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HALLITUKSEN KOKOUS 12/2019

Kokousaika: tiistai 01.10.2019 klo 18.00
Kokouspaikka: verkkokokous
Läsnä:
Inari Kuisma
Heidi Hihnala
Maarit Nybonn
Matti Ränkman
Emmi Savolainen
Ainomari Sillanpää
Perttu Ståhlberg
Hanna Taka-Sihvola
Kari Uotila
Kalle Koskinen
Tuomas Nuutinen
Riikka Björkman

puheenjohtaja
jäsen (läsnä kohdasta 215 lähtien)
jäsen (läsnä kohdasta 220 lähtien)
jäsen
jäsen
jäsen (läsnä kohdasta 227 lähtien)
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (läsnä kohdasta 220.4 lähtien)
varajäsen (läsnä kohdasta 221.1 lähtien)
sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:
Jaana Talvitie

jäsen

PÖYTÄKIRJA
212. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
213. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
214. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin työjärjestys.
215. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 11/19 pöytäkirja. (liite 215)
216. TALOUSASIAT
216.1 saldot
XXX
216.2 laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 216.2)
217. JÄSENASIAT
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217.1 uudet jäsenet
Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 217.1)
217.2 eronneet jäsenet
Ei eronneita jäseniä.
217.3 XXX
218. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET
218.1 kutsu ulkomuototuomarikonferenssiin 2020
2 paikkaa per maa, järjestäjät maksavat yöpymisen ja ruuan. Perttu
tiedustelee ulkomuototuomaritoimikunnalta, ketkä olisivat kiinnostuneita
lähtemään. Mahdollisuuksien mukaan lähetetään 2 henkilöä ja SML
maksaa heidän kohtuulliset matkakulunsa.
218.2 uusi tila vuokrattavana Hyvinkäällä
Merkittiin tiedoksi.
218.3 XXX
219. ATK-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.
220. JALOSTUSTOIMIKUNTA
220.1 lupa mainostaa terveyskyselyä jäsenrekisterin kautta
SKL:n terveyskysely. Ensimmäisiä tietoja mäyräkoirista on saatu
SKL:lta. Mahdollisuus saada tietoa JTO:ta varten. Jalostustoimikunnalle
myönnettiin lupa laittaa asiasta tietoa jäsenille jäsenrekisterin kautta.
Jalostustoimikuntaa pyydettiin avaamaan kyselyn sisältöä jäsenille.
220.2 SKL:n valtuustoon toive puheenvuorosta/kysymyksestä SKL:n
resurssien suuntaamisesta: rotujärjestöt ja jalostuksen ohjaamisessa
auttaminen vs. muut ohi ajavat hankkeet, kuten näyttelytulospalveluiden
myynti ulkomaille
Selvitetään vielä asiaa ja sitä, miten ja milloin valtuuston käsiteltäväksi
tarkoitetut asiat tulee toimittaa. Karoliina edustaa vielä
syysvaltuustossa.
220.3 jalostuspäivä 2020, budjetointi?
Päätettiin että jalostustoimikunta aloittaa jalostuspäivän suunnittelun ja
tapahtuman talousarvion kehittelyn.
220.4 hallituksen kannanotto risteytyksiin (jalostustoimikunta
valmistelee kyllä)
Jalostustoimikunta on valmistellut tilastoja risteytyspentueista/koirista
2013 vuodesta lähtien. Jalostustoimikunnan sihteeri esitteli asian ja
päätettiin siirtää asiasta keskustelu/päättäminen 17.11.19 livekokoukseen. Pyydettiin jalostustoimikunnalta kannanottoa risteytyksistä
seuraavaan kokoukseen. Selvitetään myös, onko asia SKL puolesta
mahdollista ja kauanko byrokratia kestää.
221. JULKAISUTOIMIKUNTA
221.1 lehti 4/19
-deadline lokakuun lopussa
-XXX
-XXX
-vuolasvirtapalkittavista ei vielä tietoa
-Perttu ja Emmi tekevät pohjoismaisesta kokouksesta juttua
-pääerikoisnäyttelyn tulokset
-SM MEJÄ, RM MEJÄ ym.
-SKL terveyskyselyn vastauksista koostetta
-käytetyimmät jalostusurokset
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Kalle tiedustelee SM MÄAJ-jutun julkaisemisesta Koiramme-lehdessä.
221.2 julkaisutoimikunnan korvaukset
XXX
222. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.
223. VERI-TOIMIKUNTA
Seuraavaan kerhoviestiin voisi laittaa kyselyä halukkaista RM VERI:n järjestäjistä
ensi vuonna.
224. MÄAJ-TOIMIKUNTA
224.1 hallituksen hyväksyntä ohjeelle tutkan käytöstä ja sen liittämisestä
mäyräkoirien ajokokeen säännöstöön
Hallitus hyväksyi ja päätti viedä kennelliittoon liittokokouksen tekemän
päätöksen ”paikannuslaitteen käyttö arvostelun apuvälineenä
mäyräkoirien ajokokeissa”.
225. MEJÄ-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.
226. PIKA-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.
227. NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Jaana on hankkinut jälkeläis-BIS kiertopalkinnon kadonneen tilalle. Kiertopalkintojen
haaliminen pääerikoisnäyttelyyn on alkanut. Mäyräkoiraliiton pääerikoisnäyttelyssä
jaettavista kiertopalkinnoista päättää hallitus. Ei uusia kiertopalkintoja. Kertapalkinnot
ovat ok, jos näyttelynjärjestäjät haluavat järjestää ylimääräisiä kilpailuja, kuten BISVSP.
Vuoden 2021 erikoisnäyttelyt on anottu.
228. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA
Päivää ennen pääerikoisnäyttelyä on koulutuspäivä, johon on tänään viimeinen päivä
ilmoittautua.
229. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
229.1 pohjoismainen kokous: kuulumiset?
-Kaikkialla muualla rekisteröinnit ovat laskeneet paitsi Ruotsissa, jossa
ne ovat tippuneet jo aiemmin ja nyt lähteneet uudelleen nousuun.
-Vastaavuustaulukkoon tuli pieniä muutoksia, jälkikäteen tulee taulukko
ruotsiksi/sähköisenä.
-Esitys selkäasioista
-Tanska luopui välillä selkäkuvauspakosta, mutta on taas palannut
siihen.
-Kaikissa maissa selkäkuvaustulokset eivät ole julkisia, joten yhteisen
listan saaminen on hankalaa.
-Heti alkuvuodesta pitäisi saada kutsut laitettua Suomen ensi vuonna
järjestämästä pohjoismaisesta kokouksesta sekä tietoa
näyttelystä/kokeista/leiristä.
-Norjassa mäyräkoiraliitto on esittänyt kennelliitolle, että punainen x
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laikullinen, kaniini/kääpiö x normaalikokoinen ja karvanlaaturisteytykset
tulisi kieltää.
Seuraavan hallituksen kokouksen esityslistalle laitetaan ensi vuoden
pohjoismaisen kokouksen järjestelyt.
229.2 Koiramessujen rotukoppi tai muu näkyvyys
Rotukopille ei ole vetäjää.
229.3 Vuolasvirta-palkittujen kukittaminen
Perttu, Heidi ja/tai Emmi jollain kombinaatiolla. Kukat palkittaville.
230. KENNELNIMIPUOLLOT
230.1 XXX
230.2 XXX
230.3 XXX
230.4 XXX
231. LIITTOKOKOUS 2020/TAMPERE
Hallitus kaavaili päiväksi su 26.4.20. Tämä on samana viikonloppuna
kuin Madridin MV-20 näyttely, mutta huhtikuun viikonlopuista tämä olisi
paras. Sihteeri on yhteydessä Tampereen kerhoon. Perttu, Heidi ja
Jaana ovat erovuoroisia hallituksesta.
232. MUUT ASIAT
Ei käsiteltyjä asioita.
233. SEURAAVAT KOKOUKSET
-live-kokous 17.11.19, mahdollisesti Jyväskylän seudulla
234. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.13.
Vakuudeksi

__________________

____ . ____ 2019

_________________________
Inari Kuisma
puheenjohtaja

________________________
Riikka Björkman
sihteeri

