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Hallituksen kokous
Snautserikerhon hallitus piti 6/2019 kokouksensa tiistaina 1.12.2019
Tässä kooste kokouksessa käsitellyistä asioista.

1. Edellisten kokousten pöytäkirjojen korjaukset ja hyväksyntä
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 4/19, 5/19, ylimääräisen kokouksen, (31.10.2019) ja
yhteiskokouksen, 17.11.2019 pöytäkirjat.
2. Jäsenasiat
Sovittiin, että tutkitaan tarkemmin keväällä 2020 jäsentietojen siirtomahdollisuutta Jäsäristä
Yhdistysavaimeen.

3. Sähköposti- ja Facebook-päätökset
23.9.2019 Hyväksyttiin, että kerho maksaa hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsenten osallistumiset
jalostusneuvojien kursseille, mutta ei edelleenkään makseta yöpymisiä eikä matkoja.
8.10.2019 Hyväksyttiin SnaPi-lehden ensivuoden budjetti.
19.11.2019 Hyväksyttiin, että kerho on kustantaa hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsenten
osallistumisen KoiraExpoon (ei matkoja, ei majoitusta, ei illallista).

4. Talous
4.1 Tilikartta
Tilikartta selityksineen hyväksyttiin.
4.2 Muut talousasiat
Päätettiin, että rahastonhoitaja laatii ohjeen tapahtumien tilityksistä kevään 2020 aikana.

5. Kirjeet ja ilmoitusasiat
5.1 Kennelliitto
30.8.2019 Kenneluutiset 8/19
- Kennelliiton yleiskokous sunnuntaina 24.11.2019
- Omakoira mobiilisovelluksen päivityksessä omistajailmoituksentoiminnallisuutta on parannettu ja ohjeita on täsmennetty.

ja

muutoksen

- Kennelliiton kasvattajapäivät lokakuussa 2019
6.9.2019 Ruokavirasto varoittaa koiranomistajia koiria Norjassa tappaneesta
taudista
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27.9.2019 Kennelliitto kumosi Norjassa asuvien koirien tapahtumakiellon
Suomen koiratapahtumiin
10.10.2019 Rotujärjestöille ilmoittautuminen syventävälle jalostuskurssille
Kuopioon 2.-3.11.2019
18.10.2019 Kenneluutiset 9/2019
- Kennelliiton vakiosopimuslomakkeet ovat voimassa vielä vuoden 2020 loppuun saakka
- Näyttelysääntöjä täydentäviä ohjeita ja näyttelyiden järjestämisohjeita päivitettiin
Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.10.2019 päivitetyt näyttelysääntöjä
täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet. Päivitetyt ohjeet tulevat voimaan
1.1.2020.
http://kenneluutiset.kennelliitto.fi/etusivu/nayttelysaantoja-taydentavia-ohjeita-janayttelyiden-jarjestamisohjeita-paivitettiin-2.html
Kennelliiton yleiskokous järjestetään sunnuntaina 24.11.2019
Junior Handler-ohjeet uudistuvat 1.1.2020;
http://kenneluutiset.kennelliitto.fi/etusivu/junior-handler-ohjeetuudistuvat.html?p7=2&q=
29.11.2019 Koiraharrastusyhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöistä tietoa
Kennelliiton verkkosivuille on koottu Jäsenyhdistyksille-osioon tietoa
koiraharrastusyhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöistä sekä heidän tehtävistään.
http://kenneluutiset.kennelliitto.fi/etusivu/koiraharrastusyhdistyksen-luottamus-jatoimihenkiloista-tietoa.html?block=3
29.11.2019 Koirien käyttäytymiseen pureutuva jalostusseminaari 29.2.1.3.2020
- tarkempi ohjelma myöhemmin

5.2 Agilityliitto
Agilityliiton syyskokous 23.11.2019
-

SSnK ry’n edustajana paikalla Laura Saari
Agilityliiton hallitus 2020: https://www.agilityliitto.fi/uutiset/syyskokous-valitsi-hallituksenvuodelle-2020/
21.—23.8.2020 Agilityn SM-kilpailut, Rovaniemi

5.3 Palveluskoiraliitto
Yleiskokous 24.11.2019
-

SSnK ry’n edustajina paikalla Kimmo Alanen, Johanna Vihavainen, Anja Lindberg, Leena
Urkola, Päivi Pöllänen

-
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5.4 Kerhon tiedotus
Tiedotuksesta vastaava 2020; nettisivut, FB, muut
o

Ote Kennelliiton uutisista 29.11.2019
▪ Yhdistyksen viestintävastaava
• vastaa yhdistyksen viestinnästä (verkkosivut, yhdistyksen ilme,
sosiaalisen median kanavat, julkaisut)
• huolehtii siitä, että yhdistys tiedottaa päätöksistään ja tekemisistään
jäsenistölle ja suurelle yleisölle.
• Yhdistyksen julkaisujen vastaava toimittaja
• johtaa ja valvoo julkaisujen toimitustyötä
• päättää julkaisun sisällöstä.
• Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä edellyttää, että
aikakausjulkaisuilla ja verkkojulkaisuilla on vastaava toimittaja. Tieto
vastaavasta toimittajasta on merkittävä julkaisuun. Vastaavia toimittajia
voi olla myös useita, jolloin heidän vastuunsa on selkeästi merkittävä
julkaisuihin.
-

Aikakausjulkaisun vastaava/ Johanna Komulainen

Valittiin verkkojulkaisun vastaavaksi Kimmo Alanen
Sovittiin lisättäväksi Tapahtumasivu vuoden 2020 osalta
FB-päivitykset; tapahtumasta vastaava päivittää fb-sivut;
nettisivujen päivitys samoista uutisista

varmistetaan

27.10.19 Moite tiedottamisesta
Käsiteltiin 27.10.2019 saapunut sähköposti koskien tiedotusta. Sovittiin, että pyritään
jatkossa sopimaan tapahtumista aiemmin, jotta niistä voidaan tiedottaa jäsenistölle ajoissa.

Nettisivujen päivitys jäsenpalautteen perusteella
▪
▪

keskusteltiin päivitysmahdollisuuksista, mutta resursseja ei päivitykseen juuri
nyt ole.
ongelmatilanteissa jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä, niin voidaan selvittää
ongelma tai antaa käyttäjäopastusta.

5.5 Muut ilmoitusasiat
Toiminnantarkastajien sähköposti 22.11.2019.
Hallitus käsitteli asian, ja totesi poikkeustilanteen hoidetun asianmukaisesti.
Jalostustoimikunta on niin yhdistyksen sääntöjen kuin yhdistyslain mukaan hallituksen
alainen toimielin ja hallitus päättää sen kokoonpanosta. Käytäntö kerätä ehdotuksia
jalostuspäivillä on ollut hyvä ja sitä tullaan edelleen jatkamaan. Ehdotukset ovat olleet
suullisia, joten ne suositellaan jatkossa kirjattavan Jalostuspäivien muistioon tai
tapahtumayhteenvetoon. Koska Jalostuspäiviltä 2019 ei saatu riittävästi ehdokkaita, niin
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hallitus kävi läpi ylimääräisessä kokouksessaan läpi koko kasvattajalistan sekä lisäksi useita
muita ehdotettuja henkilöitä. Läpikäynnin perusteella kokouksessa koostettiin lista
henkilöistä, joilta erikseen tiedusteltiin puhelimitse kyvykkyyttä ja halukkuutta osallistua
jalostustoimikunnan työhön. Valitut henkilöt täyttävät kokoussihteeriä lukuun ottamatta
voimassa olevan JTO'n kriteerit: "Jalostustoimikuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä 4-9
rodun kasvattajaa tai harrastajaa, jotka kasvatustyöllään tai toiminnallaan sekä
osallistumalla Suomen Kennelliitto ry:n järjestämille jalostuspäiville tai kasvattajakursseille
tai jalostusneuvojakursseille ovat osoittaneet perehtyneensä rotuun."

6.

Toimikunnat

6.1 Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan seuraava kokous 10.12.2019.

6.2 Lehtitoimikunta & Palstatoimikunta
1/2020 lehteen aineisto on toimitettava 20.12.2019 mennessä päätoimittajalle.
-

materiaali Kerhon Palstatoimikunnan vastaavalle 13.12.2019 mennessä
Lehtitoimikunnan seuraava kokous pidetään 25.1.2020.

6.3 Erkkaritoimikunta
Seuraava kokous on pidettävä ennen 20.12.2019, jotta tiedotusasiat ovat valmiina 1/2019
lehteen.

6.4 Historiatoimikunta
Ei uutta tässä vaiheessa.

7. Tapahtumat
7.1 Koira Expo 1.-2.2.2020
7.2 Vuosikokous, la 21.3.2020
Paikat;
Etelä: päätettiin järjestää Espoossa Carunan tilassa
Keski-Suomi: Päätettiin varata JAT-tila
Pohjoinen: selvitetään
o

vuoden koira palkinnot tullaan jakamaan vuosikokouksen jälkeen

7.3 Luonnetestit ja MH-kuvaukset 2020
MH-toimitsijakoulutus maaliskuussa Kuopiossa, ilmoittautuminen 23.3.2020 mennessä.
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o

Kennelliitolla luonnetestikoetoimitsijakoulutuksia tammi- ja helmikuussa 2020.

Luonnetestitilaisuus on tarkoitus järjestää Cane Corsojen kanssa toukokuussa; tuomareina
Leikola & Vuorisalo. Ilmoittautumismaksut päätettiin pitää kuten ennen 45€ jäsenet/ 60€
muut.
Pinserit tiedustellut yhteistä luonnetestitilaisuutta; mahdollisesti järjestetään syyskuussa
2020.
-

Tarjottu tilaisuutta MH luonnekuvaukseen syyskuussa Hausjärvellä- Jackrusselien ja
Vanha englanninlammaskoirat ovat järjestäjinä. Sunnuntaille tarjottu 10 paikkaa
snautsereille.

7.4 Jalostuspäivät
Pyritään järjestämään 5.-6.9.2020, jos saadaan paikka ja ohjelma sovittua.
o

käsitellään JTK*n joulukuun kokouksen yhteydessä.

7.5 Syyskokous
Jalostuspäiväviikonlopun sunnuntaina.

7.6 RallyToko-Tokomestaruudet 2020; ehdotus 12.-13.9.2020
7.7 Agimestaruudet
Selvityksessä

7.8 Muut tapahtumat
o

Trimmauskurssit 2020
Selvitettävinä

o

Snautseritreffit alle 2 vuotiaille & näyttelykoulutus
• yksi vaihtoehto on pitää trimmipäivän yhteydessä
Tassuttimessa, Veikkolassa
• snautseritreffit omana tilaisuutenaan

näyttelykoulutus

o

Koiramessut 2020
• Päätetään myöhemmin, kun ilmoittautuminen ja lisätiedot selviävät.

o

Epäviralliset näyttelyt
• asiaa tiedusteltu, mutta muilla Snapiroduilla ei ollut innostusta lähteä
järjestämään tilaisuutta.

www.ssnk.fi

5/6

1.12.2019

Suomen Snautserikerho ry
Kooste 6/2019

8. Muut asiat
8.1

Vuoden koira säännöt
Päivitysehdotus työn alla

8.2

2020 kalenteri
o Uusi kuvakisa päätettiin aloittaa kerhon FB-sivuilla joulukuussa
▪ joulukuu omanaan
▪ tammikuusta eteenpäin 2 kk kerrallaan; valitaan yksi p&s ja yksi musta; tai
molemmat
▪ vaakakuvina
▪ riittävä resoluutio
▪ samat kuvat eivät käy 2020 kuin 2019 kalenterissa

8.3 MH-luonnekuvauksen tuki
o

tiedusteltu voiko korvaus olla enemmän kuin 10€
▪ asiasta keskusteltiin, mutta korvaus päätettiin pitää samana.

9. Seuraava kokous
o

Tammikuussa 2020
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