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JOHDANTO
Keski-Suomen metsäinen luonto on antanut alueen asujille moninaisia antimiaan. Teollinen
tuotanto on hakenut raaka-aineensa metsistä, mutta sieltä ovat myös metsämiehet saaneet
lisäsärvintä maataloustuotannon lisäksi. Vaihteleva metsä ja erämaa on tarjonnut erinomaiset
harrastusmahdollisuudet myös koirien kanssa metsästystä harrastaneille kennelmiehille. Maan
vanhin edelleen toimiva metsästysseura Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys ry on aloittanut
toimintansa Keski-Suomen metsissä 110 vuotta sitten ja yhdistyksen toiminnassa on ollut
vankasti esillä myös koiran käyttö metsästyksessä. Keski-Suomessa kenneltoiminnan
organisoitumisella on pitkät perinteen. Suomen Kennelliiton alueellinen organisaatio luotiin
1950-luvulla. Keski-Suomen kennelpiiri muodostettiin aikaisemmin toimineesta Keski-Suomen
Kennelkerhosta 1956. Kennelpiirin puitteissa kotimaisten rotujen ja niiden joukossa
pystykorvien jaostot toimivat aktiivisesti. Varsinaisen koetoiminnan ja näyttelyjen järjestäminen
on katsottu kennelpiirin jäsenyhdistysten tehtäväksi. Kennelpiirissä ovat Kennelkerhon aikaisemmat jäsenet henkilöjäseninä mukana, mutta uusina jäseninä siihen ovat liittyneet
kenneltoimintaan suuntautuneet yhdistykset ja koiraharrastuksen osaksi toimintaansa
sisällyttäneet metsästysseurat. Näiden yhdistysten varassa on tapahtunut niin hirveä
haukkuvien kuin lintua haukkuvien koirien metsästyskoetoiminta .

PYSTYKORVAYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA TOIMINNAN ALKUVUODET
Kotimaisia pystykorvarotuja harrastavien kennelmiesten piirissä kehittyi 1970-luvun lopulla
ajatus suomenpystykorvan ja karjalankarhukoiran kasvatusta ja jalostusta harrastavan ja
edistävän yhdistyksen perustamisesta. Niinpä päätettiin pitää kokous, jossa perustettaisiin
mainitun kaltainen yhdistys. Yhdistyksen sääntöjä varten oli hankittu malliksi KaakkoisSuomen Karhukoirayhdistyksen säännöt. Perustava kokous pidettiin Suolahdessa hotelli
Keiteleessä 15. päivänä maaliskuuta 1981. Puhetta kokouksessa johti Voitto Lahti ja
sihteerinä toimi Tapani Häkkinen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Erkki Häkkinen

ja Yrjö Revonkorpi. Paikalla oli 17 alan harrastajaa. Mukana olivat Kalle Paavola Mahlulta,
Seppo Malmikallio Uuraisilta, Aarne Aho Uuraisilta, Väinö Niiranen Jyskästä, Esko Latva
Jyväskylästä, Yrjö Revonkorpi Kuusasta, Antti Huhtala Kyyjärveltä, Tenho Huttunen
Kyyjärveltä, Olavi Kujala Saarijärveltä, Matti Lassila Kyyjärveltä, Kalle Hakala Korpilahdelta,
Eeva Puranen Viitasaarelta, Erkki Paananen Viitasaarelta, Voitto Lahti Äänekoskelta, Antero
Raatikainen Keitelepohjasta, Erkki Häkkinen Toivakasta ja Tapani Häkkinen Toivakasta. He
päättivät vilkkaan keskustelun jälkeen perustaa yhdistyksen, Ajonka tarkoituksena on
suomenpystykorvan ja karjalankarhukoiran kasvatuksen ja jalostuksen edistäminen KeskiSuomessa@. Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet.
Johtokunta kokoontui viimeistelemään yhdistyksen sääntöjä 10 päivä huhtikuuta Suolahdessa
ja lähetti ne rekisteröitäväksi. Säännöissä yhdistyksen nimeksi annettiin Keski-Suomen Punamustat pystykorvayhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomenpystykorvien ja
karjalankarhukoirien jalostusta ja kasvattamista sekä metsästysominaisuuksien kehittämistä.
Yhdistys toteuttaa päämääriään tarkkailemalla suomenpystykorvien ja karjalankarhukoirien
jalostustyötä sekä antamalla siitosneuvontaa jäsenille, järjestämällä kokeita ja näyttelyitä sekä
kursseja, opastus- ja esitelmätilaisuuksia koetuomareiden kouluttamiseksi ja kenneltietouden
syventämiseksi. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kalle Paavola Mahlulta.
Johtokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aho Uuraisilta, Eero Häkkinen Muuramesta, Yrjö
Revonkorpi Kuusasta, Tenho Huttunen Kyyjärveltä, Erkki Paananen Viitasaarelta ja Tapani
Häkkinen Toivakasta. Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 20 markkaa ja kokouksen
osanottajat lahjoittivat yhdistyksen kassaan alkupääomaksi 220 markkaa.
Yhdistyksen rekisteröintiasiapaperit saapuivat oikeusministeriöön postitse 30. päivänä
heinäkuuta 1981, mutta oikeusministeriö on hyväksynyt yhdistyksen yhdistysrekisteriin vasta 6.
päivänä huhtikuuta 1983. Seuraavana vuonna Keski-Suomen Puna-mustat
pystykorvayhdistys ry anoi 12 päivänä huhtikuuta 1984 päivätyllä kirjeellä Suomen Kennelliiton
ja Keski-Suomen kennelpiirin jäsenyyttä. Suomen Kennelliitto hyväksyi yhdistyksen
jäsenekseen kennelpiirin puoltavaan lausuntoon viitaten 22.2.1985. Tätä ennen yhdistyksen
sääntöjen 3':än hyväksyttiin 7. päivänä syyskuuta 1984 Saarijärvellä pidetyssä
ylimääräisessä kokouksessa Suomen Kennelliiton esittämä lisäys, jonka mukaan Ayhdistyksen
tarkoituksena on edistää suomenpystykorvien ja karjalankarhukoirien jalostusta ja
kasvattamista sekä metsästysominaisuuksien kehittämistä yhteistyössä rotujärjestön kanssa@.
Päätös jäseneksi hyväksymisestä toimitettiin tiedoksi yhdistyksen silloiselle sihteerille Tapani
Häkkiselle sekä kennelpiirin sihteerille Arvi Arjotielle.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin Uuraisilla 26. päivänä helmikuuta 1982 ja
paikalla oli 18 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vallittiin edelleen Kalle
Paavola ja sihteeriksi Tapani Häkkinen. Johtokunnan erovuoroisiksi arvotut Eero Häkkinen,
Erkki Paananen ja Aarne Aho valittiin uudelleen johtokuntaan. Kokous valitsi ensimmäisiksi
varsinaisiksi tilintarkastajiksi Pekka Valkosen ja Kaisa Kuorelahden sekä varalle Vilho
Ikäheimon ja Marjatta Laakson.

Ensimmäisen toimintavuoden kertomuksessa todetaan järjestetyn yleinen keskustelutilaisuus
ajankohtaisista asioista Saarijärvellä. Lisäksi avustettiin koiranomistajia jalostuksessa ja
koulutuksessa sekä pentujen hankinnassa. Jäsenten koirille syntyi pentuja siten, että
suomenpystykorvan pentuja oli 18 ja karjalankarhukoiran pentuja 22. Tapani Häkkisen
omistama kkn. Huikon Tupu saavutti kaksoisvalion arvon. Käyttövalion arvon saavuttivat
Tenho Huttusen kkn. Taika, Kalle Paavolan kku. Kylkisalon Manu ja Pentti Leppäsen kku.
Usvan Halli.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli ensimmäisenä toimintavuoden päättyessä 22 henkilöä.
Toisena toimintavuotena 1982 jäsenten kasvattamia suomenpystykorvia rekisteröitiin 27 ja
karjalankarhukoiria 26. Muotovalion arvon saavuttivat Yrjö Revonkorven omistama spn. Hely
ja Esko Säterin omistama spn. Pella. Menetyksinä toimintakertomus toteaa Tapani Häkkisen
omistaman K&MVA Huikon Tupun hukkuneen jäihin hirvenseuraamismatkallaan ja Kalle
Hakalan maineikkaan kku. Kylkisalon Rollin kuolleen. Yhdistys osallistui toimintavuoden
aikana myös lännen lohkon valintojen järjestelyihin. Suolahdessa 20. päivänä helmikuuta
1983 pidetyssä vuosikokouksessa 15 yhdistyksen jäsenen läsnä ollessa valittiin johtokunnan
erovuoroiset jäsenet Yrjö Revonkorven, Tenho Huttusen ja Tapani Häkkisen edelleen
johtokuntaan. Kokouksen pöytäkirjasta ei käy ilmi kenet kokous valitsi yhdistyksen
puheenjohtajaksi. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi on valittu Olavi Kujala, joka ilmeisesti
samalla on valittu myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Kolmantena toimintavuotena järjestettiin ensimmäinen kesätapahtuma saunailtana Vuorilahden
koululla 2 päivänä heinäkuuta 1983. Tilaisuudessa olivat esitelmöitsijöinä Juho Perttoja ja
Pekka Kortekangas. Paikalla oli kaikkiaan n. 30 yhdistyksen jäsentä. Syksyllä yhdistys

järjesti Kyyjärvellä 3.-4.9.1983 ensimmäisen kokeen, joka oli hirvenhaukkuottelu EteläPohjanmaan Pystykorvakerhoa vastaan. Ottelun voitti Keski-Suomen Puna-mustat
pystykorvayhdistys. Yhdistyksen jäsenten kasvattamista pentueista on merkinnät siten, että
suomenpystykorvia on rekisteröinyt Seppo Peltonen yhden, Yrjö Revonkorpi yhden ja Esko
Säteri yhdeksän, joka lienee pentujen määrä. Karjalankarhukoirien pentueita on Antero
Raatikainen rekisteröinyt kolme ja Erkki Häkkinen samoin kolme. Menetyksiksi
toimintakertomukseen on merkitty Eeva Purasen omistaman erittäin lupaavan karhukoiranartun
MVA Hupin jääminen auton alle. Tilintarkastuskertomus osoittaa vuoden olleen ylijäämäinen
486,60 markkaa.

YHDISTYKSEN JOHTO JA MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TOIMINTAKERTOMUSTEN
MUKAAN
Vuodesta 1983 alkaen yhdistyksen puheenjohtajana toimi Olavi Kujala ja sihteerinä Tapani
Häkkinen, vaikka kokouspöytäkirjat valinnoista ja päätöksistä ovatkin hävinneet. Vuoden 1984
vuosikokouksen pöytäkirja puuttuu kokonaan, mutta kokoukseen on osallistunut 24 jäsentä ja
se pidettiin ravintola Kuukkarissa 29.2.1984. Vuosikokous on valinnut johtokuntaan
erovuorossa olleista uudelleen Aarne Ahon ja Erkki Paanasen. Eero Häkkisen tilalle
johtokuntaan on valittu Lauri Kärkkäinen johtokunnan esityksestä.
Vuoden 1985 vuosikokouksen pöytäkirjaa ei ole tallella eikä vuoden 1984 toimintakertomusta,
mutta kokoukseen 19. helmikuuta 1985 on osallistunut 26 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys on
kuitenkin pitänyt ylimääräisen kokouksen 7 päivänä syyskuuta 1984 Saarijärvellä. Tämä
pöytäkirja on säilynyt. Kokoukseen on osallistunut 17 yhdistyksen jäsentä. Ylimääräisen
kokouksen aiheena on ollut yhdistyksen sääntöjen tarkistus. Ilmeisesti Suomen Kennelliiton
jäsenyysvaatimuksesta on sääntöihin lisätty yhdistyksen tarkoitukseen edistää jalostusta ja
kasvattamista sekä metsästysominaisuuksien kehittämistä Ayhteistyössä rotujärjestön kanssa@.
Samassa kokouksessa keskusteltiin lapinkoirien, lapinporokoirien ja pohjanpystykorvien
ottamisesta mukaan yhdistykseen. Johtokunta oli kokouksessaan 7.9.1984 päättänyt esittää
ylimääräiselle kokoukselle, että kyseiset rodut hyväksyttäisiin yhdistyksen toimintaan. Asia
päätettiin kuitenkin ylimääräisessä kokouksessa jättää varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi.
Karjalankarhukoirien idän lohkon valintakokeiden järjestelyt ovat olleet tuona vuonna
yhdistyksen tehtävänä, koska ylimääräisessä kokouksessa on päätetty pitää koetoimikunnan

kokous Viitasaarella 18.9.1984.
Viidennen toimintavuoden vuosikokous pidettiin 14 päivänä helmikuuta 1986 Saarijärvellä.
Läsnä kokouksessa oli 21 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana on jatkanut Olavi Kujala ja
sihteerinä Tapani Häkkinen. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Erkki Paananen, Aarne Aho ja
Lauri Kärkkäinen valittiin uudelleen. Perinteinen saunailta järjestettiin Tiilikan kämpällä
Saarijärvellä 20 jäsenen voimin ja esitelmöitsijöinä olivat Jaakko Kangas ja Pekka Kortekallio.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli noussut jo 67 jäseneen. Kokous päätti laatia yhdistykselle
kunniakirjan kokouksen antamien evästysten pohjalta.
Vuoden 1987 vuosikokouksessa, joka pidettiin Saarijärven Kunnantuvalla 13 päivänä
helmikuuta oli mukana 25 yhdistyksen jäsentä. Kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi
Tapani Häkkisen ja johtokunnan jäseniksi valittiin Olavi Kujala, Juha Rantakari ja Yrjö
Revonkorpi. Vuoden 1986 toimintakertomusta ei ole tallella. Vuosikokous päätti lisäksi
maksaa puheenjohtajalle ja sihteerille matkakorvausta 0,80 mk/km. Johtokunta valitsi
yhdistyksen uudeksi sihteeriksi Juha Rantakarin Tapani Häkkisen ottaessa puheenjohtajan
tehtävät.
Saarijärven Kunnantuvalla järjestettiin vuoden 1988 vuosikokous 5 helmikuuta. Paikalla oli 21
yhdistyksen silloisista 61 jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä. Vuoden 1987
toimintakertomuksessa kerrotaan karjalankarhukoirauros Juuson ja karjalankarhukoiranarttu
Huikon Miinan saavuttaneen käyttövalion arvon. Juuson omistaa Markku Peura ja Miinan
Erkki Häkkinen. Suomenpystykorvauros Jeppe saavutti toimintavuoden aikana sekä
muotovalion että käyttövalion arvon. Koiran omistaa Juha Rantakari. Ylituomarioikeuksia
olivat toimintavuoden aikana saaneet linnunmetsästyskokeisiin Seppo Peltonen ja
hirvenhaukkukokeisiin Matti Lassila. Perinteeksi muodostunut saunailta järjestettiin
toistamiseen Viitasaaren Vuorilahdessa ja paikalla oli noin 30 yhdistyksen jäsentä.
Vierailevana luennoitsijan tilaisuudessa oli Uolevi Sirviö kertoen karjalankarhukoirien karhua
haukkuvista suvuista. Vuosikokous valitsi johtokunnan jäseniksi Aarne Ahon, Erkki Paanasen
ja Markku Peuran ja päätti maksaa puheenjohtajan ja sihteerin puhelinkulut sekä
matkakorvauksen 0,80 mk/km. Vuosikokous jatkoi perinnettä, jonka mukaan johtokunnan
jäsenten ei tarvitse maksaa yhdistyksen jäsenmaksua, joksi edelleen määrättiin 20,- markkaa.
Vuoden 1989 vuosikokous järjestettiin kolmannen kerran peräkkäin Saarijärven Kunnantuvalla

17 helmikuuta. Läsnä oli 21 yhdistyksen 65 jäsenmaksunsa maksaneesta jäsenestä.
Toimintavuoden 1988 aikana oli Pentti Koivisto saanut hirvenhaukkukokeiden
ylituomarioikeudet ja saunailta järjestettiin Laukaan Lankajärvellä 28 jäsenen ollessa pakalla.
Saunaillassa vierailijana oli Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Matti Joenpolvi kertoen
järjestön ajankohtaisista kuulumisista, joista käytiin vilkas keskustelu. Yhdistys huolehti KeskiSuomen kennelpiirin järjestysvuorolla valtakunnallisen Hirvenhaukut-ottelun järjestelyistä
toimintavuoden 1988 aikana. Vuosikokous valitsi johtokuntaan jatkamaan Yrjö Revonkorven
ja Juha Rantakarin. Äänestyksen jälkeen Olavi Kujalan vapaaksi jättämälle paikalle valittiin
Matti Hiekkavirta.
Vuosikokouksen pitopaikka muuttui vuonna 1990 Hirvaskankaan Esso-huoltoaseman kahvion
kabinettiin. Siellä oli läsnä 24 yhdistyksen 64:stä jäsenestä. Vuosikokous valitsi uudeksi
yhdistyksen puheenjohtajaksi Seppo Peltosen. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin
jatkamaan edelleen Aarne Aho ja Markku Peura. Erkki Paanasen tilalle valittiin Kai IsoAhola. Suomenpystykorvan rotumääritelmän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lyödyt juhlamitalit
luovutettiin kansalliskoiramme hyväksi tehdystä työstä Aarne Aholle, Yrjö Revonkorvelle,
Valtteri Päivärinteelle, Eero Häkkiselle ja Seppo Peltoselle. Laukaan Lankamaalla
järjestetyssä kesätapahtumassa vieraili Suomen Pystykorvajärjestön pitkäaikainen
puheenjohtaja, sihteeri ja lehden päätoimittaja Erkki Uutela.

Häntä oli kesätapahtumaan

tullut kuulemaan 32 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen jäsenten koirista käyttövalion arvon
saavuttivat vuoden 1989 aikana Seppo Peltosen omistama spn Hakojen Emma ja Kalevi
Laitisen omistama kku Jehu sekä muotovalion arvon Matti Hiekkavirran omistama kku
Kylkisalon Jere ja Eero Akselan omistama kkn Hulivili.
Hirvaskankaalla pidettyyn vuoden 1991 sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 28
yhdistyksen 85:stä jäsenestä. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Yrjö Revonkorpi, Matti
Lassila ja Juha Rantakari valittiin uudelleen jatkamaan johtokunnan jäseninä. Kokous oli
samalla yhdistyksen 10-vuotis juhlakokous, jossa jaettiin johtokunnan jo 1984 hankittavaksi
päättämät kunniakirjat. Kunniakirjat suunniteltiin ja painettiin kuitenkin vasta vuoden 1990
aikana. Yhdistyksen johtokunta oli päättänyt valmistaa yhdistykselle juhlavuoden kunniaksi
myös viirin, jonka ensimmäiset numeroidut kappaleet jaettiin kokouksessa. Kuitenkin numero
yksi oli päätetty luovuttaa Suomen Pystykorvajärjestö ry:lle ja numero kaksi Keski-Suomen
kennelpiiri ry:lle. Seuraavat numeroidut viirit jaettiin yhdistyksen ensimmäisen johtokunnan
puheenjohtajalle Kalle Paavolalle ja sihteerille Tapani Häkkiselle sekä johtokunnan jäsenille

Aarne Aholle, Tenho Huttuselle, Eero Häkkiselle, Erik Paanaselle ja Yrjö Revonkorvelle.
Lisäksi kokouksessa jaettiin Keski-Suomen kennelpiirin pystykorvajaoston ja yhdistyksen
puolesta suomenpystykorvan hyväksi tehdystä työstä kultaiset pystykorvamitalit Paavo Forsille,
Juha Rantakarille ja Risto Ståhlille. Käyttövalion arvon saavuttaneista koirista palkittiin
kunniakirjalla kku. Selkärannan Jeska omistaja Väinö Lamberg Toivakasta, spu. Hakojen Eppu
omistaja Tauno Tiihonen Äänekoskelta sekä spu. Rekku omistaja Keijo Johansson Uuraisilta.
Kaksoisvalion arvon saavuttamisesta palkittiin Pentti Paavolan omistama spu. Ukko.
Kesätapahtuma saunailtana vietettiin Kivijärven rannalla Aulis Ahosen mökillä. Illan vieraaksi
oli saatu Erkki Tuominen Kuhmosta kertomaan suomenpystykorvan ja yleensä pystykorvaisten
kasvattamisesta metsästyskäyttöön.
Helmikuun viimeisenä päivänä 1992 pidettiin yhdistyksen vuosikokous edelleen Hirvaskankaan
Esso-huoltoaseman kabinetissa ja kokoukseen osallistui 28 yhdistyksen 86:sta maksaneesta
jäsenestä. Johtokuntaan valittiin entisistä jatkamaan Aarne Aho ja Markku Peura. Kai IsoAholan tilalle johtokuntaan valittiin Onni Paananen. Edellisen vuoden vuosikokous oli
juhlakokous, mutta varsinaisesti 10-vuotisjuhlat pidettiin kesällä 28.6.1991 Uuraisten kasinolla,
johon osallistui onnittelijoita ja jäseniä runsaslukuisesti, vaikka sää ei tilaisuutta suosinutkaan.
Muotovalion arvon saavuttamisesta palkittiin Kai Iso-Aholan omistama Kku Jermulan Hiski.
Käyttövalion arvon toimintavuoden aikana saavuttaneesta spn. Sessistä tuli kaksoisvalio ja
koiran omistavat Ari Mikkola ja Keijo Ekman Petäjävedeltä.
Vuoden 1993 vuosikokous pidettiin Hirvaskankaalla ja yhdistyksen jäsenmaksunsa
maksaneiden jäsenten määrä oli noussut jo 95:een. Kokoukseen heistä osallistui kuitenkin
vain 23. Kokous valitsi yksimielisesti Seppo Peltosen jatkamaan puheenjohtajana.
Johtokunnan jäsenistä erovuoroiset Yrjö Revonkorpi ja Juha Rantakari valittiin jatkamaan
mutta Matti Hiekkavirran tilalle johtokuntaan valittiin Tapani Häkkinen. Menestyneitä koiria oli
kokouksessa palkittavana useita. Hirviherran arvon voitti Tauno Tiihosen omistama spu.
Hakojen Eppu. Käyttövalion arvon oli toimintavuoden aikana saavuttanut kku. Pontikka-ahon
Hessu omistajanaan Erkki Paananen ja Eeva Puranen. Muotovalion arvon saavutti kku. Karo,
jonka omistaa Pekka Tammenoksa. Kesätapahtuma Uuraisten Urheilijoiden hiihtomajalla
keräsi 50 yhdistyksen jäsentä kuulemaan Raimo Karvosen selvityksiä pystykorvaisten
terveystilanteesta PEVISA-tarkastusten tulosten perusteella.
Sääntömääräinen vuosikokous 1994 järjestettiin viidennen kerran peräkkäin Hirvaskankaan

Esson kahvion kabinetissa. Yhdistyksen 97:stä jäsenestä oli pakalla 24 jäsentä.
Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Aarne Aho, Onni Paananen ja Markku Peura valittiin
edelleen jatkamaan johtokunnassa seuraavat kaksi vuotta. Kaksoisvalion arvon
saavuttamisesta palkittiin kku. Vilikun Ventti omistajanaan Timo Pessinen. Käyttövalion arvon
saamisesta palkittiin Tapio Kallisen omistama spn. Kätsän Iitu ja muotovalion arvon
saavuttanut Timo Montosen omistama Kultakurkun Nasse. Kesätapahtumassa Uuraisten
Urheilijoiden hiihtomajalla vieraili Metsähallinnon Karstulan hoitoalueen toimistosta
metsänhoitaja Reino Autio kertoillen metsästys- ja kalastusmahdollisuuksista Metsähallituksen
mailla. Jäsenistöä paikalla oli perinteisesti runsaslukuisesti (n. 50 jäsentä). Kevään
pilkkikisat järjestettiin Kuusassa 24.4.1993 ja mestaruuden voitti Risto Ståhl 493 g saaliillaan.
Vuoden 1995 vuosikokous järjestettiin Uuraisten Postipankin tiloissa ja kokoukseen osallistui
25 yhdistyksen 79:stä maksaneesta jäsenestä. Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä
Tapani Häkkinen ja Juha Rantakari valittiin uudelleen ja Yrjö Revonkorven tilalle valittiin Timo
Montonen. Kaksoisvalion arvon saavuttamisesta palkittiin Timo Montosen omistama spu.
Kultakurkun Nasse. Käyttövalion arvon saavutti Hannu ja Sirpa Hyvösen omistama
Pekonlahen Netta ja muotovalion arvon kkn. Erauspojan Donna omistaja Asko Mäkinen, kku.
Huhtian Jätkä omistaja Juha Leppä ja spn. Mira omistaja Keijo Johansson. Yhdistyksen
pilkkimestaruuskilpailut järjestettiin Kuusassa 24.4.1994 ja voittajaksi selviytyi Osmo Koskinen
500 g saaliilla. Kesätapahtumassa Kuusan Erämiesten majalla kertoi Antero Raatikainen
koiran kouluttamisesta näyttelyesittämistä varten. Tapahtumaan ja sen kisailuihin osallistuivat
jäsenet perheineen runsaslukuisesti. Toimintavuoden aikana palkittiin yhdistyksen jäsenistä
Asko Mäkisen Huhtian kennel Usvan Ukon jättösarvilla ja Seppo Peltoselle Suomen
Pystykorvajärjestö myönsi ansiopalkinnon nro 30.
Kuusan Nuorisoseuran talolla vietettiin vuoden 1996 vuosikokous ja siellä oli läsnä 27
yhdistyksen 85:stä jäsenestä. Puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi
edelleen Seppo Peltonen. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä jatkamaan valittiin Aarne Aho
ja Markku Peura. Onni Paanasen paikalle valittiin Pekka Tammenoksa äänestyksen jälkeen.
Asko Mäkisen omistama kku. Ahovuoren Milkboy palkittiin hirvikuninkuuden voittamisen
johdosta ja saman omistajan kkn Erauspojan Donna kaksoisvalion arvon saavuttamisesta.
Kaksoisvalion arvon saavutti myös Juha Lepän omistama Huhtian Jätkä. Käyttövalion arvon
saavuttamisesta palkittiin Tapani Häkkisen omistama kku Juuso. Pilkkionginnan
mestaruuskisa käytiin Kuusassa ja mestariksi yleisessä sarjassa leivottiin Jussi Katainen

4,480 kg tuloksella. Kesätapahtuma järjestettiin toistamiseen Aulis Ahosen mökillä Kivijärven
rannalla. Koirien terveysasioista oli saatu kertomaan eläinlääkäri Hanna Oksala.
Vuoden 1997 sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin toistamiseen Kuusaan Nuorisoseuran
talolla. Yhdistyksen maksavien jäsenten määrä oli 92. Vuosikokouksessa mukana olleiden
määrää ei ole kirjattu pöytäkirjaan. Johtokuntaan valittiin erovuorossa olleista Tapani
Häkkinen ja Timo Montonen uudelleen ja Juha Rantakarin tilalle Ilmari Haho Äänekoskelta.
Samalla yhdistyksen sihteerin tehtävät siirtyivät 1987 tehtävään valitulta Juha Rantakarilta
Timo Montosen hoidettavaksi. Käyttövalion arvon saavuttamisesta palkittiin spu. Hakojen
Rapsu omistaja Aaro Laitinen, spn. Hakojen Hippu omistaja Seppo Peltonen ja spn.
Linnustajan Tapsu omistaja Aulis Ahonen. Pilkkimestaruuskilpailut järjestettiin Kuusassa 22
jäsenen otellessa mestaruuksista. Yleisen sarjan voiton pilkki kotikentillään Markku Peura
880 g saaliilla. Kesätapahtumaan osallistui Petäjäveden Erämiesten majalla vain kohtalainen
joukko yhdistyksen jäseniä. Metsäkanalintujen seurantatutkimuksen tuloksista kertoi Pentti
Valkeajärvi.
Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin vuonna 1998 Keski-Suomen Ajokoirayhdistyksen
omistamassa Oikarissa ja sinne osallistui 27 yhdistyksen 93:sta jäsenestä. Erovuoroiset
johtokunnan jäsenet Aaro Laitinen, Markku Peura ja Pekka Tammenoksa valittiin jatkamaan
johtokunnassa. Kaksoisvalion arvon saavutuksesta palkittiin kku. Black Minx Riku, jonka
omistaa Seppo Lampinen. Käyttövalion arvon saavutti spn, Mustankorven Milla omistajana
Jyrki Ilmonen ja muotovalion arvon spn. Sointu omistaja Esko Luomanen.
Pilkkiongintamestaruudet ongittiin Keitelepohjassa 29 jäsenen voimin. Mestaruuden voitti
Pertti Kuoreinen 1,850 kg tuloksella. Kesätapahtuman järjestämispaikka oli Kuusan
Erämiesten maja. Kohtalaisen runsaalle osallistujajoukolle kertoi riistanhoitopiirin alueen riistaja petohavainnoista riistanhoidonneuvoja Olli Kursula.
Vuoden 1999 sääntömääräinen kokous pidettiin toistamiseen Uuraisten Oikarissa. Jäseniä
kokouksessa oli vain 22, vaikka jäsenmäärä oli noussut runsaasti ollen vuoden lopussa 123.
Kokous valitsi Seppo Peltosen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi ja
johtokuntaan valittiin erovuorossa olleista jatkamaan Tapani Häkkinen ja Timo Montonen.
Ilmari Hahon paikalle johtokuntaan valittiin Aulis Ahonen. Menestyneistä koirista palkittiin
Hirviherran arvon voittanut Erä-Eeron Saku omistajanaan Jorma Porras Jyväskylästä.
Muotovalion arvon saavuttaneita koiria olivat Ari Linja-ahon omistama kku. Kara ja Juho

Hartikaisen omistama spn. Mira. Pilkkimestaruudet kisailtiin 25 jäsenen kesken perinteisesti
Kuusassa ja mestariksi onki Markku Peura 2,410 kg tuloksella. Kesätapahtumaan osallistui
runsas jäsenjoukko ja tilaisuus pidettiin Lento ry:n majalla Laukaassa. Tilaisuudessa Jussi
Ristonmaa kertoi Keski-Suomen suurista petoeläimistä ja erityisesti ilveksestä.
Toimintavuoden aikana hankittiin Suomen Pystykorvajärjestön tuomarimerkkejä ansioituneille
palkintotuomareille. Kultainen merkki luovutettiin Väinö Lehtovirralle ja hopeiset merkit Suoma
Lahdelle, Osmo Oikarille, Osmo Flyktmanille, Yrjö Pänkäläiselle ja Aulis Ahoselle.
Uuraisilla Teivaalan tuvassa pidettyyn vuoden 2000 vuosikokoukseen osallistui 20
yhdistyksen jäsenluetteloon merkitystä 135:stä jäsenestä. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa
olleista Aaro Laitinen ja Markku Peura valittiin jatkamaa johtokunnassa. Pekka Tammenoksan
tilalle johtokuntaan valittiin Pertti Kuoreinen. Kaksoisvalion arvon saavuttamisesta palkittiin
kku. Huhtian Källi, jonka omistaa Asko Mäkinen. Käyttövalion arvon saavuttamisesta palkittiin
kkn. Iita omistajanaan Kyösti Rossi. Muotovalion arvon saavuttamisesta palkittiin kkn. Huhtian
Jetta omistaja Asko Mäkinen, kku. Huhtian Huli omistaja Jukka Hokkanen ja kku. Pontikkaahon Joppe omistajanaan Erkki Paananen ja Eeva Puranen. Yhdistyksen pilkkimestaruudet
jäivät kilpailematta huonon jäätilanteen vuoksi, mutta kesätapahtumassa Petäjäveden
Erämiesten majalla oli kohtalaisesti jäseniä. Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja
Seppo Savola oli tapahtumassa kertomassa järjestön kuulumisia.
Vuoden 2001 vuosikokous järjestettiin toistamiseen Uuraisilla Teivaalan tuvassa. Kokoukseen
osallistui vain 18 jäsentä yhdistyksen 161 jäsenestä. Erovuorossa olleista johtokunnan
jäsenistä Tapani Häkkinen halusi jättää paikkansa ja tilalle valittiin Seppo Lampinen. Timo
Montonen ja Aulis Ahonen valittiin edelleen jatkamaan johtokunnassa. Kaksoisvalion arvon
saavuttamisesta palkittiin spn Isovuoren Rina, jonka omistaa Ismo Reponen. Käyttövalion
arvon saavuttamisesta palkittiin Tapani Häkkisen omistama Huhtian Täplä.
Pilkkiongintamestaruudet jaettiin vuoden tauon jälkeen ja kesätapahtumassa Kuusan
Erämiesten majalla vieraili Angela Cavill ja hän kertoi pystykorvaharrastuksestaan IsoBritanniassa. Kevään aikana yhdistykselle oli suunniteltu ja valmistettu edustava liivi, jota
myytiin jäsenille ja lahjoitettiin merkittäville yhteistyötahoille ja toimijoille yhdistyksessä.

KOETOIMINTA JA YHDISTYKSEN MENESTYNEET KOIRAT

Yhdistyksen toiminnan ensimmäisestä vuodesta lähtien ovat jäsenten koirat osallistuneet ja
menestyneet hyvin valtakunnan tasolla eri otteluissa. Ensimmäisenä toimintavuotena Tenho
Huttusen omistama kkn. Taika sijoittui kuningatarottelussa toiseksi ja Kalle Paavolan kku
Kylkisalon Manu hirvenhaukkuottelussa kymmenenneksi. Katariina Häkkisen omistama spu
Urheilu-Pennan Aku sijoittui Haukku-ottelussa 11. Vuoden 1982 menestys oli edellistä vuotta
parempi, sillä Tenho Huttusen kkn Taika voitti kuningatar-ottelun ja Kylkisalon Manu sijoittui 9.
Hirvenhaukkuottelussa. Haukku-ottelussa Aarne Ahon omistama spu Urheilu-Pennan Jura
sijoittui 16. Keski-Suomen kennelpiiri kuului tuohon aikaan vielä lännen lohkoon ja yhdistys
oli järjestämässä lohkon valintoja syksyllä.
Yhdistyksen jäsenten koirat jatkoivat menestystään myös vuoden 1983 kisoissa. Seppo
Peltosen spn Miska voitti idän lohkon valinnat ja oli Haukku-ottelussa toinen. Myös Aarne
Ahon omistama Urheilu-Pennan Jura menestyi lohkon valinnoissa ollen toinen, mutta Haukkuottelussa sijoitukseksi tuli 10. sija. Karhukoirista hirvenhaukkuottelussa Hannu Vepsäläisen
omistama Parri oli 12. Antero Raatikaisen kkn Ratto sijoittui Kuningatarottelussa neljänneksi
ja Tapani Häkkisen omistama Huikon Noppe seitsemänneksi. Yhdistys esiintyi vuonna 1983
ensimmäistä kertaa kokeiden järjestäjänä ja järjesti hirvenhaukkuottelun Etelä-Pohjanmaan
Pystykorvakerhoa vastaan. Ottelun voitti yhdistyksen joukkue
Vuoden 1984 toimintakertomusta ei ole tallella, mutta kyseisenä vuonna Seppo Peltosen
omistama spn Miska voitti Haukkukuninkuuden ja Aarne Ahon omistama Urheilu-Pennan Jura
oli yhdeksäs. Kuningatarottelussa yhdistyksen koirat saavuttivat kaksoisvoiton, kun Tapani
Häkkisen omistama Huikon Noppe voitti ja Erkki Häkkisen omistama Huikon Miina sijoittui
toiseksi. Kuninkuushaukuissa Huikon Noppe oli 11.
Vuonna 1985 järjestetyn suomenpystykorvien epävirallisen suomenmestaruuden
hirvenhaukkukokeissa voitti Jorma ja Reijo Kinnusen omistama spu Sami. Haukku-ottelussa
Seppo Peltosen spn Miska sijoittui kahdeksanneksi ja Risto Ståhlin omistama Ojan Tessu jäi
viimeiseksi eli 13. Karjalankarhukoirista 1985 menestyi parhaiten Erkki Häkkisen omistama
kkn Huikon Miina sijoittuen kuningatarottelussa toiseksi ja Tapani Häkkisen omistama Huikon
Noppe oli yhdeksäs. Yhdistys järjesti tänä vuonna myös suomenpystykorvien idän lohkon
valinnat 5.-6.10. Uuraisilla.
Vuoden 1986 toimintakertomus on hukassa, mutta yhdistyksen jäsenten koirat menestyivät

valtakunnan tasolla myös tuona vuonna. Haukku-ottelussa Oulaisissa nuori spu Jeppe
sijoittui neljänneksi osallistuen myöhemmin syksyllä vielä Arvidsjaurissa maaotteluun Ruotsin
pystykorvia vastaan. Koiran omisti Juha Rantakari. Hirvenhaukkuottelussa Antero
Raatikaisen kku. Repe sijoittui kolmanneksi ja kuningatarottelussa Erkki Häkkisen kkn Huikon
Miina oli neljäs ja Tapani Häkkisen Huikon Noppe kahdeksas.
Vuonna 1987 suomenpystykorvia ei osallistunut Haukku-otteluun yhtään.
Karjalankarhukoirista hirvenhaukkuotteluun osallistui kku Juuso, jonka omisti Markku Peura.
Juuso sijoittui viimeiseksi. Kuningatarottelussa yhdistyksen koirista Erkki Häkkisen Huikon
Miina oli toinen pitäen näin yhdistyksen menestystä korkealla. Yhdistys järjesti myös yhdet
linnunmetsästyskokeet Uuraisilla sekä hirvenhaukkukokeet Toivakassa ja yhdessä Saarijärven
Seudun Kennelkerhon kanssa kutsuottelun hirveä haukkuville koirille Saarijärven Tiilikassa.
Vaatimattoman vuoden jälkeen 1988 saatiin yhdistyksen koirilla menestystä, kun Markku
Peuran omistama kku Juuso haukkui hirvikuninkuuden ottelussa, joka järjestettiin yhdistyksen
toimesta Saarijärvellä. Kuningatarottelussa menestys ei ollut kovin hyvä, mutta Erkki
Häkkisen Huikon Miina oli 10. Ja Tapani Häkkisen Huikon Noppe 13. Haukku-otteluun selvisi
kaksi yhdistyksen pystykorvaa. Juha Rantakarin omistama Jeppe sijoittui viidenneksi ja Risto
Ståhlin omistama Jepen emä Ojan Tessu kuudenneksi. Koirien menestyksen ohella yhdistys
järjesti harrastuksen levittämiseksi laajemmalle toiminta-alueellaan linnunmetsästyskokeet
Keuruulla perinteisen Uuraisten kokeen lisäksi. Hirvenhaukkukokeet järjestettiin Toivakassa ja
yhdessä Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa kutsuottelu hirvikoirille. Kutsuottelun
voittivat ensimmäisen kerran suomenpystykorvat.
Vuonna 1989 yhdistys järjesti kolmet linnunmetsästyskokeet laajentaen koetoimintaa nyt myös
Karstulaan Keuruun ja Uuraisten lisäksi. Linnunmetsästyskoerintamalla saavutettiin
menestystä, kun Seppo Peltosen oma kasvatti haukkukuninkaan jälkeläinen Hakojen Emma
voitti haukkukuninkuuden Pieksämäellä. Hirvenhaukkuottelussa Markku Peuran omistama
Juuso haukkui toistamiseen hirvikuninkuuden. Kalevi Laitisen Jehu oli hirvenhaukkuottelussa
kuudes ja kuningatarottelussa Erkki Häkkisen Huikon Miina sijoittui kymmenenneksi.
Saarijärvellä Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa järjestettiin kutsukilpailu hirveä
haukkuville koirille ja otteluun osallistui 11 koiraa. Suomenpystykorvien hirvenhaukkuottelussa
Kinnulassa epävirallisen hirvenhaukkukuninkuuden voitti Heikki Muhosen omistama spu Huli.

Linnunmetsästyskokeiden järjestämisessä jatkettiin edellisen vuoden kolmen kokeen tahtia.
Haukku-ottelussa 1990 Hakojen Emma oli puolustamassa kuninkuutta ja voitti sen
toistamiseen. Toisena yhdistyksen koirana otteluun osallistui Juha Rantakarin omistama
Jeppe, joka sijoittui ottelussa neljänneksi. Hirvenhaukkukokeissa yhdistys järjesti yhden pitkän
kokeen ja yhdessä Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa kutsukilpailun hirveä haukkuville
koirille. Ottelun voitti Jorma ja Reijo Kinnusen omistama spu Sami ja joukkuekilpailun
karjalankarhukoirat. Hirvenhaukkuottelussa Markku Peuran omistama Juuso oli
puolustamassa kuninkuutta ja voitti sen kolmannen kerran peräkkäin. Suomenpystykorvien
hirvenhaukuissa Tauno Tiihosen omistama Hakojen Eppu sijoittui kolmanneksi, Heikki
Muhosen Huli yhdeksänneksi ja Jorma ja Reijo Kinnusen Sami kahdenneksitoista.
Vuonna 1991 linnunhaukkukokeita yhdistys järjesti neljä kappaletta. Koiria kokeisiin osallistui
24 ja suurin koe oli Uuraisilla järjestetty kansainvälinen koe. Valintojen kautta
valtakunnalliseen Haukku-otteluun Parkanoon tiensä selvitti neljännen kerran spu Jeppe
omistajanaan Juha Rantakari. Toisena yhdistyksen koirana Parkanossa oli edellisen vuoden
Haukkukuningas Hakojen Emma Seppo Peltosen ohjaamana. Emma sijoittui ottelussa
toiseksi, mutta Jepen sijoitus oli kahdestoista. Hirvenhaukkukokeita yhdistys järjesti yhdet
pitkät kokeet Saarijärvellä ja Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa kutsukilpailun hirveä
haukkuville koirille. Hirvikuninkuudesta kisailemassa oli vain Juuso puolustaen kunnialla
kolminkertaista mestaruuttaan sijoittuen nyt neljänneksi. Hirveä haukkuvien
suomenpystykorvien Hirviherraottelussa Jorma ja Reijo Kinnusen omistama spu Sami voitti
herruuden ja Hakojen Eppu sijoittui ottelussa kolmanneksi. Kuningatar-ottelussa ei
yhdistyksen koiria tänä vuonna ollut yhtään.
Linnunhaukkukokeiksi muuttunut koetoiminta jatkui 1992 aikaisempien vuosien mukaisesti
kolmilla kokeilla. Avoimen luokan pitkä koe järjestettiin ensimmäisen kerran ja nyt
Karstulassa. Kokeisiin osallistui yhteensä vain 15 koiraa. Ainoastaan Tapio Kallisen
omistama Kätsän Iitu selvisi idän lohkon valinnoista jatkoon ja oli Haukku-ottelussa 13.
Hirvenhaukkukokeissa järjestettiin perinteinen kutsukilpailu Saarijärven Seudun Kennelkerhon
kanssa. Yhdistys järjesti yksin karjalankarhukoirien idän lohkon valinnat Toivakassa, mutta
yhdistyksen koirat eivät selvinneet Hirvenhaukkuotteluun. Suomenpystykorvien
Hirviherraottelussa sen sijaan Tauno Tiihosen omistama Hakojen Eppu voitti Hirviherran arvon
ja Jorma ja Reijo Kinnusen omistama spu Sami sijoittui ottelussa kahdeksanneksi. Eppu
sijoittui vielä neljänneksi rotujärjestöjen välisessä ystävyysottelussa.

Kolmilla linnunhaukkukokeilla jatkui koetoiminta vuonna 1993 alkaen viiden koiran avoimen
luokan pitkällä kokeella ja jatkuen seitsemän koiran Karstulan kokeilla sekä päättyen 13 koiran
kansainväliseen kokeeseen AHakojen Haukkuihin@. Tämän lisäksi yhdistys huolehti KeskiSuomen kennelpiirin pystykorvajaoston kanssa valtakunnallisen Haukku-ottelun järjestelyistä
Uuraisten Ränssin Kievarissa.

Omassa ottelussa olivat mukana Seppo Peltosen omistama

Hakojen Emma ja Tapio Kallisen Kätsän Iitu. Koirien menestys ei ollut erityisen hyvä, sillä
Hakojen Emma sijoittui seitsemänneksi ja Kätsän Iitu yhdeksänneksi. Hirvenhaukkukokeita
järjestettiin kahdet. Perinteinen kutsukilpailu Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa
järjestettiin yhdeksälle koiralle, joista parhaiten menestyivät harmaat norjanhirvikoirat. Yhdistys
järjesti myös piiriottelun Toivakassa. Yhdistyksen koiria ei ollut idän lohkon valinnoissa eikä
siten myöskään Hirvenhaukut-ottelussa. Kuningatar-ottelussa Olavi Jäntin omistama Mörri
sijoittui 18. Tauno Tiihosen spu Hakojen Eppu oli menestyksekäs Hirviherra-ottelussa
sijoittuen tiukassa kisassa toiseksi.
Linnunhaukkukokeita järjestettiin vuoden 1994 aikana yhdistyksen nimissä neljä. Yksi
kokeista oli avoimen luokan pitkä koe ja yksi kansainvälinen koe Hakojen Haukut. Koiria
kokeisiin osallistui yhteensä 23. Tämän lisäksi yhdistys oli varsinaisena järjestäjänä myös
idän lohkon valintakokeille. Haukku-otteluun osallistuivat Seppo Peltosen Hakojen Emma ja
Timo Montosen Kultakurkun Nasse, joka pääsi otteluun Hannu ja Sirpa Hyvösen omistaman
Pekonlahen Netan tultua kiimaan ennen ottelua. Haukku-ottelussa Kultakurkun Nasse sijoittui
kuudenneksi ja Seppo Peltosen Hakojen Emma oli 11. Saarijärvellä järjestettyyn
kutsukilpailuun osallistui yhdeksän koiraa ja parhaan tuloksen teki Tauno Tiihosen omistama
spu. Hakojen Eppu. Yhdistys järjesti karjalankarhukoiranarttujen Kuningatarottelun
Toivakassa ja omista koirista Asko Mäkisen omistama Erauspojan Donna sijoittui kilpailussa
seitsemänneksi. Hirvenhaukku-ottelussa Asko Mäkisen omistama Milkboy sijoittui toiseksi.
Hirviherra-ottelussa Tauno Tiihosen Hakojen Eppu sijoittui tänä vuonna neljänneksi.
Vuonna 1995 yhdistys järjesti viidet linnunhaukkukokeet, joihin osallistui yhteensä 45 koiraa.
Avoimen luokan perinteiseksi muodostuneeseen pitkään kokeeseen osallistujia oli kuusi.
Yhdistys järjesti myös piirinmestaruuskokeen 11 koiralle. Kansainväliseen Hakojen Haukkuihin
osallistui ennätykselliset 17 koiraa. Yhdistyksen koirista ei valtakunnan Haukku-otteluun
selviytynyt yksikään, mutta nuorten pystykorvien Metsopoikaottelussa Alahärmässä Seppo
Peltosen omistama Hakojen Hippu sijoittui toiseksi ja Aaro Laitisen omistama Hakojen Rapsu

viidenneksi. Hirvenhaukkukokeista Toivakan koe jäi pitämättä kokeeseen ilmoittautuneiden
koirien pienen määrän vuoksi. Yhteistoimin Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa
järjestettyyn kutsukilpailuun osallistui yhdeksän koiraa ja ottelun voittivat karhukoirat.
Valtakunnalliseen Hirvenhaukut-otteluun osallistui yhdistyksen koirista Asko Mäkisen Milkboy
voittaen hirvikuninkuuden. Kuningatar-ottelussa Sanna Lambergin omistama Selkärannan
Oona sijoittui seitsemänneksi. Hirviherraottelussa Tauno Tiihosen Hakojen Eppu oli tänä
vuonna toinen.
Vuosi 1996 oli vilkas koevuosi linnunhaukkukokeiden osalta. Yhdistys järjesti kuusi koeta,
joista yksi oli avoimen luokan pitkä koe, kolme tavallista koetta ja kaksi kansainvälistä koette.
Kansainvälisistä kokeista toinen oli maaottelu Suomi - Ruotsi - Norja, joka järjestettiin
yhdeksän vuoden tauon jälkeen. Kokeessa jaettiin nyt myös Pohjoismaiden mestarin arvo.
Kokeisiin osallistui yhteensä 57 koiraa. Valtakunnalliseen Haukku-ottelussa Mäntsälässä
Seppo Peltosen omistama Hakojen Hippu haukkui neljänteen sijaan oikeuttaneen tuloksen.
Nuorille alle kolmevuotiaille suomenpystykorville tarkoitetussa kokeessa Aulis Ahosen
omistama Linnustajan Tapsu voitti Metsopojan arvon ja Seppo Peltosen omistama Hakojen
Hippu oli kahdeksas. Hirvenhaukkukokeita järjestettiin kolme. Yhdistys huolehti
karjalankarhukoirien idän lohkon valinnoista ja järjesti perinteisesti Saarijärven Seudun
Kennelkerhon kanssa kutsukilpailun. Valtakunnalliseen Hirvenhaukku-otteluun osallistui vain
puolustava mestari Asko Mäkisen omistama Milkboy voitten hirvikuninkuuden toistamiseen.
Hirvikuningatarottelussa oli mukana Sanna Lambergin omistama Selkärannan Oona ja sijoittui
kisassa kymmenenneksi. Ensimmäisissä karhunhaukkutaipumuskokeissa Olavi Sirkan
omistama kku Dolmin Hurtti saavutti diplomin pesällä. Hirviherra-ottelussa ei yhdistyksen
jäsenten koiria esiintynyt tänä vuonna ainuttakaan.
Linnunhaukkukokeiden järjestämisessä vuosi 1997 oli vilkas edellisen vuoden tapaan.
Kuudessa kokeessa tehtiin yhteensä 47 koesuoritusta. Avoimen luokan pitkä koe käynnisti
koelauden perinteisesti. Kahden tavallisen kokeen lisäksi yhdistys huolehti idän lohkon
valinnoista ja järjesti kansainvälisen kokeen AHakojen Haukut@. Lohkon valinnoista
valtakunnalliseen Haukku-otteluun Liperiin selvisivät Aaro Laitisen Hakojen Rapsu ja Aulis
Ahosen Linnustajan Tapsu. Koirien menestys oli vaatimaton, sillä Rapsu sijoittui
yhdenneksitoista ja Tapsu sijaa heikommin kahdenneksitoista. Metsopoika-otteluun ei
yhdistyksen koiria osallistunut. Hirvenhaukkukokeita järjestettiin Toivakassa katsastuskilpailu
idän valintoihin ja yhdessä Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa järjestyksessään toisen

Tappisarvi-kisan. Valtakunnallisessa Hirvenhaukut-ottelussa puolustava mestari Asko Mäkisen
Milkboy sijoittui yhdenneksitoista. Saman sijan saavutti kuningatar-ottelussa Parkanossa
Antero Raatikaisen omistama Selkärannan Mira. Hirviherra-ottelussa Jorma Portaan
omistama Erä-Eeron Saku sijoittui kahdeksanneksi
Linnunhaukkukokeita järjestettiin 1998 neljä, joista yksi avoimen luokan pitkä koe ja yksi
kansainvälinen koe. Idän lohkon valinnoissa parhaiten menestyi Timo Montosen omistama
Kultakurkun Nasse ollen viides, joten yhdistyksen koiria ei valtakunnalliseen Haukku-otteluun
osallistunut. Metsopoika-kilpailussa Oulaisissa Aila Ahosen omistama Mehtääjän Tepsu
sijoittui kuudenneksi pitäen näin yllä keskisuomalaisten pystykorvien
linnunhaukkukoemenestystä. Hirvikokeita oli yksi, joka toimi samalla keskilohkon
karsintakokeena piirinmestaruuskilpailuihin. Asko Mäkisen omistama Milkboy oli
puolustamassa hirvikuninkuuttaan, mutta sijoittui ottelussa neljänneksi. Kuningatarottelussa
Antero Raatikaisen omistama Selkärannan Mira sijoittui kuudenneksi ja Asko Mäkisen Huhtian
Jetta seitsemänneksi. Suomenpystykorvien Hirviherra-ottelun voitti Jorma Portaan omistama
Erä-Eeron Saku.
Vuoden 1999 linnunhaukkukokeiden koekalenteriin mahtui viisi koetta. Yksi avoimen luokan
pitkäkoe, piirinmestaruuskoe, kaksi tavallista koetta ja nuorille, alle kolmevuotiaille pystykorville
tarkoitettu Metsopoikakisa. Koekäyntejä näissä tapahtumissa oli 30. Linnunhaukkukokeissa
yhdistyksen koirien menestys jäi Hannu Hyvösen omistaman Valkolammen Vilman neljänteen
sijaan idän lohkon valinnoissa. Yhdistyksen itse järjestämässä Metsopoika-kisassa ei ollut
omia koiria mukana. Yhdistyksen järjestämä hirvenhaukkukoe oli avoimen luokan pitkä koe ja
siihen osallistui vain kolme koiraa. Hirvenhaukut-ottelussa ei ollut yhdistyksen koiria, mutta
kuningatar-ottelussa Tapani Häkkisen omistama Huhtian Täplä sijoittui kuudenneksi.
Suomenpystykorvien Hirviherra-ottelussa Jorma Portaan omistama Erä-Eeron Saku oli toinen
ja Seppo Tahvosen nuori Illansuun Moona seitsemäs.
Linnunhaukkukokeiden järjestämisen sujui vuonna 2000 jo totutun kaavan mukaan niin, että
viidestä kokeesta yksi oli avoimen luokan pitkä koe ja yksi kansainvälinen AHakojen Haukut@.
Kokeisiin osallistui 36 koiraa. Yksi koetapahtumista oli suunnattu nuorille harrastajille
Suomen Kennelliiton nuorisovuoden merkeissä. Kokeeseen osallistui kolme nuorta aloittajaa.
Idän lohkon valinnoista ei yhdistyksen koirista kukaan selvinnyt jatkoon Haukku-otteluun
Asikkalaan. Metsopoika-kisasaan ei yhdistyksen koiria osallistunut. Hirvenhaukkukokeita

järjestettiin yksi kahdeksalle koiralle Toivakassa. Kuningatar-ottelussa Kyösti Rossin
omistama Iita sijoittui neljänneksi, mutta Hirvenhaukut-ottelussa ei yhdistyksen koiria ollut.
Suomenpystykorvien Hirviherra-ottelussa sen sijaan Seppo Tahvosen omistama Illansuun
Moona voitti hirviherruuden ja Jorma Portaan omistama Erä-Eeron Saku sijoittui
kahdenneksitoista.
NÄYTTELYTOIMINTA
Yhdistys osallistui ensimmäisen kerran näyttelyn järjestämiseen yhdessä Etelä-Korpilahden
Säkän kanssa Korpilahden Nelospirtillä vuonna 1986. Näyttelystä ei ole jäänyt juuri kirjallisia
dokumentteja, mutta tarina kertoo näyttelyn tuottaneen yhdistykselle hyvin vähän, mutta
toiselle järjestäneelle yhdistykselle hyvin runsaasti.

Pian näyttelyn jälkeen johtokunta on

kuitenkin tehnyt päätöksen anoa ryhmänäyttelyä Saarijärven Seudun Kennelkerhon kanssa
seuraavana vuonna. Näyttely järjestettiin Saarijärvellä 8.3.1987 ja siihen osallistui 103
koiraa. Näyttely onnistui niin hyvin, että seuraavalle vuodelle jätettiin yhteinen anomus
Kennelkerhon kanssa. Kun edellinen näyttely järjestettiin metsästys- ja suomalaisille
paimenpystykorville ja pienille ja suurille ajokoirille, niin 1988 näyttely oli metsästys- ja
suomalaisille paimenpystykorville, noutajille ja spanieleille. Koiria näyttelyyn ilmoittautui 161.
Vuoden 1989 näyttely anottiin järjestettäväksi Uuraisten Erämiesten kanssa ja lupa saatiinkin.
Esittelyvuorossa olivat metsästys- ja suomalaiset paimenpystykorvat ja pienet ja suuret
ajokoirat, joita saatiin näyttelyyn yhteensä 122. Näyttely järjestettiin elokuun lopulla Uuraisilla.

Vuoden 1990 näyttelyn järjestämisessä yhdistys pääsi ensimmäisen kerran mukaan kaikkien
rotujen näyttelyn järjestämiseen. Järjestäjinä toimivat Keski-Suomen Ajokoirayhdistys ry ja
Keski-Suomen Mäyräkoirakerho ry Keski-Suomen Puna-mustat Pystykorvayhdistys ry:n lisäksi.
Näyttely Järjestettiin toukokuun lopulla Killerjärven raviradalla pääosin ulkonäyttelynä.
Arvosteltavia koiria näyttelyyn ilmoittautui 1750 ja kokonaisuudessaan näyttely onnistui hyvin
kehnoista sääolosuhteista huolimatta. Tämän näyttelyn jälkeen pidettiin vuoden
hengähdystauko ja yhdistys anoi ryhmänäyttelyn järjestämisoikeutta uudelleen Uuraisten
Erämiehet ry:n kanssa elokuulle 1992. Näyttely järjestettiin Uuraisilla metsästys- ja
suomalaisille paimenpystykorville, noutajille ja spanieleille. Noutajien arvostelutuomari
hankittiin oikein ulkomailta koiria tuomaan. Tarkoitus onnistuikin varsin hyvin ja näyttelyyn
ilmoittautui 175 arvosteltavaa koiraa.

Jyväskylän kaikkien rotujen näyttelyn järjestämiseksi tehtiin 1990-luvun alkuvuosina
uudelleenjärjestelyjä. Yhdistys pääsi mukaan muutaman muun yhdistyksen kanssa
järjestämään vuorovuosin Jyväskylän pysyvää kaikkien rotujen näyttelyä. Ensimmäisen kerran
näyttely järjestettiin sisätiloissa 25.7.1993 Hippoksen liikuntakeskuksen urheiluhallissa.
Näyttelyyn ilmoittautui 2100 koiraa ja se oli suuri menestys järjestelyiltään ja tulokseltaan.
Näyttelyn järjestäjinä toimivat yhdistyksemme lisäksi Keski-Suomen Ajokoirayhdistys ry ja
Keski-Suomen Mäyräkoirakerho ry, Seuraavana vuonna Hipposhallissa järjestetystä
näyttelystä vastasi neljä muuta yhdistystä. Vuonna 1995 näyttely siirrettiin talviaikaan ja sen
järjestämisvastuu jaettiin viidelle yhdistykselle, jotka olivat Keski-Suomen Ajokoirayhdistys ry,
Keski-Suomen Beagle ry, Keski-Suomen Mäyräkoirakerho ry, Keski-Suomen Puna-mustat
Pystykorvayhdistys ry ja Sisä-Suomen Metsästysseura ry. Näyttely pidettiin kaksipäiväisenä
11.-12.3.1995 Hipposhallissa ja siihen ilmoittautui lähes 3300 koiraa. Jyväskylän näyttely oli
saanut hyvin järjestetyn ja ystävällisen näyttelyn maineen. Tämä näkyi jatkossa yhä
kasvavina koiramäärinä. Hipposhallin viimeiseksi jäänyt näyttely keräsi yli 2600 koiraa.
Yhdistyksen järjestysvuorolla Jyväskylän näyttelylle sattui kansainvälisen näyttelyn asema
vuonna 1997. Samalla kertaa näyttelyn järjestämispaikaksi neuvoteltiin Messukeskus
Jyväskylän Lutakosta. Kansainvälisyys loi oman leimansa näyttelyyn ja sinne ilmoittautui yli
3600 koiraa. Toinen yhdistysten ryhmä järjesti vuoden 1998 näyttelyn marraskuussa
Messukeskuksessa hyvällä menestyksellä. Näyttelyn järjestäminen joka toinen vuosi viiden
yhdistyksen voimin alkoi tuntua hieman hankalalta ja niin päätettiin yhdistää Jyväskylän
näyttelyä järjestävien yhdistysten voimat. Vuoden 1999 näyttely Messukeskuksessa
järjestettiinkin kymmenen yhdistyksen yhteistoimin ja mukaan tulivat entisten lisäksi Jyväskylän
Metsästyksenhoitoyhdistys ry, Keski-Suomen Kennelkerho ry, Keski-Suomen Nuuskut ry,
Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry ja Keski-Suomen Vinttikoirakerho ry. Näyttely
järjestettiin helmikuussa ja siihen ilmoittautui lähes 3000 koiraa.
Vuonna 2000 oli jälleen vuorossa kansainvälisen näyttelyn vuoro. Näyttely järjestettiin
Messukeskuksessa marraskuussa ja siihen ilmoittautui ennätysmäärä koiria. Koiria ilmoitettiin
näyttelyyn yli 4500. Jo vuoden alkupuolella Suomen Kennelliitto oli myöntänyt Jyväskylän
näyttelylle pysyvän kansainvälisen näyttelyn aseman edellyttäen, että näyttely järjestetään
talviaikana sisätiloissa.

Yhdistyksen osallistuminen näyttelyiden järjestämiseen on ollut aktiivista. Jäsenistöstä on
löytynyt joka näyttelyyn riittävästi talkootyön tekijöitä. Näyttelyjen järjestelyistä vastaaviin
näyttelytoimikuntiin ovat yhdistyksen edustajat osallistuneet moninaisissa rooleissa. Aluksi
jäseninä, varapuheenjohtajina, rahastonhoitajina, näyttelyn sihteereinä, erilaisissa kenttä- ja
järjestyspäälliköinä, mutta loppuvuosina myös puheenjohtajan tehtävissäkin.
KOULUTUS
Yhdistyksen toiminnan alkuvuosien toimintakertomuksissa on mainintoja eri henkilöiden
ehdottamisista ylituomarikoulutukseen. Selkeän kuvan saamiseksi siitä ketkä kaikki ovat
ylituomarioikeudet koulutuksen kautta hankkineet ei asiapapereista selvästi käy ilmi.
Puutteelliset kirjaukset ylituomarioikeuksien hankkimisesta on koko toiminta-ajalta. Vuoden
1989 toimintasuunnitelmassa on ensimmäinen maininta yhdistyksen järjestämästä omasta
tuomarikoulutuksesta. Vuoden 1989 toimintasuunnitelmassa todetaan, että järjestetään
tarpeen vaatiessa hirvikokeiden uusien sääntöjen koulutusta tuomareille. Toimintakertomus ei
kerro onko tarvetta koulutuksen toteuttamiselle ilmennyt. Seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmassa on esitetty ajatus järjestää tarpeen vaatiessa linnunmetsästyskokeiden
ja hirvikokeiden tuomareille täydennyskoulutusta. Sama maininta on myös 1991
toimintasuunnitelmassa ja lisäksi maininta osallistumisesta uusien sääntöjen kehittämistyöhön.
Tämä kehittämistyö koski linnunmetsästyskokeiden uusia koesääntöjä. Vuoden 1992
toimintasuunnitelmassa luvataan järjestää täydennyskoulutusta linnunhaukkukokeiden
palkintotuomareille ja tarvittaessa hirvikokeiden tuomareille. Tämän lisäksi suunnitelmiin on
otettu linnunhaukkukokeiden ja hirvikokeiden oppaiden kouluttaminen ja opastaminen
tehtäväänsä.. Vuodelle 1993 on päätetty anoa yksi linnunhaukkukokeiden
palkintotuomarikurssi. Myös syksyn Haukku-ottelua varten on päätetty järjestää oppaille
koulutusta. Molemmat koulutukset järjestettiin ja lisäksi järjestettiin Haukku-ottelun oppaille
palautepalaveri seuraavan vuoden lohkon valintoja silmällä pitäen. Tästä lähtien yhdistys on
järjestänyt vuosittain vähintään yhden linnunhaukkukokeiden palkintotuomarikurssin.

Vuoden

2000 koekautta varten yhdistys on järjestänyt myös koetoimitsijakoulutuksen
koemuotokohtaisen toisen osan kursseja yhdessä kennelpiirin pystykorvajaoston kanssa.

