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ROTUYHTEYSHENKILÖN OHJE
Saksanseisojakerho ry:n jalostustoimikunnan muiden rotujen jalostusneuvojalla sekä münsterinseisojien ja
pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostusneuvojalla on alaisinaan rotuyhteyshenkilöitä.
Rotuyhteyshenkilö edustaa yhtä rotua tai muutamaa rotua, joiden rekisteröintimäärät eivät riitä omaan
jalostusneuvojaan.
Rotuyhteyshenkilö on rodun virallisen jalostusneuvojan alainen ja hänellä on 3-vuotinen toimikausi.
Rotu voi saada oman rotuyhteyshenkilön, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
Rodun pitää olla jo vakiintunut Suomeen:
- rodulla pitää olla viimeisten 10 v aikana vuosittain rekisteröintejä Suomessa,
- rekisteröityjä pentuja vähintään neljältä kotimaiselta kasvattajalta viimeisten 10 v aikana sekä
- KAER-kokeissa palkittuja koiria viimeisten 10 v aikana.
Rotuyhteyshenkilön valinta:
- Saksanseisojakerhon hallitus päättää jalostustoimikunnan esityksestä oikeudesta uuden rodun
rotuyhteyshenkilön valintaan.
- Rodun harrastajat tuovat rotuyhteyshenkilöehdokkaat hyvissä ajoin ennen Saksanseisojakerhon
vuosikokousta rodun virallisen jalostusneuvojan tietoon.
- Vuosikokouksen rotukokous esittää rotuyhteyshenkilöä.
o Hänen valintansa edellyttää rodun virallisen jalostusneuvojan hyväksyntää.
- Jalostustoimikunta päättää rotuyhteyshenkilön valinnasta.
- Saksanseisojakerhon hallitus hyväksyy rotuyhteyshenkilön valinnan.
Erottaminen ja lakkauttaminen:
Rotuyhteyshenkilö voidaan erottaa kesken toimikauden, jos hän ei kykene suoriutumaan tehtäviensä
hoitamisesta hyväksyttävällä tavalla. Tietyn rodun rotuyhteyshenkilön toimi voidaan lakkauttaa tai yhdistää
toisen rodun kanssa, jos rotu ei toistuvasti täytä oman rotuyhteyshenkilön saamisen edellytyksiä.
Erottamista, lakkauttamista tai yhdistämistä esittää jalostustoimikunta ja siitä päättää Saksanseisojakerhon
hallitus.
Rotuyhteyshenkilön tehtävät:
- Jakaa rodusta kiinnostuneille, rodun harrastajille ja kasvattajille rotutietoutta. Noudattaa
jalostusyhdistelmistä ja rodusta kertoessaan Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan
pentuvälityksen ohjeita.
- Tukee rodun kehittymistä Suomessa yhdessä rodun virallisen jalostusneuvojan kanssa
Saksanseisojakerhon tarkoituksen sekä jalostustoimikunnan toimintaohjeiden mukaisesti. Työnjako
jalostusneuvojan ja rotuyhteyshenkilön välillä on jalostusneuvojan ja rotuyhteyshenkilön välinen
sopimusasia.
- Hoitaa oman rotunsa tietokantapäivityksiä SSK:n tietokantaan sovitussa laajuudessa: vähintään
pentuelistaa, enintään pentuelistaa ja jalostusrekisteriä.
- Toimittaa oman rotunsa pentuetiedot ja mahdollisesti jalostusrekisteritiedot Saksanseisoja-lehteen.
Huolehtii mahdollisesta oman rodun rotupalstasta Saksanseisoja-lehdessä. Laatii oman rotunsa
toimintakertomuksen vuosittain määräaikaan mennessä ja toimittaa sen jalostusneuvojalleen.
- Laatii rotunsa PEVISA-anomuksen sekä jalostuksen tavoiteohjelman määräaikaan mennessä
itsenäisesti tai yhteistyössä jalostusneuvojan kanssa, kuten jalostusneuvojan kanssa on sovittu.
- Rotuyhteyshenkilö on aina jalostusneuvojan alainen, vaikka hoitaisi oman rotunsa tehtäviä
laajastikin.

o Rotuyhteyshenkilö on velvollinen vastaamaan jalostusneuvojan yhteydenottoihin aina niin
nopeasti kuin mahdollista.
o Rotuyhteyshenkilö on velvollinen huolehtimaan hoidettavakseen ottamistaan rotunsa
vastuutehtävistä vastuullisesti ja annettuja määräaikoja noudattaen, tarvittaessa
jalostusneuvojaa konsultoiden.
o Rotuyhteyshenkilö on vastuussa rodun harrastajien ja kasvattajien tasapuolisesta kohtelusta
sekä faktoihin perustuvasta tiedon jakamisesta.
Rotuyhteyshenkilö vastaa tehtävänsä hoitamisen kustannuksista itse. Hänellä on oikeus täyteen
kilometrikorvaukseen Saksanseisojakerhon vuosikokoukseen matkustaessaan.

