
SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 21.4.2017 klo 21:05–22:40

Läsnä: Hanna Möuts, Kristiina Nyholm, Riikka Juntunen, Aino
Kanervikkoaho-Kataja

Poissa: Krista Antila, Jussi Olkkonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hanna Möuts avasi kokouksen kello 21:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöt

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanna Möuts ja sihteeriksi Kristiina Nyholm.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista pykälän 9 ”Yhdistyksen pankkitili” lisäyksen jälkeen.

5. Turvakarri 1/2017

Keskusteltiin Turvakarrin 1/2017 sisällöstä. Tavoitteena on lehden julkaisu ennen juhannusta.
Päätettiin uudesta käytännöstä: Suomen muotovalion arvon saavuttaneesta koirasta voi lähettää
kuvan julkaistavaksi valioitumista seuraavaan Turvakarriin. Turvakarrin 1/2017 viimeiseksi
aineistonjättöpäiväksi päätettiin 21.5.

6. Kannusasia

Keskusteltiin eri maiden lainsäädännön ja käytäntöjen aiheuttamasta ristiriidasta takakannusten
osalta näyttelytuomaroinnissa. Takakannukset ovat rotumääritelmän mukaan virhe. Suomessa
eläinsuojelulainsäädäntö kieltää kannusten poiston, jos se ei ole eläimen sairauden tai siihen
verrattavan syyn vuoksi tarpeellista. Näin ollen Suomen m-a kannassa takakannusten esiintyvyys
näyttää suuremmalta kuin rodun kotimaassa Italiassa, jossa takakannusten poisto pennuilta on
tavallista. Päätettiin laatia asiasta tiedoksianto Suomen Seurakoirayhdistys ry:lle, jotta
ulkomuototuomareilla olisi nykyistä paremmin tiedossa takakannusten esiintyvyyteen vaikuttavat
syyt Suomessa.

7. Kesäpäivät

- Aika ja paikka: 4.-6.8. Alajärvi, Iisakin leirikeskus
- Ohjelma



o Perjantai-illasta lähtien mahdollisuus majoittua leirikeskukseen, perjantaille ei
järjestettyä ohjelmaa

o Jalostustarkastus järjestetään lauantaina 5.8. Tarkastuksen tulee pitämään Dario
Capogrosso (kennel Il Pastore Transumante) Italiasta. Tarkastukseen otetaan
mukaan kymmenen ensimmäisenä ilmoittautunutta yli 2-vuotiasta koiraa. Mikäli
paikkoja jää täyttämättä, mukaan voidaan ottaa myös alle 2-vuotiaita koiria.
Jalostustarkastusmaksu tulee olla maksettuna ennen tarkastukseen saapumista.

o Selvitetään mahdollisuus järjestää vapaaehtoinen luonnetesti (TMC)
jalostustarkastuksen yhteydessä lauantaina

o Luento maremmano-abruzzesen käytöstä erilaisissa työtehtävissä vaihtelevissa
olosuhteissa (Dario Capogrosso) lauantaina, mainostetaan luentoa myös rodun
ulkopuolelle.

o Lauantai-iltana sauna ja vapaata illanviettoa
o Sunnuntaina pidetään pentu/junnukatselmus

- Hinnat: päätettiin jalostustarkastuksen hinnaksi jäseniltä 20 € ja ei-jäseniltä 25 €, luennon
hinnaksi jäseniltä 10 € ja ei-jäseniltä 15 €, yöpyminen leirikeskuksen tiloissa maksaa
10€/peti/yö.

8. Rotuesite

Hanna valmistelee yhdistyksen nettisivuilla olevan rotuinfon päivittämistä flyer-muotoon.
Rotuinfolehtinen laitetaan yhdistyksen nettisivuille, josta sitä voi vapaasti tulostaa tarpeen
mukaan.

9. Yhdistyksen pankkitili

Keskusteltiin yhdistyksen tilipalveluja tarjoavan pankin kilpailuttamisesta. Valtuutetaan
rahastonhoitaja Krista Antila tekemään pankkien kilpailutus, vanhan pankkitilin lakkauttaminen ja
uuden tilin avaaminen sekä muut mahdolliset tilijärjestelyyn liittyvät toimenpiteet.

10. Muut asiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä yhdistyksen nettisivuille videoita m-a:n käyttäytymisestä
vartioimistilanteessa. Tätä varten pyritään luomaan yhdistykselle oma YouTube-tili, jonne voidaan
ladata m-a käyttäytymistä kuvaavia videoita.

Todettiin edellisen jakson sähköpostikokousten päätökset:

- Yhdistys puoltaa jäsenen X kennelnimianomusta
- Yhdistys on antanut puoltavan lausunnon jäsenen X

ulkomuototuomarikoulutushakemukseen

11. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 11.6. klo 20.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:40.


