Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 13.8.2016 Lappajärvi
Läsnä: pj Nummi, vpj Hakkarainen, Aro, Katajamaa, Putkonen, Salo, Suomaa. Sihteerinä Joanna
Reimari
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Päätettiin antaa puolto Etelä-Pohjanmaan kennelpiirille Kennelliiton hopeisen ansiomerkin
hakuun Jouko Kalmarille.
Käsiteltiin Stabyhounkerhon avustusanomus tuomarikulujen kattamiseksi heidän
koulutustilaisuudessaan. Päätettiin hylätä anomus ja todettiin, että SSK:n linjan mukaisesti ei
tueta yksittäisten rotuyhdistysten tapahtumia.
Käsiteltiin apusihteeri Sanna Aallon tarkistama kiertopalkintolista, jossa oli havaittu puutteita.
Päätettiin pyytää apusihteeri Sanna Aaltoa ottamaan yhteyttä kiertopalkintojen saajiin ja
pyytämään kuvaamaan palkinnot. Joanna Reimari selvittää viszlojen kiertopalkinnon
tarkemmat säännöt. Vesa Nummi tarkentaa pienimünsterinseisojien palkinnon säännöt.
Päivitetty kiertopalkintolista julkaistaan Saksanseisoja-lehdessä ja pyydetään siihen
jäsenistöltä huomioita ja korjauksia.
Käsiteltiin uusien jäsenten sääntöjen mukainen hyväksyminen kerhoon. Päätettiin hyväksyä
uudet kerhon jäsenet kerran vuodessa vuosikokousta edeltävässä kokouksessa. Päätettiin
pyytää Nina Pärssistä ja Heikki Pöllästä tarkastamaan kerhon sääntöjen ajankohtaisuus.
Päätettiin julkaista Saksanseisoja-lehdessä pyyntö jäsenistölle kommentoida kerhon sääntöjä.
Käsiteltiin vuosikokouksen pitopaikan kierrättäminen ja vuosikokouspaikka tuleville vuosille.
Saija Suomaa oli selvittänyt, että vuosikokouspaikan kierrättäminen on aloitettu kunnolla
vasta vuoden 1994 jälkeen, silloisen pj:n Jorma Sillan aloitteesta. Sitä ennen vuosikokous oli
Sillan pääkirjoituksen mukaan ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Helsingissä hänen
aktiiviaikanaan. Vanhempien lehtien mukaan vuosikokoukset oli pidetty Helsingissä. Tässä
tilasto vuosikokouksen pitopaikoista kierrättämispäätöksen jälkeen:
o 1994 Helsinki, 1995 Jyväskylä, 1996 Kuopio, 1997 Tampere, 1998 Seinäjoki, 1999
Kotka, 2000 Pori, 2001 Rovaniemi, 2002 Jyväskylä, 2003 Iisalmi, 2004
Hämeenlinna, 2005 Kalajoki, 2006 Kangasala, 2007 Seinäjoki, 2008 Järvenpää,
2009 Oulu, 2010 Jyväskylä, 2011 Hämeenlinna, 2012 Kuopio, 2013 Kemi, 2014
Harjavalta, 2015 Jyväskylä, 2016 Espoo.
Päätettiin, että vuonna 2017 vuosikokous pidetään Etelä-Pohjanmaalla, 2018 Kuopiossa, 2019
Pohjois-Suomessa ja 2020 Lounais-Suomessa. Etsitään lehti-ilmoituksella järjestäviä
yhdistyksiä näiltä seuduilta.
Saksanseisojakerho ry etsii vuodelle 2018 Riistakoiran järjestäjää tunturi- tai metsäkokeena.
Jarmo Katajamaa selvittää Lamakan kiinnostusta järjestää kyseinen tapahtuma.
Päätettin ulkomuototoimikunnan esityksestä lisätä Junkkarin ulkomuotokatselmukseen viides
kehä. Todettiin, että jalostustoimikunnan jäsenten on toimittava vähintään toisena päivänä
kehätoimitsijana, jotta kerho korvaa majoitus- ja matkakulut. Toivottavaa olisi, että
jalostusneuvojat ja rotuyhteyshenkilöt olisivat kehässä molempina päivinä. Päätettiin
jalostustoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että ulkomuotokatselmukseen tulee osallistua
osallistujalle määrättynä päivänä.
Käsiteltiin jalostus- ja ulkomuototoimikunnan esitykset jalostusrekisteriin hyväksymisen
kriteereistä. Todettiin, että hallitus arvostaa aloitetta ja hyväksyy esitykset jatkovalmisteluun.
Hallitus ehdottaa, että pyydetään koetoimikunnalta kannanotto koirien
metsästysominaisuuksien ja luonteen painottamisesta jalostusrekisterin kriteerien
määrittelyssä. Ulkomuoto- ja jalostustoimikunnan tulee vielä pohtia jalostuskatselmuksen
roolia ja kehitystä aikuisille koirille. Tavoitteena on jalostusrekisterin kokonaisvaltainen
uudistaminen ja arvostuksen nostaminen. Jalostusrekisteriin tulee saada mahdollisimman
paljon jalostuskelpoisia koiria. Jalostusrekisterin pääsyvaatimusten muuttaminen käsitellään
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toimikuntien valmistelun ja esitysten lehdessä esittelemisen jälkeen vuosikokouksessa.
Hallitus totesi, että todennäköisesti asia ehtii vasta vuosikokoukseen 2018.
Keskusteltiin tarpeesta saada SSK:lle lisää ulkomuototuomareita. Päätettiin, että Vesa Nummi
tiedustelee ajokoira- ja pystykorvajärjestöistä miten nämä ovat saaneet uusia tuomareita
motivoitua mukaan. Lisäksi päätettiin velvoittaa ulkomuototoimikunta kirjoittamaan asiasta
Saksanseisoja-lehteen.
Keskusteltiin tarpeesta luoda SSK:lle esitysmateriaaleja. Päätettiin etsiä jäsenistön
keskuudesta henkilöä tähän vastuutehtävään.
Keskusteltiin St Hubertus- ja MM-kilpailuista. Tämän vuoden järjestäjä Tanska on
epäonnistunut tapahtuman tiedotuksessa niin, että virallista kutsua tapahtumaan ei hallituksen
kokoukseen mennessä ollut vieläkään saatu. Päävastuuhenkilöön oli oltu hallituksen taholta
suoraan puhelinyhteydessä koetoimikunnan pyynnöstä.

