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TOIMINTAKERTOMUS 2021

Yleistä
Vuosi 2021 oli yhdistyksemme 40-v juhlavuosi. Juhlat pidettiin 31.7. Jätkänkämpällä hyvän ruuan,
juoman ja esitysten kera.
Saksanseisojien eräkoulutus ry järjesti toimintakaudella 2021 koulutusta, harjoituksia tai kokeita 24
päivänä. Koulutukset ja harjoitukset olivat enemmän metsästykseen ja kokeisiin valmentavaa toimintaa.
Rytkyllä ja Suonenjoen Saarilammella järjestettyihin vesityökokeisiin osallistui, kolmessa eri kokeessa,
yhteensä 50 koiraa. Kaer-kokeita järjestettiin viisi, joihin osallistui yhteensä 25 koiraa.
Ammuntaopastusta pidettiin kolmena iltana ja ampumamestaruuskilpailut järjestettiin Raasion
ampumaradalla. Seuranmestaruuskilpailut ja talkoolaisten jahti järjestettiin Kaunisahon fasaanitilalla
Maaningalla.
Eitikan harjoitusalueet olivat käytössä.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 122, joista 9 on kunniajäsentä. Näiden lisäksi on 52
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 huhtikuussa ja kesäkokous elokuussa.
Hallituksen kokouksia pidettiin viisi (5) kertaa.
Hallituksen jäsenet kaudella 2021 olivat
Tero Miettinen
Pasi Kokkonen
Juha Pakarinen
Jussi Peltola
Riitta Pietikäinen
Eemeli Tarvainen
Pirjo Heikkinen
Jarno Räsänen
Toiminnantarkastaja
Mikko Heinonen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Sihteeri
Rahastonhoitaja
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Jouni Kröger
Jussi Peltola
Arja Laukkanen
Arto Kankkunen
Pertti Himanen
Arja Laukkanen

Talous
Toimintakaudella 2021 yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Yhdistyksen maksuvalmius oli hyvä
koko toimintakauden ajan. Perinteistä tulonlähdettä Sawo Showta ei järjestetty 2021. Juhlavuoden
suurin kuluerä oli juhlien järjestäminen. Yhdistyksen toiminta oli aktiivista ja kokeiden tuotto oli hieman
odotettua parempi. Tilikauden alijäämäksi budjetoitiin -7535€ ja toteutunut alijäämä oli -7164,50€.
Uudelle tilikaudelle siirtyessä yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.
Tiedottaminen
Jäsenistölle lähetettiin toukokuussa 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.
Seisojien ohjaajien ohjaus
Keväällä kokoonnuttiin kerran isolla porukalla Metsolan metsästysseuran majalla. Sitten muodostettiin
kaksi ryhmää, jotka kokoontuivat erillään. Eteläinen ryhmä jatkoi Metsolassa ja pohjoinen ryhmä
kokoontui Raasion ampumaradan parkkipaikalla. Tapaamisia oli 5:nä iltana 9 kertaa, joissa oli mukana 4
kouluttajaa ja noin 20 koirakkoa. Kouluttajina olivat Tiina Peltola, Arja Laukkanen, Seppo Kinnunen sekä
Jouni Kröger.
13.11. järjestettiin Maaselän Fasaanissa metsästyksellinen peltopäivä, jossa oli mukana 6 ohjaajaa, 7
koiraa sekä pari koiratonta seuraajaa.
Metsästys- ja koetoiminta
Metsästys- ja koetoimintaa yhdistys järjesti seuraavasti: Rytkyllä oli heinäkuussa yksi vesityöharjoitus
sekä kahdet vesi- ja jälkityökokeet. Elokuussa oli yhdet vesi- ja jälkityökokeet Rytkyllä ja yhdet
Suonenjoen Saarilammella. Kolme Kaer F -koetta järjestettiin Kaunisahon fasaanitilalla Maaningalla. Kaer
M -kokeita oli kolmet Nurmeksessa. Kymi-Savo maaottelun järjestysvuoro oli Kymillä, johon osallistuttiin
voitokkaasti. Seuranmestaruudesta kilpailtiin peltolinnuilla Maaningalla nuorten luokassa ja avoimessa
luokassa. Talkoolaistenjahti järjestettiin Maaningalla Kaunisahon tilalla. Toinen päivä siirtyi tulevalle
vuodelle liian kylmän sään vuoksi.
Koetoimitsijoiden kokous pidettiin marraskuun lopulla Saarilammella.
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Näyttelykoulutus
Näyttelykoulutuskertoja oli kolme, joissa koirakoita oli mukana vaihtelevasti 8-14. Koirien ohjaajat olivat
innostuneita ja tulostakin koiruuksille näyttelyistä tuli. Arjan apukäsinä toimivat Tiina Peltola, Pirjo
Heikkinen ja Päivi Kauppinen. Kiitokset heille!
Ammunta
Kesällä Siilinjärvellä Raasion ampumaurheilukeskuksella harjoiteltiin haulikkoammuntaa kolme kertaa.
Ampujia oli 6-8 henkilöä/kerta. Yhdistys kustansi jäsenille yhden kiekkokierroksen per ilta. Elokuussa oli
yhdistyksen seuranmestaruuskisa. Tulokset miesten sarjassa olivat: 1. Jouni Kröger, 2. Arto Kankkunen.
Naisten sarjan tulokset: 1. Minna Kosonen, 2. Pirjo Heikkinen.
Riistanhoito ja harjoitusalue
Eitikassa oli yksi lintujen ruokinta-automaatti metsäautotien varressa alueen eteläosassa vähän ennen
Suurisaarta. Sinne voi viedä kauraa automaattiin ja osan säkistä voi varastoida muovisäiliöön.
Luoteisosassa Torinsalon suoalueella on tehty pinta-alaltaan mittava aukko. Se on melko tasaista
kenttää ja siellä oli syksyllä hyvä juoksuttaa koiraa. En tiedä milloin alue istutetaan, mutta ainakin
keväthangilla paikka sopii hyvin hakukoulutukseen.
Koirahiihto
Yhteisiä harjoittelukertoja ei kertynyt, olosuhteet olivat haastavat. Tästä syystä kisakin jäi vetämättä.

