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1.

puheenjohtaja
sihteeri

Rekisteröintimäärät – Miksi emme ole päässeet JTO:n nykyisiin tavoitteisiin?
Rekisteröintimäärien kasvattamista nykytasosta ei nähty kovin tärkeänä. Meillä on tällä
hetkellä rodussa jonkin verran ongelmia terveyden ja luonteen kanssa, eikä rodusta
edes haluta tehdä muotirotua. Meillä on vähän hyvänlaatuisia rodunomaisia koiria
jalostukseen käytettäväksi.
Populaatiota tulisi toki olla, jotta rodun jatkaminen onnistuisi, mutta onko oikein
tarkastella vain kotimaan populaatiota, joka tänä päivänä on laajempi kuin vain
suomalaiset koirat.
Todettiin, että ajat ovat muuttuneet. Kaupungistumisen ja työelämän muutosten myötä
ihmiset ovat muuttuneet ja sen myötä heidän odotuksensa myös eläimiä kohtaan.
Ennen ymmärrettiin koiran luonnetta. Ihmiset eivät myöskään enää harrasta samalla
tavalla kuin kymmenen vuotta sitten.
Rotu on haastava ja pennuille tulee löytyä ostajia, jotka pärjäävät koiran kanssa ja
haluavat tehdä sen kanssa jotain muuta kuin maata sohvalla.
Keskusteltiin siitä, miten rotujärjestö voisi tukea uusia kasvattajia esim. löytämään
pennuille oikeat ostajat, koska uusilla kasvattajilla ei vielä ole pohjaa, jonka perusteella
ostajat valikoituisivat. Kokeneempien kasvattajien kokemuksia voisi jakaa järjestämällä
esim. kasvattajatapaamisia leirillä ja vuosikokouksen yhteydessä. Kasvattajatapaamisia
on järjestetty aiemmin, mutta ongelmaksi on muodostunut se, että kokeneita kasvattajia
ei ole saatu paikalle. Tapaamisiin voisi aktivoida mukaan onnistuneiden yksilöiden, sekä
varsinkin narttukoirien omistajia ja rohkaista hyvien narttujen omistajia teettämään
pentuja nartullaan.
Kokeneet kasvattajat kyllä ovat yhteydessä keskenään ja jakavat tietoa. Olisiko
mahdollista perustaa kasvattajatiimi, jonka tehtävänä olisi toimia uusien kasvattajien
tukena?
Aito, oikea, rehellinen kansainvälinen yhteistyö olisi ihannetilanne. Valitettavasti tämä ei
ole ISPU:nkaan kautta toteutunut.

2.

Näyttely- ja palveluskoirakoekäynnit - Mitkä tavoitteemme tulisi olla 2021-2025 ja
miten niihin päästään?
Ilona Erhiö halusi Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunnan jäsenenä onnitella rotua
siitä, että suursnautsereiden PK-koekäynnit ovat pysyneet samalla tasolla vuodesta
toiseen, kun yleinen trendi tällä hetkellä on laskeva, jos tarkastellaan kaikkien rotujen
PK-koekäyntejä.
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Kokeissa käyneet koirat ovat tiettyjen aktiivisten kasvattajien koiria. Nämä kasvattajat
ovat itse aktiivisia ja tukevat pennun ostajia.
Keskusteltiin siitä, olisiko mahdollista järjestää rodun erikoisnäyttelyihin jokin porkkana
myös niille, jotka ovat kiinnostuneita vain käyttöpuolesta, esim. lajiesittelyjä kaikista
lajeista, ei ainoastaan suojelusta.
Erikoisnäyttelyihin kaivataan sellaisia tuomareita, jotka arvostavat myös käyttöpuolen
koiria. Tuomarin tulisi pystyä arvostelemaan kaikkia koiria ja löytää niistä myös
positiivisia puolia. Tuomarin tulisi kunnioittaa rotumääritelmää, ei showkoiraa.
Erikoisnäyttelyn ajankohta kyseenalaistettiin ja todettiin, että suurin osa koirista ei ole
turkissa nykyisen näyttelyajankohdan aikaan. Esitettiin toive, että erikoisnäyttely
järjestettäisiin joko aikaisemmin keväällä, tai vasta syksyllä. Keskustelussa heräsi myös
kysymys, miksi erikoisnäyttelyä ei voisi järjestää kesäleirin yhteydessä, jolloin paikalla
olisi myös paljon käyttöpuolen koiria.
Näyttelymaksuista keskusteltiin ja esitettiin kysymys siitä, pystyisikö rotujärjestö
kompensoimaan näyttelymaksuja usean koiran ilmoittautumisissa? Vaihtoehtoisesti
tarjoamalla kasvattajille jotain etuuksia, mikäli kasvattaja ilmoittaa useita koiria
näyttelyyn?
Todettiin, että koska erikoisnäyttely järjestetään palveluskoiratapahtuman yhteydessä,
on kerhon hankala myöntää alennuksia. Vuonna 2019 erikoisnäyttely tulee vielä
olemaan palveluskoiratapahtuman yhteydessä, mutta vuonna 2020 se tulee olemaan
oma tapahtuma yhdessä kääpiösnautsereiden kanssa.
Erikoisnäyttelystä toivottiin omaa tapahtumaa ihan vain suursnautsereille ja samalla
voisi miettiä jalostustarkastuksen ja erikoisnäyttelyn pitämistä samaan aikaan samassa
paikassa.
Todettiin, että meillä voisi olla jotain opittavaa hoffeilta, jotka joka vuosi saavat paljon
osallistujia omaan erikoisnäyttelyynsä. Pyydetään näyttelytoimikunnan puheenjohtajaa
olemaan yhteydessä hoffikerhoon ja selvittämään vinkkejä siihen, miten saada paljon
koiria näyttelyyn.

Liitteet

Vuosikokous 2.3.2019 -esitys keskustelutilaisuuden pohjaksi

