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Kennelseuran toiminta1950-2000 kirjaksi
Historiikki Kennelseuran ensimmäisen viidenkymmenen vuoden
toiminnasta on nyt valmis, ja sen taittoon ja painatukseen haetaan
rahoitusta. Historiikin kirjoittaminen on ollut mahdollista, koska kaikki
pöytäkirjat ja jonkin verran muuta materiaalia on pidetty huolellisesti
tallessa.
Arkistot luovutetaan Pietarsaaren Kaupunginmuseon arkistoon.
Siellä historiamme on yleisön ja tutkijoiden käytössä. Jaostoja innostetaan
myös
tarkistamaan
omat
arkistonsa
ja
toimittamaan
ne
kaupunginmuseoon osaksi arkistoamme. Sitten meidän ei tarvitse olla
huolissamme kirjatun ja myös kuvatun menneisyytemme katoamisesta.
Tapahtuu myös
Uudenkaarlepyyn ryhmänäyttelyn 11.6.2022 valmistelut ovat käynnissä.
Näyttely on ryhmille 1/5 ja 7/8, eli FCI 1 Lammas- ja karjakoirat, FCI 5
Pystykorvat ja alkukantaiset koirat, FCI7 Seisovat lintukoirat ja FCI8
Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat. Näyttely pidetään Juthbackassa.
Näyttelyn valmistelussa ja itse näyttelypäivänä tarvitaan runsaasti
vapaaehtoisia avustajia erilaisissa tehtävissä. Kaikki jaostot osallistuvat
toteutukseen. Toivomme myönteistä suhtautumista, jos kiinnostustanne
avustaviin tehtäviin kysellään.
Näyttelyn kotisivut: https://www.showlink.fi/shows/uusikaarlepyyrn22/fi
Koulutukset
Yhdistyksemme kouluttaa
arki- ja kilpailutottelevaisuudessa, palveluskoiratottelevaisuudessa,
rallytokossa, agilityssä, näyttelyesiintymisessä, noutajien taipumus- ja
metsästyskoeosaamisessa sekä pelastuskoiraosaamisessa.

Koulutuskausi ajoittuu pääosin touko-syyskuun väliseen aikaan.
Pitkäkestoisissa koulutuksissa harjoitellaan läpi vuoden. Tiedotamme
aloituksista verkkosivustollamme ja parhaiten koulutuksista vastaavat
jaostot omilla verkkosivustoillaan ja fb sivuillaan Meille on tärkeätä, että
koira tekee asioita omasta halustaan koska tekeminen on sille mielekästä
ja palkitsevaa. Sen vuoksi koulutuksemme perustuu aina tekemisen
positiiviseen vahvistamiseen.
Kilpailut
Virallisia kisoja ja kokeita on tulossa tänä vuonna seuraavasti: Agility (5),
noutajien taipumuskoe NOU, Noutajien NOME-B-koe, metsästyskoirien
ajokokeita AJOK, palveluskoirien hakukoe PAHA, pelastuskoirakoe PEKO
A/B sekä pelastuskoirien hallittavuuskoe PEKO.
Epävirallisia kilpailuja ja näyttelyitä: Agilityn nk. möllikisat ja Jaakon
päivien Match Show.
Jäsenmaksu 2022
Vuosikokous päätti nostaa jäsenmaksun 20 euroon. Perhejäsenen
maksu 5 € säilyy ennallaan. Jäsenmaksut on tuloutettu suurimmalta
osaltaan jaostoille toimintaa varten, ja vain pieni osa on jätetty
yhdistyksen välttämättömiin menoihin. Kulupuoli on kuitenkin
kasvanut viime aikoina erityisesti Kråkholman koulutuskenttään
kohdistuneen ilkivallan lisääntymisen ja myös kaluston, kuten
traktoriruohonleikkurin huolto- ja korjauskulujen vuoksi. Ilkivaltaa
vastaan on käyty mm. hankkimalla lukittava puomi estämään eitoivotun autojen pääsyn kentälle. Näistä syistä vuosikokous piti
jäsenmaksun korottamisen välttämättömänä.
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