
IRLANNINSETTERIJAOKSEN ROTURINKI 

 

Aika: 06.03.2021 

Paikka: Teams 

Läsnä: Jouni Määttä, Ahti Putaala, Anni Ikäläinen, Virpi Sarparanta, Katrin Hemmilä, Pekka Hemmilä, Kari 

Halonen, Juho Toivanen, Jaakko Lehto, Jenni Lehto, Jani Heikkilä, Birgitta Vuorela, Harri Huhtala, Ismo 

Kyngäs, Matti Santti, Outi Kostamo-Hakuli, Ari Mäkelä, Katja Paakki, Joni Pirhonen, Suvi Lintukangas, Ulla 

Santti ja Tapio Jussila 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Jaoksen puheenjohtaja Joni Pirhonen avasi kokouksen klo 11.01 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joni Pirhonen ja sihteeriksi Suvi Lintukangas 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Heikkilä ja Anni Ikäläinen. Ääntenlaskijana käytetään 

tarvittaessa web-lomaketta. 

 

5. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 

 

Esiteltiin jaoksen toimintakertomus (liite 1) ja tilinpäätös (liite 2) vuodelta 2020. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. 

 

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 

 

Esiteltiin jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 3).  

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 

Esiteltiin jaoksen talousarvio vuodelle 2021 (liite 4).  

Talousarvio hyväksyttiin. 

- Huomiona talousarvion kohtaan jaostuotteet: Kasvattajille voisi tarjota jaostuotteita 

edullisemmin mahdollisiin pentupaketteihin laitettavaksi. 

 

7. Jaostoimikunnan henkilövalinnat 



Jaoksen jäsenistä erovuorossa ovat Suvi Lintukangas, Jouni Määttä ja Jussi Palomäki. He ilmoittivat 

etteivät ole käytettävissä jatkokaudelle. 

Jaoksen uusiksi jäseniksi valittiin: Ari Mäkelä, Kari Halonen ja Vesa Konttaniemi 

 (toimikausi 3 vuotta) 

 

Kiertopalkinnot 

-  Palkintojen jakogaalassa jaettavat: 

 

- Vuoden punainen irlanninsetteri                             Taigalinnun Mantra 

- Vuoden nuori punainen irlanninsetteri                   Flamefield’s Moonshine Kate 

- Vuoden punavalkoinen irlanninsetteri                    Alvertoppens Elektra 

- Vuoden nuori punavalkoinen irlanninsetteri         Tunturi Kieppi Figo  

- Tinatuopit                                                                     Matti Santti 

 

- Roturingissä jaettavat: 

 

- IS-tarjotin                                                                     Ei jaeta, kadonnut-> poistuu jaettavista  

- Tanskan pokaali                                                          Pehtoorin Alita 

- Bertel Dagermon-kuksa                                            Ahti Putaala / Taigalinnun Mantra 

- Palje                                                                              Ei jaeta, ei ulkomailla palkittuja 

- Leon laakeri                                                                 Ei jaeta tänä vuonna, 

                                                                                         ei KM-sijoitettua  irlanninsetteriä 

 

 

8. Muut asiat 

 

Maastokoulutuspäivä 

- Jaoksen on toivottu järjestävän maastokoulutuspäivän. 

- Pyritään järjestämään koulutuspäivä kentällä. Selvitetään onko rotua harrastavalla yhdistyksellä 

(Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit) kiinnostusta yhteiseen koulutuspäivään. 

- Selvitetään lisäksi mahdollista koulutuspäivää myös metsämaastoon.  

 

Roll-up kuvabanderollit 

- Teetetään jaokselle 2 kuvabanderollia erilaisissa tapahtumissa käytettäviksi. 

- Järjestetään kuvakilpailu banderolleihin laitettavista kuvista. 

 

Kasvattajien välinen yhteistyö 

- Todettiin, että kasvattajien välinen yhteistyö rodun sisällä on tärkeää. Kasvattajien toivotaan 

ohjaavan pennunottajia tarvittaessa toisille kasvattajille jos esim. pennunottajia itsellä enemmän 

kuin pentuja.  

- Ongelmana on ollut pennunvarailijat jotka varaavat monesta pentueesta pentua itselleen. 

- Pentujen kysyntä kasvanut, osittain koronasta johtuen. 

 

Pentuvälitystietojen ilmoittaminen  

- Kun pentuvälityksessä olevan pentueen tietoihin tulee muutoksia ja/tai täydennyksiä (esim. 

astutuspäivä) ilmoitus heti suoraan pentuvälittäjälle. Näin pentuvälityssivut saadaan pidettyä 



ajantasalla. 

- Mikäli kasvattaja haluaa astutuksesta mainoksen Kerhon Fb-sivuille, tulee hänen itse ottaa 

yhteyttä pentuvälittäjään ja toimittaa hänelle tarvittavat tiedot ja kuvat, eikä odottaa 

pentuvälittäjän kaivelevan tietoja esim. kenneleiden nettisivuilta. 

 

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. 

 

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 arki-iltoina 

(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. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.32 

Vakuudeksi Ylihärmässä ___ . ___ . ______ 

 

___________________________________ 

Joni Pirhonen 

Puheenjohtaja 



 

___________________________________ 

Suvi Lintukangas 

Sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu __.___2021 

 

                 

____________________________________      _____________________________________ 

Jani Heikkilä                  Anni Ikäläinen 

 

 


