Hyvä Saksanpaimenkoiraväki, minua on kysytty tämän arvokkaan liiton puheenjohtaja vaaliin lähtemistä
useammalta taholta ja sitä hyvin pitkään harkinneena olen päättänyt asettua ehdolle Saksanpaimenkoiraliitto
Ry:n seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Tässä lyhykäisyydessään pieni esittely itsestäni.
Olen 45 vuotias perheellinen mies Helsingistä. Perheeseeni kuuluu vaimo Satu ja 2 lasta, Roope 17 V ja
Rasmus 11 V ja 2 Saksanpaimenkoiraa. Harrastuksiini kuuluu koiraurheilun " elämäntavan " lisäksi,
yhdistystoiminta jota karttuu Saksanpaimenkoiraliitto Ry:n hallituksenjäsen roolin lisäksi Helsingin Jokerit
Ry:stä kuuden vuoden ajan.
Päivätöikseni työskentelen Helsinkiläisessä IT-alan yrityksessä Myynti - ja Markkinointijohtajana sekä tämän
lisäksi toimin Jääkiekon SM-Liigassa videomaalituomarina.
Koiraharrastukseni alkoi 1993 jolloin hankin ensimmäisen koirani. Koiria olen kasvattanut vuodesta 20012015 välisenä aikana aakkoset kertaalleen ympäri, kasvattejani on esiintynyt Saksanpaimenkoiraliiton
päätapahtumissa, päänäyttelyssä sekä Suojelun SM-Kilpailuissa. Virkakoirina kasvattejani on myös
esiintynyt niin Rajavartiolaitoksella kuin poliiseilla. Omaan harrastus taustaan on kuulunut aina jossain
mittakaavassa yhdistystoiminta niin alaosastossa kuin pääliitossa, makkaranpaistajasta hallituksen
jäseneksi.
Tekemällä lähes kaikkia " töitä ” 25 vuoden ajan jota tämä harrastus on vaatinut siksi uskonkin, että osaan
suhteuttaa asiat harrastuskentässä ja tiedän minkälaista se arkityö alaosastoissa ja kentillä on.
Takaamalla turvallisen ympäristön ja jatkuvuuden liiton toiminnalle ja päämäärille, asetan yhdeksi todella
tärkeäksi tavoitteeksemme jäsenmäärien nousun. Uusien jäsenien tulo harrastukseemme tuo aina lisää
uutta näkemystä ja toiminta kulttuuria sekä lisää tietenkin liiton taloudellista turvaa.
Samoin liiton pitää panostaa koulutuksien ja kilpailujen kehittämiseen ja niiden toiminnan takaamiselle,
huomioiden yhteiskunnan asettamat paineet koirien yhteiskuntakelpoisuudesta. Saksanpaimenkoiraliitolle on
kunnia asia, että Saksanpaimenkoirat ovat koulutettuja ja hyvin käyttäytyviä. Koe ja kilpailutoimikunnan
kanssa yhteistyössä RM-kilpailujen kehittäminen niin, että järjestäjiä löytyy kyseisille kilpailuille jatkossakin.
Näyttelyiden kävijämäärä on kaikkialla maailmassa Italiaa lukuun ottamatta olleet laskussa, mutta mielestäni
siihenkin voimme paneutua tarkemmin ja perusteellisesti. Näyttelytoimikunta on alustavasti suunnitellut
muutoksia esim. päänäyttelyn järjestämiseen liitto tasolle. Sekä asettanut tavoitteen selvittää SV kanssa
mahdollisuuksia järjestää " Nordic Landesgruppenschau LG16 Suomessa (Saksanpäänäyttelyssä
arvostelevilla tuomareilla). Paikkana Helsinki, jossa kävijäkohderyhmä olisi Suomalaisten lisäksi, muut
pohjoismaat, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettualaiset koiraharrastajat, joilla on tarvetta esittää koiriansa
Saksanpäänäyttelyssä.
Liiton suhteita pitää korostaa SV:n suuntaan ja muihin kenneljärjestöihin ulkomailla, koska vaikuttaminen
siellä on edellytys toiminnan kehittymiselle täällä Suomessa. WUSV yhteistyötä pitää entisestään syventää,
tuomarikoulutuksista, kisojen järjestämiseen sekä ihan toimikunta / hallitustasolle kentän ” miehiä tai naisia ”
ajamaan meidän asioita sinne. Tässä asiassa meidän pitää olla vahva ja sitkeä. Yhteistyö monella saralla
kotimaisen pääjärjestön eli Suomen kennelliiton kanssa on myös erittäin tärkeää.
Tässä luottamuspestissä ei kukaan pärjää yksin, en minä niin kuin ei edellisetkään saatikka tulevat, siksi
arvostan erityisesti asennetta, jossa puhalletaan yhteen hiileen, ollaan sitten mistä harrastustaustasta
tahansa. Ainoana päämääränä pitää olla yhteinen Saksanpaimenkoira, sen tulevaisuus ja liiton toiminta.
Hyviä harrastushetkiä kaikille parhaimpien kavereidemme keskuudessa, eli Saksanpaimenkoiran.
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