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JÄSENMAKSU 2021
Arvoisa kerhomme jäsen!
Maksa vuoden 2021 jäsenmaksusi 10 euroa 30.4.2021 mennessä
kerhon tilille FI6754530620033804.
Viitteeksi laskuun jäsenen nimi tai nimet, jos maksat samalla
laskulla useamman jäsenmaksun.

Jäsenmaksu 2021
Jäsenen nimi

30.4.2021
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KOKOUSKUTSU
KYMENLÄÄNIN PYSTYKORVAKERHO RY:N VUOSIKOKOUS
Aika
Paikka

Torstai 3.6.2021 klo 18:00
Luumäen Metsästysseuran maja, Teeriaho 13, Luumäki

ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään työjärjestys.
Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus 2020, tilinpäätös 2020 ja
toiminnantarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen 2020 vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
2021.
Määrätään seuraavan kalenterivuoden 2022 jäsenmaksujen suuruus vuosi- ja
perhejäsenille sekä jäsenyhdistyksille. Hallituksen esitys 10 €.
Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle vuodelle 2021.
Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimikaudeksi 2021.
Päätetään hallituksen jäsenten määrä (6 – 8 jäsentä) toimikaudeksi 2021 ja
toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.
Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
Valitaan yhdistyksen edustajat Kymenläänin Kennelpiiri ry:n, Suomen
Pystykorvajärjestö ry:n vuosikokouksiin ja Suomen Kennelliitto ry:n kokoukseen
ja päätetään näille tehtävistä esityksistä.
Käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset ja kokouskutsussa mainitut
asiat.
Muut esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöksiä.
Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!
Kerhon hallitus
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys arvoisa pystykorvaväki!
Jälleen on vuosi vaihtunut ja kuluva metsästyskausi alkaa olla lopuillaan. Mennyt vuosi
kaikkine vaikeuksineen on vaikuttanut meidänkin kenneltoimintaan paljon. Niin kokeita
kun näyttelyitäkin on jouduttu perumaan tämän koronan vuoksi. Mennyt vuosi oli
kuitenkin tapahtumien suhteen paljolti muiden vuosien kaltainen - kesäkokous pidettiin
Miehikkälässä, hieno nuorten eräleiri pidettiin Miehikkälässä ja Luumäen koiranäyttely
onnistuttiin viemään läpi koronasta huolimatta. Perinteiset kerhonmestaruushaukut
itsenäisyyspäivänä jouduttiin kuitenkin perumaan.
Mutta jotain hyvääkin on saatu aikaiseksi, ne paljon puhetta ja arvostelua aiheuttaneet
kerhon nettisivut on nyt uusittu. Kun lupasin, että sivut laitetaan uusiksi, en arvannut
minkälaisia esteitä matkanvarrella ilmaantuu. Itse kun en ole mikään tietokonenero,
niin rohkenin pyytää kennelpiirin sihteeriä jos hän tekisi ne uusiksi. Näin tapahtuikin ja
kiitos kuuluu Kokkolan Marjalle. Nyt uudet sivut on nähtävissä. Katsokaa ja
kommentoikaa minusta ne ainakin on loistavat, yksinkertaiset ja selkeät. Marja hoitaa
myös sivujen ylläpidon, jos jotakin haluatte sinne sivuille niin olkaa Marjaan yhteydessä.
Vuosikokous pidetään, jos rajoitukset sallivat ja mahdollisuuksien mukaan normaalisti
ajallaan. Luumäen koiranäyttely myös, jos Kennelliitto ei tee muita päätöksi
näyttelyiden suhteen. Talkooväkeä taas tarvitaan näyttelyn läpiviemiseksi.
Kuitenkin kuten asiaan kuuluu on aika katsoa tulevaan eikä jäädä märehtimään
mennyttä. Nyt kun päivä pitenee kovaa vauhtia kulkee ajatukset tulevaan syksyyn ja
niiden tuomaan metsästys- ja koekauteen. Muistutuksena, että kokeet anotaan tulevalle
kaudelle aivan normaalisti maaliskuun loppuun mennessä.
Onkin aika kiittää kaikkia kortensa kekoon kantaneita talkooväkeä. Erityisesti haluan
kiittää hallituksen jäseniä. Meku hoiti joukkoineen kesäkokouksen. Seppo, Meku, Tuomo
ja Urpo järjestivät hienon eräleirin nuorille Miehikkälässä. Rakentelivat Seppo, Kari ja
Urpo hienon lahjan Arskalle, jonka kävimme pystyttämässä Arskan pihalle Veskun
kanssa. Pete ja Jari ovat hoitaneet paperi- ja tietokonehommat, kun heiltä se parhaiten
sujuu.
Lopuksi muistutan, että kun otin tämän pj-tehtävän niin ilmoitin, ettei tämä ole minulle
mikään eläkevirka. Joten toivoisin nuorempaa verta tähän vetäjän paikalle. Kuhmosen
Jari on ilmoittanut jättävänsä sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät, joten siihenkin
paikalle tarvitaan uusi henkilö.
Lopuksi tämä KoLPaKKo ilmestyy viimeistä kertaa paperisena versiona. Jatkossa se on
luettavissa meidän uusilla nettisivuilla ainoastaan, joten huomioikaa tämä.
Lopuksi toivotan kaikille oikein hyvää kevättä ja kesää. Pysykää terveinä.
Terveisin
Mauri Nevalainen
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TOIMINTAKERTOMUS 2020
27. 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

Mauri Nevalainen
Petri Huuhko
Jari Kuhmonen
Kari Karjalainen
Heli Karttunen
Vesa Lotti
Merja Suoknuuti
Seppo Ukkola
Tuomo Valjus
Urpo Virtanen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen ja sihteeri
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

3. KOKOUKSET

Sääntömääräinen vuosikokous 8.3.2020 Luumäen Osuuspankin kokoustilat, Luumäki.
Sääntömääräinen kesäkokous 15.8.2019 Multasillan ampumarata, Miehikkälä.
Hallitus kokoontui neljä (4) kertaa.
4. JÄSENISTÖ

31.12.2020 yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 170 jäsentä, joista 3 kunniajäsentä.
5. KERHON JÄSENTEN TOIMET

SUOMEN KENNELLIITTO
Petri Huuhko, tulevaisuustoimikunnan jäsen
Pertti Korhonen, eettinen lautakunta
Mika Tiihonen, koe- ja kilpailutoimikunnan jäsen
SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ
Sami Havia, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja
Jari Kuhmonen, hallituksen varajäsen
Jukka Mörsky, pohjanpystykorvajaoston puheenjohtaja
KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI
Jari Kuhmonen, hallituksen jäsen, pystykorvajaoston puheenjohtaja
Ilpo Suoknuuti, hallituksen jäsen, hirvikoirajaoston jäsen, HIRV-, HIRV-J ja KARHpalkintotuomarikouluttaja
Juha Leppänen, hirvikoirajaoston jäsen, HIRV-valitsijamies
Eero Suikkanen, hirvikoirajaoston jäsen ja HIRV-varavalitsijamies
Sami Havia, Janne Helo, Vesa Lotti, Jukka Mörsky, Mauri Nevalainen, Mika
Tiihonen, Tuomo Valjus ja Pasi Vuori, pystykorvajaoston jäseninä
Pasi Vuori, LINT-valitsijamies
Sami Havia, LINT-varavalitsijamies
Janne Helo, LINT-palkintotuomarikouluttaja
6. KILPAILUTOIMINTA

Järjestettiin yksi jäsentenvälinen mestaruuskilpailu.
Kerhon luodikkomestari 2020: Petri Huuhko
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7. VUOSIPALKINNOT

Vuoden metsästyskoira 2020: ei anomuksia
Matin Malja 2020: spn Aava, Sami ja Hannele Havia, Imatra
Marjukan ja Erkin vuosipalkinto 2019: ei anomuksia
Koekauden paras narttu 2019: ei anomuksia
8. KOETOIMINTA

Kymenläänin Pystykorvakerholle myönnetyt LINT-kokeet peruttiin koronaepidemian
vuoksi eli Ukko-Pekan Haukut, Luumäki ja kerhon LINT-mestaruushaukut, Savitaipale.
Kymenläänin kennelpiirin Linnunhaukun piirinmestari 2020:
spu Karahkan Göpi, om. Asseri Karjalainen, Kouvola
9. NÄYTTELYTOIMINTA

Järjestettiin yhdessä Luumäen Metsästysseuran ja Suoanttilan Metsästysseuran kanssa
ryhmänäyttely 8.8.2020 Luumäellä.
10. SEMINAARIT JA KOULUTUKSET

Ei järjestetty.
11. AVUSTUKSET

Ei maksettu avustuksia.
12. NUORISOTOIMINTA

Järjestettiin 1.-2.8.2020 Miehikkälä Nuorten Eräleiri, johon osallistui kuusi (6) nuorta
ja kuusi (6) huoltajaa.
13. TIEDOTUS

Jäsenille lähetettiin kaksi KoLPaKKo-jäsenlehteä. Kerhon nettisivut osoitteessa
www.kymenlaaninpystykorvakerho.fi.
14. MUUTA

Järjestettiin kerhon sisäinen pienpetokilpailu.
Kerhon uudet säännöt tulivat voimaan 7.9.2020.

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

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
28. toimintakausi
1. YLEISTÄ
Jatketaan ja kehitetään harrastusta jäsenistön hyväksi.
2. TALOUS
Pyritään säilyttämään vähintäänkin nykyinen taloudellinen tila. Selvitetään yhdistyksen
toimintaan soveltuvia tulonhankintakeinoja.
3. KOKOUKSET
Vuosikokous pidetään maaliskuussa 2021. Kesäkokous pidetään hallituksen
määräämänä ajankohtana ennen koekauden alkua. Hallitus kokoontuu tarvittaessa.
4. JÄSENISTÖ
Toimitaan aktiivisesti uusien harrastajien saamiseksi yhdistyksen jäseniksi.
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5. TOIMET
Kannustetaan jäseniämme toimimaan ja olemaan käytettävissä kennelharrastukseen
liittyvissä tehtävissä.
6. KILPAILUTOIMINTA
Järjestetään jäsentenväliset mestaruuskilpailut tikanheitossa, kivääriammunnassa sekä
kerhon jäsenten omistamien koirien linnunhaukun kerhonmestaruuskilpailut. Palkitaan
jäsenten omistamat hirvenhaukun mestaruuskokeissa menestyneet koirat. Järjestetään
jäsentenvälinen pienpetokilpailu.
7. VUOSIPALKINNOT
Kesäkokouksessa jaetaan seuraavat vuosipalkinnot: Vuoden metsästyskoira 2020, Matin
Malja 2020, Marjukan ja Erkin vuosipalkinnon 2020, Koekauden paras narttu 2020 sekä
Vuoden tuomari 2020.
8. KOETOIMINTA
Kymenläänin Pystykorvakerho anoo järjestettäväksi seuraavat linnunhaukkukokeet:
- Kv-koe XII Ukko-Pekan Haukut 20.-21.11.2021 Luumäki - yhdessä Luumäen
Metsästysseuran kanssa
- Kerhon LINT-mestaruushaukut 6.12.2021
9. KOULUTUS
Järjestetään tarvittaessa linnunhaukkukokeiden palkintotuomarien perus- ja
jatkokursseja.
10. NÄYTTELYTOIMINTA
Järjestetään 31.7.2021 ryhmänäyttely Luumäellä yhdessä Luumäen Metsästysseuran ja
Suoanttilan Metsästysseuran kanssa.
11. NUORISOTOIMINTA
Pyritään saamaan nuoria mukaan maksamalla osanottomaksuja kerhon järjestämiin
haukkukokeisiin. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään nuorisoleiri.
12. AVUSTUKSET
Avustetaan Kymenläänin kennelpiirin alueelta arvokilpailuihin päässeitä kerhon
jäsenten koiria.
13. TIEDOTUS
Tiedotetaan jäsenistöä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ja kerhon internetsivuston välityksellä. Toimitetaan syksyn kokeiden tulokset lehdistölle. Lisätään
näkyvyyttä alueen lehdistössä.

7

Sihteerin palsta
Tervehdys tällä palstalla toistaiseksi
viimeistä kertaa.
Mielenkiintoinen maailmaan vaikuttava
vuosi on takana. Mutta siitäkin
selvitään ja toivottavasti otetaan opiksi
mitä sen meille kaikille enemmän tai
vähemmän on opettanut.
Minun on tullut nyt aika väistyä
sihteerin ja rahurin tehtävästä sivulle.
Se ei tarkoita että harrastuksen
jättäisin. Edelleen jatkossakin mukana
ollaan enemmän tai vähemmän
näkyvillä.
Toivotan kaikille terveyttä ja hyvää
loppuvuotta, toivotaan että päästää
harrastamaan täysillä tulevana
kautena.
Jari Kuhmonen

Tämä on viimeinen KoLPaKKo-lehti
Kerhomme hallitus on päättänyt lopettaa paperisen KoLPaKKo-lehden toimittamisen.
Joten tämä on viimeinen lehdennumero, jonka lähetämme jäsenillemme kotiin. Tästä
eteenpäin kaikki tiedottaminen hoidetaan kerhon internet-sivuston kautta osoitteessa
www.kymenlaaninpystykorvakerho.fi.
Allekirjoittanut on toimittanut KoLPaKKo-lehteä 28 numeroa eli 14 vuotta. Palaute
lehdestä on ollut kiitettävää, joten siitä SUURI KIITOS ja kumarrus kaikille
lukijoillemme! Kippis sille!
Terveisin
Petri
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