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KOKOUSKUTSU
KYMENLÄÄNIN PYSTYKORVAKERHO RY:N KESÄKOKOUS 2014
Aika
Paikka

Lauantai 16.8.2014 klo 16.30
Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, Imatra

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus - kerhon puheenjohtaja
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Linnunhaukkukokeet ja koulutukset 2014
7. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä
8. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Kerhon hallitus
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Kutsu
Kymenlääni
Kymenläänin
nin Pystykorvakerhon 20 v juhliin
lauantaina 16.8.2014 klo 18.00
Imatran Kylpylään, Purjekuja 2, Imatra
Ilmoitathan tulostasi 8.8.2014 mennessä Janne Helo p. 0500 152 838 tai janne.helo@metsagroup.com

Ohjelma
Tervetulomaljat
Puheenjohtajan avaussanat
Juhlapuhe Seppo Ukkola
Musiikkiesitys
Tervehdykset
Palkitsemiset / muistamiset
Musiikkiesitys
Juhlaillallinen
Juhla-arpajaiset
Puheenjohtajan päätössanat

Tilaisuus on kerhon jäsenille ilmainen. Muille illalliskortti 40 €.
Olemme varanneet kerhon juhliin tulijoiden käyttöön huoneita Imatran keskustasta Center Hotel
Imatrasta, os. Koskenparras 3. Hinnat: 1 hh 59 €/vrk, 2 hh 69 €/vrk, 3 hh 99 €/vrk
Jokainen osallistuja varaa ja maksaa majoituksen itse.
Varaukset sähköpostiin sales@centerhotelimatra.fi tai puh. 044 4300 600 viimeistään 8.8.2014
mennessä merkillä ”Kymenläänin Pystykorvakerho”.
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* * * 1994 – 2014 * * *
Tervehdys kerhon juhlavuotta viettävälle jäsenistölle
Tervetuloa viettämään Kymenläänin Pystykorvakerhon kaksikymmenvuotista taivalta Imatran
kylpylään lauantaina 16.8.2014.
Olen lupautunut jutustelemaan juhlayleisön eteen kerhon historiasta, perustamisesta tähän
aikaan ja tapahtumista vuosien varrelta, tässä alustava tiivistelmä aiheista:
Synnyinsanat lausuttiin 8.7.1994 Pyöriälän kylässä, Valkealassa Pyöriälän Erän majalla.
Tilaisuudessa oli läsnä puuhun haukkuvan lintukoiran ystäviä sekä aktiiviharrastajia kaikkiaan
28 henkilöä. Varsinainen perustava kokous päätettiin pitää elokuun (1994) aikana Luumäellä.
Tuohon kokoukseen oli määrä valmistella kerholle säännöt.
Heinäkuun kokoontumisen yhteydessä päätettiin alkupääoman kartuttamiseksi suorittaa
vapaaehtoinen rahankeräys, jolla saataisiin postit lähetettyä ja säännöt painettua ilman
rahojen lainaamista.
26.8.1994 Luumäen Metsästysseuran majalla pidettiin varsinainen perustava kokous, jossa
käsiteltiin yhdistyksen sääntöehdotus. Säännöt hyväksyttiin muutoksitta ja annettiin
hallitukselle suostumus muuttaa sääntöjä tarvittaessa rekisteriviranomaisten vaatimusten
mukaiseksi.
Tuossa Luumäen kokouksessa päätettiin yhdistyksen varsinaisiksi perustajajäseniksi nimetä ne
Pyöriälän majalla 8.7.1994 paikalla olleet (28) henkilöä.
Tämän 20- vuoden kerhon olemassaolon aikana on ollut myös ”vauhtia ja vaarallisia” tilanteita,
niistä syvällisemmin tuossa tulevassa puheessani. Matkalla tähän päivään on myös hauskoja
tilanteita ja kohdalleni osuneita lausahduksia kuultu monesta eri suusta ja jatkokertomuksiakin
on saanut arvuutella onko kaikki edes toteutunut ilmaistussa muodossaan.
Kerhon jäsenien koirat ovat olleet edustettuna aina valtakunnan haukkuja myöden,
loistavallakin menestyksellä. Useammin on kuitenkin tultu kotiin häntä koipien välissä ja
vannottu tulevan vuoden nimiin, jotta ”kyllä me vielä koitetaan”.
Muutoksiakin on koettu, valtakunnallisia linnunhaukku sääntöjä on muutettu useampaan
kertaan. Pääasiassa kuitenkin vähän ja oikeaan suuntaan. Kaikista muutoksista kohtuudella
selviämisen ja kehittämisen jälkeen olkoon kirkkaana mielissämme puuhun lintua haukkuvien
koirien etu ja rotujen kehittäminen jalostuksen vaatimien seikkojen huomioiminen, sekä
loistavan harrastuksen ylläpitäminen kerhomme Kymen läänin ja sen lähialueilla kuten
perustamiskokouksessa 20 vuotta sitten todettiin. Kaikista näistä edellä mainituita jutustellaan
tarkemmin Imatralla sitten juhlavissa olosuhteissa.

Seppo Ukkola
entinen aktiivi
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Kymenläänin Pystykorvakerhon historia
Kymenläänin pystykorvaharrastajia kokoontui 8.7.1994 Pyöriälän Erän majalle, Tuohikottiin
Valkealaan. Kokous päätti yksimielisesti perustaa Kymenläänin Pystykorvakerhon.
”Varsinainen perustava kokous, jossa hyväksytään uuden yhdistyksen säännöt 8.7.1994 valitun
sääntökomitean esityksen pohjalta pidetään 26.8.1994 Luumäen Metsästysseuran majalla.
Toivotamme kaikki harrastajat Tervetulleiksi perustavaan kokoukseen.”
Tällaisella kokouskutsulla kutsuttiin pystykorvaharrastajia päättämään Kymenläänin
Pystykorvakerho ry:n toimintatavoitteista ja toimintasäännöistä. Aktiivisia harrastajia oli
kokouspaikalla runsaasti.
Pääteemoina kerholla oli lisätä aktiivisuutta käydä koiran kanssa kokeissa ja uusien
palkintotuomarien hankkiminen. Kumpikin on onnistunut varsin hyvin. Kymenläänin kennelpiirin
alueella on viime vuosina ollut koko maassa selvästi eniten koekäyntejä linnunhaukkukokeissa
ja toimivia palkintotuomareita löytyy reilut sata.
Yksi tärkeä osa kerhon toiminnasta on suunnattu nuorisotyöhön. Useana vuonna on kokoontunut
nuoria järjestämillemme nuorisoleirille. Siellä ovat päässeet tulevat pystykorvaharrastajat
kuulemaan ja kokemaan metsässä oloa yhdessä kansalliskoiramme suomenpystykorvan kanssa.

Kymenläänin Pystykorvakerho on ollut järjestämässä mm. seuraavia tapahtumia:
- Haukku-ottelu 2008
- Kansainvälinen linnunhaukkukoe Ukko-Pekan Haukut 2009-2013
- Luumäen koiranäyttely 2009-2014
- Haukku-ottelun 2008 tukinäyttely
- Suomen Pystykorvajärjestön Talvipäivät / Vuosikokous 1996, 2004, 2012
- Etelänlohkon valintakoe 1999, 2003, 2007
- Koppelohaukut 2002, 2006
- Kolmen Kennelpiirin Ystävyysottelu 2002, 2005, 2008, 2011
- Kuusaan Koiranäyttely 1999, 2001, 2004
- Nuorisoleiri 2000, 2001, 2002, 2003, 2005
- Kerhon 10-vuotisjuhla 2004
- Pohjanpystykorvien SM-haukut 2004
- Metsopoika-ottelu 2004, 2011
- Riihimäen Erämessut 2006
- Pevisa tarkastus 2005, 2006
- Korian Erämessut 2007, 2011, 2013
- Iitin koiranäyttely 2007
- Kymenläänin kennelpiirin linnunhaukun piirinmestaruuskoe 2007, 2013
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Puheenjohtajan palsta

Tervehdys kaikille kerhon jäsenille!
Mietin jo jonkin aikaa mitä kirjoittaisin tälle palstalle muutakin kuin tervehdyksen ja kutsun
kerhon 20-vuotisjuhlaan. Käydessäni mökilläni Punkaharjun puolella asia selvisi minulle, kun
jäin suu auki katsomaan metsiä Saimaan ympäröimällä n. 6 km pitkällä niemellä, jossa on
harvennushakkuut meneillään. Miksi hakkuut pitää tehdä lintujen ja nisäkkäiden
lisääntymisaikaan alueella, joka on erittäin mäkistä, kivistä ja kallioista maastoa Saimaan
rannalla. Alue on ihanteellinen pesimäalue kana- ja vesilinnuille. Jokaisen, joka siellä liikkuu
ja näkee karkkoavia lintuja usein myös autolla ajaessaan pitäisi ymmärtää alueen arvo niille.
Olen itsekin metsäyhtiön palveluksessa ja tiedän, että puuta tarvitaan, mutta pitääkö
harvennukset tehdä kyseisillä alueilla tuohon aikaan, sitä en ymmärrä. Tiedän, että
jäsenistössä on paljon metsäalan ammattilaisia ja vetoankin heihin, jotka voivat vaikuttaa
kyseisiin hakkuisiin, ettei niitä tehtäisi tämmöisillä alueilla pesintäaikaan, vaan talvella tai
syksyllä.
Tulevana syksynä olemme mukana muutamissa haukkukokeissa ja toivonkin taas kerran, että
tuomari- / opashommiin tulisi vapaaehtoisia, jotka ilmoittaisivat kokeenjärjestäjälle etukäteen
halukkuutensa osallistua. Tästä lehdestä löytyy kokeidenjärjestäjien tiedot tuonnempana.
Ilmoittautumalla helpotat järjestäjän työmäärää.
Osallistuminen talkoisiin on ollut heikkoa ja hieman huolestuneena ajattelen ensi vuotta,
jolloin on esim. Koppelohaukut ja monta muuta tapahtumaa.
Luumäen pentunäyttely on 12.7. 2014 Joukolan kentällä Taavetissa ja sen järjestelyt ovat
hyvällä mallilla ja osaavissa käsissä. Tervetuloa kaikki katsomaan näyttelyä.
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Kymenläänin pystykorvakerhon 20-vuotisjuhla ja samalla kesäkokous pidetään Imatran
kylpylällä 16.8 2014. Toivotan kaikki jäsenet puolisoineen tervetulleeksi paikan päälle.
Olemme varanneet tarvitseville huoneita Center hotel Imatrasta. Juhlan kulujen kattamiseksi
Urpo Virtanen organisoi arvanmyyntiä. Arpoja voi ostaa häneltä 5 €/kpl. Palkinnot ovat todella
hyvät. Ottakaa yhteyttä Urpoon, niin saatte omanne.
Juhla on vienyt voimavaroja aika paljon tämän kevään aikana, mutta olen saanut jaettua
hommia eri tahoille kiitettävästi myös hallituksen ulkopuolelle. Kiitos kaikille, jotka ovat
osallistuneet juhlan järjestelyihin, Kolpakon kokoamiseen ja palkintojen hankkimiseen.

Kesäterveisin
Pauli Julkunen

Ps. Tavoitat minut numerosta 0400 624499 tai sähköpostilla pauli.julkunen@elisanet.fi

---------------------------------Kymenläänin Pystykorvakerho
20 vuotta
---------------------------------8

Eetun terveisiä
Kuva: Kari Lusminki

Olen Eetu Pukki 11-vuotias nuori metsästyksen ja kenneltoiminnan harrastaja Inkeroisista.
Metsästyskortin suoritin viimevuonna metsoleirillä Jaalassa. Olen poikajäsenenä Kouvolan
Erämiehissä ja Huhdanniemen metsästysseurueessa on myös jäsenyys jossa olen myös
riistanhoitojaostossa. Lisäksi olen jäsenenä Kymenläänin pystykorvakerhossa ja Suomen harmaa
hirvikoirajärjestössä.
Oma haulikkokin on nyt ostettu, yksipiippuinen Baikal josta on perää lyhennetty se on hyvä ja
kevyt ase eikä pystykorvametsällä toista piippua tarvitsekaan, sorsastuksessa ja jänismetsällä
se olisi kyllä hyvä.
Ihan pienestä asti olen papan kanssa käynyt metsällä hirviä haukuttamassa Reetun ja Humun
kanssa. Toissa kesänä päätettiin papan kanssa sitten ostaa yhteisomistukseen uusi norjalainen
joka ristittiin Junggeriksi pommikoneen mukaan mutta papereihin tuli Junkkeri, se on nyt
Junkkeri sitten. Junkkerilla ollaan käyty jo kaksi kertaa näyttelyissäkin arvosteluilla ERI ja EH.
Kovan harjoittelun jälkeen se syttyi sitten hirvillekin ja harjoituksissa alkoi tulla hyviä
suorituksia. Viime vuonna joulukuussa ilmoitettiin se sitten kokeeseen, koe meni hyvin ja heti
ensimmäisessä kokeessa tuli Hirv-1. Junkkerin kanssa pitäisi loppuvuodesta lähteä taas
kokeeseen.
Pohjanpystykorvamme Konnan kanssa kävin ensimmäisen kerran toissa vuonna kokeissa
poikuehaukuissa, siitä lähti innostus ja nyt on koekäyntejä jo kymmenen. Viime syksynä kävi
sitten hienosti ja Konnan kanssa voitimme Kymen piirinmestaruuden, sattui hyvä maasto, hyvä
opas ja koirallekin se hullupäivä. Marraskuussa pääsinkin sitten SM-kisoihin Luumäelle Konnaa
ohjaamaan jossa ei menestystä tullut mutta oli kyllä hieno tapahtuma ja aivan mahtavan hyvää
ruokaa ja kunnon iltajuhlatkin, kaikki porukka oli tosi mukavia. Koko viikonlopun olin
koepaikalla Virtasen Urpon porukoissa isän yöpyessä Konnan kanssa kotona.
Linnunhaukkukokeissa on kaikkein mukavinta evästauko kokeen aikana joka pidetään kokeen
puolessa välissä. Tuomarille ja oppaalle pitää koiranohjaajan tarjota aina kahvit ja voileivät.
Koiran toiminnassa on hienointa jos koira hakee hyvin, sillä silloin se yrittää täysillä eikä se ole
koiran vika jos koe ei silloin onnistu. Puustalöydöt ovat myös hienoja ja kymppiminuuttiset
olisivat tärkeitä, niistä tulee hyvin pisteitä jotka tuomari katsoo punaisesta kirjasta. Elokuussa
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olen menossa tuomarikurssille kuunteluoppilaaksi koska ikää ei vielä ole tarpeeksi alkaa
tuomariksi. Loppukesästä meille on tulossa uusi koiranpentu jota sitten aletaankin
kouluttamaan linnunhaukkujaksi.
Hauskaa kesää kaikille ja hyviä haukkuja syksyksi. Nähdään kerhon 20-v juhlissa Imatralla ja
ensi syksynä kokeissa.
Terveisin
Eetu

Stadin gimma ja punainen koira
Olin 6 vuotta vanha kun isäni sai äidiltä luvan hankkia meille suomenpystykorva, toki minä ja
veljeni autoimme äidin käännyttämisessä. Minä tulin Remun kanssa heti oikein hyvin toimeen,
toki me välillä sen kanssa vähän riitelimme, mutta pääsääntöisesti tulimme hyvin toimeen.
Vuosi oli 2008 kun Remu meille tuli.
Meidän Remu ei ole ihan tavallinen koira, se on metsästyskoira. Remu haukkuu lintuja puussa,
kyllä se vähän innostuu jäniksistäkin ja oravistakin. Nuorempana myös hirvistä. Minä en päässyt
silloin alkuun juurikaan metsälle mukaan kun isä ja Remu lähtivät reissuilleen. Kerran pääsin
mukaan katsomaan miten Remu lintuja haukkuu, kun kävimme Tervossa haukuttamassa
Remulla fasaaneja, se oli silloin vähän päälle 1 v vanha ja kyllä se jo silloin osasi hommansa.
Kotona kaikki kivat temput mitä Remu osaa, on oikeastaan minun opettamiani, siis sellaiset
”istu”, ”tassu”, ”kierrä” ja niin edelleen. Eihän ne sitä Remun parasta osaa ole, mutta kun en
metsään juurikaan pienempänä päässyt ja koiran kanssa oli hauskaa puuhastella, niin noita
sitten Remulle opetin.
Pari vuotta sitten keväällä isäni sitten kysyi minulta haluaisinko lähteä Remun kanssa
kokeeseen, siis sellaiseen linnunhaukku kokeeseen. Olin heti valmis lähtemään vaikka
kokeeseen oli aikaa vielä useita kuukausia.
Poikuehaukut olivat sitten elokuussa 2012 ja lähdimme sinne jo edellisenä iltana isän kanssa,
me nukuimme sellaisessa pikkuisessa mökissä isän ja isän kaverin pojan kanssa. Remu sai tavan
mukaan nukkua autossa, sille se on isän mukaan kuin ”toinen koti”, niin paljon se syksyn
mittaan siellä viettää aikaa ja se on rauhallinenkin paikkana. Me toimme sinne palkinnoksi
Pikinokka pystykorva kirjan.
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Minulla ei ollut oikein mitään käsitystä mitä siellä metsässä täytyisi tehdä, toki isä oli jotain
etukäteen kertoillut ja piti varmaan tärkeimpänä hommana, että saisin Remun kiinni. Metsään
lähdettäessä tuomari kysyi ensin isältä ”Huomioimmeko pyyt?”, mutta isä vain vastasi ”No se
täytyy kysyä tuolta koiranohjaajalta”. Minä vastasin että ”Tietenkin, Remu on niiden kanssa
just hyvä!”.
Itse koe meni oikein hyvin, ainut mikä harmitti, oli yksi ryteikkö josta en meinannut jaksaa
kävellä läpi, mutta opas ja tuomari auttoivat minua kyllä parhaansa mukaan. Remu sai ihan
hyvin haukkujakin ja minä näin elämäni ensi kertaa koppelon ja metsonkin! Neljä tuntia meni
yllättävän nopeasti ja minusta oli todella hauskaa olla Remun kanssa oikeasti metsässä.
Kokeen jälkeen me saimme palkinnon parhaasta pyytyöskentelystä, Remulla oli 10 min haukku
pyystä 3 pisteen merkinnällä. Palkinnoksi saimme sen meidän tuoman kirjan, olenkin sen nyt
lukenut ainakin parikertaa! Tulos oli mielestäni hyvä VOI3 ja autossa isälle totesinkin ”Hopee
hävitää, pronssi voitetaa!”. Jäi kyllä mahtavat muistot tästä päivästä!
Osallistuimme Remun kanssa taas seuraavana vuonna samaan kokeeseen ja nyt olikin mukavaa
kun tunsi muita koiranohjaajia. Tutustuin myös uusiin joita paikalla oli ja minulle jäi yksi ihan
kaverikin jonka koira on todella kaunis ja sillä on kaunis nimikin ”Prinsessa Karamelli”, Karaksi
he sitä sanovat. Tässä toisessa kokeessa tulos oli VOI2, eli paransimme vähän edellisvuodesta.
Ensi elokuussa taas ja jos vielä parannamme on tulos jo VOI1, se olisi Remulle jo toinen
”ykkönen”!

Terveisin
Aino Honka ja Remu
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Tiedotusosastolta

Arvoisat kerhomme jäsenet!
20 vuotta on nyt kerhomme taivaltanut kennelmaailman pyörteissä ja sinä aikana on ehtinyt jo
tapahtua niin hyviä kuin vähemmän hyviäkin asioita. Ne vähemmän hyvät asiat ovat olleet
mielestäni ihmisten välisiä ”arkisia sotkuja”, joita silloin tällöin elämässä sattuu ja tapahtuu.
Kun itse olen ollut mukana aika monessa yhdistyksessä aina rivijäsenestä terävimpään kärkeen,
niin olen yrittänyt aina selvittää ihmisille seuraavaa: asiat saavat painia rajustikin ja niistä
voidaan olla eri mieltä, mutta ne eivät saa vaikuttaa ihmissuhteisiin. Kuten tiedämme, niin
esimerkiksi kerhon myötä olemme saaneet itsellemme hyviä uusia ystäviä ja kavereita tämän
harrastuksemme parista. Oikeanlainen ja aito harrastus yhdistää ihmisiä.
Palaan taas tuttuun aiheeseen eli kuinka saisimme enemmän kerhomme jäseniä osallistumaan
kerhon tapahtumiin talkoolaisina. Puheenjohtaja valitti, että hän oli soittanut 38 puhelua
liittyen koiranäyttelyn tehtäviin ja vain yksi myöntävä vastaus oli tullut kyseisellä
soittomäärällä. Jos Pauli olisi soittanut kaikki kerhon jäsenet läpi yhtä huonolla
osumaprosentilla, niin hän olisi saanut peräti kuusi jäsentä töihin!
Asiahan ei voi olla näin jatkossa, että hallituksen jäsenet hoitavat kaiken – myös talkoot. Millä
voisimme houkutella jäsenistöä mukaan toimintaan?!? Siinä pähkäiltävää tulevaisuudessa
kerhon hallitukselle. Jonkinlainen ”porkkana” olisi keksittävä, jolla jäsenistö saadaan
aktiivisemmin liikkeelle.
Suomen pystykorvalla metsästämisen hakeminen UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön
listalle jatkuu. Seuraavaksi toimikuntamme hakee audienssia Museovirastoon, joka hoitaa
Suomen osalta aineettoman kulttuuriperinnön kohteita. Tiedotan asiasta taas lisää, kunhan
saamme lisää tietoa aiheesta.
Onnittelut vielä lopuksi kerhollemme ensimmäisestä 20 vuodesta! Ja Suurkiitos Teille kaikille
tekijöille, jotka olette olleet kerhon aktiivitoiminnassa mukana!

Terveisin
Petri Huuhko
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Terveisiä suomenpystykorvien jalostusneuvonnalta
Silläkin riskillä että toistan itseäni tällä palstalla, kirjoitan jälleen siitä kuinka tärkeää on
teettää pennut mikäli omistaa jalostuskriteerit täyttävän nartun. Eli näyttää
suomenpystykorvalta, toimii metsässä ja siitä on mielellään todiste (koetulos) sekä että koira
on terve (PEVISA-tarkastus). Kipinän siihen että tartun taas tähän aiheeseen sain
pystykorva.info –palstalta ja karhukoirapuolen kollegan, Johannes Lehtomäen, kirjoituksesta
koskien karhukoiria. Kirjoitus oli ehkä hieman provosoiva mutta siinä oli paljon ajatuksia jotka
voin allekirjoittaa myös suomenpystykorvien osalta. Edellisessä Kolpakossa jo tuumailin sitä
eikö uskalleta käyttää koiria jalostukseen. Saman voi sanoa suoremminkin, eli kun
suunnitellaan yhdistelmää ja mietitään urosten sopivuutta omalle nartulle, niin kannattaa
painaa mieleen että huonoin vaihtoehto on syntymätön pentue! Voi sanoa että kaikki muut
(jalostusneuvonnan hyväksymät) vaihtoehdot ovat moninkertaisesti parempia.
Toinen asia jonka nostan esiin tuosta jutusta on jokaisen oma toiminta, niin Esson-baarissa kuin
muissakin tilanteissa missä keskustellaan metsästys- ja koira-asioista. Eli jos haluat tehdä
mahdollisimman paljon haittaa rodulle kannattaa sanoa nartun omistajalle kokemuksen syvällä
rintaäänellä että ei kannata pennuttaa, ei ne kuitenkaan mene kaupaksi. Tuollaistakin
valitettavasti tapahtuu kun halutaan tuoda omaa (luultua) asiantuntemusta esiin jossain
tilanteissa. Ensinnäkin tuollainen toteamus on täyttä valetta ja lisäksi tuon tyyppistä
negatiivista asennetta ei tarvita. Yksinkertaisesti siksi kun siihen ei ole aihetta.
Pennuille on kysyntää. Ja koska laadukkaita pentuja ei ole riittävästi tarjolla, niin se on
luonnut markkinarakoa, sanoisinko vähemmän laadukkaille pennuille. Ei näin painotuotteessa
viitsi sanoa ihan suoraan sitä mitä ajattelen joidenkin kasvattajien toiminnasta… Korostan vain
sitä että pennut menevät kaupaksi helposti SPJ:n pentupörssin kautta ja siellä välitettävänä
olevilta pennuilta on taustat tarkistettu. Mikäli pentuja kaupataan netin markkinapaikoilla tai
lehtien palstoilla niin kannattaa ehdottomasti tarkistaa pentujen taustat jalostusneuvonnalta.
Tuurilla noiltakin kauppapaikoilta voi saada hyvän metsästyskaverin mutta riski esimerkiksi
sairauksiin saattaa olla moninkertainen verrattuna kunnolla suunniteltuihin yhdistelmiin. Ihan
liian monta ikävää tapausta ja pettynyttä koiranostajaa on tullut vastaan kun
metsästyskumppania etsivä on erehtynyt tällaisen kauppiaan myyntipuheisiin.
Arto Sikiö
suomenpystykorvien jalostusneuvoja
Suomen Pystykorvajärjestö
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Kymenläänin kennelpiirin linnunhaukkukokeet 2014
Koepöytäkirjat lähetetään osoitteeseen:
Janne Helo, Ratavallinkaari 14, 55700 Imatra

23.8. LAPPEENRANTA, Joutseno, AVO VOI, järj. Kymenläänin pystykorvakerho ry,
ylit. Myllymäki Aarno, ilm. viim. 16.8. Julkunen Pauli, Kelotie 48, 54120 Pulp, p.
0400-624 499, pauli.julkunen@elisanet.fi. Osm. 35e. Raj. osanotto Joutsenon RHY:n
mestaruuskoe, rhy:n koirilla etusija.
24.8. KOUVOLA, AVO VOI, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Piipponen Päivi, ilm.
viim. 15.8. Pukki Jarkko, Vuoritie 9, 46900 Inkeroinen, p. 0440-692 061. Osm. 35e.
FI75 2025 2100 0220 89. Raj. osanotto Enintään 20 koiraa. Poikuehaukut,
koiranohjaajan ikä alle 18v.
30.8. KOUVOLA, Haapala, AVO VOI, järj. Haapalan eräpojat ry, ylit. Pentinniemi
Erkki, ilm. viim. 23.8. Ekman Hannu, p. 0400-945 623. Osm. 35e. Koiramäärää
koskeva rajoitus. Nuotiokoe, ei pokaaleja palkinnoksi.
6.9. LUUMÄKI, Luumäen Metsästysseuran maja, AVO VOI, järj. Luumäen
metsästysseura ry, ylit. Tiihonen Mika, ilm. 1.-29.8. Kuhmonen Jari, Hovintie 15,
54530 Luumäki, p. 050-912 4117, jari.kuhmonen@mil.fi. Osm. 35e. Koiramäärää
koskeva rajoitus. Koe on samalla Jaakon Malja koe sekä Luumäen rhy:n ja Luumäen
Metsästysseuran mestaruuskoe.
6.9. KOUVOLA, AVO VOI, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Vuori Pasi, ilm. viim.
28.8. Pajunen Juha, Jauhomäentie 6, 45360 Valkeala, p. 0400-683 816,
juha.pajunen@pp.inet.fi. Osm. 35e. FI75 2025 2100 0220 89. Koiramäärää koskeva
rajoitus. Iltapäiväkoe.
6.9. RUOKOLAHTI, AVO VOI, järj. Tainionkosken metsästysseura ry, ylit.
Suomalainen Toni, ilm. viim. 31.8. Helo Janne, p. 0500-152 838,
janne.helo@metsgroup.com. Osm. 35e. Raj. osanotto max 8 koiraa. Ilm
sähköpostilla. Tamesin mestarruuskoe, etusija järj. yhd. jäsenillä.
7.9. KOUVOLA, AVO VOI, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Talka Esa, ilm. viim.
28.8. Pajunen Juha, Jauhomäentie 6, 45360 Valkeala, p. 0400-683 816,
juha.pajunen@pp.inet.fi. Osm. 35e. FI75 2025 2100 0220 89. Koiramäärää koskeva
rajoitus.
13.9. MIEHIKKÄLÄ, AVO VOI, Raj. osanotto, järj. Muurolan metsästäjät ry, ylit.
Pentinniemi Erkki, ilm. viim. 6.9. Suoknuuti Merja, p. 040-517 7064,
imsuoknuuti@gmail.com. Osm. 35e. Samalla Miehikkälän Rhy:n mestaruuskoe.
Etusija Rhy:n koirilla.
21.9. KOUVOLA, Valkeala, AVO VOI, järj. Kouvolan varuskunnan metsästäjät ry,
ylit. Nevalainen Mauri, ilm. 8.-14.9. Frimodig Maarit, Vapaudentie, 46110 Tuohikotti,
p. 045-1281209, poutia06@gmail.com. Osm. 35e. Raj. osanotto Max. 10 koiraa.
27.-28.9. HAMINA, Kannusjärvi, VOI, järj. Kannusjärven ja kitulan mets.yhd, ylit.
Paajanen Arto, ilm. viim. 22.9. Tiihonen Mika, Verkkokuja 5 g 5, 49490 Neuvoton, p.
040-5835 339, mika.tiihonen@pp4.inet.fi. Osm. 40e. FI09 5506 0050 1095 27. Raj.
osanotto piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Ilm kirjallisesti.
Maksu 40 e/päivä Molempina päivinä erillinen koe. Koe samalla Kymenläänin
kennelpiirin karsintakoe Haukku-Ottelun Etelän-lohkon valintakokeeseen.
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17.10. MEHIKKÄLÄ AVO, VOI. Raj 5 koiraa. Järj. Virolahden Ms ja Saivikkalan Erä.
Ylit. Puurunen Pekka. Ilm kirj. viim. 10.10. Seppo Ukkola Kuuselantie 20 49900
Virolahti 040-567 8164, seppo.ukkola@luumaki.fi. Osm. 35e. Koirat valitaan
sukutaulun kolmen polven valioitten lukumäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä.
Kopio koiran sukutaulusta ilm. mukaan.
8.11. LUUMÄKI, Luumäen Metsästysseuran maja, VOI, järj. Luumäen
metsästysseura ry, Kymenläänin pystykorvakerho ry, ylit. Minkkinen Timo, ilm. 1.31.10. Kuhmonen Jari, Hovintie 15, 54530 Luumäki, p. 050-9124117,
jari.kuhmonen@mil.fi. Osm. 50e FI39 5453 0620 0127 74. Raj. osanotto 20
koiraa.KV-koe. VI Ukko-Pekan Haukut.
9.11. LUUMÄKI, Luumäen Metsästysseuran maja, VOI, järj. Luumäen
metsästysseura ry, Kymenläänin pystykorvakerho ry, ylit. Ylitalo Risto, ilm. 1.-31.10.
Kuhmonen Jari, Hovintie 15, 54530 Luumäki, p. 050 912 4117,
jari.kuhmonen@mil.fi. Osm. 50e FI39 5453 0620 0127 74. Raj. osanotto 20 koiraa.
KV-koe. VI Ukko-Pekan Haukut.
22.11. HAMINA, AVO VOI, järj. Kaakon kennel-Kerho ry, ylit. Seppo Ukkola, ilm.
viim. 16.11. Järvinen Timo, Marttilantie 12, 49860 Klamila, p. 050-563 8811,
timo.j.jarvinen@gmail.com. Osm. 35e. Raj. osanotto otteluun/kilpailuun osallistuvilla
koirilla etusija. Lisät. Vehkalahden-Haminan rhy:n mestaruuskoe ja Kaakon
kennelkerhon mestaruuskoe. Etusija rhy:n ja kennelkerhon koirilla. Paperikoe, ei
pyttyjä palkinnoksi.
23.11. PARIKKALA, AVO VOI, järj. Kymenläänin pystykorvakerho ry, ylit. Helo
Janne, ilm. viim. 18.11. Myllys Sami, p. 045-325 0940, sami.myllys2@gmail.com.
Osm. 35e. Koiramäärää koskeva rajoitus Maastojen määrä. Parikkalan RHY:n
mestaruuskoe.
26.11. RUOKOLAHTI, AVO VOI, järj. Erä-Enso r.y, ylit. Karhunen Soili Niina, ilm.
viim. 17.10. Havia Sami, Mellonkatu 25, 55100 Imatra, p. 040 587 9093,
sami.a.havia@gmail.com. Osm. 35e. Raj. osanotto otteluun/kilpailuun osallistuvilla
koirilla etusija. Samalla Ruokolahti- Imatra Rhy:n ja kerhon mestaruuskoe.
29.11. KOUVOLA, AVO VOI, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Timo Järvinen, ilm.
viim. 21.11. Pajunen Juha, Jauhomäentie 6, 45360 Valkeala, p. 0400-683816,
juha.pajunen@pp.inet.fi. Osm. 35e. FI75 2025 2100 0220 89. Koiramäärää koskeva
rajoitus. Valkealan-Kouvolan Rhy:n mestaruuskoe, etusija rhy:n koirilla.
30.11. RUOKOLAHTI, AVO VOI, järj. Kaukopään metsämiehet ry, ylit. Karhunen
Soili Niina, ilm. viim. 24.10. Immonen Jiri, Lohilahdentie 3186, 56210 Virmutjoki, p.
050-564 1185. Osm. 35e. Raj. osanotto. Seurojen yhteyshenkilöt ilmoittavat koirat.
6.12. SAVITAIPALE, AVO VOI, järj. Kymenläänin pystykorvakerho ry, ylit.
Paajanen Arto, ilm. viim. 29.11. Talka Esa, p. 040-531 7941, esa.talka@kastelli.fi.
Osm. 35e. FI67 5453 0620 0338 04. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen ja
Rhy:n koirilla. Pystykorvakerhon ja Savitaipale-Suomenniemen Rhy:n mestaruuskoe.
7.12. SAVITAIPALE, AVO VOI, järj. Kymenläänin pystykorvakerho ry, ylit. Hjerppe
Jarkko, ilm. viim. 30.11. Sikiö Arto, p. 044-075 1318, arto@sikio.net. Osm. 45e.
FI67 5453 0620 0338 04. Raj. osanotto 3-piirin ystävyysottelu, valitsijamiehet
ilmoittavat koirat.
14.12. KOUVOLA, Liikkala, AVO VOI, järj. Liikkalan metsästysyhdistys ry, ylit.
Hjerppe Jarkko, ilm. viim. 1.12. Pukki Jarkko, Vuoritie 9, 46900 Inkeroinen, p. 044
069 2061. Osm. 35e. Koiramäärää koskeva rajoitus. Sippolan Rhy:n mestaruuskoe,
etusija Rhy:n koirilla.
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28.12. HAMINA, Kannusjärvi, AVO VOI, järj. Kannusjärven ja kitulan mets.yhd.,
ylit. Vuori Pasi, ilm. viim. 21.12. Tiihonen Mika, Verkkokuja 5 g 5, 49490 Neuvoton,
p. 040-5835 339, mika.tiihonen@pp4.inet.fi. Osm. 35e. FI09 5506 0050 1095 27.
Raj. osanotto max. 6 koiraa. Lisät. Seuraottelu Kannusjärven ja Kitulan My Haapalan Eräpojat. Paperikoe, ei pokaaleja palkinnoiksi. Etusija seuraottelun koirilla.
10.1. KOUVOLA, AVO VOI, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Siironen Petri, ilm.
viim. 2.1. Pajunen Juha, Jauhomäentie 6, 45360 Valkeala, p. 0400-683816,
juha.pajunen@pp.inet.fi. Osm. 45e FI75 2025 2100 0220 89. Raj. osanotto enintään
20 koiraa. KV-koe voittajaluokassa.
11.1. KOUVOLA, AVO VOI, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Tuomikoski Ilkka, ilm.
viim. 2.1. Pajunen Juha, Jauhomäentie 6, 45360 Valkeala, p. 0400-683816,
juha.pajunen@pp.inet.fi. Osm. 45e FI75 2025 2100 0220 89. Raj. osanotto Enintään
20 koiraa. KV-koe voittajaluokassa.

LINT avoimen luokan kokokauden kokeen järjestäminen Kymenläänin
kennelpiirissä 2014
Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin
nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran
osallistumisoikeuden.
Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin arvosteluoikeuden ja hyväksyy tämän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin puhelimitse antaa päivän
koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen
purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa
sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen pitää
osallistua sekä palkintotuomari että koiranomistaja / ohjaaja. Koiranomistajan /
ohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista,
tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 15 euroa
(kennelpiirin tilille 562060-410536 viitteellä 30148). Ylituomarin vaatiessa myös
koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja
koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun
ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja,
koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa koetulosten
julkaisemista koepöytäkirjan tarkastajalle osoitteella:
Janne Helo Ratavallinkaari 14 55700 Imatra puh. 050-578 0154

Kymenläänin kennelpiirin koekauden LINT AVO kokeen vastaanottavat
ylituomarit 2014-2015:
Hannu Ekman 0400-945 623, Janne Helo 0500-152 838, Jarkko Hjerppe 040-332
5051, Timo Järvinen 050-563 8811 Markku Luoma 040-567 2224, Aarno Myllymäki
0400-873 972, Mauri Nevalainen 050-573 3750, Erkki Pentinniemi 0400-636 611,
Päivi Piipponen 040-37 32558, Pekka Puurunen 045-888 6260 Esa Talka 040-531
7941, Mika Tiihonen 040-583 5339, Seppo Ukkola 040-567 8164 Pasi Vuori 040-542
5553
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Pohjanpystykorvan kuulumisia
Pohjanpystykorvajaosto valittiin noin kuukausi Rovaniemen vuosikokouksen jälkeen värikkäiden
vaiheiden jälkeen. Toiminta on kuitenkin käynnistynyt rivakasti ja hyvässä hengessä pääpainon
ollessa jalostuksen, koetoiminnan ja kesäpäivien järjestämisen ympärillä.
Jalostustyön työkaluja on kehitetty
harrastajakunnan toimesta
helpottamaan
jalostusneuvojien työtä. Nämä työkalut mahdollistavat yhdistelmien tiedossa
olevien
sukulaisuustietojen ja terveystietojen helpon vertailun. Yhdellä silmäyksellä pääsee näkemään
polvi-, silmä- ja epilepsiatiedot indekseineen aina viidenteen sukupolveen saakka.
Myös työn alla oleva pohjisten EPI-lukulaskuri tullaan julkaisemaan hallituksen päätöksen
mukaisesti viimeistään tammikuussa 2015 SPJ.n koiratietokannassa.
LINT-koekäyntien lisäämiseksi jaosto on parhaillaan etsimässä alueellisia yhdyshenkilöitä
aktivoimaan koirien omistajia käymään kokeissa. Tällaisia henkilöitä on Kymen alueelta
löytynyt jo useita ja muualta Suomesta toistakymmentä.
Pohjanpystykorvan osalta olisi tärkeää löytää sellaisia koiria, joilla ei ole käyttökoetuloksia,
mutta jotka ovat sukukirjan kannalta jalostuksellisesti merkityksellisiä. Näiden koirien
omistajiin otettaisiin yhteyttä ja houkuteltaisiin osallistumaan käyttökokeisiin. Näin saisimme
kerättyä käyttöominaisuuksiin liittyvää tietoa laajemmin jalostustoimikunnan käytettäväksi.
Rodussamme on jo nyt mielestäni kauneutta vaikka muille jakaa. Käyttökoe on puolestaan tällä
hetkellä ainoa rodunomaista työskentelyä mittaava arviointimenetelmä ja siten yksi
jalostustyön keskeisimmistä perusteista ja keino saada rodun jalostuspohjaan lisää
käyttöominaisuuksiltaan testattua leveyttä.
Edelliseltä jaostolta jäi perinnöksi Pohjanpystykorvien SM-haukkujen järjestämisvalintaohjeen päivittäminen. Asia on herättänyt kovasti kannanottoja suuntaan jos toiseen.

ja

Kannatusta valintaohjeen uusimisessa on saanut mm. siirtyminen kolmen koetuloksen käyttöön
valintaa tehtäessä. Näistä yksi olisi edelliseltä koekaudelta ja kaksi kuluvalta koekaudelta.
Jäsenistö on myös arvostellut saman koetuloksen käyttöä kahteen kertaan.
Vuoden 2013 SM-kisoihin päästäkseen, koiran piti käydä keskimäärin 9 kokeessa saavuttaakseen
kahdesta kokeesta alin kisoihin oikeuttava pisteraja 160 pistettä. Jos siirrytään kolmen kokeen
järjestelmään, tulee koekäyntien määrä luultavasti lisääntymään ja ruuhkautumaan 21.8- 9.9.
väliselle ajalle. Metsästysaikanahan kokeita järjestetään hyvin vähän.
Valintaohjeen muuttaminen edellä kerrotulla tavalla ei ehkä vaikuttaisi parhaimpien koirien
valintaan millään lailla, mutta ehkä 2-3 koiraa vaihtuisi viimeisten valittujen joukosta.
Vuosittainhan uusiakin koiria tulee mukaan nykyisellä valintasäännöllä. Uudesta
valintasäännöstä siis käydään keskustelua ja toivotaan harrastajien kommentteja.
Järjestämisohjeen osalta SM-kisoihin osallistuneiden taholta on esitetty toiveita tämän
rotumme kannalta tärkeän kisan arvostuksen säilyttämiseksi sille kuuluvalla tasolla. Tämä
projekti etenee yhdessä valintasäännön kanssa.
Lopuksi haluan onnitella 20-vuotiasta Kymenläänin Pystykorvakerhoa. Monet ovat ne kokeet ja
tilaisuudet joissa olen koirieni kanssa saanut olla nauttimassa kerhomme hienoista palveluista.
Hannu Hämäläinen
pohjanpystykorvajaoston puheenjohtaja
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Jutun juurta …
Teksti Erkki Santapukki

Ikään kuin alustuksena keskustelulle kysymys: ”Mikä on kerhomme olemassaolon tarkoitus?”
Mikä on sen toiminta-ajatus?
Samaa voisi kysyä laajemminkin koskien Suomen Pystykorvajärjestöä. Vaikuttaisi, että kilpailuja järjestötoiminnan pyörittäminen vie kaiken energian, rahat ja palstatilan. Onko se toiminnan
tarkoitus?
Pystykorvajärjestöstä ovat eronneet laikat ja lappalaiskoirien harrastajat. Nykyinen eripura
viittaa siihen, että sama kehityssuunta saattaisi jatkua. Onko SPJ:ssä alkuaan valuvika?
Voisiko vika olla tässä, että yksittäisen rodun esim. jalostusasioista päätettäessä rodun edustus
saattaa jäädä vähemmistöön. Asian ratkaisevat ne, jotka kyseisen rodun asioista vähemmän
tietävät. Valitetaan, että SPJ:n hallituksen päätöksenteko on halvaantunut. Ehkä on niin, että
mitä isot edellä sitä pienet perässä.
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Ja juttua …
Kuva: Erkki Santapukki

Raikon Jermu.

Paikkakuntamme vaikuttajia ja persoonia isolla P:llä olivat aikanaan Bruno Toivonen, Herman
Kare, Pentti Rantaharju ja Erkki Uutela vain joitakin mainitakseni. Näiden yläpuolelle ikään
kuin isähahmoina vaikuttivat Juho Perttola ja Jaakko Simolinna.
Bruno Toivonen tunnettiin eläkkeellä olevana rakuunaupseerina, joka sai paljon aikaiseksi
Pystykorvajärjestönkin hyväksi. Yksi hänen kuuluisimpia koiriaan oli kaksoisvalio Raikon Mimmi.
Olin tilannut Mimmistä pennun. Pennut syntyivät, mutta vain yksi urospentu. Ottajia oli paljon
ja ratkaisu vaikea kenelle antaa tuo ainokainen? Vierailulla olleet Brunon tädit ratkaisivat
asian. Se pitää antaa tuolle nuorelle miehelle, joka otti ainoana pennun syliin. Se nuori mies
olin minä ja pentu nimettiin Raikon Jermuksi. Koiran tragedia, joka myöhemmin koitui sille
kuolemaksi oli se, että yksinäinen pentu ei oppinut sosiaaliseksi ja esim. tappelussa
antautumaan. Eli Jermu oli valtias, joka rökitti kaikki vastustajansa. Jermu oli kaksivuotias ja
saavuttanut vuoden voittajan ja multivalion arvon.
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Olin muuttanut Juurikorven perukoille suurten metsien viereen. Oli sunnuntaiaamu.
Hirvenmetsästys käynnissä kylän ukkojen toimesta ja minä selvimässä kalaverkkoja navetan ja
aitan välissä. Tulee silloin siihen pihalle iso jämpti ja suuntaa takaisin metsään samasta
aukosta, jossa Jermun kanssa olimme. Moinen röyhkeys sai Jermun hyökkäämään. Seuraus, että
hyökkääjä jäi alle ja sitä purtiin takajalkaan. Sen seuraus taas selvisi myöhemmin, luut
kolmesta kohtaa poikki. Huitaisin ylimmäistä koiraa kasteluletkulla persauksille. Tämä irrottikin
otteensa ja lähti metsää kohti. Mitä teki Jermu? Painui kolmella jalalla perään ja iski uudelleen
kiinni, jäi taas alle ja sai pureman selkään.
Lääkäriin lähtöhän siitä tuli. Takajalka kipsattiin, mutta selän purema jäi huomaamatta.
Seuraavana yönä klo yksi koiran kuono kosketti poskeani. Jermu jätti hyvästit. Jalat pettivät ja
koira kuoli sänkyni viereen sisäiseen verenvuotoon.

’

************************

Ensimmäinen pudotus
Pystykorva mies ja pyssy
opetuksen aikeet.
Koskustenmäki aamu ja usvaa
linnunsiipien läiske.
Haukku kiirii paukaus
höyhenien pöllytys
Metsämiehen mieli parhain
koiranpojan oppi.
On vanhan ajan perintöä
lintu, koira, mies.

Uskollisen hauta
Viimeisen haukkupuun alla
pieni kumpu.
Hiekassa hirven jälki
- muistot.

Erkki Santapukki
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Koulutukset
LINT palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutus
2.8. KOUVOLA Koria klo. 10.00. Kurssin joht. Hannu Ekman. Ilm. viim. 28.7. Hannu Ekman
0400-945 623
9.8. IMATRA klo 10.00. Kurssin joht. Janne Helo. Ilm. viim. 31.7. Janne Helo 0500-152 838.
tai e-mail janne.helo@metsagroup.com
17.8. VIROLAHTI klo 10.00 Kurssin joht. Markku Luoma. Ilm. viim 10.8. Markku Luoma 040567 2224

**********************************************************
Kerhon pienpetokilpailu 2013 – 2014
Kilpailuaika: 1.8.2013 - 31.7.2014
Kilpailu on avoin kaikille Kymenläänin Pystykorvakerhon jäsenille. Kilpailuun voivat osallistua
kaikki kerhon jäsenet, jotka ovat saalistaneet vähintään yhden alla mainitun pienpedon
kilpailuaikana.
Saaliseläimet: Supikoira, näätä, kettu, mäyrä ja minkki.
Palkinnot:
Osallistujien kesken arvotaan 3 kpl palkintoja kerhon kesäkokouksessa 2014.
Mikäli et itse pääse kesäkokoukseen ja haluat olla mukana arvonnassa, niin toimita saalistiedot
kesäkokoukseen kaverin mukana, lähetä sähköpostilla kerhon sihteerille tai postita kerhon
sihteerille arvontalipuke / saalisilmoitus 12.8.2014 mennessä osoitteeseen:
Kymenläänin Pystykorvakerho ry
Arto Sikiö
Lampilantie 201
56210 Virmutjoki
arto@sikio.net
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JUHLA-ARPAJAISET
Pystykorvakerho järjestää 20-vuotisen taipaleensa kunniaksi Juhla-arpajaiset.
Arpoja on myynnissä ainakin juhlapaikalla, mutta niitä voi myös tiedustella
Urpo Virtaselta p. 040 766 2040.
Palkintoina on Ultrapointin GPS-tutkapanta arvo n. 600 €, lahjakortti Sastan
tehtaanmyymälään arvo 300 € ja käsin tehty puukko arvo n. 150 €.
Arvan hinta on 5 euroa.

*********************************************************************************************************************

KERHON LUODIKKOMESTARUUSKILPAILUT 2014
Kerhon luodikkomestaruuskilpailut 2014 järjestetään Joutsenon ampumaradalla
la 16.8.2014 klo 13.00.
Tiedustelut Jari Kuhmonen p. 050 912 4117
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Kymenläänin Pystykorvakerho
kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitaan ja
sponsoreita, jotka ovat
edesauttaneet kerhon erilaisten
tapahtumien järjestämistä sen
20-vuotisen taipaleen aikana.

Kiitos!

23

24

