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     TOIMINTAKERTOMUS 2022 

 

 

Yleistä 

Saksanseisojien eräkoulutus ry järjesti toimintakaudella 2022 koulutusta, harjoituksia tai kokeita 18 
päivänä. Koulutukset ja harjoitukset olivat enemmän metsästykseen ja kokeisiin valmentavaa toimintaa. 
Rytkyllä, Suonenjoen Saarilammella ja Siilinjärvellä järjestettyihin vesityökokeisiin osallistui, neljässä eri 
kokeessa, yhteensä 63 koiraa. Kaer F-kokeita järjestettiin viisi ja yhdet Kaer M-kokeet, joihin osallistui 
yhteensä 36 koiraa.  
 
Ammuntaopastusta pidettiin kolmena iltana ja ampumamestaruuskilpailut järjestettiin Leinolanlahden 
ampumaradalla. Seuranmestaruuskilpailut ja talkoolaisten jahti järjestettiin Kaunisahon fasaanitilalla 
Maaningalla. Eitikan harjoitusalueet olivat jäsentemme käytössä. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa oli 133, joista 9 on kunniajäsentä. Näiden lisäksi on 58 
perheenjäsentä. Muutamia jäseniä on eronnut paikkakunnalta muuton, koirattomuuden takia tai muista 
henkilökohtaisista syistä. 
 
Hallinto 

Sääntömääräisiä yleisiä kokouksia pidettiin kaksi (2), vuosikokous maaliskuussa ja kesäkokous 
heinäkuussa. Hallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan (8) kertaa. 
 
Hallituksen jäsenet kaudella 2022 olivat 

Tero Miettinen  Puheenjohtaja 
Pasi Kokkonen  Varapuheenjohtaja 
Juha Pakarinen  Hallituksen jäsen 
Esko Heiskanen  Hallituksen jäsen 
Riitta Pietikäinen Hallituksen jäsen 
Eemeli Tarvainen Hallituksen jäsen 
Pirjo Heikkinen  Sihteeri 
Jarno Räsänen  Rahastonhoitaja 
 
Toiminnantarkastaja 

Mikko Heinonen  
 
Jaostot ja toimikunnat 

Seisojien ohjaajien ohjaus Jouni Kröger 
Metsästys- ja koetoiminta Pasi Kokkonen 
Näyttelykoulutus  Arja Laukkanen 
Ammunta   Pirjo Heikkinen 
Riistanhoito   Pertti Himanen 
Koirahiihto   Arja Laukkanen 
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Talous 

Toimintakaudella 2022 yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Yhdistyksen maksuvalmius oli hyvä koko 
toimintakauden ajan. Perinteinen tulonlähde Sawo Show järjestettiin tauon jälkeen ja sieltä yhdistys sai 
suuren talkooväen voimin hyvin tuloja. Yhdistyksen toiminta oli aktiivista ja kokeiden tuotto oli hieman 
odotettua pienempi. Tilikausi 2022 budjetoitiin 2140 € ylijäämäiseksi ja toteutunut ylijäämä oli 5 867.35€ 
hyvin onnistuneen varainhankinnan ansiosta. Uudelle tilikaudelle siirtyessä yhdistyksen taloudellinen 
tilanne on hyvä. 
 
Tiedottaminen 

Jäsenistölle lähetettiin keväällä 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. 
 
Seisojien ohjaajien ohjaus 

Koulutuksia järjestettiin alkaen talvella luento uusien pentujen ottajille. Kinnusen Seppo kävi läpi pennun 
ensimmäisen vuoden tärkeimpiä asioita. Tuona aikana rakennettaan hyvä pohja koiran hermoston 
kannalta ja se näkyy sitten myöhemmin ohjattavuutena sekä rauhallisuutena. 

Koulutuksia järjestettiin Pohjoiselle osastolle Kuuslahdessa ja Etelän pään porukat kokoontuivat Metsolan 
Metsästysseuran majalla. Yhdessä pidettiin neljä iltaa ja kesällä pienryhmissä oli ainakin pari 
vesityöharjoitusta. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui n. 22-25 koirakkoa.  

Syksyllä järjestettiin uusille ohjaajille peltopäivä, jossa oli pari ryhmää tutustumassa seisojajahtiin ja 
mille tasolle se koiran taito sekä koirakon yhteistyö on saatava jahdin onnistumisen takaamiseksi. 
 
Metsästys- ja koetoiminta 

Saksanseisojien eräkoulutus ry järjesti toimintakaudella 2022 harjoituksia tai kokeita 18 päivänä. Toiminta 
oli metsästykseen ja kokeisiin valmentavaa toimintaa ja koetoimintaa. SEK järjesti yhdet 
vesityöharjoitukset heinäkuussa Rytkyllä ja yhdet elokuussa Saarilammella. Myös noutokoulutuspäivä 
järjestettiin kesäkuussa. Vesityökokeisiin osallistui yhteensä 63 koirakkoa neljässä eri kokeessa.  Kaer M- 
kokeet pidettiin Sotkamossa ja samalla ratkottiin toisena koepäivänä myös SEK-KYMI ottelu. Kymi vei 
mittelön niukasti. Kaer F-kokeita järjestettiin 5 kappaletta. Kokeissa starttasi yhteensä 36 koiraa. 
Seuranmestaruuskilpailut ja talkoolaisten jahti järjestettiin Kaunisahon fasaanitilalla Maaningalla. 
 
Näyttelykoulutus 

Näyttelykoulutus pidettiin Kuopion Itä-Suomen yliopiston (Snellmania) parkkipaikalla. Harjoituskertoja oli 
kolme. Koirakoita oli paikalla 16-24. KIITOS siitä osallistujille! Apukäsinä Tiina Peltola. 
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Ammunta 

Raasion ammuntaradan lakkauttamisen takia yhdistyksemme joutui etsimään uuden ampumaradan, 
missä harjoitella. Uudeksi harjoituspaikaksi saatiin Leinolanlahden ampumarata ja siellä harjoiteltiin 
haulikkoammuntaa heinäkuussa kolme kertaa. Ampujia oli 9-17 henkilöä/kerta. Yhdistys kustansi jäsenille 
yhden kiekkokierroksen per ilta. Elokuussa kisattiin seuran ampumamestaruukista. Tulokset miesten 
sarjassa olivat: 1. Vesa Miettinen, 2.Valtteri Vauhkonen ja 3. Petri Suominen. Naisten sarjan tulokset: 1. 
Pirjo Heikkinen, ja 2. Riitta Pietikäinen. 
 
Riistanhoito ja harjoitusalue 

Riistanhoitoa ei ole tehty vuoden 2022 aikana. 
 
Koirahiihto 

Vetohiihtokisa vedettiin Ala-Antikkalassa 21.03.2022, keli oli "jäätävän" liukas. 
Kisan tulokset:  

1. Jarno ja Mana 3.22 
2. Jarmo ja Hector 3.28 
3. Arja ja Ragnar 3.46 
4. Jarmo ja Biega 4.07 
5. Jari ja Udo 4.13 
6. Hannele ja Olan 4.18 

 


