Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 17.8.2013 Parkano
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Hakkarainen, Suomaa, Tuulaniemi
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Käsiteltiin käyttöjalostuspalkinnon sääntöjen muuttamisasia, jota oli valmisteltu samana
päivänä erittäin hyvässä hengessä toimikuntien kanssa pidetyssä kokouksessa. Hallitus
esittää, että AVO1 tasoon asti hyväksytään jalostustoimikunnan esitys ulkomaisten kokeiden
pisteytyksestä käyttöjalostuspalkintoa varten Ruotsin, Norjan ja Tanskan osalta niin, että
vesikoe vaaditaan aina. Esityksen mukaisesti Suomen AVO1-palkintoa vastaavaksi
tulokseksi hyväksytään Ruotsin, Norjan ja Tanskan kokeissa voittajaluokkaan nousuun
oikeuttava koetulos. Vesikokeen tulos on tarvittaessa esitettävä erikseen. Lisäksi esitetään,
että kaikkien Saksanseisojakerhon rotujen kotimaan rodunomaiset kokeet hyväksytään
erikseen sovittavin pisteytyksin edellä mainitun periaatteen mukaisesti (vastaavuus, vesikoe
vaaditaan aina). Tässä vaiheessa pisteytys määritellään ainoastaan Saksan osalta. Jatkossa
palkinnon anoja on velvollinen toimittamaan hallitukselle ja jalostus- sekä koetoimikunnalle
riittävästi suomen- tai englanninkielistä materiaalia rotunsa kotimaan koesäännöistä (muu
kuin Saksa), jotta hänen esittämänsä koetuloksen pisteytys on mahdollista määritellä.
Saksan kokeitten pisteytys esitetään hyväksyttäväksi jalostustoimikunnan esityksen
mukaisesti seuraavin muutoksin: IVGP, KS ja IKP = VGP I. Koska ainoastaan Suomessa
vaaditaan 3 x VOI 1 kahdesta eri maastotyypistä ja tiedotusten kera, hallitus esittää, että
mikään ulkomainen koe ei yllä Suomen KVA pisteisiin. Voittajaluokan kokeiden pisteytys
laitetaan jalostustoimikunnalle mietittäväksi, tässä kehotetaan erityisesti huomioimaan kaksi
eriarvoista VOI 1-tulosta Ruotsissa ja että vesikoe vaaditaan aina. Kokonaispisteytyksestä
hallitus päätti, että puolet käyttöjalostuspisteistä pitää tulla KAER kokeista. Jotta
näyttelytulospisteitä voi käyttää laskennassa, pitää koiralla olla käyttökoetulos. Anomus
tulee tehdä viimeistään sinä vuonna, kun koiran syntymästä tulee kuluneeksi 15 vuotta.
Lisäksi sääntöihin tehdään korjaukset vaaditun näyttelymenestyksen muotoilun osalta
(palkittava koira on saanut vähintään laatuarvosanan H näyttelyssä; jälkeläisten
näyttelymenestys: sertifikaatti tai SA tai ERI = 2 pistettä; AVO, KÄY, NUO tai JUN EH = 1
piste). Käyttöjalostuspalkinnon sääntöjä käsitellään seuraavan kerran hallituksen tammikuun
lopun kokouksessa. Vuonna 2014 jaettavat käyttöjalostuspalkinnot anotaan vanhoilla
säännöillä, ja hallituksen kevään 2013 päätöksen mukaisesti koetuloksista hyväksytään
ainoastaan KAER-koetulokset sekä ainoastaan koepalkittujen koirien näyttelytulokset,
kunnes uudet säännöt ovat valmiit.
Päätettiin myöntää hakemuksen mukainen 300 euron avustus Kymin Metsästäjäin liitto
ry:lle Ladies Trial 2013 kilpailun järjestämiseen.
Käsiteltiin LaMaKa ry:n hakemus Ladies Trial 2014 kilpailun järjestämisestä. Hallitus
kannustaa kilpailun järjestämiseen metsämaastossa ja pitää LaMaKa ry:n suunnitelmaa
hyvänä. Ladies Trial kilpailun järjestämiseen myönnettävän avustuksen suuruudeksi on
kuitenkin päätetty 300 euroa, mikä summa päätettiin myöntää LaMaKa ry:lle tapahtuman
järjestämiseen vuonna 2014.
Käsiteltiin erikoisnäyttelyn 2014 ohjelma ja jalostuskatselmus. Toimikuntien kanssa
aiemmin päivällä käydyn keskustelun mukaisesti päätettiin, että järjestetään
jalostuskatselmus uroksille ja nartuille erikoisnäyttelyn jälkeisenä sunnuntaina. Ulkomuotoja jalostustoimikunta hoitavat järjestelyt yhdessä näyttelytoimikunnan kanssa.
Keskusteltiin 70-vuotisjuhlan järjestelyistä ja päätettiin käytännön asioista juhlaan liittyen.
Päätettiin hyväksyä tarjous juhlajulkaisun painamisesta kovakantisena. Päätettiin
painosmääräksi 500 kpl.
Päätettiin lisätä koetoimikunnan kokoa niin, että siihen kuuluu jatkossa koetoimikunnan
puheenjohtajan ja koepäällikön lisäksi kaksi jäsentä. Päätettiin valita uudeksi jäseneksi Timo
Hakkarainen.
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Käsiteltiin toimikuntien ateria-, majoitus- ja matkakulut SSK ry:n eri tapahtumissa.
Todettiin, että lähtökohtaisesti kaikkien toimikuntien erillään kerhon virallisista
tapahtumista järjestettäviin kokouksiin maksetaan toimikuntien jäsenille kulukorvaus.
Vuosikokouksen yhteydessä maksetaan kulukorvaus kaikkien toimikuntien jäsenille.
Velvoitetaan toimikunnat pitämään yksi kokouksistaan vuosikokouksen yhteydessä.
Erikoisnäyttelyn osalta maksetaan kulukorvaus jalostustoimikunnalle ja muille toimikunnille
mikäli erikoisnäyttelyn yhteydessä on kyseisen toimikunnan kokous. Junkkarin osalta
maksetaan kulukorvaus ulkomuoto-, jalostus- ja koetoimikunnan jäsenille, myös
tietojenkäsittelytoimikunnalle, jos ovat paikalla. Päätettiin, että myyntisihteerille maksetaan
kulukorvaus kaikkiin SSK ry:n virallisiin tapahtumiin, mikäli tämä on paikalla
myyntitehtävissä. Rahastonhoitajalle maksetaan kulukorvaus vuosikokoukseen.
Päätoimittajalle maksetaan kulukorvaus kaikkiin SSK:n virallisiin tapahtumiin. Hallituksen
jäsenille ja sihteerille maksetaan kulukorvaus kaikkiin kerhon virallisiin tapahtumiin.
Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi puhelinkokous marraskuussa. Lisäksi pidetään
sähköpostikokouksia tarvittaessa.

Saksanseisojakerhon hallituksen sähköpostikokous 13.–17.5.2013
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Mäki, Vuorenmaa, Kilpimaa, Hakkarainen, Suomaa sekä
sihteeri Joanna Reimari
- Kokouksen syynä oli Mikko Törmälän ja Mervi Kukkosen neuvottelupyyntö Maa- ja
metsätalousministeriölle typistettyhäntäisten koirien koe- ja näyttelyosallistumiseen liittyvässä
asiassa. Hallitus päätti yksimielisesti kannattaa Mikko Törmälän ja Mervi Kukkosen Maa- ja
metsätalousministeriölle laatimaa neuvottelupyyntöä, jonka tavoitteena on saada aikaan myönteinen
neuvottelutulos, jotta EU:n alueelta tuotujen metsästyskoirien, joiden häntä on typistetty
lähtömaassa eläinsuojelullisin perustein ja lähtömaan lainsäädännön mukaisesti, sallitaan jatkossa
osallistua rodunomaisiin kokeisiin ja näyttelyihin.
Hallitus toteaa asian olevan erittäin tärkeä suurimmalle osalle Saksanseisojakerhon jäseniä, koska
asia koskettaa kaikkia karkea- ja lyhytkarvaisen saksanseisojan harrastajia sekä joitakin pienempien
rotujen harrastajia.
Hallitus toteaa, että Saksanseisojakerhon alaisissa roduissa typistettyhäntäisten tuontikoirien
hyödyntäminen jalostuksellisesti on ensiarvoisen tärkeää, koska tuontikoirat tuovat arvokasta uutta
geenimateriaalia rotujemme pieniin suomalaisiin populaatioihin. Esimerkiksi saksanseisojarotujen
emämaassa Saksassa, joka on näiden rotujen tärkein tuontimaa, lyhyt- ja karkeakarvaisen
saksanseisojan hännät typistetään eläinsuojelullisin perustein. Suomen Kennelliiton linjaus, jonka
mukaan EU:n alueelta tuodut metsästyskoirat, joiden häntä on typistetty lähtömaassa
eläinsuojelullisin perustein ja lähtömaan lainsäädännön mukaisesti, eivät saa osallistua Suomessa
rodunomaisiin kokeisiin ja näyttelyihin on rotujemme jalostuksen kannalta kestämätön.
Metsästyskoiraroduissa vastuulliset kasvattajat käyttävät jalostukseen ainoastaan koe- ja
näyttelypalkittuja koiria, joiden luonne-, käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksista on testattua tietoa.
Tämä on myös Suomen Kennelliiton sekä rotujärjestö Saksanseisojakerhon suositusten mukaista.
Näin ollen Suomen Kennelliiton osallistumiskieltokäytäntö rajoittaa ratkaisevasti
typistettyhäntäisten tuontikoirien jalostuskäyttöä Suomessa.
Saksanseisojakerhon hallitus toivoo, että Suomessa voitaisiin toimia asiassa saman käytännön
mukaisesti kuin Ruotsissa, missä osallistuminen rodunomaisiin kokeisiin ja näyttelyihin sallitaan
EU:n alueelta tuoduille metsästyskoirille, joiden häntä on typistetty lähtömaassa eläinsuojelullisin
perustein ja lähtömaan lainsäädännön mukaisesti, vaikka häntien typistäminen on Ruotsissa, kuten
Suomessakin, kielletty.

- Hallituksen edustajaksi Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteluun 15.7.2013 valittiin Vesa
Nummi ja jalostustoimikunnan edustajana toimi Nina Pärssinen.

