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TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yleistä
Saksanseisojien eräkoulutus ry järjesti toimintakaudella 2019 koulutusta, harjoituksia tai kokeita 34
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. Näyttelykoulutus järjestettiin kolme
kertaa toukokuussa. Ammuntaopastusta pidettiin kolmena iltana ja talvikaudella annettiin koirahiihtoon
opastusta.
SEK järjesti kahdet vesityöharjoitukset heinäkuussa Rytkyllä. Vesityökokeisiin Rytkyllä osallistui yhteensä
50 koiraa kolmessa eri kokeessa. Kaer M -kokeita oli piirinmestaruuskisa Kiuruvedellä. Kaer F -kokeita
järjestettiin 5 kappaletta ja niihin osallistui 25 koiraa.
Koirahiihtomestaruudesta kisattiin maaliskuussa ja ampumamestaruuskilpailut järjestettiin Raasion
ampumaradalla. Seuranmestaruuskilpailut ja talkoolaisten jahti järjestettiin Kaunisahon fasaanitilalla
Maaningalla.
Eitikan harjoitusalueet olivat käytössä.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 119, joista 6 on kunniajäsentä. Näiden lisäksi on 44
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 kahdeksan (8) kertaa.
Hallituksen jäsenet kaudella 2019 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
Jesse Santti
Pertti Himanen
Jarmo Virnes

Talous
Toimintakaudella 2019 yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Yhdistyksen maksuvalmius oli hyvä
koko toimintakauden ajan. Toiminta oli budjetoidun mukaista. Tilikauden toteutunut alijäämä oli hieman
alempi kuin oli budjetoitu.

Tiedottaminen
Jäsenistölle lähetettiin huhtikuussa jäsentiedote, jossa kerrottiin toimintakauden tulevista tapahtumista
ja vuosikokouksen päätöksistä. Jäsentiedotteessa oli mukana yksityiskohtainen toimintakalenteri ja
tapahtumien vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Jäsentiedote on ollut luettavissa myös yhdistyksen wwwsivuilla.
Yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen käytettiin sähköposteja, ryhmätekstiviestejä, yhdistyksen
kotisivuja sekä epävirallisena tiedotuskanavana facebook -ryhmää.
Peruskoulutus
Peruskoulutus lähti hyvin liikkeelle luentokoulutuksen siivittämänä. Kevään koulutuksiin osallistui
kolmessa ikäluokassa noin 20 koirakkoa ja koulutukset vedettiin seitsemän kouluttajan voimin.
Pentujen ja noin vuotisten ryhmät kokoontuivat Haapamäen havaintotilalla. Konkarit kokoontuivat
muualla vieden harjoituksia pidemmälle, kuin mihin tuo Haapamäen pihapiiri antaa myöten.
Viimeisellä yhteisellä tapaamisella oli myös Toko-kilpailu.
TOKO-kisan tulokset:
AVO: bbsn Varpu / Jouni Seppänen
NUO: pmsu Severi / Janne Väätäinen
Metsästys- ja koetoiminta
Metsästys- ja koetoimintaa yhdistys järjesti seuraavasti: Rytkyllä oli heinäkuussa kahdet
vesityöharjoitukset sekä vesi- ja jälkityökokeet. Elokuussa oli yhdet vesi- ja jälkityökokeet. Viisi Kaer F-
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koetta järjestettiin Kaunisahon fasaanitilalla Maaningalla. Kaer M- kokeita oli piirinmestaruuskisa
Kiuruvedellä. Seuranmestaruudesta kilpailtiin peltolinnuilla Maaningalla nuorten luokassa ja
avoimessaluokassa. Talkoolaistenjahti järjestettiin Maaningalla Kaunisahon tilalla kaksipäiväisenä
tapahtumana.
Näyttelykoulutus
Näyttelykoulutusta oli kolme kertaa, koirakoita osallistui 10-19. Koulutuksessa käytiin läpi
perusnäyttelyiden läpimeno, käsiteltiin koiria, totuteltiin kehässä olemiseen sekä oman vuoron
odotteluun. Koulutus vedettiin yhdessä Titta Pitkäsen kanssa.
Ammunta
Kesällä kävimme Siilinjärvellä Raasion ampumaurheilukeskuksella harjoittelemassa haulikkoammuntaa.
Yhdistys kustansi jäsenille yhden kiekkokierroksen per ilta. Elokuussa oli yhdistyksen
seuranmestaruuskisa. Tulokset miesten sarjassa olivat: 1. Kimmo Ruotsalainen, 2. Arto kankkunen, 3.
Ville Kauppinen, 4. Olli Piiparinen. Naisten sarjan tulokset olivat: 1. Pirjo Heikkinen, 2. Anne Muhos, 3.
Riitta Pietikäinen.
Riistanhoito ja harjoitusalue
Harjoitusalueena on toimineen Eitikan alueella ei ole tehty riistanhoitotöitä SEK:n toimesta. Alueen
käyttö oli rajattu arkipäiviin ja meillä ei ollut siellä metsästyslupaa, joten aseen kanssa sinne ei ole
saanut mennä.
Koirahiihto
Koiran kanssa hiihtoa oli mahdollista harjoitella Siilinjärvellä Ahmon urheilualueella ja Kuopiossa
Antikkalan alalenkillä. SEK järjesti yhden yhteisen harjoittelukerran. Lisäksi jaoston vetäjiltä on ollut
mahdollista saada opastusta pyydettäessä.
Maaliskuussa kisattiin SEK:in koirahiihtomestaruudesta narusprinttinä ja tulokset ovat:
Koirahiihtokisa maaliskuu 2019:
1. Tuomas Kinnunen/lkssn Teerikujan Taiga 3.44
2. Jarno Räsänen/lkssn Ciri Cirin Bekale 3.47
3. Arja Laukkanen/kkssu Usvasuon Zico 4.08
4. Hannele Virnes/bbsu Rufnit Olan 4.16
5. Jarmo Virnes/lkssu Katajakankaan Hector 4.24

