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Hyvää alkanutta vuotta! 

Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 12.2.2011 

klo. 14.00. 

Kokouspaikka on Etelä-Hämeen Kennelpiirin kokous- ja koulutustila Kaurialan kaupunginosassa, 

osoitteessa Parolantie 13, Hämeenlinna.  

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa tullaan tekemään mm. useita henkilövalintoja 

hallitukseen, sekä valitaan uusi puheenjohtaja. Asialista liitteenä. Tervetuloa vaikuttamaan! 

 

Kerhomitalit 

Onko koirasi saavuttanut viimevuoden aikana valionarvon, tai KAER kokeessa ykköspalkinnon? 

Mikäli näin on etkä ole vielä laittanut anomusta kerhomitalin saamiseksi, sinulla on 5.2. saakka 

vielä aikaa ilmoittaa koirasi tiedot sähköpostilla osoitteeseen sasarnon (at) gmail.com. Koiran nimi, 

rekisterinumero ja saavutettu tulos riittävät. Kerhomitalit jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. 

 

Päätösjahti 

Tämän kauden päätösjahti järjestetään 19.2.2011 Korpimaan fasaanitilalla. Kokoontuminen 19.2. 

klo 9.00 Osoitteessa: Konttilantie 155, 31170 Savijoki.  

Lumitilanteen takia osallistumismäärä on rajoitettu. Osallistumismaksu 50e maksetaan kerhon tilille 

568000-4243962, 16.02 mennessä. Maksukuitti  on esitettävä jahtipaikalla. Ilmoittautumiset 

Jahtivouti Pete Huhtalalle puh.no.040-5846821 

 

Tulevaa toimintaa 

Tulevasta toiminnasta (tottelevaisuuskoulutus, junkkaritreenit, kevätilta ym.) tiedottaa 

vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus. 

Viime kesänä mukavasti onnistunut ja hyvän vastaanoton saanut vesityöleiri tullaan järjestämään 

jälleen kesäkuussa, tarkemmat tiedot, kouluttajat, paikka ym. leiristä seuraavassa jäsenkirjeessä.  

 

Puheenjohtajan terveiset 

Aikansa kutakin… näin on todettava.   

Tätä viimeistä jäsenkirjettä kirjoittaessani olen selaillut muistiani… Mieleen tulevat ensimmäisenä 

kuinka ollakaan koirat,  koirien takaa mieleen putkahtelevat ihmiset, kasvot ja nimet. Monet hienot 

tapahtumat ja onnistuneet treenit viimeisten kolmen vuoden pj. kauteni aikana ovat entisestään 

vakuuttaneet minut  tämän kaltaisen kerhotoiminnan tarpeellisuudesta. Eikä minkä tahansa 

kerhotoiminnan, KHKK on sieltä parhaasta päästä, niin tapahtumien laadun, määrän, kuin 

mahtavien ihmisten ja koiriensa perusteella.  

Olen saanut lukemattomia yhteydenottoja jäsenistöltä näiden vuosien aikana; positiivisia 

kommentteja, kehitysehdotuksia, kritiikkiäkin. Näihin olen pyrkinyt vastaamaan parhaani mukaan. 

Monen monta uutta kaveria on tullut teistä, innokkaista kanakoiraihmisistä. 

On tullut kuitenkin aika jättää kapula uuden henkilön kuljetettavaksi.  

Omat koirat ja kasvatit, sekä viime keväänä alkanut karkeakarvaisen saksanseisojan 

jalostusneuvojan toimi, muun muassa, saanevat nyt kipeästi kaivattua aikaa lisää.  

Kiitos teille kaikille mukavasta yhteistyöstä Kanta-Hämeen Kanakoirakerhossa. Olkaa aktiivisesti 

mukana toiminnassa, nähdään tapahtumissa! Terveisin Eija 
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