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PÖYTÄKIRJA   HALLITUKSEN KOKOUS 8/2019 

 

Paikka: Seinäjoki Sokos Hotel Lakeus 

Aika:  4.8.2019, klo 10.00 

Läsnä: Jyrki Kangas 

 Kirsi Tuominen 

 Marikki Forell 

 Birgitta Vuorela 

 Suvi Lintukangas 

 Jarkko Mannersuo 

 Sari Kujanpää 

Skypen välityksellä: 

 Marko Stålnacke 

 Matti Juuti 

 Pasi Lähdekorpi 

 Maija Korpela 

 
 Kokouksen avaus  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:04 
 
 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
 
 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin 
  
 Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 Hyväksyttiin edellinen hallituksen pöytäkirja 
 
 Taloustilanne  

Taloustilanteessa ei muutoksia. Osinkoja tullut hyvin tänä vuonna. 
Erikoisnäyttelyistä tulos oli aikaisempiin vuosiin verrattuna heikompi. 
Jäsenmaksuja vielä karhuamatta. 

 
 Jäsenrekisteri ja jäsenasiat 

Hyväksyttiin Kerhoon 5 uutta jäsentä, 4 koejäsentä ja 1 vuosijäsen.  
Jäsenrekisterin rakennetta tullaan muuttamaan siten, että sieltä on helppo 
poimia esim. sähköpostiviestittelyyn yhtenä ryhmänä tietoja. 
Todettiin samalla että hallituksen ja jaosten sähköpostiosoitteita on montaa eri 
muotoa. Yhtenäistetään sähköpostit, Marko Stålnacke hoitaa uudistetut 
sähköpostiosoitteet. 
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Laitetaan myös jakoon koetoimitsijoille nimilista vuosijäsenistä, jotta toimitsijan 
on helpompi tarkistaa onko kokeisiin ilmoittautunut oikeutettu alennukseen. 
Matti Juuti hoitaa viestittämisen koetoimitsijoille. 

 
 Syksyn 2019 kokeet, tuomarit, maastot, lintuistutukset 
 KM/Derby/Kenttienvoittaja/Elit järjestelyt ja maastot  

Koejärjestelyt syksyn kokeiden ja osalta hyvällä mallilla. Puintitilannetta 
seurataan, mikä vaikuttaa käytettäviin maastoihin. Puheenjohtaja on vielä 
yhteydessä koepäällikköön ja varmistaa, että kaikki kunnossa, ja samalla pyytää 
häntä selvittämään, olisiko Poutun kyläyhdistyksen mahdollista järjestää 
kahvitarjoiluja aamulla ja puolen päivän aikaan myös Kultamalja- ja 
Derbyfinaalipäiväksi 6.10. Poutun koululle. 
Sponsoritauluja tulisi ottaa mukaan kokeisiin, tilataan tauluja 4 kappaletta jotta 
niitä on helpompi saada paikalle ja tarvittaessa voidaan tilata enemmänkin. 
Selvitetään myös mahdollisuutta , jos taulut voisivat olla kokoon-
/putkellelaitettavia, ellei nosta hintaa suuresti. Marko Stålnacke hoitaa tilauksen. 
 

  
 Näyttely 2020, paikka ja tuomarit  

Erikoisnäyttely 2020 Lapuan ravirata, 13.6.2020. Näyttely on hyväksytty 
Kennelliitossa.  
Tuomareita ei ole vielä vahvistettu, käydään lävitse seuraavassa kokouksessa. 
Näyttelytoimikunnan uusittu kokoonpano on: Sarianna Kujanen, Leena Majala-
Heino, Suvi Salo ja Minna Luukkonen.  

 
 Näyttelyanomus 2021  

 Paikka Lapua.  Anotaan ajankohdaksi 12.6.2021 ja varalle 5.6.2021.  
 
 Koiramessujen rotutori  
 Päätettiin että kerho suuntautuu enemmän erämessu-tyyppisiin tapahtumiin. 

Pasi Lähdekorpi ottaa hoitaakseen tulevien erämessujen osastoilla yms. 
käytettävän materiaalin suunnittelun, ja kokoaa ryhmän avuksi. 

  
 Sidosryhmäyhteistyökokouksen terveiset  

Lapuan seudun metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten edustajille 
järjestettyyn keskustelutilaisuuteen 3.8. Lapualla osallistui kaikkiaan 12 
sidosryhmien edustajaa sekä Kerhosta puheenjohtaja ja koepäällikkö. Palaute 
edellisen koekauden toiminnasta ja yhteistyöstä oli muilta osin hyvin positiivista, 
mutta Derby-kilpailun järjestämisessä Ruhan metsästysseuran alueella todettiin 
olleen kitkaa. Tilannetta ei helpottanut se, että metsästysseuran järjestämä opas 
jätti opastamisen kesken kilpailun, minkä seurauksena mm. kilpailuryhmä eteni 
alueelle, jonka kiertäminen olisi ollut toivottavaa. Yhdessä todettiin opasvoimien 
osaamisen sekä eri osapuolten keskinäisen tiedonkulun tärkeys kaikissa kokeissa 
ja kilpailuissa. Poutun metsästysseura on Kerhon kumppanina sekä kokeissa että 
erikoisnäyttelyssä mielellään myös jatkossa. Toivottiin kokeisiin ja kilpailuihin 
osallistujille normaalin ohjeistuksen lisäksi tähdennettävän, että tyhjät 
patruunanhylsyt tulee ampujien kuljettaa mukanaan pois pelloilta, sillä hylsyt 
voivat olla vaarallisia karjalle.  Kerhon Alajokihankkeen riistapeltojen 
perustamiseen myöntämää tukea kiitettiin. 
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Alajoki-hankkeen osalta puheenjohtaja on yhteydessä Heikki Alakarhuun 
aikaisemmin päätetyn tuen maksamisjärjestelyistä. 

 
 
 Kennelliiton otteluavustukset 

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt Koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä 
virallisten SM-kokeiden ja kilpailujen tukemiseen 2000 € /järjestö.  
MM-kisojen avustus on 1330€ (sisältää sekä mannermaisten että brittiläisten 
avustuksen). 
Kennelliitto on vahvistanut suomen MM-kisajoukkueen. 

  
 Sijoitustyöryhmän ja viestinnän kehittämistyöryhmän kuulumiset  

Sijoituslinjauksia työstävä työryhmä on valmistellut ensimmäisen, osin vielä 
keskeneräisen luonnoksen linjauksiksi. Keskeisimpiin avoimiin asioihin, joita 
ryhmä vielä tarkastelee, kuuluvat mahdollinen sijoitusvarallisuuden hoidon 
ulkoistus sekä sijoitusten hajautuksen periaatteet. Työryhmän ehdotus 
käsitellään hallituksessa viimeistään vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa.  
Viestinnän kehittämisryhmässä on keskusteltu lehden ulkoasusta ja sen 
uudistamisesta. Pyritään kehittämään lehteä siihen suuntaan, että siellä olisi 
syvempiä juttuja, joita ei ole ollut jo sosiaalisessa mediassa, lisäksi 
suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä lisää.  
Viestintätyöryhmän esityksen pohjalta päätettiin, että tulevalla koekaudella 
koetulosten julkaisu keskitetään ensisijaisesti Facebookiin. Kerhon nettisivuille 
laaditaan yksi päivittyvä tulossivu, eikä yksittäisten kokeiden tuloksia uutisoida 
erikseen netin uutisvirrassa. Tulosseurantaa koordinoi Birgitta Vuorela. 
Koetoimitsijoiden toivotaan toimittavan tulokset, mielellään kuvan kera, 
välittömästi kritiikin jälkeen viestillä Kerhon Facebook sivun kautta, tai suoraan 
Birgitalle. 
Matti Juuti tiedottaa asian koetoimitsijoille ja jaoksiin tiedon toimittavat 
jaostoimikuntiin kuuluvat hallituksen jäsenet. 
Keskustelua viestinnän kehittämisestä jatketaan seuraavassa seuraavassa 
hallituksen kokouksessa yhteistyössä jaosten ja Ekipage-lehden päätoimittajan 
kanssa. 
 
 

 Kerhon kokeiden häntäraha 
Häntärahat neuvotellaan tapauskohtaisesti, mutta jatkossa kunkin kokeen osalta 
vain yhden yhdistyksen kanssa. 
Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa tullaan tarkastelemaan Kerhon 
itse järjestämien kokeiden määrää. Harkittavaksi tulee, pyritäänkö saamaan 
metsästysseurat järjestämään nykyistä enemmän kokeita, jolloin Kerhon 
järjestämien kokeiden lukumäärää vastaavasti voitaisiin vähentää. Taustana tälle 
on erityisesti se, että useat kennelpiirit edellyttävät nykyään, että kokeen 
hakijayhdistyksen tulee olla kennelpiirin jäsen. Kerho kennelliiton rotujärjestönä 
ei voi olla minkään kennelpiirin jäsen. 

 
 Muut asiat 

a) kerhon myyntituotteet. Käytiin lävitse kerhon sivuilla olevat myyntituotteet 
ja poistettiin tuotteet joita ei ole enää saatavilla. Todettiin että kerhon 
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myyntituotteet tulisi päivittää. Marikki Forell ottaa asian hoitaakseen ja 
tiedustelee, että lähtisikö Olli Prättälä tähän hankkeeseen mukaan. 

b) Sponsoritilanne käytiin lävitse ja todettiin sen olevan hyvällä tolalla, kiitos 
yhteystyökumppanuuspäällikön.  

c) Nuoren luokan linjaus peräänmenon ja hakuajan osalta. 
Koulutustoimikunta perehtyy asiaan ja kerhon jäseniltä tulleeseen 
palautteeseen ja valmistelee aiheen tuomaripäiville, tämän lisäksi 
koulutustoimikunta ennen kauden alkua muistuttaa tuomareita aiemmin 
sovituista yhteisistä linjauksista sähköpostilla. 

d) Rotujärjestöpäivät. Ilmoittautuminen päättyy 19.8. Jalostustoimikunnasta 
voisi olla lähtijöitä, selvittelevät vielä ja ilmoittavat sihteerille mahdolliset 
lähtijät. 

e) Sähköinen koeilmoittautuminen. Koetoimitsijan työtä pyritään 
helpottamaan ja lähetetään lista kerhon jäsenistä, joilla on oikeus 
alennukseen. Matti Juuti hoitaa tämän. 

f) Kultamaljakilpailun patruunat. Kultamaljassa saa käyttää omia 
patruunoita, jos Kerholla ei ole tarjota ohjaajan kaliiberille sopivaa 
paukkupatruunaa. Omien patruunoiden tulee kuitenkin olla "kevyitä"; 
haulikoko enintään 3 mm, eikä semimagnum/magnum- tai vastaavia 

latauksia. 
g) Kasvattajapalkinto. Kasvattajapalkinto on jäänyt pois 

toimintakertomuksesta sekä vuosikirjasta. Nämä tullaan jatkossa lisäämään 
sekä listataan seuraavaan vuosikirjaan edellisten vuosien kasvattajat siltä 
osin kuin niitä ei ole aikaisemmin vuosikirjoissa mainittu. 

h) Hallituksen seuraava kokous. Pidetään 3.11. Tähän kokoukseen tullaan 
kutsumaan myös Jaosten puheenjohtajat, sekä päätoimittaja ja 
yhteistyökumppanuuspäällikkö. Sihteeri tiedottaa kutsuttavia jo 
ajankohdasta.  

 
 

 Kokouksen päättäminen  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.04 

 
 

  


