Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 16.–17.8.2014 Parkano
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Aro, Hakkarainen (klo 16.45 alkaen), Kilpimaa (puhelimitse), Suomaa
ja varajäsen Aalto
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Todettiin, että Kennelliitolta on tullut toimintamäärärahaa 827 euroa.
Todettiin Kennelliitolta tulleet ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta
ulkomuotoarvostelussa. Ohjeet on saatettu ulkomuoto- ja jalostustoimikunnan tietoon.
Hyväksyttiin Uudenmaan Kanakoiraharrastajien hakemus vuosikokouksen 2016 ja
erikoisnäyttelyn 2018 järjestämisestä. Samalla esitettiin toive, että alueellisen kierron
mukaisesti vuoden 2017 kokous olisi idässä tai pohjoisessa. Erikoisnäyttelyn osalta päätettiin,
että erikoisnäyttely 2018 annetaan Uudenmaan Kanakoiraharrastajille järjestettäväksi, mikäli
Riistakoiran 2017 järjestäjä ei halua sitä järjestää. Koetoimikunnalle annetaan tehtäväksi
hakea vuoden 2017 Riistakoirakilpailulle järjestäjä. Koska vuorossa olisi riistatilanteen sen
salliessa tunturikoe, annetaan koetoimikunnalle evästykseksi tiedustella ensin Lamakalta
halukkuutta järjestää koe joko tunturi- tai metsäkokeena.
Päätettiin hyväksyä Junkkarin päivitetty läpivientiohje koetoimikunnan esityksen mukaan.
Junkkarin ohjeeseen lisätään vaatimus, että päästäkseen finaaliin tulee koiralla olla NUO1
palkinto ja kaikista osa-alueista hyväksytty suoritus. Päätuomari voi edelleenkin täydentää
finaalikoirien määrää NUO2-koirilla, mutta samoin perustein, eli jokaisesta osa-alueesta tulee
olla hyväksytty suoritus.
Päätettiin hyväksyä täydennetty KAER-kokeiden läpivientiohje ylituomaripäivien
ohjeistuksen ja koetoimikunnan esityksen mukaisesti. Läpivientiohjetta muutetaan niin, että
riista jaetaan metsäriistaan/peltoriistaan sen mukaan, missä maastossa ko. laji luonnollisesti
elää. Metsäriistalajeihin lisätään: metsäjänis/rusakko, lehtokurppa, kiiruna. Peltoriistalajeihin
lisätään: metsäjänis/rusakko, lehtokurppa. Tämä vaikuttaa M- ja P-koodien merkitsemiseen
koesuorituksen yhteydessä ja selkiyttää tilannetta mm. VOI1-palkintojen osalta. Jotta asiasta
tiedottamiselle jää riittävästi aikaa, ohjemuutos astuu voimaan vasta ensi koekaudella 1.6.2015
yhtä aikaa vesikoeuudistuksen kanssa. Koetoimikunta tekee tarvittavat muutokset ohjeeseen ja
hoitaa tiedotuksen ylituomareille ja nettiin.
Hyväksyttiin ylituomarikoulutukseen koetoimikunnan esityksen mukaisesti Pasi Eronen ja
Minna Loukusa.
Käsiteltiin koetoimikunnan esitykset kilpailujen päätuomareiksi. Valittiin vuoden 2015
Riistakoiran päätuomariksi Lauri Rauma ja Junkkarin päätuomariksi Hannu Liedes.
Hyväksyttiin koetoimikunnan esityksen mukaisesti Ilmajoen metsästysseuran hakemus Ladies
Trial 2015 kilpailun järjestämisestä.
Päätettiin järjestää verinäytteiden keräys Hannes Lohen tutkimusprojektille Junkkarin
yhteydessä sovitulla tavalla.
Käsiteltiin Erja Nummen esitys liittyen ulkomaisen uroksen jälkeläisten rekisteröintiin.
Tausta: Vuoden alusta Kennelliitto on muuttanut käytäntöä, jolla todennetaan, että astutukseen
käytetyllä ulkomaisella uroksella on normaalit kivekset ja hyväksyy todistukseksi vain
eläinlääkärin lausunnon tai FCI:n näyttelysääntöjä noudattavan koiranäyttelyn laatuarvostelun,
jossa ulkomuototuomari on todennut asian. Aiemmin ko. todisteeksi kelpuutettiin mm.
saksalaisen jalostuskatselmuksen lausunto. Käytännön muuttumisesta Kennelliitto ei ole
informoinut rotujärjestöjä. Hallitus päätti hyväksyä esityksen sillä lisäyksellä, että esitys
koskee kaikkia Saksanseisojakerho ry:n rotuja. Esitys: Kun johonkin Saksanseisojakerhon
alaiseen rotuun kuuluva jalostusnarttu astutetaan saksalaisella uroksella, jolla ei ole
laatuarvostelutulosta FCI:n koiranäyttelystä tai erillistä eläinlääkärintodistusta normaaleista
kiveksistä, kasvattaja toimittaa rodun jalostusneuvojalle kopion uroksen saksalaisesta
käyttökoearviointilomakkeesta tai/ja jalostuskatselmuslausunnosta. Saksanseisojakerho ry
hyväksyy Saksan metsästyskoirajärjestö Jagdgebrauchshundverband eV:n (JGHV) sääntöjen
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mukaan järjestettyjen käyttökokeitten (VJP, HZP, VGP) yhteydessä järjestetyn katselmuksen
perusteella Saksassa jalostukseen hyväksytyn uroksen käyttökoearviointilomakkeen
kivestodistuksena. Saksanseisojakerho ry hyväksyy myös jalostuskatselmuksen eli
Zuchtschaun arviointikaavakkeen Saksassa jalostukseen hyväksytyn uroksen
kivestodistuksena. Todettuaan todistuksen asianmukaiseksi, rodun jalostusneuvoja kirjoittaa
asiasta lausunnon, jonka kasvattaja liittää muihin pentueen rekisteröintiin tarvittaviin
dokumentteihin ja toimittaa Kennelliittoon.
Jalostuskatselmus: todettiin, että Artion arvio jalostuskatselmuskaavakkeiden tallennuspaikan
luomisen hinnasta tietokantaan on noin 1500–3000 euroa. Päätettiin siirtää päätös
tallennuspaikan hankkimisesta tammi-helmikuun kokoukseen, jolloin ko. rahasumma voidaan
varata ensi vuoden budjetista. Tiedonsaannin varmistamiseksi päätettiin, että skannataan tässä
vaiheessa tämän vuoden jalostuskatselmuksen arvostelupaperit pdf-muodossa nettisivuille.
Laitetaan kaavakkeet jokaisen rodunkuvauksen alle. Pyydetään ulkomuoto- ja
jalostustoimikunnalta ehdotus tapahtuman kehittämisestä ja velvoitetaan jalostustoimikunta
järjestämään seuraava jalostuskatselmus. Todettiin, että katselmus tulisi järjestää kahden- tai
kolmen vuoden välein.
Käsiteltiin Juha Siitosen laatima selvitys SSK:n järjestelmien elinkaaresta. Annettiin
tietojenkäsittelytoimikunnalle tehtäväksi selvittää yhdessä jalostustoimikunnan kanssa
tiedossa olevat tulevaisuuden tarpeet tietokannan osalta. Pyydetään
tietojenkäsittelytoimikuntaa tekemään kehityssuunnitelma 2020–2030. Suunnitelman tulee
ottaa kantaa sekä käyttöliittymään (rakenne ja toiminnot), että tietokantaan sekä vanhojen
tietojen käytettävyyteen ja konversioon. Sihteeri tiedottaa toimikuntia.
Päätettiin, että vuosikokous 2015 järjestetään Keski-Suomessa. Kokouspaikka päätetään
myöhemmin. Päätettiin aiemmasta poiketen, että vuosikokous järjestetään säästösyistä
yksipäiväisenä, ilman jalostuspäivää.
Päätettiin tehdä kalenteri kokeeksi vuodelle 2016, myyntiin Junkkarissa 2015.
Vastuuhenkilöksi valittiin Tommi Kinnunen.

