallistumismaksujen suorittamisen varmistamiseksi 

- Keskusteltiin Kultamaljan ja Derbyn osallistujamäärästä, joka varmistuu vasta ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Tämän jälkeen tiedetään lopullinen maasto- ja tuomaritarve. Kenttienvoittajan ja Elitin 
osalta järjestelyt ovat tilanteen vaatimalla tasolla 

- Todettiin päänäyttelyn onnistuneen taas erinomaisesti. Näyttelyyn oli ilmoittautunut yhteensä 137 
koiraa (punaisia irlanninsettereitä 43 kpl, pointtereita 16, englanninsettereitä 39, 
gordoninsettereitä 25 ja punavalkoisia irlanninsettereitä 14) 

- Vuoden 2017 näyttelyn on Kennelliitto myöntänyt pidettäväksi 10.6.2017 Lapualla, 
Tuomariehdotusvuorossa englanninsetteri- sekä irlanninsetterijaos 

- Päätettiin anoa vuoden 2018 näyttelyä ajankohdalle 9.6.2018, varalla 16.6.2018. Paikkana Lapuan 
ravirata. Sihteeri laatii anomuksen yhdessä näyttelytoimikunnan kanssa kennelliiton ilmoittamaan 
määräaikaan mennessä 

- Kuultiin Matti Juutin kertomana jalostustoimikunnan tilannekatsaus. Rakennekatselmus pidetään 
Kultamaljan yhteydessä 1.10. Lapualla. Järjestelyt ovat näiltä osin kunnossa. Jato oli kokouksessaan 
vahvistanut, että pentuvälitysohjeet ovat edelleen voimassa ja niitä tulee noudattaa 
pentueilmoituksia vastaanotettaessa. Ohjeet tiedotetaan uudestaan jaoksille. Kennelliiton uudet 
rotukuvaukset yhtenäistetään Jaton ja jaosten yhteistyönä. Ensi vuonna ei järjestetä kerhon 
kaikkien rotujen yhteisiä jalostuspäiviä. Seuraavat jalostuspäivät pidetään 2018.  
Matti esitteli jalostustietokannan viimeisimmän version ominaisuudet hallitukselle  

- Päätettiin, että Matti Juuti jatkaa varsinaisena jäsenenä ja varalla jatkaa Sirpa Tapper. Sihteeri 
ilmoittaa päätöksestä kennelliittoon 

- Todettiin, että Kennelliiton päätösilmoitus käyttöluokkaa koskevista tulosvaatimuksista oli 
ristiriitainen. Ilmoitus liittyi Kanakoirakerhon ja Saksanseisojakerhon tekemään esitykseen muuttaa 
vallitsevia kriteerejä. Päätettiin, että Matti Juuti selvittää päätöksessä viitattuun voimassa olevan 
FCI:n ohjeistuksen 

- Puheenjohtaja kertoi sidosryhmien edustajien terveiset yhteistyökokouksesta. Paikalliset 
metsästysseurat ovat tyytyväisiä vallitsevasta yhteistyöstä ja toivovat sen jatkuvan samaan malliin.  

- Päätettiin ottaa vastaan kaikkien rotujamme harrastavien koetulokset ja tiedottaa niistä kerhon 
sivuilla ja lehdessä. Tiedostusilmoituksen tulee tulla kerhon webmasterille tiedoksi omistajalta, 
ohjaajalta tms. taholta. Päätettiin, että puheenjohtaja laatii asiaa koskevan ohjeen ja laittaa sen 
ensivaiheessa hallitukselle kommentoitavaksi 

- Päätettiin, että hankitaan voittajalle jäävät palkinnot Kenttien voittaja ja Elit kilpailuihin, jotka 
jaetaan kokeen kritiikin yhteydessä. Tämä päätös ei vaikuta muiden palkintojen jakamiseen 
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palkintogaalassa. Päätettiin, että käytäntö koskee vuoden 2016 kokeita. Hannu Laitala selvittää 
palkintovaihtoehtoja 

- Keskusteltiin kerhon eri jäsenmuotojen oikeudesta osallistua kerhon hallintoelimiin 
- Päätettiin, että hallituksen taannoinen päätös on voimassa. Kokeen järjestelyistä vastaavalla on 

oikeus majoitusjärjestelyiden tarjoamiselle tuomarille, jos tilanne sitä edellyttää 
- Päätettiin, että kerho avustaa MM-kisajoukkueen jäseniä enintään 500€ kulukorvauksella. Maksu 

suoritetaan tositteita vastaan. Joukkueeseen on valittu neljä ekipagea, joiden ohjaajat ovat: Henrik 
Standertskjöld-Nordenstam (myös joukkueenjohtaja), Vilho Korteniemi, Aki Turkia sekä Tero 
Soronen 

- Keskusteltiin toiminnantarkastajien ilmoituksesta, että eivät ole käytettävissä enää seuraavan 
toiminnantarkastuksen jälkeen 

- Käytiin läpi puheenjohtajan laatima valintaprosessikaavio. Päätettiin käsitellä asiaa vielä 
seuraavassa hallituksen kokouksessa. Puheenjohtaja päivittää luonnosta käydyn keskustelun 
pohjalta 

- Valittiin Jukka Timonen luomaan päivitysehdotus yhdistyksen säännöistä. Tavoitteena tehdä 
tarvittavat muutokset, joilla voidaan vastata nykypäivän tarpeilta. Muutosehdotusluonnos 
käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 
 

Vakuudeksi  

Juha Immonen, kokouksen sihteeri 


