
SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 1.10.2017 klo 20:02–22:12

Läsnä: Hanna Möuts (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri), Krista
Antila, Riikka Juntunen, Aino Kanervikkoaho-Kataja ja Jussi Olkkonen

Poissa: -

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hanna Möuts avasi kokouksen kello 20:03.

2§ Puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajana toimii Hanna Möuts ja sihteerinä Kristiina Nyholm.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Taloustilanne

Tilillä (1.10.) X,X €, parhaillaan laskutuksessa on muutamia jäsen- ja pentujäsenmaksuja.
Loppuvuoden suurin kustannuserä on vuoden toinen Turvakarri-numero, jonka kustannusarvio
tarkentuu vielä jäsenlistan päivityksen jälkeen. SSKY:n toiminta-avustusta on haettu ja saatu.
Selvitetään mahdollisuuksia Kennelliiton kautta saataviin avustuksiin.

6§ Jalostustarkastuslomakkeiden uusiminen

Kesän 2017 jalostustarkastuksessa saadun palautteen mukaan seuran käytössä oleva
jalostustarkastuslomake tuottaa liian jyrkkiä arvosteluja koirista: eri ominaisuuksia kuvaavat
vaihtoehdot ovat liian ääreviä, joten lomakkeeseen tulisi lisätä vaihtoehtoja ääripäiden välissä
olevien piirteiden osalta arvostelun tarkentamiseksi. Viimeisimmässä jalostustarkastuksessa
päädyttiinkin käyttämään paljon sanallisia kuvauksia, koska lomakkeella ei ollut sopivia
vaihtoehtoja koirien kuvailuun. Päätettiin, että tiedustellaan Italian rotujärjestöltä (CPMA) heidän
käytössään olevaa jalostustarkastuslomaketta malliksi seuran lomakkeen kehittämiseen.

7§ Messuasia

Hallitus on ottanut kantaa seuran edustamiseen erilaisilla maatalous- ym. messuilla
sähköpostikokouksessa elokuussa 2017. Kokouksesta on laadittu oma pöytäkirja. Lisätään
messuohjeistukseen, että messuilla seuraa edustavat rodun kasvattajat saavat kertoa myös
omasta kasvatustyöstään.



8§ Logoasia

Logon uudistamiseksi järjestetään kilpailu, johon kaikki seuran jäsenet voivat osallistua. Hallitus
valitsee kilpailun esityksistä seuralle uuden logon. Logokilpailu sisällytetään vuoden 2018
toimintasuunnitelmaan.

Seuran kesällä ostama piirroskuva maremmano-abruzzesesta on jäsenistön vapaassa käytössä
omissa yhteyksissään: varoituskylteissä, t-paidoissa ynnä muissa vastaavissa tarkoituksissa. Kuvalla
voidaan teettää myös yhdistystuotteita.

9§ Turvakarri

Vuoden toiseen Turvakarriin on jo osa aineistosta valmiina. Pyritään löytämään lehdelle uusi
taittaja. Aino hallinnoi Turvakarrin omaa sähköpostia (turvakarri@maremmano-abruzzese.fi),
johon aineistoa voi lähettää. Seuraavan lehden aineistot tulee olla perillä viimeistään 26.11.

10§ Ehdotus kasvattajalistan kriteereiden muuttamiselle

Seuran nettisivuilla on maremmano-abruzzesen kasvattajalista, jolle rodun kasvattajat saavat
halutessaan ilmoittaa yhteystietonsa. Kasvattajalistalle pääsyn kriteerit on määritelty nettisivuilla
seuraavasti: ”Kasvattajalista kotimaisille kasvattajille joilla kennelnimi, voimassa oleva
kasvattajasitoumus ja Suomen Kennelliiton sekä m-a seuran jäsenyys.” Hallitukselle on esitetty
kasvattajien toiminnan aktiivisuuteen perustuvaa kasvattajalistan kriteereiden tiukentamista.
Hallituksen näkemyksen mukaan kasvattajalistan kriteerit ovat selkeät, ja lista toimii hyvin
tarkoituksessaan, eli auttaa rodusta kiinnostuneita löytämään rodun kasvattajat. Kasvattajan
intressit yhteystietojensa jakamiseen kasvattajalistalla voivat liittyä myös kasvattajan
tulevaisuuden suunnitelmiin, joista ei voi tehdä luotettavia päätelmiä nykyisen tai
lähimenneisyyden kasvatusaktiivisuuden perusteella. Päätettiin, että kasvattajalistan kriteereitä ei
muuteta.

11§ Ehdotus jälkeläisrajoituksen asettamisesta nartuille

Hallitukselle on esitetty, että nartuille asetetaan jälkeläisrajoitus. Hallituksen kanta on, että
narttujen jälkeläismääräsuositusta ei muuteta kesken jalostuksen tavoiteohjelmakautta. Voimassa
olevassa jalostuksen tavoiteohjelmassa annetaan suositukset koirien jälkeläismäärälle, ja seura
suosittaa kasvattajia noudattamaan jalostuksen tavoiteohjelmaa.

12§ Pentujäsenten liittäminen jäsenkasvattajien toimesta

Hallituksen vastaanottaman kritiikin mukaan jäsenkasvattajien into liittää seuraan pentujäseniä
vaihtelee niin paljon, että pentujäsen-konseptista luopumista tulisi harkita. Hallitus toteaa
ehdotukseen, että pentujäsen on määritelty yhdistyksen säännöissä, ja jäsenmuodosta
luopuminen edellyttäisi sääntömuutosta. Hallitus selvittää kasvattajien käytäntöjä pentujäsenten
liittämisessä. Pentujäsen-konsepti on seuralle merkittävä jäsenhankinnan muoto. Sääntömuutosta
pentujäsenmuodon poistamiseksi ei aleta valmistella. Hallitus kannustaa kasvattajia liittämään
seuraan pentujäseniä.
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13§ Ehdotus luonnetestauksen määräämisestä pakolliseksi jalostustarkastukseen osallistujille

Hallitukselle on esitetty, että rodun italialaisen jalostustarkastuksen (TMC, Test Morfologico-
carattariale) mukainen luonnetestaus otettaisiin myös Suomen maremmano-abruzzese seuran
järjestämien jalostustarkastusten pakolliseksi osaksi. Hallituksen kanta on, että jalostustarkastus ja
maremmano-abruzzesen luonnetestaus pidetään edelleen erillisinä, jotta kumpikin osio voidaan
tarvittaessa järjestää riippumatta toisesta. Päätettiin, että luonnetestiä ei määrätä pakolliseksi
jalostustarkastukseen osallistujille.

14§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Keskusteltiin vuoden 2018 toiminnasta. Päätapahtumiin lukeutuu rodun erikoisnäyttely SSKY:n 95-
vuotisjuhlanäyttelyn yhteydessä helmikuussa. Kesäpäivät pyritään järjestämään keskisessä
Suomessa; selvitetään mahdollisia majoituspaikkoja mm. Kuopio Savo Shown (3.-5.8.) ja
Tuusniemen ryhmänäyttelyn (30.6.) lähistöltä. Mikäli sopivia vaihtoehtoja on tarjolla useampia,
äänestetään kesäpäivien ajankohdasta Facebookissa.

15§ Jäsenasiat

Jäsensihteeri päivittää jäsenlistan.

16§ Uuden rotumääritelmän virallinen suomennos SKL

Selvitetään uuden rotumääritelmän suomennoksen tilannetta Suomen Kennelliitosta.

17§ Muut asiat

Kannuslausunto on lähes valmis, Kristiina kierrättää lausunnon muilla hallituksen jäsenillä
kommentoitavana ennen eteenpäin lähettämistä.

Jäsenistön kiinnostusta erilaisten seuran myyntituotteiden hankkimiselle pyritään selvittämään
mm. Facebook-kyselyllä.

18§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään Skype-kokouksena 26.11. klo 20:00.

19§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:09.

_________________________________ ____________________________________

puheenjohtaja Hanna Möuts sihteeri Kristiina Nyholm



_________________________________ ____________________________________

Krista Antila Aino Kanervikkoaho-Kataja

_________________________________ ____________________________________

Riikka Juntunen Jussi Olkkonen


