
 

 

JAOKSEN PÄÄTÖKSIÄ 2018 

Jaoskokous, Lapua Wanha Karhunmäki 28.9.2018 

Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja 
Suvi Lintukangas, sihteeri 
Ahti Putaala 
Jussi Palomäki 
Markku Hakuli 
Jouni Määttä (Skype) 

 

MIMMIN UROSSUOSITUSPYYNTÖ 

- Anu Kilpeläinen on tehnyt urossuosituspyynnön nartulleen Mimmi FI35792/15. 
- Mahdollinen pentue ei pääse KKK:n pentuvälitykseen koska nartulla tai sen 
pentuesisaruksilla/vanhemmilla ei ole käyttökoetuloksia. 
- Ehdotetaan, että omistaja on yhteydessä Virpi Sarparantaan. Outi on keskustellut jo alustavasti Virpin 
kanssa asiasta. 
 

DISK MEMBERSHIP 2019 

- DISK on lähettänyt jaokselle jäsenlaskun 400DKK (53€) 
- Outi tiedustelee mitä jäsenmaksulla saa. Kuuluuko siihen Tanskan koiratietokannan käyttöoikeus.  
 

JTO 

- Punaisen irlanninsetterin JTO on jonossa Kennelliiton käsittelyyn. 
 

IS JAOKSEN KEVÄTPÄIVÄT 2019 

- Kerhon yhteisiä kevätpäiviä ei järjestetä 2019. (JATO järjestää ne joka toinen vuosi) 
- Suunniteltiin alustavasti, että sopiva ajankohta kevätpäiville olisi toukokuu. 
- Pyyjahdit voisi järjestää erikoisnäyttelyn yhteydessä. Erikoisnäyttely on 15.6.2019. 
- Jaoksen noutomestaruus ja Hassen tuoppi mahdollisesti erikoisnäyttelyn yhteydessä myös. 
- Tehdään nettikysely jäsenistölle minkälaisen tapahtuman he haluavat. Vaihtoehtoina voisi olla esim. 
kyyhkytreenit, noutokoulutus, tottelevaisuuskoulutus.. 

 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

- IIRSC:n  nettisivuilla on nyt näkyvillä suomalaisten irlanninsetteriharrastajien metsästyskuvia. 
- Pyritään huomioimaan toiminnassamme kansainvälisyys. 

 



Jaoskokous, Skype 3.6.2018 

Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja 
Suvi Lintukangas, sihteeri 
Markku Hakuli 
Kari Tuikkala 
Jussi Palomäki 
Ahti Putaala 
Jouni Määttä 

 

ASPIRANTTIEHDOKKAAT 

-  Kanakoirakerhon puheenjohtaja kontaktoi  is-jaoksen puheenjohtajaa ja pyysi jaosta tekemään esityksen 
Kerhon hallitukselle aspiranttiehdokkaista. 
-  Jaos käsitteli asiaa kokouksessaan ja teki esityksen aspiranttiehdokkaista Kerhon hallitukselle. 

 

Jaoskokous,  Kauhava  LentoHotelli  20.5.2018 
 
Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja 
Suvi Lintukangas, sihteeri 
Ahti Putaala 
Jussi Palomäki 
Jouni Määttä (Skype) 

 

UROS- JA NARTTULISTAT 

- Listat ovat muuten valmiit, vain kaksi kuvaa puuttuu. 
- Lisätään nettisivuille, Karin alustuksen kera, kun kuvat on saatu. 
- Koirien omistajat ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista virheistä/muutoksista koirien tiedoissa. 

 

TAPAHTUMIEN JÄRJESTELYT 

- Irish Trialin finaalista karsiutuneilla on mahdollisuus osallistua englanninsetterijaoksen järjestämään 
kokeeseen sunnuntaina. Ko. kokeeseen osallistuvien irlanninsettereiden osallistumismaksut tulevat 
irlanninsetterijaoksen tilille. 
- Irish Trialin toinen tuomari puuttuu vielä. 

 

JAOSTUOTTEET 

- Uudet lippikset ehtivät Erikoisnäyttelyyn myyntiin. 
- Uusista fleeceliiveistä on sovitusmallit saapuneet ja niistä otetaan ennakkotilauksia Kevätpäivillä ja 
Erikoisnäyttelyssä. 
- Uusista jaostuotteista otetaan kuvat ja lisätään jaoksen nettisivuille myös uutisvirtaan. 

 



VUODEN KOIRIEN TULOSTEN SEURANTA JA SEN KEHITTÄMINEN 

- Tieto on  KKK:n tietokannassa, mutta miten sen saa sieltä ulos. 
- Yhteiset kaikkien rotujen Vuoden koira- säännöt ovat vielä kesken koska pointterijaos ei ole ehdotelmaa 
hyväksynyt. 

 

VUOSIKELLO 

- Ei ole tehty vielä. 

 

IIRSC 

- IIRSC:lle on tekeillä nettisivut joiden sisällöstä on pyydetty myös meiltä mielipidettä. 
- Pohdimme sivujen kohderyhmää joka on luultavasti enemmän jäsenorganisaatiot kuin harrastajakunta. 
- Lähetämme nettisivuille lisättäväksi kuvia suomalaisista koirista nimenomaan metsästystilanteissa. 
- Lisäksi toivomme sivuilla oleviin kuviin kuvatekstejä, joista selviää ainakin kuvassa olevan koiran nimi. 
- Jokaisen jäsenmaan rotujärjestön nettisivu- linkin yhteyteen toivomme lisättävän myös ko. maan 
irlanninsettereiden pentuvälityssivun linkin. 

 

JTO 

- Kennelliitto on antanut palautteen JTO:sta. 
- JTO- työryhmä tekee tarvittavat korjaukset. 

 

SEURAAVA KOKOUS 

- Seuraava jaoskokous koeviikon yhteydessä 28.9.2018 Lapua Wanha Karhumäki klo 18. 

 
 

Skype- kokous 8.4.2018 

Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja 
Suvi Lintukangas, sihteeri 
Markku Hakuli 
Kari Tuikkala 
Jussi Palomäki 
Ahti Putaala 
Jouni Määttä 

 

IIRSC  (International Irish Red Setter Club) 
 
- Outi kävi IIRSC:n tapaamisessa Ranskassa 16.-17.3.2018 
- IIRSC järjestää Euroopan mestaruuskilpailuja Ranskassa luonnonlinnuilla, Italiassa istutuslinnuilla ja 
Irlannissa taivaanvuohilla. Keskusteltiin halukkuudesta osallistua jatkossa näihin mestaruuskilpailuihin. 



Todettiin, että kiinnostusta kyllä löytyisi, mutta matka on pitkä ja koirien arvostelukriteerit eroavat 
Suomessa käytetyistä jonkin verran.  Mikäli päätetään osallistua koirien kanssa; tarvitaan selkeät 
valintasäännöt ja Kanakoirakerholta matka-avustusta. 
- Tässä yhteydessä keskusteltiin myös Raymond O'Dwyerin kutsumisesta Irish Trialin tuomariksi 
mahdollisesti ensi vuonna. Raymond O’Dwyer on Irish Red Setter Clubin puheenjohtaja, kansainvälinen 
tuomari, pitkän linjan menestynyt irlanninsetterikasvattaja ja hän on kirjoittanut kirjan The Irish Red Setter: 
Its History, Character and Training.  

 

JAOSTUOTTEET 

- Markku tilaa uusia 2-värisiä lippiksiä 50 kpl. 
- Suvi selvittää kuinka paljon vanhoja jaostuotteita, pinssejä ja autotarroja on vielä jäljellä. Tarvittaessa 
tilataan lisää. 
- Suvi kysyy tarjouksia fleeceliiveistä. Brodeerausmallina vanha Reds Rule-liivi. 

 

TAPAHTUMIEN JÄRJESTELYT 

- Jaos järjestää seuraavat kokeet: 
 - KAME 25. ja 26.8.2018 Mainualla. Koe pidetään kaksipäiväisenä (2 ryhmää/päivä). Tuomarina Kari 
Tuikkala ja Pekka Soini. Koetoimitsijana toimii Kari Tuikkala. 
 - KAKE Irish Trial 13.–14.10.2018 Lapualla. Tuomarina Kari Tuikkala. Markku kysyy toiseksi tuomariksi Klaus 
Ekmania. Koetoimitsijana toimii Markku Hakuli. Wanha Karhumäki on varattu majoitus- ja 
kokoontumispaikaksi. Outi kysyy Karhumäestä ruokailua. Tapahtumasta ilmoitus seuraavaan Ekipageen ja 
nettisivuille. 

- Kanakoirakerhon Kevätpäivät, Pyyjahdit ja noutomestaruuskilpailu järjestetään 19.-20.5.2018 Kauhavalla. 
Irlanninsettereiden mestaruus (Hassen Tuoppi) ratkotaan ennen kerhon noutomestaruuskilpailua. Risto 
Kannisto on lupautunut järjestämään pyyjahdit. JATO järjestää ampumaharjoittelun. 
- Nuorten koirien koulutuspäivät järjestetään 1.-2.9.2018 Ilmajoella. Järjestelyvastuussa is-jaos ja es-jaos. 
Jouni on lupautunut huolehtimaan is-jaoksen osuudesta. 

 

VUODEN KOIRIEN TULOSTEN SEURANTA JA SEN KEHITTÄMINEN 

- Kaikille Kerhon roduille on kehitteillä yhteiset Vuoden koira-säännöt. 
- Jussi on jaoksesta mukana työryhmässä joka suunnittelee miten Jalostustietokannasta saataisiin 
reaaliaikainen tulosseuranta Vuoden koirille Kerhon nettisivuille. 

 

IRLANNINSETTEREIDEN PALKINNOT 

- Tinatuopit, Vuoden irlanninsetteri ja Vuoden nuori koira- palkinnot jaetaan palkintogaalassa 
- IS-tarjotin (Vuoden parhaalle irlanninsetterille Kerhon kokeissa), Leon laakeri (Kultamaljan finaalissa 
parhaiten sijoittuneelle irlanninsetterille), Tanskan pokaali (Kiertopalkinto irlanninsetterille, joka parhaiten 
omaa synnynnäisiä metsästysominaisuuksia. Palkinto jaetaan kokeissa, jossa on eniten irlanninsettereitä. 
Jakoperusteina ovat metsästysinto, nenä, tyyli ja älykkyys riippumatta koulutustasosta ja kilpailuluokasta. 
Kolmesta poikki kolmella eri koiralla) ja Bertel Dagermon kuksa (Parhaiten tunturikokeissa menestyneelle 
ohjaajalle) jaetaan roturingissä. 



 

UROS- JA NARTTULISTAT 

- Päästäkseen punaisen irlanninsetterin uros- tai narttulistalle koiran tulee täyttää tietyt edellytykset. 
Kriteerit ovat samat kaikille Kerhon alaisille roduille. 
- Kari kirjoittaa pohjustuksen listasta ja sen perusteluista seuraavaan kokoukseen. 
- Listaa tullaan päivittämään pikkuhiljaa. 

 

VUOSIKELLO 

- Vuosikello on vuoden kuluessa tapahtuvien toimintojen aikataulu. 
- Outi tekee selvityksen Vuosikellosta seuraavaan kokoukseen. 
 

MUUT ASIAT 

- JTO:sta Kennelliitto on lähettänyt kiitokset ja ovat luvanneet palata asiaan vielä myöhemmin. 
- Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse. Alustavasti suunniteltiin kokousta Kevätpäivien yhteyteen. 

 

Järjestäytymiskokous irlanninsetterijaos 3.3.2018 

 

Jaoksen jäsenet, tehtävät ja toimikaudet: 

Puheenjohtaja Outi Kostamo-Hakuli toimikautta jäljellä 2 vuotta 

Varapuheenjohtaja Markku Hakuli toimikautta jäljellä 1 vuosi 

Sihteeri Suvi Lintukangas toimikautta jäljellä 3 vuotta 

Tiedotusvastaava Jussi Palomäki toimikautta jäljellä 3 vuotta 

Pentuvälittäjä Kari Tuikkala toimikautta jäljellä 2 vuotta 

Jäsen Ahti Putaala toimikautta jäljellä 2 vuotta 

Jäsen Jouni Määttä toimikautta jäljellä 3 vuotta 

 

Kokous Kiuruvedellä 28.1.2018 

 

Outi Kostamo-Hakuli, puheenjohtaja ja sihteeri 

Markku Hakuli  

Kari Tuikkala  

Jaakko Lehto 

Ahti Putaala 

Jouni Määttä (Skypellä) 



Poissa Jyrki Toljander 

 

JTO 
 

Työryhmä (Jaakko Lehto, Ahti Putaala, Kari Tuikkala, Virpi Sarparanta, Outi Kostamo-Hakuli) on 
kokoontunut useita kertoja Skypellä sekä käynyt kirjeenvaihtoa päivityksistä ja muutoksista. Tavoitteena on 
saada punaisen irlanninsetterin JTO esille vuosikokousta varten 11.2.2018 mennessä. 
 
 
JAOKSEN TAPAHTUMAT 2018 

Pyyjahdit ja noutomestaruuskilpailu järjestetään tänä vuonna JATO:n toimesta 19.-20.5.2018 Kauhavalla. 
Irlanninsettereiden mestaruus (Hassen Tuoppi) ratkotaan ennen kerhon noutomestaruuskilpailua. 
Tarkennetaan aikataulua, kun JATO:n aikataulu ko. tapahtumaan julkaistaan. Pyydetään Kanniston Ristoa 
mukaan järjestelyihimme. 

Jouni hoitaa nuorten koirien koulutustilaisuuden järjestelyt Ilmajoella 1.-2.9 2018 irlanninsetterijaoksen 
puolesta yhteistyössä englanninsetterijaoksen kanssa. Sunnuntaille anotaan NUO koe Bäcklundin Matin 
toimesta. Jos ajankohtaa saadaan muutettua, pitää Kari Tuikkala koulutusta ohjaajille. 

 

JAOKSEN JÄRJESTÄMÄT KOKEET 2018 

Jaos järjestää seuraavat kokeet: 

KAME 25. ja 26.8.2018 Mainualla  

Koe pidetään kaksipäiväisenä (2 ryhmää/päivä). Tuomarina Kari Tuikkala ja Antti Korhonen. Koetoimitsijana 
toimii Kari Tuikkala. 

KAKE Irish Trial 13.–14.10.2018 Lapualla.  Tuomarina Kari Tuikkala ja koetoimitsijana toimii Markku Hakuli. 
Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Päätettiin 4.1.2018 sähköpostilla sovitusta muutoksesta vuoden irlanninsetterien sääntöihin kohtaan 6. 
Säännöt liitteenä. Lisäksi on ollut keskustelua sääntöjen yhdenmukaistamisesta jaoksien välillä. Jäädään 
odottamaan hallituksen kantaa asiaan.  

2017 12 Vuoden 
irlanninsetterit säännöt .xlsx 

 


