Toimintakertomus 2021
Yhdistyksen tarkoitus
Weimarinseisojakerho ry - Weimaraner Club of Finland - perustettiin tammikuussa 2005 ja merkittiin
yhdistysrekisteriin 27.06.2005. Weimarinseisojien virallinen rotujärjestö Suomessa on Saksanseisojakerho ry.
Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on edistää weimarinseisojien rodunomaista käyttöä metsästyksessä. Yhdistys
pyrkii myös kokonaisvaltaisesti edistämään puhdasrotuisten lyhyt- ja pitkäkarvaisten weimarinseisojien jalostusta ja
kasvatusta. Näihin päämääriin pyritään järjestämällä harjoitustilaisuuksia ja muita tapaamisia jäsenistölle.
Weimarinseisojakerho tiedottaa jäsenilleen tapahtumista ja weimarimaailman uutisista näiden kotisivujen lisäksi
neljä kertaa vuodessa jäsenille lähetettävässä Uutiskirjeessä ja kerhon facebook -sivuilla.

Tiivistelmä kuluneen vuoden toiminnasta
Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana Weimarinseisojakerho ry nosti päätänsä ja reippaalla toiminnallaan
järjesti paljon yhteistä tekemistä ja koulutuksia ympäri Suomen kasaten yhtenäisyyttä weimarinseisojien harrastajien
kesken. Muun muassa uudistuneet internet sivut ja sekä yhdistysavaimeen liittyminen olivat vuoteen 2021 aikana
kuuluneita uudistuksia. Kesken kauden hallituksesta eronneet aiheuttivat lisätöitä jäljelle jääneille mutta
loppukauden suunnittelemat saatiin vedettyä kunnialla läpi.

Muutokset jäsenmäärässä
Vuonna 2021 saatiin useita uusia jäseniä, tosin muutamia vanhoja pitkään kerhossa olleita tippui pois. Jäsenmäärä
oli vuoden lopussa 118.

Hallituksen kokoonpano
vuoden 2021 alussa oli Puheenjohtaja Anne Pekkanen, varapuheenjohtaja Taina Mikkonen, sihteeri Sari Koistinen,
jäsensihteeri ja rahastonhoitaja Tanja Kasila, tiedotus- ja viestintävastaava Mirva Paavola , varainkeruuvastaava Sini
Vedenoja sekä varajäsenenä Markus Pokkinen.
Kesken hallituskauden pyysivät eroa Anne Pekkanen ja Taina Mikkonen. Tämän seurauksena myös Mirva Paavola
pyysi eroa hallituksesta.
Loppukauden jäljelle jäänyt hallitus: Tanja Kasila, Sini Vedenoja, Sari Koistinen ja Markus Pokkinen toimi resurssiensa
mukaan pitäen kerhoa pystyssä. Markus Pokkisen avovaimo Nina Jantunen toimi loppuvuonna mediavastaavana.

kokousten määrä
Yhdistys kokoontui vuonna 2021 Microsoft Team.issä 8 kertaa, joista 5 kertaa vanhan hallituksen, 3 kertaa jäljelle
jääneen hallituksen kanssa. Joulukuussa pidettiin lisäksi vuoden 2022 hallituksen epävirallinen järjestäytymiskokous,
jonka tavoitteena oli tulevan hallituskauden toiminnan esivalmistelu.

Tiedotustoiminta
Kerhon nettisivut muutettiin käyttämään Yhdistysavain -palvelua, joka havaittiin hyvinkin toimivaksi työkaluksi.
Tavoitteena oli helpottaa jäsenrekisterin ylläpitoa, kommunikointia jäsenten kanssa sekä houkutella uusia jäseniä
sellaisella sivustolla, jonka ylläpito on helppoa.
Facebookin kerhon sivustoa käytettiin myös tiiviisti tapahtumien ja koulutusten ilmoituksiin.
WeimariWiestillä tavoiteltiin jäseniä 3 kertaa vuoden aikana ja muutamaan kertaan vuoden aikana saatiin tekstiä
myös saksanseisoja -lehteen.

Yhdistyksen toimintakertomus
Perustoiminta
Kerho siirtyi käyttämään Yhdistysavainta. Toiminnan perustietojen päivitys yhdistyksen tietoihin: Anne
Pekkanen teki PRH:lle henkilöpäivitykset. Tanja Kasila hoiti pankkitilien käyttöoikeuksien siirron kahteen otteeseen
eli alkuvuonna uuden hallituksen myötä sekä syksyn aikana, hallituksen hajoamisen jälkeen. Hallituksen hajoamisen
jälkeen muutettiin uudelleen myös PRH-tiedot.

Tapahtumat, koulutukset ja Weimarimestis2021
Kyyhkykoulutukset järjestettiin kahdella paikkakunnalla: Paula Torron opastuksella Karstulassa sekä Mika Harjun
opastuksella Oitissa. Molemmat tapahtumat olivat tykättyjä ja antoivat mukavia pohjia tulevaan.
KAER -treenit Elimäellä Aki Turkian johdolla peruttiin (Aki Turkiasta johtuneista syistä) mutta jäsenistö harjoitteli
itsenäisesti useaan kertaan erinäisillä ryhmillä. Treenejä pidettiin muun muassa Konnevedellä (tmi RiistaPasi) ja
Soinissa (Paula Torro/Tmi Erä-Ässä).
Syysjahti Iitissä oli sovittuna Janne Tolppalan kanssa mutta valitettavasti kyseisen alueen ja pitkälle eteläiseen
Suomeen levittäytynyt lintuinfluenssa fasaaneissa peruutti kyseisen tapahtuman.
Verkkoluentona oli Aki Turkian vetämä KAER -teoria, johon osallistui mukavasti kerhon jäseniä.
Weimareiden kesäpäivät järjestettiin kolmella paikkakunnalla: Hauholla, Lieksassa(1.8.2021) ja
Piehingissä(31.7.2021). Anne Pekkasen ja Sari Koistisen järjestämiin kesäpäiviin osallistui kivasti porukkaa mutta
Sinin luona oli vain yksi osallistuja. Harjoiteltiin noutoja, näyttelykäytöstä, lisäksi oli pieniä puuhatehtäviä. Kesäpäiviin
sisältyi myös PowerPoint -esitelmä koirien ensiavusta (Acuvet- ELL Olga Kuksina).
Weimarimestis järjestettiin Soinissa Weimarinseisojakerho ry.n ja KHKK.n yhteistyöllä. Tuomareina toimivat Jouni
Haapanen ja Olli Punkari. Weimarinseisojia oli kokeessa 9kappaletta, joista 6 lyhyt- ja 3 pitkäkarvaista weimaria. 3
muunrotuista osallistujaa olivat: 2kpl LK saksanseisoja ja yksi karkeakarvainen slovakianseisoja. Voiton vei Riina
Ruotsalaisen omistama LK weimarinseisoja Gamepoint Sweet Lies. Kokeessa palkittiin 4kpl.tta weimarinseisojia sekä
kaikki 3 muun rotuista.
Varainkeruu eli Match show oli tarkoitus järjestää alun perin kesäpäivien yhteydessä mutta edelleenkin valitseva
Korona -tilanne peruutti tämän.

