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Tunnelmia alkuvuoteen Weimaririntamalta
Sini Vedenoja

Uusi Vuosi
ja Uusi Hallitus
1.1.2022→
Weimarinseisojakerholla on uudistettu hallitus
edellisen hallituksen hajottua kesken kauden.
Hallituksen kokoonpano 1.1.2022 lähtien:
Puheenjohtaja: Hanna Tynkkynen
Varapuheenjohtaja: Sini Vedenoja
(toimii myös varainkeruu vastaavana)
Jäsensihteeri ja rahastonhoitaja: Tanja Kasila
Sihteeri: Sari Koistinen
Jäsenet: Salla Pitkänen, Satu Määttänen
Varajäsen: Markus Pokkinen.
Hallituksen ulkopuolella toiminnassa mukana
varajäsenen varajäsenenä: Satu Nelimarkka

Kohti uutta: Tapahtumia kaudelle 2022 on lyöty lukkoon ja tästä se taas lähtee: Uusi Harmaa vuosi.
Kuva: Sini Vedenoja

Sini Vedenoja

Tiedotus- ja viestinnästä vastaavat: Tanja Kasila
& Sini Vedenoja

Vuoden 2021 Kiertopalkintojen
saajat on valittu

Yhteystiedot löytyy täältä:
https://www.weimarinseisoja.fi/seura/hallitus/

Weimarinseisojakerhon kevätkokous 15.3.2022
Markus Pokkinen on ensimmäisen
weimarinseisojansa myötä heittäytynyt
rohkeasti myös yhdistystoimintaan
Johanna Mustajärven omistaman ja kasvattaman (Weimarinseisojakerho ry Hallituksen
varajäsen/loppuvuoden 2021 jäsen) ja koiransa
GottaGo Set Fire To The Rain eli ”Ronan”
(WeimariPysti) sekä Markus Pokkisen ja Nina kanssa ehtinyt käydä kokeissa sekä
Jantusen omistaman Royal Elliott Of The Grey näyttelyissä muun harrastamisen lisäksi.
Noble elikkä ”Ebben” (VuodenTulokas).
Markuksen koiralla on Muun muassa
Kevätkokous on julkistanut vuoden 2021
ansioilla kiertopalkintojen saajiksi:

Johanna Mustajärvi ansaitsi palkinnon
korkeimmalla KAER F -tuloksella
(NUO1/85 Ilmajoki 9.10.2021).
Talvi on ollut ainakin pohjosessa runsasluminen ja siitä on
nautittu täysin siemauksin
Kuva: Sini Vedenoja

WeimariMestari2021
Lähikuva Riina Ruotsalainen &
Gamepoint Sweet Lies ”Siri”
WeimariMestis2021 voittajan lähikuva ja
tunnelmia parivaljakon kaudesta 2021
seuraavalla sivulla juttua

Junkkarin ulkomuotokatselmuksesta ERI+
sekä vesityökokeista hyväksytty tulos.
Junkkarin peltokokeesta ei tulosta tullut mutta
nuoren koiran kanssa kenttä on täysin
avoinna!

Palkinto on Johannan ohjaamalle koiralle toinen
ja hienosti peräkkäisinä vuosina saavutettu:
Weimarikerhon hallitus onnittelee ja kiittää
”Ronan”emä FI MVA JV-17 Fenomena Team
palkintojen saajia hyvästä ja
Rumour Has It At Gottago vuonna 2020 ja nyt
esimerkillisestä toiminnasta
”Rona” 2021. Johannalla on myös
käyttökoirarodun edespäinviennissä!
VuodenTulokas -palkinto plakkarissaan
vuodelta 2012 (lkn Femme Like U at GottaGo
von Silberweiss Jäger)

WeimariPysti & Vuoden
Tulokas 2021 Johanna Mustajärvi &
Markus Pokkinen

Weimarinseisojakerhon vuosittain jakamat
kiertopalkinnot menivät tänä vuonna
Johannan ja Markuksen koirille.
Seuraavalla sivulla jutut
”Rona”sta ja ”Ebbe”stä
2021

Tapahtumia
Kauden 2022 tapahtumat alkaa
olla suunniteltuna
Mielenkiintoinen vuosi 2022 tulee
tarjoamaan jäsenistölleen monenmoista
aktiviteettia ja vuoden kruunaa tottakai
Weikkumestis’22, joka järjestetään
Pihtiputaalla marraskuussa.
Löytyy viimeisinä ilmoituksina
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Riina Ruotsalainen

Weimarimestari 2021
Gamepoint Sweet Lies ”Siri”
Runsaslumiset terveiset
weimariväelle Pohjois-Savosta!
Kerron minun ja toukokuussa kaksi vuotta
täyttävän weimariseisojanarttu Sirin mennyttä
taivalta, joka huipentui marraskuun
weimarimestikseen. Siri on perheemme
toinen weimarinseisoja, joten rotu on tuttu
kymmenen vuoden ajalta. Tällä hetkellä
meillä on seisojan lisäksi
suomenajokoirauros ja lapsuudenkodissani
on ollut aina lyhytkarvaisia saksanseisojia.
Maalle muuttaessamme tarvitsimme seisojan
metsästyskäyttöön, pääasiassa metsäkana- ja
vesilintujen metsästykseen. Weimarinseisoja
valikoitui sen monipuolisten ominaisuuksien
ansiosta ja vahtiviettinsä kanssa se sopi
maaseudulle. Edellinen seisojamme
menehtyi alle viisivuotiaana ja parhaat
metsästysvuodet jäivät siten näkemättä.
Olimme kolme vuotta ilman lintukoiraa.
Tuona aikana tutustuin ystäväni kautta Sirin
kasvattajaan. Siri on Gamepoint -kennelin
kasvatti Virosta, ja Sirin lisäksi samasta
pentueesta kolme urosta on Suomessa.
Gamepoint Sweet Lies
Siri on riistaviettinen, helposti ruoalla,
leikillä ja yhdessä tekemisellä motivoituva
koira, jonka kanssa kotielämä on ollut
melko vaivatonta. Koulutuksellisia haasteita
ovat tuoneet ja tuovat jatkossakin riista- ja
metsästystilanteet, mikä on varmasti
tavanomaista seisojan kanssa.
Metsästyksen lisäksi olen osallistunut Sirin
kanssa erilaisiin koulutuksiin ja treeneihin,
kuten arkitottelevaisuus, nouto, siivitys sekä
kokeenomaisiin yhteisjahteihin. Näistä
tilanteista olen saanut paljon oppia seisojan
koulutukseen, ja yhdessä treenaaminen
harjoittaa koiran työskentelyä
häiriötilanteissa.
Syksyllä 2021 osallistuin Sirin kanssa
Junkkariin, josta NUO0 -tulos
(junkkaritarinamme edellisessä
Weimariwiestissä). Itsellä ei ollut ennen
junkkaria aiempaa kokemusta KAERkokeista. Junkkarin jälkeen ei ollut enää
tarkoitus osallistua kuluvan kauden
kokeisiin, Junkkarissakin ilmenneiden
haasteiden takia. Olin kääntänyt jo katseen
seuraavan syksyyn.

Suunnitelma muuttuu

Entäs tulevaisuus?

Viikkoa ennen Weimarimestistä kotiin
ajaessa ei-niin-onnistuneista
fasaanitreeneistä, soitin weimarimestiksen
järjestäjälle kysyäkseni koepaikkaa vasten
aiempia ajatuksiani. Kyseisen päivän ja
aiemmat lintutilanteet toivat lähinnä
mieleeni koiran riistalle heräämisen, ja
muun muassa sitä seuranneet lukuisat
peräänmenot. Vaikka tiesin koiran
löytävän lintuja hyvin, riistatilanteissa en
luottanut koiran hallintaan. Muutaman
tunnin ajomatkan aikana ajatukset
muuttuivat ja varmistin koepaikan
mestikseen. Lähtökohtaisesti tarkoitukseni
oli vain nähdä muita weimarinseisojia
koerintamalla, ja saada lisää
koekokemusta.

Weimarimestiksestä on nyt aikaa kolme
kuukautta ja metsästyskausi on ohitse. Meillä on
takana useita onnistuneita ja upeita riistatöitä,
joista on päästy pudottamaan lintuja hyvän
työskentelyn päätteeksi. Olen oppinut ottamaan
rennommin koiran kanssa, ja tämä on näkynyt
riistatöiden laadukkuudessa. Jatkossa tulemme
metsästyksen lisäksi treenaamaan edelleen
kokeenomaisesti. Seuraavan kauden tavoitteena
on saada onnistumisia metsäkanalinnuille ja
harjoitella pitkäjänteistä hakutyöskentelyä.
Toivon starttaavani ensi syksynä Sirin kanssa
avoimen luokan kokeessa. Seisojan koulutus on
mielestäni haastavaa, mutta antoisaa, ja yhdessä
onnistumiset ovat paras palkinto.

Mitä tapahtui Soinissa?
Koepäivänä minua ei jännittänyt liikaa
lähtökohtani takia. Siri aloitti hakuvuoron
ensimmäisenä, ja muutaman minuutin
hakuajan jälkeen teki ensimmäisen
hyväksytyn riistatyön. Ensimmäisen
riistatyön jälkeen tajusin sen, että Sirin
korvat eivät jääneet kotiin ja luotin
enemmän koiran työskentelyyn.
Toisessa hakuerässä toinen riistatyö ja
kolmannessa erässä hakuminuutit täyteen.
Kokeenomainen kylmänlinnun nouto oli
ollut haaste läpi syksyn ja olin tyytyväinen
Sirin noutoon, aiempien haasteiden takia.
Vaikka luovutuksessa menetettiin pisteitä,
nouto oli innokas suoritus. Riistatöissä
avanssi kohdistui suoraan lintuun ja Siri
istui kuin tatti kertakäskyllä linnun
siivittäessä. Koepäivän onnistumisilla oli
valtava merkitys minulle ohjaajana.
Aiemmista epäonnistumisista huolimatta,
taustalla oli oltava oikein tehtyjä asioita.
Kuva: Killu Ahi (kennel Gamepoint, EE)

Kuva: Sini Vedenoja
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Johanna Mustajärvi

Ronan koekausi 2021
WeimariPysti’21: GottaGo Set Fire To The Rain
Semifinaalissa Rona tykitti puukko
”Rona” eli virallisesti GottaGo Set Fire To

Ronan kanssa samasta pentueesta oli

The Rain, syntyi Saksanreissun tuliaisena
tammikuussa 2020 yhdistelmästä Fenomena
Team Rumour Has It At GottaGo – Ari
vom Habichtswald. Ajoitus oli täydellinen,
sillä ensimmäinen korona -sulku iski juuri
pentujen luovutusviikonlopun tienoilla.

6/8 koiraa mukana junkkarissa: ihan
huikean hienosti pentujen omistajat, moni
heistä ensikertalaisia, lähtivät mukaan
suureen tapahtumaan. Suurimmalle osalle
tapahtuma oli ihan mukava, vaikka vain
yksi koirista sai NUO3-tuloksen, GottaGo
Skyfall, om. Alexander Hagman. Yhden
koiran osalta viikonlopun pilasi
koepäivänä ryhmän ylituomari, joka ei
tainnut arvostaa sen paremmin weimaria
rotuna kuin naisohjaajiakaan, ihan
käsittämätöntä kielenkäyttöä olivat saaneet
osakseen, mutta onneksi molemmat ovat
vahvaa tekoa ja asettuivat moisen
asiattomuuden yläpuolelle. Itseä
kasvattajana tämä harmitti kuitenkin
suuresti, sillä olin luvannut mukaan
lähteville kannustavan ja hyvähenkisen
tapahtuman.

Kulunut kausi oli Ronan ensimmäinen
koekausi. Metsästystä sillä aloiteltiin jo
vuotta aiemmin ja metsästykseen tähtäävää
koulutusta on tehty tavoitteellisesti
pentulaatikosta lähtien. Ronan kanssa on
koulutuksellisesti ollut erittäin palkitsevaa
edetä: se ollut rodulleen tyypillisesti
nopeaoppinen, mutta myös erikoisen
kuuliainen koira. Se on ollut toisaalta
varhaiskypsä, mutta silti jossain kohtaa
epäilin, että herääkö se ihan oikeasti riistalle
lainkaan, kun se on nuoresta lähtien
tikannut täydellisiä riistatöitä kylmän viileästi,
ilman merkkiäkään kuumenemisesta.
Myöskin sen haku oli alkuun melko
vaatimatonta, mikä on itselle yksi
tärkeimmistä asioista, kengänkiillottajista en
pidä. Vaan niin se riistavietti alkoi kuluneella
kaudella heräämään ja koira sai itsenäisyyttä
ja rohkeutta hakuun, oppi peräänmenon ja
paukkunoudonkin, eli siitä tuli täysin
oppinut kanakoira.

Junkkari oli ensimmäinen kokeemme ja
siihen oli ladattu kovat odotukset. Tiesin,
että käsissäni oli koira, jolla oli täydet
mahdollisuudet ykköstulokseen.
Ensimmäisessä erässä Rona esitti jopa
kokeneen koiran hakua, se perkasi laajasti
ottipaikkoja ja tuomari tykkäsi näkemästään.
Riistaa ei kuitenkaan löytynyt. Meitä
seurannut koira sen sijaan osui koealueen
lintupankkiin ja kirjaimellisesti räjäytti sen,
jos tiedätte, mitä tarkoitan... Näitä lintuja
sitten koira toisensa jälkeen lennäteltiin
parin saarekkeen välillä edestakaisin.
Vihdoin taas ollessa Ronan vuoro kiersimme
täynnä hajuja olevia saarekkeita ja koira
ottikin varovaisen seisonnan ja siihen pitkän
avanssin juoksevan linnun perässä, mutta
niin vain lintu jallitti vattupusikossa nuoren
koiran, eikä sitä saatu ilmaan. Saatiin vielä
jatkaa ja kohta Ronalla uusi seisonta, lähdin
lähestymään koiraa ja samassa moneen
kertaan lennätetty ja herkillä oleva lintu
siivittyi ennen kuin ehdin antaa koiralle
etenemislupaa. Koira seisoo rauhallisena ja
kutsuin sen luokseni. Virhe... puskasta
siivittyi lisää lintuja. Ohjaaja kuunteli
tuomarin moitteet nöyrästi ja vastaanotti 0tuloksen riistatyön puuttuessa.

Junkkarin jälkeen metsästeltiin lisää ja
treenailtiin, koira oli hyvässä iskussa ja
päätin osallistua sillä Ladies' Trialiin.
Takana muutaman vuoden takaa kilpailun
voitto ja edellisvuoden kolmostila, joten
mukaan lähdettiin hakemaan hyvää tulosta
eli tikettiä finaalipäivään, mutta ei missään
nimessä sen enempää.
Koepäivä menikin nappiin, Rona otti
Pohjanmaan lakeudet haltuunsa ja etsi
nuoren koiran riemulla riistaa. Rona
hävisi pitkän erän loppupuolella ojan
varteen ja jouduin sitä pillittämään
näkyville. Se tulikin pian hakemaan minua
ja näytti siltä, että nyt saattaisi olla syytä
seurata. Alkoi pitkä jäljitys ojan vartta
päättyen pellon päässä olevaan
ryteikköön, siellä luvasta hyvä eteneminen
ja fasaanipoikue ilmaan, koira tilanteessa
rauhallinen. Hienosti alkoi. Sitten olikin
tyhjä erä ja pitkää odotusta, kun
voittajaluokan koirille otettiin hakua.
Noudot katsottiin ja niistähän Rona sai
tyylilleen ominaisesti maininnan
”oppikirjasuoritus”. Vielä viimeisessä
erässä Rona teki hienoa työtä
myötätuuleen, se otti pitkän, muutaman
sadan metrin luovin ja näimme sen
hidastavan ja ottavan seisonnan, lähdimme
koiraa kohden, mutta samassa näimme,
kun pyyparvi päätti siivittyä koiran edestä,
taas Rona rauhallisena tilanteessa, tuomari
antoi tästä tilanteesta erityismaininnan,
vaikka sitä ei saatukaan hyödynnettyä
riistatyöksi asti. Kritiikissä oli hienoa
kuunnella ”lyhkärituomarin” jäyhää
kehua, että olipas ainutlaatuinen
weimarinseisoja, miellyttävää seurattavaa,
riistalle pyrkivää sopivan laajaa haku
omalla alapäisellä tyylillään, lupaava
koiran alku! Näillä näytöillä ykkönen ja
tiketti finaalipäivään!!

hampaissa, se teki kahdessä erässä yhteensä
neljä riistatyötä, viimeiseen jälleen tiedotuksen
kera. Meillä oli matkassa hyvää tuuria,
niukinnaukin lentoon päässyt fasaani, joka
melkein kuumensi koiran peräänsä,
uhkarohkeita jäljityksiä, jotka sattuivat
onnistumaan, eikä päättynyt törmäykseen. Näillä
näytöillä nousimme finaalikuusikkoon mukaan.
Meidän semifinaalinäyttö oli kuitenkin aika raju
rutistus nuorelle ja autoon päästyään se antoi
väsymykselle periksi.

Finaalissa Ronan esitys oli hyvin vaatimaton,
sen haku puuroutui maajälkiin ja naulana
arkussa viimeinen näytön paikka päättyi kolariin
linnun kanssa. Finaalin kuudes sija oli kuitenkin
huippuhieno tulos ylittäen kaikki odotukseni ja
näin Rona jatkoi emänsä viitoittamaa tietä
finaalisijoituksellaan.

Loppukaudesta kävimme vielä kokeilemassa
kolmesti avoimessa luokassa, mutta harmillisesti
koiran riistavietti päätti näihin aikoihin heräillä
täyteen kukoistukseensa ja uudeksi ongelmaksi
pudotusten myötä nousi automaattinouto
(=paukkunouto). Ronalla on muutenkin
vaivanaan noutoosi, eli se rakastaa noutamista
yli kaiken. Se tuo riistan talteen nopeasti ja
sinnikkäästi vaikeistakin paikoista. Noutaminen
on Ronan juttu, eikä se oikein tahdo ymmärtää,
miksi niin itsestään selvässä asiassa pitää odottaa
lupaa, miksei vaan voisi käydä hakemassa riista
talteen?!
Kuva: johanna Mustajärvi

Jatkuu seuraavalla sivulla….

Jatkoa edelliseltä sivulta!

Johanna Mustajärvi

Ronan koekausi 2021
WeimariPysti’21: GottaGo Set Fire To The Rain

Yhdestä kokeesta se sai AVO2 tuloksen melko kivoilla pisteillä
(76/100) ja tuomariakin harmitti, kun ykkönen jäi uupumaan sen
alapäisen haun vuoksi. Keli oli silloin tuuleton ja Rona teki
riistatöitä pääasiassa maajälkiä haistelemalla, tuloksekkaasti mutta ei
ihan kanakoirametsästyksen hengessä totesi tuomari, enkä minä
voinut siitä olla eri mieltä. Ykkösen uupuminen ei harmittanut, sen
aika tulee vielä, mutta harmillisesti kakkonen jäi ainokaiseksi, eikä
näin ollen päästä vielä ensi kesänä tavoittelemaan näyttelykehistä
muotovalion titteliä.

Ronan heikkous on juuri sen alapäisyys, se takertuu herkästi
maajälkiin ja hyvällä tuulellakin sen hakutyyli on hyvin hyvin
alapäinen, vaikka laajuutta löytyykin. Toinen, minkä kanssa olen
tehnyt todella paljon työtä sen koulutuksessa, on veteenmeno. Vesi
ei missään nimessä ole Ronan mukavuusalueita, se ottaa veteen
menon hyvin rauhallisesti ja harkiten, ja juuri tästä sen avoimen
vesityöstäkin rokotettiin piste, vaikka suoritus muuten oli
moitteeton ja määrätietoinen. Riistan käsittelyssäkin se on vielä
kovin varovainen, mutta toivon, että se saa iän myötä varmuutta ja
röyhkeyttä lisää. Ronalla on myös vähän turhan paljon kiinnostusta
pikkusorkkia kohtaan, mutta ei tuo onneksi ihan silmittömiä ajoja
ota. Se koirassa onkin erinomaista, että se kiihkeimmilläänkin on
kuitenkin melko hyvin hallittavissa, vaikkakin se joskus sitten
edellyttää vähän tiukempaa käskytystä...

Rona on mielenkiintoinen koira: siinä on samaan aikaan
herkkyyttä ja terävyyttä, eikä se ole missään nimessä helppo koira,
vaikka koulutuksellisesti sen kanssa on melko vaivattomasti
(vesitöitä lukuun ottamatta) edettykin. Se osaa olla erittäin
narttumainen ja ohjaajapehmeä, eli kysyy ohjaajalta
kylmähermoisuutta. Siinä on mukavasti sinnikkyyttä, motivaatiota ja
miellyttämisen halua ja sellaista koiraa on kiitollista viedä eteenpäin.
Mielenkiinnolla odotan taas seuraavaa kautta sen kanssa

Kuva: Johanna Mustajärvi
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Markus Pokkinen & Nina Jantunen

Herra Harmaan vuosi
VuodenTulokas’21: Royal Elliott Of The Grey Noble ”Ebbe”
Tätä kirjottaessa on jo kulunut
aikatarkalleen kaksi vuotta, kun saatiin
ensimmäinen weimari meidän
perheeseemme. Näin jälkikäteen
ajateltuna kaikki loksahti paikalleen aika
nopeastikin. Asetuimme juuri Kuopioon
asumaan ja perheestä löytyi ennestään
rynnäkkönakki eli Welsh Corgi.
Markuksen metsästysharrastus toi
ajatuksen omasta metsästyskoirasta, ja
aktiivisina ihmisinä halusimme
monikäyttöisen koiran kenen kanssa voi
metsästyskauden ulkopuolellakin harrastaa
monipuolisesti liikuntaa. Eli oli aika selvä,
että kokoluokka pitää olla isompi mitä
kotona ollut Corgi edusti.
Seisovalintukoira oli monipuolisuuden
takia ensisijainen vaihtoehto. Markus oli
törmännyt Weimarinseisojaan noin 10
vuotta aikaisemmin kanalintujahdissa ja
tämä rotu oli jäänyt mieleen. Siitä sitten
lähti ajatus weimarista: olisiko siinä meille
sopiva monikäyttöinen harrastuskoira?

Erinäisten polkujen kautta
tutustuimme onneksemme kokeneeseen
weimarikasvattajaan, jonka kautta
pääsimme tutustumaan paremmin näiden
koirien sielunelämään ja
kokonaisvaltaisesti syvemmin rotuun. Tätä
kautta tutustuimme sitten hollantilaiseen
kasvattajaan ja saimmekin mahdollisuuden
tuoda hyvälinjaisen rodunedustajan
Suomeen. Tarkoitus oli mennä käymään
myös paikan päällä ennen koiran hakua,
mutta sitten tuli korona ja matkustus ei
ollutkaan enää itsestäänselvyys. Siitä
seurasi paljon etäyhteyttä, videopuheluita
ja tiivistä seuraamista pentueen kasvusta
etänä. Hollannissa he tekevät pentueille jo
ennen luovutusta luonnetestin, jossa
arvioitiin myös metsästysominaisuuksia.
Yhdessä kasvattajan kanssa meille
valikoitui urospentu ja siitä alkoikin sitten
erinäisten maahantuonti vaatimuksien ja
kuljetusten järjestely. Vuonna 2020
koronakeväällä, rajoitusten ollessa
pahimmillaan, Markus haki lentämällä
kaksi weimarinalkua Hollannista Suomeen
ja siitä alkoi meidän weimaritarina.

Ensimmäiset vuodet voi ehkä tiivistää
parhaiten: opettelua, opettelua ja
opettelua. Markuksen metsästysharrastus
on saanut uutta näkökulmaa oman
lintukoiran myötä. Ja juuri se, että kaikki
lähtee sieltä alusta asti: miten kouluttaa sitä
omaa metsästyskoiraa ja miten hitsautua
yhteen tiiminä.

Alusta asti on ollut selvää, että Ebbe

Myös muutamat näyttelyt on takanapäin,

on Markuksen metsästyskoira, mutta
yhteinen harrastuskoira. Markus
huolehtii tämän puolen koulutukset ja
treenaukset, vaikkakin Nina on ajottain
mukana tukijoukoissa ja apuna
harjoituksissa kotioloissa. Ajottain
olemme myös osallistuneet
ulkopuolisten järjestämiin koulutuksiin,
koska mielestäni on tärkeää käydä myös
ammattilaisilta hakemassa neuvoja ja
oppia ja saada uutta näkökulmaa
työskentelyyn. Helpoimman kautta
emme ole oikeastaan päässeet millään
osa alueella, mutta tämä ei menoa ole
haitannut. Tekemällä ja kuuntelemalla
kokeneempia kanakoiraharrastajia,
oppii parhaiten. seisojan koulutukseen,
ja yhdessä treenaaminen harjoittaa
koiran työskentelyä häiriötilanteissa.

vaikka pentuaikana melkein kaikki oli
ymmärrettävästi peruttu koronan takia.
Junkkareissa oli myös ulkomuotokatselmus,
missä Ebbe sai ERI + ja sehän oli aivan
mahtava uutinen. Ajatus olisi päästä nyt
käymään muutamissa näyttelyissä kevään
aikana harrastelu mielessä. Arkena Markus ja
Ebbe käyvät juoksemassa, vetojuoksemassa ja
tarkoitus olisi kokeilla myös koirahiihtoa
uutena talvilajina. Meillä koirat liikkuvat
mukana lähes kaikkialle, aina
patikointireissuista hotelli yöpymisiin ja
työpaikalle. Eipä ole tullut aktiviteettia
vastaan, minne Ebbe ei olisi lähdössä
mukaan. Niin kuin varmaan kaikki eläinten
parissa harrastavat ihmiset tietävät, että
matkalle sattuu niin onnistumisia kuin
pettymyksiäkin ja sitähän tämä on, koko ajan
oppimista. Meillä on onneksemme ollut
ihania ihmisiä ympärillä ketkä ovat olleen osa
weimaritarinaamme ja jotka ovat auttaneet ja
tukeneet tällä taipaleella. Kiitos tästä teille.

Osallistuimme muutamiin koulutuksiin
pentuaikana, missä aiheina oli
perustottelevaisuus ja kyyhkytreenit.
Mielestäni nämä olivat erittäin antoisat
ja seuraavan koiran kanssa menemme
vielä useampiin vastaaviin koulutuksiin.
Treenailtu ollaan kaikkea maan ja
taivaan väliltä, enimmäkseen tuttujen
kanakoiraharrastajien kanssa. Treenit
ovat sisältäneet noutoa, ampumaradalla
käyntiä, tottelevaisuutta, hallintaa sekä
kaikkea näiden yhdistämistä. Olemme
käyneet myös fasaanijahdeissa
aikataulun sen salliessa. Onneksemme
meillä on muutama ystävä, jotka jakavat
tämän hienon harrastuksen kanssamme.
Olemme käyneet jo kahtena syksynä
ylälapissa riekkojahdissa, ja
edelliskerralla Ebbe pääsi jo tositoimiin.
Alku syksy meillä meni Etelä-Savon
alueella missä saimme hyviä tilanteita
metsäkanalintujen kanssa. Tilanteet
sisälsi seisontoja sekä onnistuneita
avansseja. Myös haku parantui hienosti
syksyn edetessä ja tuulen käyttö. Perään
meno vietti on vielä suhteellisen vahva,
joten pudotukset odottavat vielä tovin.
Olemme menneet näissä asioissa
suhteellisen rauhallisesti eteenpäin.

Osallistuimme Junkkariin, joka
meni tuloksellisesti heikosti, mutta
tapahtuma oli hieno ja mukava, joten
turha tämä ei suinkaan ollut. Varmasti
on jatkossakin tapahtuma mihin
mennään. Oli todella mukavaa nähdä
muita nuoria koiria ja heidän ohjaajia.
Kävimme ennen junkkaria
vesityökokeissa, josta saimme nuo3
tuloksen. Ebbellä toiminta olisi riittänyt
kakkostulokseen, mutta ohjaaja ei
pysynyt ihan kelkassa. Yllättävän
jännittävä tilanne oli ensikertalaiselle.

Onko sitten rotuvalinta ollut meille
sopiva? On, kaikinpuolin. Energinen,
innokas, aavistuksen itsepäinen, mutta
juurikin se oman perheen koira. Ebbe on
myös todella hyvä pienten lasten kanssa sekä
erittäin sopeutuvainen. Ebellä on persoonaa
isolla P:llä, mutta ei osata kuvitellakaan arkea
ilman herra harmaata.
Toivotamme kaikille weimarijäsenille ihanaa
kevättä ja antoisia harrastushetkiä!

-Nina, Markus ja ”herra harmaa” Ebbe-
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Uusi hallitus 1.1.2022 ->
Ohessa pieni esittely kierros hallituksen jäsenistä, tarkemmat esittelyt löytyy kerhon sivulta

Puheenjohtaja: Hanna Tynkkynen
Rovaniemeläinen pitkän linjan
koiraharrastaja, jolla ollut vuodesta 2011
pitkäkarvaisia weimareita. Kasvattaa
nimellä Aavetunturin. Taloudessa tällä
hetkellä 3koiraa, joista 2kpl
PKweimarinseisojia.

Jäsen: Satu Määttänen
Vesivehmaalla asusteleva intohimoinen
kanakoiraharrastaja, jolla on ollut
Lyhytkarvainen weimarinseisoja taloudessa
vuodesta 2014. Tällä hetkellä 2 harmaata,
joiden kanssa harrastetaan täysillä
rodunomaisesti.

Varapuheenjohtaja/varainkeruuvastaava:
Sini Vedenoja
Piehinkiläinen (Raahe)
kanakoiraharrastaja, jolla ollut
weimarinseisojia vuodesta 2007 lähtien
(seisoja ollut talossa jo vuodesta 2003).
Kasvattaa pitkäkarvaisia weimarinseisojia
nimellä Dragonghost. Taloudessa tällä
hetkellä 4koiraa, joista 3
PKweimarinseisojaa. Lisäksi
sijoitus/osaomistuskoiria 3kpl.

Rahastonhoitaja & Jäsensihteeri: Tanja
Kasila
Kouvolalainen lintukoiraharrastaja, joka
on pienestä tytöstä asti kulkenut
metsästysmailla ja harrastuksen parissa.
Seisojia on ollut taloudessa vuodesta 2000
lähtien. Kasvattaja nimellä Vuorsaaren.
Taloudessa tällä hetkellä yksi
lyhytkarvainen weimarinseisoja.

Sihteeri: Sari Koistinen
Lieksalainen monitoiminen
koiraharrastaja ja eläinten kouluttaja.
Ensimmäinen weimarinseisoja tuli taloon
vuonna 2015. Kaikkiaan kotoa löytyy 4
koiraa, 2 monirotuista weimareiden lisäksi.

Jäsen: Salla Mattila
Jyväskyläläinen pitkän linjan weimariihminen. Pienestä tytöstä asti jo, vahvat
sukuperinteetkin omaava, suoraselkäinen
metsästäjä- ja kanakoiranainen.
Täydellinen tietopankki kun kyseessä on
weimarinseisojat. Saksanseisojakerhossa
weimareiden rotuyhteyshenkilö.
Kasvattaa nimellä Ghostmoors.
Kotoa löytyy tällä hetkellä yksi
pitkäkarvainen weimarinseisoja sekä
osaomistuksessa 2 muuta pk.ta

Varajäsen: Markus Pokkinen
Kuopiolainen aloitteleva kanakoiraharrastaja,
joka on harrastanut metsästystä enemmän ja
vähemmän reilusti yli 10vuotta. Ensimmäisen
ja tällä hetkellä ainoa weimarinseisoja tullut
talouteen keväällä 2020.

Hallituksen ulkopuolella, varajäsenen
varajäsen alkaen: Satu Nelimarkka
Weimarinseisoja ollut taloudessa vuodesta
2018.
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Kyyhky/noutoharjoitukset
2.-3.4.2022 Karstula /Tmi Erä-Ässä
Weimarinseisojakerho ry järjestää
Kyyhky- ja noutotreenit
Paula Torron (Tmi Erä-Ässä)
opastuksella Karstulassa huhtikuun
alussa.
Mahdollisuus kokeilla kuinka koira
toimii elävillä kyyhkyillä ja
noudoissa kylmällä linnulla/
dummylla. Lisäksi tämä on hyvä
harjoitusmahdollisuus, varsinkin
nuorille koirille, nähdä kuinka ne
käyttäytyy isommassa porukassa
vieraiden koirien ja ihmisten
seurassa.
Molemmille päiville noin 8
koirakkopaikkaa ja etusijalla kerhon
jäsenet. Tällä hetkellä vielä avoinna
kuunteluoppilasmahdollisuus.
Jos lauantaille ei mahdu kaikki
halukkaat, paikkaa vailla jääneet
ovat etusijalla sunnuntaille. Päivän
hinta on 80€ ja jos on mukana
molempina päivinä niin hinta on
120€. Päivään kuuluu nokipannu
kahvit ja Paulan koulutus sekä
opastus.
Molemmat päivät on TÄYNNÄ
mutta kysele rohkeasti varapaikkoja!
Ilmoittautumiset Sinille 27.3.2022
mennessä: sini.vedenoja@gmail.com
/ WatchApp 0408674750
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Sini Vedenoja

WSK Match Show’22
Lapuan Raunioradan kentällä 10.6.2022
Vihdoinkin voimme ilolla
ilmoittaa:
Maailmanmeno on sen verran
tervehtynyt, että voimme järjestää
pitkään odotetun Mätsärin elikkä
elikkä leikkimielisen
koiranäyttelyn.
Mätsäriin saa osallistua
kaikenkarvaiset koiraystävämme
(myös ne pallittomat ja
monirotuiset), kunhan vain
rokotukset on kunnossa ja
todisteet niille löytyy.
Paikkana toimii jo kerran hyväksi
havaittu Lapuan Raunioradan
hiekkakenttä, joka on varattuna
nyt WSK RY. n käyttöön
perjantaina klo15 lähtien. Osoite
paikalle on Karhunmäentie 643,
62100 LAPUA. Paikalla on WC ja
taukotilamahdollisuus elikkä
kahvinkeittomahdollisuus ja
vesivessa löytyy.
Vapaaehtoiset saa ilmoittautua
allekirjoittaneelle ja todellakin
apuanne tarvitaan myös illan
aikana
Myös ns. sponsorilahjat ovat
enemmän kuin tervetulleita ja
ilmoitattehan niistä ajoissa.
Ajankohta sijoittuu perjantaiillalle 10.6 klo17.30 lähtien:
lauantain Mannermaisten
kanakoirien erikoisnäyttelyn ja
sunnuntaiksi suunnitellun
kesäpäivien yhteyteen, joten
voimme mukavasti kokoontua
pidemmäksikin viikonlopuksi
viettämään yhteistä aikaa.

Luokat:
•

PienetPennut

•

IsotPennut

•

PienetAikuiset

•

IsotAikuiset

•

PienetVeteraanit

•

IsotVeteraanit

•

Lapsi&LeluKoira

Jokaisen luokan voittaja ja 3muuta
sijoittunutta palkitaan kuten myös
BIS kisan 3 parasta.
Tuomareina alustavasti:
Sini Vedenoja (kennel Dragonghost)
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Kesäpäivät 2022
Lapua, Kyntäänmäki 12.6.2022
Lapualla on sunnuntaina 12.6.2022
suunnitelmissa WSK kesäpäivät,
johon tietenkin jäsenille etuoikeus
osallistua. Myös perheen muut koira
saavat osallistua
Majoituksen järjestämme halukkaille
Kyntäänmäen maatilalla, jossa
yöpymisen hinta on 30€ henkilö/vrk
ja koira 5€.
Talo pihapiireineen on varattuna
meidän käyttöön perjantaista
maanantaihin.
Ilmoittautumiset yöpymiselle:
sini.vedenoja@gmail.com
Viimeistään kuukautta ennen
tapahtumia.
Otamme ilmoittautumisia vastaan jo
nyt ja totta kai tahdomme tietää,
haluatteko yöpyä Kyntäänmäellä ko.
viikonloppuna
Päivän ohjelmaan kuuluu
noutoharjoituksia (totta kai osa
leikkimielisinä), sekä
näyttelyharjoituksia yms. kivaa.
Rakennetaan päivä yhdessä olon
ympärille. Ruokailu
nyyttikestiperiaatteella
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Tanja Kasila & Salla Mattila & Sini Vedenoja

Iitin peltopäivä, treenejä & WeimariMestis’22
Tulossa loppuvuodesta 2022
RiistatyöPasilla
(Konnevesi) muutamaankin
otteeseen syksyn mittaan treenejä.
Päivät 4.9 ja 15.10 on jo sovittuna.
Yhteyshenkilönä: Salla Mattila

Iitin peltopäivä
Janne Tolppalan ohjauksella
29.10.2022

WeimariMestis’22

Yhteyshenkilönä: Tanja Kasila

Järjestäjänä: Pihtiputaan Kennelkerho
(yhteyshenkilönä: Marjaana Kinnunen)
& Weimarinseisojakerho RY

Pihtiputaalla 12.11.2022

Tuomarit:Pauli Ålander & Tomi Kippo
Sponsoreina mm: Fysio Nodus &
Kennel Dragonghost

Saksanseisojakerho ry:n
vuosikokous
24.4.2022 Kauhava
Saksanseisojakerho ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
sunnuntaina 24.4.2022 klo 13->
Paikka: LentoHotelli Kauhava,
Loppusuora 22 62200 Kauhava

Roturyhmien kokoukset pidetään
vuosikokouspaikalla su 24.4.2022
klo 10:30 alkaen.
Hallitus on kokouksessaan
6.2.2022 hyväksynyt roturyhmien
läpivientiohjeen. Ohjeen mukaan
roturyhmien esityslistat julkaistaan
2 viikkoa ennen kokousta.
SSK kokouskutsu, vuosikokous
24.2.2022

Muistathan, että vain
Saksanseisojakerhon jäsenellä on oikeus
ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin!

