
KEMIN KENNELKERHO RY 1931 – 2016  JÄSENTIEDOTE 24.05.2016 

Kerhon vuosikokous pidettiin 23.02.2016 Ravintola Puukerhossa Vallitunsaaressa. Kokouksen aluksi vietettiin 
hiljainen hetki Ilpo Klemetin ja  kerhon pitkäaikaisen kunniapuheenjohtajan Allan Karvosen muistoksi. 

 Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat ja palkittiin kokeissa menestyneet koirat.  Valionlautasia jaettiin 
normaali määrä: 6 kpl. Kerhon parhaana koirana palkittiin Mika Kurosen omistama venäjänajokoiranarttu FI KVA FI 
MVA SE Mva Riistakairan Iina, joka sijoittui kolmanneksi SM-kisoissa. Ampumakilpailujen palkinnot jaettiin ja  kerhon 
parhaan ampujan tittelin voitti Kari Heinonen 172 pisteellä. Kokoukseen osallistui 24 kerhon jäsentä; 
puheenjohtajana  toimi Martti Uksila ja sihteerinä Mikko Haapaniemi. Kokouksessa valittiin kerhon puheenjohtajaksi  
uudelleen Matti Vinblad ja johtokuntaan tulivat uusina Jani Nuutinen ja Jari Koskela.  Kari Pekkala ja Matti Luukkonen 
jäivät pois johtokunnasta. Karille ja Matille lämpimät kiitokset ansiokkaasta toiminnasta kerhon johtokunnassa.  
Jaostot jatkavat lähes entisillä miehityksillä.  Mikko Haapaniemi toimii kerhon sihteerinä. 

Perjantaina 03.06.2016 klo 19.00 pidetään kerhoilta Keminsuun Metsästysseuran majalla Hyypiössä.  Pellon 
eläinlääkäri Pekka Salminen tulee luennoimaan koirien loisista ja loislääkityksistä. Tilaisuudessa tarjotaan 
pullakahvit ja paistetaan makkaraa. Ilmoittautumiset Matti Vinbladille 01.062016 mennessä (iltaisin puhelimella tai 
mieluummin sähköpostiin).  

Lauantaina 11.06.2016 klo 12.00 pidetään luentotyyppinen koulutustilaisuus  Jokikeskus Puukerholla 
Vallitunsaaressa. Luennoimassa on Jessica Aschberg koiran koulutuksesta mm. tottelevaisuuden opettamisesta.  
Mahdollisuus myös käytännön opetukseen piha-alueella. Tilaisuudessa tarjotaan pullakahvit . Ilmoittautuminen 
Matti Vinbladille 09.06.2016 mennessä. 

23.-24.07.2016 järjestetään kansainvälinen koiranäyttely  yhdessä Kemin Seura- ja palveluskoirakerhon kanssa. 
Koiria tulee n. 2000 kpl ja kaikkien kykenevien kerhon jäsenten olisi hyvä tulla talkoisiin. Näyttelyn rakentaminen 
alkaa perjantaina 22.07.2016 klo 16.00 Sauvosaaren urheilukentällä. 

Kokeita ja kursseja järjestetään seuraavasti: 
Kerho järjestää linnunhaukkukokeiden palkintotuomarin peruskurssin 17.06.2016; tiedustelut:  Markku Jussila.                                                                                                                                                                         

Kerho järjestää hirvenhaukkukokeiden palkintotuomarikurssin uusille ja vanhoille tuomareille sekä 

karhunhaukkutaipumuskokeen palkintotuomarikurssin 13.08.2016. Kurssit pidetään Keminsuun Metsästysseuran 

toimitiloissa ja ne alkavat klo 10.00. Ilmoittautuminen  Matti Vinbladille.  

Kerhon  mestaruushirvenhaukkukoe pidetään 15.10.2015. 

Kerhon mestaruusajokoe järjestetään 09.11.2016. 

Kanakoirakokeita pidetään seuraavasti: vesityökokeet 01.08.2016 ja 08.08.2016, metsäkokeet 03.09.2016 ja 
04.09.2016.  

Linnunhaukkukokeet ovat 08.-09.09.2016 Inarissa (maaottelu).  

Jos esim. osoitetietosi tai sähköpostiosoitteesi on muuttunut, niin ilmoita muuttuneet tiedot puheenjohtajalle. 

Muuta toimintaa kuluvalle vuodelle: 

Vähäjoen kämppä maalataan ensi kesänä ja myös siihen tarvitaan talkoomiehiä.  

Ampumakilpailut pidetään sunnuntaina 07.08.2016 klo 10.00 (trap+pienoishirvi, lisätietoja antaa Kari Pekkala). 

Yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä 149 kpl, joista maksavia jäseniä on 81 kpl. Vuosikokous ei muuttanut jäsen- ja 

liittymismaksuja, jotka ovat:  jäsenmaksu 20 € ja liittymismaksu 30 €.   Maksaville jäsenille on tiedotteen mukana 

jäsenmaksulomake, jonka eräpäivä on 15.06.2016. Ne kerhon jäsenet, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet 

sähköpostiosoitettaan voivat ilmoittaa oman sähköpostiosoitteensa puheenjohtajalle osoitteeseen: 

mattivinblad@luukku.com. 

mailto:mattivinblad@luukku.com


Kerhon uudistetut kotisivut löytyvät osoitteesta: www.keminkennelkerho.com.   Tapahtumakalenteria kannattaa 

seurata. Sivuilta löytyvät myös kerhon järjestämien koirakokeiden tulokset  ja vuosikokouksen toimintakertomukset 

ja vuosikokouspöytäkirjat, kerhon säännöt ja pentupörssi, jonne jäsenet  voivat laittaa ilmaiseksi tietoja omista 

pentueistaan. Kerhon jäsenedut ovat samat kuin viime vuonna: 

JÄSENEDUT 

 Kerhon jäsen pääsee kerhon järjestämään koirakokeeseen ilmaiseksi, mutta ruokailu on maksullinen koko 

koeryhmältä. 

 Pellon koiraseminaariin kyyti ja pääsyliput ilmaiseksi (mikäli tapahtuma järjestetään) 

 Pikkujouluruokailu 

 PEVISA- etuus: 

Mikäli kerhon jäsen käyttää koiraansa pevisatarkastuksessa (lonkka-, kyynärnivel-, polvi- tai silmätarkastukset), niin 

hän voi vuoden aikana saada 50 euron tuen kerholta. Tuki on jäsenkohtainen: 1 kerta/vuosi. Tuki maksetaan kuittia 

vastaan. 

Etuuteen on oikeutettu jäsen, joka on tehnyt 2 talkoopäivää vuodessa kerhon tapahtumissa. Talkoopäivät voi 

suorittaa mm. näyttelyissä, koirakokeissa jne. 

 

TOIMIHENKILÖT VUONNA 2015   

Puheenjohtaja: Matti Vinblad  Rahastonhoitaja: Eero Yliniemi                                                                                                                                            
040-5193803  Jarkkoniityntie 50 040-5757437  Rovaniement. 1542                        
mattivinblad@luukku.com 94500  LAUTIOSAARI eeroyliniemi@gmail.com 95315  TÖRMÄ   

Varapuheenjohtaja: Markku Tervonen Sihteeri  Mikko Haapaniemi                              
0400-952067  Simonraitti 3  040-7640944  Sofiankatu 8                                         
markku.tervonen@pp.inet.fi  95230  MAKSNIEMI mikko.haapaniemi@pp3.inet.fi  94700  KEMI                               

Jani Nuutinen  Vainionkatu 2  Kari Heinonen  Vainionkatu19 A                                                 
040-5646570  94200  KEMI     040-5383441  94200  KEMI   

Seppo Prusila  Yrittäjänkuja 41 Juha Tuulaniemi Vastuutie 3                                       
0400-156657  94450  KEMINMAA 040-5879216  94450  KEMINMAA 

Markku Jussila  Luotsitie 5  Jari Koskela       Tervolantie 2230               
040-8333300  95230  MAKSNIEMI 0400-843410  95370  ITÄKOSKI  

 

Jäsenrekisterinhoitaja:  Tapio Korpi                                                                                                                                              
044-5133122  Rovaniementie 1363                                                                                                                    
tapsa.korpi@pp.inet.fi 95315  TÖRMÄ              
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