Tiedotteet

SAKSANSEISOJAKERHON VUOSIKOKOUS
16. – 17.4.2016
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat.

Vuosikokouksen ohjelma
AIKATAULU
Lauantai 16.4.2016
11.00 – 11.50 Valtakirjojen tarkastus
12.00 – 16.00 Jalostusluennot
16.30 – 18.30 Roturyhmät – HUOM! Aikataulu muuttunut
edellisen lehden tiedoista!
18.45 – 19.15 Valtakirjojen tarkastus
19.30 Päivällinen
Sunnuntai 17.4.2016
8.30 – 9.50 Valtakirjojen tarkastus
10.00 Vuosikokous

MAJOITUS JA PÄIVÄLLINEN
Hotelli Nuuksio
(entinen Kokoushotelli Siikaranta)
Naruportintie 68
02860 Espoo (navigaattoreissa paikkakuntana Kirkkonummi)
p. 09 867 971
email: myynti@hotellinuuksio.fi
www.hotellinuuksio.fi
Hotelli tarjoaa sopimushintaista majoitusta seuraavasti:
78€ / yö / yhden hengen huone
90€ / yö / kahden hengen huone

KÄYTTÖJALOSTUSPALKINTOASIAT:
Käyttöjalostuspalkintoanomukset on tullut toimittaa sihteerille 31.1.2016 mennessä, myöhemmin tulleet anomukset siirtyvät automaattisesti v. 2017 vuosikokouksen jaettavaksi. Lista
palkinnon saajista laitetaan viikolla 10 kerhon webbisivuille ja
se toimii samalla kutsuna saapua noutamaan palkinnot vuosikokouksessa.

KIERTOPALKINTOASIAT:
Vuosikokouksessa jaettavat kiertopalkinnot on toimitettava
ennen vuosikokousta viim. 31.3.2016 mennessä sihteerille tai
huolehdittava sekä tiedotettava sihteerille miten aikoo toimittaa kiertopalkinnot vuosikokouspaikalle.
Rotukohtaiset palkinnot jaetaan roturyhmissä ja ne on toimitettava vuosikokouspaikalle tai tiedotettava ko. rodun jalostusneuvojalle, miten huolehtii palkinnot vuosikokouspaikalle.
Huom!
Liian moni edellisen vuoden kiertopalkinnon saaja jättää ilmeisesti huolimattomuuttaan palauttamatta ko. palkinon ja
tästä johtuen moni kiertopalkinto jää jakamatta edelleen seuraavalle saajalle vuosikokouksessa. Hallitus ei voi ottaa vastuuta tästä mielipahaa tuottavasta toiminnasta, vaan pyrkii tiedottamaan tästä palkintorotaatiosta sekä muistuttamaan asiasta
yleisesti SSK ry:n päätiedotuskanavia käyttäen: Vuosikokouskutsun yhteydessä Saksanseisoja-lehdessä nro 1/16 sekä viikolla 10 kerhon webbisivuilla ja jälkimmäinen toimii samalla kutsuna saapua noutamaan palkinnot vuosikokouksessa.

Majoitus + päivällinen
Yhden hengen huoneessa 93,50€ / henkilö / yö
Kahden hengen huoneessa 60,50€ / henkilö / yö

Erovuoroisia hallituksen ja jalostustoimikunnan
jäseniä:

Huonehintaan sisältyy buffetaamiainen sekä aamu- ja iltasauna. Lemmikkimaksu 30€ / huone / viipymä.

Puheenjohtaja Kimmo Vesanto, ei voi enää asettua ehdolle puheenjohtajaksi, joten kokouksessa valitaan Saksanseisojakerholle uusi puheenjohtaja.

Jokainen varaa huoneensa/päivällisensä itse suoraan hotellista tunnuksella ”Saksanseisojakerho”. Erikoishintaisia huoneita
on tarjolla rajoitettu määrä 20.3.2016 saakka. Jokainen maksaa huoneensa itse.

Hallituksesta ovat erovuorossa Kari Kilpimaa (ei käytettävissä
jatkamaan) ja Saija Suomaa (käytettävissä jatkamaan).

Päivällinen
Kotiruokabuffet 15,50 €
Salaattibuffet (3 salaattia) leivät ja levitteet sekä kotijuomat
Lämmin kotiruoka lisukkeineen
Kiisseli, kahvia ja teetä

Jalostustoimikunnasta ovat erovuorossa Tiina Eskelinen (kk),
Nina Pärssinen (lk) ja Päivi Pesonen (br).
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VUOSIKOKOUKSEN VALTAKIRJAT
Saksanseisojakerho ry:n jäsen voi yhdistyksen kokouksessa
edustaa itsensä lisäksi kolmea muuta jäsentä, joiden allekirjoittamat, yksilöidyt valtakirjat hänen on esitettävä kokouksessa.
Yksilöity valtakirja tarkoittaa, että valtakirjan antaja on itse

nimennyt edustajansa. Antaja voi valtakirjassa myös ilmoittaa,
edustaako valtuutettu henkilö häntä kaikissa tehdyissä päätöksissä (näin tavallisesti) vaiko vain jossakin nimetyssä asiassa.

VALTAKIRJA
Valtuutan ____________________________________________ käyttämään äänivaltaani
valtuutetun etu- ja sukunimi
Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksessa Espoossa 17.4.2016.
_____________________________________________________
Paikka ja aika, allekirjoitus ja nimenselvennys
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Saksanseisojakerho ry:n kasvattajapalkinnon
tulevaisuus?
Saksanseisojakerhon hallitus on kokouksessaan 13.14.2.2015 päättänyt tarkentaa Saksanseisojakerhon
kasvattajapalkintojen sääntöjä. Muutoksen on tarkoitus koskea ensimmäisen kerran vuoden 2016 vuosikokouksessa jaettavia palkintoja.
Kiertopalkinnon taustaa
Kiertopalkinnot on suunnitellut Seppo Polameri ja ne on jaettu samoilla perusteilla vuodesta 1993 alkaen seuraavissa roduissa: karkeakarvainen saksanseisoja, lyhytkarvainen saksanseisoja, bretoni ja pienimünsterinseisoja. Kiertopalkinnon
taustalla on ollut halu palkita kasvattajan sellainen pentue, joka on tasalaatuinen metsästysominaisuuksiltaan ja koulutettavuudeltaan, ja jossa on lukumääräisesti eniten nuortenluokassa
palkittuja koiria. Mikäli useammassa pentueessa on sama määrä palkittuja, määräytyy palkitseminen palkintosijojen mukaan
ja viime kädessä nuorin pentue voittaa.

Miten sitten säännöt ovat muuttumassa, mikäli
kasvattajapalkinto jaetaan hallituksen päätöksen
mukaisella jakoperusteella?
Jatkossa kasvattajapalkinnon saisi kasvattaja, jonka pentueessa
on eniten PISTEITÄ nuortenluokan tuloksista, kun vain jokaisen koiran paras tulos huomioidaan. Mikäli ollaan tasapisteissä, nuorempi pentue voittaa. Pisteytys: NUO1 5 pistettä,
NUO2 3 pistettä, NUO3 1 piste.

Miten pisteperusteinen malli muuttaa
kasvattajapalkinnon luonnetta?
Tulevaisuudessa pentue jossa on yksi NUO1-palkittu koira voi
mennä ohi sellaisen pentueen, jossa on viisi NUO3-palkittua
pentua (mikäli ykkösen saanut koira on nuorempi) ja samalla kaavalla kaksi NUO1:stä menee ohi kymmenen NUO3:n.
Hallituksen tekemä päätös on siis täydellinen muutos kasvattajapalkinnon sääntöihin. Alkuperäisen periaatteen mukaisestihan haluttiin palkita ne pentueet, joissa on mahdollisimman
monta NUO-palkittua koiraa.

Keskustelua aiheesta vuoden 2015
vuosikokouksessa

kun asia otetaan kokouksessa esille. Ei ole tullut esille, että mikä vanhoissa säännöissä oli vikana. Kokouksen aikana pohdittiin, onko pienikokoinen ja suurikokoinen pentue eriarvoisessa asemassa palkintoa jaettaessa. Jalostustoimikunnan pj. Nina Pärssinen sanoi, että esimerkiksi 14 pennun pentueet ovat
harvinaisia. Itse olen myös sitä mieltä, että hyvin vähälukuinen pentue ei ole jalostuksellisesti onnistunut (heikko lisääntyminen, pentukuolemat, sairaudet tms.) vaikka siitä 100%
nuortenluokassa palkittaisiinkin. Säännöt tulisi pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja tasapuolisina, ja sitä pitkään voimassa olleet säännöt juuri olivat. Ihmetystä herätti jäsenistön keskuudessa laajasti varsinkin se, että miksi SSK:n
hallitus on puuttunut selkeästi jalostuksellisen palkinnon jakoperusteisiin ilman, että aloite olisi tullut jalostustoimikunnalta tai siltä olisi edes mielipidettä kysytty. Sääntöjen muutos
on niin totaalinen ja asia niin merkittävä kasvattajien kannalta,
että se olisi pitänyt ottaa keskusteluun ensin roturyhmissä ja
sen jälkeen vuosikokouksessa äänestettäväksi. Nyt marssijärjestys oli se, että hallitus päätti ja sen jälkeen tiedotti jalostustoimikuntaa muutoksesta ja kehotti ottamaan asian esille vuosikokouksen roturyhmissä. Hallituksen tekemän päätöksen helmikuinen ajankohta oli huono, sillä kasvattajat ja jäsenistö eivät voineet reagoida ja pyytää sääntömuutosta vuosikokouksen
asialistalle, koska vuosikokouksessa käsiteltävät asiat tulee olla
SSK:n hallituksen tiedossa ennen tammikuun loppua. Huhtikuisen vuosikokouksen lopussa puheenjohtaja Kimmo Vesanto kuitenkin lupasi, että hallitus tulee olemaan yhteydessä asian tiimoilta jalostustoimikuntaan ja kysellä myös kasvattajien
mielipiteitä. Tänään (9.1.2016) saamani tiedon mukaan hallitus ei ole ollut yhteydessä jalostustoimikuntaan eikä myöskään
kasvattajiin asian tiimoilta. Siksi asia tullaan käsittelemään tämän kevään eli vuoden 2016 vuosikokouksessa Espoon Siikarannassa sunnuntaina 17.4.2016.
Tulen esittämään hallitukselle, että asia äänestytetään ennen kasvattajapalkintojen jakamista, ja että äänestystuloksen
perusteella katsotaan millä säännöllä palkinnot vuoden 2016
vuosikokouksessa jaetaan. Voimassa on myös se lupaus minkä
vuosikokouksessa annoin, että mikäli halutaan edelleen palkita myös eniten NUO-ykkösiä kasvattanut kasvattaja – rodusta
riippumatta – niin olen valmis lahjoittamaan siihen tarkoitukseen uuden kiertopalkinnon.
Ystävällisin kennelterveisin,
Marja Katajamaa, Seitsenaukeen kennel

Allekirjoittanut otti asian esille viime vuoden Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksen lopussa. Osa tutuista kasvattajista ja
harrastajista tuli jo ennen kokousta kertomaan, että on hyvä
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Hallituksen vastine

Saksanseisojakerhon kasvattajapalkintojen
sääntömuutos
Saksanseisojakerho ry:n jäsenistö valitsee vuosikokouksessa kerholle hallituksen. Hallituksen tehtäväksi on säännöissä
määritelty yhdistyksen asioiden hoitaminen. Tätä tehtävää hallitus on toteuttanut myös kasvattajapalkinnon sääntömuutosasiassa.
Saksanseisojakerhon ensimmäiset kasvattajapalkinnot on
lahjoittanut Aino Kostamus ja ne jaettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1972. Nykyisistä kasvattajapalkinnoista lk- ja kk-taulu
on otettu käyttöön siis jo vuonna 1972, bretonitaulu ja münsteritaulu otettiin käyttöön juhlavuonna 1993. Nämä taulut on
suunnitellut ja tehnyt Kennelliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja, vuonna 2009 edesmennyt karkeakarvaharrastaja Pekka
Ketonen. Bretoni- ja münsteritaulut tilattiin Ketoselta Saksanseisojakerhon hallituksen toimesta.
Ennen viime vuoden vuosikokousta yhdeltä kerhon jäseneltä, joka toimii myös kasvattajana, tuli pyyntö tarkentaa kasvattajapalkinnon sääntöjä. Asia tuotiin hallituksen käsittelyyn jalostus- ja koetoimikunnan kautta. Kyseinen pyyntö koski nimenomaan tarkennusta ei muutosta. Tämä tarkennuspyyntö ei
sisältänyt ehdotusta tarkennuksista. Hallitus tutustui kokouksessaan tarkemmin sääntöihin ja totesi yksimielisesti, että palkintoperusteet tarvitsevat muutosta vastaamaan nykyisiä koekäyntimääriä ja kyseisten rotujen NUO-luokan tuloksia.
Hallitus ei kysynyt lausuntoa jalostustoimikunnalta, koska
katsoi, että kyseessä ei varsinaisesti ole jalostuksen ohjaukseen
liittyvä asia vaan palkinto, joka myönnetään erinomaisesta kasvatustyöstä. Kasvattajapalkintojen myöntämisestä on perinteisesti päättänyt kasvattajien anomuksesta Saksanseisojakerhon
hallitus.
Kasvattajapalkinnot jaetaan neljässä eri rodussa. Nämä rodut
ovat bretoni, karkeakarvainen saksanseisoja, lyhytkarvainen
saksanseisoja sekä pienimünsterinseisoja. Kyse ei siis ole yhdestä palkinnosta vaan neljästä eri palkinnosta, jotka jaetaan samoin perustein roduittain. Toisin sanoen yksi kasvattaja kustakin rodusta voi saada palkinnon. Kyseinen palkinto jaetaan
vuosikokouksen yhteydessä. Kasvattajan on itse anottava palkintoa ja se voidaan myöntää pentueelle vain kerran.

Aikaisempina vuosina palkintojen perusteena on ollut
NUO-luokassa palkittujen koirien yhteismäärä pentueittain.
Mikäli koepalkintoja oli sama määrä, nuorempi pentue voitti. NUO 1-, NUO 2- ja NUO 3-palkinnot olivat siis samanarvoiset.
Hallitus totesi kokouksessaan NUO-luokan koekäyntimäärien nousseen vuosien aikana. Lisäksi hallitus totesi suoran yhteyden koirien NUO-luokan menestyksen sekä niiden myöhemmän menestyksen ja jalostuskäytön välillä. Edellä mainittujen
seikkojen sekä eri NUO-luokan palkintojen vaativuuserojen
perusteella hallitus halusi painottaa kasvattajapalkintojen jakoperusteissa NUO1- palkintoa enemmän kuin NUO2- palkintoa ja vastaavasti NUO2- palkintoa enemmän kuin NUO3palkintoa.
Hallitus päätti kokouksessaan 13.2.2015 muuttaa kasvattajapalkintojen jakoperusteita siten, että edelleen palkinto jaetaan NUO-luokan koepalkintojen perusteella, mutta koepalkinnot pisteytetään seuraavasti:
NUO 1 5 pistettä
NUO 2 3 pistettä
NUO 3 1 piste
Pisteet lasketaan yhteen pentueittain ja suurimman pistemäärän saaneen pentueen kasvattaja saa palkinnon. Jokaiselta
koiralta otetaan mukaan ainoastaan paras koetulos. Mikäli pisteet menevät tasan, nuoremman pentueen kasvattaja palkitaan.
Hallitus haluaa muistuttaa, että rodut eivät kilpaile keskenään, vaan kasvattajapalkinto jaetaan edelleenkin rotukohtaisesti.
Hallitus ei usko yhdenkään kasvattajan perustavan kasvatustyötään tähän palkintoon, vaan uskoo jokaisen kasvattajan –
ilman palkintojakin – pyrkivän kasvattamaan terveitä ja metsästysominaisuuksiltaan erinomaisia mannermaisia kanakoiria.
Hallitus on tässä päätöksessään edelleen yksimielinen.
Saksanseisojakerho ry:n hallitus

Kuva: Päivi Reiman
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