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HALLITUKSEN KOKOUS 7/2019 
 
Aika  la 30.11.2019 kello 13.15-14.50 

  
Paikka: ABC Tiiriö, Paroistentie 1, Hämeenlinna 
 
Paikalla: Jaakko Lehessaari  

 Kati Holm  
Marianne Trogen klo 13:15-14:10 (skype) 
Kirsti Määttänen klo 14:10- 14:50 (skype)  
Pirjo Lehtonen-Räty klo. 13: 15-13:35 

 Kirsi Anttila  
 Lotta Allen-Ollas  

Jaana Leppiaho, jalostus- ja terveystoimikunnan pj. osallistui 
roturisteystä käsittelevään osioon 

 
Poissa:  Pauliina Lantta 

  Jonna Laitinen 
 
 
94. Kokouksen avaus  

 
Kokous avattiin klo 13.15. 

 
95. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen 

 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 

 
96. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksyttiin. 
 
97. Edellisen kokouksen 6/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

 
PK 6/2019 hyväksyttiin. 

 
98. Jäsenasiat 

 
Uudet jäsenet:  
Hallitus hyväksyi yhdistyksen jäseniksi uudet jäsenehdokkaat, jotka ovat  
maksaneet jäsenmaksunsa 29.11.2019 mennessä (liite).  

 
99. Kennelnimianomukset 

 

Ei kennelnimianomuksia. 
 
 
100. Yhdistyksen hyväksyntä  

 
Syyskokouksessa jäsenet esittivät toiveen, että Kennelliiton pentuvälityslistaan 
tulisi näkyville, mikäli yhdistelmä täyttää Cavalieryhdistyksen 

jalostusohjesäännön vaatimukset ja sikäli sillä on yhdistyksen puolto. Tähän asti 
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ns. puoltomerkintä ei ole ollut käytössä. Keskusteltiin asiasta ja sovittiin että 
puoltomerkintä tulee jatkossa niille yhdistelmille, joille on saatu yhdistyksen 
hyväksyntä ja se on merkitty yhdistyksen Pennun hankinta -sivuille kohtaan 

”Pentuvälitys A-lista”. Marianne Trogen huolehtii puoltomerkinnöistä. 
 
 

 
101. Roturisteytysprojekti 

 
Syyskokous velvoitti hallituksen järjestämään roturisteytystä koskevan 
infotilaisuuden ennen vuoden 2020 kevätkokousta. Asia pitää tuoda 
kevätkokoukseen käsittelyyn. Keskusteltiin asian etenemisestä. Ville Wahlman on 
hankkinut tapahtumaa varten tilan helmikuulle. Ajankohta sopii ajallisesti hyvin 
8-9.2.2020 ja paikaksi on ehdotettu Porvoota. 
Keskusteltiin mitä infotilaisuudessa pitäisi käsitellä ja miten se pitäisi rakentaa. 
Tilaisuuteen voisi pyytää toisia rotuyhdistyksiä, jotka jo tehneet tai ovat 
tekemässä roturisteystä kertomaan, miten heillä ovat asiat edenneet ja mikä on 

ollut mahdollinen lopputulos. Jaakko Lehessaari lupasi selvittää eri 
rotuyhdistyksien mahdollisuutta saapua kertomaan kokemuksistaan. Infoa 
byrokratiasta ja prosessista kokonaisuudessa olisi hyvä saada jo etukäteen. 
Mahdollisuuksien mukaan myös ammattilainen kertomaan esim. koirien 
genetiikasta yleisellä tasolla. Lopuksi käytiin yleistä keskustelua aiheesta. 
 

 
 
102. Nettisivujen uudistaminen 

 
Ville Wahlman on lupautunut uudistamaan nettisivut ja tästä on tehty jo päätös 
sähköisesti. Yhdistyksen nettisivuvastaavat Kati Holm ja Lotta Allén-Ollas ovat 
olleet yhteydessä Villeen ja uusien kotisivujen rakentaminen olisi mahdollista 

aloittaa loppuvuodesta. Keskusteltiin myös sivujen sisällöstä. Sovittiin että 
nettisivuvastaavat ottavat asian hoitaakseen ja kysyvät tarvittaessa neuvoja ja 
hallituksen kantaa materiaaleihin. Lopullinen suunnitelman hyväksyy hallitus. 

 
 
103. Pitkän aikavälin toimintasuunnitelma ja yhdistyksen strategia 
 

Syyskokouksessa nousi myös toive saada pidemmän aikavälin 
toimintasuunnitelma tai -strategia yhdistykselle ja rodulle. Tätä lähdetään 
työstämään siten, että Lotta Allén-Ollas ja Kati Holm tekevät alustavan pohjan 
strategialle ja vuosikellolle ja esittävät sen sitten hallitukselle. 

 
 
104. Tuomaritoimikunnan kuulumisia 

 
Tuomarikoulutustoimikunta järjestää erikoiskoulutus ja arvostelukoetilaisuuden 
alkuvuodesta 2020. Kirsti Määttänen ottaa rodun tuomarikokelaan näytön 
vastaan Turun näyttelyn yhteydessä tammikuussa 2020. 
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 105 Erikoisnäyttely 2020 
 

Vuoden 2020 erikoisnäyttely järjestetään Porin KV -näyttelyn yhteydessä. 

Päiväksi on varmistunut sunnuntai 2.8.2020. Tuomareiksi ovat varmistuneet 
Henrik Johansson, Ruotsi sekä Wil Schrander, Hollanti. 

 
105. Muut asiat 

 
Jyväskylän erikoisnäyttelyn yhteydessä Puodin käteismyynti oli 242 euroa. 
Näyttelyluetteloja oli 18 kpl ylimääräisiä (kokonaismäärä 38 kpl) 

 
Kirsi Anttila suunnittelee Cavalieryhdistyksen Match Show’n järjestämistä 
vuodenvaihteeseen. Aika ja paikka ovat selvittelyjen alla. 
 

 
 
106. Seuraavat kokous 

 
2020 hallituksen järjestäytymiskokouksesta sovitaan Fb-ryhmien kautta. 
 

 
107. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 
 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
  

  
________________________        ________________________   
Jaakko Lehessaari puheenjohtaja        Lotta Allén-Ollas, kokoussihteeri 


