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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

Yleistä: 

Kulunut toimintavuosi oli kerhon 86 ja toiminnaltaan varsin normaali. 

Vuosikokous pidettiin Neste Oil Tupasvillassa 23.02.2017 ja paikalla oli 21 kerhon jäsentä. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Hannu Kauppila ja sihteerinä Raimo Faarinen.  Kokous sujui sopuisasti, eikä mistään 

asiasta tarvinnut äänestää.  Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Vinblad ja sihteerinä on toiminut 

vuoden aikana Mikko Haapaniemi. 

Kerhon kaikki rahaliikenne keskitettiin Kemin Seudun Osuuspankkiin ja myös Nordean osakkeet siirrettiin 

Osuuspankin hoidettavaksi. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Nordean osakkeita ostettiin lisää 

edellisenä vuotena maksetun osingon suuruisella summalla. 

Viime kesänä järjestettiin Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon kanssa kansainvälinen koiranäyttely, jossa 

koiramäärä laski edelliseen näyttelyyn verrattuna. Näyttely vaati melkoisen määrän talkootunteja ja kerhon 

puolesta oli talkoolaisia kahtena päivänä 41 henkeä. Kokouksia pidettiin 4 kappaletta ennen näyttelyä ja 1 

kokous näyttelyn jälkeen.  Talkoomiehiä saatiin paikalle tarpeellinen määrä, mistä kiitos kaikille näyttelyn 

järjestämiseen osallistuneille.  Näyttelyn tuotto oli erittäin hyvä ottaen huomioon koiramäärän laskun. 

Koiranomistajat ja ulkomuototuomarit kehuivat näyttelyämme todella onnistuneeksi. Elokuussa pidettiin 

kerhon perinteiset ampumakilpailut, johon osallistui vain 3 kilpailijaa. 

Vähäjoen kämpän kattohuovat ja räystäslaudat uusittiin. Pikkujoulua vietettiin Ravintola Käpylässä ja 

paikan päällä oli 26 kerhon jäsentä ja 8 ei-jäsentä.  

Vuosikokouksen yhteydessä jaettiin ampumakilpailujen palkinnot, valionlautaset ja kiertopalkinnot. 

Jäsenmaksuja kertyi kerhon tilille vähemmän kuin edellisenä vuotena. Osalla jäsenistä on maksu ilmeisesti 

päässyt unohtumaan. Puheenjohtaja ja sihteeri eivät ole perineet työstään mitään korvausta. 

Kokoukset, Tilaisuudet, Tapahtumat 2017 

Johtokunta on kokoontunut neljä kertaa ja jaostot useita kertoja kokeiden järjestämiseksi. 

Vuosikokous pidettiin 23.02.2017 

Näyttelytoimikunta on kokoontunut viisi kertaa. 

Kansainvälinen koiranäyttely pidettiin Kemissä , Sauvosaaren kentällä ; koiria yhteensä  1724 kpl. 

Kerhon ampumakilpailut pidettiin elokuussa, yhteiskilpailun voitti Seppo Närvänen 123 pisteellä. 

 

 



 

 

Koetoiminta 

Kanakoiramiehet järjestivät kahdet vesi- ja jälkityökokeet Keminmaassa ja yhdet Kemijärvellä,  lisäksi 

kaksipäiväiset Kaer-kokeet Kemijärvellä ja Kemissä. , Ajokoepuolella järjestettiin piirinmestaruusajokokeet. 

Linnunhaukkupuolella järjestettiin yhdet kokeet.  Hirvenhaukkukokeet pidettiin Keminsuun 

Metsästysseuran majalla. 

Hirvenhaukkukokeiden ja karhunhaukkutaipumuskokeiden palkintotuomarikurssit pidettiin elokuussa 

Keminsuun Metsästysseuran majalla ja kurssille osallistui yhteensä 16 henkeä.  

Kerhon jäsenet osallistuivat kohtalaisella menestyksellä kokeisiin ja näyttelyihin:                                          

Mika Kurosen omistama venäjänajokoiranarttu Riistakairan Iina sijoittui kolmanneksi Sm-kisoissa.             

Jari Koskelan omistama jämtti Kotaojan Rambo haukkui kaksi hyvää ykköstä ja samassa taloudessa asustava 

Siperin Xena tuli käyttövalioksi haukuttuaan kaksi ykköstulosta.                                                                      

Martti Uksilan omistama karjalankarhukoirauros Teilojan Säkä sai Tornion kv-kokeesta cacitin.  Säkä voitti 

myös kerhon hirvenhaukkumestaruuden hyvällä tuloksella. 

Jäsenmäärä 2017 

Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.2017 141 henkilöä, joista maksavia 74, ainaisjäseniä 6, kunniajäsen 1 ,  

vapaajäseniä  51, sekä johtokunta+pj  9 henkilöä. 

Merkkipäivät 

50-vuotta täyttivät:  Blomster Riitta-Liisa, Nevala Meini, Kukkonen Ari, Kukkonen Reijo 

60-vuotta täyttivät:  Hast Kari, Prusila Seppo, Kesti Heikki  

70-vuotta täyttivät:  Tervonen Markku, Pekkala Kari, Tytärniemi Matti, Faarinen Raimo, Metso Pekka 

80-vuotta täyttivät: Nykänen Niilo 

Kerho lahjoitti kaikille päivänsankareille Eräpuun tekemän hyvän käyttöpuukon. 

Kuolleita 

Kenttä Aarre 

Nikupeteri Reino 

Rainto Jouni 

Lautiosaaressa 20.01.2018 
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