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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.  

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) 

Peruskoulutus (Seppo Kinnunen) 

Jaosto järjestää kevään ja alkukesän aikana viisi koulutustilaisuutta. Ensimmäinen ilmoittautumis- ja 
keskustelutilaisuus on 12.4 klo 17.30 Siilinjärvellä Toritie 7. (Ei koiria mukaan). 
Seuraavat koulutuskerrat pidetään Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen omistaman Punttisilimän 
pysäköintialueella. Koulutuspäivät tarkentuvat myöhemmin. Koulutuksessa pääpaino on koiran hallinnan 
vahvistamisessa. Lisää koulutusta järjestetään tarpeen ilmetessä. 
 
Metsästys ja koetoiminta (Pasi Kokkonen) 

Heinä-elokuussa järjestetään neljät vesityökokeet ja kahdet vesityöharjoitukset. KAER-F kokeita järjestetään 
kuudet sekä kahdet KAER-M-kokeet, joista toinen on haasteottelu SEK-VSKY (Varkauden seudun 
kennelyhdistys ry:n kanakoirajaos). Seuranmestaruuskisat järjestetään marraskuussa Outokummussa. 
Talkoolaisten jahti joulukuun alussa Outokummussa. 
 
Näyttelykoulutus (Arja Laukkanen) 

Näyttelykoulutusta järjestetään kolme koulutuskertaa touko-kesäkuun aikana. Koulutukset pidetään Itä-
Suomen yliopisto, Snellmanian parkkipaikalla alkaen klo 18.30. Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. 
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Ammunta (Pirjo Heikkinen ja Niko Sikanen) 

Yhdistys selvittää ampumarataa, jossa voidaan harjoitella kuluvana kautena. Seuran mestaruuskilpailut 
pyritään myös järjestämään. Jäsenistöä tiedotetaan asiasta. 
 
Koirahiihto (Arja Laukkanen) 

Kisa pyritään pitämään 13.03 2023 Ala-Antikkalassa. Syksyllä katsellaan, koska lumet tulevat.  
 
Hiihtoa voi harrastaa Kuopiossa Ala- Antikkalassa Ma ja To klo.20-21.00, pisin reitti 4.8 km.  Siilinjärvellä 
Ahmon urheilualueella Ti, To, Pe klo.20.00-22.00 sekä La klo 8.00- 20.00. Korholanhaudan koiralatu, 
Kumpusentien vieressä Soramontussa 1.8 km. Siellä saa liikkua myös kävelijät ja koiranulkoiluttajat. Radalla 
ei valoja. Varovaisuutta kaikilla laduilla, otetaan huomioon muut liikkujat! Sekä kerätään Koiriemme 
jätökset talteen/roskiin. 
 


