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Weimarinseisojat PEVISA:an liitettävä koetulos 
 

Weimarinseisojien ehdotettu koetuloslisäys riitautettiin vuosikokouksessa 2021. Saimme vuoden lykkäystä 

käsitellä asiaa rodun parissa.  Sovin koetuloksen lykkäystä anoneen tahon kanssa, että he tekevät 

jatkoselvittelyjä asiaan liittyen. Selvitys toimitettiin minulle 24.1 klo 20 liitteineen, ja sisältäen Katariina 

Mäen asiantuntijanlausunnon Suomen lyhytkarvaisten weimarinseisojien geenipoolista ennen uudistusta ja 

lisätyn erivaihtoehtojen jälkeen.  

 

PEVISAa koskevan yhtenäisen ehdotuksen toimittamisen määräaika oli 3.2.2022 mennessä, ennen 

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan kokousta. Tarkoituksena oli alun perin käydä laaja keskustelu 

asiasta. Kaavailtu avoin keskustelu (esim. Teams kokous) jäi organisoimatta, ja päädyimme tekemään 

kyselytutkimuksen.  

Lykkäystä anonut taho esitti Weimarinseisojakerho ry:n ja Pro weimaraner kerhojen päätöstä asiaan. 

Yhdistyslaissa kokous tulisi kutsua vähintään 2 viikkoa etukäteen, joten emme voineet yhdistyslain 

puitteissa näin tehdä. Pro Weimaraner-kerhon puheenjohtaja ilmoitti, ettei heillä ole ollut toimintaa 10 

vuoteen, eivätkä myöskään ota yhdistyksenä kantaa asiaan. 

Päädyin organisoimaan kyselytutkimuksen, jonka yksityiskohdat lykkäystä anonut taho (yhteyshenkilöni) ja 

jalostusneuvojamme (Sanna Hietala) hyväksyi. 

Kyselytutkimus 
 

Kyselytutkimus toteutettiin Google Forms-kyselynä. Kyselytutkimukseen kutsuttiin vastaamaan 

weimarinseisojakerho ry:n jäsenet, sekä weimarinseisojapentueen 10v sisään kasvattaneet kasvattajat. 

Jäsenille kysely lähetettiin Weimarinseisojakerho ry:n käyttämän Yhdistysavaimen kautta, sähköpostitse. 

Kaikilla oli käytettävissä yksi ääni, mutta kasvattajien äänet kerättiin vertailun vuoksi erikseen.  

Kysely lähetettiin yhteensä 109 rodun harrastajalle: 90 jäsenelle ja 19 kasvattajalle.  

Kaksi (2) kasvattajaa ilmoitti sähköpostien selvittelyssä suoraan, etteivät halua vastata kyselyyn, heille ei 

kyselyä lähetetty. Määräajaksi vastaamiselle määriteltiin 1.2.2022 (viikko aikaa vastata) jotta aikaa jäi 

koostaa Jalostustoimikunnalle esitys ja selvitys tehdyistä toimista. 

 

Tutkimustulokset 
 

Sadastayhdeksästä (109) kyselyn saaneesta kyselyyn vastasi yhteensä viisikymmentäkolme (54) henkilöä. 

Kyselelyn vastausprosentti oli n. 50%. Kahdeksantoista (18) kasvattajaa yhdeksästätoista (19) vastasi, 

kasvattajien vastausprosentti oli 95%. 

Vastaajista kaksikymmentäyhdeksän (29) äänesti sen puolesta, että koetulosvaatimus sisällytettäisiin 

rodun PEVISA:an koskemaan pentueen molempia vanhempia (54% vastauksista) ja seitsemäntoista (17), 

että koetulosvaatimus sisällytettäisiin koskemaan toista vanhemmista (31% vastaajista). Yhteensä 

kahdeksan (8) äänesti, ettei koetulosvaatimusta otettaisi käyttöön lainkaan (15% vastaajista). Suurinosa 
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vastanneista kannatti koetulosvaatimusta molemmille vanhemmille. Vastaajille oli kyselyn yhteydessä 

toimitettu materiaalia (kts. liitteet) johon heidän on pyydetty tutustumaan ennen vastaamista. 

 

Vastanneista kasvattajista 50% kannatti koetulosvaatimusta molemmille vanhemmille, 28% kannatti 

koetulosvaatimusta toiselle vanhemmista ja 22% ei kannattanut koetulosvaatimusta. Kasvattajista 78% 

kannatti koetulosvaatimuksen lisäystä vähintään toiselle vanhemmista. 

Harrastajista (Weimarinseisojakerho ry:n jäsenet) kolmekymmentäkolme (33) vastasi, harrastajien 

vastausprosentti oli 37 %.  

Vastanneista harrastajista 56% kannatti koetulosta molemmille vanhemmille, 33% prosenttia kannatti 

koetulosvaatimusta toiselle vanhemmista ja 11% ei kannattanut koetulosvaatimusta. 

Harrastajista 89% kannatti koetulosvaatimuksen lisäystä vähintään toiselle vanhemmista. 
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Ehdotus koetuloksen lisäyksestä weimarinseisojien PEVISAan 
 

Kyselyn perusteella PEVISA:an ehdotetaan uudestaan seuraavaa, JTO:hon jo kirjattua lisäystä, joka on 

nostettu ensimmäisen kerran rotumme parissa käsittelyyn jo vuonna 2019 edellisen pienrotujen 

jalostusneuvoja Miia Salon kanssa. Esityksestä on tiedotettu niin Saksanseisoja-lehdessä kuin 

WeimariWiestissä, ja esitys on ollut kattavasti rodun harrastajien ja kasvattajien tiedossa, erityisesti 
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Vastaukset rinnakkain: kaikki yhdessä, kasvattajat ja 
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somessa, Facebook sivuilla (Weimarinseisojat Suomessa (969 jäsentä) ja Weimarinseisojakerho ry (431 

jäsentä).  

 

Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla koetulos ennen astutusta*. KAER=kanakoirien erikoiskoe. 

Myös vastaava ulkomainen metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella**. 

 

*Mikäli jalostukseen käytetyllä koiralla on koetulos muualta kuin Suomesta, pyydetään lausunto 

rotujärjestöltä (jalostustoimikunta) ennen rekisteröintiä. Lausunto toimitetaan Kennelliittoon rekisteröinnin 

yhteydessä. 

Koetuloksena hyväksytään Weimarinseisojilla rotujärjestöstä Kennelliitolle anotulla lausunnolla SUORAAN 

mikä tahansa seuraavista: 

1. KAKE, KATU ja KAME (pointteri/setterikokeet Suomessa) 

2. Kanakoirien koetulos Pohjoismaista (vähintään 3.tulos, luokka saa olla mikä tahansa) 

3. Saksalainen koetulos (VGP, HZP tai VJP) 

4. WCC (Working Class Certificate) 

Muut ulkomaiset kokeet: Kasvattaja toimittaa englanninkielisen selityksen kokeesta jalostustoimikunnalle. 

** Typistetylle tuontiurokselle tulee hakea rotujärjestön lausunto typistyksestä. Koska typistetyillä ei 

kilpailuoikeutta Suomessa, niiltä ei vaadita koetulosta. Typistystodistus toimitetaan pienrotujen 

jalostusneuvojalle. 
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Liitteet 
 

Kasvattajille ja harrastajille mennyt sähköposti 

”OTSIKKO: Weimarinseisojien PEVISA ja siihen liittyvä koetulos (kysely kasvattajille/harrastajille) 

 

Hei! 
 

Weimarinseisojien PEVISAa ja siihen liitettävää KAER-koetulosta (3.tulos NUO- tai AVO-
luokasta/vastaava ulkomainen tulos) on tarkoitus käsitellä uudelleen Saksanseisojakerhon 
vuosikokouksessa 2022. 
 

Meidän tulisi nyt rodun harrastajien ja kasvattajien piirissä äänestää siitä pidämmekö jo kertaalleen 
ehdotetun koetulosvaatimuksen sellaisenaan, vai lievennämmekö sitä, kuten lykkäystä anonut taho 
on ehdottanut. Toivon että jokainen halukas vastaisi 1.2.2022 mennessä jotta saamme 
esityksemme rodun PEVISAa varten Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan kokoukseen 
3.2.2022. 
 

Alla vastausvaihtoehdot: 
1. Koetulos vaaditaan molemmilta vanhemmilta 
2. Koetulos vaaditaan toiselta vanhemmista 
3. Ei koetulosvaatimusta 
 

Tämän viestin liitteenä on näkökantoja ja laskelmia asiaan liittyen. Weimarinseisojien 
jalostuksentavoiteohjelmassa (JTO) on koetulos asiaa käsitelty laajemmin.  
 

Itse kyselyyn voit vastata täällä: 
https://forms.gle/kdhqvEGe7**** 
 

Tutustukaa materiaaleihin ja antakaa vastauksenne määräaikaan (1.2.2022) mennessä. Mikäli 
kysely ei jostain syystä toimi, voitte antaa vastauksen myös sähköpostiini: 
ghostmoors@gmail.com. Viestiin ei tarvitse liittää muuta kuin oma nimi ja vaihtoehto jota kannatat. 
 

 
Ystävällisin terveisin, 
 

 
Salla Mattila, 
weimarinseisojien rotuyhteyshenkilö, 
Saksanseisojakerho ry. 
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Liitteet linkkeinä: JTO weimarinseisojat.doc 
 
Ajatuksia weimarinseisojien PEVISA ja JTO -uudistus kannattavuudesta.pdf 
 
Lausunto geenipoolista.pdf 
 
FCI7 rekisteröinnit ja PEVISA.xlsx ” 
 

https://bin.yhdistysavain.fi/1604938/QWLj1sDd7nGsTmQVbD200Ww2je/JTO_weimarinseisojat_2020final%20(5).doc
https://bin.yhdistysavain.fi/1604938/kFHbj9bv5QIb8jXdVLhc0Ww2aV/JTO%20ja%20Pevisa%20selkeästi%20kannanotto%20asiaan.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1604938/4klbxrY9AOG3xkyTEd3Y0Ww2aw/Lausunto%20geenipoolista.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1604938/ACnR5EMp3e4KawhlcdOw0Ww2b8/FCI7RekisteröinnitVRTPevisa220122%20(2).xlsx

