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Hallituksen kokous
Snautserikerhon hallitus piti 2/2020 kokouksensa 14.6.2020
Tässä kooste kokouksessa käsitellyistä asioista.

1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
2. Jäsenasiat
2.1 Jäsenlistan hyväksyntä
Erotettiin maksamattomat, eronpyynnön jättäneet sekä liitettiin liittyneet ja hyväksyttiin jäsenlista
Artic Idols kennelnimi päätettiin poistaa SSnK ry’n kasvattajalistalta, koska kumpikaan
kasvattajista ei ole 2020 kerhon jäseniä.

2.2 Yhdistysavaimen käyttöönottomahdollisuus
Yhdistysavaimen käyttömahdollisuutta ei ole vielä selvitetty. Täsmäytetään ensin kirjanpito
Jäsäriin ja jatketaan sen jälkeen selvitystä / Jäsensihteeri

3. Facebook-päätösten kirjaaminen
Hyväksyttiin seuraavat FB-päätökset:
IGroom näyttelytrimmauskurssi sunnuntaina 5.4. Suutarilassa IGroomin tiloissa.

Päätettiin esityksen mukaisesti, mutta kurssia ei järjestetty Korona-tilanteen ohjeistuksesta
johtuen.
Kotitrimmikurssi 4.4.2020

Päätettiin esityksen mukaisesti, mutta kurssia ei järjestetty Korona-tilanteen ohjeistuksesta
johtuen.
RT- & Tokomestaruuksien 2020 ilmoittautumismaksut

RT ilmoittautumismaksut samat kuin viime vuonna, 24€ snapit ja 28€ muut,
Tokon ilmoittautumismaksut, 26€ snapirodut, muut 30€
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13.3.2020 Snautserikerhon kevään tapahtumat

COVID-19 pandemian aiheuttaman force majore tilanteen takia kerho peruu kaikki tapahtumat
toukokuun loppuun asti. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pyritään järjestämään
snautseriviikonlopun yhteydessä. Muut tapahtumat pyritään uudelleen järjestämään loppu
vuodesta.
19.4.2020 Jäsenmuutokset

36 irtisanoutunutta jäsentä
11 uudelleen liitettävää (maksaneet v. 2019 jäsenmaksuja myöhässä ja irtisanottu)
3 uutta jäsentä
1 uusi perhejäsen
32 ilmaisjäsentä (viimeiset laatuaan)

Palveluskoiraliiton kevätkokous lauantaina 27.6

Päätettiin valita aiemmat edustajat, koska vuosikokousta koronarajoitteiden takia voitu järjestää.
Valtakirjat tämän päätöksen perusteella kirjattiin seuraaville; Kimmo Alanen, Arja Lindberg, Päivi
Pöllänen, Johanna Vihavainen ja Leena Urkola.

4. Talousasiat
4.1 Talouskatsaus 1-5/2020

4.2 Tapahtumien tilitykset
Rahastonhoitajan laatimat ohjeet tapahtumien tilityksistä hyväksyttiin ja ne ovat käytettävissä
kerhon nettisivujen Lomakkeet & ohjeet-osiosta.

4.3 Muut talousasiat
Hussen sponsorisopimusehdotus vuodelle 2020 hyväksyttiin.

5. Vuosikokous
Vuosi- ja Syyskokoukset päätettiin järjestää Snautseriviikonlopun yhteydessä su 20.9.2020 klo
9 alkaen ensin Vuosikokous ja Syyskokous alkaa vuosikokouksen päätyttyä.
Asialista aiemman mukainen
Käsiteltiin 2019 toiminnan tarkastukseen liittyvä Toiminnantarkastajien muistio.
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6. Syyskokous
Syyskokous alkaa 20.9.2020 Vuosikokouksen päätyttyä.

Asialistalle lisätään seuraavat hallituksen ehdotukset
1/2020 kokouksesta:
Sääntöjen pykälä 10 " Syyskokous kohta 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja
hänelle varaedustaja"
Kasvattajasäännöt
Syyskokouksessa 1/2019 päätettiin uusiksi kasvattajasäännöiksi: “1. Kasvattaja
on kerhon jäsen ja asuu pääsääntöisesti Suomessa. 2. Kasvattaja on edellisenä
kahtena vuonna osallistunut vähintään kerran kerhon jalostuspäivään.”
Jälkimmäinen sääntö otetaan käyttöön vuoden 2020 jalostuspäivän jälkeen.”

Hallitus ehdottaa Syyskokoukseen 2020 palautteen perusteella päivitystä
ohjeeseen kohtaan 2.: ”Kasvattaja on edellisenä kolmena vuonna osallistunut
vähintään kerran kerhon jalostuspäivään, myös osallistuminen sähköisesti
järjestettyyn jalostuspäivätilaisuuteen on hyväksyttävää.”

Etäosallistumismahdollisuus kokouksiin

Hallitus ehdottaa etäosallistumismahdollisuutta kokouksiin: ”Kokoukseen
voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla”
Syyskokouksessa erovuoroisina;
Kimmo Alanen, Pia Torvinen, Elina Halmu, Päivi Pöllänen ja Anu Ala-Äijälä
Lopullinen syyskokouksen asialista hyväksytetään SSnK ry’n hallituksen FB-ryhmässä.

7. Kirjeet ja ilmoitusasiat
7.1 Jalostustoimikunta
8.3.2020 1/2020 JTK kokouksen esityslista.
- pöytäkirjaa ei vielä saatavilla eikä tiedossa seuraavaa kokousta
- Keskusteltiin Jalostuspäivien järjestysmahdollisuudesta sähköisesti.
Sovittiin, että sihteeri Päivi Pöllänen tiedustelee JTK’lta Jalostuspäivien ajankohtaa ja ohjelmaa;
sekä 1/2020 kokous pöytäkirjaa ja JTK’n seuraavan kokouksen ajankohtaa.
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JTK’n Toimintasuunnitelma 2021 tarvitaan hallituksen elokuun kokoukseen.

7.2 Lehtitoimikunta
Lehtitoimikunnan kokous 25.4.2020 peruutettiin. Mikäli tarvitaan, pidetään joko ihan livekokous
tai sitten online-kokous kesällä, mutta muutoin seuraava kokous on vasta 22. elokuuta.

7.2.1. Palstatoimikunta
Lehden 3 Rotuaineisto palstanpitäjillä ja ilmoitusaineisto päätoimittajalla 24.7.2020
Muu aineisto päätoimittajalla 31.7.2020
Lehden arvioitu ilmestymisviikko 38

7.3 Kennelliitto, Agilityliitto, Palveluskoiraliitto
4.3.2020 Kenneluutiset 2/20
Kennelliitto kehottaa tapahtumajärjestäjiä varautumaan koronavirusepidemiariskiin.

6.3.2020 JTK esityslista 1/2020 kokoukseen 8.3.2020

13.3.2020 Kennelliitto peruu kaikki kevään koiraharrastustapahtumansa.

13.3.2020 Palveluskoiraliitto
Kaikki Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien kokeet, kilpailut ja testit on peruttu ajalta 13.3.31.5.2020. Myös kurssit perutaan sekä Palveluskoiratapahtuma (erikoisnäyttely).

16.3.2020 Suositus harrastustilojen ja urheiluhallien sulkemisesta.

20.3.2020 Koronavirusepidemian vaikutus Kennelliiton palveluihin.

6.4.2020 SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO
Pelastuskoiratoimikunta 6-2020; Käsiteltyjä asioita toimitettu tiedoksi kerhon PK-vastaavalle

7.4.2020 Kennelliitto Koiranpäivää vietetään tänä vuonna virtuaalisesti.

23.4.2020 Kennelliitto
Kesän isot yleisötapahtumat Suomessa on peruttu.
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Suomen hallitus tiedotti 22.4.2020, että yli 500 hengen yleisötapahtumat perutaan 31.7.2020
saakka.

24.3.2020 Kenneluutiset 3/2020
- jaettu tiedoksi JTK’lle.

27.4.2020 PeKo kokeiden voimassaolo ja verkkokoulutukset
- jaettu tiedoksi PK- / PeKo-vastaavalle.

Kokeet:
Kokeiden voimassaolon siirtäminen hyväksyttiin hallituksessa seuraavasti:
Niiden koirakoiden osalta, joiden koetulos vanhenee vuoden 2020 aikana, siirretään
koepäivän takarajaa hälytyskelpoisuuden ylläpitämisen osalta vuodella eteenpäin.
Esimerkki: Koetulos vanhenee 30.4.2020, se tämän päätöksen voimaan astuessa vanhenee
vasta vuoden kuluttua, eli päivämäärällä 30.4.2021.

Hälytys toiminta:
Hälytystoimintaa ohjeet löytyvät Vapepan ja SPR:n verkkosivuilta.

Korona:
Koronan osalta noudatamme Kennelliiton ohjeistusta, joten sitä kannattaa seurata.

11.5.2020 Palveluskoiraliitto

Kennelliitto on päivittänyt koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöintiohjetta siten, että jatkossa
koetoimitsijan pätevyys on voimassa toistaiseksi.
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koetoimitsijoiden-koulutus-ja-patevointiohje-0

1.1.2020 alkaen koetoimitsijapätevyydet ovat voimassa toistaiseksi. Mikäli kyseisessä lajissa
järjestetään pakollinen jatkokoulutus, on koetoimitsijan osallistuttava hänelle suunnattuun
jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.

14.5.2020 Kennelliitto
Terkkuja pentulaatikosta -kampanja ohjaa vastuulliseen koiranhankintaan
Tiedotteessa mukana Kampanjamateriaalia.
Jaettu tiedoksi JTK’lle.
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25.5.2020 Kenneluutiset 4/2020
Kesä-heinäkuun koiraharrastustapahtumia järjestetään ilman yleisöä

18.5.2020 Kennelliitto
Tiedotamme yhdistystänne, että Kennelliiton laskemat lonkka-, kyynärnivel- ja spondyloosiindeksit päivittyvät toimiston työntekijöiden kesälomajärjestelyistä johtuen poikkeuksellisesti
vasta kesäkuun alussa, eivätkä totuttuun tapaan toukokuun lopussa.
Jos indeksin suuruus vaikuttaa rodussa pentujen rekisteröintiin, huomioidaan se luku, joka
näkyy jalostustietojärjestelmässä astutushetkellä.
- jaettu tiedoksi hallitukselle & JTK’lle.

31.5.2020 SAGI
KUTSU SUOMEN AGILITYLIITON YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN
Aika: Torstaina 4.6.2020 klo 18:00 Paikka: Etäyhteys ja Spor-talo
Hallitus kutsuu liiton jäsenet ylimääräiseen kokoukseen. Kokouksessa käsitellään
syyskokouksessa 2019 virheellisesti tehty tilintarkastajien valinta.

10.6.2020 Kennelliitto Koiramessut 5.-6.12.2020; Rotutori ja Hau-Life rotuesittely
Päätettiin varata Rotutoripaikka rotuesittelyajalla. Päivi Pöllänen hoitaa varauksen

14.6.2020 SAGIn vuosikokouksen yhteenveto / Katja Koskinen: liitteenä

7.4 Kerhon tiedotus
29.3.2020 kerhon FB-sivulle seuraava tiedote

Korona ja meidän rakkaat Snautserimme
Vaikka toivomme kaikki, että tämä pandemia hellittää ja ketään meistä ei sairastu vakavasti, niin
on silti paikallaan pysähtyä ja hetki miettiä mitä koirillemme tapahtuu ja kuka niitä hoitaa, jos
minä sairastun. Ketä olisi se henkilö, joka osaisi ja pystyisi ottamaan koirani hoitaakseen, jos
päädyn itse sairaalahoitoon. Hetken mietittyäsi, on varmaan paikallaan ottaa puhelin kauniiseen
käteen ja soittaa tuolle luottohenkilölle ja kysyä kuinka siellä voidaan. Tapaamaan kun nyt ei sovi
mennä, niin puheluita arvostavat kaikki. Samalla voitte keskustella ikävimmästäkin skenaariosta.
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Talon tai asunnon ulko-oven läheisyyteen kannattaa laittaa esille tiedot, jossa on listattuna,
montako eläintä asunnosta löytyy ja puhelinnumero tai useampi henkilöille, joihin
pelastushenkilökunta voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.
Kasvattajien kannattaa nyt aktiivisesti olla yhteyksissä kasvattien omistajiin, varsinkin niihin
vanhempiin ja kysyä, että onko asiaa mietitty. Samalla voi tarjoutua myös hätäyhteyshenkilöksi.
Snautserikerholla ei tietenkään ole mitään koirahoitolapalveluita, mutta varmasti tällä
kontaktiverkostolla hoidamme kaikille hädässä oleville snautsereille hoitajan missä päin Suomea
tahansa. Kukaan meistä ei halua kuulla yhdestäkään heitteille jääneestä snautserista. Eli rohkeasti
voi apua pyytää myös kerholta.
Pidetään sosiaaliset kontaktit langattomina ja pysytään terveinä!
Snautserikerhon puolesta,
Kimmo Alanen
30.3.2020 Jäsenmaksumuistutukset 2020
Muistutukset lähetettiin 6.4.2020/ jäsensihteeri Piia Torvinen
5.4.2020 Kerhon nettisivujen serveri "siirrettiin" uudelle virtuaalikoneelle.
Sähköiset lomakkeet toimivat nyt, terveystietokanta ei ole vielä käytössä, mutta kaikki tiedot ovat
tallessa. Backup’t puuttuvat vielä.

7.5 Muut ilmoitusasiat
14.6.2020 Viesti Varastotilan pitäjältä
”Hyvä asiakkaamme, Hyvinkäällä on tietojemme mukaan kahdessa varastossa käynyt varkaita,
lukkoon ei ole jäänyt jälkiä joten oletamme että varkaat ovat ammattilaisia. Varastoista on
varastettu vain pieniä arvokkaita asioita. Selvitämme asiaa poliisin kanssa. Tarkistattehan
varastonne sisällön ja mikäli jotain puuttuu, ottakaa yhteys poliisiin, vakuutusyhtiöön sekä
meihin sähköpostilla info@ps-varastotilat.fi. Pahoittelut meidän osalta ja mukavaa kesää! PSVarastotilat”
Päivi Pöllänen käy 15.6.2020 tarkistamassa tilanteen.

www.ssnk.fi

7/9

29.6.2020

Suomen Snautserikerho ry
Kooste 2/2020

8. Tapahtumat
8.1

PK-leiri 23.-26.7.2020
-

tarkistetaan kouluttaja Ikosen osalta, jos muutoksia tulee

Hyväksyttiin osallistumismaksuiksi 120 € PeKo-ryhmä, 100 € muut ryhmät, 30€/vkl
kuunteluoppilas sekä Salme Korkalan ruokailut ja km-korvaukset.
Viitenumerona käytetään samaa kuin edellisvuonna 20190
Kimmo Alanen hoitaa ilmoituksen nettiin.

8.2

Luonnekuvaus
Tämän hetkisin tiedoin 15-16.8.2020 Hausjärvi

8.3

Snautseriviikonloppu
Erikoisnäyttelyn haku elokuun loppuun mennessä; vko juhannuksesta; Kimmo Alanen laittaa

haun 2.-3.7.2022

Katja Koskinen laatii päivitetyn budjetin 2020 Snautseriviikonlopusta.

8.4

Vuoden snautseri palkintojen jako
1/2020 Päätös; ”Pokaalit kerätään Etelän vuosikokouspisteeseen ja jaetaan niiden 2019 Vuoden
Snautserikilpailun saajille. Vuoden Snautseri-kilpailun kirjojen sisältö päätettiin siirtää kerho
nettisivuille ja uudet päivitykset tehdään sinne. Kerhon sihteeri hoitaa siirron ja päivitykset.”
Pokaalit jaetaan vuosikokouksen yhteydessä.

8.5

Ulkomuototuomarikoulutus ja arvostelukoetilaisuus
Kysytään jalostustoimikunnalta ajankohtaa; Snautseriviikonlopun yhteydessä vai milloin?
/sihteeri Päivi Pöllänen

8.6

Luonnetesti
Selvityksessä syksyn osalta. Pinserit eivät ole järjestämässä luonnetestiä syksyllä.

8.7

Trimmipäivät
Kysytään Minna Henrikssonilta järjestäisikö hän iGroom’n koulutustilaisuuden.
Pia Torvinen kysyy kotitrimmikurssin järjestelyjä syksylle.

8.8

Snautseritreffit
1/2020 kokouksessa sovittuja:
Uinti; Minna Henriksson selvittää
Lajiesittelyä toivottu
esim. NoseWork treffit; Elina Halmulta / Nina Waseniukselta tietoja
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8.9

Rally Tokon ja Tokon rotumestaruuskilpailut
12.-13.9.2020 Aika & paikka: Mäntsälä Nummisten koulu
TOKO tuomariksi tulee Mari Väänänen ja liikkeenohjaajaksi Katja Kuusela.
RT Raili Sonninen-Korhonen

Päivi Pöllänen tiedustelee, ovatko järjestelyt ok.

8.10

Agilityn rotumestaruuskilpailut
Katja Koskinen tiedustelee Sirpa Vittingiltä järjestelyistä.

8.11

Koulutukset
Ei tiedossa.

9. Muut asiat
Vuoden Snautseri-kilpailun perumisesta 2020 vuoden osalta päätettiin keskustelujen jälkeen laittaa fbkeskustelu. Pia Torvinen laatii ehdotuksen.
10. Seuraava kokous
Ennen elokuun -20 loppua.
Elokuun agendalla toimikuntien ja kerhon toimintasuunnitelmat vuodelle 2021 Syyskokouksen
käsittelyä varten.
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