
JAOKSEN PÄÄTÖKSIÄ 2020 

Jaoskokous, Teams 24.5.2020 

Joni Pirhonen, puheenjohtaja 

Suvi Lintukangas, sihteeri 

Katja Paakki 

Jussi Palomäki 

Jouni Määttä 

Jani Heikkilä 

 

TILANNEKATSAUS JAOKSEN JÄRJESTÄMIIN KOKEISIIN 2020 

 

Metsäkoe 22.-23.8.2020 Kajaanissa.  Ok 

 

Metsäkoe 5.-6.9.2020 Sotkamossa.  Ok 

 

Irlanninsettereiden Metsämestaruus 26.-27.9.2020 Posiolla.   

- Jussi on estynyt toimimaan koetoimitsijana. Joni selvittää tilannetta kuka ehtisi Jussin tilalle. 

 

Irish Trial 17.-18.10.2020 Ilmajoella.  

- Tuomareiksi ovat lupautuneet Jari Karppinen (pt), Ari Mäkelä ja varalla Markku Hakuli, jos osanottajia 

tulee niin paljon ettei mahdu kahteen karsintaryhmään.  

- Rotukisan 25-v. juhlavuotta juhlistetaan karsintapäivänä illallisella Riistavallilla. Joni selvittää pitopalvelua 

lauantain aamupalaa tekemään ja illallisen tekijäksi. Su aamupala hoidetaan omin voimin. La aamupalalle ja 

illalliselle ilmoittautuminen etukäteen. 

- Kunniakirja on tarkoitus teettää taiteilijalla ja siihen tulee sekä punainen että punavalkoinen 

irlanninsetteri. Metsästävät irlanninsetterit fb-ryhmän kuvakilpailun voittajakuva on yksi kunniakirjan 

koiramalleista. Suvi laittaa asiaa eteenpäin. 

- Katja kysyy rotukisaan sponsoria. Joni kysyy Ollilta miten rotukisan sponsoria voi mainostaa. 

- Anni selvittää palkintoasiaa. 

- Illallisen yhteyteen puhujaa kysytään vielä uudelleen (Jouni). 

 

PYYJAHDIT JA NOUTOMESTARUUS  

 

- Kerhon erikoisnäyttelyn yhteydessä sunnuntaina 23.8.2020 Ylihärmän ampumaradalla. Noutokisat 

ampumaradan lähimaastossa. 

- Huolehditaan noutolinnut jaoksen kisaan. Noutotestin mahdollisuus selvitettävä (Joni).  Jos noutotesti on 

mahdollista pitää, niin täytyy muistaa tilata Kerhon sihteeriltä arvostelukaavakkeita. 

- Jarkko Mannersuo on lupautunut tuomariksi noutomestaruuteen. 

- Selvitetään kuka Kerhon noutomestaruuden käytännössä järjestää. Onko sekin jäänyt 

irlanninsetterijaoksen vastuulle? (Joni) 

- Risto Kannisto lupautunut auttamaan ampumakisan järjestelyissä. 



NUORTEN KOIRIEN KOULUTUSPÄIVÄT 5.-6.9.2020 

 

- Es-jaos kysynyt ehdimmekö auttamaan järjestelyissä. Pyrimme olemaan apuna tarpeen mukaan.  

 

 

ULKOMAIDEN TAPAHTUMAT 

EM-osakilpailu 21.-23.7.2020 Skotlannissa on peruttu. 

 

Pohjoismainen Maaottelu Hemavanissa Ruotsissa 1.-4.10.2020. 

   - Maajoukkueen valintaa ei laiteta vielä auki nettisivuille. Seurataan Korona-tilannetta ja päätetään 

seuraavassa kokouksessa. 

 

JAOSTUOTTEET 

 

- Erikoisnäyttelyssä 22.8. ei ole yhteistä jaostuotemyyntipistettä koska kaikilla jaoksilla ei ole myytävää 

tavaraa. 

- Suunnitelma kunnollisista myyntikalusteista jotka helpottaisivat Kerhon ja jaosten tuotteiden myyntiä 

peruttiin Kerhon yleisen kulukuurin takia. 

- Jaostuotteita on kertynyt varastoon runsaasti. Päätettiin laittaa kaikki tuotteet alennukseen loppuvuoden 

ajaksi tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Muut tuotteet -30 % paitsi korut -50%. Mainos tästä Facebookkiin 

(Suvi). 

- Jaostuotteet on Suvilla erikoisnäyttelyyn asti, siirtyvät sitten Jonille koeviikon myyntiä varten ja sitten 

Katjalle. 

    

PENTUESUUNNITELMAT 

 

- Välityksessä on useampia pentueita. Osa pentueista kuitenkin tulossa vasta loppuvuodesta tai ensi vuoden 

alussa. 

- Selvitetään onko pentuvälityksen tietoihin mahdollista lisätä ”lisätietoja” kohta johon kasvattaja voisi 

halutessaan lisätä lyhyen tekstin (Suvi). Tällä voitaisiin välttää turhat kyselyt, jos kasvattaja haluaa esim. 

myydä pennut vain metsästäjille. Johtuuko Koronasta, mutta monenlaisia pennunkyselijöitä on nyt paljon 

liikkeellä. 

- Suomesta on myös kysytty koepalkittuja uroksia jalostuskäyttöön ulkomaille. Korona vaikeuttaa tätäkin ja 

lisäksi totesimme, että korkeasti koepalkittuja ja PEVISA-ehdot täyttäviä uroksia on Suomessa vähän.  

EKIPAGE 

 

- Seuraava Ekipage on nettilehti deadline 15.7. 

- Selvitetään onko Ekipagessa jatkossa jaospalstoja (Suvi). Seuraavaan lehteen uusien jaostoimihenkilöiden 

esittelyt (Katja, Anni, Jani) sekä mainokset rotukisasta ja metsämestaruudesta (Jani). 

 

 



KERHON OMA TEAMS- TILI  

 

- Asia etenee. Ehkäpä seuraava kokous voidaan jo järjestää sen kautta. 

 

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN SÄÄNNÖT 

 

- Keskusteltiin säännöistä ehdotusten pohjalta ja päätettiin tehdä oma ehdotus. 

 

JÄSENISTÖLTÄ TULLEET IDEAT 

 

- Metsäkoulutuspäivä pyritään järjestämään ensi vuonna. Tälle vuodelle resurssit eivät järjestämiseen riitä. 

Yksi vaihtoehto olisi, että lauantaina olisi koulutuspäivä metsämaastossa ja sunnuntaina metsäkoe. Jätetään 

idea hautumaan. 

 

SEURAAVA KOKOUS 

 

- 2.8.2020 klo 18 Teams 

 

Jaoskokous,  Teams  14.3.2020 

Joni Pirhonen, pj 

Suvi Lintukangas, sihteeri 

Anni Ikäläinen 

Katja Paakki 

Jouni Määttä 

Jani Heikkilä 

 

JAOKSEN JÄRJESTÄMÄT KOKEET JA TAPAHTUMAT 2020 

 

- METSÄKOE 22.-23.8.2020 KAJAANISSA. Tuomarina Kari Tuikkala ja Jani Leinonen. Koetoimitsijana Juha 

Tikkunen (haetaan Kari Tuikkalan nimellä). Kokoontuminen Kajaanin ABC:llä. Koe pidetään kaksipäiväisenä 

(2 ryhmää/päivä). 

 

- METSÄKOE 5.-6.9.2020 SOTKAMOSSA. Tuomarina lauantaina Birgitta Vuorela ja sunnuntaina Juha 

Ronkainen. Koetoimitsijana Ari Heikkinen. Koe järjestetään yhdelle ryhmälle. 

 

- IRLANNINSETTEREIDEN METSÄMESTARUUS 26.-27.9.2020 POSIOLLA. Tuomarina Ahti Putaala. 

Koetoimitsijana Jussi Palomäki.  Majoitus ja kokoontumispaikkana Lomakeskus Himmerki. Jokainen 

osallistuja varaa itse majoituksensa. 

- IRISH TRIAL 17.-18.10.2020 ILMAJOELLA. Riistavalli mökkeineen varattu käyttöömme. Tuomarina Jari 

Karppinen ja koetoimitsijana Joni Pirhonen (haetaan Jouni Määtän nimellä). Joni kysyy toista tuomaria. 

- Viimeinen ilm. päivä karsintaan 10.10. ja finaaliin 17.10. Finaaliin päässeiden täytyy tehdä sähköinen 



ilmoittautuminen.  

- NUO-luokan osallistumismaksu 30e (ei-jäsen 40e), AVO/VOI-luokkien osallistumismaksu 40e (ei-jäsen 50e) 

myös finaalissa.  

- Ensimmäiseen kokeeseen osallistujalle osallistuminen on ilmainen. 

- Rotukisa täyttää tänä vuonna 25-vuotta ja juhlavuotta juhlistetaan karsintapäivänä illallisella Riistavallilla. 

Kysytään puhujaa (Jouni ja Anni).  

- Tämän vuotisessa palkintogaalassa ei jaettu kunniakirjoja rotukisoissa sijoittuneille, joten teetämme 

kunniakirjoja kisassa jaettavaksi (kaksi erilaista). Joni selvittää kunniakirjojen painopaikkaa. Suvi laittaa 

Metsästävät irlanninsetterit fb-ryhmään kuvakilpailun kunniakirjan valokuvasta. 

- Jaospuheenjohtajat ovat keskustelleet rotukisan tarkoituksesta ja yhteisistä säännöistä. Yhteiset säännöt 

ovat suunnitteilla. 

- Pyritään järjestämään aamupala ainakin karsintapäivän aamulle. 

- Mietitään palkintoasiaa vielä tarkemmin. Joni kysyy Ollilta sponsoripalkinnoista. 

    

- PYYJAHDIT JA NOUTOMESTARUUS KERHON KEVÄTPÄIVIEN YHTEYDESSÄ 16.-17.5.2020 

- Korona- viruksen takia seurataan tilannetta. 

- Lauantaina jaoksen ja Kerhon noutomestaruus, huolehditaan noutolinnut jaoksen kisaan. Noutotestin 

mahdollisuus selvitettävä, lisäksi tarvitaan tuomari noutokisaan (Joni). 

- Sunnuntaina ampumakisat Mänttä-Vilppulan ampumaradalla. Radalla lyijyhaulikielto, mutta paikalla on 

mahdollista ostaa rautahaulipanoksia. (Joni ja Risto Kannisto vetovastuussa) 

NUORTEN KOIRIEN KOULUTUSPÄIVÄT 5.-6.9.2020 

- Es-jaos kysynyt ehdimmekö auttamaan järjestelyissä. Pyrimme olemaan apuna,  Joni kysyy minkälaista 

apua tarvitaan.  

 

ULKOMAIDEN TAPAHTUMAT 

- EM-OSAKILPAILU 21.-23.7.2020? SKOTLANNISSA.  

  - Kilpailun ajankohta voi vielä muuttua. IIRSC:n kokous Ranskassa peruuntui Koronan takia. 

  - Kisaan on ilmoittautunut halukkaita lähtijöitä sekä kisaamaan että turistiksi. Virpi Sarparanta on 

lupautunut matkanjohtajaksi. 

- POHJOISMAINEN MAAOTTELU HEMAVANISSA RUOTSISSA 1.-4.10.2020. 

   - Maajoukkueen valintaa ei laiteta vielä auki nettisivuille. Päätetään asiasta myöhemmin. 

JAOSTUOTTEET 

- Joni kysyy Sariannalta onko Erikoisnäyttelyssä 13.6. tarkoitus järjestää yhteinen jaostuotemyyntipiste. 

- Jonilla on suunnitelma kunnollisista myyntikalusteista jotka helpottaisivat Kerhon ja jaosten tuotteiden 

myyntiä. (Suvi hallitukselle) 

- Jaostuotteita on kertynyt varastoon runsaasti. Vanhempia tuotteita voitaisiin myydä alennetuin hinnoin. 

Päätetään alennukset ennen erikoisnäyttelyä. 

    

PENTUESUUNNITELMAT 

- Käyttölinjaisilla pennuilla on nyt kysyntää ja välityksessä on useampia pentueita. Tietojen (astutuspäivä/ 

syntyneet/ vapaat pennut) päivityksestä huolehdittava (Suvi). 



EKIPAGE 

- Seuraava Ekipage on nettilehti deadline 15.7. 

- Selvitetään onko Ekipagessa jatkossa jaospalstoja. Seuraavaan lehteen uusien jaostoimihenkilöiden 

esittelyt. 

MUUT ASIAT 

- Selvitetään olisiko mahdollista saada Kerholle oma Teams tili, johon voisi laittaa jokaiselle toimikunnalle 

oman tiimin. (Jani kysyy Jarkolta) 

SEURAAVA KOKOUS 

- Teams  24.5.2020 klo 18 

 

Jaoskokous, Skype 19.1.2020 

Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja 

Suvi Lintukangas, sihteeri 

Joni Pirhonen 

Ahti Putaala 

 

ROTURINKIIN 2020 VALMISTAUTUMINEN 

Käytiin läpi: 

- Tuloslaskelma 2019 ja jaoksen tili 

- Toimintakertomus 2019 

- Toimintasuunnitelma ja budjetti 2020 

- Jaoksen toimihenkilöistä erovuorossa ovat Outi, Ahti ja Kari. 

- Jussi on laskenut Vuoden irlanninsettereiden pisteet ja Joni on listannut vanhat voittajat 

irlanninsettereiden kiertopalkinnoista. 

- Tiedustellaan olisiko kaikkien kiertopalkintojen saajista mahdollista laittaa listat Kerhon nettisivuille (Suvi 

hallituksen kokous). 

- Kysytään muilta jaoksilta miten roturinkien materiaalit laitetaan esille nettisivuille ennen vuosikokousta 

(Outi). 

 

JAETTAVAT KIERTOPALKINNOT 

Laskettiin pisteet / päätettiin saaja seuraaviin kiertopalkintoihin: 

Palkintojen jakogaalassa jaettavat 

- Vuoden punainen irlanninsetteri  - Pinebay Caitlin 

- Vuoden nuori punainen irlanninsetteri  - Fowlers Safir 

- Vuoden punavalkoinen irlanninsetteri -  ei jaeta tänä vuonna koska ei ole yhtään koepalkittua pvis 

- Tinatuopit  - Tapio Jussila 

Roturingissä jaettavat 



- IS-tarjotin  - kadoksissa, Joni laittaa kyselyä Metsästävät irlanninsetterit FB-ryhmään 

- Tanskan pokaali  - Finby Kira 

- Bertel Dagermon-kuksa  - Ahti Putaala / Taigalinnun Mantra 

- Leon laakeri  - Finby Kira 

- Palje – Den Röde Jagaren Petronella 

KASVATTAJAPÄIVÄT 2020 

- Kasvattajapäivät järjestetään lauantaina  1.2.2020 Seinäjoella Sokos Hotel Lakeudessa. 

- Sovittu Jukka Lillstrang von Wendt  pitämään luento koiran lisääntymisestä ja synnytyksestä, Virpi 

Sarparanta ulkomuoto-osioon ja Birgitta Vuorela vetämään lopuksi keskustelua. 

- Ulkomuoto-osion koirat 4 u + 4 n sovittu. 

- Osallistujia on ilmoittautunut  17 hlöä. 

 

JAOKSEN JÄRJESTÄMÄT KOKEET 2020 

- Metsäkoe 22.-23.8.2020 Kajaanissa. Tuomarina ja koetoimitsijana Kari Tuikkala. Kokoontuminen Kajaanin 

ABC:llä. Koe pidetään kaksipäiväisenä (2 ryhmää/päivä). 

- Metsäkoe 5.-6.9.2020 Sotkamossa. Tuomarina Juha Ronkainen. Koetoimitsijana Ari Heikkinen. Koe 

järjestetään yhdelle ryhmälle. 

- Irlanninsettereiden metsämestaruus 26.-27.9.2020 Posiolla. Tuomarina Ahti Putaala. Koetoimitsijana Jussi 

Palomäki. Ahti selvittää onko erämaahotelli Kirikeskusta mahdollista saada koekeskukseksi. 

- Irish Trial 17.-18.10.2020 Ilmajoella. Riistavalli varattu käyttöömme. Tuomarina Jari Karppinen ja 

koetoimitsijana Joni Pirhonen. 

MUUT  TAPAHTUMAT 

- Pidetään jaoksen  noutomestaruuskilpailu JATO:n järjestämien kevätpäivien yhteydessä 16. tai 17.5.2020. 

Selvitetään järjestääkö JATO Kerhon noutomestaruuden. 

- Järjestetään Pyyjahdit Erikoisnäyttelyn yhteydessä 13.6.2020. Risto Kannisto lupautunut auttamaan 

järjestelyissä. Hassen tuoppi jaetaan ampumakisan jälkeen. Järjestelyistä selvitettävä päivä. 

KANSAINVÄLISET ASIAT 

- Pyritään osallistumaan kansainväliseen koetoimintaan ulkomailla.  

- IIRSC:n kokous ja samassa yhteydessä irlanninsettereiden EM-osakilpailu 14.-15.3.2020 Ranskassa.  

- EM-osakilpailu 21.-23.7.2020 Skotlannissa.  

- Pohjoismainen maaottelu Hemavanissa Ruotsissa 1.-4.10.2020. Outi on kysynyt olisiko tätä tapahtumaa 

mahdollista siirtää koska Suomessa on samaan aikaan Kenttien voittaja, KM ja Derby. Vastausta ei ole vielä 

tullut. 

- Outi tekee ilmoituksen Metsästävät irlanninsetterit FB-ryhmään, jossa tiedustellaan kuka olisi kiinnostunut 

ko. kilpailuihin lähtemään. Kiinnostuksensa on osoittanut jo aiemmin muutama henkilö. 

- Maaotteluavustuksia varten kilpailuiden ajankohdat on ilmoitettu Kerhon sihteerille. 

JTO 



- SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi punavalkoisten JTO:n 9.10.2019. JTO astunee voimaan pian. 

TERVEYSTIETOJEN SIIRTO JALOSTUSTIETOKANTAAN 

- PRA tiedot lähetetään Matille joka laittaa ne tietokantaan. 

- Jussi kysyy tiedot Katalta. 

 

ESITTELYVIDEO IRLANNINSETTEREISTÄ 

- Esittelyvideo on valmis. 

- Koska Kerholla ei ole omaa Youtube-kanavaa laitetaan video Loimumedian Youtube-kanavalle. Jaetaan 

linkkiä nettisivuille ja FB-sivuille. Ensi-ilta on roturingissä 29.2.2020. 

- Ahti kirjoittaa tageja suomeksi ja englanniksi jotta video löytyy. 

PENTUESUUNNITELMAT 

- Tällä hetkellä on neljä suunnitelmaa nettisivuilla. 

- Lisäksi useampia suunnitelmia on tulossa. 

- Todettiin, että kasvattajien on tärkeää ilmoittaa jaokselle heti suunnitelmistaan niiden selvittyä, jotta 

pentuesuunnitelmat saadaan pentuvälityssivuille esille ajoissa.  

- Samoin jaoksen täytyy muistaa muistuttaa kasvattajia, että he lähettävät kuvat pentueen vanhemmista 

heti astutuksen jälkeen Birgitalle Kerhon FB-sivuille laitettavaksi. 

- Jaoksen nettisivuilla oleva jalostuskoiralista kaipaa päivitystä( Jussi). 

EKIPAGE 

- Ekipage 1/2020 nettilehti deadline 1.2.2020 

- Nuorten menestyneiden irlanninsettereiden kasvattajille juttu pyyntöä. Fowlers, Kaidanpaljakan, Finby ja 

Jouko Louko. (Suvi) 

- Fellwinds kennelin kasvattajaesittely on jo Minnalla. 

- Uusien jaostuotteiden mainos. (Suvi) 

MUUT ASIAT 

- Todettiin, että aspiranttiasia on edistynyt. 

- Onko jaoksilla mahdollista tietää ketkä jaoksen ehdokkaista ovat kieltäytyneet ja ketä ei ole kysytty (Suvi 

kysyy) 

 

SEURAAVA KOKOUS 

- Roturinki 29.2.2020 

 

 


