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1. Yleistä,  
Jälleen on yksi koe- ja metsästyskausi lähes takana ja koirat ja koiranohjaajat ym. taustajoukot voivat 
kohta hiukan huilia ennen seuraavia koitoksia. Kerhon toimihenkilöt toivottavat jäsenille hyvää kevättä 
ja kesää. 

Kerhomme on viettänyt hieman SM-kisojen jälkeistä hiljaiseloa, joten nyt on hyvä aikaa aktivoitua 
uudelleen, sekä kehittää yhteistoimintaamme, sekä koetoimintaa. Viime vuosina kokeisiin on ikävä kyllä 
osallistuttu kerhomme puolesta heikosti, ja ensi syksyn tavoitteisiimme kuuluu osallistuja määrien 
nosto ajokokeisiin.  

Kerhon jäsenmäärä on pysynyt suurin piirtein samana ja jäsenistöä on noin 60 henkeä. Olemme 
pyrkineetkin nyt kasvattamaan seuran jäsen määrää, ja kyselleet uusilta dreeveri harrastajilta 
halukkuutta osallistua mukaan toimintaan. Toivottavasti saadaan uusia jäseniä kiinteästi toimintaan 
mukaan.  

Lisäksi kerhomme puolesta kehoitamme kaikkia uusia jäsniä, ja miksei vanhojakin osallistumaan 
tuomarikurssille. Tämä siksi että kyseisellä kurssilla opetetaan se mitä dreeveriltä vaaditaan 
metsästyskäytössä. 

Seuraava yhteinen tapahtuma on Kevätkokous paikka Kangasalan VPK:n tila ja aika tiistai 15.3     
kello 18.00. Osoite Atrakuja4, Kangasala. 

2. Tulevan kauden muita tapahtumia 
- Pilkkikilpailut, 19.3.2022. Paikka Kari Perälän mökki. Jäälle meno 9.00. Osoite Nuottakärjentie 47, 

Kangasala. 
- Kesäpäivät 17.6.2022, mato-ongintaa ja lätyn paistoa. Paikka Längelmävesi Laurilan Teron mökki 
- Dreeverijärjestön vuosikokous järjestetään 9.4.2022 Kymen piirin alueella. Kokoukseen osallistuvat 

kerhon puolesta Osmo Setälä ja Arto Uotila. Joten jos sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua 
kokeeseen, niin toivottavaa olisi että toimitat valtakirjan kokousta koskien puheenjohtakalle tai 
sihteerille. 

- Syksylle peurajahti VMY:n kanssa Vesilahdella. Päivämäärästä ilmoitetaan lähempänä. 
- Palkintotuomarikurssi, Elokuussa. Tarkempi paikka ja päivämäärä ilmoitetaan lähempänä. 
- Suunnitellut ajokokeet 

o Syyskuun loppu 
o Lokakuun loppu  
o Virrat 18.11.2022, tämähän järjestetään vaikka yhtään koekoiraa ei ilmoittaudu 
o Pitkäkoe 



 

Kokeisiin ilmoittautumiset 5 pv. ennen koetta paitsi pitkään kokeeseen 1 pv ennen koetta.  

Kokeiden keskuspaikkoja ei olla vielä vahvistettu pl. Virtain koe. Koe- ja keskuspaikat ilmoitetaan 
kilpailukutsun yhteydessä. 

 

3. Jäsenmaksu vuodelle 2021 & 2022 
 

Hupsista keikkaa, eli viime vuonna 2021 jäsenkirje jäi lähettämättä. Ja täten kukaan ei ole luonnollisesti 
jäsenmaksua vuodelle 2021 maksanut. Päätimme yhdessä johtokunnan kanssa että perimme sen 2022 
vuosi maksun yhteydessä. Täten jäsen maksu on normaalista poiketen 20€ 
  
Jäsenmaksu 20 € tulee maksaa Pirkka-Hämeen Dreeverikerhon tilille numero  

FI58 4510 7820 0078 96 viimeistään 10.03.2022 mennessä. Mitään erillistä tilisiirtoa ei lähetetä vaan 
maksakaa omatoimisesti tuo muodollinen jäsenmaksu. 

Ja jos olet uutena jäsenenä kyseistä maksua maksamassa, niin tuolloin maksu on luonnollisesti 10€. 

 

Terveisin 

Johtokunta 

PS. Seuraa päivityksiä tulevien tapahtumien osalta internet sivujemme kautta. Osoite etusivun otsikossa. 


