Ulkomuototoimikunnan ohjesääntö
1. Ulkomuototoimikunta on Saksanseisojakerho ry:n hallituksen alainen toimikunta, jonka toimialaa
on mannermaisten seisojien ulkomuotoasiantuntijana toimiminen ja uusien/laajentavien
ulkomuototuomareiden koulutustilaisuuksien ja arvostelukokeitten järjestäminen.
2. Saksanseisojakerho ry:n hallitus kutsuu ulkomuototoimikunnan jäsenet ja nimeää
puheenjohtajan. Ulkomuototoimikunta voi halutessaan tehdä toimikuntaan kutsuttavista henkilöistä
ehdotuksen hallitukselle.
Toimikuntaan kuuluu vähintään 4 henkilöä, joista yksi on puheenjohtaja. Toimikunnan jäsenen on
oltava SSK:n ja Suomen Kennelliiton jäsen. Toimikunnan jäsenen toimikausi on 3 vuotta ja
puheenjohtajan 3 vuotta. Hallitus vahvistaa päätöksen vaihtuvista/jatkavista jäsenistä yhdistyksen
vuosikokouksen yhteydessä.

3. Ulkomuototoimikunnan tehtävät, joiden hoitamiseen osallistuvat kaikki rotujärjestön omat
erikoistuomarit:
a) Rotujärjestön koulutusten järjestäminen uusille/ laajentaville ulkomuototuomareille
b) Arvostelu - ja näyttökokeitten järjestäminen laajentaville ulkomuototuomareille
c) Koulutusmateriaalien laatiminen ja päivittäminen
d) Toimiminen tuomaritehtävissä rotujärjestön jalostustarkastus/jalostuskatselmustilaisuuksissa
Kaikki rotujärjestön omat erikoistuomarit saavat tasapuolisesti osallistua em. tehtävien hoitamiseen
ja ulkomuototoimikunnan on kuultava kaikkia rotujärjestön erikoistuomareita em. tehtävien
tehtävienjakoa tehdessään. Toimikuntaan nimetyt henkilöt ovat vastuussa siitä, että kaikki tehtävät
tulevat hoidettua.
Jalostustarkastusten/-katselmusten arvostelijat päätetään viimeistään 2 kk aikaisemmin.
Kaikki rotujärjestön omat erikoistuomarit ovat velvollisia seuraamaan Saksanseisojakerhoon
kuuluvien mannermaisten rotujen ulkomuodon kehittymistä ja mahdollisuuksien mukaan
tiedottamaan jäsenistölle. Toimikunta huolehtii tiedottamisvastuun täyttämisestä.
Kaikki rotujärjestön omat erikoistuomarit ovat velvollisia pitämään yllä tietotaitoaan
mannermaisista seisojista esim. arvostelemalla koiranäyttelyissä, olemalla läsnä Junkkarissa ja
rotujärjestön erikoisnäyttelyssä, opintomatkoilla ulkomaisiin tärkeimpiin näyttelyihin,
osallistumalla neuvottelupäiville sekä seuraamalla rotujen tilannetta muissa maissa. Toimikunta
huolehtii matkoihin liittyvän tiedottamisvastuun täyttämisestä.

4. Ulkomuototoimikunnan tehtävät, jotka ovat toimikunnan vastuulla:
a) Tietojen toimittaminen Kennelliittoon rotujärjestön koulutustilaisuuksiin
osallistuneista tuomareista sekä ko. tietojen tallentaminen rotujärjestön käyttöön.
b) Ulkomuototoimikunta organisoi näyttelytulosten ja -kertomusten tallentamisen
rotujärjestön tietokantaan.
c) Rotujärjestön erikoisnäyttelyn järjestäjien avustaminen/ohjeistaminen
tuomarivalinnoissa.
d) Seuraavan vuoden koulutusaikataulun toimittaminen Kennelliittoon ja
julkaistavaksi koulutuskalenterissa kuluvan vuoden loppuun mennessä.
e) Toimikunta toimittaa hallitukselle toimintakertomuksen, -suunnitelman ja -budjetin
vuosittain tammikuun loppuun mennessä.
f) Toimikunta tiedottaa rotujärjestön hallitusta ennakkoon ulkomuototoimikunnan
toimintaan liittyvistä tavanomaista suuremmista kustannuksista (esim. tilavuokrat,
matka- tai majoituskustannukset, tarvike- tai laitehankinnat yms.).
g) Ulkomuototoimikunta voi tarvittaessa tehdä SSK:n hallitukselle esityksiä asioiden
ajamiseksi ja/tai päättämiseksi Suomen Kennelliitossa tai sitä korkeammissa elimissä
(esim. FCI, eduskunta).
5. Hallitus voi antaa toimikunnalle myös muita tehtäviä.
6. Ulkomuototoimikunnan kokoukset. Ulkomuototoimikunta järjestää vähintään yhden kokouksen
vuodessa. Kokouksessa suunnitellaan seuraavan vuoden koulutusaikataulu ja jaetaan
koulutustilaisuuksissa kouluttajina toimivien tehtävät sekä päätetään arvostelu- ja näyttökokeitten
vastaanottajat.
Kokouksista laaditaan normaalin kokouskäytännön mukainen pöytäkirja. Toimikunnan jäsenten
tarkastama ja hyväksymä pöytäkirja toimitetaan tiedoksi rotujärjestön hallitukselle 1 kk:n kuluessa
kokouksesta.
Ulkomuototoimikunnan kokouksissaan käsittelemistä asioista ja päätöksistä tiedotetaan laajemmin
vain toimikunnan jäsenten yhteisellä päätöksellä.
7. Ulkomuototuomaripäivät. Rotujärjestön ulkomuototuomarit voivat järjestää kerran vuodessa
yhteisen tapaamisen (”kokemustenvaihtoa ja vertaistukea”), jolloin voidaan keskustella
arvostelukokemuksista, rotujärjestön roduissa havaituista asioista tai muista tuomaritoimintaan
liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Ulkomuototoimikunnan järjestämissä tilaisuuksissa noudatetaan SSK:n matkustussäännön
kulukorvauksia. Kuitenkin tuomaritehtäviin kutsuttujen SSK:n ulkopuolisten tuomarien osalta
noudatetaan Kennelliiton matkustussääntöä.
Saksanseisojakerhon hallitus voi tarvittaessa neuvotella ulkomuototoimikunnan kanssa, mikäli on
tarvetta poiketa tästä ohjeesta tai muuttaa sitä. Mahdolliset muutokset tähän ohjesääntöön vahvistaa
Saksanseisojakerhon hallitus.

