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TOIMINTAKERTOMUS 2018

Yleistä
Saksanseisojien eräkoulutus ry järjesti toimintakaudella 2018 koulutusta, harjoituksia tai kokeita 34
päivänä. Toimintaa oli enemmän metsästykseen ja kokeisiin valmentavaan toimintaan ja koetoimintaan.
Peruskoulutus koulutuskertoja oli yhteensä neljä. Koulutukseen osallistui säännöllisesti kolmekymmentä
koirakkoa. Peruskulutus huipentui kesäkuussa seuran TOKO-kisaan. Näyttelykoulutus järjestettiin kolme
kertaa toukokuussa. Ammuntaopastusta pidettiin kolmena iltana ja talvikaudella annettiin koirahiihtoon
opastusta.
SEK järjesti kahdet vesityöharjoitukset heinäkuussa Rytkyllä ja yhdet Rautavaaralla. Vesityökokeisiin
Rytkyllä osallistui yhteensä 33 koiraa. KAER M -kokeita pidettiin Mujejärvellä ja KAER F -kokeita
järjestettiin Maaningalla. Koiria kokeisiin osallistui 33 kappaletta. Perinteinen maaottelu Kymin
kanakoiraharrastajien kanssa käytiin Mujejärvellä. Kymi voitti ottelun tällä kertaa. Nouto-ottelua
Nuuskujen kanssa ei järjestetty, odottelemme kutsua Nuuskuilta.
Koirahiihtomestaruudesta kisattiin alkukaudesta helmikuussa ja ampumamestaruuskilpailut järjestettiin
Raasion ampumaradalla. Seuranmestaruuskilpailut ja talkoolaisten jahti järjestettiin Maaningalla
Kaunisahon fasaanitilalla.
Riistaruokintaa harjoitettiin Pielaveden harjoitusalueella sopimuksen loppumiseen saakka. Eitikan
harjoitusalueet olivat käytössä.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 136, jotka jakaantuivat seuraavasti: 124 varsinaista
jäsentä, 9 kunniajäsentä ja 3 ylituomaria. Näiden lisäksi on 46 perheenjäsentä. Muutamia jäseniä on
eronnut paikkakunnalta muuton, koirattomuuden takia tai muista henkilökohtaisista syistä.
Pohjois-Savon kennelpiirin kanakoirajaoksen sihteerinä toimi Heikki Kinnunen ja jäsenenä Jussi Peltola.
Hallinto
Sääntömääräisiä yleisiä kokouksia pidettiin kaksi (2), vuosikokous helmikuussa ja kesäkokous elokuussa.
Hallituksen kokouksia pidettiin yksitoista (11) kertaa.
Hallituksen jäsenet kaudella 2018 olivat
Jussi Peltola
Heikki Savolainen
Tero Miettinen
Juha Pakarinen
Riitta Pietikäinen
Jesse Santti
Pirjo Heikkinen
Olavi Tuomi

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Sihteeri
Rahaston hoitaja
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Toiminnantarkastajat
Mikko Heinonen

varalla Tuulikki Tähtivaara

Jaostot ja toimikunnat
Peruskoulutus
Metsästys- ja koetoiminta
Näyttelykoulutus
Ammunta
Riistanhoito
Koirahiihto

Jouni Kröger
Jussi Peltola
Arja Laukkanen
Ville Rämö
Pertti Himanen
Jarmo Virnes

Talous
Toimintakaudella 2018 yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Yhdistyksen maksuvalmius oli hyvä
koko toimintakauden ajan. Toiminta ylitti budjetin toimintakauden aktiivisuudesta sekä ennakoitua
heikommasta Savo-Show:n taloudellisesta tuloksesta 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.
Peruskoulutus
Koulutustoiminnassa lähdettiin toiminnan painopisteen siirtämisessä ohjaajien ”työkalupakin
kehittämisessä”. Koska tilaisuuksissa itse koiran koulutus ei ole mahdollista, keskityttiin koulutuksissa
tuomaan eri menetelmissä haastavien kysymysten ratkaisemiseksi. Kevään tilaisuuksissa oli osallistujia
yhteensä noin 30 koirakkoa ja kouluttajia 6 henkilöä. Aloitus- ja ilmoittautumis- tilaisuudessa oli luento,
sitten 3 kenttäharjoitusta ja TOKO-kisa. Kesällä harjoiteltiin pienryhmissä matalan kynnyksen
ryhmäharjoituksina useita kertoja noutoa ja varsinkin vesityötä.
Kesällä oli yksi koulutuspäivä, missä oli mukana Mika Harju ohjaamassa SEK:n koulutusryhmän ohjaajia
heidän vetäessä koirakoille harjoituksia hallinnassa, vesityössä ja noudossa. Osallistujia oli noin 40
henkilöä ja noin 30 koiraa.
TOKO-kisan tulokset:
AVO Teemu Tapaninen ja kksk Lotta
NUO Pertti Kauppinen pkss Aida
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Metsästys- ja koetoiminta
Metsästys- ja koetoimintaa yhdistys järjesti seuraavasti. Heinäkuussa meillä oli yksi vesityöharjoitus
Rautavaaralla ja kahdet Rytkyllä. Heinäkuussa oli myös kaksi yhdistyksen järjestämää vesi- ja
jälkityökoetta Rytkyllä. Neljä Kaer F-koetta järjestettiin Maaningalla Kaunisahon fasaaneilla. Kaer Mkokeita oli neljä, joista kaksi järjestettiin Pohjois-Karjalan puolella Nurmeksen Mujejärvellä. Näiden
metsäkokeiden yhteydessä käytiin Sek-Kymi maaottelu. Lisäksi kaksi Kaer M-koetta järjestettiin
Kuusamossa. Seuranmestaruudesta kilpailtiin peltolinnuilla Maaningalla nuortenluokassa, sekä
avoimessa. Talkoolaistenjahti järjestettiin myös Maaningalla Kaunisahon tilalla kaksipäiväisenä
tapahtumana.
Näyttelykoulutus
Näyttelykoulutusta järjestettiin viisi kertaa. Osallistujia jokaisella kerralla oli 10-15 koirakkoa.
Tavoitteena oli saada koirille kehässä käyttäytymistä/ohjaajien opastusta. Tulokset olivat hyviä sekä
koulutuksessa, että näyttelyissä.
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
olivat: 1. Markus Parviainen, 2. Ville Rämö, 3. Joel Hyvönen, 4. Ossi Mykkänen, 5. Jari Gröhndal, 6. Olli
Piirainen, 7. Teemu Nieminen. Naisten sarjan tulokset olivat: 1. Pirjo Heikkinen.
Riistanhoito
Lintujen ruokintaan vietiin keväällä 2018 80 kg jyviä Pielaveden ruokinta-automaatteihin. Lintuja siellä
näkyi vähän. Ruokinta lopetettiin, kun alueiden sopimukset menivät umpeen.
Metsästystä tuolla alueella ei harjoitettu 2018.
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 kisattiin SEK:in koirahiihtomestaruudesta 1,6 km narusprinttinä ja tulokset olivat:
1. Eemeli Mäkinen ja lkssn Isla 5.50
2. Arja Laukkanen ja kksu Biega 6.15
3. Alina Mäkinen ja lkssu Okko 6.20
4. Jarmo Virnes ja lkssu Hector 6.23
5. Olli Kolari ja lkssu Kore 6.28
6. Jarno Räsänen ja lkssn Muusa 7.05
7. Rita Karjalainen ja lk/kkssn Hentta 7.07
8. Hannele Virnes ja bsu Olan 7.17
9. Jari Gröndahl ja kkssn Vilma 10.15

