
HALLITUKSEN KOKOUS 9/2021

Kokousaika: keskiviikko 7.7.2021 klo 18.00
Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:
Inari Kuisma puheenjohtaja
Eja Jägerroos jäsen
Markku Kivistö jäsen
Tuomas Nuutinen jäsen
Maarit Nybonn jäsen (läsnä 159.1-172.)
Emmi Savolainen jäsen
Perttu Ståhlberg jäsen
Kari Uotila jäsen (läsnä 152.-170.)
Iiris Harju varajäsen (läsnä 152. - 169.)
Karoliina Viitamäki varajäsen (läsnä 152. - 164.)
Riikka Björkman sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:
Kalle Koskinen jäsen
Hanna Taka-Sihvola jäsen

PÖYTÄKIRJA

152. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

153. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

154. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin työjärjestys.

155. TALOUSASIAT
155.1 saldot
XXX
155.2 laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 155.2)

156. JÄSENASIAT
156.1 uudet jäsenet
Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 156.1)
156.2 eronneet jäsenet
Merkittiin tiedoksi eronnut jäsen. (liite 156.2)

157. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN



Korjataan Kennelliitto ja Mäyräkoiraliitto isolla kirjoitetuksi pöytäkirjaan. Hyväksyttiin
kokouksen 8/21 pöytäkirja tällä korjauksella.

158. NETTIVERSIOIDEN HYVÄKSYMINEN KOKOUSTEN 6/21 ja 7/21 PÖYTÄKIRJOISTA
Hyväksyttiin nettiversiot kokousten 6/21 ja 7/21 pöytäkirjoista.

159. YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
159.1 kokouskutsu ja esityslista
Käsiteltiin kokouskutsu ja hyväksyttiin ylimääräisen liittokokouksen esityslista.
159.2 kokousjärjestelyt
Odotamme tarjousta kokoustarjoiluista. Selvitettävänä on, saammeko
paikalliskerhosta apua valtakirjojen tarkastukseen. Karoliina muokkaa edustajakortit
ja äänestysliput ja lähettää ne Inarille.

160. JALOSTUSTOIMIKUNTA
160.1 JTO/PEVISA-asiat
Emmi on keskustellut Kennelliitosta Päivi Rantasalon kanssa, ks. liite
“JTO-PEVISA-puhelu 020721 Rantasalo”. Esim. liittokokous ei voi tiukentaa
PEVISA-esitystä, toisaalta taas PEVISA:sta ei myöskään voi irtautua, Kennelliitto ei
tule tätä hyväksymään ilman vahvoja perusteluja.

Edellisessä hallituksen kokouksessa keskusteltiin jalostustoimikunnan ehdotuksesta
perustaa Facebook-tapahtuma, jossa toimikunta vastaa PEVISA-/JTO-kysymyksiin.
Hallitus hyväksyi ehdotuksen. Tapahtuma aiotaan yhä luoda, muutamia yksityiskohtia
selvitellään vielä. Esitettiin, että tapahtuman sääntöihin kirjataan, että tapahtuma on
ensisijaisesti Mäyräkoiraliiton jäsenille. Lisäksi mainitaan, että asiaan liittymättömät
sekä asiattomat kommentit poistetaan. Emmi kertoi, että tapahtuma on tarkoitus
julkaista parin päivän sisällä. Tarkoitus on myös luoda kahdeksan eri
keskusteluketjua (yleinen, PEVISA, JTO:t), jotta keskustelua saadaan
mahdollisimman hyvin hallittua.

161. JULKAISUTOIMIKUNTA
161.1 lehti 3/21
Minna Kivimäki on lähettänyt hallitukselle sähköpostitse lehden 3/21
sisältösuunnitelman. Inari on ilmoittanut Minnalle, että ylimääräisen liittokokouksen
kulusta ja päätöksistä on tärkeä saada lehteen tietoja. Karoliina on Minnaan
yhteydessä ja sopii montako sivua lehdestä varataan tähän. Jalostustoimikunnan
tulee valmistautua kirjoittamaan pikaisesti kokouksen jälkeen tiivistelmä tulevista
muutoksista.

Muita lisäsisältöehdotuksia hallitukselta ei tullut.

162. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
162.1 Jäsenlehtien lähettäminen ja vastaanottaminen muiden Pohjoismaiden
mäyräkoirakerhojen kanssa
Tarkoitus on, että jokainen maa lähettää pari näytelehteä per maa nimetyille
henkilöille. Pertulle ja Inarille tulevat tällä hetkellä Tanskan lehdet. Muuten on
epäselvää kenelle lehdet tulisi tilata.

Hallitus päätti, että Norjan, Ruotsin ja Tanskan lehdet pyydetään lähettämään
Pertulle, Inarille ja Mäyräkoiramme-lehden toimitukselle. Inari hoitaa tämän ja
samalla tarkistaa muilta Pohjoismailta, kenelle Mäyräkoiramme-lehti lähetetään.

163. METSÄSTYSKOIRATYÖRYHMÄ
Suomen Mäyräkoiraliitto esittää Kennelliiton metsästykoiratyöryhmän jäseneksi



ylituomari Hanna Taka-Sihvolaa.

Kohta tarkistettiin heti.

164. PUOLLOT
164.1 XXX

164.2 XXX

164.3 XXX

165. OTTELUMÄÄRÄRAHAT 2021
Kennelliiton hallituksen päätös 17.6.2021:

● SM-kokeen tukemiseen 2000 euroa / järjestö
● EM- ja MM-kokeiden avustus 1600 euroa / tapahtuma, tai todellisten kulujen

mukaan
● Pohjoismaiden maaotteluiden ja mestaruuskilpailujen edustusjoukkueet 1330

euroa / tapahtuma

Ulla hoitaa edustusjoukkueen vahvistusten pyytämisen Kennelliitolta.

166. AGILITYN ROTUMESTARUUDET
Inari pyytää XXX lisätietoja, esim. järjestäjä, säännöt, kilpailun virallisuus.

Tapahtumaa saa mainostaa Mäyräkoiramme-lehdessä sekä kirjoittaa tapahtuman jälkeen
lehteen jutun. Kilpailujärjestäjä voi halutessaan olla yhteydessä Mäyräkoiraliitossa Emmi
Savolaiseen ja kysyä mahdollisuudesta saada Robur sponsoroimaan tapahtumaa. Emmi
tarvitsee kilpailusta tarkat tiedot (päivämäärä, paikka, kilpailun koko, palkittavien määrät).
Hallitus päätti, että muutoin Mäyräkoiraliitto ei tue tapahtumaa taloudellisesti, eikä osallistu
järjestelyihin, eikä liitolle saa tapahtumasta tulla mitään kuluja.

Hallitus ei perusta agilitylle omaa toimikuntaa, ei tue sen harrastustoimintaa myöskään
taloudellisesti, eikä listaa lajia osaksi lajivalikoimaa.

167. RALLY-TOKON ROTUMESTARUUDET
Hallitus hyväksyi rally-tokon rotumestaruussäännöt.

Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry:lle myönnetään lupa järjestää rally-tokon
rotumestaruuskilpailut 25.9.2021, Raaseporissa, ylituomarina Anna Klingenberg. Iiris
ilmoittaa anojalle, että anomus on hyväksytty.

Tapahtumaa saa mainostaa Mäyräkoiramme-lehdessä sekä kirjoittaa tapahtuman jälkeen
lehteen jutun. Kilpailujärjestäjä voi halutessaan olla yhteydessä Mäyräkoiraliitossa Emmi
Savolaiseen ja kysyä mahdollisuudesta saada Robur sponsoroimaan tapahtumaa. Emmi
tarvitsee kilpailusta tarkat tiedot (päivämäärä, paikka, kilpailun koko, palkittavien määrät).
Hallitus päätti, että muutoin Mäyräkoiraliitto ei tue tapahtumaa taloudellisesti, eikä osallistu
järjestelyihin, eikä liitolle saa tapahtumasta tulla mitään kuluja.

Hallitus ei perusta rally-tokolle omaa toimikuntaa, ei tue sen harrastustoimintaa myöskään
taloudellisesti, eikä listaa lajia osaksi lajivalikoimaa.

168. TOIMINTAPALKKIOT



Hallitus vahvisti Tuomaksen ja Inarin laskeman ja tarkistaman listan kerhojen
toimintapalkkioista. Palkkiot voidaan maksaa kerhoille.

Toimintapistekriteereistä päätettiin muistuttaa kerhotiedotteessa. Emmi lisää tästä ohjeita
kerhoille.

Hallitus nimesi Tuomaksen ja Kallen tekemään toimintapistetaulukosta päivitysehdotuksen
hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

169. SIHTEERI ON ILMOITTANUT LOPETTAVANSA
Riikka luopuu sihteerin tehtävästä ylimääräisen liittokokouksen yhteydessä. Hallitus kiittää
Riikkaa hyvin hoidetusta työstä.

Kerhotiedotteeseen, Facebook-sivulle ja liiton verkkosivuille lisätään ilmoitus avoimesta liiton
sihteerin tehtävästä. Riikkaa pyydetään kirjoittamaan toimenkuvaus ilmoituksen tueksi. Liiton
aikataulutetuista asioista ja sihteerin tehtävistä olisi luotava vuosikalenteri.

170. MUUT ASIAT
Ulkomuototuomaritoimikunta: 14.4 arvostelukoe siirretty 25.8. 15.9 koe pyritään pitämään
aiottuna päivänä. Tämän vuoden koulutus yritetään pitää heinä-elokuussa Oulun seudulla.
Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä sovittu.

Luodaan Driveen selkeä lista, mitä kiertopalkintoja pääerikoisnäyttelyssä jaetaan. BIS-VSP,
BIS-juniori ym. palkinnoista ei ole tehty kiertopalkintoja, vaan järjestävät yhdistykset voivat
halutessaan niitä jakaa.

171. SEURAAVAT KOKOUKSET
Päätetään seuraava kokous Doodlen välityksellä ajalle 2.-9.8.

172. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45.

Vakuudeksi

 

 

      __________________ ____ . ____ 2021

 

 

 

      _________________________              ________________________

      Inari Kuisma                                                              Riikka Björkman

      puheenjohtaja                                                           sihteeri


