IRLANNINSETTEREIDEN ROTURINKI KUULUMISIA
Lapualla Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa pidetyn Kanakoirakerhon vuosikokouksen ja
palkintogaalan yhteydessä järjestettiin myös rotukohtaiset kokoukset eli roturingit.
Irlanninsetteriväkeä roturinkiin saapui mukavan kokoinen joukko, kaikkiaan parikymmentä
harrastajaa. Roturingissä käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus, tämän vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä palkittiin viime vuonna menestyneitä irlanninsettereitä.
Roturingissä jaettiin seuraavat palkinnot:
IS-tarjotin (Vuoden parhaalle irlanninsetterille Kerhon kokeissa)
isn ELT-19 Pinebay Caitlin om. Suvi Lintukangas
Leon laakeri (Kultamaljan finaalissa parhaiten sijoittuneelle irlanninsetterille)
isn KM-19 Finby Kira om. Ismo Kyngäs
Tanskan pokaali (Kiertopalkinto irlanninsetterille, joka parhaiten omaa synnynnäisiä
metsästysominaisuuksia. Palkinto jaetaan kokeissa, jossa on eniten irlanninsettereitä. Jakoperusteina
ovat metsästysinto, nenä, tyyli ja älykkyys riippumatta koulutustasosta ja kilpailuluokasta)
isn KM-19 Finby Kira om. Ismo Kyngäs
Bertel Dagermon kuksa (Tunturikokeissa parhaiten menestyneen irlanninsetterin ohjaajalle)
Ahti Putaala / isn Taigalinnun Mantra
Palje (Ulkomailla parhaiten menestyneelle irlanninsetterille)
isn Den Röde Jägaren Petronella om. Jari Ruokojärvi
Edellisistä palkinnoista pitkän historian omaava IS-tarjotin on kadonnut jo muutama vuosi sitten
eikä sitä ole sitkeistä etsinnöistä huolimatta mistään löytynyt. Tulevaisuudessa joudummekin
miettimään mitä kyseisen palkinnon suhteen teemme, jätämmekö sen pois jaettavista palkinnoista
vai hankimmeko tilalle uuden palkinnon. Jaettavien palkintojen listauksissa on myös ollut puutteita.
Nyt asiaan on otettu ryhtiliikettä ja listaukset on tehty.
Irlanninsetterijaoksen jaostoimikuntaan valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa
olivat pj. Outi Kostamo-Hakuli, vpj. Ahti Putaala ja Kari Tuikkala. He kaikki ilmoittivat jättävänsä
pestin uusille jäsenille. Kiitos Outi, Ahti ja Kari tekemästänne työstä rotumme ja jaoksen eteen!
Jaostoimikunnan uutena puheenjohtana aloitti Joni Pirhonen. Uusina jäseninä toimikuntaan valittiin
Anni Ikäläinen, Katja Paakki ja Jani Heikkilä.
Irlanninsetterijaoksen jaostoimikunta vuonna 2020:
Joni Pirhonen, puheenjohtaja
Anni Ikäläinen, varapuheenjohtaja
Suvi Lintukangas, sihteeri ja pentuvälitys
Jussi Palomäki, tiedotusvastaava
Katja Paakki, jaostuotemyyntivastaava

Jani Heikkilä, jäsen
Jouni Määttä, jäsen
jaostoimikunnan ulkopuolella:
Outi Kostamo-Hakuli, KV-asiat
Sarianna Kujanen, punavalkoisten pentuvälitys
Virpi Sarparanta, JATO
Irlanninsetterijaos teetätti viime syksynä rodun esittelyvideon Loimumedialla. Videon ensi-ilta oli
roturingissä ja se keräsi kovasti kehuja. Videon linkki löytyy jatkossa Kerhon nettisivuilta, punaisen
irlanninsetterin yleisesittelystä https://kanakoirakerho.fi/content/punainen-irlanninsetteri
Suora linkki videoon https://youtu.be/YUjNEgWeD54 Toivomme, että harrastajat jakaisivat
videota ja tekisivät sen avulla irlanninsetteriä tunnetuksi hienona metsästyskoirarotuna.
Videoon liittyen juttua irlanninsettereistä tulee lähiaikoina myös Riista- lehteen ja Maaseudun
tulevaisuus- lehteen.
Irlanninsettereiden rotukisa Irish Trial herätti runsaasti keskustelua. Alun perin rotukisan tarkoitus
oli olla jalostuskatselmus Derby-säännöillä eikä kisassa jaettu laatupalkintoja. Nykyään kisa on
mennyt totisemmaksi eikä kisan tuomareille ole esittää selkeitä sääntöjä miten kisaa tuomaroidaan.
Huoli rotukisoista on yhteinen kaikilla Kerhon roduilla ja sovimmekin, että Joni uutena jaoksen
puheenjohtajana vie asiaa eteenpäin jaoksien puheenjohtajien yhteiseen keskusteluryhmään.
Kansainvälisissä asioissa esille tuli irlanninsettereiden EM-osakilpailu heinäkuussa Skotlannissa.
Matkanjohtajaksi lupautunut Virpi Sarparanta kertoi, että järjestäjä ei ole kyennyt vielä
ilmoittamaan tapahtuman tarkkoja päivämääriä alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen. Skotlantiin
on kuitenkin kiinnostuneita lähtijöitä sekä kilpailemaan että turistiksi tutustumaan paikalliseen
kanakoirakulttuuriin. Sen sijaan irlanninsettereiden pohjoismainen maaottelu Ruotsin Hemavanissa
sattuu hieman hankalaan ajankohtaan. Suomessa on samaan aikaan SM-kilpailu Kenttien Voittaja
sekä Kultamalja ja Derby kilpailut. Toivottavasti joukkue saadaan kokoon kuitenkin myös Ruotsiin.
Kisajoukkueet valitaan halukkaiden joukosta Kanakoirakerhon MM-kisojen valintapisteytyksen
mukaisesti.
Keskustelua virisi myös jaokselle tulevista urossuosituspyynnöistä sekä nettisivuilla olevista urosja narttulistoista. Jaoksessa toivommekin, että harrastajat tutustuisivat Kerhon kaikille roduille
yhteisiin vaatimuksiin millä perusteilla listoille on mahdollista päästä. Mikäli koira täyttää
vaatimukset, on omistajan ensisijaisesti oltava itse yhteydessä jaostoimikuntaan ja lähetettävä
koiran tiedot, hyvä valokuva ja selitys koiran koe- ja näyttelymenestyksestä. Jaostoimikunta
päivittää nyt listaa ja poistaa mm. 10 vuotta täyttäneet koirat listalta ja selvittää millä koirilla olisi
edellytyksiä päästä listalle. https://kanakoirakerho.fi/content/uros-ja-narttulista-irlanninsetterit
Jaostoimikunnan yhteystiedot päivittyvät Kerhon sivuille lähiaikoina. Meihin voit olla yhteydessä
kaikenlaisissa irlanninsettereihin liittyvissä asioissa.

