Johtokunnan kokouspäätöksiä 2017
Kokous 8/2017
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Lehtitoimikunta on uusiutunut. Uusi toimikunta: Pauliina Sneck, Sini Pitkänen ja Satu Rämö,
johtokunnan yhteyshenkilö Tuulikki Viitanen.
JTO vielä Kennelliiton käsittelyssä.
Jalostustarkastuslomaketta on korjattu. Annettu Kennelliitolle 1 kennelnimipuolto, hakija Nora
Ikonen.
Osallistutaan Koiramessuille ständillä, toimikunnassa tällä hetkellä Tiina Mäkelä, Mari
Kainulainen, Helga Hagman ja Jenny Roos.
Vuoden 2018 erikoisnäyttelyn ja muiden kilpailujen sponsori hakusessa. Asiaa hoitavat Juha
Espo ja Eero Hakala.
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Vuoden ensimmäisen Göötti-lehden deadline muutettu 1.2.
Päätettiin hakea lisää tekijöitä kilpailutoimikuntaan ja erikoisnäyttelytoimikuntaan sekä
moderaattoreita uudelle gööttifoorumille.
Tullaan kysymään lupalapulla jalostustarkastuskaavakkeiden henkilötietojen julkaisulupia.
Susanna Kujala lähtee Kennelliiton paimennuskollegioon.
Jos jollakulla on sponsori tiedossa, johtokunta ottaa mielellään vastaan.
Erikoisnäyttely 2019 haettiin Lahden alueelle.
Kalenterikisa 2018 alkaa. Kuvien lähettäjän täytyy olla yhdistyksen jäsen.
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Erikoisnäyttelyn 2018 tuomareiksi ovat lupautuneet Stella Coombes ja Tony Drinkwater IsoBritanniasta.
Syyskokous lauantaina 18.11.2017 Torpin Rientolassa. Koiran rakenne -luento on kokouksen
jälkeen. Luento on pituudeltaan 2–2,5 tuntia. Luennon pitää Lena Danker.
Www-sivut siirtyvät syksyllä uudelle pohjalle. Pohja on Woo-pohja, ja sen tuottaa sama yritys
kuin aikaisemman sivupohjan.
Tiedoksi uudet Vuolasvirtapalkitut: Calawan Anne Laamanen, Bodeneis Kirsi Hotanen,
Tulikäpälän Milla Saari.
Oili Helenius on järjestämässä jalostustarkastusta 2. ja 3.9.
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JTO hyväksytty kevätkokouksessa, ja sitä valmistellaan Kennellittoon lähettämistä varten.
Oili Helenius on järjestämässä jalostustarkastusta.
Uudesta göötti-foorumista puuttuu moderaattori, joten sitä ei voi avata jäsenille.
Johtokunnalta on kysytty, onko kasvattajan maksamalla uudella jäsenellä ja perheenjäsenenen
jäsenmaksun maksaneella äänioikeus kokouksissa. Tarkistettiin yhdistyksen säännöt:
”Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä lukuun ottamatta
kannattajajäseniä, on puhe- ja äänioikeus sekä jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni, jota hän
käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta.” Todettiin, että kyllä on.
Päätettiin, että yhdistyksen syyskokouspaikka on Torpin Rientola Pukkilassa lauantaina
18.11.2017. Yritetään saada tilaisuuteen Koiran rakenne -luento.
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Hyväksyttiin tilinpäätös 2016.
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JTO 2017–2021 yhdistyksen sivuilla luettavana, tulee kevätkokoukseen hyväksyttäväksi.
Uudet kassit tulleet putiikkiin, laitetaan myyntiin vuosikokouksessa (3 kpl/40 euroa, yksi 15
eurolla).
Tuomarikoulutus 16.3.: Päivi Eerola valmistui uudeksi tuomariksi.
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Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään lauantaina 22.4.2017 klo 14 Salpausselän
Kennelpiirin Renkomäen hallin tiloissa (Simolankatu 2, Lahti). Kokouksen aluksi luennoi
Kennelliiton selkäkuvien lausuja ELT Anu Lappalainen (HY).
Kevätkokouksen hyväksyttäväksi tehdään kokonaan uusi, tiivis JTO (jalostuksen
tavoiteohjelma) Kennelliiton ohjeiden mukaan. JTO on luettavissa kotisivuilla 10.4. alkaen.
Göötti-lehteen 1/2017 tulee uusi kevätkokouskutsu, jossa mainitaan myös JTO:sta.
Tuomarikoulutus järjestetään torstaina 16.3. klo 18 Klaukkalassa Kennelliiton tilassa. Kouluttajat
ovat Maija Mäkinen ja Saija Juutilainen.
Gööttejä arvosteleville suomalaistuomareille on lähetetty kirje, jossa pyydetään huomioimaan
kolme asiaa: koirien aggressiivinen kehäkäytös, uuden rotumääritelmän sallivampi
suhtautuminen valkoiseen väriin ja liiallinen mataluus.
Göötti-putiikissa on uusia tuotteita: pehmogöötti ja muovipussijemma. Tulossa on myös
kangaskassi.
Vanha gööttifoorumi lopetetaan, uutta suunnitellaan.
Puollettiin kolmea Vuolasvirta-anomusta.
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Johtokunnan työnjako
16.3. Tuomarikoulutus Klaukkalassa
IDD lausunnot virallisiksi
Luonnetesti 6. - 7.5.2017
Kesällä 2017 mahdollisesti kaksi paimennustaipumustestiä.
Erikoisnäyttely 2017 on 5.8. ja 2018 4.8. Tuomarinkartanossa.
Göötin vakuutusarvo 1000 €.
Nykyinen foorumi päätettiin lopettaa yhdistyksen syyskokouksessa. Uusi foorumi on tulossa
uudelle alustalle.

Johtokunnan kokouspäätöksiä 2016
Kokous 6/2016
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Muistutus! Yhdistyksen 25-vuotisjuhla pidetään lauantaina 26.11.2016 Tampereella. Ks. lisätietoja.
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Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosijuhlan yhteydessä. Valitaan ensi vuodelle uusi johtokunta.
Erovuorossa ovat Annaleena Sevillano, Elina Kaisla ja Reeta Jokela. Lisäksi valitaan puheenjohtaja
ja kaksi varajäsentä.
Muistutus! Kalenterikuvia saa lähettää 7.11.2016 asti.
Joulumainokset Göötti-lehteen 4.11.16 mennessä!
Rotujärjestöllä on ständi Messarin rotutorilla. Myös Göötti-putiikki on paikalla.
Todettiin agilityn ja tokon rotumestarit:
Agility: 1lk voittajat Rauha (Cimillan Åsa Satutyttö) ja Mari Karhu, 3lk voittajat Hermanni (Cimillan
Åke Kelpojätkä) ja Katja Salonen, 2. sij. Tyyne (Cimillan Wivian Wauhdinhurma) ja Mari Karhu, 3. sij.
Sakari (Ihahhurja Arttur) ja Katja Salonen.
Toko: Alokasluokan rotumestari Karjakon Etuveto ja Pilvi Ranta, Voittajaluokan rotumestari Cimillan
Trude Taifuuni ja Päivi Männistö-Rahunen.
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Vuoden 2018 erikoisnäyttelyn järjestäjiä haetaan.
Puollettu yhtä kennelnimeä.
Kalenterikuvakilpailu käynnistyy jälleen! Seuraa yhdistyksen kotisivuja.
Jalostustarkastus pidetään Koirakoulu Kompassin tiloissa Helsingissä 5. - 6.11. Lisätietoja syksyn
lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.
25-vuotisjuhlan ohjelma on muutettu jäsenten toiveesta. Juhlan ja syyskokouksen ajankohta
edelleen 26.11.2016 ja paikka Tampere.
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Yhdistys on päivittänyt Kennelliiton Koiranomistajan peruskurssille rotutiedot.
Jalostustoimikunta päivittää vuoden 2016 aikana jalostuksen tavoiteohjelman eli JTO:n, ja
päivitystyöhön pyydetään jäsenistön apua.
Oulussa 29.5.2016 jalostustarkastettiin seitsemän gööttiä, neljä urosta ja kolme narttua.
Kokonaisarviot: yksi erinomainen, viisi erittäin hyvää ja yksi hyvä. Yhtä ei hyväksytty jalostukseen ja
yksi hyväksyttiin varauksella.
Luonnetesti anotaan 6.-7.5.2017, paikkana Kyntäjäntupa, Pöytyä. Tuomareina toimivat Carita
Koskinen ja Riitta Lehmuspelto.
Syyskokouksen päätettäväksi tulee mm. Gööttifoorumin kohtalo, toistaiseksi virallisia
tiedotuskanavia ovat rotujärjestön kotisivut ja lehti.
Putiikkiin on tilattu uusia lippiksiä, sekä perus- että armymallia. Loput kalenterit myydään puoleen
hintaan. Kevennetty versio Putiikista on paikalla erikoisnäyttelyssä.
Vuoden Kasvattaja -kisan pistelaskuun tulee lisäys: Virallinen, julkinen (yhdistyksen kotisivuilla)
markkeritestitulos antaa 0,5 pistettä. Vuoden 2016 alusta pisteet voidaan huomioida takautuvasti.
Ruotsin erikoisnäyttelyn BIS-koira oli Ada Walderin omistama Mizacks Anouk Mystic Pink. Koiralle
on luvattu ilmainen osallistuminen yhdistyksen erikoisnäyttelyyn Rantasalmella. BIS1-kasvattaja oli
Jaxonville.
Joukkueenjohtajia Agirotuun tai agilityn Helsingin kennelpiirin piirinmestaruuksiin ei ole
ilmoittautunut eikä rotumestaruuksien koordinaattoreita myöskään.
Roturace-kisa juostiin 21.-22.5.2016 Hyvinkäällä. Gööttejä osallistui kolme joukkuetta: Matalat
salamat sijalla 17, Iloiset maastonakit sijalla 30 ja Tappijalat sijalla 33.
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Yhdistyksen kotisivuille lisätään lista niistä silmäsairausmarkkerituloksista, jotka koiran omistaja
antaa julkaista. Listaan lisätään tieto siitä, onko tulos virallinen (mikrosirun on tarkistanut eläinlääkäri
tai virallinen näytteenottaja) vai epävirallinen.
Yhdistys tulee ottamaan kantaa Sukoka ry:n tekemään listaan korjauksista Kennelliiton uusiin
sopimuslomakkeisiin.
Rotujärjestön 25-vuotisjuhla ja syyskokous pidetään marraskuussa 2016. Kokouskutsu ja ilmoitus
tulevat seuraavaan lehteen.
Erikoisnäyttelyn 2017 tuomarit ovat vahvistaneet tulonsa näyttelyyn.
Helatorstaina 5.5.2016 Itä-Suomen göötistit järjestävät Match Shown Siilinjärvellä.
Erikoisnäyttelyssä 2016 järjestetään poskisolunäytteiden otto silmäsairausmarkkeritestiä varten.
Näytteet ottaa eläinlääkäri Riikka Aho.
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Rotujärjestö on lähettänyt adressin ulkomuototuomari Hans Lehtisen omaisille.
25-vuotisjuhla on suunnitteilla lokakuulle Tampereelle.
Erikoisnäyttelyn 2016 järjestelyt etenevät aikataulussa.
Yhdistyksen sivulla on linkki gööttien terveyskyselyyn. Tärkeää tietoa saadaan Jalostuksen
tavoiteohjelman päivitystä varten!
Yhdistyksen jäsenmäärä on 428. Jos jäsenmaksua ei ole maksanut 1.4.2016 mennessä, erotetaan
yhdistyksen jäsenyydestä.
Kevätkokous pidetään 2.4.2016 klo 13 Lahden KV-näyttelyn yhteydessä. Tilaisuudessa palkitaan
myös Vuoden Göötit 2015.
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Johtokunnan kokoonpako: pj. Juha Espo, varapj. Anne Laamanen, rahastonhoitaja Minna
Järvenpää, jäsensihteeri Elina Kaisla, jäsenet Reeta Jokela, Annaleena Sevillano ja Ada Walder,
varajäsenet Anna Iskala ja Tuija Liukkonen
Jalostustoimikunta: Riikka Aho, Inga Kahlman, Anne Laamanen, Tuija Liukkonen ja Ada Walder
Lehtitoimikunta: Tuija Liukkonen, Maj-Len Påfs ja Ada Walder
Kilpailutoimikunta: Annaleena Sevillano
Valtuustoedustaja: Annaleena Sevillano
Sähköinen arkisto: Elina Sarin
Webmaster: Anni Lehto
Göötti-putiikki: Minna Järvenpää
Johtokunta etsii johtokunnan ulkopuolista sihteeriä, kts. hakuilmoitus etusivulla
Kilpailutoimikuntaan tarvitaan yksi henkilö lisää.
Erikoisnäyttely 2016 Rantasalmella on 25-vuotisjuhlanäyttely. Varsinainen juhla pidetään syyslokakuussa.
Erikoisnäyttely 2017 pidetään 5.8.
Jäsenmaksun eräpäivä oli 31.1. Maksa mahdollisimman pian, jotta saat vuoden
ensimmäisen Göötti-lehden. Päivitä jäsensihteerille muuttuneet yhteystiedot goottijasen [at]
gmail.com. Uudet jäsenet saavat vanhoja lehtiä niin kauan kuin niitä riittää.
Tiedoksi, Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan suositus välimuotoisen lanne-ristinikaman eri
asteiden jalostuskäytöstä on seuraava: Oireilevat koirat suositellaan jätettäväksi pois jalostuksesta.
Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1-LTV4 saaneet koirat suositellaan
yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi,
jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.
Johtokunta muistuttaa, että eri tapahtumiin maksettavat joukkueiden osallistumismaksut edellyttävät
sitä, että tapahtumasta kirjoitetaan juttu Göötti-lehteen. Ellei näin tehdä, seuraavan vuoden
vastaavan tapahtuman osallistumismaksuja ei makseta.
Puollettiin MEJÄ-ylituomarikurssille osallistumista.
Rotujärjestö on lähettänyt muistutuksen Helsingin kaupungille Tuomarinkartanon
vinttikoirakeskuksen säilyttämisen puolesta.
Kevätkokous järjestetään 2.4.2016 Lahdessa kansainvälisen koiranäyttelyn yhteydessä.

Johtokunnan kokouspäätöksiä 2015
Kokous 8/2015
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Tarkennus kaikkiin rotumestaruussääntöihin: Koiran ohjaajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Koiran
omistajan jäsenyys ei riitä.
1.1.2016 lähtien tottelevaisuuskokeiden, rally-tokon ja koiratanssin hallinnointi siirtyy
Kennelliitolta Palveluskoiraliitolle.
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Yhdistyksen 25-vuotisjuhlan järjestelyistä on kysely Facebookissa ryhmässä
Länsigöötanmaanpystykorvat – Västgötaspetsen ry.
Vuoden 2016 juhlaerikoisnäyttelyyn kutsutaan Ruotsin pääerikoisnäyttelyn ROP- ja VSP-koira.
Lehtitoimikuntaan toivotaan pikaisesti täydennystä! Lisätietoja antavat Anna Iskala ja Ada Walder.
Vuosikirjat 2012 ja 2013 tullaan julkaisemaan netissä printattavina versioina.
Kevätkokous pidetään Lahden KV-näyttelyn yhteydessä 2.4.2016.
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Erikoisnäyttelyn 2016 järjestelyt etenevät. 25-vuotisjuhlaillallisesta tulee myöhemmin lisää tietoa.
Erikoisnäyttelyn 2017 näyttelytoimikunta on edelleen etsinnässä. Näyttely on anottu 5.8.2017
(varapäivä 6.8.). Paikkana on alustavasti Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus.
Puollettiin yhtä kennelnimeä.
Putiikkiin päivittyy uusia tuotteita, nyt mm. näyttelyklipsi.
Gööttikalenteriin 2016 toivotaan taas uusia kuvia. Ks. kotisivut ja Gööttifoorumi.
Todettiin, että luonnetestissä 22. - 23.8.2015 Pöytyällä testattiin yhteensä yhdeksän gööttiä
(kuusi urosta ja kolme narttua).
Helsingin seudun agilityn piirinmestaruuskisoihin 6.9.2015 osallistunut gööttijoukkue ei saanut
tulosta.
Agilityn rotumestaruudet ratkottiin Seinäjoella 19.9.2015 ja niihin osallistui 10 gööttiä. Vain
kolmosluokassa saatiin mestarit, Terhi Puttonen ja Lana (Region's Ever Estrella).
Sari Pitkäsen järjestämässä jalostustarkastuksessa Liperissä 19.9.2015 Iris Kaimio tarkasti yhteensä
20 gööttiä, 11 urosta ja yhdeksän narttua. Kaksi koiraa sai erinomaisen, 12 erittäin hyvän ja kuusi
hyvän. Varauksella hyväksyttiin viisi.
Syyskokous on 17.10.2015 Tampereella klo 15 alkaen Luhtaanrannan leirikeskuksessa
(Luhtaanrannantie 62, 33560 Tampere). Leirikeskus on lähellä Tamskin uutta hallia, jossa
järjestetään samana päivänä rally-tokokilpailut, myös majoittumismahdollisuus.
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Vuoden 2016 erikoisnäyttely on samalla rotujärjestön 25-vuotisjuhlanäyttely. Tuomareiksi ovat
lupautuneet Jahn Stääv ja Joakim Ohlsson Ruotsista. Näyttely pidetään lauantaina 2.7.2015
Rantasalmella. Samana viikonloppuna paikkakunnalla on myös kaikkien rotujen näyttely.
Paimennustaipumustesti pidettiin 25. - 26.7.2015 Paneliassa Eurassa. Kaiken kaikkiaan testattiin 48
gööttiä, 24 kumpanakin päivänä. Erinomaista paimennustaipumusta osoitti neljä, erittäin hyvää 12,
hyvää 13 ja välttävää viisi gööttiä. 14 gööttiä ei osoittanut paimennustaipumusta.
Kiitokset Susanna Kujalalle järjestelyistä!
Gööttileiri pidettiin Kunkkulan kartanossa Hartolassa 1. - 2.8.2015. Kiitokset Stiina Pasaselle
järjestelyistä!
Erikoisnäyttely pidettiin 8.8.2015 Tuomarinkartanon vinttikoiraradalla. Tuomareina toimivat Paula
Rekiranta ja Hans Lehtinen (Karen Gillilandin saapuminen estyi). Yhteensä näyttelyyn oli ilmoitettu
159 koiraa. BIS ja BIS-VET oli Bodeneis Carr Calgary, VSP Wäliharjun Derby Doll.
Vuoden 2017 erikoisnäyttely pitää hakea syyskuun loppuun mennessä Kennelliitolta. Näyttelyn
järjestelyistä vastaavia etsitään! Reipas porukka ilmoittautukoon näyttelyä järjestämään. Ilmoittautua
voi Juha Espolle (juha.espo [at] gmail.com)
Oulussa jalostustarkastettiin 16.8.2015 18 gööttiä, kolme narttua ja 15 urosta. Tarkastajina toimivat
Iris Kaimio ja ulkomuototuomari Marjatta Pylvänäinen-Suorsa. Neljä koiraa sai erinomaisen, 11
erittäin hyvän ja kolme hyvän laatuarvosanan. Kaksi hyväksyttiin varauksella ja yhtä ei suositeltu
jalostukseen (kivesvika).
Vuoden rally-toko-göötti -kilpailun pistelaskua on tarkastettu. SM-kisoista saatavat pisteet on
muutettu yhteneväisiksi Vuoden toko-göötti -kisan pistelaskun kanssa.
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Lehti on postitettu jäsenille eilen.
Pentueseurantalomakkeiden koonti ja käsittely on aloitettu.
Ulkomuototuomari, jolla on oikeudet arvostella gööttejä näyttelyssä, voi jalostustarkastaa koiria
jalostustarkastajan parina.
Luonnetestiin on vielä paikkoja!
Koetoimitsija 1 -kurssille osallistumiseen on annettu yhdelle jäsenelle puoltokirje.
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Gööttileiri 1. - 2.8. toteutuu.
Kennelliiton myöntämä toimintamääräraha vuodelle 2015 on 107 euroa.
Paimennustesti pidetään 25. - 26.7. Euran Paneliassa. Tervetuloa seuraamaan!
Erikoisnäyttely pidetään 8.8.2015 Tuomarinkartanon Vinttikoiraradalla. 158 koiraa on ilmoittautunut.
Vuoden 2016 erikoisnäyttely Rantasalmella on rotujärjestön 25-vuotisjuhlanäyttely.

Kokous 4/2015
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Todettiin, että paimennustaipumustesti on täynnä.
Iris Kaimio on käynyt Ruotsissa jalostustarkastajien lisäkoulutuksessa.
Syyskuussa järjestetään tarpeen mukaan ulkomuototuomareiden koulutustilaisuus.
Silmäsairauden markkeritestituloksista pyydetään koirien omistajilta lupa julkaisuun. Rotujärjestö ei
voi julkaista tuloksia ilman omistajien lupaa.
Erikoisnäyttelyn viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.7.2015. Järjestelyt ovat aikataulussa.
Sekä RotuRaceen että Agirotuun on ilmoitettu gööttijoukkueita. Molemmissa kisaa neljä joukkuetta.
Putiikkiin on tulossa uutena tuotteena Göötisti-lippis.
Syyskokous pidetään 17.10.2015 Tampereella. Seuraa foorumia ja yhdistyksen kotisivuja!

Kokous 2/2015
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Urosten elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on vuonna 2015 24 jälkeläistä.
Vuonna 2015 kolme kasvattajaa järjestää jalostustarkastuksen:
- 27.6. Oili Helenius Turussa (tarkastaja Anita Whithmarsh)
- 16.8. Tuija Liukkonen Oulussa (tarkastaja Iris Kaimio)
- 19.9. Sari Pitkänen Liperissä (tarkastaja Iris Kaimio)
Vapaita paikkoja kannattaa kysellä!
Agirotu-joukkueet kerää Milla Saari ja RotuRace-joukkueet Nea Paul (foorumilla ja Facebookissa
lisää).
Stiina Pasanen on yhteyshenkilö gööttien Rally-toko-mestaruuksissa, jotka pidetään Tampereella
(seuraa foorumia).
Toko-mestaruudet etsivät koordinoijaa
Vuoden Toko-Göötti -pistelaskusääntöä ei nähty tarpeelliseksi muuttaa. Koska palkinnolla on
tarkoitus tukea myös aktiivisuutta ja osallistumista kokeisiin, ei ole tarvetta muuttaa voimassaolevia
sääntöjä niin, että yhdellä ylemmän luokan suorituksella voisi saada paremmat pisteet kuin kolmella
alemman luokan suorituksella. Alokasluokassa pisteitä ei edes anneta kakkos- tai kolmostuloksista,
eikä avoimessa luokassa kolmostuloksesta. Voittaja- ja erikoisvoittajaluokissa pisteitä saa myös
kakkos- ja kolmostuloksista.
Erikoisnäyttelyn ilmoittautumistiedot on julkaistu.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 21.3.2015 klo 12-14 Lahdessa KV-koiranäyttelyn
yhteydessä 2. kerroksen kokoustilassa (Lahden Messu- ja Suurhalli, Salpausselänkatu 7). Tilaan
saa tuoda koiria. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja palkitaan vuoden 2014
Vuoden Göötti -kilpailujen menestyjät sekä vuoden 2014 kasvattajakilpailun sijoittuneet.
Vuoden Göötti -pisteet on laskettu. Tuija Liukkonen on laskenut muut pisteet, mutta hänen
kasvattinsa ja koiriensa pisteet on tarkistanut Anne Laamanen.
Nora Ikoselle on annettu lupa laittaa opinnäytetyönsä linkki yhdistyksen kotisivuille ja lehteen.
Yhdistys ei vastaa opinnäytetyöstä.
Paimennustesti pidetään Euran Paneliassa 25. - 26.7.2015. Örjan Skoglund Ruotsista tulee
testaamaan koirat.
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Erikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät, työsarkailmoitus ilmestyy Koiramme-lehdessä 1/2015.
Lisätietoja Göötti-lehdessä ja nettisivuilla. Seuraa foorumia!
Luonnetesti on anottu viikonlopulle 22. - 23.8.2015 Pöytyällä. Lisätietoja lehdessä, nettisivuilla ja
foorumilla.
Gööttileiri pidetään Kunkkulan Koirakeskuksessa Hartolassa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna,
jos mukaan ilmoittautuu tarpeeksi osallistujia (min. 20). Seuraa foorumia!
Gööttien agilitymestaruudet pidetään 19.9.2015 Seinäjoella, 2 kisaa (1-3 lk), tuomarina Sari Mikkilä.
Lisätietoa foorumilla, nettisivuilla ja lehdessä.

•
•
•

Vuosikirjat 2012, 2013 ja 2014 odottavat edelleen aineistojen kokoajaa. Jos tekijöitä ei löydy,
opettelemme elämään ilman vuosikirjoja.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 21.3.2015 Lahdessa kv-näyttelyn yhteydessä.
Vuoden Göötti -kisojen tulosten palautus päättyy 28.2.2015. Tulokset lähetetään sihteerille.

Johtokunnan kokouspäätöksiä 2014
Kokous 10/2014
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Ulkomuototuomareiden koulutustilaisuudessa ja kollegiossa valmistui neljä uutta tuomaria, joilla on
oikeudet arvostella länsigöötanmaanpystykorvia: Mari Lackman, Maija Sylgrén, Tuire Okkola ja Jetta
Tschokkinen. Koulutustilaisuus sai paljon kiitosta kouluttajilta ja osallistujilta.
Kutsu syyskokoukseen lauantaina 25.10.2014 Tuuloksen ABC:llä lähtee sähköpostilla ja
paperiversiona niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole jäsensihteerin tiedossa.
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja valitaan uudet johtokunnan jäsenet
erovuoroisten tilalle, varajäsenet sekä puheenjohtaja.
Lehti 3-2014 pyritään saamaan jäsenille mahdollisimman pian.
Jalostustarkastus järjestetään 22. - 23.11.2014 Helsingissä Konalassa Koirakoulu Kompassin
tiloissa. Tarkastajiksi ovat tulossa Karin Jonstad, Ewa Sundin ja Iris Kaimio. Tarkastukseen voi
ilmoittaa ensisijaisesti jo kaksi vuotta täyttäneitä koiria, mutta mikäli tilaa jää, voidaan mukaan ottaa
myös nuorempia, ei kuitenkaan alle 18 kuukauden ikäisiä koiria. Tarkastuksen hinta on 40 euroa
jäsenen ja 50 euroa ei-jäsenen koiralta. Ilmoittautua voi 24.10. – 7.11.2014 yhdistyksen kotisivuilla
olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Messukeskukseen pystytetään jälleen rotuständi Voittajanäyttelyiden ajaksi 6. - 7.12.2014.
Agilitymestaruussääntöihin on tehty lisäys. Aiemmin säännöissä on lukenut näin:
- Mikäli tasatuloksissa molemmat radat ovat agilityratoja, mestaruus ratkaistaan päivän
ensimmäisen radan perusteella.
- Mikäli yksikään koirakko ei saa tulosta kahdelta radalta, mestaruus ratkaistaan päivän
ensimmmäisen radan perusteella.
=> Lisätään kohta:
- Mikäli yksikään koirakko ei saa tulosta ensimmäiseltä radalta, mestaruus ratkaistaan päivän toisen
radan perusteella.
Vuoden 2016 Erikoisnäyttely on anottu pidettäväksi Rantasalmella 2.7.2016.
Vuoden Kasvattaja -kisaan lisätään vuoden 2014 tuloksia koskemaan myös virallinen
selkäkuvaustulos. Kuvattujen osioiden pitää olla puhtaat (1p). Rallytoko-suoritus on 1p/koira.
Vuoden 2015 kalenteria varten kaivataan taas kuvia. Gööttikalenteriin valittavien kuvien täytyy
täyttää seuraavat vaatimukset:
- kuvien tulee olla vaakatasossa
- kuvissa tulee esiintyä länsigöötanmaanpystykorva
- yhdeltä kuvaajalta enintään neljä valokuvaa, kuitenkin niin, että jos sama kuvaaja lähettää
useamman valokuvan tulee kuvista ilmetä vähintään kaksi eri vuodenaikaa
- Jokainen kuvansa kalenteriin saanut saa oman kalenterin. Kuvia voidaan käyttää myös muihin
yhdistyksen julkaisuihin kuten lehden täytekuvina. Vain Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n jäsenet
saavat lähettää kuvia. Lähetä kuvat sunnuntaihin 9.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen
gootti2014 [at] luukku.com.
Vuosikirjojen 2012 ja 2013 kokoamisessa tarvitaan edelleen apua. Tiedustelut: tuija.liukkonen [at]
gmail.com
Johtokunnan kokous koskien vuosikokousasioita pidetään maanantaina 13.10.2014. Seuraava
johtokunnan yleinen kokous pidetään tiistaina 11.11.2014 klo 19.00. Aineisto sihteerille noin viikkoa
ennen.

Kokous 9/2014
•
•
•
•

Puollettiin yhtä kennelnimianomusta
Päätettiin tuotelogokisan voittaja
Todettiin paimennustaipumustestin tulokset
Päätetiin syyskokouksen paikka ja aika: kokous pidetään Tuuloksen ABC:llä la 25.10. klo 15-17.
Osoite on Pohjoistentie 70, 14810 Tuulos.

Kokous 8/2014
•

Päätettiin perustaa Vuoden Rallytokogöötti-palkinto, johon otetaan tulokset mukaan 1.5.2014
lähtien. Koska idea palkinnon perustamisesta on tullut jäsenistöltä, johtokunta haluaa kuulla
jäsenistön mielipiteitä ennen kuin se päättää säännöistä. Sääntöehdotuksia otetaan vastaan ennen
seuraavaa johtokunnan kokousta on 7.8.2014 ja asia käsitellään silloin.

Kokous 7/2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodun maailmankongressi on peruutettu vähäisen osallistujamäärän johdosta.
Ilmoittautumismaksut palautetaan maksaneille.
Paimennustaipumustestiin on tullut runsaasti ilmoittautumisia.
Erikoisnäyttelyyn ehtii vielä ilmoittautua, viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.7.2014
Yhdistyksen jäsenille avataan tuotelogokisa! Lisätietoa myöhemmin lehdessä, foorumilla, kotisivuilla
ja facebookissa.
Muistutus: jalostustarkastus pidetään 22. - 23.11.2014, lisätietoja myöhemmin lehdessä, foorumilla,
kotisivuilla ja Facebookissa.
Rallytokomestaruudet pidetään 1.11.2014 Lahdessa virallisten kisojen yhteydessä.
Tokomestaruuksille etsitään järjestäjää. Yhteydenotot pikaisesti kilpailuvastaavaan (salla.klossner
[at] gmail.com). Mestaruuskisa voidaan pitää jonkun virallisen kisan yhteydessä.
Rotuständi pystytetään Maailmanvoittajanäyttelyn yhteyteen, mikäli jäsenistöstä löytyy aktiivisia
ständin pitäjiä.
Kesä-Göötti ilmestyy poikkeuksellisesti heinäkuun alkupuolella.

Kokous 6/2014
•
•
•
•
•

•

Erikoisnäyttelyn ja Maailmankongressin järjestelyt etenevät ajallaan.
Paimennustaipumustesti pidetään Rantasalmella 19. - 20.7., Örjan Skoglund tulee testaamaan
koiria aikaisempien vuosien tapaan. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 23. - 30.6. eli 2-2014 lehden
ilmestymisen jälkeen.
Yhdistyksen jalostustarkastus järjestetään marraskuun lopussa pääkaupunkiseudulla. Tarkastajina
toimivat Ewa Sundin, Karin Jonstad ja Iris Kaimio. Asiasta tulee lisää tietoa lehteen 3-2014 sekä
kotisivuille, Facebookiin ja Gööttifoorumille.
Agirotu ja Roturace -joukkueita etsitään! Yhteys pikaisesti kisavastaavaan salla.klossner [at]
gmail.com
Rotumestaruuksia järjestämään tarvitaan innokkaita! Mestaruuskisat voi pitää virallisten kisojen
yhteydessä, mutta tarvitaan joku, joka on yhteydessä virallisen kisan järjestäjiin. Yhteys pikaisesti
kisavastaavaan
salla.klossner [at] gmail.com
Vuosikirjaa varten kaivataan edelleen tuoreita kuvia koirista!

Kokous 5/2014
- Göötti-putiikki siirtyy Minna Järvenpään hoitoon. Yhteydenotot ja tilaukset ainoastaan sähköpostitse
osoitteella
minnamjarvenpaa [at] gmail.com
- Vuoden Göötti -kilpailuihin lisätään vuoden 2015 alusta kiertopalkinto Vuoden Rallygöötille.
Kiertopalkinnon säännöt ovat työn alla.

- Vuoden Kasvattaja -kisaan lisätään kilpailuosioon rallytoko vuoden 2015 alusta. Kasvattaja voi saada
yhden pisteen
virallisiin rallykisoihin osallistuvasta kasvatistaan samalla tavalla kuin agilitystä ja tokostakin on saanut.
- Vuoden Kasvattaja -kisan terveysosioon lisätään selkäkuvaus. Kasvattaja voi saada yhden pisteen
selän osalta terveeksi
kuvatusta kasvatista. Kaikkien kuvattujen osioiden on osoitettava tervettä selkää.
- Vuosikirjaan 2012-2013 kaivataan tuoreita kuvia koirista, niin näyttely- kuin agility-, toko-, yms. kuvia.
- Päivi Männistö-Rahunen ja Katariina Göös tekevät agilityn kolmosluokkalaisten 0-tuloksista koosteen
kuvineen lehteen.
- Ruotsalaiset DVD:t ovat matkalla ja postitetaan mahdollisimman pian jäsenistölle.
- Maailmankongressin järjestelyt, Erikoisnäyttelyn 2014 järjestelyt ja Erikoisnäyttelyn 2015 suunnittelu
on meneillään aikataulujen mukaan.
- Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 20.5. klo 19. Aineisto sihteerille noin viikkoa ennen.

Kokous 4/2014
- Anna Iskala tiedustelee jäsenistön halukkuutta tilata ruotsalaisen Richard Johanssonin
tekemää göötti-DVD:tä yhdistyksen kautta. Laitetaan ilmoitus foorumille ja facebookiin. Kimppatilaus
tehdään, mikäli saadaan tarpeeksi tilauksia.
- Maailmankongressin järjestelyt etenevät ajallaan. Asiasta lisää yhdistyksen kotisivulla.
- Puollettiin yhtä kennelnimianomusta.
- Erikoisnäyttelyn 2014 järjestelyt etenevät ajallaan. Paikka on vaihtunut. Näyttely pidetään
Lempäälässä, LeVeK ry:n
nurmipohjaisella koulutuskentällä.
- Etsitään edelleen sekä putiikinpitäjää, että vuosikirjan 2012-2013 kokoajaa. Suuri osa aineistoa on jo
valmiina.
- Muistutus: Kevätkokous ja Vuoden Gööttien palkitseminen lauantaina 5.4.2014 klo 15
Tuomarinkartanon
Vinttikoirakeskuksessa. Kahvitarjoilu. Tilaan saa tuoda koiria.
- Seuraava kokous tiistaina 22.4.2014 klo 18.00. Aineisto sihteerille n. viikkoa ennen kokousta.

Kokous 3/2014
- Paimennustaipumustesti järjestetään heinäkuussa Rantasalmella.
- Maailmankongressi lähestyy, ohjelma ja luennoitsijat on julkaistu yhdistyksen sivulla.
- Muistutetaan Kevätkokouksesta, joka pidetään lauantaina 5.4.2014 klo 15.00. Paikkana on
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus.

Kokous 2/2014
- Kennelliitto on hyväksynyt Erikoisnäyttelyn 8.8.2015 pidettäväksi Tuomarinkartanossa Helsingissä.
- Todettiin, että vuonna 2013 göötti oli 100 suosituimman rodun listalla jaetulla sijalla 98.
- Uroksen elinikäinen jälkeläismäärä on vuonna 2014 23 jälkeläistä.
- Etsitään tekijää Vuosikirjalle 2012-2013 ja pitäjää Gööttiputiikille.

- Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 4.3 klo 18. Aineisto sihteerille n. viikkoa ennen.

Johtokunnan kokouspäätöksiä 2013
Kokous 11/2013
- Messariin pystytetään ständi kolmeksi päiväksi. Innokkaita talkoolaisia tarvitaan paikalle tekemään
rodulle hyvää mainosta.
- Jalostustarkastukseen Lahteen 2. - 3.11. tarvitaan muutama reipas talkoolainen.
- Syyskokous pidetään 2.11. Lahdessa jalostustarkastuksen yhteydessä. Kokouskutsu ja asialista on
ollut lehdessä 3/2013, foorumilla ja yhdistyksen kotisivuilla.

Kokous 10/2013
Päätettiin putiikin uusien tuotteiden hinnoiksi seuraavat:
Trikoopipo 15 euroa, kaksi kpl 25 euroa. Sukat 5 euroa pari, kolme paria 13 euroa. Termosmukien
hinnat 8 euroa.

Kokous 9/2013
- Maailmankongressin järjestelyt etenevät
- Erikoisnäyttely 2015 on anottu pääkaupunkiseudulle
- Webmaster vaihtuu, sähköpostiosoite pysyy samana goottiwww [at] gmail.com, uusi
webmasterimme esittäytyy piakkoin
- Rotujärjestön valtuustoedustajana jatkaa Mikko Koskinen, varalla Annaleena Sevillano
- Rotujärjestöllä on ständi Messarissa, innokkaat talkoolaiset voivat ilmoittautua reeta.jokela
[at] gmail.com
- Johtokunta etsii Vuosikirjan aineiston kokoajaa sekä putiikin pitäjää, tiedustelut:
tuija.liukkonen [at] gmail.com
- Agilityn rotumestaruudet kisattiin Tampereella 15.9.2013:
•
•
•

Ykkösluokan mestari Paula Reiss ja Jere (Tridents Ubbe), kakkosena Sonja Mäkikangas ja Suttu
(Vinhallan Helmiäinen).
Kakkosluokan mestari Stiina Pasanen ja Hippi (Cimillan Walde Wallanmainio), kakkosena Carita
Mäkinen ja Pyry (Tulikäpälän Pieni Pyromaani) ja kolmantena Siiri Toivonen ja Pippa (Mystarz Flyer
To Jaxonville).
Kolmosluokan mestari Terhi Puttonen ja Lana (Region’s Ever Estrella), kakkosena Milla Saari ja
Saara (Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) ja kolmantena Milla Saari ja Liekki (Tulikäpälän PikkuLiekki).

- Rotujärjestön jalostustarkastus järjestetään Lahdessa 2. - 3.11.2013:
•
•

Tarkastajina toimivat Iris Kaimio ja Isabella Ahlström.
Ilmoittautumislomake

- Tokon ja rallytokon mestaruudet järjestetään 2.11.2013, toko Maalahdessa ja rallytoko
Lahdessa.
Lisätietoja lehdessä, foorumilla sekä Facebookissa.
- Sääntömääräinen syyskokous järjestetään 2.11.2013 Lahdessa. Kutsu lehdessä 3/2013.
- Seuraava johtokunnan kokous 22.10.2013, aineisto sihteerille n. viikkoa ennen.

Kokous 8/2013
- Puollettiin yhtä kennelnimianomusta.
- Jalostustarkastus järjestetään 2-3.11.2013 Salpausselän kennelpiirin tiloissa Lahdessa. Lisätietoa
myöhemmin.
- 2.11.2013 pidetään syyskokous klo 14.00 Salpausselän kennelpiirin tiloissa.
- Muistutus: Agilitymestaruudet järjestetään Tampereella syyskuussa (15.9), toko Vaasassa ja rallytoko
Lahdessa marraskuussa (2.11).
- Vuodelle 2014 on ilmoittaunut sekä luonnetestiä ja paimennustaipumustestiä varten järjestelyväkeä.
- Kennelliiton toimintamääräraha vuodelle 2013 on 121 e.
- Mikko Koskinen valittiin jatkamaan Kennelliiton valtuustoedustajana.
- Seuraava johtokunnan kokous on maanantaina 23.9. Aineisto sihteerille viikkoa aikaisemmin.

Kokous 7/2013
- Laskuissa, jotka yhdistyksen on tarkoitus maksaa, on maksajana oltava Länsigöötanmaanpystykorvat
ry.
- Tiedoksi: töpöhäntäinen tuontikoira tarvitsee DNA-testin, töpötodistus ei enää riitä.
- Jalostustarkastus pyritään järjestämään syksyn 2013 aikana.
- Rodun Maailmankongressi alkaa to 7.8 illalla tervetulotilaisuudella, 8.8 pidetään luennot. Paikkana on
Rastilan kartano, ohjelma ja ilmoittautumistiedot ilmoitetaan myöhemmin. Rastilassa on varattuna
majoituskiintiö. Seuraa ilmoittelua myöhemmin!
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 29.5.2013
- Tokon SM-joukkuetta ei tänä vuonna saatu kasaan.
- Paimennuspaikka ja ajankohta sekä tuomari on hoidettu, tarvitaan paimennustoimikunta hoitamaan
käytännön järjestelyt. Jäsenistöltä kysytään halukkuudesta osallistua järjestelyihin.
- Puollettiin yhtä kennelnimianomusta.
- Erikoisnäyttelyn järjestelyt ovat aikataulussa.
- Maailmankongressin järjestelytoimikunta kokoustaa. Lähiaikoina tulee tietoa ajankohdasta, paikasta
jne.
- Seuraavat kokoukset kokoukset ke 3.7 ja ke 14.8. Aineisto sihteerille viikkoa ennen.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 18.4.2013
- lehti 1/2013 on painossa
- agilityn rotumestaruudet pyritään järjestämään 14-15.9.2013 –viikonloppuna Tampereella Takut ry:n
virallisten kisojen yhteydessä.
- tokon rotumestaruudet pyritään järjestämään marraskuussa Vaasassa virallisten kokeiden yhteydessä

(hallikoe)
- Lempäälässä Levek ry:n tiloissa, on tarkoitus järjestää gööttipäivä 31.8.2013. Ohjelmassa on agility-,
toko- ja rallytokokoulutusta ym. Lisätietoa Päivi Männistöltä, kennel Cimillan
- puollettiin yhtä kennelnimianomusta
- paimennustaipumustestipaikka (eläimineen) on edelleen etsinnässä peruuntumisen vuoksi
- alustavasti pohdittiin syyskokoukseen ohjelmaa (ulkopuolinen luennoitsija)
- vuoden 2014 Maailmanvoittajanäyttelyn yhteydessä pidettävän rodun Maailmankongressin suunnittelu
on meneillä. Toimikuntaan tarvitaan lisää innokkaita tekijöitä. Mahdollisia ideoita mm. luennoitsijoista tai
muusta ohjelmasta otetaan vastaan.
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 11.3.2013
- Muistutus kevätkokouksesta, joka pidetään 6.4.2012 klo 13 Pukkilassa.
- Muistutus jäsenmaksuista, maksettava 30.4 mennessä. Uudet hinnat on yhdistyksen nettisivulla ja
lehdessä 1/2013.
- Jäsenistölle tulee muistutus jäsenmaksusta sähköpostitse tai postitse, ellei yhdistyksellä ole jäsenelle
toimivaa sähköpostiosoitetta.
- Pyydetään jäsenistöä tarkastamaan ja korjaamaan yhteystietonsa (sukunimi, osoite, sähköpostiosoite)
jäsensihteerille.
- Seuraava kokous on 6.4.2013. Aineisto sihteerille viikkoa ennen.
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 11.2.2013
Minna Kotala jättää webmasterin tehtävät. Johtokunta kiittää lämpimästi Minnaa hyvästä yhteistyöstä
vuosien varrella!
Yhdistys tarvitsee uuden webmasterin. Halukkaat voivat ilmoittautua Juha Espolle.
Yhdistys on lähettänyt Kennelliittoon tiedon siitä, millaiset vaihtoehdot koiran rekisteröinnin yhteydessä
ovat länsigöötanmaanpystykorville rotumääritelmän mukaisia värejä tai hylkääviä värejä. Omakoiraan
ehdotetaan vain näitä värejä valikkoon, josta koiran värin voi rekisteröinnin yhteydessä valita.
Erikoisnäyttely 2013 pidetään sunnuntaina 28.7.2013 Porissa. Lauantaina 27.7 on Porin KV-näyttely.
Erkkarissa tuomareina toimivat kouluttajatuomarimme Tuula Savolainen ja Maija Mäkinen. Lehteen
1/2013 tulee tarkemmat tiedot.
Vapaaehtoisia tarvitaan eri tehtäviin erkkariin! Ilmoittautua voi Tuija Liukkoselle.
Muistutetaan kevätkokuksesta, joka pidetään 6.4.2013 Pukkilassa klo 13.00. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä palkitaan vuoden 2012 göötit.
Vuoden Göötti –kilpailujen tuloksia otetaan vastaan 28.2.2013 asti! Tulokset voi lähettää osoitteella
tuija.liukkonen (at)gmail.com tai postitse osoitteella Tuija Liukkonen, Veteläisenkuja 9 B 3, 90540 Oulu.
Syksyllä 2013 järjestetään jalostustarkastus Etelä-Suomessa tarpeen mukaan.
MyDog-kartoitukseen osallistui yhteensä 25 gööttiä, joista 20 koiran osallistumista tuki yhdistys ja viiden
koiran osallistumisen maksoi omistaja kokonaisuudessaan itse. Yhdistys kiittää osallistujia, jäämme
odottamaan tuloksia.

Seuraava johtokunnan kokous on 11.3.2013 klo 19.30. Aineisto sihteerille n. viikkoa ennen kokousta
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 7.1.2013
Toimikuntia ja työryhmiä täydennetään edelleen, uusia tekijöitä kaivataan. Jalostustoimikunnan
kokoonkutsujana toimii Tuija Liukkonen, edelleen jatkavat Inga Kahlman ja Riikka Aho, uutena Anne
Laamanen.
Paimennustaipumustestin paikka on etsinnässä, myöhemmin asiasta lisää.
Luonnetestityöryhmän tarvetta kartoitetaan foorumin kautta. Pyritään järjestämään luonnetesti/MHkuvaus keväällä 2014.
Lehden vastaava päätoimittaja on Juha Espo ja toistaiseksi päätoimittajana toimii Tuija Liukkonen.
Lehden taiton tekevät Turun Ammattikorkeakoulun mainonnan opiskelijat.
Kilpailutoimikunnan vastaavana jatkaa Salla Klossner.
DLA-monimuotoisuuskartoitukseen on tullut ilmoittautumisia tarpeeksi. Koirista valitaan
mahdollisimman edustava otos analyysiä varten.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 6.4.2013 klo 13.00 Torpin Rientolassa, Mäntsäläntie 551,
07550 Torppi, Pukkila. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja palkitaan vuoden 2012
menestyneet
Kennelliitto on myöntänyt vuoden 2014 erikoisnäyttelyn Tampereelle
Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.1.2013.
Seuraava kokous pidetään maanantaina 11.2.2013. Aineisto sihteerille viikkoa aikaisemmin.

Johtokunnan kokouspäätöksiä v. 2012
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 29.10.2012
- Lehden 4/2012 aineiston jättöpäivä on 1.11.2012.
- Kuopiossa järjestetyssä jalostustarkastuksessa 27.10.2012 tarkastettiin 19 koiraa. Tarkastajina
toimivat Iris Kaimio ja Isse Ahlström.
- Etsitään uutta vuoden 2013 erikoisnäyttelytoimikuntaa Satakunnan kennelpiirin alueelle. Foorumilla on
asiasta ilmoitus.
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 12.9.2012
- Tokon rotumestaruuksissa 1.9.2012 Köyliössä tuomarina toimi Ilkka Stén. Avoimen luokan mestariksi
tulivat Laura Savin ja Adavalls Christon Grey pisteillä 189 p (AVOI), KP ja luokkavoitto. Toiseksi tulivat
Janet Tervashonka ja Cimillan Tyde Tuudain (AVOIII), pisteillä 135 p.
- Agilitymestaruuksista kilpailtiin 8.9.2012 Nokialla virallisten kilpailujen yhteydessä. Ykkös-luokan
mestariksi tulivat Marja Mäkelä ja Pampula (Cimillan Feel Felicity), kakkoseksi tulivat Katja Rahkola ja
Elsa (Tulikäpälän Roihu Raisa). Kakkosluokan mestareiksi tulivat Carita Mäkinen ja Pyry (Tulikäpälän
Pieni Pyromaani). Kolmosluokan mestarit ovat Terhi Puttonen ja Lana (Region’s Ever Estrella).
Kakkoseksi tulivat Sami Salminen ja Piru (Cimillan Mina Monsuuni) ja kolmanneksi Päivi Männistö ja
Lätty (Cimillan Trude Taifuuni).

- Vuosikirja on valmistunut ja putiikissa myytävänä (hinta 15e).
- Johtokunta muistuttaa siitä, että silmätarkastuslausunnot on syytä tarkastaa jo eläinlääkärin
vastaanotolla ja pyytää epäselvät ja virheelliset kohdat korjattavaksi. Lisäksi on syytä seurata
lausuntojen kirjautumista oikein Koiranettiin.
- Syyskokous ja pikkujoulut pidetään 17.11.2012 Torpin Raittiusseuran talolla Torpissa, Pukkilassa.
Kutsu, asialista ja pikkujoulumainos löytyvät lehdestä 3-2012, foorumilta sekä yhdistyksen kotisivuilta.
- Kennelliiton rotukyselyyn on lähetetty vastaus.
- Kennelliiton koiratanssityöryhmältä on tullut rotujärjestölle tiedote tasapistetilanteen ratkaisemisesta.
Tasapelitilanteessa voittaja ratkaistaan taiteellisen vaikutelman pisteillä. Jos ne menevät tasan,
vastaavan tuomarin pisteet ratkaisevat.
- Seuraava kokous pidetään 12.10.2012. Aineisto sihteerille n. viikkoa ennen.
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 20.8.2012
- Päätettiin syyskokouksen 2012 ajankohta ja paikka. Syyskokous pidetään lauantaina 17.11.2012 klo
14 alkaen Rientolassa, Torpin Raittiusseuran talolla, osoitteessa Mäntsäläntie 551, 07550 Torppi.
- Syyskokouksen yhteydessä pidetään pikkujoulut. Lisätietoa tulee myöhemmin.
- Johtokunta hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen siitä, että uroslistalle merkitään urokselle kaikki
tittelit, sekä mahdollisten sertien ja cacibien lukumäärät. Koiran omistajan ilmoitus tiedoista riittää.
- Uusi pentueseurantalomake ja kauppasopimuksen liite on päivitetty yhdistyksen sivuille.
- Seuraava kokous pidetään maanantaina 12.9.2012 klo 18.00. Aineisto sihteerille n. viikoa
aikaisemmin.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 6 (30.5.2012), 7 (18.6.2012), 8 (sähköpostikokous
16-17.7.2012) ja 9 (9.8.2012)
- Kasvattajalistalle pääsyvaatimuksiin on tehty sääntömuutos: Kasvattaja on rotujärjestön jäsen,
omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä, jokaisen on oltava
rotujärjestön jäsen) ja hänellä on ollut pentue kolmen viimeisen vuoden sisällä (tarkistetaan
kalenterivuosittain) tai kasvattajalla on astutettu narttu.
- Uroslistalla ja pentuvälityksessä koirien tietojen päivityksiin riittää omistajan ilmoitus.
- Paimennustaipumustestin tuomarille Örjan Skoglundille on myönnetty yhdistyksen kultainen
ansiomerkki. Hän on käynyt arvioimassa suomalaisgööttien paimennustaipumuksia vuodesta 2007
lähtien ja näin vaalii ja edistää rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta merkittävällä tavalla.
- Tarja Peltola on eronnut yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä 9.8.2012 alkaen henkilökohtaisista
syistä. Varapuheenjohtaja Juha Espo jatkaa puheenjohtajana vuoden 2012 loppuun asti.
- Kennelliitto on myöntänyt yhdistykselle toimintamäärärahaa 116 euroa vuodelle 2013.
- Ulkomuototuomareiden koulutustyöryhmä oli järjestämässä kollegiota elokuulle, mutta yhtään
tuomaria ei muistutuksista huolimatta ilmoittautunut koulutukseen. Tilaisuus on peruttu.
- Vuoden 2013 kalenteriin pyydetään kuvia 31.8.2012 mennessä jäsenistöltä.
- Erikoisnäyttelyn tuomari Bo Skalin sai yhdistyksen kultaisen ansiomerkin erikoisnäyttelyssä.

- Erikoisnäyttelyn 2014 järjestelyt on myönnetty Tampereelle.
- Vuosikirja 2011 on painossa, kirjan hinta 15e.
- Lehti 3/2012 on taittovaiheessa.
- Syyskokous 2012 pidetään loka-marraskuussa. Kutsu ja työjärjestys tulevat lehteen 3/2012, foorumille
sekä yhdistyksen kotisivulle kun paikka ja aika varmistuvat.
- Seuraava johtokunnan kokous on 20.8.12 pääasiassa syyskokousasioita varten.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 30.5.2012
- Lehti 2/2012 tekeillä
- Vuosikirja 2011 on tekeillä, koirien kuvat vuosikirjaan otetaan ensisijaisesti vuosikirjan sähköpostista,
ja ellei sinne ole uutta kuvaa koirasta lähetetty, kuva otetaan yhdistyksen kuvapankista
- Paimennustaipumustestin järjestelyt etenevät ajallaan, testi on täynnä
- Erikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät ajallaan
- Agirotuun on ilmoitettu kaksi gööttijoukkuetta
- Seuraava kokous on 18.6 klo 19, aineisto sihteerille mielellään viikkoa aikaisemmin

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 16.4.2012
Johtokunta hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen pentuvälityksen ehdoiksi.

Pentueen kasvattaja
- on Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n jäsen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä,
kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
- omistaa kennelnimen,
- palauttaa pentueseurantalomakkeen kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, jos ei palauta, seuraavaa
pentuetta ei oteta välitykseen vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot.

Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
- lonkkatulos on A, B tai C
-virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole
diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä
kaihista
- näyttelyssä vähintään 1*ERI tai 2*EH tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
- uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden
rekisteröintimäärästä)
- mikäli narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat
kuin kotimaisella uroksella astutettaessa, vaikkakaan ulkomaalaisella uroksella astutettaessa
terveystarkastukset eivät ole pakollisia.

Kevätkokouksen lakkauttaman sitoumuskasvattaja-järjestelmän tilalle tulee jäsenkasvattajalista.
Rotujärjestön kotisivuilta poistetaan sitoumuskasvattajalista. Jäsenkasvattajalistalle pääsee seuraavin
ehdoin:
- kaikkien kennelnimen omistajien on oltava yhdistyksen jäseniä
- kasvattajalla on ollut pentue viimeisen kolmen vuoden sisällä (tark. kalenterivuosittain) tai hänellä on
astutettu narttu
- Kennelnimianomus voi olla Kennelliitossa hyväksymisprosessissa
- kasvattajille, jotka täyttävät uuden listan ehdot, lähetetään kysely siitä, haluavatko he olla mukana
listalla
Jalostustoimikunta muistutti johtokuntaa siitä, että rotujärjestöltä on pyydetty MH-luonneprofiilia.
Jalostuksen tavoiteohjelmassa sivulla 45 on rotujärjestön näkemys siitä, millainen MH-kuvauksen eri
osioissa göötin osalta ihanne olisi:
Kontakti: 3 - 5
Leikit: 4 - 5
Pelot: 1 - 3
Jäljelle jäävät pelot: 1 – 4

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 4.4.2012
- Tokomestaruudet järjestetään Köyliössä 1.9.2012 ja agilitymestaruudet Nokialla 8.9.2012. Seuraa
foorumia ja kotisivuja!
- Lehti 1/2012 on myöhässä, mutta ilmestyy mahdollisimman pian. Lehden 2/2012 dead-line on 1.5.
- Stenrikas Hurtiga Heddan jalostustarkastuslausunto vuodelta 2007 käsiteltiin johtokunnassa
jalostustoimikunnan esityksen mukaisesti. Vahvistettiin, että jalostustarkastuslausunnon yleisarvosana
on erinomainen.
- Jalostustarkastuksessa oli mukana 37 koiraa (17 urosta ja 20 narttua). Yleisarvosanan ERI sai 12, EH
24 ja H 1 koira. Yksi koira sai maininnan hyväksytään varauksella. Johtokunta kiittää kaikkia
talkoolaisia!
- Seuraava johtokunnan kokous on maanantaina 16.4.201

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 7.3.2012
- Jalostustarkastuksen ilmoittautumisaikaa on jatkettu sunnuntaihin 11.3.2012 asti.
- Jalostustoimikunnan kokoonpaino on päivittynyt. Jäsenet: Sari Pitkänen (pj ja johtokunnan
yhteyshenkilö), Isse Ahlström, Riikka Aho, Kirsi Hotanen, Inga Kahlman ja Tuija Liukkonen.
- Uudet sitoumuskasvattajasäännöt astuvat voimaan 1.5.2012, mikäli ne hyväksytään
kevätkokouksessa. Mikäli sääntöjä ei hyväksytä, sitoumuskasvattajuus lakkautetaan ja säännöt tulevat
sellaisinaan koskemaan pentuvälitykseen otettavia pentueita.
- Yhdistyksen kotisivun etusivulle linkitetään pentuvälitys, uroslista ja sitoumuskasvattajat
- Yhdistyksen kotisivun linkkilistalta poistetaan ulkomaisten kasvattajien ja koirien linkit, sillä listan
ylläpito on muodostunut hankalaksi. Linkit poistetaan 15.3.2012 jälkeen.

- Kennelliiton Koiramme-lehteen tulee rotujärjestön mainos
- Jalostustoimikunta esittää uusiksi sitoumuskasvattajuussäännöiksi (astuvat voimaan 1.5.2012 lähtien,
uusi allekirjoitettava lomake tulee yhdistyksen nettisivulle):
Rotujärjestön sitoumuskasvattajat ovat sitoutuneet kasvatustyössään seuraaviin sääntöihin.
Sitoumuskasvattajalistan kasvattaja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

on Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n jäsen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä,
kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
omistaa kennelnimen,
noudattaa kasvatustyössään Kennelliiton sekä rotujärjestön sääntöjä ja seuraavia jalostusohjeita
ja jalostukseenkäyttösuosituksia:
käyttää jalostukseen ainoastaan vanhempia, joiden lonkkatulos on A, B tai C ja
virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha,
ei käytä vanhempia, joilla on diagnoosi/epäily rodulle tyypillisestä verkkokalvon
degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista,
käyttää jalostukseen ainoastaan koiria, jotka on palkittu näyttelyssä vähintään
kerran arvosanalla Erinomainen tai kaksi kertaa arvosanalla Erittäin Hyvä tai jotka on hyväksytty
rotujärjestön jalostustarkastuksessa,
ei käytä urosta, jonka elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa on täyttynyt (5 % neljän
viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä),
palauttaa pentueseurantalomakkeen kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen,
mikäli narttu astutetaan ulkomaalaisella uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin
kotimaisella uroksella astutettaessa vaikkakaan terveystarkastukset eivät ole pakollisia.

Kasvattajalistalle pääsee heti, kun on allekirjoittanut ja toimittanut sitoumuskasvattaja-kaavakkeen
jalostustoimikunnan yhteyshenkilölle.
- Kennelliiton määrittämän laskentakaavan mukaan uroksen elinikäinen maksimijälkeläismäärä on (5%
neljän edellisen vuoden rekisteröinnistä) 103+ 109+96+128= 436, josta 5 % 21,8 => 22.
-> Uroksen elinikäinen maksimijälkeläismäärä 22 jälkeläistä vuonna 2012 astuu voimaan 1.5.2012.
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 8.2.2012
- Hyväksyttiin tilinpäätös
- Lehden taittajaksi on lupautunut Arja Virtanen, toistaiseksi lehden päätoimittajana toimii Tuija
Liukkonen
- Lähetetty tiedustelu sitoumuskasvattajille 2000-07/2011 syntyneistä pentueista
- Kysely urosten astumiskäyttäytymisestä julkaistu 8.2.2012
- Gööttien perusvakuutusarvo on vuonna 2012 950e
- Jalostustoimikuntaan on tullut mukaan Inga Kahlman
- Päätettiin tyhjentää putiikkia vanhoista tuotteista alennusmyynnillä

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 23.1.2012

- eri toimikuntien ja työryhmien jäsenet vuonna 2012 löytyy yhdistyksen nettisivuilta
- jäsenmaksut maksettava pikaisesti, eräpäivä 31.1., vasta vain noin puolet jäsenistä on maksanut
jäsenmaksunsa. Lehti 1/2012 postitetaan jäsenmaksun maksaneille.
- puollettiin yhtä kennelnimianomusta
- matkakustannukset korvataan kuten vuonna 2011
- Paten pysti -palkinnon sääntöjä ei muuteta, yhdistys ei voi muuttaa kiertopalkintojen sääntöjä ilman
palkinnon luovuttajan lupaa
- muistakaa lähettää vuosikirjaan aineisto 31.1 mennessä, goottivuosikirja@gmail.com
- jalostustarkastus pidetään 31.3-1.4 Tuusulassa, seuraa foorumia ja yhdistyksen kotisivuja
- paimennuskoesääntö on valmis, ensimmäiset taipumus- ja esikokeet on anottu kesäkuulle, lisätietoa
Koiramme-lehden Työsarka-palstalta kevään kuluessa.

Johtokunnan kokouspäätöksiä v. 2011
JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 14.12.2011
1. Susanna Niittymäki pyysi eroa johtokunnasta ja lehden päätoimittajan roolista henkilökohtaisista
syistä. Reeta Jokela nousi varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi. Johtokunta kiittää Susanna
Niittymäkeä vuodesta 2011 johtokunnassa ja päätoimittajan tehtävän hoidosta.
2. DLA-monimuotoisuuskartoituksen valmistelu on käynnistynyt. Asiasta lisää tietoa alkuvuodesta.
3. Lehdelle haetaan uutta päätoimittajaa! Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan.
4. Kilpailuvastaavaa haetaan yhteyshenkilöksi ensi vuoden mestaruuskisoille sekä agirodulle jne.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sihteeriin.
5. Vanha JTO ja sitoumuskasvattajasäännöt ovat voimassa kunnes uudet astuvat voimaan. JTO on
tällä hetkellä Kennelliitossa.
6. Kasvattajatiedote 2/2011 ja ”lisäosa” on lähetetty kasvattajille.
7. Todettiin valokuvakilpailun tulokset, jotka julkaistaan lehdessä 4/2011.
8. Voittajanäyttelyssä yhdistys kukitti Outi Huuskosen ja sankarikoira Fennican Rurik Jonnissonin ja
heille annettiin lahjaksi yhdistyksen lasimaljakko.
9. Voittajanäyttelyn ständillä vieraili tänäkin vuonna mukavasti väkeä.
10. Maaliskuun lopussa/huhtikuun alussa 2012 järjestetään jalostustarkastus.
11. Vuoden 2010 ja vanhempia vuosikirjoja ei julkaista sähköisessä muodossa. Vuoden 2011
vuosikirjaan ei kirjata omistajatietoja, joten se voidaan julkaista myös sähköisessä muodossa.
12. Kirjattiin Kennelliiton päätös hännän merkitsemisestä Koiranettiin.
13. Uusi Vuoden kasvattajakisan lomake tulee nettisivulle tammikuussa.
14. Vuoden 2012 jäsenmaksut maksettava tammikuun loppuun mennessä!
15. Seuraava kokous pidetään torstaina 19.1.2012. Aineistot sihteerille viikkoa aikaisemmin (12.1)

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 1.11.2011
1. Kennelliittoon on lähetetty kirje koskien sen päätöstä hännän merkkaamisesta Koiranettiin.
Tarkennusta toivottiin DNA-analyysien maksajaan tilanteessa, että kaksi pitkähäntäistä saa
töpöhäntäisiä pentuja. Lisäksi kysyttiin, riittääkö kahden pitkähäntäisen pitkähäntäisille pennuille

tunnistusmerkitsijän/eläinlääkärin todistus hännistä vai pitääkö myös tässä tapauksessa pyytää
häntätodistus alle 10 pv ikäisistä pennuista eläinlääkäriltä.
2. Royal Canin jatkaa yhdistyksen erikoisnäyttelyn ja mestaruuskisojen sponsorointia vuonna 2012.
3. Mestaruuskisoissa 2011 sijoittuneille on lähetetty diplomit ja Royal Canin -lahjakortit.
4. Vuoden Göötti-kisan säännöt tulevat lehteen 4-2011. Tulosten palautuspäivä on muuttunut
(28.2.2012). Seuraa yhdistyksen sivuja!
5. Vuoden 2012 mestaruuskisoihin kaivataan järjestäjiä, ilmoittautua voi sihteerille.
6. Syyskokouksessa hyväksytty versio jalostuksen tavoiteohjelmasta tulee puhtaaksikirjoittamisen
jälkeen yhdistyksen nettisivulle.
7. KoiraExpoon ilmoitetaan 3-4 osallistujaa.
8. Kevätkokous 2012 pidetään sunnuntaina 25.3.2012 Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tiloissa
Lempäälässä, osoitteessa Tampereentie 484, 33880 Lempäälä.
9. Keskusteltiin Facebookin merkityksestä yhdistyksen tiedotuskanavana sekä yksityishenkilöiden
viestinnästä omilla Facebook-sivuillaan ja -profiilissaan.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri käyttävät Facebookia yhdistyksen epävirallisena
tiedotuskanavana Länsigöötanmaanpystykorvat ry –nimisen ryhmän kautta. Yhdistyksen virallisia
tiedotuskanavia ovat www.lansigootanmaanpystykorvat.com -sivusto, Gööttifoorumi sekä Göötti-lehti.
Näiden kanavien kautta hoidetaan kaikki yhdistyksen virallinen tiedotus. Facebook-sivusto
Länsigöötanmaanpystykorvat ry ei ole yhdistyksen virallinen tiedotuskanava, vaan avoin sivu, jota ei ole
rajattu vain jäsenille. Facebook on yhdistyksestä riippumaton taho, joka voi muuttaa sivujen toimintaa
miten vain, eikä tätä sivustoa voi siksi käyttää viralliseen tiedottamiseen.
Johtokunta ei voi vaikuttaa yksityisten ihmisten tileihin Facebookissa. Se on kuitenkin päättänyt luoda
toimihenkilöprofiilit yhdistyksen tiedottamista varten, jotta julkaisut näkyvät kaikille. Johtokunnalla ei ole
valtuuksia rajoittaa yksityishenkilöiden käymää keskustelua muissa ryhmissä tai yksityisillä Facebooksivuilla.
10. Seuraava kokous 14.12.2011 klo 19.00, aineisto sihteerille viikkoa ennen.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 5.10.2011
1. JTO on saatu oikoluvusta ja siihen tehdään tarvittavat muutokset
2. Syyskokouksen järjestelyt on kunnossa
3. Kollegiossa 29.9.2011 valmistui neljä uutta gööttituomaria: Erja Nummi, Anneli Pukkila, Jussi
Liimatainen ja Perttu Ståhlberg
4. Valokuvakisaan on tullut n. 60 kuvaa 22 kuvaajalta
5. Vuoden kasvattajakisan pistelaskusäännöt päivitetään ja lomake uusitaan, lisätietoa lehdessä 4/2011

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 20.9.2011
1. Yhdistys on laatinut tekijänoikeuksia koskevan sopimusmallin koskien yhdistyksen käyttöön
luovutettavia kuvia
2. Yhdistys on laatinut vastineen Kennelliiton uuteen jalostusstrategialuonnokseen
3. Ulkomuototuomareille suunnattu koulutusaineisto sekä kirje koskien gööttien hammaspuutoksia on
päivitetty ja toimitetaan ulkomuototuomareiden kouluttajatuomareille
4. Todettiin rotumestaruuskisojen tulokset, mestarit on julkaistu Gööttifoorumilla
5. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään Lempäälässä 23.10.2011, toimintasuunnitelma ja budjetti
vuodelle 2012 ovat kokouksessa nähtävillä

6. Valokuvakilpailuun on tullut mukavasti kuvia, mutta vielä ehtii 30.9.2011 kuvia lähettää ja niitä
toivotaankin lisää
7. Keskusteltiin jäsenistön kommenteista JTO:ta koskien. Johtokunnassa herätti huolta se, että mikäli
JTO:ta ei saada hyväksyttyä syyskokouksessa yhdistyksen toimesta, on vaarana että Kennelliitto laatii
haluamansalaisen JTO:n ilman yhdistyksen vaikutusta sisältöön.
8. Seuraava kokous pidetään 5.10.2011. Aineisto sihteerille viikkoa ennen.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 16.8.2011
1. Agimestaruussääntöihin tarkennus: Mikäli koirakko nousee ylempään luokkaan ensimmäisessä
osakilpailussa, ylemmän luokan tulos lasketaan alemman luokan tulokseksi. Näin siis ykkösluokassa
kisannut ja kakkosiin noussut koirakko kisaa seuraavan radan normaalisti kakkosissa, mutta tulos
lasketaan ykkösluokan tulokseksi ja koirakko kilpailee ykkösluokan mestaruudesta. Sama tilanne on
kakkosista kolmosiin nousseiden koirakoiden kohdalla. He kilpailevat kakkosten mestaruudesta.
2. Pentuvälitysehtoihin lisättiin tarkennus: ”Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia
länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla
kuukauden, mikäli omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on
oikeus poistaa ilmoitus.”
3. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on jäsenistön luettavissa ja kommentoitavissa 1-15.9.2011.
Lopullinen JTO julkaistaan 13.10.2011.
4. Paimennustaipumustesti 2012 järjestetään Kankaanpäässä, samassa paikassa kuin tänäkin
vuonna.
5. Kennelliitto on pyytänyt ehdotuksia Maailmanvoittajanäytttelyn 2014 tuomareista ja yhdistys on
lähettänyt omat ehdotuksensa.
6. Yhdistyksen omistamien tavaroiden lainaaminen tapahtuu tästä lähtien kuittia vastaan.
7. Yhdistys muistuttaa vielä valokuvakilpailusta!
8. Seuraava kokous on tiistaina 20.9.2011, aineisto kokoukseen sihteerille viimeistään viikkoa ennen.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 11.7.2011
1. Kasvattajakisan säännöt ovat työn alla ja lomaketta päivitetään.
2. Paimennustaipumustestin jälkeen lomakkeet jätetään Tarja Peltolalle.
3. Vuoden 2013 erkkari järjestetään Satakunnan kennelpiirin alueella, näyttelytoimikunnan pj Tarja
Peltola
4. Tämän vuoden erkkariin on ilmoitettu ennätysmäärä gööttejä, n. 150
5. Kennelliiton jalostusstrategian on annettava lausunto 30.9 mennessä. Foorumille on tulossa linkki
strategiaan ja kommentointimahdollisuus. Kommentit on annettava 1.9 mennessä.
6. Elinikäkyselyyn on tullut vasta 18 vastausta. Lisää vastauksia toivotaan.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 13.6.2011
1. Vuonna 2013 erikoisnäyttely pidetään Satakunnan kennelpiirin alueella
2. Puollettiin yhtä Kennelnimianomusta
3. Päätettiin ryhtyä työstämään UTU-työryhmän toimintaohjetta
4. Toivotaan lisää vastauksia gööttien elinikäkyselyyn
5. Kirjattiin ylös Ruotsin maailmankongressin terveiset

6. Seuraava kokous pidetään heinäkuun alussa, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan mahdollsimman pian.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 11.5.2011
1 . Erikoisnäyttelyn yhteydessä järjestettävään iltajuhlaan kutsutaan kunniavieraita, myyntiin tulee
illalliskortteja
2. Yhdistykselle on tullut kysely maailmanvoittajanäyttelyn tuomareista, nimilistan kokoaminen on
tekeillä
3. Hyväksyttiin Kennelliittoon lähetettävä kirje koskien pitkähäntäisyyden merkitsemistä KoiraNetiin,
kirje sisältää yhdistyksen ehdotuksen käytettävästä kirjaamistavasta
4. Jalostustoimikunta teettää gööttien kuolinikä- ja syykyselyn
5. Keskusteltiin käynnissä olevasta rodun nimen muuttamiskeskustelusta, johtokunta ei näe syytä
nimenmuutokseen
6. Hyväksyttiin pentuvälityksen muuttuvat ehdot :
Pentueen kasvattajan tulee täyttää sitoumuskasvattajuuden ehdot, kummallakin vanhemmalla saa olla
enintään 34 rekisteröityä jälkeläistä ennen astutusta ja pentueseurantalomake edellisestä pentueesta
tulee olla palautettu jalostustoimikunnalle.
Pentueseurantalomakkeen palauttaminen tulee voimaan 1.7.2011 jälkeen syntyvistä
sitoumuskasvattajien pentueista. Pentueseurantalomake tulee palauttaa aikaisintaan 7 viikon ikäisistä
pennuista. Mikäli kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennenkuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä,
tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon
ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
Pentueseurantalomake löytyy pentuvälitys-sivulta
7. Seuraava kokous on keskiviikkona 8.6, aineisto sihteerille (tuija.liukkonen [at] gmail.com) viikkoa
ennen

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 12.4.2011
1. Vuoden parhaat -kilpailun pisteiden vastaanottoaikaa jatketaan. Tämän vuoden pisteitä otetaan
vastaan 28.2.2012 saakka.
2. Puollettiin kahta kennelnimianomusta
3. Syyskokous pidetään sunnuntaina 23.10.2011 klo 13 Lempäälässä, Pohjois-Hämeen Kennelpiirin
tiloissa. Lehdessä 2/2011 lisää tietoa!
4. Suomalaiset jalostustarkastajat Isse Ahlström ja Iris Kaimio läpäisivät näyttökokeen 20.3.2011
Lahdessa ja johtokunta vahvisti heidät jalostustarkastajiksi.
5. Hyväksyttiin jalostustarkastuksen toimintaohje.
6. Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.5.2011. Aineisto kokoukseen viimeistään 3.5.2011.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 16.2.2011
1. Tiedoksi, että jalostustarkastus on täyttynyt
2. Paimennustaipumustesti järjestetään 12-14.8 Kankaanpäässä yhteistyössä corgien kanssa.
Arvioijana on jälleen Örjan Skoglund, Ruotsi. Göötit paimentavat pe ja la, pe otetaan 20 koiraa, la 25
koiraa. Sunnuntaina paimentaa corgit. Ilmottautuminen 15-30.4 (seuraa kotisivuja!), jäsen 35e ja eijäsen 45e.
3. Kesäpäiviä ei järjestetä v. 2011 juhlaerkkarin vuoksi

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 16.1.2011
1. Jalostustoimikunnan kokoonpanoksi hyväksyttiin Sari Pitkänen (yhteyshenkilö johtokuntaan), Kirsi
Hotanen, Isabella Ahlström (SKV yhteistyö), Tuija Liukkonen, Iris Kaimio ja Riikka Aho. Iris Kaimio
perehdyttää Riikka Ahon jalostustoimikunnan työskentelyyn.
2. Vuoden 2010 rekisteröintimäärän päivittämisen jälkeen uroksen maksimijälkeläismääräksi päätettiin
sen elinaikana 34 Suomessa rekisteröityä jälkeläistä 3,6 % kannan kaavalla laskettuna.
3. Iris Kaimion ja Isabella Ahlströmin näyttötutkinto jalostustarkastajiksi järjestetään sunnuntaina
20.3.2011 Salpausselän Kennelpiirin tiloissa. Jalostustarkastuksessa mukana Anita Whitmarsh.
Jalostustarkastuksen osallistumismaksuksi päätettiin 30 e jäseniltä ja 35 e ei-jäseniltä.
4. Matkakustannuskorvaus on edellisvuoden tapaan 12 snt/km. Maksimikorvausmäärä yhdelle
henkilölle on 1000 km/yhdistyksen tilivuosi tai yhdistyksen ennalta määräämällä tavalla. Junalla
matkakorvaus on peruslipun hinta. Erikoisnäyttelyn, jalostustarkastuksen yms. tilaisuuden
järjestelytoimikunta sisällyttää tuomareiden, jalostustarkastajien tms. matkakulut budjettiin.
5. Agility- ja tokomestaruudet järjestetään Seinäjoella 17-18.9.2011. Lisätietoa lehdessä 2/2011.
6. Paimennustaipumustesti järjestetään loppukesällä Kankaanpäässä.
7. Erikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät aikataulussa.
8. Alueellinen tuki 100 e/vuosi myönnetään olemassa oleville alueille yhteyshenkilön tietoja vastaan.
100 euroa myönnetty Itä-Suomelle Gööttitapaamisen järjestämiseen.
9. KoiraExpoon osallistuu neljä yhdistyksen edustajaa.
10. SKV:n maailmankongressiin lähtee kaksi yhdistyksen edustajaa.
11. Yhdistys järjestää vuonna 2011 valokuvauskilpailun.
12. Kasvattajille avataan oma tiedotusosio Gööttifoorumille.
13. Kevätkokouksen päivämäärä on 27.3.2011. Kokous järjestetään Tuomarinkartanon
vinttikoirakeskuksessa. Lehdessä 4/2010 on ilmestynyt kutsu.
14. Seuraavan kokouksen päivämäärä 16.2., esityslistalle toivottavat asiat mielellään 10.2 mennessä.

Arkisto 2010
Jalostustarkastus järjestettiin Raumalla 10. - 11.7.2010. Tarkastajina toimivat Ewa Sundin ja Karin
Jonstad
Paimennustaipumustesti järjestettiin 24. - 25.7.2010 Rantasalmella. Tuomarina toimi Örjan Skoglund ja
viikonlopun aikana testattiin n. 40 koiraa.
Gööttien erikoisnäyttely 1.8.2010
Agilitymestaruus järjestettiin Vantaalla 29.8.2010
Sääntömääräinen syyskokous 2010 Lempäälässä

