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Tervehdys Uudenmaan kanakoiraharrastajat!
Taas on yksi metsästyskausi takanapäin ja erilainen kevät, joka sotki monia suunnitelmia. Nyt on aika tehdä
uusia suunnitelmia ja valmistautua loppuvuoteen. Toko-ohjaajia tarvitaan myös, joten olettehan aktiivisia ja
yhteydessä tapahtuman järjestäjään.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.6.2020 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Paikalla oli 16
yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jyri Hänninen. Kokouksessa todettiin, että
kerhon taloutta on hoidettu hyvin ja kerhon taloudellinen tilanne oli vuodenvaihteessa hyvä.
Puheenjohtajana jatkaa Sanna Aalto. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kari Kallio ja Antti
Mäkeläinen. Sami Nevalainen oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta, joten loppukaudeksi oli myös paikka
auki. Hallitukseen valittiin uutena Kalle Härkönen ja toiselle kolmivuotiskaudelleen Kari Kallio. Paavo
Timonen valittiin yhdeksi vuodeksi.
Jäsen- ja liittymismaksut pidettiin ennallaan ja toimintakin jatkuu entisiä toimintoja mukaillen.

Kesäpäivät
Kesäpäivät vietetään Rengossa toimintakeskus Suvipielisessä 24.-26.7.2020. Kesäpäivien
teemana on yhdessä tekeminen. Lauantaina ohjelmassa on vesityöharjoituksia ja mahdollisesti
leikkimielisiä kilpailuja. Koko viikonlopun ajan tarjolla on ennen kaikkea leppoisaa
yhdessäoloa samanhenkisessä seurassa.
Majoittuminen siskonpedissä salin lattialla (omat patjat) tai omassa teltassa / autossa /
asuntoautossa / asuntovaunussa tms.
Lisätietoja kesäpäivien kohteesta Suvipielisestä:
https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/hml_res-au__etusivu/suvipielinen
Osallistua saavat viranomaisten määräysten mukaisesti rokotetut koirat. Varaa koirasi
rokotustodistus/-kortti mukaan!
Hinnat: 20€ / 10 talkootuntia
Ilmoittautumiset 20.7.2020 mennessä: Petra Penttonen, txt/whatsapp 040-766 7845 tai
petra.penttonen@gmail.com
Ilmoita samalla:
• maksatko rahalla vai talkootunneilla (rahalla maksettaessa maksu yhdistyksen tilille
ja kuittikopio Petralle viimeistään 20.7.2020 - kirjaa maksun viestiin "osallistujan
nimi, kesäpäivät")
• koska tulet ja koska lähdet (koko viikonloppu vai vain yksi päivä)
• majoitutko siskonpedissä salissa vai jotenkin muuten (esim. asuntoauto tai -vaunu,
teltta tms)
• mahdolliset ruoka-aineallergiat
Ohjelma (klo-ajat ovat suuntaa-antavia):
Perjantai 24.7.2020
18.00 Alkaen saapuminen, majoittuminen ja la ruoan valmistelu

20.00 Saunat
22.00 Iltapala
Lauantai 25.7.2020
08.00 Alkaen aamupalan valmistus ja aamupala
10.00 Alkaen vesityöharjoituksia
13.00-15.00 Ruokailun valmistelu ja ruokailu
15.00 vesityöt jatkuu / leikkimielisiä kilpailuja
18.00 Saunat
21.00 Iltapala sekä iltaohjelma
Sunnuntai 26.7.2020
08.00 Alkaen aamupalan valmistus ja aamupala
10.00 Luento: Metsästyskoiran kunto lepo- ja metsästyskaudella, ell Jonnariina Pulli
12.00 Rääppiäiset ja loppusiivous yhdessä
13.00 Vesityökokeen kokoontuminen
KAER-mestaruuskokeet
Yhdistyksen mestaruuskokeiden kisakeskuksena toimii Pornaisten leirikeskus ja koemaastot
sijaitsevat ympäristössä. Lauantaina kilpailevat NUO- ja VOI-luokat. Sunnuntaina kilpailee
AVO-luokka. HUOM! Ilmoittautuminen päättyy 19.10.!
Kaikki määräajassa ilmoittautuvat yhdistyksen jäsenet mahtuvat kokeeseen, koska kokeen
osallistujamäärää jäsenten osalta ei ole rajoitettu.
Lauantai 30.10.2020 Pornainen
Luokat: NUO / VOI maksut jäsenille: 70 / 70€ maksu tilille: FI90 5092 0920 3449 40
Ylituomarit: Harri Siivonen, Jarmo Katajamaa, Jarkko Marjakangas.
Ilmoittautumiset: Sanna Aalto / aaltosylvi@gmail.com / puh. 045-111 4248 / 19.10.
mennessä.
UKH NUO ja VOI-luokkien mestaruuskoe ja Helsingin piirinmestaruuskoe. Ilm. alkaa 3.9. klo
9.00. Ilmoittautuminen kirjallisesti sähköpostiin (SSK ilm.lomake+maksukuitti). Ulkopuolisten
os.maksu 95€.
Sunnuntai 1.11.2020 Pornainen
Luokat: AVO maksu jäsenille: 70€ maksu tilille: FI90 5092 0920 3449 40
Ylituomarit: Jarmo Katajamaa, Jarkko Marjakangas, Harri Siivonen
Ilmoittautumiset: Päivi Reiman / paivi.reiman@sci.fi / puh. 040-537 1213 / 19.10. mennessä.
UKH AVO-luokan mestaruuskoe. Ilm. alkaa 3.9. klo 9.00. Ilmoittautuminen kirjallisesti
sähköpostiin (SSK ilm.lomake+maksukuitti). Ulkopuolisten os.maksu 95€.
Muut KAER-kokeet
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Kennelliiton tapahtumakalenterista.
Vesityökokeet
12.7. Santahamina, Helsinki, 26.7. Renko
KAER-kokeet
9.10. Kärkölä, 10.10. Kärkölä, 27.11. Kärkölä, 28.11. Kärkölä 18.12. Kärkölä, 19.12. Kärkölä.
Muita jäsentilaisuuksia ja muita asioita
Toko- ja noutoharjoituksia järjestetään Tuusulan Terrisuolla maanantaisin klo 19.00 ajalla
27.7.-17.8.2020. Osallistua saavat viranomaisten määräysten mukaisesti rokotetut koirat. Varaa
koirasi rokotustodistus/-kortti mukaan! Koulutuksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Lisätietoja
harjoituksista sekä ajo-ohje paikalle löytyy kotisivuiltamme.
Näille päiville haetaan myös toko- sekä nouto-kouluttajia, jotka saavat koulutuksen
vetämisestä talkootunteja ja km-korvauksen. Ilmoita halukkuudestasi toimia kouluttajana
laittamalla s.postia osoitteeseen paivi.t.reiman@gmail.com.

Vesityöharjoitukset Santahaminassa pyritään pitämään viikolla ennen kokeita. Mikäli
harjoitusten pitäminen onnistuu, ilmoittautumisohjeet kerrotaan yhdistyksen kotisivuilla ja
facebook-ryhmässä.
Edelleen mikäli harjoitukset voidaan pitää, huomioi, että harjoituspaikka on Puolustusvoimien
alueella, joten osallistujan pitää olla Suomen kansalainen. Myös kokoontumispaikalla tulee olla
ajoissa, sillä myöhästyneet eivät pääse alueelle.
Maastoharjoituksia pidetään Kärkölässä 11.10., 29.11. ja 20.12. klo 9-14. Kunakin päivänä on
kaksi samanaikaista ryhmää. Yhteen ryhmään mahtuu viisi koirakkoa. Hinta on 70e. Maksu on
maksettava UKH:n tilille FI90 5092 0920 3449 40 välittömästi sen jälkeen, kun on saanut
vahvistuksen treenipäivään mahtumisesta. Lähetä maksun kuitista kopio Petralle ja ilmoita
harjoitukseen tuomasi koiran rotu, ikä ja koulutustaso (NUO, AVO, VOI / seisoo / ei tietoa
seisooko / voidaan pudottaa / ei voida pudottaa: miksi ei? / mahdolliset ongelmat: kerro
tarkemmin).
Vasta kuitin ja tietojen lähetyksen jälkeen paikka on varmistunut ja mikäli tietoja ei ole tullut
viikon sisällä, menetät paikkasi. Etusijalla on aina sellainen jäsen, joka ei ole aikaisemmin
(kuluvalla metsästyskaudella) osallistunut. Kysy siis ensin mahdutko mukaan!
Ilmoittautumiset
11.10. harjoituksiin 11.9.,
29.11. harjoituksiin 29.10. ja
20.12. harjoituksiin 20.11. klo 9.00 alkaen: Petra Penttonen, txt/whatsapp 040-766 7845 tai
petra.penttonen@gmail.com.
Haulikkoammuntaa on mahdollista harjoitella mm. Mäntsälän, Sibbo Skyttegillen, Suomen
Metsästysyhdistyksen Sipoon, Espoon Ampumaratayhdistyksen Lahnuksen ja Hyvinkään
Metsästysampujien Ridasjärven ampumaradoilla ratojen normaaleina aukioloaikoina.
UKH:n ampumamestaruuskilpailuille haetaan järjestäjää. Ilmoittaudu ja/tai kysy lisätietoja pj
Sanna Aallolta (aaltosylvi@gmail.com).
Haasteottelu KAER F UKH – Kymenlaakson Kanakoiraseura järjestetään 28.11.2020
Kärkölässä. UKH:n joukkueen valitaan mestaruuskokeiden luokkiensa parhaista sijoitusten
mukaisessa järjestyksessä (paitsi AVO-luokasta paras AVO2).
HUOM!
Kaikkiin UKH:n järjestämiin kokeisiin tai maksullisiin harjoituksiin voi osallistua myös
talkootunneilla
(https://asiakas.kotisivukone.com/files/uudenmaankanakoiraharrastajat.kotisivukone.com/Talko
ohyvitysohjesaanto.pdf).
Yhdistyksen kautta on myös vuokrattavissa fasaanilaunchereita omiin harjoituksiinne. Laitteita
vuokrataan viikonlopuksi perjantaista sunnuntaihin hintaan 30€. Lainaaja vastaa laitteiden
mahdollisista vaurioista. Yhteyshenkilönä toimii Antti Mäkeläinen 040 593 1244
kennelpoika1@gmail.com.
Yhdistyksen kotisivuilla on Ykkösgalleria, jossa esitellään ykköstuloksella KAER, KAKE,
KAME tai KATU -kokeissa palkitut koirat. Katso kotisivuilta ohje ilmoitettavista tiedoista.
UKH:n talkootunnit ilmoitetaan Petra Penttoselle sähköpostitse kolmen kuukauden sisällä
siitä, kun talkootunnit on tehty. Petran s.postiosoite on petra.penttonen@gmail.com.
Tiedotteen mukana tulee vuoden 2020 jäsenmaksulasku. Maksathan sen ajoissa tai ilmoitat
jäsensihteerille, mikäli haluat erota jäsenyydestämme. Näin vältymme turhien karhulaskujen
lähettämiseltä. Mikäli sait tiedotteen vielä perinteisenä postina, mutta pystyisit vastaanottamaan
sen sähköisesti, olethan ystävällinen ja ilmoitat toimivan s.postiosoitteesi jäsensihteerille
osoitteeseen uudenmaankanakoiraharrastajat@gmail.com.

Yhdistyksen kotisivuille tullaan päivittämään ajankohtaista tietoa tapahtumista.
www.uudenmaankanakoiraharrastajat.com
Yhdistyksellä on myös jäsenille tarkoitettu Facebook-ryhmä, joka on tarkoitettu keskusteluun, mielipiteiden
vaihtoon ja verkostoitumiseen.
Aktiivista treenikautta kaikille!
HALLITUS

