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Hallituksen kokous 8/2020 

Aika ma 14.9.2020 klo 20.00 

Paikka Skype-kokous 

Läsnä 

 

 

 

 

 

 

Poissa 

Jaakko Lehessaari  
Lotta Allen-Ollas  
Pauliina Lantta  
Kirsti Määttänen  
Kati Holm  
Marianne Trogen  

Kirsi Anttila  
Tuula Löfman-Lindström  
Päivi Jääskeläinen  
 
Jonna Laitinen 

 
 

98.  Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 20.03 

99.    Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi 

100.   Asialistan hyväksyntä  

Asialista hyväksyttiin 

101.   Edellisen kokouksen 7/2020 pöytäkirjan hyväksyntä 

 Kokous 7/2020 pöytäkirja hyväksyttiin  

102.  Jäsenasiat 

Hallitus hyväksyi yhdistyksen uusiksi jäseniksi jäsenehdokkaat, 
jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa 14.9.2020 mennessä (Liite) 

103.  Kennelnimianomukset  

 Ei anomuksia 

104.  Aluevastaavat 
 
Pauliina Varis lopettaa aluevastaavana. Tällä hetkellä sovittiin, että ei haeta uutta 

henkilöä tilalle. 
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105.  Royal Caninin sponsorointi 

Päätettiin että jatketaan Royal Caninin kanssa yhteystyötä vuonna 

2021. Vuodelle 2022 voidaan miettiä muita vaihtoehtoja.  

106.  Jouluilmoitusten hinnat 

Päätettiin jouluilmoituksien hinnoista. Jatketaan samoilla hinnoilla 

kuin aiempinakin vuosina: 50 euroa koko sivun, 30 euroa 

puolensivun ja 20 euroa neljäsosasivun ilmoitus. Jouluilmoitusten 

mainos julkaistaan vain netissä, koska se ei ehtinyt lehteen 

3/2020.  

107.  Matti Tuomen ulosoton tilanne 

Ulosoton kautta yhdistykselle on tullut yhteensä hieman yli 1000 

euroa. Rikosilmoitukseen lisätään ne nostot, mitkä on huomattu 

toisen pankin tililtä vasta myöhemmin. Rikosilmoituksen 

käytäntöön panon etenemisestä tai aikataulusta ei ole tarkempaa 

tietoa.  

108.  Syyskokouksen aika ja paikka 

Vaihtoehdot ovat 21.11. tai 7.-8.11.2020. Pyydetään Riihimäeltä ja 

Hyvinkäältä tarjous. Tilan kuuluu olla iso ja tullaan suosittelemaan 

maskien käyttöä osallistujille.  

109.  Kennelliiton julkaisu lyhytkuonoisista roduista 

Keskusteltu Ruokaviraston julkistamassa alustavassa 

selvityksessä koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja niihin 

puuttumisen keinoista. https://www.kennelliitto.fi/tietoa-

meista/uutiset/koirien-terveytta-pitaa-pystya-edistamaan-

tehokkaasti-koko-suomen-koirakannassa.  

Hallitus ja jalostus- ja terveystoimikunta seuraavat tilannetta, siitä 

poikinutta mahdollista keskustelua ja asian kehitystä. Tarvittaessa 

tehdään asian vaatimia toimenpiteitä ja selvityksiä. 

110.  Kennelliiton strategia kysely 

Hallitus vastasi Kennelliiton strategiakyselyyn yhdessä  

111.  Roturisteytystapahtuma 

Roturisteystapahtuma on siirtynyt Covid-19 pandemiasta johtuen. 
Päätettiin, että kyseinen tapahtuma siirretään vuoteen 2021 ajankohtaan 
jolloin pandemiatilanne on helpottunut.  

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koirien-terveytta-pitaa-pystya-edistamaan-tehokkaasti-koko-suomen-koirakannassa
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koirien-terveytta-pitaa-pystya-edistamaan-tehokkaasti-koko-suomen-koirakannassa
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koirien-terveytta-pitaa-pystya-edistamaan-tehokkaasti-koko-suomen-koirakannassa
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112.   Jenna Lehtosen julkaisut sosiaalisessa mediassa 

Jenna Lehtonen on julkaissut omaan blogiinsa ja sosiaalisessa 
mediassa asiatonta materiaalia cavaliereista ja mm. kuvia 
Cavalierlehdestä ilman lehden ja asianomaisten lupaa ikävillä 
kommenteilla varustettuna. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä 
Jenna Lehtoseen ja pyytänyt poistamaan kuvat. Jenna Lehtonen ei 

ole poistanut kuvia, vaan estänyt hallituksen jäsenet sosiaalisessa 
mediassa. Hallitus seuraa tilannetta.  

113.   Varaston tilanne 

Varasto pyritään siirtämään toiminnallisesti parempaan ja lähempään 
paikkaan. Jaakko Lehessaari, Kirsi Anttila ja Tuula Löfman-Lindström ovat 
luvanneet käydä siivoamassa varastoa. He sopivat keskenään lokakuulle 
kaikille sopivan päivän.  

114.   Lehden irtonumeroiden postitus 

Sovittiin, että jatkossa jokainen voi tilata tutustumislehden olematta 
yhdistyksen jäsen. 1.1.2021 alkaen lehden irtonumeron hinta ei-jäsenille 
on 7 euroa ja jäsenelle 5 euroa. Tähän maksuun lisätään postitusmaksu. 

115.   Erikoisnäyttelyt 2021 ja 2022 

Erikoisnäyttely järjestetään vuonna 2021 kahdesti. Pauliina Lantta on ollut 
yhteydessä Tuusulan näyttelyn järjestäjiin, mutta ei ole saanut vastausta. 
Tätä asiaa selvitellään edelleen. Toinen erikoisnäyttely on Jyväskylässä, 
Jyväskylän KV:n yhteydessä. 

 

2022 vuoden ainoa erikoisnäyttely on haussa. Pyritään uusimaan 
erikoisnäyttely Porin KV -näyttelyn kanssa yhteistyössä. 

116.   Muut asiat 

Keskusteltiin historiikista. Matti J. Tuomella on Marja Walleniuksen 
kirjoittama teksti sähköisessä muodossa, mutta sitä ei ole saatu häneltä 
lukuisista pyynnöistä huolimtta. 

117.  Seuraavat kokoukset 

Ma 12.10 klo 20.00 

118.   Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 22.12 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  
  
  
________________________        ________________________   
Jaakko Lehessaari puheenjohtaja        Lotta Allén-Ollas, kokoussihteeri 


