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Hyvät kanakoirakerhon jäsenet!
Syksyn jahtikausi jatkuu täydellä tohinalla monella kerholaisella vielä jonkin aikaa.
Vaikka metsäkanalintujen ja seisojametsästyksen osalta parhain kausi alkaa olemaan
pikkuhiljaa ohitse tältä kaudelta, niin peltolinnuilla kausi jatkuu vielä pitkälle syksyyn
ja toivottavasti kelien salliessa vielä vuoden vaihteen jälkeenkin. Toki vielä oman
lisänsä tuo vesilinnun metsästys aina jäiden tuloon asti sekä pienpetojen pintapyynti,
jota kannattaa kokeilla, jos koiralla on vähänkään siihen taipumusta.
Seisojien monipuolisuus mahdollistaa kyllä monenmoista tekemistä läpi vuoden ei
pelkästään metsästämisen, vaan myös monen muun tekemisen muodossa.
Kannustankin kaikkia koiran omistajia aktiivisesti kokeilemaan erilaisia ja uusia
aktiviteetteja yhdessä koiran kanssa.
Tämän vuoden kohtuullisen hyvät kanalintukannat ovat mahdollistaneet
onnistuneita suorituksia ja mieleenpainuvia elämyksiä sekä tarjonneet varsinkin
nuorien ja miksei myös varttuneempienkin seisojien kouluttamiseen hyviä
mahdollisuuksia. Toivottavasti lintukannat vahvistuvat vielä tästä useampien
lamavuosien jälkeen, suunta näyttäisi olemaan tämän syksyn havaintojen perusteella
ainakin oikea.
Pitkin syksyä kantautuneiden tietojen mukaan useat kerhon jäsenet koirineen ovat
menestyneet erinomaisesti metsästyskokeissa ja näyttelyissä eri puolilla maata.
Onnittelut kaikille palkituille!
Kirkkaimman sijan saavuttaneille on myös luvassa kerhon vuosikokouksen
yhteydessä jaettava ja juuri uudistettu kerhomitali muistoksi menestyksestä.
Kerhon toimintasuunnitelmaan kirjattiin keväällä uuden hallituksen toimesta useita
kehittämistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli ennen kaikkea aktivoida kerhon
toimintaa ja jäsenistön osallistumista tarjoamalla monipuolista ja vaihtoehtoista
harrastustoimintaa tukevia tapahtumia kuten esim. koulutustilaisuuksia,
ampumaharjoittelua ja kokeita.
Kevään, kesän ja alkusyksyn aikana järjestettiin useita kerhon jäsenille suunnattuja
koulutustapahtumia. Tarjolla on ollut mm. haulikkoammuntaa Hyvinkään
ampumaradalla, vesityö- ja peltotreenejä. Tapahtumiin on osallistunut mukavasti
kerholaisia, vaikka osaan tapahtumista olisi toki toivottu aktiivisempaakin
osallistumista. Ilo on ollut havaita, että varsinkin uudet kerhon jäsenet ja aloittelevat
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kanakoiraharrastajat ovat osallistuneet koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin
rohkeasti.

KUVA: Haulikkoammuntaa Hyvinkään ampumaradalla heinäkuussa 2019.

KUVA: Junkkaritreenit Hauholla syyskuussa 2019.
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Kaikista tulevat tapahtumat ja tilaisuudet löytyvät ”Tapahtumakalenterista”, joka
löytyy kerhon kotisivuilta kohdasta ”Toiminta”. Kaikkiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
ilmoittaudutaan tämän kautta. Kalenterin näkyvyyttä ja ulkoasua voi muuttaa
mieleiseksi ja sen voi linkittää myös omaan sähköiseen kalenteriin. Tapahtuman
”klikatessa” auki avautuu tarkemmat tiedot tapahtumasta, vastuuhenkilö ja
ilmoittautumisohjeet.
JÄSENREKISTERI JA KOTISIVUT
Kerhon hallituksen keskeisinä tavoitteina oli tämän vuoden aikana uudistaa kerhon
kotisivut ja jäsenrekisteri, jotka olivat jo ajan hampaan pahasti puremia eivätkä
vastanneet enää nykyisiin tarpeisiin. Kevään ja kesän aikana sekä jäsensivut että
jäsenrekisteri uudistettiin.
Toimivat, nykyaikaiset ja asianmukaiset kotisivut ovat someaikakaudesta huolimatta
kuitenkin vielä keskeinen tiedotuskanava ja kerhon imagon kannalta tärkeä asia.
Kotisivuilla ilmoitetaan kaikki kerhon toiminnan kannalta olennaiset ja tärkeät asiat
jäsenistölle. Jatkossa jää pohdittavaksi, että pidetäänkö kotisivut kaikille avoimina vai
tuleeko sinne rajoitettu pääsy vain kerhon jäsenille.
Kotisivuilta löytyvät jatkossa myös kaikki kerhon hallituksen kokousten muistiot.
Tarkoituksena on lisätä toiminnan avoimuutta ja pitää hallituksen pöytäkirjat
kaikkien nähtävillä.
Toisena tärkeänä tiedotuskanavana toimii kerhon Facebook-sivusto, joka on kaikille
avoin ”ryhmä”. Vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi ja jäsenten äänen kuulumiseksi
olisikin hyvä, että mahdollisimman moni kertoisi rohkeasti kokemuksiaan,
havaintojaan ja ajatuksiaan Fb-sivustolla, vaikka kuvienkin kera. Nyt vain kaikki
rohkeasti somettamaan!
Jatkossa harkittavaksi tulee myös muiden some-kanavien kuten esim. Instagramin
hyödyntäminen viestinnässä.
Jäsenrekisterin uudistaminen, ajantasaistaminen ja tietojen siirtäminen uuteen
järjestelmään aiheutti hallitukselle ja ennen kaikkea jäsensihteerille oletettua
enemmän työtä. Jäsenrekisteri saatiin vasta loppukesästä täysin ajantasaiseksi ja
viimeisetkin jäsenmaksut lähetettyä jäsenille. Tällä hetkellä kerhossa on 89 jäsentä.
Vuoden kuluessa kerhoon on liittynyt 13 uutta jäsentä. Uusien jäsenten joukossa on
ollut sekä kanakoiraharrastuksen aloittaneita ensikertalaisia että kokeneita alan
konkareita.
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Toivotankin samalla kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi Kanta-Hämeen
kanakoirakerhoon ja upean harrastuksen pariin!
Huomioitavaa on, että erityisesti naispuolisten jäsenten määrä on kasvussa ja tämä
on erittäin tervetullut piirre vahvasti miespuoliseen harrastajaryhmään.
Jatkossa vuosimaksut ja jäsentiedotteet tulevat uuden jäsenjärjestelmän kautta
sähköpostiin, joten on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki huolehtivat muuttuneet
yhteystietonsa jäsensihteerille (Teemu Ala-Hynnilä, tah@iki.fi, 040 801 9636).
Sähköpostin puuttuessa tiedotteiden ja jäsenmaksun lähettämiseen voidaan käyttää
varalla puhelinnumeroa ja viimeisenä varmistuksena paperista paperikirjettä, joka
toki aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Oletuksena on kuitenkin, että
kaikilla on tänä päivänä toimiva sähköpostiosoite, jota tarvitaan monen muunkin
asian hoitamisessa.
Jäsenrekisterin ja kerhon kotisivujen hallinta sekä ylläpito tapahtuvat jatkossa
www.yhdistysavain.fi tarjoaman palvelun kautta, joka on ensi kokemusten
perusteella koettu toimivaksi, helpoksi ja varsin edulliseksi palveluksi.
TOIMINTA JA TULEVAT TAPAHTUMAT
Loppusyksyn aikana järjestetään vielä useita jäsenistölle suunnattuja tapahtumia ja
tilaisuuksia. Toiminnassa korostuvat tässä vaiheessa vuotta kokeet, haasteottelut ja
kilpailut. Ohessa on koottu tiivistetysti seuraavien kuukausien ajalta keskeiset
tapahtumat, joista pääosin on jo etukäteen tiedotettu Fb-sivujen kautta. Tiedot
tapahtumista ja tarvittaessa tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät myös
kotisivujen ”toimintakalenterista”.
31.10 –
3.11

9.11.

Kerho järjestää ruotsalaisen huippukouluttajan, Mattias Westerlund /
Hundskolan Vision, metsästykoirakursseja 31.10.-3.11. Uiskolassa
Hauholla. Kaksi kahden päivän kurssia peltopäivineen on jo
loppuunmyyty, kuten myös lauantain 2.11. koirakkopaikat, mutta
muutama kuunteluoppilaspaikka on vielä vapaana lauantaille 2.11. (50
€ / hlö). Ilmoittautua voi akpekkanen@gmail.com tai 0400 22 6556.
Kerhon haulikkoammunnan mestaruuskisa Hyvinkään ampumaradalla.
Osoite: Kaidanpääntie 236, 05950 Hyvinkää
Yhteyshenkilö: Jyri Hänninen, 040- 158 8730
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Fasaanijahdin Hauholla Ellilän fasaanitilan mailla, paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Alustavasti käyttöön on varattu kolme
maastoa, kustannus 60 eur / koira, sisältäen kaksi lintua.
Jahtiin ilmoittautuminen (Toni Saarela) tonijasalla@elisanet.fi.

23.-24.11

Fasaanijahti Lapualla (VT-Hunting). Jahtiin mahtuu mukaan 10
koirakkoa, alustava lintuvaraus on 3 lintua / koira / päivä. Majoitus on
Lapualla 10 hengen Simpsiön Anjuta -mökissä. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot (Toni Saarela) tonijasalla@elisanet.fi.

30.11.

Kanta-Hämeen Kanakoirakerhoa nuorten luokan haasteottelu
Salpausselän Kanankoirakerhon nuoria staroja vastaan
Paikka: Lammi, Hämeenlinna
Tuomari: Heikki Nygren
Halukkaita koiria pyydetään ilmoittautumaan 15.11. mennessä, jonka
jälkeen kerhon hallitus valitsee edustusjoukkueen (3 koirakkoa).
Lisätietoja: Timo Helen puh. 040 587 0176, ilmoittautumiset (Hanna
Heinonen) heinohle@gmail.com.

1.12.

Kanta-Hämeen Kanakoirakerhoa avoimen luokan haasteottelu
Satakunnan Kanankoirakerhon edustajia vastaan.
Paikka: Lammi, Hämeenlinna
Tuomari: Heikki Nygren
Pyydämme halukkaita koirakoita ilmoittautumaan 15.11. mennessä,
jonka jälkeen kerhon hallitus valitsee edustusjoukkueen (3 koirakkoa).
Lisätietoja: Timo Helen puh. 040 587 0176, ilmoittautumiset (Hanna
Heinonen) heinohle@gmail.com.

6.12

Itsenäisyyspäivän jahti ’”omia polkujaan kulkeville naisille’” Ellilän
fasaanitilalla. Ilmoittautumiset 29.11 mennessä s-postilla osoitteeseen
(Hanna Heinonen) heinohle@gmail.com. 10 nopeinta naista koirineen
mahtuu mukaan.

14.12

Pikkujoulujahti Hauholla Ellilän fasaanitilalla. Käyttöön on varattu kaksi
aluetta, jahdin kustannus 60 eur / koira, sisältäen kaksi lintua.
Jahtiin osallistumiset ilmoittautumisjärjestyksessä osoitteeseen (Toni
Saarela) tonijasalla@elisanet.fi

14.12

Kerhon pikkujoulut jäsenille Hauholla, Hahkialan kartanossa
pikkujoulubufeen ja hyvän yhdessäolon merkeissä pikkujoulujahdin
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jälkeen. Ilmoittautumiset 10.12. mennessä (myynti@hahkiala.com tai
050 5178194). Hinta jäsenille 20€/hlö. Mukaan voi toki ottaa vaikka
koko perheen, jolloin ei-jäsenet (ellei ole perhejäsen kerhossa)
maksavat 36 € / hlö ja lapset 4-12v 18 €.
Lopuksi toivotan kaikille jäsenille erittäin hyvää loppusyksyä niin
metsästämisen kuin muunkin tekemisen merkeissä!
Toivottavasti tapaamme viimeistään kerhon pikkujouluissa😊😊

Terveisin,
kerhon puheenjohtaja

Esa-Pentti Lukkarinen

