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Yleistä
Saksanseisojien Eräkoulutus ry toimii sääntöjensä mukaisesti ja pyrkii edistämään seisovilla lintukoirilla
metsästystä ja jalostustoimintaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys tarjoaa monipuolista koulutusta
koirien ohjaajille, järjestää harjoitusmahdollisuuksia vesi- ja jälkityökokeisiin ja sekä järjestää vesityö ja KAER
–kokeita toimintasuunnitelman mukaisesti.
Osallistutaan Sawo Show -koiranäyttelyn järjestelyihin.
SEK järjestää seuran mestaruuskilpailut ammunnassa, koirahiihdossa sekä nuoriseisoja- ja
mestariseisojakilpailun.
Käytössä on Eitikan harjoitusalue. Talkoolaisten jahti toteutetaan joulukuussa.
Hallinto ja talous
Hallituksen kokouksia pidetään 6-8 kpl siten, että hallitus kokoontuu aina ennen vuosikokousta ja
kesäkokousta. Tarvittaessa voidaan asettaa toimikuntia.
Hallitus ja puheenjohtajisto pyrkii toteuttamaan toimintaa vuosikokouksen vahvistamaan budjetin
mukaisesti.
Tiedottaminen
Kevään aikana lähetetään jäsentiedote, jonka mukana tulee myös jäsen- ja muiden maksujen
suorittamisohjeet.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan entiseen tapaan ryhmätekstiviesteillä, sähköpostilla ja yhdistyksen
kotisivuilla.
Jaostojen toiminta (suluissa vetäjä)
Seisojien ohjaajien ohjaus (Jouni Kröger)
Ohjaaja saa perustietoa koiran oppimisesta.
Ohjaaja saa perustietoa koiran lukemiseen ja yhteistyön kehittämiseksi.
Ohjaaja kehittyy laatimaan koiralleen koulutussuunnitelman huomioiden koiran kehitysvaiheen.
Ohjaaja oppii toteuttamaan harjoitteita ja näkee erilaisia vaihtoehtoja joita osaa soveltaa omassa
koulutuksessa.
Ohjaajalle selviää kanakoirametsästyksen eri vaiheet: haku, seisonta, tiedotus, nosto, nouto maalla ja
vedestä sekä jälkityö.
Kalenteri
31.3. 18:00 -20:00 luento Siilinjärvellä vanhalla virastotalolla. Tarkoitettu lähinnä tälle keväälle pentua
ottaville ohjaajille.
Kokoontuminen:
Pohjoinen ryhmä Marjomäentie 350, Kuuslahti
Eteläinen ryhmä Metsolan maja Viita-Ahontie
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2. Tapaaminen 28.4. 18:00-19:30
3. Tapaaminen 12.5. 18:00-19:30
4. Tapaaminen 19.5. 18:00-19:30
5. Tapaaminen 2.6. 18:00-19:30
Pienryhmätapaamiset
Tutor-toiminnan eli pienryhmätapaamisten tarkoitus on pitää kevyen kynnyksen lyhyitä harjoituksia
pienissä ryhmissä. Näin ohjauksen tavoitettavuutta parannetaan ja ohjaajia voidaan tukea pidemmälle.
Pienryhmät voivat käyttää myös kaupallisia palveluita, joihin on mahdollisuus saada osittaista
kustannustukea SEK:ltä. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi kyyhkyllä käyminen tai syksyllä fasaaneilla
käyminen.
Metsästys ja koetoiminta (Pasi Kokkonen)
Heinäkuussa järjestetään kahdet vesi- ja jälkityökokeet ja elokuussa kaksi vesi- ja jälkityökoetta.
Koepaikkoina ovat Rytky, Saarilampi ja Siilinjärvi.
KAER-M kokeita järjestetään syksyn aikana kaksi, joista toinen on SEK-Kymi maaottelu. Koepaikkana on
Sotkamo. KAER-F kokeita järjestetään useita Maaningalla ja Varislahdessa.
Mestariseisoja ja nuori seisoja kilpailut järjestetään peltolinnuilla. Lisäksi aktiivisesti seuran toimintaan
osallistuneille on luvassa perinteinen talkoolaistenjahti.
Näyttelykoulutus (Arja Laukkanen)
Näyttelykoulutusta järjestetään kolme koulutuskertaa touko-kesäkuun aikana (11.5., 18.5. ja 1.6.). Mikäli
halukkuutta riittää, harjoitellaan myös heinäkuun lopulla lähempänä Sawo Show-näyttelyä.
Koulutukset pidetään Itä-Suomen yliopisto, Snellmanian parkkipaikalla alkaen klo 18.30.
Ammunta (Arto Kankkunen ja Pirjo Heikkinen)
Yhdistys selvittää ampumarataa, jossa voidaan harjoitella kuluvana kautena. Seuran mestaruuskilpailut
pyritään myös järjestämään. Jäsenistöä tiedotetaan asiasta.
Riistanhoito ja harjoitusalue (Pertti Himanen)
Lintujen ruokintaa jatketaan Eitikassa. Siellä voi myös harrastaa pienpetopyyntiä ilman haulikkoa.
Eitikan harjoitusalueen käyttö on rajattu arkipäiviin, eikä meillä ole siellä metsästyslupaa, joten aseen
kanssa sinne ei saa mennä. Jos harjoitusalueissa tapahtuu muutoksia, tiedotetaan niistä jäsenille.
Koirahiihto (Arja Laukkanen)
Talven aikana pyritään käymään hiihtämässä Antikkalassa. Ohjausta saa tarvittaessa jaoston jäseniltä.
Koirahiihtokisa pytritään vetämään Helmi-Maaliskuussa.

