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Hyvää alkanutta vuotta 2021 

Jälleen on yksi poikkeuksellinen aikakausi kerhon 

historiassa vierähtänyt ja aika aloitella uutta vuotta  

poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä vuosi onkin 

kerhon 10 v. juhlavuosi. 

Vuonna 2020 järjestimme yhden toiminnallisen 

viikonlopun 

Koronan hellittäessä otettaan kesällä , niin pikaisesti 

järjestimme elokuun alussa 8.-9.8. kesäpäivät ja 

kokoonnuimme koulutuksen ja vuosikokouksen 

merkeissä Uuraisilla/Vehniässä , jonne saapuikin 

kiitettävästi väkeä . Viikonloppu vierähtikin mm. 

Vakkerin Timon koulutuksessa , jossa osansa sai 

hihnan molemmat päät       sekä tietenkään unohtamatta vesitreenejä , saunomista ja muuta mukavaa . 

Vuosikokouskin saatiin pidettyä .   

Marraskuulle suunnitellun SM- kokeen  ja pikkujoulu viikonlopun valitettavasti jouduimme perumaan 

pahentuneen koronatilanteen johdosta.   

Kuluvana vuonna 2021 on tiedossa mukavaa tekemistä ja kokoontumisia , mikäli tilanne sen sallii. Tietenkin 

kerhon 10 vuotis teemalla. 

Järjestämme mm. valokuvakilpailun juhlavuoden kunniaksi joka alkaa 15.3. ja päättyy lokakuun lopussa , 

jotta ehdimme tehdä kollaasin Spinonekerhon vuosijuhlaan ja julkistaa siellä voittajat , joita odottavat 

jälleen ruhtinaalliset palkinnot       

Tänä vuonna ampuma/ kesäpäivät ja vuosikokous järjestetään Pattijoella 31.7.-1.8. . Ensin lauantaina 

harrastetaan haulikkoammuntaa rennolla asenteella      ja sen jälkeen kerhon vuosikokous. Järjestämme 

illaksi myös muuta ohjelmaa, kuten mm. leikkimielinen ”möllinäyttely” olisi suunnitelmissa . Majoitus on 

varattu ajalle 31.7.-1.8. Pattijoen metsästysseuran majalta. . Tervetuloa viettämään mukavaa 

kesäviikonloppua ennen jahdin alkua.  

Loppusyksystä 6.-7.11.2020  vietetään kerhon vuosijuhla viikonloppua Lumijoella. Lauantaina pidetään SM-

koe , jossa tuomarina Marko Paukkeri  , jonka päätteeksi vietämme 10 vuotisjuhlaa ruuan , ystävien ja 

saunan merkeissä. Sunnuntai aamusta  suunnataan pelloille ”mölli-kokeen” merkeissä. Majoituspaikaksi on 

varattu Majatalo Sippa pe 5.11.-su 7.11.  

Tervetuloa kerhon tapahtumiin. Tarkempaa infoa annamme lähempänä ajankohtia , mutta laitelkaapas 

kalentereihinne ylös ko. päivämäärät. 

Tänä vuonna emme lähetä erikseen jäsenmaksulaskuja , vaan tässä kirjeessä on tiedot , joiden perusteella 

voi jäsenmaksun suorittaa. Eräpäivä on 10.4.2020 ja jäsenmaksut ovat seuraavat: varsinainen jäsen 15 eur , 

samassa osoitteessa asuva perheenjäsen 5 eur . Kasvattajat voivat liittää pennunottajansa kerhon jäseniksi 
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5 eur/1. vuosi . Jäseneksi 1.9.2020 jälkeen liittyneiden jäsenmaksu 2021 katsotaan suoritetuksi. Jäsenmaksu 

suoritetaan Spinonekerho ry:n tilille FI57 1108 3000 1103 64. 

10. vuotisjuhlan kunniaksi tarjoamme myös ”tutustumistarjouksen” kerhoon liittymiseksi uusille jäsenille : 5 

eur / ensimmäinen vuosi . 

SSK:n vuosikokous Himoksella 18.4. Sinne voivat Saksanseisojakerhoon kuuluvat jäsenet tulla mm. 

roturyhmään päättämään rotuamme koskevista asioista       

Hyvää alkanutta vuotta 2021 ja pidetään itsemme sekä läheisemme terveinä. 

Seppo Lakanen 

puheenjohtaja , Spinonekerho Ry 

 

  

 

 


