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Aika:  Sunnuntaina 19.6.2022 klo 19.00 
Paikka: Zoom-kokous (Teknikontie 10, 36100 Kangasala) 

 

PÖYTÄKIRJA 

 
1. Kokouksen avaus  

Suomen Noutajakoirajärjestön puheenjohtaja Sanna Sierilä avasi kokouksen klo 19.05. 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 

Kokousedustajien äänivaltaisuudet todettiin valtakirjojen tarkistuksella ennen kokouksen alkamista. Ääni-
valtaisia kokousedustajia on paikalla 18 henkilöä ja muita järjestön jäseniä 8 henkilöä, yhteensä paikalla on 
26 henkilöä. 

3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 

Järjestön kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla. Kokous todetaan sääntömää-
räiseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Sierilä. 

5. Valitaan kokoukselle sihteeri 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Virve Jäntti. 

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Grönman ja Sanna Ylänen. 

7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Grönman ja Sanna Ylänen. 

8. Hyväksytään kokouksen asialista 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

9. Päätetään noutajien rodunomaisten kokeiden sääntömuutosesityksen hyväksymisestä   

SNJ:n nome-vastaava Henriikka Kontturi esitti tiivistelmän sääntömuutoehdotuksen sisällöstä. 

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ja Auran Nuuskut kertoivat oman näkökantansa siitä, miksi eivät voi hy-
väksyä sääntömuutosesitystä. Pääkohtina mainittakoon seuraavat: 

- ”Säännöt” ja ”Ohjeet” on epäselvästi eroteltu, sillä sääntöjen tulisi olla velvoittavia ja ohjeiden suosi-
tuksia. Koejärjestäjille ja kokeeseen osallistujille tulisi olla täysin selvää, milloin kyse on säännöistä ja 
milloin ohjeista.  

- Koiran ääntelyyn suhtaudutaan aivan liian ankarasti, sillä jo alokasluokassa ensimmäinen äännähdys 
laskee palkintosijaa. 

- WT-kokeen VOI1-tuloksen ja sertin voi saavuttaa jopa tilanteessa, jossa yksi rasti menee nollaksi (da-
mia ei saada lainkaan talteen).  Uusi 80 %:n tulosraja koettiin hyväksi, mutta jokin vähimmäispiste-
määrä jokaiselta rastilta tulisi olla. 
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- Kohdassa 5.4.1 sanotaan näin: ”Palkintojenjakotilaisuudessa tuomarit kertovat tulokset ja antavat ly-

hyet suulliset arviot palkittujen koirien suorituksista.” Tarkoitetaanko todellakin kaikki palkittuja (=tu-
loksen saaneita)? 

Keskustelun jälkeen sääntöjen hyväksymisestä äänestettiin (Mentimeter). Sääntöjen hyväksymistä kannatti 
7 äänioikeutettua, sääntöjen hyväksymistä vastusti 9 äänioikeutettua, 2 äänioikeutettua äänesti tyhjää. 

Päätös: Noutajien rodunomaisten kokeiden sääntömuutosesitys hylättiin. 

10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset 

Ei muita asioita huomioiden yhdistyslain 24§ määräykset. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
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puheenjohtaja 
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Virve Jäntti 
sihteeri 
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Kari Grönman 
pöytäkirjantarkastaja 
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Sanna Ylänen 
pöytäkirjantarkastaja 

 

 


