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Snautserikerhon hallitus
sunnuntaina 17.11.2019

ja

jalostustoimikunta

pitivät

yhteiskokouksensa

Tässä kooste kokouksessa käsitellyistä asioista.
1. Jalostustoimikunnan kokoonpano ja toiminta
Hallituksen puheenjohtaja muistutti, että JTK’n tärkein tehtävä on koko rotuun ja kaikkiin kasvattajiin
liittyvä toiminta.

Jalostustoimikuntaan nimettiin vuodelle 2020 seuraava kokoonpano:
Pia Möller pj, Anu Alanen sihteeri, Tea Nuutinen vpj., Tarja Tervonen, Riikka Kärkkäinen, Eveliina
Kammonen kokoussihteeri, Kimmo Alanen, toimikunnan asiantuntijajäseninä Carita Koskinen, Martina
Cittova-Kontu,

Sovittiin, että kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä juoksevat asiat toimitetaan jatkossa tiedoksi aina myös
asiantuntijajäsenille.

2. JTK’n tehtävälista 2020
o MH-luonneprofiilin valmistelu Vuosikokoukseen maaliskuu 2020
o Tuomarikoulutus 27.6.2020 Wuolteen Kartanossa Snautseriviikonlopun
arvostelukoe syksy 7.11.2020 Jyväskylän näyttelyn yhteydessä

yhteydessä

&

Toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 1 kk’tta ennen syyskokousta

o

Jalostuspäivät
JTO’n osalta 2020
• Rodun tilannekartoitusta muissa ISPU maissa (2019)
• Kasvattajien ja tuomarien yhteinen tilaisuus rodun tason analysoimiseksi ja tiedon
jakamiseksi.

o
o

Juoksevat asiat;
• astutusilmoitusten, syntyneiden ja 1-vuotistietojen koonti/ tilastovastaava
• poikkeusluvat jalostukseen
• pentueilmoitukset
• netti
- pentulistan päivitys
- uutta kotia etsivät
- kasvattajalistan päivitys
• pentupostit
• osallistuminen Kennelliiton jalostusneuvojien kursseille, Koira Expo jne
• sisäinen ja ulkoinen posti, (sis. mm. kennelnimihakemukset)

o

3. Tilannekatsaus JTK’n 2019 tehtävien osalta
o
o

Toimintakertomus 2019 on kommenttikierroksella
Pentupaketti-infolehtinen; Luonnos kommentoitavaksi JTK’lle.
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o
o

Urosohje - Opaslehtinen urospennun ostajalle, narttuinfo mukaan; yksi luonnos laadittuna,
mutta kesken.
Aloittavan kasvattajan opaslehtinen marraskuun 2019 aikana luonnos lähetetään

kommentoitavaksi JTK’lle

4. Kerhon toiminnan Vuosikello
-

lisätään ehdotukseen tuomarikokeiden hakuajankohdat
erikoisnäyttelyn haku elokuuhun; varaus 2 vuotta eteenpäin
snautseriviikonloppu kesä- heinäkuun vaihde
kasvattajapäivän ajankohta syyskuu-lokakuun alku

5. Vuoden 2020 tapahtumat
5.1 Vuosikokous, la 21.3.2020
- päätettiin järjestää osallistumismahdollisuus 3’lle paikkakunnalla – Skypeyhteydellä paikkakuntien välillä
•

•

paikallinen puheenjohtaja /paikkakunta
o jäsenyyksien tarkistus => äänioikeus
o puheenvuorojen jakaminen
•

Pohjoinen:
o Tea Nuutinen toimii Pohjoisen pj’na

•

Keski-Suomi:
o Elina Halmu toimii Keski-Suomen pj’na

•

Etelä-Suomi
o Kimmo Alanen toimii pj’na

Vuoden koira palkintojen jako
o keskusteltiin ajankohdasta ja järjestelyistä
o kirjatiedot päätettiin siirtää nettiin => kerhon sihteeri lupasi

hoitaa vuoden 2020 alussa

o

pokaalien kierrätyksestä
Vuosikokouksessa

päätettiin

järjestää

keskustelu

5.2 Syyskokous
Päätettiin järjestää perinteisesti Jalostuspäivien yhteydessä.
5.3 Jalostuspäivät
Pyritään järjestämään 5.-6.9.2020, jos saadaan paikka ja ohjelma sovittua.
Sovittiin 2-päiväisyydestä huomioiden kasvattajien osallistumismahdollisuudet jompaankumpaan
päivään.

Päätettiin järjestää jalostuspäivät vuorovuosina Etelä ja Pohjoinen
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2020 ohjelman suunnittelu.
-

Kannatettiin kahden aiheen ohjelmaa: lääketieteellinen luento ja luonneaihe

Epilepsialöydöksistä päätettiin laatia muistutusta SnaPi-lehteen, jotta saadaan ilmoitukset jtk’n
tietoon.
Kyselyehdotus

kasvattajille

valmiina

kommentoitavaksi ja päätettäväksi.

/

Elina

Halmu

lähettää

uudelleen

uudelle

jtk’lle

5.4 Snautseriviikonloppu 27.-28.6.2020
5.5 RallyToko-Tokomestaruudet 2020; ehdotus 12.-13.9.2020
5.6 Luonnetestit ja MH-kuvaukset 2020
MH-toimitsijakoulutus maaliskuussa Kuopiossa, ilmoittautuminen 23.3.2020 mennessä.
Luonnetestitilaisuus on tarkoitus järjestää Cane Corsojen kanssa toukokuussa; tuomareina Leikola
& Vuorisalo
Selvitellään kiinnostusta yhdessä muitten yhdistysten kanssa järjestää toinen luonnetesti.
Ajankohta on vielä avoin.
Selvitellään MH-toimitsijakoulutuksen jälkeen, onko mahdollista ja järkevää järjestää snautserien
oma MH-luonnekuvaus.
Carita Koskinen ehdotti kasvattajien mahdollisuutta varata oma luonnetestiaika.

5.7 Epäviralliset näyttelyt
Tiedustellaan muiden SnaPi-rotujen kiinnostusta järjestelyjen jakamiseen/ Kimmo
Ehdotettiin Oktoberfest-teemaa, mutta mietitään tilaisuuden järjestämistä seuraaville vuosille.

5.8 Muut tapahtumat
o

Trimmauskurssi
▪ 15.11.2019 kurssilaiset toivoivat jatkokurssia
• Kysytään keväälle 2020 tilatarjousta ja ajankohtaa

o

Snautseritreffit alle 2 vuotiaille & näyttelykoulutus
▪ paikka & aika
• Tiedustellaan keväälle 2020

o

Koiramessut 2020
•

pidetään suunnitelmissa & päätetään keväällä, kun nähdään hinnat
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o

2019 Koiramessujen Rotutori
▪ päätettiin järjestää arpajaiset
• kyselynä mitä toivot Kerhon toimintaan
• tiedustellaan erikoistaitojen omaajia
• yhteystiedot
• palkinnoiksi HauHau’n sponsoripalkintoja
▪

Pyydetään paikalle Kaverikoira, Lukukoira, PK-koira, Etsijäkoira työasuissaan
• esiintymisaikataulusta tieto ständille
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