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TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yleistä
Saksanseisojien eräkoulutus ry järjesti toimintakaudella 2017 koulutusta, harjoituksia tai kokeita yli
kolmenakymmenenä päivänä. Toimintaa oli enemmän metsästykseen ja kokeisiin valmentavaan
toimintaan ja koetoimintaan.
Peruskoulutus koulutuskertoja oli yhteensä neljä. Koulutukseen osallistui säännöllisesti kaksikymmentä
koirakkoa. Peruskulutus huipentui kesäkuussa seuran TOKO-kisaan. SEK järjesti 20 osallistujalle
koulutusviikonlopun 8.-9.7. Rautavaaran Metsäkartanolla, jossa kouluttajana toimivat Seppo Kinnunen
ja Juha Pakarinen. Näyttelykoulutus järjestettiin kolme kertaa toukokuussa. Ammuntaopastusta pidettiin
kolmena iltana ja talvikaudella annettiin koirahiihtoon opastusta.
SEK järjesti yhden vesityöharjoituksen kesäkuussa. Vesityökokeisiin Rytkyllä osallistui yhteensä 24
koiraa. KAER M -kokeita pidettiin Mujejärvellä ja KAER F -kokeita järjestettiin Siilinjärvellä Kehvolla ja
Rautalammilla. Koiria kokeisiin osallistui 24 koiraa. Perinteinen maaottelu Kymin kanakoiraharrastajien
kanssa käytiin Kymenlaaksossa. Kymi voitti ottelun tällä kertaa. Nouto-ottelu Nuuskujen kanssa pidettiin
kesäkuussa Metsolan metsästysseuran majalla Airakselassa. Hienoista noutosuorituksista huolimatta
kärsimme kirvelevän tappion. Koirahiihtomestaruudesta kisattiin alkukaudesta helmikuussa ja
ampumamestaruuskilpailut järjestettiin Raasion ampumaradalla. Seuranmestaruuskilpailut järjestettiin
Siilinjärven Kehvolla ja talkoolaisten jahti Rautalammilla.
Riistaruokintaa harjoitettiin perinteisesti Pielaveden harjoitusalueella. Pielaveden lisäksi käytössä olivat
Eitikan harjoitusalueet.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 138, jotka jakaantuivat seuraavasti: 121 varsinaista
jäsentä, 9 kunniajäsentä, 6 lepäävää jäsentä ja 3 ylituomaria. Näiden lisäksi on 36 perheenjäsentä.
Muutamia jäseniä on eronnut paikkakunnalta muuton tai koirattomuuden takia.
Pohjois-Savon kennelpiirin kanakoirajaoksen sihteerinä toimi Heikki Kinnunen.

Hallinto
Sääntömääräisiä yleisiä kokouksia pidettiin kaksi (2), vuosikokous maaliskuussa ja kesäkokous elokuussa.
Hallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan (8) kertaa.

Hallituksen jäsenet kaudella 2017 olivat
Jussi Peltola

Puheenjohtaja

Heikki Savolainen

Varapuheenjohtaja
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Jesse Santti

Hallituksen jäsen

Jouni Kröger

Hallituksen jäsen

Ville Rämö

Hallituksen jäsen

Matti Kylävainio

Hallituksen jäsen

Pirjo Heikkinen

Sihteeri

Olavi Tuomi

Rahaston hoitaja

Toiminnantarkastajat
Antti Tervo

varalla Tuulikki Tähtivaara

Jaostot ja toimikunnat
Peruskoulutus

Harri Tunninen

Metsästys- ja koetoiminta

Jussi Peltola

Näyttelykoulutus

Arja Laukkanen

Ammunta

Ville Rämö

Riistanhoito

Pertti Himanen

Koirahiihto

Jarmo Virnes

Talous
Toimintakaudella 2017 yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Yhdistyksen maksuvalmius oli hyvä
koko toimintakauden ajan. Toiminta ylitti budjetin toimintakauden aktiivisuudesta johtuen.

Tiedottaminen
Jäsenistölle lähetettiin maaliskuussa jäsentiedote, jossa kerrottiin toimintakauden tulevista
tapahtumista ja vuosikokouksen päätöksistä. Jäsentiedotteessa oli mukana yksityiskohtainen
toimintakalenteri ja tapahtumien vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Jäsentiedote on ollut luettavissa myös
yhdistyksen www-sivuilla.
Yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen käytettiin sähköposteja, ryhmätekstiviestejä, yhdistyksen
kotisivuja sekä epävirallisena tiedotuskanavana facebook -ryhmää.
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Peruskoulutus
Perinteen mukaan koulutus tapahtui Toivalassa Haapaniemen Havaintotilalla. Aloitus- ja ilmoittautumistilaisuuteen saapui tuvan täydeltä uusia ja sekä jo aiemmin peruskoulutuksessa mukana olleita.
Aloitusiltana ohjelmassa oli ilmoittautuminen sekä koulutuksen informaatio sekä ohjaajien esittely,
lopuksi ryhmien jako eri ikäluokkiin. Koulutusta järjestettiin 4-6 kertaa eri ryhmille. Koulutuksessa
painotettiin metsästys koulutukseen sekä perustottelevaisuuteen. Koiran hallintaan erilaisissa tilanteissa
sekä palkitsemiseen. Painopiste oli koiran ja ohjaajan yhteystyö. Konkariryhmäläiset kävivät myös
ylimääräiset vesityö- sekä hakukoulutuksen kesäkuun alussa. Koulutukseen osallistui 25-30
koiraa/ohjaajaa ryhmissä pennut, nuoret sekä konkarit. Penturyhmäläisille oli myös esittely
”naksuttimen” käytöstä koulutuksessa. Martti Rissanen esitteli miten käytännössä naksutinta käytetään
eri tilanteissa.
8.6 kauden päätösiltana oli Toko-kisat. Ensin kävi penturyhmäläiset esittämässä taitojaan ja kaikki kolme
ilmoittautunutta palkittiin. Varsinaiseen seuran toko-kisaan ilmoittautui yhdeksän koiraa/ohjaajaa.
Tulokset ovat:
Nuorten luokan mestari YAVANNA`S XENA, ohjaaja Tuulikki Tähtivaara.
AVO -luokan mestari TEERIKUJAN TAIGA, ohjaaja Tuomas Kinnunen.
Tuomarina toimi Tiina Peltola
Ilta päätettiin kahvitellen ja laavulla makkaraa paistellen.
Kaudella 2017 ohjaajina olivat Tiina Peltola Arja Laukkanen, Seppo Kinnunen, Pasi Putkonen, Timo
Kinnunen, Jouni Kröger ja Harri Tunninen sekä vieraana Martti Rissanen.
Kiitos kaikille mukana olleille.

Metsästys- ja koetoiminta
Metsästys- ja koetoimintaa yhdistys järjesti seuraavasti. Kesäkuussa meillä oli yksi vesityöharjoitus ja
vesityökoe Rytkyllä. Heinäkuussa oli Rautavaaralla vesityöpainotteinen koulutusviikonloppu, jonka
päätteeksi oli mahdollisuus suorittaa vesityökoe Rautavaaran erämiesten järjestämässä kokeessa. Lisäksi
Heinäkuussa oli myös yhdistyksen järjestämä vesi- ja jälkityökoe Rytkyllä. Kaer F-kokeita järjestettiin
yhteensä kolme kappaletta, Kehvolla kahdet ja Rautalammilla yksi. Kaer M- kokeita oli kaksi kappaletta,
ja nämä järjestettiin Pohjois-Karjalan puolella Nurmeksen Mujejärvellä. Seuranmestaruudesta kilpailtiin
peltolinnuilla Kehvolla nuorten luokassa, sekä avoimessa. Talkoolaistenjahti järjestettiin Rautalammilla
Willen jahdeilla kaksipäiväisenä tapahtumana.

Näyttelykoulutus
Näyttelykoulutusta järjestettiin kolme kertaa, joista viimeisessä oli match- show. Osallistujia
tapahtumissa oli 35 koirakkoa yhteensä.
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Ammunta
Kesällä kävimme Siilinjärvellä Raasion ampumaurheilukeskuksella harjoittelemassa haulikkoammuntaa.
Ammuntaopastusta antoivat Ville Rämö ja Jesse Santti kolmena iltana. Yhdistys kustansi jäsenille yhden
kiekkokierroksen per ilta. Elokuussa oli yhdistyksen seuranmestaruuskisa. Tulokset miesten sarjassa
ovat: 1.Ville Rämö, 2. Mauri Soininen, 3. Jari Gröndahl ja 4. Jouni Kröger Naisten sarjan tulokset ovat: 1.
Pirjo Heikkinen.

Riistanhoito
Pielaveden koulutusalueella järjestettiin talviruokintaa. Teeriä oli todella vähän ja suurin osa jyvistä meni
pikkulinnuille. Alueella oli jäniksiä edellisten vuosien malliin, muutama kettu, supeja, kauriita, hirviä ja
satunnaisesti myös susi vieraili alueella. Loppukesällä Kantolan seudulla altaissa oli runsaasti taveja.

Koirahiihto
Koiran kanssa hiihtoa oli mahdollista harjoitella Siilinjärvellä Ahmon urheilualueella. SEK järjesti yhteisen
harjoittelukerran ja lisäksi jaoston vetäjiltä on ollut mahdollista saada opastusta pyydettäessä.
Helmikuussa 2017 kisattiin SEK:in koirahiihtomestaruudesta 2,5km sprinttinä ja tulokset ovat:
1. Olli Kolari ja lkssu Vinterlandet Kåre
2. Jarmo Virnes ja lkssu Katajakankaan Hector
3. Eki Kaulamo ja lkssu Meracus Carrera

