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KOKOUSKUTSU
KYMENLÄÄNIN PYSTYKORVAKERHO RY:N VUOSIKOKOUS
Aika
Sunnuntai 8.3.2015 klo 13.00
Paikka
Luumäen Metsästysseuran maja
osoite Teeriaho 13, 54580 Somerharju, Luumäki

ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus 2014, tilinpäätös 2014 ja
tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen 2014 vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
2015.
9. Määrätään seuraavan kalenterivuoden (2016) jäsenmaksujen suuruus vuosi- ja
perhejäsenille sekä jäsenyhdistyksille.
10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2015.
11. Valitaan yhdistykselle yhdeksi toimikaudeksi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
12. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Erovuorossa
Sami Havia, Virve Kohonen, Jenni Suoknuuti ja Merja Suoknuuti.
13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
14. Valitaan yhdistyksen edustajat Kymenläänin Kennelpiiri ry:n, Suomen
Pystykorvajärjestön – Finska Spetsklubben ry:n vuosikokouksiin ja Suomen
Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kokoukseen ja päätetään näille
tehtävistä esityksistä.
15. Käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset ja kokouskutsussa mainitut
asiat.
- Hallitus esittää, että vuosikokous kutsuu kunniajäseniksi Marjukka Sopasen,
Erkki Santapukin ja Taisto Collanuksen
16. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
17. Kokouksen päättäminen.
TERVETULOA!
Kerhon hallitus

Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen.
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Puheenjohtajan palsta
Hyvät jäsenet,
on tullut aika minun siirtyä pois puheenjohtajan tehtävistä, joita olen 3 vuotta hoitanut.
Kuluneet vuodet ovat olleet minulle työntäyteisiä ja erittäin antoisia monessa mielessä, niin
hyvässä kuin pahassakin. Toivon teiltä hyvät jäsenet, että seuraava puheenjohtaja saisi
johdettavakseen sellaisen kerhon, jossa on hyvä yhteishenki, pyrkimys viedä koiriemme taitoja
ja ominaisuuksia eteenpäin ilman eripuraa, talkoointo olisi korkea kaikissa tapahtumissa,
esiintyisimme arvokkaasti ja kunnioittavasti
kaikissa tapahtumissa, emmekä halveksisi
erirotuisia koiria, vaan pitäisimme ne kaikki samalla viivalla. Näitä asioita ei puheenjohtaja yksin
voi viedä eteenpäin, vaan siihen tarvitaan Teitä jäsenet.
Oma käsitykseni on, että kerhomme on erittäin hyvässä maineessa Suomenmaassa ja näin pitää
olla myös tulevaisuudessa. Tulevana keväänä on mahdollisuus saada jäseniämme Suomen
pystykorvajärjestön ja Kymenläänin kennelpiirin päättäville paikoille, mutta nämä valinnat
tarvitsevat jäsenistön aktiivisuutta. Eikö olisi hienoa, että olisi oma edustaja molemmissa
paikoissa? Sikiön Arto, kerhon sihteeri on halukas SPJ:n halIituspaikalle Huuhkon Petrin tilalle ja
on minusta erittäin hyvä siihen tehtävään. Olen itse tukeutunut monella eri elämänalueella Arton
tietoihin ja taitoihin - aina on asiat hoituneet kiitettävästi myös niissä vaikeissa asioissa milloin
puheenjohtajana on juttukumppania tarvinnut.
Erityiskiitos sille tuomarille, joka Hevosojan kokeessa sunnuntaina huolehti siitä, ettei
juniorikoiranohjaaja paleltunut metsään, vaan tuli terveenä pois ja on varmaan
tulevaisuudessakin metsänkävijä ja koiranohjaaja vailla vertaa, kiitos.
Kerholla on kunnia järjestää Koppelohaukut ensi syksynä. Järjestelyt ovat hyvällä mallilla jo nyt
ja naiskolmikko Jenni Suoknuuti, Virve Kohonen ja Merja Suoknuuti osaavat homman varmasti
hoitaa tyylikkäästi.
Vielä sen verran puheenjohtajan valintaan palatakseni, toivon kaikkien miettivän kuka olisi hyvä
siihen tehtävään. Perinteisesti siihen on tullut ehdotus entiseltä puheenjohtajalta, mutta haluan
tehdä tarkoituksella poikkeuksen ja toivon jäsenistöstä tulevan ehdotuksen uudeksi
puheenjohtajaksi.
Kiitos vielä näistä vuosista! En minä kuitenkaan mihinkään katoa, vaan toimin vain vähemmän
vastuullisena jäsenenä edelleen. Minuun saa edelleen ottaa yhteyttä yhtä aktiivisesti kuin
ennenkin ja pyrin auttamaan, jos vain voin.
Hyvää kevään jatkoa toivoo
Pauli Julkunen
PS. Nähdään vuosikokouksessa Luumäen metsästysseuran majalla.
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Tiedotusosastolta
Arvoisat kerhomme jäsenet!
Taas on yksi toimintavuosi lisätty kerhomme historiaan. Viime syksynä juhlistimme kerhomme
20-vuotista taivalta oikein juhlien kera Imatralla. Mutta arki on taas koittanut myös kerhon
toiminnassa ja ei muuta kuin kohti uusia haasteita. Muutoksia on tulossa ainakin kerhon johtoon,
sillä nykyinen puheenjohtaja on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytössä puheenjohtajan
tehtävään. Henkilökohtainen Kiitos Paulille kolmesta vuodesta kerhomme puheenjohtajana! Itse
olin edellisenä puheenjohtajana Paulia esittämässä kerhomme johtoon ja hyvin nämä vuodet
Pauli on kerhoa johtanut, vaikka aina ei niin helppoa ole ollutkaan.
Kuten puheenjohtajan palstaltakin kävi ilmi, niin nyt haetaan uutta kerhomme puheenjohtajaa
ja myös allekirjoittaneen paikalle uutta Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen jäsentä
Joensuun Talvipäivillä 21.3.2015. Hallituspaikka on etelänlohkon suomenpystykorvien paikka.
Toivon, että perinteemme jatkuu Talvipäivillä etelänlohkon ”punaisten koirien edustajan”
valinnassa. Sillä niin kauan minä muistan, niin hallituksen jäsentämme ei ole koskaan äänestetty
SPJ:n vuosikokouksessa. Eli saamme etukäteen neuvoteltua keskenämme kaikkia etelänlohkon
kennelpiirejä tyydyttävän edustajan SPJ:n hallitukseen ja olemme sitten kaikki hänen tukenaan
seuraavat kolme vuotta. Ainakin kaksi ehdokasta on jo ilmoittanut halukkuutensa järjestön
hallitukseen. Toivon myös, että valinnan tekevät kaikissa kennelpiireissä nimenomaan
suomenpystykorvaharrastajat. Hallituksen jäsenen tulee silti toimia kaikkien järjestömme
rotujen hyväksi tasavertaisesti sekä järjestön parhaaksi kaikissa tilanteissa.
Viime vuodet ovat olleet huolestuttavia suomenpystykorvien rekisteröintimäärien osalta.
Vuotuiset rekisteröintimäärät ovat pudonneet 600 pennun tasolle. Olen esittänyt järjestön
hallituksessa jo pari vuotta sitten suomenpystykorvien osalta jälkeläisseurannan käyttöönottoa
ja epi-luvusta luopumista. Tammikuisilla Jalostuspäivillä Kuopiossa nämä asiat tulivatkin
voimakkaasti esille suomenpystykorvajaoston tilaisuudessa. Kennelliittokaan ei välitä mitään epiluvasta, koska epi-luvulla ei ole mitään lääketieteellistä taustaa, vaan se on vain järjestön
aikanaan käyttöön ottama laskennallinen kaava. Nyt kun epi-luvut ovat julkisia, niin tuijotetaan
vain sitä ja jalostuskoirat tulevat sen myötä loppumaan melko pian. Niinpä epi-luku on mielestäni
jo tehtävänsä tehnyt ja se voitaisiin poistaa jalostussuosituksista. Tietenkään millään sairailla
koirilla ei pidä tehdä jälkeläisiä tulevaisuudessakaan.
Allekirjoittanut luopuu järjestön hallituspaikan lisäksi järjestön nettisivujen pääkäyttäjän
tehtävistä. Järjestön toimet ovat olleet hyvinkin aikaavieviä. Olen lähes 40 vuotta tehnyt
harrastuksemme parissa niin koepuolella kuin näyttelyissäkin töitä muiden eteen, joten nyt on
korkea aika minunkin saada myös omaa laatuaikaa oman suomenpystykorvan kanssa niin metsällä
kuin linnunhaukkukokeissakin.
Lupasin teille tiedottaa myös asioista, jotka koskevat projektiamme ja toimikuntaamme, joka
tulee hakemaan suomenpystykorvalla metsästämistä UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön
listalle. Toimikuntamme osallistui joulukuun puolessa välissä Museoviraston järjestämään
UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön seminaariin Helsingin kulttuuritalolla. Seuraavaksi
toimikuntamme suuntaa Museovirastoon selvittämään tarkemmin hakuprosessia. Hakuprosessi
tulee kestämään useita vuosia. Asiamme on saatava ensin Suomessa aineettoman
kulttuuriperinnön listalle, jotta voimme esittää sitä UNESCOlle.
Toivottavasti tapaamme kerhon vuosikokouksessa Luumäellä
henkilövalintoja niin kerhoon kuin järjestöönkin liittyen!
Terveisin
Petri Huuhko
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Kuva: Veera Kuhmonen

XX Koppelohaukut Savitaipaleella 22.8.2015
Elettiin kesää 2006, kun allekirjoittaneella soi puhelin. Suoknuutin Merja soitteli ja kertoi, että
Miehikkälässä järjestettäisiin Koppelohaukut. Ensimmäinen kysymys oli varmaankin, että mitkä
järjestetään? Olihan meillä toki muutaman vuoden ikäinen pystykorva, joka haukkui jo hyvin
lintuja, mutta tarkoitus ei ollut käyttää sitä kokeissa. Sehän oli otettu käyttökoiraksi, eikä
miksikään koekoiraksi! Merja jatkoi sisukkaasti houkuttelua, ja lopulta laitoin kuin laitoinkin
paperit vetämään. Siinä vaiheessa kun tuli puhelu, että arpaonni oli puolellamme, en enää
tiennyt mitä pitäisi tehdä. Minut valtasi kauhunsekainen paniikki.
Niin vaan tuli elokuu ja koepäivä. Tuomarikseni sain arvonnassa vanhan, kokeneen pystykorvamiehen. Kerroin hänelle matkalla maastoon, etten ole koskaan ollut linnunhaukkukokeissa, enkä
siitä asiasta edes mitään ymmärrä. Hän lohdutti minua sanoen, että hän tietää kyllä miten
metsästä saadaan pisteet kotiin. Niin hän tiesikin. Tulimme avoimessa luokassa toiseksi!
Valitettavasti en muista kaikkia tuloksia, mutta Virtasten Sulunmäki Pinni vei koko kilpailun
voiton ja Kohosen Virven Kekkeruusin Meira voitti avoimen luokan. Jonkun kipinän se kokemus
jätti kytemään. Koppelohaukkujen henki oli eniten se, joka jäi mieleen. Siellä me istuttiin saunan
lauteilla rivissä kaikki akat, kokeneet ja kokemattomat. Kaikki olivat samanarvoisia ja siellä
kerrattiin vielä päivän tapahtumia. Kaikki kannustivat toisiaan ja oltiin kuin yhtä
suurta ”perhettä”.
Seuraavana vuonna Koppelohaukut järjestettiin Mikkelissä. Siellä Sissi haukkuikin jo AVO1tuloksen ja voitti avoimen luokan. Kolmannen kerran kävin kilpailemassa Koppelohaukuissa
Pöljällä vuonna 2008. Siellä ei tullut suurempaa menestystä ja siinä vaiheessa kävin Sissin kanssa
jo kokeissa muutenkin. Tämän jälkeen en enää ole Koppelohaukkuihin edes laittanut papereita.
Mieli on kyllä monesti tehnyt, mutta suurimpana vaakakupissa on painanut yksi seikka. Jospa
meidän tilallamme mukaan pääseekin joku ensikertalainen. Joku, joka saa sen kipinän lähteä
muutenkin kokeisiin ja mukaan tähän hienoon harrastukseen. Silloin Koppelohaukkujen
johtoajatus on täyttynyt.
Ja nyt, vuonna 2015 olen saanut kunnian toimia Kymenläänin Pystykorvakerhon järjestämien
Koppelohaukkujen ottelutoimikunnan puheenjohtajana. Rinnallani on osaava ja aikaansaava
porukka. Uskon ja luotan, että saamme järjestettyä taas hienon tapahtuman, jossa on
Koppelohaukkujen ainutkertainen henki. Suojelijaksi on lupautunut Angela Cavill. Hänellekin
tämä on historiallinen tapahtuma, sillä ensimmäiset Koppelohaukut, joissa Angela kilpaili
pidettiin Savitaipaleella ja ne olivat Pystykorvakerhon järjestämät.
Koppelohaukkuja seuraavana päivänä järjestetään Poikuehaukut ja toivommekin, että tästä
saadaan muodostettua koko perheen tapahtuma – ensin kilpailevat äidit, seuraavana päivänä
sitten on lasten vuoro!
Koppeloissa tavataan!
Jenni Suoknuuti
ottelutoimikunnan puheenjohtaja
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TOIMINTAKERTOMUS 2014
21. toimintakausi
1. YLEISTÄ
Kymenläänin Pystykorvakerho ry on perustettu heinäkuun 8. päivä 1994. Kerhon tarkoituksen on
edistää puhdasrotuisten koirien käyttöä ja jalostusta sekä jäsenistönsä keskinäisen kanssakäymisen ja toimintatapojen kehittäminen.
2. HALLINTO
Nimi
Pauli Julkunen
Janne Helo
Arto Sikiö
Sami Havia
Virve Kohonen
Jenni Suoknuuti
Merja Suoknuuti
Urpo Virtanen
Juha-Pekka Hytönen
Jari Kuhmonen
Timo Järvinen
Jorma Kuivanen

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri ja taloudenhoitaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
"
"
"
hallituksen jäsen 2.3. alkaen
"
hallituksen jäsen 2.3. saakka
"

Kokoukset
5
5
5
4
5
2
2
5
2
3
0
0

3. KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous 2.3.2014 Luumäen Osuuspankki, Taavetti.
Sääntömääräinen kesäkokous 16.8.2013 Imatran Kylpylä., Imatra.
Hallitus kokoontui 5 kertaa.
Lisäksi pidettiin tarvittaessa sähköposti- ja puhelinkokouksia.
4. JÄSENISTÖ
31.12.2014 yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 226 jäsentä, joista 2 kunniajäsentä.
5. TOIMET
Kerhon jäsenten toimet:
Suomen Pystykorvajärjestö
Petri Huuhko, hallituksen jäsen, työvaliokunnan jäsen, suomenpystykorvajaoston
puheenjohtaja 15.3 asti, LINT-pääkouluttajien puheenjohtaja, linnunhaukkukokeiden
toimikunnan puheenjohtaja sekä järjestön www-sivujen pääkäyttäjä
Arto Sikiö, hallituksen varajäsen, suomenpystykorvien jalostusryhmän jäsen ja jalostusneuvoja
Anssi Hakman, HIRV- ja KARH-pääkouluttaja ja -sääntötoimikunnan jäsen, hallituksen
varajäsen 15.3. asti
Mika Tiihonen, suomenpystykorvajaoston jäsen, linnunhaukkukokeiden toimikunnan jäsen ja
LINT-pääkouluttajaryhmän jäsen
Janne Helo, Kymenläänin kennelpiirin LINT-kokeiden tulosten tallentaja SPJ:n tietokantaan
Kimmo Kattainen, pohjanpystykorvajaoston jäsen 15.3 asti ja pohjanpystykorvien
jalostusryhmän puheenjohtaja 15.3 asti
Soile Kattainen, pohjanpystykorvien pentuvälittäjä 15.3 asti
Jenni Suoknuuti, karjalankarhukoirien pentuvälittäjä
Pauli Julkunen, linnunhaukun koko kauden kestävän AVO-kokeen yhteyshenkilö
Hannu Hämäläinen, pohjanpystykorvajaoston puheenjohtaja 15.3. alkaen
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Timo Järvinen, pohjanpystykorvien koulutusvastaava
Jani Karttunen, pohjanpystykorvajaoston ATK-koordinaattori
Juha Leppänen, karjalankarhukoirien jalostusneuvoja
Suomen Kennelliitto
Mika Tiihonen, koe- ja kilpailutoimikunnan jäsen
Kymenläänin kennelpiiri
Ilpo Suoknuuti, hirvikoirajaoston jäsen, HIRV-, HIRV-J ja KARH-palkintotuomarikouluttaja
Hannu Ekman, Janne Helo, Pauli Julkunen, Timo Järvinen, Virve Kohonen, Markku Luoma,
Päivi Piipponen, Kimmo Piispa, Arto Sikiö ja Mika Tiihonen, pystykorvajaoston jäseninä
Janne Helo, LINT-kokeiden pöytäkirjantarkastaja ja LINT-palkintotuomarikouluttaja
Markku Luoma, LINT–piirikouluttaja
Hannu Ekman, LINT-palkintotuomarikouluttaja
Mika Tiihonen, LINT-valitsijamies
Timo Järvinen, LINT-varavalitsijamies
Eero Suikkanen, hirvikoirajaoston jäsen ja HIRV-varavalitsijamies
6. KILPAILUTOIMINTA
Järjestettiin kaksi jäsentenvälistä mestaruuskilpailua.
Kerhon LINT-mestari: ppn Donba’s Alma, ohjaajana Lilia Karttunen, omistajat Sanna & Jani
Karttunen, Lahti
Kerhon luodikkomestari: Petri Huuhko
7. VUOSIPALKINNOT
Vuoden metsästyskoira 2014: ppu Pohjanukon Aapo, om. Heli & Jari Mäkelä, Kouvola
Matin Malja 2014: spn Rantarinteen Nelli, om. Martti Sikiö & Hannele Pirhonen, Ruokolahti
Marjukan ja Erkin vuosipalkinto 2014: ppu Pohjanukon Aapo, om. Heli & Jari Mäkelä, Kouvola
Koekauden paras narttu 2014: spn Rantarinteen Nelli, om. Martti Sikiö & Hannele Pirhonen,
Ruokolahti
Vuoden tuomari 2014: Urpo Virtanen, Lemi
8. KOETOIMINTA
Kymenläänin Pystykorvakerho oli järjestämässä seuraavia kokeita:
- LINT-koe Joutseno 23.8.2014
- Kansainvälinen linnunhaukkukoe, Ukko-Pekan Haukut 8 - 9.11.2014 Luumäki
- LINT-koe Parikkala 23.11.2014
- Kerhon LINT-mestaruushaukut 6.12.2014 Savitaipale
- 3-piirin ystävyysottelu 7.12.2014 Savitaipale
Haukku-otteluun 2014 Kajaanissa osallistui kerhon jäsenien koirista:
- spn Rantarinteen Nelli, om. Hannele Pirhonen & Martti Sikiö, sijoitus 6.
- spn Tuiskunevan Cara, om. Jouni Lauren, Imatra, sijoitus 9.
- spn Erä-Ukin Jermu, om. Pekka Puurunen, Suomussalmi, sijoitus 10.
Pohjanpystykorvien 2014 SM-kisoihin Mäntyharjulla osallistui kerhon jäsenien koirista:
- ppu Pohjanukon Aapo, om. Heli ja Jari Mäkelä, Kouvola, sijoitus 1.
- ppn Naavan Valo, om. Kimmo ja Soile Kattainen, Ruokolahti, sijoitus 6.
- ppu Naavan Sinko, om. Katariina ja Jarno Nummela, Hollola, sijoitus 8.
- ppu Maiccos Konna, om. Jarkko Pukki, Kouvola, sijoitus 12.
Kymenläänin kennelpiirin Linnunhaukun piirinmestari 2014:
ppu Pohjanukon Aapo, om. Heli ja Jari Mäkelä, Kouvola
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LINT-Maaottelu 2014 Idre, Ruotsi
- ppn Naavan Valo, om. Kimmo ja Soile Kattainen, Ruokolahti, sijoitus 10.
Linnunhaukkukokeiden Suomen cup 2014 - 2015
- ppu Pohjanukon Aapo, om. Heli ja Jari Mäkelä, Kouvola, sijoitus 2.
- spn Mehtäkaverin Roosa, om. Risto Hämäläinen, Mikkeli, sijoitus 3.
- spu Marjakankaan Kamu, om. Jukka Tarkkonen, Kouvola, sijoitus 4.
- spn Rantarinteen Nelli, om. Hannele Pirhonen & Martti Sikiö, sijoitus 5.
- spu Erä-Ukin Jermu, om. Pekka Puurunen, Suomussalmi, sijoitus 7.
- spn Rantakallion Novita, om. Leea Virtanen, Lemi, sijoitus 8.
Koppelohaukut 2014, Hankasalmi
- spn Sulunmäki Halla, om. Laura ja Tapio Arola, Lappeenranta, sijoitus 1.
9. NÄYTTELYTOIMINTA
Järjestettiin yhdessä Luumäen Metsästysseuran ja Suoanttilan Metsästysseuran kanssa
pentunäyttely 12.7.2014 Luumäellä.
10. AVUSTUKSET
Kymenläänin Pystykorvakerho maksoi jäsentensä omistamien koirien osanottomaksuja:
- Etelän lohkon valintakokeeseen 2 täydennyskoira
- Kolmen piirin otteluun 3 koiraa
- Haukku-otteluun 2 koiraa
- Pohjanpystykorvien SM-kisoihin 1 koira
11. TIEDOTUS
Jäsenille lähetettiin kaksi KoLPaKKo-jäsenlehteä. Kerhon nettisivut osoitteessa
www.kymenlaaninpystykorvakerho.fi.
12. MUUTA
Järjestettiin kerhon sisäinen pienpetokilpailu.
Järjestettiin kerhon 20-vuotisjuhla 16.8.2014 Imatran kylpylässä.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2015
22. toimintakausi
1. YLEISTÄ
Tullaan jatkamaan ja kehittämään harrastusta jäsenistön hyväksi.
2. TALOUS
Pyritään säilyttämään vähintäänkin nykyinen taloudellinen tila. Selvitetään yhdistyksen
toimintaan soveltuvia tulonhankintakeinoja.
3. KOKOUKSET
Vuosikokous pidetään maaliskuussa 2015. Kesäkokous pidetään hallituksen määräämänä
ajankohtana ennen koekauden alkua. Hallitus kokoontuu tarvittaessa.
4. JÄSENISTÖ
Toimitaan aktiivisesti uusien harrastajien saamiseksi yhdistyksen jäseniksi.
5. TOIMET
Tullaan esittämään Kymenläänin kennelpiirille kerhon jäseniä kennelpiirin pystykorvajaostoon.
Kannustetaan jäseniämme toimimaan ja olemaan käytettävissä kennelharrastukseen liittyvissä
tehtävissä.
6. KILPAILUTOIMINTA
Järjestetään jäsentenväliset mestaruuskilpailut tikanheitossa, luodikko- tai ilmakivääriammunnassa sekä kerhon jäsenten omistamien koirien linnunhaukun kerhonmestaruuskilpailut.
Palkitaan jäsenten omistamat hirvenhaukun mestaruuskokeissa menestyneet koirat.
Järjestetään jäsentenvälinen pienpetokilpailu.
7. VUOSIPALKINNOT
Kesäkokouksessa palkitaan Vuoden metsästyskoira 2014, Matin Malja 2013 voittaja, Marjukan ja
Erkin vuosipalkinnon 2014 voittaja Koekauden paras narttu 2014 sekä Vuoden tuomari 2014.
8. KOETOIMINTA
Kymenläänin Pystykorvakerho anoo järjestettäväksi seuraavat linnunhaukkukokeet:
- XX Koppelohaukut 22.8.2015 Savitaipaleella
- Kv-koe VII Ukko-Pekan Haukut 14.-15.11.2015 yhdessä Luumäen Metsästysseuran kanssa
- Kerhon LINT-mestaruushaukut 6.12.2015 Savitaipaleella
9. KOULUTUS
Järjestetään linnunhaukkukokeiden palkintotuomarien perus- ja täydennyskursseja.
10. NÄYTTELYTOIMINTA
Järjestetään 1.8.2015 pentunäyttely ja 2.8.2015 koiranäyttely Luumäellä yhdessä Luumäen
Metsästysseuran ja Suoanttilan Metsästysseuran kanssa.
11. NUORISOTOIMINTA
Pyritään saamaan nuoria mukaan maksamalla osanottomaksuja kerhon järjestämiin
haukkukokeisiin. Tuetaan Metso-leirille osallistumista.
12. AVUSTUKSET
Avustetaan oman kennelpiirin (Kymenläänin kennelpiiri) alueelta arvokilpailuihin päässeitä
koiria. Palkitaan aktiivisia tuomareita.
13. TIEDOTUS
Tiedotetaan jäsenistöä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista KoLPaKKo-jäsenlehdillä ja
kerhon internet-sivuston välityksellä. Toimitetaan syksyn kokeiden tulokset lehdistölle.
Lisätään näkyvyyttä alueen lehdistössä.
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TALOUSARVIO 2015
VARSINAINEN TOIMINTA
3000 Muut vars. toiminnan tuotot
Kulut
3300 Pankki- ja postikulut
3310 Toimistotarvikkeet
3315 Hallintokulut
3320 Kokous- ja neuvottelukulut
3322 20 v juhlat
3325 Kolpakon toimittaminen
3328 Nuorten tukeminen
3330 Huomionosoitukset
3335 Palkitsemiset
3337 Talkootarjoilut
3340 Muut vars. toiminnan kulut
YHTEENSÄ

TP 2014

TA 2015

-487
-63
-550
-167
-1229
-752
-120
-495
-250
-100
-452
-4665

-500
-100
-550
-150

KOETOIMINTA
Koetuotot
3200 Kokeiden osallistumismaksut
3220 Muut koe tuotot
Koekulut
3230 Kokeiden ruokailut
3233 Maksetut osallistumismaksut
3235 Koepalkinnot
3240 Kokeiden muut kulut
YHTEENSÄ

TP 2014

TA 2015

900
95

700

-495
-450
-472
-357
-779

-300
-400
-400
-250
-650

NÄYTTELYTOIMINTA
4000 Näyttelytuotot
YHTEENSÄ

TP 2014
790
790

TA 2015
1000
1000

VARSINAINEN TOIMINTA
YHTEENSÄ

-4654

-3150 0

2180

2200

-70

-70

2110

2130

TP 2014

TA 201

18

20

-5
13

-5
15

VARAINHANKINTA
Tuotot
6000 Jäsenmaksut
Kulut
6100 Jäsenmaksukulut
VARAINHANKINTA
YHTEENSÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
7100 Korkotuotot
Kulut
7200 Korkokulut
YHTEENSÄ
SATUNNAISET ERÄT
8100 Satunnaiset tuotot
8200 Satunnaiset kulut
YHTEENSÄ

0
0
0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-2531 €
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-700
-200
-300
-500
-100
-400
-3500

-1000 €

”Kerhon 20-vuotisjuhlat – heijasteita harrastuksesta”
Elokuinen päivä alkaa kääntyä iltaan. Tuttuja koiraihmisiä hyörii Imatran kylpylän käytävillä
lisääntyvässä määrin. Järjestelyissä mukana olevat etenevät määrätietoisilla askelilla; muu väki
ottaa rauhallisemmin ja tervehtii hymyillen toisiaan. Joku kertoo kaskun, kuuluu naurua. Kaikki
odottavat. Kymenläänin pystykorvakerhon 20-vuotisjuhla on alkamassa.

Olin noin kolmenvanha. Kotikyläni naapurin isännällä oli Pystykorva, Vahti
nimeltään. Koira näyttää aina muistikuvissani Suomenpystykorvalta, mutta saattoi
hyvinkin olla vapaasti valikoitunut sekoitus kylän koirista. Aikuisten miesten juttujen
perusteella tämä Pystykorva oli viisas ja armoitettu hirvi- sekä muunkin riistan
koira. Olin ihastunut tähän koiraan koko kolmivuotiaan sydämeni voimalla. Aina
kun tuo koira tuli pikkupojan mieleen piti livistää salaa reilun kilometrin päähän
naapuriin tuota punaturkkia silittämään. Me olimme kavereita.
Oli taas sellainen päivä, että piti lähteä tuota kaveria tapaamaan. En tiennyt, että
Vahti oli vain hetkeä aiemmin joutunut kylätiellä auton töytäisemäksi. Koira makasi
tiukalla kiepillä maitolaiturin alla, kun pääsin perille. Tervehdin kaveria normaaliin
tapaan silittämällä, mikä teki kuitenkin loukkaantuneelle koiralle kipeää. Vahti
suojeli itseään ärähtäen, ja tökkäsi hampaat pikkupojan kasvoihin. Minut löydettiin
naama verellä itkua tuhertamassa.
Kun tapahtunut selvisi aikuisille, ilmoitti naapurin isäntä vakaasti, että jos
vanhempani niin vaativat, lopettaa hän koiran välittömästi. Isäni ymmärsi tilanteen
oikein, ja kielsi jyrkästi tekemään Vahdille mitään. Näin sovittiin, ja koira parani
entiselleen. Pikkupoika ja Pystykorva olivat hyviä kavereita vielä monta vuotta.
Väki on asettunut pöytiin, puheensorina rauhoittuu ja puheenjohtaja lausuu avaussanat. Pauli
muistuttaa jäsenkuntaa kerhon toiminnan ytimestä: ”…tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten
koirien jalostusta, käyttöä, kasvatusta ja harrastusta.” Tämä on aiheellinen muistutus.
Sääntöihin kirjoitettu kerhon tarkoitus on keskittyä koiriin, ei niiden omistajiin, ja
koirakeskeiseen yhdessä tekemiseen, ei omistajakeskeiseen kilvoitteluun. Tätä on meidän
jokaisen syytä aika ajoin pohtia. Parhaiten sen yleensä oivaltaa, kun on siinä oikeassa
tekemisessä l. koiran kanssa metsällä, ja nuotiokahvilla rauhoittumassa. Pauli saa puheestaan
ansaitut aplodit.
Heti perään pitää Seppo oivallisen juhlapuheen, ja leikkaa läpi kerhon 20-vuotista taivalta. Kerho
on toden totta syntynyt oman aikakautensa innokkaimpien pystykorvaharrastajien näkemyksestä
ja tarpeesta lujittaa yhdessä tekemistä. Kuluneet kaksikymmentä vuotta ovat olleet
kunnioitettavan täynnä toimintaa ja tapahtumia. Kerhon pystykorvat ovat näyttäneet
osaamistaan ympäri valtakuntaa, mutta ennen kaikkea tuottaneet iloa omistajilleen metsällä ja
kotona.

Iso-enoni asui Muhoksella lähellä Oulua. Leipätyönä oli pienen paikallisen
rautatieaseman päällikkyys, mutta kaiken vapaa-ajan täytti metsästys
Suomenajokoirien kanssa. Kävimme kyläsillä pohjoisessa kerran vuodessa
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parissa, ja eräällä tällaisella kerralla oli Iso-enon koiratarhassa yllätys: noin neljän
kuukauden ikäinen Suomenpystykorva! Kun aiemmin mainittu Vahti oli kaverini,
niin tämä tarmokas veijari löi sieluuni lähtemättömän jäljen.
Koko vierailun ajan olin ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla sormet tarhan
verkossa ja välillä sisälläkin tarhassa. Väliaikoina opeteltiin hihnan päässä
kävelyä… molemmat. Iso-eno pani merkille viisivuotiaan pikkupojan palavan
ihastuksen terhakkaaseen pentuun.
Vierailun viimeisenä iltana kuulin aikuisten keskustelun, joka pysäytti leikin: Isoeno ehdotti isälleni, että ”vie siitä etelään ittelles ja pojalle lintukoira”. Jäin
tuijottamaan isääni, joka selvästi harkitsi vakavasti koiran ottamista. Minua jännitti,
ja olin pakahtua ajatuksesta saada tuo uusi kaverini mukaan.
Syystä, jota en silloin saattanut mitenkään ymmärtää, enkä edelleenkään tiedä, jäi
Pystykorva Iso-enon tarhaan. Katkeran itkun kanssa lähti pikkupoika kotiin
etelään, mutta tuo lähtemätön kaipuu jäi elämään.
Juhlaohjelmassa seuraa musiikkiesitys. Janne on värvännyt paikalle Resonanssi-kuoron, joka
ottaa yleisön haltuun välittömällä ”naapurin-tyttö”–olemuksella, mutta ennen kaikkea taitavalla
stemmalaulullaan. Musiikki kantaa sopivasti tervehdyksiin, joita saadaan juhlivan kerhon
keskeisiltä yhteistyötaholta. Tervehdysten takana on varmasti virallinen edustus ja keskinäinen
kunnioitus. Tervehdysten takana, jossain syvemmällä, on varmasti myös vilpitön samanhenkisyys
yhteisen koira- ja eräharrastuksen parissa toimiville ihmisille, sekä aito tahto hyvään ja toimivaan
yhteistyöhön. Näin sen itse haluan nähdä ja ymmärtää.
Eräs sykähdyttävä metsästysmuisto nuoruudesta liittyy tietysti metsästäviin
pystykorviin. Olin kuusitoista ja mukana hirvijahdissa ampujana. Oli myöhäinen
syksy, ja lunta oli pyryttänyt jo lähes puolen metrin verran. Syksyn jahti oli
päättymäisillään, jäljellä oli enää yksi ison hirven lupa. Jahtipäivä oli taipunut
lopuilleen, ja porukkakin vaikutti siltä, että päivä oli jo pulkassa. Perinteinen
loppujaarittelu keskeytyi leikaten, kun hetken aikaa kateissa ollut nuori
Karjalankarhukoira aloitti kiihkeän haukun vajaan kilometrin päässä. Jahtipäällikkö
aprikoi hetken, ja kysyi ympäriltään: ”Onko joku, joka ei ole ampunut yhtään
hirveä?” Nostin käden ylös, ja jahtipäällikkö antoi lakonisen käskyn: ”Mene
haukulle. Jos siellä on iso hirvi, niin ammu pois; haavakkoa ei saa tehdä.”
Hetken tuntunut vilu katosi silmän räpäyksessä. Vanha sotilaskivääri olalle, pari
lisäpatruunaa taskuun, ja tarpomaan kohti haukkua. Muutaman sadan metrin
taivalluksen aikana takoi päässä yksi ainoa ajatus: kunpa haukku kestäisi! Ja
haukku kesti: lopulta oli nuorukaisen ja haukun välissä enää pieni, nuoren
männikön täyttämä kumpare. Sydän takoi, ja veren kohina peitti alleen kaiken
muun paitsi Karhukoiran kiihkeän haukun. Kumpareelle hiipiminen tuntui kestävän
ikuisesti. Lopulta aukesi eteen upea ja mieleen palanut näkymä: iso yksinäinen
hirvilehmä seisoi muutaman kymmenen metrin päässä paikallaan ja tuijotti
uhmakkaasti edessään taukoamatta haukkuvaa nuorta hirvikoiraa. Tasajyvä lavan
tietämille, puristava laukaus ja siitä…! Seurasi valtava pettymys ja hätä: hirvi
pyörähti ympäri ja katosi täydellä vauhdilla viereiseen taimikkoon. Ensiajatuksena
tuli huoli siitä, että olin hölmöillyt, ja pettänyt porukan; näinkö piti tapahtua
ensimmäisessä tilanteessa… Pakko mennä jäljille, ja todeta mitä tapahtui.
Haukkupaikalla oli vain tuppo karvoja; ei yhtään verta. Muutaman kymmenen
metrin päässä jäljillä alkoi sen sijaan yhtäkkiä leveä verivana, kuin kastelukannulla
vedetty. Nuorukaisen mieli huojentui, ja muuttui pian iloksi hirven löytyessä läheltä
täysin hengettömänä, nuori ja ylpeä Karhukoira vierellään.
Tervehdysten jälkeen seurasi juhlaohjelmassa runsas määrä ansioituneiden kerhon jäsenten
palkitsemisia ja muistamisia. Uljas rivistö hopeisen ansiomitalin saaneesta Esasta aina kerhon
nousevaan voimaan Eetuun. Onnittelut vielä kerran kaikille muistetuille! Palkittujen rivistöjä
katsellessa panin itse erityisesti merkille, miten paljon monet palkituista saamaansa
huomionosoitusta arvostivat; tunteen pystyi näkemään heidän kasvoiltaan. Tuo tunteen
näyttäminen oli hieno vastalahja mukana elävälle yleisölle.
Lyhyen musiikkielämyksen kautta päästiin lopulta juhlaillallisen pariin. Menu oli ajatuksella
valittu, ja päivällisen jälkeen saattoi todeta, että valinta osui kohdalleen. Pöytäseurueet
nauttivat, ja kehuivat toisilleen eri ruokalajien maukkautta. Mahat täyttyivät, joku saattoi
löysätä vähän vyötäkin…
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Aikuistuminen pakotti jättämään aikanaan kotikylän taakse, mutta eräharrastus ja
kiintymys Pystykorviin pysyi mukana. Ajatus omasta pystykorvasta eli jatkuvasti
taustalla, mutta aika ja/tai paikka ei vuosien kuluessa antanut hankinnalle tilaa.
Olin ymmärtänyt ja päättänyt, että koiralleni tuli antaa kaikki mahdollisuudet
hyvään elämään, vähempi ei ole oikein.
Reilun parinkympin ikäisenä, kun koirakuume poltteli rajusti, luin vuoroin
erästelystä kertovia kirjoja ja vuoroin selasin koirakuvastoja. Erityisesti ihastelin
tietysti Suomenpystykorvia, mutta aivan yhtä paljon myös Pohjanpystykorvia,
joiden ulkomuoto ja monikäyttöisyys miellytti yhtä lailla. silloin oli enemmän kuin
lähellä, ettei matkaani lähtenyt eräs paikkatakin pentu. Uskon, että olisin tälläkin
valinnalla päätynyt yhtä tyytyväiseen lopputulokseen.
Juhla on lopuillaan. Pauli nousee ylös lausumaan päätössanat. Yleisö kuuntelee moneen suuntaan
lausutut ja aiheelliset kiitokset hiljaa paikallaan. Juhla saa kiistatta pohtimaan myös omaa
suhdetta koiraan, koiraharrastukseen ja sen myötä tulleisiin uusiin ystäviin. Kymenläänin
Pystykorvakerhon toiminnan 20:n vuoden rajapyykki on oikealla tavalla kukitettu, ja tästä on
hyvä viedä yhteistuumin Pystykorvaharrastusta myös eteenpäin.
Nyt olen Suomenpystykorvan omistaja. Olen aidosti onnellinen saadessani nauttia
hienon koiran seurasta metsällä ja kotona. Suomenpystykorva on tuonut elämään
odotettua paljon enemmän sisältöä. Metsästyksen ja hyvän mettäkaverin lisäksi
myös kokeet, näyttelyt, yhdistystoiminta ja muu yhteinen tekeminen on ollut
antoisaa. Olen saanut paljon uusia ystäviä harrastuksen myötä. Pikkupoikana
saatu lähtemätön kaipuu on saanut täyttymyksen. Ilman pystykorvaa en enää voi
kuvitella olevani.
Sami Havia
Pystykorvamies

**************************************************************
Kerhon mestaruushaukut 6.12.2014

19 koiraa starttasi kerhon perinteisiin mestaruuskisoihin itsenäisyyspäivänä Savitaipaleella
Mämmijärven majalla. Hyvähenkinen tapahtuma, kuten itsenäisyyspäivän vietolta on
toivottavaakin. Tänä vuonna mestaruuden vei ppn Donba’s Alma ohjaajana 11-vuotias Lilia
Karttunen.
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Jutun juurta
Kuva ja teksti Erkki Santapukki

Enimmäkseen koirien kasvatus tapahtuu harrastuspohjalta. On ehkä huomattu, että niin
menetellen on mahdollisuus saada itselleen hyviä koiria. Onnistuminen riippuu lähtökohdasta.
Kantanarttu pitäisi olla paras mahdollinen. Viiden hyvän narttusukupolven jälkeen kasvattaja
alkaa olla vahvoilla. Edellyttäen, että tuntee koiriensa puutteet.
Kasvattajan tulisi tunnistaa rotunsa ihannetyyppi ja pyrkiä omassa toiminnassaan sitä kohti.
Tässä tulemmekin rotujärjestön ja kerhojen olemassaolon tarkoitukseen. Se on rotukuvan
vaaliminen tavoitteena ihannetyyppi.
Järjestötoiminnan tulisi kaikin tavoin tukea rodun kasvatustoimintaa jakamalla monipuolista
tietämystä ja koulutusta!
Rotujärjestön ja kerhojen olemassaolon ainut tarkoitus ei ole palvella kilpailutoimintaa, kun
kilpaillaan koirien avulla oman kilven kiillottamiseksi!
Lehtien tulisi palvella tietämyksen jakamista muustakin kuin kilpailutoiminnasta. Loanheittoa ja
kateellisuuden purkauksia ei tulisi sallia nimettömyyden suojassa missään mediassa!
Vähän kerrallaan teerikanta on huvennut Kaitjärvellä. Suku on kuitenkin säilynyt. Tässä
tunnelmia yhtenä kevätaamuna.
Ikääntynyt herää
kun kolottaa, pakottaa.
On kevät mutta
yöllä pakkanen.
Aurinko lämmittää
siemenpuun latvaa.
Musta teeri pulisee hiljaa.
Muistelee nuoruuttaan
miten sitä joskus
tapeltiin naaraista
ja jatkettiin sukua.
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VASTANTEKOTALKOOT

Urpo Virtanen järjestää vastantekotalkoot juhannuksen alla, mikäli vain kiinnostuneita löytyy.
Sen lisäksi, että talkoilla saadaan kerhon toimintaan hieman rahaa, niin oppii oikeaoppisen
vastanteon ja saanee itselleenkin jonkun vastan. Lisätietoja ja talkoisiin ilmoittautumiset Urpolle
puh. 040 766 2040.

**************************************************************
HAETAAN ...

ylläpitäjää kerhon www-sivuille.
Lisätietoja toimenkuvasta puheenjohtaja Pauli Julkuselta puh. 0400 - 624 499 tai sihteeri Arto
Sikiöltä puh. 044 - 075 1318.

**************************************************************
Yhteiskuljetus linja-autolla Suomen Pystykorvajärjestön
Talvipäiville Joensuuhun 20.-22.3.2015
Kymenläänin Pystykorvakerho ja Kaakkois-Suomen Karhukoirayhdisys järjestävät
perinteisen yhteiskuljetuksen Talvipäiville ja samalla osallistuvat matkakustannuksiin.

Lähtö pe 20.3.2015
16.30
17.15
18.30
18.40
19.30
20.20
22.40

Kotka
Kouvola
Lappeenranta
- 19.00 Viipurin portti ABC – lyhyt tauko
Imatra
- 21.00 Särkisalmi ABC - tauko
Joensuu

Paluumatkalle lähdetään sunnuntaina aamupäivällä.
Tiedustelut ja paikkavaraukset puh. 050 574 9495 / Ilpo Suoknuuti
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