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TOIMINTASUUNNITELMAESITYS KAUDELLE 2018
1. YLEISTÄ
Liiton tehtävänä on seurata ja vaalia rodun rakennetta sekä luonne- ja
käyttöominaisuuksien säilymistä olemassa olevien SPL-kokeiden, näyttelyiden, SPLarviointien ja SPL-/D-jalostustarkastuksien muodossa. SPL-jalostustarkastuksen ja arvioinnin tärkeyden tunnetuksi tekeminen jäsenistön ja kasvattajien keskuudessa sekä
jalostustarkastusten osallistujamäärien nostamien huomattavasti nykyistä
korkeammalle tasolle olkoon yksi kauden päätavoitteista.
Tavoitteena on jatkaa ja vahvistaa kansallista yhteistyötä Kennelliiton,
Palveluskoiraliiton ja muiden rotujärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Lisäksi
ylläpidetään olemassa olevaa pohjoismaista yhteistyötä sekä ollaan tiiviissä
yhteistyössä WUSV:n ja sen alaisten rotujärjestöjen kanssa.
2. YLEISHALLINTO
Yleishallinnon tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•

Valmistelee hallituksen ja edustajain kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten
toteutumista.
Valmistelee alaosasto- ja strategiapäivät.
Vastaa yhteyksistä ja edustuksista niin koti- kuin ulkomaisissa järjestöissä sekä
sidosryhmien kanssa.
Tukee toimikuntia ja liiton jäsenyhdistyksiä liiton sisäisissä ja ulkopuolelle
ulottuvissa hankkeissa.
Koordinoi toimikuntien toimintaa ja tarkastelee toimikuntien tehtävänkuvat ja
kokoonpanot.
Vastaa sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sisällöstä ja toimivuudesta yhdessä
muiden toimikuntien kanssa.
Vastaa ja valvoo toimiston toimintaa ja huolehtii toiminnanjohtajan
tehtävänkuvauksesta.

3. TALOUS
Liiton taloudenpidossa noudatetaan tarkkaa, mutta liiton toiminnat takaavaa linjaa.
Yleinen taloudellinen tilanne näkyy myös harrastustoiminnassa, jonka vuoksi kuluja
ja tulopuolen kehitystä seurataan tarkasti. Varsinainen talouden
toimintasuunnitelma esitetään budjetin muodossa.
4. JALOSTUS
4.1. Yleistä
Toimikunta jatkaa työskentelyään ja tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä muiden
toimikuntien kanssa.
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4.2. Luonne- ja käyttöominaisuudet
Panostetaan voimakkaasti SPL-jalostustarkastuksen ja -arvioinnin tunnetuksi
tekemiseen ja osallistumishalukkuuden lisäämiseen.
4.3. Rakenne ja ulkomuoto
Jatketaan erikoistuomareille ja SPL-tuomareille järjestettävää koulutusta SPLjalostustarkastukseen liittyen sekä kehitetään edelleen arvioinnin painopisteitä.
4.4. Terveys
Saksanpaimenkoiran terveystilannetta seurataan niin Kennelliiton KoiraNetin
(lähinnä lonkat, kyynärät, selkä, kuolinsyyt) kuin SPL:n terveystietokantaan
kertyvän tiedon avulla. Kertyvää tietoa analysoidaan ja julkaistaan säännöllisesti.
Artikkelien, julkaisujen ja muiden toimintojen avulla tehdään valistustoimintaa
ajankohtaisista aiheista, hyödyntäen yhteistyökumppaneita.
Perinnöllistä monimuotoisuutta edistetään valistuksen avulla. Pyrkimyksenä laatia
erilaisia tilastoja niin terveyteen kuin luonteeseenkin liittyvistä asioista.
4.5. Kasvattajatoiminta
Kasvattajatoimikunta kokoontuu tarvittaessa toimikunnan puheenjohtajan kutsusta.
Kasvattajatoimikunnalla on edustus jalostustoimikunnassa.
Toimikauden aikana järjestetään seuraavat tapahtumat:
•
•

Urospäivät 16.6.2018, järjestäjänä SPL Itäuusimaa ry
Kasvattajapäivät

Kasvattajapäivät järjestetään liiton syyskokouksen yhteydessä. Toimikunta
suunnittelee päiville ohjelman ja luennoitsijat. Aiheena pidetään edelleen
ajankohtaisia asioita liittyen kasvattamiseen.
4.6. Tiedostot
SPL- tietokannan edelleen kehittäminen ja kertyneen tiedon analysointi.
Tiedostojen käyttöä ja avointa tiedonvälitystä kehitetään yhteistyössä tietohallinnon
kanssa.
4.7. Jalostuksen tavoiteohjelma
Uuden JTO:n ohjelman kaudelle 2019-2023 toteutuminen ja hyväksyttäminen
edustajainkokoukselle. Ohjelman arviointia jatketaan ja seurataan.
4.8. PEVISA
Uuden PEVISAn kaudelle 2019-2023 hyväksyttäminen edustajainkokoukselle.
5. KOULUTUS- JA KOETOIMIKUNTA
5.1. Yleistä
Liiton koejärjestelmän tehtävänä on luoda koeohjesäännön mukaiset
mahdollisuudet koetulosten tekemiselle sekä tietojen kirjaaminen jalostuksen
avuksi. Koekalenteri julkaistaan liiton sivuilla netissä sekä lehdessä, koetulokset
netissä.
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Alaosastot järjestävät SPL- kokeita liiton alaisuudessa ja FH- ja kansallistenlajien
kokeita SPKL:n alaisuudessa.
Alaosastokokeiden tarpeeseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota,
jotta myönnettyjen kokeiden määrä varsinkin keväällä vastaisi mahdollisimman
hyvin kysyntää ja peruuntuneita kokeita olisi mahdollisimman vähän.
Koulutus- ja koetoimikunta kokoontuu tarvittaessa.
Koulutusviikonloppu
Keväällä koulutusviikonloppu maalimies- ja koulutusohjaajaoppilaille sekä ohjaajille
20-22.4.2018 Turussa.
SPL koulutusleiri
Järjestetään 14-21.7.2018 Pieksämäellä. Toimikunta vastaa koulutuspäällikön
kautta leirin koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
SPL MM- IPO -joukkueen seminaarit
Vuonna 2018 järjestetään suojeluseminaari 25.3 Kotkassa, sekä pentujen, ja
nuorten koirien seminaari, tottelevaisuus 26.5 ja jälki 27.5 Orivedellä.
5.2. MAALIMIESTOIMINTA
Yleistä
Jatketaan 2012 aloitettua toimintamallia avoimesta/ajantasaisesta tiedottamisesta
SPL maalimiespalstalla sekä 2015 aloitetulla maalimiesten Facebook sivustolla.
Kehitetään edelleen maalimieskoulutusta vastaamaan ajanmukaista tarvetta.
Pyritään SPL-hengen ylläpitämiseen sekä parantamiseen. Järjestetään tapahtuma
”maalimiestenpöytä” koulutusleirillä. Pyritään parantamaan maalimiesten välistä
yhteistyötä ja henkeä, sekä pyritään parantamaan uusien maalimiesten
pätevöintitilaisuuden ”vetovoimaa”.
Maalimiespäivät
Järjestetään kevättalvella maalimiespäivät, joiden sisältö tarkennetaan kyselyllä
maalimiespalstalla.
Maalimieskokoukset
Maalimiespäivillä ja koulutusleirillä.
Maalimiesoppilaiden kevätleiri
Maalimiesoppilaiden koulutusviikonloppu SPL-kevätleirillä. Leiri on pakollinen
koulutusleirille osallistuville maalimiesoppilaille.
Koulutuskurssi
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Maalimiestoimikunta vastaa suojelu- ja maalimieskouluttajien varaamisesta
tilaisuuteen.
Teoriapaketti
Jatketaan syksyllä 2012 aloitettua teoriapaketin kokoamista erillisenä projektina.
Rohkeuskokeiden ja jalostustarkastusten maalimiehet
Maalimiestoimikunta varaa ko. tilaisuuksiin maalimiehet erillisen ohjeen mukaan.
Maalimiestoimikunnan kokoukset
Pidetään kokouksia tarpeen mukaan, tapaamisina sekä etäkokouksina.

5.3. KOULUTUSOHJAAJATOIMINTA
Yleistä
Koulutusohjaajatoimikunta toimii koulutus- ja koetoimikunnan alatoimikuntana ja se
koostuu 3 jäsenestä, joista yksi on vetäjä.
Koulutusohjaajakoulutus
Suunnittelee ja toteuttaa koulutusohjaajakoulutuksen sekä nimeää siihen
kouluttajat. Toiminnan vuosittainen arviointi ja kehitys tarpeen mukaan.
Kevään SPL-koulutusviikonloppu
- koulutusohjaajakoulutus, kesäleirille tulevien ”tasotarkastus”
SPL-koulutuskurssi
Järjestetään koulutusohjaajaoppilaiden koulutus kesäkurssilla 2018
- koulutusohjaaja 1- ja 2-kurssit
- ohjaajakoulutusta oppilasryhmissä
Koulutusohjaajaviikonloppu
- koulutusohjaajien jatkokoulutustilaisuus.
Koulutusohjaajat kasvattajan tukena pentuprojekti
Järjestetään yhteistyössä eri alaosastojen kanssa pentukurssi sekä
arkihallintakurssi, aloitus samanaikaisesti eri alaosastoissa. Ilmoitus
yhteisilmoituksella.
Koulutusleirit
SPL-kesäkurssi Pieksämäki
Nimetään kouluttajat kansallisiin lajeihin, pelto- ja FH-jäljelle yhdessä
leiritoimikunnan kanssa
Toimikunta panostaa 2011 aloitettuun kansallistenlajien harrastajille tarjottuun
koulutukseen ja järjestää
Kansallisten lajien leiri I ja II
- kansalliset lajit, kouluttajina koulutusohjaajat
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- I-osa teema tottelevaisuus, ajankohta toukokuu
- II-osa teema maastolajit, ajankohta toukokuu
5.4. KOETUOMARITOIMIKUNTA
Toimikunnan kokoontumiset
Keväällä pidetään koetuomareiden laajennettu kokous. Kokoukseen pyritään
saamaan osallistumaan kaikki SPL -koetuomarit. Toimikunta kokoontuu, mikäli
tarpeellista, fyysisesti mutta kokoukset pyritään kuitenkin hoitamaan s-postilla ja
puhelimitse.
Arvokisojen arvostelevat koetuomarit
Kartoitetaan koetuomaritarjontaa ja esitetään arvostelevia koetuomareita. SPL
Koetuomari Jari Kokkonen arvostelee 2018 WUSV MM-kilpailuissa
tottelevaisuuden, joten pyritään järjestämään hänelle riittävä määrä
tottelevaisuuden arvokilpailuarvosteluja ennen WUSV MM-kilpailuita.
Koetuomareiden jatkokoulutus
Arvostelun yhtenäistämistilaisuus
Koetuomaritoimikunta järjestää arvostelun yhtenäistämiskoulutustilaisuuden SPLkoetuomareille keväällä laajennetun koetuomarikokouksen yhteydessä.
Tilaisuuteen osallistuminen vähintään kerran kahden vuoden välein, on
edellytyksenä SPL – tuomari oikeuksien säilymiselle.
SPL-Jalostustarkarkastukset
Koetuomaritoimikunta tekee yhteistyötä jalostustoimikunnan kanssa kehittäen SPLjalostustarkastuksen luonneosiota sekä koulutettaessa luonneosan
jalostustarkastajia.
Vertaileva arvostelu
Tämän lisäksi SPL- koetuomareille järjestetään SPL:n
Suojelumestaruuskilpailuissa mahdollisuus tehdä vertailevia arvosteluja. Jokainen
vastaa itse omista kustannuksistaan.
WUSV-/SV-tuomarikoulutus
Tarpeen mukaan lähetetään edustajia WUSV-/SV tuomarikoulutusseminaariin.
SV-tuomaripätevyys SPL-koetuomareille
Selvitetään SV-koetuomaristatuksen tilanne. Tarpeen mukaan lähetetään edustajia
SV tuomarikoulutusseminaariin ja koetetaan järjestää harjoitus/koearvosteluita
Suomessa / lähetetään SPL-tuomareita harjoitus-/koearvosteluita.
Uusien koesääntöjen koulutus
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Kartoitetaan mahdollisuus järjestää uusien sääntöjen koulutus SPL koetuomareille
Suomessa. Tarvittaessa lähetetään suomalaiset koetuomarit koulutukseen ja he
kouluttavat Suomessa muut koetuomarit uusiin sääntöihin.
SPL-tuomarikoulutus
Kartoitetaan tuomarikoulutustarvetta ja tarpeen mukaan käynnistetään
koetuomarikoulutus. Päivitetään koetuomareiden koulutusohje.
Koesääntökysymykset SPL –keskustelusivuilla
Koetuomaritoimikunta jatkaa SPL –keskustelusivuilla olevaa koesääntökysymykset
-palstan avulla tapahtuvaa tiedon jakamista koesäännöistä.
Yleinen koetoiminta
Koetuomaritoimikunta kehittää SPL:n rodunomaisen kokeen koetoimintaa, sekä
toimittaa yhteistyössä SPL:n tietohallinnon kanssa koetilastot rodunomaisesta
kokeesta. SPKL:n kanssa jatketaan vuorovaikutusta, jotta arvostelu olisi myös
liittojen kesken mahdollisimman yhdenmukaista.
5.5. KANSALLISTEN LAJIEN TOIMIKUNTA
Avustetaan kansallisten lajien mestaruuskisojen, toko ja rally-toko -ja agility
mestaruuskisojen järjestelyissä
Kasataan joukkue toko-sm kaikkien rotujen kilpailuun.
Järjestetään kansallisten lajien maastoleiri.
Etsitään järjestäjiä spl mestaruuskilpailuihin
Kootaan kansallisten lajien, toko ja rally-toko- ja agilitymestaruuskilpailuiden
tulokset.
Toimikunta kokoontuu 1-3 kertaa
5.6. MESTARUUSKILPAILUT
SPL- mestaruuskilpailut TOKO ja Rally-toko järjestetään Seinäjoella 20.10.2018.
Järjestäjänä SPL Seinäjoki.
Kansallisten lajien mestaruuskilpailu järjestetään Kiteellä 17-19.8.2018. Järjestäjänä
SPL Savo-Karjala yhteistyössä
SPL valjakkohiihtomestaruuskilpailut järjestetään helmikuussa 2018 Joensuussa.
Järjestäjänä SPL Pohjois-Karjala.
Seuraavat kilpailut asetetaan Saksanpaimenkoiraliitto ry:n nimissä alaosastojen
järjestettäviksi:
▪
▪

SPL- mestaruuskilpailut suojelu
SPL- mestaruuskilpailut FH-jälki
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SPL- mestaruuskilpailut Agility

5.7. WUSV MM-KILPAILUT 2018
IPO
Liitto lähettää MM-kilpailuihin maksimissaan viiden koiran joukkueen, mahdollisen
maailmanmestarin lisäksi, mikä muodostuu asetetut kriteerit täyttävistä koirista.
Lisäksi valitaan joukkueenjohtaja ja maalimies. Joukkue valitaan SPL mestaruuskilpailujen perusteella ja joukkueelle järjestetään valmennusleiri ennen
matkaa.
AGILITY
Liitto lähettää MM-kilpailuihin maksimissaan kuuden koiran joukkueen, mikä
muodostuu asetetut kriteerit täyttävistä koirista. Lisäksi valitaan joukkueenjohtaja.

6. NÄYTTELYTOIMINTA
6.1. Yleistä
Pääpainopisteet ovat ulkomuototuomari-, kehäsihteeri-, esittäjä- ja
näyttelynjärjestämiskoulutuksissa. Koulutukset järjestetään yhteistyössä
ulkomuototuomaritoimikunnan kanssa.
6.2. Näyttelyt
SPL Tampere Ry järjestää päänäyttelyn 2018, jonka lisäksi järjestetään tarpeen
mukaan SPL näyttelyitä- ja pentukatselmuksia.
6.3. Koulutus
Esittäjäkoulutus kevätleirin yhteydessä ja ulkomuototuomareiden erikoiskoulutusta
vuoden 2018 aikana. Kehätoimitsija ja näyttelyiden järjestämiskoulutus
marraskuussa.
6.4. Kokoukset
Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan 2 kertaa vuoden aikana, muu yhteydenpito
hoidetaan puhelin ja sähköposti kokouksi, vähintään yksi kokous järjestetään
yhdessä ulkomuototuomari toimikunnan kanssa.
6.5. Ulkomuototuomaritoimikunta
Erikoistuomareille ja SPL -tuomareille järjestetään koulutusta SPLjalostustarkastukseen liittyen. Arvostelulinjauksien yhtenäistämiskoulutustilaisuus
keväällä laajennetun ulkomuototuomarikokouksen yhteydessä.
Ulkomuototuomareille järjestetään vuoden 2017 aikana myös erikoiskoulutusta.
Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan kaksi kertaa, joista yksi kokous on yhdessä
näyttelytoimikunnan kanssa.
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SKL-FKK tuomarikoulutusta ja kollegioiden järjestämistä jatketaan. Koulutus
pyritään järjestämään näyttelyiden yhteydessä ja näyttökokeet erillisinä
tapahtumina.
6.6. SV / WUSV Tuomarikurssi
Toimikunta katsoo tarpeelliseksi omien tuomareiden osallistumisen WUSV
ulkomuototuomarikoulutukseen.
7. TIEDOTUS
7.1. Yleistä
Tiedotustoimikunnan päätehtävinä on ylläpitää, kehittää ja hallinnoida liiton
tiedotusta. Tiedottaa päätökset ja ajankohtaiset asiat liiton jäsenille ja eri
toimihenkilöille. Valmistelee ja tuo hallituksen käsiteltäväksi tiedotussektorin asiat.
Toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden toimikuntien ja liiton lehden kanssa, avustaa
liiton toimihenkilöitä, toimikuntia, työryhmiä ja alaosastoja viestinnässä ja
suunnittelee ja toteuttaa eri toimikuntien ideoimia hankkeita yhteistyössä sekä
vastata liiton keskustelupalstasta ja saksanpaimenkoiralehden tekemisestä
mahdollisuuksien mukaan tietohallinnon kanssa.
Toimikunta kokoontuu tarvittaessa 1-2 kertaa vuoden aikana.
7.2. Lehti
Saksanpaimenkoiralehti ilmestyy vuonna 2018 yhteensä 6 kertaa (55. vuosikerta),
joista 2 lehteä on tuplanumeroita (4/5 ja 7/8 joululehti). Ilmestymisaikataulu
rakennetaan liiton päätapahtumien ympärille.
Päänäyttely kesäkuussa, koulutuskurssi heinäkuussa ja suojelun
mestaruuskilpailut elo/syyskuussa.
Lehden sivumäärä on keskimäärin 36 – 40 sivua, tuplanumeroissa noin 64 -72 ja
se tehdään 4-värisenä.
Lehti on liiton tärkeä kanava niin tiedottamisen kuin rotuun tutustuttamisen ja
opastamisen sekä kouluttamisen osalta niin uusille jäsenille, kuin vanhoille
konkareille. Päätoimittajan rooliin ja tehtäviin kuuluu vastata lehden ulkoasusta ja
”sisällöstä”, mutta ei sisällön tuottamisesta ja jutuista. Päätoimittaja huolehtii
yhteydenpidosta kielenhuoltoon ja mm. painotaloon. Vastaava päätoimittaja
tarkastaa lehden, mutta ei käy tarkemmin läpi juttujen sisältöjä.
Lehden tekemiseen osallistuu yllämainittujen lisäksi useita vapaaehtoisia.
Lehden mainosmyynti tapahtuu Saarsalo Oy:n kautta myös vuonna 2018.
Harkitaan myös digilehden julkaisua.
7.3. Web-sivut
Vuonna 2018 hyödynnetään uusia kotisivuja myös tiedotuksessa. Harkitaan
Instagram tilin avaamista.
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Web-tiimi ylläpitää liiton Internet-sivut ajan tasalla ja kehittää sivujen ulkoasua ja
käytettävyyttä sekä hoitaa liiton keskustelupalstaa.
7.4. Sisäinen tiedotus
Harkitaan sähköpostilehtisen käyttöönottoa. Viestinnän kanavina toimikunta
käyttää sähköpostia, nettisivuja ja lehteä.
7.5. Messut
Saksanpaimenkoiraliitto osallistuu joulukuussa KOIRAMESSUT 2018 tapahtumaan
Helsingin messukeskuksessa rotuyhdistysosastolla järjestäen myös
koulutusnäytöksiä.
8. TIETOHALLINTO
Tietohallinto vastaa Saksanpaimenkoiraliiton tietotekniikkaresursseista ja
tietojärjestelmistä sekä niihin liittyvistä asioista. Tietohallinnon toiminnassa
keskitytään kehittämään liiton toiminnassa tärkeimpien verkkopalvelujen toimintaa.

•
•
•
•
•
•

Tietohallinto hallinnoi liiton käyttämää web-palvelinta
Ylläpidetään ja kehitetään liiton sähköisiä palveluita, kuten koejärjestelmää,
näyttelyohjelmistoa, terveystietokantaa, jalostustietokantaa ja
SPLarviointitietokantaa
Kehitetään yleistä SPL-jalostusnettiä, jossa kaikki koiran tärkeimmät tiedot
löytyvät samasta paikasta.
Kehitetään järjestelmiä, joilla kaikki saksanpaimenkoirista kerätty tieto saadaan
sähköiseen muotoon ja esille helposti selattavaksi.
Toteutetaan eri toimikuntien tarvitsemia lomakkeita ja palveluita.
Kehitetään liitossa olevien dokumenttien arkistointia

