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Osallistujat Noora Dahlgren (pj.), Kaisa Mattila (varapj.), Niina Sarenius (siht.), Tiina
Koivula, Piia Kiuru, Piia Leppänen, Bettina Salmelin, Yrjö Mäkelä, (varajäsen)

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin uudet jäsenet. Todettiin, että kahden jäsenen hakemus ei ollut tullut teknisten
ongelmien vuoksi perille jäsenyyskampanjan aikana kesäkuussa. Päätettiin siitä huolimatta
antaa heillekin jäsenyyskampanjan edut, koska ongelma johtui heistä riippumattomista
syistä.
Lisätään myös yhdistyksen kotisivun jäsenyyslehdelle seuraava maininta siitä, että ellei
yhteydenottoa yhdistykseltä tule kuukauden sisällä jäsenanomuksen jättämisestä, kannattaa
ottaa yhteyttä jäsensihteeriin.
KIERTOPALKINNOT
Keskusteltiin kiertopalkinnoista ja päätettiin pyrkiä päivittämään kiertopalkintokansioiden
tiedot yhdistyksen arkistoon. Lisäksi keskusteltiin kiertopalkintojen palautuksen/luovutuksen
käytännöistä ja aikataulusta. Päätettiin valmistella asiasta ehdotus ja palata asiaan
myöhemmin.
NÖFFIKALENTERI VUODELLE 2016
Päätettiin selvittää mahdollisuutta v. 2016 nöffikalenterin tekoon.
JALOSTUSTOIMIKUNNAN ASIAT
Hyväksyttiin jalostustoimikunnan toimintaohje ja toimintasuunnitelma.
Käsiteltiin koonti jalostustoimikunnan erikoisnäyttelyssä järjestämästä geeninäytteenotosta.
Tapahtumaan osallistui 9 koiraa, joista tutkittiin yhteensä 20 lokusta.
PAYPALTILI
Todettiin, että yhdistyksen Paypaltili on avattu.
KUVAGALLERIAN AVAAMINEN YHDISTYKSELLE

Keskusteltiin kuvagallerian avaamisesta yhdistykselle. Yhdistyksen jäseniä kannustettaisiin
lähettämään digikuva koirastaan yhdistyksen kuvagalleriaan. Kuvagalleria jaettaisiin esim.
syntymävuoden perusteella; kuvatekstiin tulisi linkki Koiranetiin. Kuvagalleriaan lisättäisiin
näyttely ja harrastusvaliot, sekä koulutustunnuksen saaneet koirat. Ehdotus hyväksyttiin,
mutta sen käytännön toteutusta täytyy vielä selvittää.
PENTUVÄLITYKSEN TERVEYSTUTKIMUSOHJEEN TARKENNUS
Viime kokouksessa hallitus pyysi jalostus ja terveystoimikunnilta lausuntoa pentuvälityksen
polvitutkimusohjeesta. Terveys ja jalostustoimikunnan yhteinen kanta on säilyttää
yhdistyksen pentuvälityksen ohje entisellään koskien polvitutkimuksia (Pentuvälityslistalle
pääsyn vaatimus: “Viralliset lonkka ja kyynärnivellausunnot, polvitutkimuslausunto sekä
sydänkuuntelutulos tai sydämen dopplertutkimus.“). Yhdistyksen pentuvälityslistalle pääsy
vaatii siis virallisen polvituloksen, mutta sen ei tarvitse olla voimassaoleva. Toimikunnat
perustelevat päätöksensä sillä, että kokemusten mukaan newfoundlandinkoirien
patellaluksaatioongelmat ilmenevät pääosin nuorella iällä. Newfoundlandinkoirien
patellaluksaatiotulos ei yleensä muutu iän myötä.
VESITESTAUSTYÖRYHMÄN TULOKSET
Hallitus käsitteli viime kokouksessaan jäsenen aloitetta koskien Taavetin epävirallista
vesitestiä. Tuolloin nimitettiin työryhmä, jonka tehtävä oli käsitellä vesitestin kaikki materiaali,
sekä haastatella testaajia ja joitakin osallistujia. Pyydettiin, että työryhmä esittää
suosituksensa ja mahdolliset korjausehdotuksensa hallitukselle.
Hallitus on tutustunut työryhmän toimittamaan raporttiin. Työryhmän raportti pohjaa kerättyyn
materiaaliin, jota on työstetty raportin tekijöiden näkökulmasta. Hallitus on myös kuullut
Taavetin testitilaisuudessa toimineiden testin vastaanottajien palautteen raportin sisällöstä.
Työryhmän antaman palautteen perusteella hallitus päätti olla hyväksymättä Taavetin
vesitestin tuloksia virallisiksi. Myös vesitestin arvostelulomaketta päätettiin muokata
työryhmän palautteen perusteella.
Päätettiin valtuuttaa uusiksi vesitestin vastaanottajiksi Johanna Andersson ja EevaMaria
Mattila. Keskusteltiin myös työryhmän perustamisesta kehittämään vesitestin info ja
markkinointimateriaalia.
SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 10.9.2015.

