Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 20.4.2013 Kemi
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Hakkarainen, Kilpimaa, Mäki, Suomaa, Vuorenmaa, sihteerinä Joanna
Reimari
- Käsiteltiin Laihian Eränkävijöiden anomus erikoisnäyttelyn 2015 järjestämisestä. Todettiin, että
Junkkaritoimikunta on ilmoittanut, että eivät ole kiinnostuneita järjestämään vuoden 2015 erikoisnäyttelyä ja
että Riistakoira 2013 järjestetään Laihialla. Myönnettiin erikoisnäyttelyn 2015 järjestämisoikeus Laihian
Eränkävijöille.
- Käsiteltiin SKL:n komiteaedustaja Hannu Liedeksen lähettämät FCI:n mannermaisten kanakoirien komitean
ja lkss maailmanliiton kokousten muistiot. Hallitus suosittelee, että Liedes ja koetoimikunta yhteistyössä
käyvät läpi, mitä toimenpiteitä tarvitaan sääntöjen osalta, jotta Suomi voi jatkossakin järjestää kansainvälisiä
käyttökokeita/ jakaa kansainvälisiä käyttösertejä. Tässä yhteydessä tulee ajankohtaiseksi kääntää KAER
säännöt englanniksi ja FCI:n koesäännöt suomeksi. Selvitetään kääntämisen kustannukset, minkä jälkeen
voidaan tiedustella uudelleen Kennelliiton halukkuutta osallistua asiaan.
- Käsiteltiin Lapin kennelpiirin kanakoirajaoston lähettämä kannanottopyyntö koskien Lapin kennelpiirin
alueella järjestettävien KAER-kokeiden koiramäärän rajaamista. Hallitus toteaa, että perusteet kokeiden
osallistujarajoituksille määrittelee Kennelliitto. Suositus koirien enimmäismääräksi ylituomaria kohden
erikoiskokeissa on määritelty Saksanseisojakerhon määräyksissä koejärjestelyistä, joissa lisäksi mainitaan,
että koirien luokat, vuodenaika ja riistan määrä on otettava huomioon. Hallitus toteaa myös, että muissakin
kennelpiireissä kennelpiirin alueella on kokeiden järjestäjinä kennelpiirin ulkopuolisia yhdistyksiä. Tässä ei
nähdä mitään ongelmaa, kun järjestäjät toimivat asiallisesti ja yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.
Tämä lisää myös harrastajien mahdollisuuksia päästä osallistumaan kokeisiin. Päätettiin liittää kannanottoon
ote SSK:n määräyksistä koejärjestelyistä.
- Käsiteltiin Oulun kanakoirakerhon anomus Riistakoiran 2016 järjestämisestä metsämaastossa. Päätettiin
myöntää Oulun kanakoirakerholle Riistakoiran 2016 järjestämisoikeus.
- Käsiteltiin jalostustoimikunnan pöytäkirja. Todettiin, että aiemman päätöksen mukaisesti
käyttöjalostuspalkinnon sääntöjä käsitellään toimikuntien ja hallituksen yhteiskokouksessa elokuussa 2013.
Päätettiin pyytää jalostus-, koe- ja ulkomuototoimikunnilta esitys käyttöjalostuspalkinnon säännöistä ennen
elokuun kokousta. Tarkoitus on käsitellä ainakin esitys poistaa vaatimus palkinnon saavan koiran elossa
olemisesta anomishetkellä, esitys huomioida VOI2-tulokset pisteytyksessä, tarkentaa sääntöjä
näyttelytulosten osalta, jotta pelkillä näyttelytuloksilla ei enää voi saada käyttöjalostuspisteitä sekä käsitellä
ulkomaisten koetulosten huomioiminen ja niiden pisteytys.
- Käsiteltiin jalostustoimikunnan esitys eri rotujen maailmanliittojen jäsenmaksujen maksamisesta. Todettiin,
että Saksanseisojakerho maksaa aiemman päätöksen mukaisesti alaisuuteensa kuuluvien rotujen
maailmanliittojen jäsenmaksut, tiettyyn rajaan asti. Tällä hetkellä Suomi on jäsenenä lyhyt-, karkea- ja
pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliitoissa, joista pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliitto ei
toistaiseksi peri jäsenmaksua lainkaan. Lyhytkarvaisen saksanseisojan maailmanliiton jäsenmaksu on ollut
150 € vuodessa ja karkeakarvaisen 100 €, jota ei ole peritty joka vuosi.
- Käsiteltiin jalostustoimikunnan esitys rotuyhteyshenkilöiden koulutustilaisuuden järjestämisestä. Hallitus
totesi hyväksyneensä rotuyhteyshenkilöiden koulutustilaisuuden järjestämisen jo jalostustoimikunnan
budjetin käsittelyn yhteydessä.
- Käsiteltiin jalostustoimikunnan esitys lonkkakuvien lausuntoprosessin kehittämiseksi: jalostustoimikunta
esittää, että jos koirasta otetut lonkkakuvat ovat siinä määrin huonolaatuiset, että niistä lausuttaessa on riski
virhearviosta, Kennelliitto palauttaisi kuvat koiran omistajalle/kuvat ottaneelle eläinlääkärille ja suosittelisi
uusintakuvausta. Hallitus myönsi jalostustoimikunnalle valtuudet tehdä SKL:n jalostustieteelliselle
toimikunnalle esitys lonkkakuvien lausuntoprosessin kehittämiseksi jalostustoimikunnan esittämällä tavalla.
Saksanseisojakerhon hallituksen järjestäytymiskokous 20.4.2013 Kemi
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Hakkarainen, Kilpimaa, Mäki, Suomaa, Vuorenmaa, varajäsen
Tuulaniemi, sihteerinä Joanna Reimari
- Valittiin varapuheenjohtajaksi jatkamaan Vesa Nummi.
- Valittiin koetoimikunnan pj:ksi Juha Tuulaniemi. Koepäälliköksi valittiin Jukka Rohkimainen.
Koetoimikunnan jäseneksi valittiin Jukka Pollari.
- Todettiin, että jalostustoimikuntaan kuuluvat vuoden 2013 vuosikokouksen jälkeen jalostusneuvojat, Kaisa
Liedes(1), Pasi Putkonen(1), Jarmo Katajamaa(2), Miia Salo(1), Erja Nummi(2), Tiina Eskelinen(3), Nina
Pärssinen(3), Juhani Nikkola(2) ja Antti Auno(3) sekä toisena bretonin jalostusneuvojana Päivi Pesonen (3).
Toimikausi on kullakin jäsenellä 3 vuotta, josta jäljellä olevat vuodet on ilmoitettu suluissa. Toimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

- Todettiin, että tietojenkäsittelytoimikunnan puheenjohtajana toimii Juha Siitonen (tietokanta, kotisivujen
rakenne). Jäseninä Päivi Reiman ja Harri Järvinen (kotisivujen sisältöpäivitys), Maarit Seppänen
(keskustelupalstan moderointi) sekä Tapio Mäki.
- Todettiin, että ulkomuototoimikuntaan kuuluvat Raimo Louhio, Raija Tammelin, Erja Nummi, Minna
Toivakka ja Joanna Pronin. Ulkomuototoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
- Valittiin päätoimittajaksi jatkamaan Sari Penttinen ja vuosikirjan päätoimittajaksi jatkamaan Susanna
Järvinen.

