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KOKOUSKUTSU
KYMENLÄÄNIN PYSTYKORVAKERHO RY:N VUOSIKOKOUS
Aika
Sunnuntai 5.3.2017 klo 14.00
Paikka
Luumäen Osuuspankin kokoustila,
osoite Linnalantie 51, 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 2016, tilinpäätös 2016 ja
toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen 2016 vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
2017.
9. Määrätään seuraavan kalenterivuoden (2018) jäsenmaksujen suuruus vuosi- ja
perhejäsenille sekä jäsenyhdistyksille.
10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2017.
11. Valitaan yhdistykselle yhdeksi toimikaudeksi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
12. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Erovuorossa
Sami Havia, Tuomo Valjus, Tomi Parkkinen ja Hannu Hämäläinen.
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 päätetään
näille tehtävistä esityksistä.
15. Käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset ja kokouskutsussa mainitut
asiat.
16. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
17. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!
Kerhon hallitus

Kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen.
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Puheenjohtajan palsta
Metsästys- ja koekausi 2016-2017 alkaa artikkeliani kirjoittaessa olla paketissa. Kausi on ollut
haasteellinen monessa suhteessa. Asetetuista haasteista huolimatta olemme mielestäni
selvinneet niistä kiitettävästi. Toimintarikkaasta vuodesta huolimatta taloutemme oli
positiivinen, vaikka olimme varautuneet negatiiviseen tulokseen. Kiitän kaikkia toiminnassamme
mukana olleita. Samalla kannustan vähemmän mukana olleita aktivoitumaan tulemalla rohkeasti
tapahtumiimme mukaan jo suunnittelu vaiheessa.
Tuomalla nuoriso ja lapset myös
tapahtumiimme nuoresta pitäen, näin takaamme, ettei vierivä kivi sammaloidu.
Olemme nyt kahtena vuotena ennakkoluulottomasti järjestäneet ”Suomenpystykorva”seminaarin Lappeenrannassa 2015 ja Kouvolassa 2016. Molemmat tapahtumat on ammattitaidolla
taltioitu ja videoitu. Tapahtumat ovat saaneet kiitosta, varsinkin asioihin perehtyneiltä, mutta
myös tavallisilta asiasta kiinnostuneilta. Lappeenrannassa luennoi Marjatta Snellman, Ranno
Viitmaa ja Reino Korpela. Kouvolassa luennoi Jonas Donner ja Kirsi Sainio. Luennot oli suunnattu
kaikille harrastajille, varsinkin kasvattajille. Seminaarien tarkoitus on antaa tietoa
suomenpystykorvan jalostuksesta tieteen näkökulmasta. Kerhomme sivuilta löytyy linkki, josta
pääsee suoraan tutustumaan aiheisiin. Kymenläänin Pystykorvakerhon puolesta olen kiitollinen,
että meihin on luotettu ja että meitä arvostetaan tämän tason seminaarien järjestäjinä.
Seminaarien järjestäminen ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista omin voimin, siksi kiitän koko
yhteistyötiimiä.
Luonnon voimille emme voi mitään, mutta haasteet tuleville vuosille on edelleen samat. Lisäksi
tehostamalla pienpetopyyntiä ja näin taata, että meillä olisi mahdollisimman vahvat lintukannat
myös tulevaisuudessa. Menestyksellistä metsästys- ja koekautta 2017-2018 odotellessa.
Vesa Lotti
*********************************************************************************************************************

Tarhassa ja kopinkatolla
No nyt loppuu tämä helmikuukin ja se tietää sitten sitä, että ei päästä metsälle kovin usein. Kyllä
ne ihmeellisiä sääntöjä ja lakeja keksivätkin meidän pystykorvien harmiksi ja kiusaksi. Täällä sitä
nyt kopin katolla huokaillaan ja kulutetaan aikaa siskojen kanssa. Ei oikein jaksa noita ärsyttäviä
talitinttejäkään kauan katsella, ja nuo harakat ja närhet ei voisi vähempää kiinnostaa.
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Puolivuotta on vaan jotenkin jaksettava. Kevätaurinko lämmittää jo ja turkki vaihtuu siskoilta ja
jotenkin ne alkaa kiinnostaa. Pientä säpinää ja iloa, mutta minulle myös kiduttavia aikoja, kun
siskoilla näyttää alkavan juoksut. Ne tuoksut, ah ne saavat vanhan herran taas aivan hurmioon ja
ihan jotenkin niin sekaisin. Tuon nuoremman siskon ne vievätkin sisälle taloon piiloon minulta.
Miksiköhän? Toinen sisko onneksi oli naapuritarhassa, mutta verkko on välissä ja isäntä laittoi
vanerista vielä lisäseinän, sitä minä en kyllä ymmärrä yhtään? Tätä huumaa kesti ja kesti. Kumma
kun ne eivät laskeneet meitä yhtään lähekkäin, edes vähäksi aikaa vaan.
Tänä talvena ei päästy edes tuonne suolle hiihtolenkille, kun ei ollut lunta. Ruoho vihertää pihalla
ja pelloilla, vaikka oli tammikuu. Käytiin me kuitenkin maaliskuussa näätiä etsimässä. Oli se vaan
mukavaa vähän juoksennella ja haistella tuoksuja. Ei saatu eikä nähty niitä kultakurkkuja, mutta
ihan vähän saatiin haukkua oikeita metsälintuja. Emäntä oli aivan haltioissaan, kun se kertoi
isännälle miten oli sydäntä sykähdyttävää taas katsella kun me kultaturkit paineltiin pitkin
lumettomia kankaita. Oikeassa emäntä oli- kyllä me ollaan ihan oikeita alkukantaisia esi-isiltä
perinnöksi saatu, komeita kansalliskoiria.
Huhtikuussa yöt olivat jo vaaleita, ja silloin saattoi jo tarkkailla, mitä pihalla ja pelloilla liikkuu.
Hirvet ryskää pellon takana ja tulipa yhtenä yönä susi pellolle aivan tarhan lähimaastoon, silloin
minä nostin kunnon rähäkän, pitäähän siskoja puolustaa ja isäntäväkeäkin. Emäntä alkoi touhuta
pihatöissä ja sitten tulikin katseltavaa ja kuunneltavaa, kun se komenteli isäntää multaa
kärräämään ja ruohon leikkuuseen. Leikkurin pärinää oli jotenkin kestettävä, mutta toista siskoa
se ärsytti suunnattomasti.
Ilmat lämpenivät lämpenemistään ja sitten nuo rupesivat lämmittämään rantasaunaa ja mekin
sitten päästiin pellolle juoksemaan. Voi sitä riemua, kun sai vähän kaivaa myyriä ja hiiriä, vaikka
me kyllä ollaan lintukoiria. Kyllä ne saunan kuistilta yritti meitä vahtia ja onhan me joskus
livahdettu pellolta metsäänkin, kun keväinen metsä hurmaavilla tuoksuillaan saa yliotteen.
Jokavuotinen riesa on, kun kyyt ilmestyvät pelloille ja pyrkivät tarhaan. Nuorempi sisko saikin
kunnon tällit, kun tarhaan tuli kyy ja se hyökkäsi sitä tappamaan. Nyt tuli kiire. Me toisen siskon
kanssa hyvin huolestuneena seurattiin kopinkatolta, miten tuon raukan käy, kun lähtivät sitä
viemään eläinlääkäriin. Vihdoin tulivat kotiin ja kantoivat autosta sisälle ja niskassa oli
nesteytysletku. Monta päivää taisteli poloinen ja oli heikossa kunnossa, mutta niin vaan selvisi
urheasti. Minä velipoika olen niin iso ja komea, etteivät ne minua uskalla purra. Kopinkatolta
ruvettiin katselemaan ja tarkkailemaan, kun emäntä käveli rautaharavan kanssa pihalla.
Käärmeitä se vahti, kyllä minä sen tiesin.
Helteet jatkuu ja unia nähdään syksyisistä metsistä, kairoista, kuulaista syysaamuista ja
linnuista. Lammelle ne vievät uimaan, minä poika kastelen vaan vähän mahanalustaa, siskot kyllä
uivat kuin mitkäkin vesipedot. Ukkonenkin ryskää, enkä minä oikein tykkää koko ukonilmasta
koppiin pitää mennä. Sisko se ei pelkää yhtään, katselee vaan, kun jyrisee ja salamoi. Vihdoin
alkavat viedä meitä pyörälenkille, se tiesi sitä, että jahtikausi lähenee ja kunto pitäisi saada
kohoamaan syksyn koitoksia varten. On tässä jo kunto päässytkin rapistumaan, kun on vaan
makoiltu kopin katolla puiden varjossa. Oli se sitten hurjaa menoa ja riemua, välillä kaatui niin
isäntä kuin emäntäkin ojan pohjalle, kun sattui kissa tai jänis pyörän eteen.
Vihdoin koittaa elokuu ja silmä tarkkana täältä kopinkatolta seurataan, että joko ne alkaa autoa
pesemään ja pakkaamaan. Nyt ne viimein alkoi kantamaan reppuja ja nyssäköitä autoon ja isäntä
hermoilee että miten paljon tätä tavaraa taas onkaan. Emäntä puuttuu asiaan ja niin vaan ne
kaikki saivat mahtumaan autoon. Me ei oltaisi jaksettu enää odottaa millään, lähtö on niin
lähellä. Emäntä rauhoittelee, että aamulla aikaisin sitten lähdetään. Jee, ei tainnut uni sinä yönä
tulla silmiin, kun mielessä siinteli Ruotsin Lapin kairat ja jänkhät, ne suunnattomat erämaat ja
kauniit maisemat. Ja tietysti ne suuret metsokukot, salaperäiset koppelot ja suuret teeri parvet.
On siellä pyykin poikineen ja riekoillekin annetaan kyytiä. Aamulla ne sitten hoputtaa pissille
mutta, autoon ei tarvi meitä yhtään houkutella. Nyt se alkaa, on tätä kyllä odotettukin yli
puolivuotta. Matka on pitkä, mutta kyllä me se kestetään, kun tiedetään mihin ollaan menossa.
Taukopaikoilla kun käytiin jaloittelemassa ja pissillä niin ihmiset tulivat silittelemään ja
ihastelemaan ja sanoivat että meilläkin oli ennen kotona aina suomenpystykorva. No kyllä me
taas oltiin niin ylpeitä. Vihdoin oltiin perillä ja meitä odotti pystykorvan taivas, kanatarhat,
ihanat riemukkaat päivät. Saa juosta, haistella ja etsiä niitä ikihyviä kanalintuja sielunsa
kyllyydestä. Ja entäs ne nuotiotulet kairassa, makkaran ja nokipannukahvin tuoksut, lepotauot
mättäällä, emännän ja isännän vieressä. Ihmisen paras ystävä. Ääretön erämaan rauha ja
hiljaisuus ympärillä. Mitäpä sitä muuta pystäri voisi kuin olla onnellinen, kuten omistajatkin.
Jossain siellä ne linnut meitä odottaa…! Mutta ne onkin sitten jo aivan eri juttuja.
Koiran elämästä kertoi Sulunmäki Peikko
Todeksi kirjoitti Laura Arola
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TOIMINTAKERTOMUS 2016
23. 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

Tehtävä

Kokoukset

Vesa Lotti
Jari Kuhmonen
Sami Havia
Petri Huuhko
Hannu Hämäläinen
Tomi Parkkinen
Petri Päivelin
Seppo Ukkola
Tuomo Valjus
Urpo Virtanen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

4
3
4
4
4
3
4
4
3
4

3. KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Luumäen Osuuspankin kokoustilat, Luumäki.
Sääntömääräinen kesäkokous 14.8.2016 Lappeenrannan metsästäjien metsästysmaja,
Savitaipale. Hallitus kokoontui 4 kertaa.
4. JÄSENISTÖ
31.12.2016 yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 224 jäsentä, joista 3 kunniajäsentä.
5. TOIMET
Kerhon jäsenten toimet:
Suomen Pystykorvajärjestö
Jani Karttunen, hallituksen jäsen, pohjanpystykorvajaoston jäsen ja www-sivujen pääkäyttäjä
Sami Havia, hallituksen varajäsen
Mika Tiihonen, suomenpystykorvajaoston jäsen, linnunhaukkukokeiden toimikunnan jäsen ja
LINT-pääkouluttajaryhmän jäsen
Janne Helo, Kymenläänin kennelpiirin LINT-kokeiden tulosten tallentaja SPJ:n tietokantaan
Jenni Suoknuuti, karjalankarhukoirien pentuvälittäjä
Hannu Hämäläinen, hallituksen varajäsen ja pohjanpystykorvajaoston puheenjohtaja,
Pohjoismaiden yhteistyötoimikunnan jäsen
Juha Leppänen, karjalankarhukoirien jalostusryhmän jäsen
Suomen Kennelliitto
Pertti Korhonen, hallituksen jäsen, kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja ja Koiranet toteutusprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja
Petri Huuhko, tulevaisuustoimikunnan jäsen
Mika Tiihonen, koe- ja kilpailutoimikunnan jäsen
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Kymenläänin kennelpiiri
Ilpo Suoknuuti, hirvikoirajaoston jäsen, HIRV-, HIRV-J ja KARH-palkintotuomarikouluttaja
Juha Leppänen, hirvikoirajaoston jäsen, HIRV-valitsijamies
Eero Suikkanen, hirvikoirajaoston jäsen ja HIRV-varavalitsijamies
Mauri Nevalainen, hallituksen jäsen ja pystykorvajaoston puheenjohtaja
Hannu Ekman, Janne Helo, Timo Järvinen, Virve Kohonen, Vesa Lotti, Jari Kuhmonen, Päivi
Piipponen, Kimmo Piispa ja Mika Tiihonen, pystykorvajaoston jäseninä
Janne Helo, LINT-kokeiden pöytäkirjantarkastaja ja LINT-palkintotuomarikouluttaja
Mika Tiihonen, LINT-valitsijamies
Timo Järvinen, LINT-varavalitsijamies
6. KILPAILUTOIMINTA
Järjestettiin kaksi jäsentenvälistä mestaruuskilpailua.
Kerhon LINT-mestari: spu Marjakankaan Kamu, om. Jukka Tarkkonen, Kouvola
Kerhon luodikkomestari: Martti Sairanen, Luumäki
7. VUOSIPALKINNOT
Vuoden metsästyskoira 2016: spu Marjakankaan Kamu, om. Jukka Tarkkonen, Kouvola
Matin Malja 2016: spn Kotirovan Tupu, om. Aimo Koivula, Pyhtää
Marjukan ja Erkin vuosipalkinto 2016: ppu Hopeapajulaakson Reetu, om. Tuomo & Väinö
Valjus & Aino Saastamoinen, Miehikkälä
Koekauden paras narttu 2016: spn Kotirovan Tupu, om. Aimo Koivula, Pyhtää
Vuoden tuomari 2016: Mika Tiihonen, Hamina
8. KOETOIMINTA
Kymenläänin Pystykorvakerho oli järjestämässä seuraavia kokeita:
- Kansainvälinen linnunhaukkukoe, Ukko-Pekan Haukut 12.- 13.11.2016 Luumäki
- Kerhon LINT-mestaruushaukut 6.12.2016 Savitaipale
Haukku-otteluun 2016 Kaarinassa osallistui kerhon jäsenien koirista:
- spn Kotirovan Tupu, om. Aimo Koivula, Pyhtää, sijoitus 7.
- spn Mettokumpareen Hilma Bertta, om. Janne Helo, Imatra, sijoitus 10.
Pohjanpystykorvien 2016 SM-kisoihin Ähtärissä osallistui kerhon jäsenien koirista:
- ppu Pohjanukon Aapo, om. Heli ja Jari Mäkelä, Kouvola, sijoitus 3.
Pohjoismaiden mestaruuskisa ja LINT-maaotteluun 2016 Inarissa osallistui kerhon jäsenien
koirista:
- spn Mettokumpareen Hilma Bertta, om. Janne Helo, Imatra, sijoitus 1.
Kymenläänin kennelpiirin Linnunhaukun piirinmestari 2016:
spu Neviksen Osku, om. Mauri Nevalainen & Arto Oinas, Kouvola
Linnunhaukkukokeiden Suomen cup 2016 - 2017
- spn Rantarinteen Nelli, om. Hannele Pirhonen & Martti Sikiö, Ruokolahti, sijoitus 4.
9. NÄYTTELYTOIMINTA
Järjestettiin yhdessä Luumäen Metsästysseuran ja Suoanttilan Metsästysseuran kanssa
pentunäyttely ja ryhmänäyttely 7.8.2016 Luumäellä.
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10. SEMINAARIT JA KOULUTUKSET
Järjestettiin Suomenpystykorvaseminaari 5.11.2016 Kouvolassa.
11. AVUSTUKSET
Kymenläänin Pystykorvakerho maksoi jäsentensä omistamien koirien osanottomaksuja:
- Etelän lohkon valintakokeeseen 3 täydennyskoiraa
- Haukku-otteluun 2 koiraa
Avustettiin uuden LINT-ylituomarikokelaan koulutusta.
12. TIEDOTUS
Jäsenille lähetettiin kaksi KoLPaKKo-jäsenlehteä. Kerhon nettisivut osoitteessa
www.kymenlaaninpystykorvakerho.fi.
13. MUUTA
Järjestettiin kerhon sisäinen pienpetokilpailu.
*********************************************************************************************************************

Kerhon mestaruushaukut 6.12.2016 – Kamu mestariksi

4 avoimen ja 11 voittajaluokan koiraa osallistui kerhon perinteiseen itsenäisyyspäivän
linnunhaukun mestaruuskisoihin Savitaipaleella Mämmijärven majalla. Mestaruuden vei Jukka
Tarkkosen omistama Marjakankaan Kamu 76 pisteen VOI 1- tuloksella.
Kamu pokkaa myös Vuoden metsästyskoira 2016 vuosipalkinnon.
Onnittelut Kamulle ja Jukalle!
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017
24. 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 2017. 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 2016, Matin Malja 2016 voittaja, Marjukan ja
Erkin vuosipalkinnon 2016 voittaja Koekauden paras narttu 2016 sekä Vuoden tuomari 2016.
8. KOETOIMINTA
Kymenläänin Pystykorvakerho anoo järjestettäväksi seuraavat linnunhaukkukokeet:
- Kv-koe IX Ukko-Pekan Haukut 25.-26.11.2017 yhdessä Luumäen Metsästysseuran kanssa
- Kerhon LINT-mestaruushaukut 6.12.2017 Savitaipaleella - Suomen 100 vuotta ja
linnunhaukkukokeet 120 vuotta juhlahaukut.
9. KOULUTUS
Järjestetään linnunhaukkukokeiden palkintotuomarien perus- ja täydennyskursseja.
10. NÄYTTELYTOIMINTA
Järjestetään 12.8.2017 ryhmänäyttely 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 2017
Toteutunut
2016
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
3000 Muut varsinaisen toiminnan tuotot

300,00

Tuotot yhteensä

300,00

Arvio
2017

300
300

Kulut
3300 Pankki- ja postikulut

-379,90

3310 Toimistotarvikkeet

-450,64

3315 Hallintokulut

-474,02

3320 Kokous- ja neuvottelukulut

-49,21

3325 Kolpakon toimittaminen

-572,52

3328 Nuorten tukeminen

0,00

3330 Huomionosoitukset

-357,45

3335 Palkitsemiset

-100,00

3340 Muut varsinaisen toiminnan kulut

-378,96

Kulut yhteensä

-2762,70

Varsinainen toiminta yhteensä

-2462,70

-480
-400
-450
-70
-580
-500
-300
-100
-300
-3080
-2880

KOETOIMINTA
Tuotot
3200 Kokeiden osallistumismaksut

371,84

3220 Muut koe tuotot

0,00

Tuotot yhteensä

371,84

450
0
450

Kulut
3230 Kokeiden ruokailut

0,00

3233 Maksetut osallistumismaksut

-550,00

3235 Koepalkinnot

-84,20

3240 Kokeiden muut kulut

-187,04

Kulut yhteensä

-821,24

Koetoiminta yhteensä

-449,40

-200
-500
-100
-200
-1000
-550

MUU TOIMINTA
Tuotot
3400 Seminaariavustukset

1369,56

3410 Muut seminaarituotot

200,00

Tuotot yhteensä

1569,56

1400
200
1600

Kulut
3450 Seminaarin kulut

-1758,40

Kulut yhteensä

-1758,40

Muu toiminta yhteensä

-188,84
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-2000
-2000
-400

NÄYTTELYTOIMINTA
Tuotot
4000 Näyttelytuotot

1650,00

Tuotot yhteensä

1650,00

Näyttelytoiminta yhteensä

1650,00

1500
1500
1500

VARAINHANKINTA
6000 Jäsenmaksut

2295,00

6100 Jäsenmaksukulut

-70,00

Varainhankinta yhteensä

2225,00

2300
-70
2230

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

11,96

15
-5
10

786,02

-1590

7100 Korkotuotot

16,96

7200 Korkokulut

-5,00

Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä
TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ

***********************************************************************
Hilma Bertta Pohjoismaiden mestariksi 2016

PM-mestari 2016 imatralaisen Janne Helon omistama suomenpystykorvanarttu
Mettokumpareen Hilma Bertta.
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Vuoden 2017 vuosipalkinnot
Kymenläänin Pystykorvakerhon vuosipalkinnot
- Vuoden metsästyskoira
- Matin Malja
- Marjukan ja Erkin vuosipalkinto
- Koekauden paras narttu
Yllä mainittujen kerhon vuosipalkintojen ehdokkaiden tulee ilmoittaa osallistumisestaan
kerhon sihteerille viimeistään tammikuun 2018 loppuun mennessä. Muuten koirasi ei osallistu
kisaamaan vuosipalkinnoista. Kun ilmoitat koirasi vuosipalkintoehdokkaaksi, niin samalla pitää
ilmoittaa vuosipalkintosäännöissä vaaditut tulokset eli koe- ja/tai näyttelytulokset.

JÄSENMAKSU 2017
Arvoisa kerhomme jäsen!
Maksa vuoden 2017 jäsenmaksusi 15 euroa 31.3.2017 mennessä
kerhon tilille FI6754530620033804.
Viitteeksi laskuun jäsenen nimi tai nimet, jos maksat laskulla samalla
laskulla useamman jäsenmaksun.
KIITOS!
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