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TIIVISTELMÄ
Saksanseisojakerho ry:n (SSK) strategia ohjaa rotujärjestön toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa yhdistyksen sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisessa vuosina 2023 - 2027.
SSK:n visio on ”Terveitä metsästyskoiria metsästäjille”.
SSK:lla on pitkät ja vahvat perinteet. SSK:n strategian kautta toimintaa uudistetaan kohtaamaan vielä paremmin jäsenten tarpeita. Uudistuminen osoitetaan uudella "brändillä". Siinä
keskiössä ovat määritellyt jäsenpalvelut, uudistunut ulkoasu, viestintä, verkkopalveluiden uudistaminen sekä koulutuksen ja jalostuksen tuki.
SSK:n toiminnan strategiset painopistealueet ovat: 1) metsästyskoira, 2) harrastus ja 3) toimintaedellytykset.
Metsästyskoirat: Jalostustoiminnassa asetetaan metsästyskäytön edellyttämät vaatimukset
koirien terveydelle, metsästysominaisuuksille, hyvälle luonteelle, rakenteelle ja ulkomuodolle.
Jalostustoiminnalla tuetaan kasvattajia tiedon tuottamisella ja jalostuskoiraehdotuksilla sekä
korostetaan koirien päätymistä ensisijaisesti metsästäviin koteihin. Koirien jalostustarkastusten määrää lisätään, ja saatavaa tietoa analysoidaan sekä hyödynnetään paremmin jalostustarkoituksissa.
Harrastus: Mannermaisten kanakoirien kouluttaminen ja niillä metsästäminen koesääntöjen
mukaisesti on vaativaa, mutta samalla palkitsevaa. Uusien harrastajien koulutustuki ja sen järjestäminen on hyvä tapa saada uusia koirien omistajia mukaan kerhon toimintaan. Tässä kasvattajien opastava rooli ja alueellisten harrasteyhdistysten antama koulutustuki ovat tärkeitä.
SSK suosittelee roduilleen sopivia koulutusmateriaaleja, ja tätä kautta tukee jäseniä, kasvattajia ja harrasteyhdistyksiä. Yhteiset toimintamallit ja koulutusesimerkit tuottavat eläinsuojelulain mukaiset käytännöt koulutuksessa koiraharrastukseemme. SSK:n tavoitteena on edistää
seisojarotujen näkyvyyttä metsästysharrastajien joukossa. Osallistuminen nuorisotapahtumien järjestämiseen tai niiden järjestäminen nähdään tärkeänä tulevien metsästäjien kasvattamisessa.
Toimintaedellytykset: Vahva talous mahdollistaa toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen. Jäsentulot on tärkein rahoituslähde. Toiminnan kehittäminen edellyttää, että jäsenmäärä kasvaa
ja mainosmyyntitulot lisääntyvät. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan 50 %:lla vuoden 2021
tasosta. Jäsenyys SSK:ssa tuodaan houkuttelevaksi. Rotukerhojen hyväksyminen SSK:n jäsenyhdistykseksi selvitetään.
Euroopan unionin säädösmuutokset, ympäristön ja eläinsuojelun asema on korostunut sekä
metsästyksenvastaisuutta on havaittu viime vuosina. Suomalainen metsästyskulttuuri ja metsästyskoiraharrastus ovat muutospaineiden alla, ja niiden toimintaedellytysten puolesta tulee
yhdistää voimat eri metsästysyhdistysten kanssa. COVID19- pandemian seurauksena verkkotapahtumien järjestäminen on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt. Myös SSK:ssa muutos on käynnissä ja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön.
Strategia toimeenpannaan vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman kautta sekä
raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa.

1 SAKSANSEISOJAKERHO RY:N STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT
Saksanseisojakerho ry:n (SSK) strategia on laadittu hallituksen ja toimikuntien yhteistyönä. Se
on ollut kommentoitavana jäsenistöllä ja esitelty kerhon vuosiseminaarissa sekä ylituomaripäivillä 2022. Laadinnan yhteydessä syntyneet aineistot, kuten nykytilaselvitys, muutosvoimaanalyysi, SWOT-analyysi, toimeenpanon mittaristo sekä hallituksen toimintaa ohjaava toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2027 ovat tallennettu kerhon verkkolevylle.

1.1 SSK:n tarkoitus ja toimintamuodot
Strategian tavoitteena on ohjata yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa vuosien 2023 2027 aikana. SSK:n sääntöjen mukainen tarkoitus ja toimintamuodot ovat:
Saksanseisojakerho on mannermaisten kanakoirien jalostusta ja käyttöä johtava, vaaliva ja
edistävä Suomen Kennelliittoon kuuluva rotujärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää
mannermaisia kanakoiria terveinä ja hyväluonteisina metsästyksen monitoimikoirina, sekä
edistää kanakoiraharrastusta koiranomistajien keskuudessa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan jäsenistönsä metsästysetiikkaan ja ympäristön mielipiteisiin metsästyskoirien aseman ja käytön
turvaamiseksi.
Yhdistys toimii rotujaan tasapuolisesti kohdellen:
- järjestämällä roduille yhteisiä näyttelyitä ja katselmuksia sekä kokeita ja kilpailuja
- julkaisemalla jäsenlehteä ja ylläpitämällä yhdistyksen kotisivuja
- ylläpitämällä mannermaisten kanakoirien tietokantaa, johon tallennetaan tietoa koirien
näyttely- ja koetuloksista sekä terveydentilasta ja luonteesta
- antamalla jalostus- ja pentuneuvontaa sekä ohjeita koirien koulutukseen
- huolehtimalla ulkomuoto- ja koetuomareiden koulutuksesta
- tiedottamalla toiminnastaan sidosryhmilleen ja kanakoiraharrastuksesta kiinnostuneille

1.2 Nykytila
Koiraharrastajien määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosina ja kehitys jatkunee. Rotujärjestöön kuuluu 32 mannermaista seisojarotua ja koirien rekisteröintimäärät ovat nykyisin noin
900–1000 koiraa vuodessa. SSK:n jäsenmäärä laski 2010-luvun loppupuoliskolla ja on kääntynyt jälleen nousuun 2020-luvun vaihteessa. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 2 600 jäsentä, ja
jäsenistön vuotuinen vaihtuvuus on suurta (n. 200-300 henkilöä). Jäsenmaksutulot muodostavat suurimman tulorahoituksen yhdistykselle. Yhdistyksen likviditeetti on hyvä, ja toiminnan
järjestäminen sekä kehittäminen on sopeutettu käytössä olevaan rahoitukseen. Kehittämisen
painopiste on ollut yhdistyksen koiratietokannan kehittämisessä, ja se on ollut erittäin arvostettu jäsenistön keskuudessa ja mahdollistaa jalostustiedon keräämisen sekä analysoinnin. Rotujärjestö tarjoaa kasvattajille ja jäsenille jalostuspalveluita. KAER-ylituomareiden ja ulkomuototuomareiden riittävyys ja laatu vastaavat tarvetta.
Rotujärjestöön kuuluvien rotujen (pl. rodut, joissa rekisteröintimäärä on pieni) metsästysominaisuuksia, luonnetta, rakennetta ja ulkomuotoa edistetään Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmalla (PEVISA) sekä rotukohtaisella Jalostuksen tavoiteohjelmalla (JTO).
Rotukohtaisia eroja terveystilanteessa on. Rodut ovat pysyneet pääsääntöisesti metsästyskäytössä, mutta viitteitä koirien päätymisestä ei-metsästäjille on. Kasvatustoiminta on Suomessa
pienimuotoista, ja kasvattajien rooli tulevien harrastajien mukaan ottamisessa on merkittävä.
Euroopan unionin säädösmuutokset, ympäristön ja eläinsuojelun asema on korostunut sekä
metsästyksenvastaisuutta on havaittu viime vuosina. Suomalainen metsästyskulttuuri ja metsästyskoiraharrastus ovat muutospaineiden alla, ja niiden toimintaedellytysten puolesta tulee

yhdistää voimat eri metsästysyhdistysten kanssa. COVID19- pandemian seurauksena verkkotapahtumien järjestäminen on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt. Myös SSK:ssa toimintamallin
muutos on käynnissä ja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön.

2 SSK:N STRATEGIA VUOSILLE 2023 - 2027
Saksanseisojakerho ry:n (SSK) strategia ohjaa rotujärjestön toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa yhdistyksen sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisessa vuosina 2023 - 2027. Se
antaa rotujärjestölle suuntalinjat ja sen toimeenpano toteutetaan SSK:n hallituksen johtamana. Strategia jalkautuu osana SSK:n vuosikokouksessa hyväksyttävää toimintasuunnitelmaa
ja toteumaa seurataan vuosikertomuksissa. Strategiaan voidaan tehdä tarkistuksia kauden aikana.

2.1 Visio
SSK:n visio on ”Terveitä metsästyskoiria metsästäjille”. Se kuvaa SSK:n tavoitetta turvata monikäyttöiset metsästyskoirarodut sekä huolehtia metsästyskäytön edellyttämien terveysvaatimusten huomioiminen koirien jalostuksessa. Jäsenten ja kasvattajien tuella edistetään metsästyskoirien päätymistä metsästäjille tai metsästyskäyttöön. Suomalainen metsästyskulttuuri
on vaalimisen arvoinen. SSK kantaa vastuuta tulevien sukupolven harrastusmahdollisuuksien
jatkumisesta.

Terveitä
metsästyskoiria metsästäjille
Kuva 1: SSK:n visio

2.2 Arvot
SSK:n arvot ovat:
- metsästyskoirien puolesta ja turvana
Kunnioitamme rotujen käyttötarkoitusta, riistaa ja luontoa sekä metsästyskulttuuria. Edistämme Suomalaisen metsästysperinteen ja -kulttuurin säilymistä. Huolehdimme rotujemme
terveestä rakenteesta, terveydestä ja käyttötarkoitukseen sopivuudesta.
- perinteinen ja uudistuva
Kunnioitamme SSK:n pitkää perinnettä rotujärjestönä sekä syntynyttä mannermaisten kanakoiraharrastajien kulttuuria. Hyödynnämme uusiutumisessa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja sovitamme toimintamme parhaiten palvelemaan kerhon tavoitteita sekä jäsenistön
tarpeita.
- vastuullinen
Tunnemme vastuumme tasapuolisena toimijana ja kaikkia rotuja edistävänä rotujärjestönä. Ylläpidämme korkeaa moraalia kaikessa kerhon toiminnassa. Kerhon toiminnassa ja linjauksissa huomioidaan vastuullisuus, koski se sitten koirien jalostusta ja kasvatusta, koirien
koulutusta tai koirienpitoa, metsästystä, oikean tiedon välittämistä, kokeiden järjestämistä,
muuta harrastustoimintaa tai vaikka aseen käsittelyä.

2.2 Strategiakauden painopistealueet
SSK:n strategiakauden 2023 - 2027 painopistealueet ovat: 1) metsästyskoira, 2) harrastus ja 3)
toimintaedellytykset.

Kuva 2: Strategiakauden painopistealueet ja tavoitteet

2.2.1 Metsästyskoira
SSK:n toiminnan läpileikkaavana tekijänä on säilyttää metsästyskoirien alkuperäinen käyttötarkoitus (rotumääritelmänmukaisuus). Käyttöominaisuudet turvataan tasapainoisesti mm.
rakenteen, luonteen ja ulkomuodon kautta. Koirien rodunomaisten taipumusten turvaamiseksi koirien päätymistä vain metsästäjille tuetaan.
Rotujärjestön vastuu korostuu rotumääritelmänmukaisuuden säilyttämisessä ja koirien terveydestä huolehtimisessa. SSK:n vastuu konkretisoituu rotumääritelmän ylläpitämisenä, Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelman (PEVISA) ja Jalostuksen tavoiteohjelman
(JTO) laatimisessa sekä mannermaisten kanakoirien erikoiskokeiden sääntöjen pitämisenä
vaatimuksiltaan korkeatasoisina.
Tavoitteet - metsästyskoira:
 SSK kantaa vastuun metsästyskoirien tulevaisuudesta nyt ja tulevaisuudessa
 Kasvattajia ja jäseniä tuetaan rotumääritelmän mukaisten rotujen säilyttämisessä
 Jalostustarkastuksia lisätään ja niitä pidetään ympäri Suomea
 Jalostustiedon keräämistä, analysointia ja tiedon jakamista tehostetaan
 Jäsentiedotusta lisätään esim. jalostus, koirien rakenne ja käyttöominaisuudet,
koesäännöt.
Kasvattajat kantavat käytännön vastuun metsästyskoirien tulevaisuuden turvaamisesta. SSK:n
tehtävänä on tukea kasvatustyötä ja antaa jalostukseen liittyvää tietoa. Yhteistyö takaa parhaimmillaan rotujen säilymisen rotumääritelmän mukaisena ja metsästäjien metsästyskumppaneina. Jalostustiedon määrä, laatu ja avoin saatavuus tukevat jalostusvalintoja. Jäsenille
suunnattu jalostustieto lisää jäsenten tietoisuutta toivotuista sekä ei-toivotuista koirien terveystiedoista tai ominaisuuksista. Tämän kolmikannan (SSK - kasvattajat - jäsenet (pennun ostaja)) avointa vuorovaikutusta tuetaan.

2.2.2 Harrastus
Mannermaisten kanakoirien kouluttaminen ja niillä metsästäminen koesääntöjen mukaisesti
on vaativaa, mutta samalla palkitsevaa. Seisojat toimivat monitoimikoirina ja niiden käyttöominaisuuksia metsästyksessä arvostetaan. Harrastajilleen koirat tuovat iloa ympärivuotisina

käyttökoirina. Tästä syystä seisojat ovat haluttuja ja ne itsessään hankkivat uusia harrastajia
rotuun. SSK:n tulee edistää seisojarotujen näkyvyyttä metsästysharrastajien joukossa. Osallistuminen nuorisotapahtumien järjestämiseen tai niiden järjestäminen nähdään tärkeänä tulevien metsästäjien kasvattamisessa.
Uusien harrastajien koulutustuki ja sen järjestäminen on hyvä tapa saada uusia koirien omistajia mukaan kerhon toimintaan. Tässä kasvattajien opastava rooli ja harrasteyhdistysten koulutustuki ovat tärkeitä. SSK suosittelee roduilleen sopivia koulutusmateriaaleja ja tukee tätä
kautta jäseniä, kasvattajia ja harrasteyhdistyksiä. Yhteiset toimintamallit ja koulutusesimerkit
tuottavat eläinsuojelulain mukaiset käytännöt koulutukseen ja koiraharrastukseemme.
Tavoitteet – harrastus:
 Mannermaisten seisojien haluttavuuden lisääminen metsästäjien keskuudessa
 Nuorisotoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
 Koulutustuen suunnittelu ja toimeenpano
 Yhteistoiminnan lisääminen harrasteyhdistysten kanssa.

2.2.3 Toimintaedellytysten turvaaminen
Jäsenet ovat tärkein voimavaramme rotujemme metsästysominaisuuksien ylläpitämisessä ja
rotujärjestön tehtävien toteuttamisessa. SSK:n tuleekin tuottaa jäsenille vastineeksi lisäarvopalveluita. Jäsenet tulee saada tuntemaan jäsenyys tärkeäksi. SSK:n jäsenmäärän lisääminen
50 %:lla on mahdollista tarkasteltaessa Suomen koirapopulaatiota. Jäsenmäärän kasvattaminen on yksi tärkeimmistä keinoista jäsenpalveluiden edelleen kehittämiseen ja taloudellisten
toimintaedellytysten turvaamisessa.
Toimintaympäristön muutospaineet voivat vaikuttaa kielteisesti harrastustoimintaamme.
Muutokset tulee tunnistaa, ja niihin vaikuttaa etupainotteisesti. Kansallisen ja kansainvälinen
yhteistoiminta on edellytys muutoksiin vaikuttamisessa. SSK:n tulee verkottua ja ylläpitää verkostoja eri metsästys- ja koiraharrastajiin. Laajan ja lähes joka alalta oleva jäsenistön hyödyntäminen vaikuttamisen tukemisessa mahdollistaa arvostetuksi vaikuttajaksi asemoitumisessa.
Yhteistyö on kuitenkin tärkein keino vaikuttaa.
SSK:lla on pitkät perinteet ja toiminta on ollut pitkään vakiomuotoista. SSK:n strategian kautta
toimintaa uudistetaan ja virkistetään. Uudistuminen osoitetaan uudella "brändillä". Siinä keskiössä ovat uudistunut ulkoasu, verkkopalveluiden uudistaminen, viestintä sekä koulutuksen
ja jalostuksen tuki. Digitaalisten palveluiden mahdollisuus hyödynnetään.
Tavoitteet – toimintaedellytysten turvaaminen
 Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan 50 %:lla vuoden 2021 tasosta strategiakauden aikana ja suhteellista vuosivaihtuvuutta pienennetään
 Jäsenpalvelut tuotteistetaan ja niitä käytetään jäsenhankinnan tukena
 Toiminnan kehittäminen rahoitetaan tulorahoituksella. Mainosmyyntiä kasvatetaan
 Toimintaympäristön muutoksiin varaudutaan verkottumalla muiden yhdistysten
kanssa
 Strategian toimeenpanoa tuetaan uudistetulla ulkoasulla
 SSK:n sisäistä ja ulkoista viestintää parannetaan.

3 Toimeenpano
Strategia toimeenpannaan vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman kautta sekä
raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa.
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