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50v Historiikki



Tavoitteet

• Toteuttaa kerhon 50 vuoden taipaleen kunniaksi historiikki 

• Juhlakirjan julkistus maaliskuun vuosikokouksessa juhlavuonna 2023 

(kerho perustettu -73)

• Laadukas kovakantinen lankasidottu kirja, jossa on runsaasti valokuvia 

• Saattaa historiikki saataville nettikaupasta (tarvepainatus, BoD)

• Rakenteeltaan tasainen ja laadukas, nykyaikainen narratiivinen tietokirja



Kirjoittaja ja työryhmä

Kirjailija, Johanna Valkama

• Ammattikirjailija ja jäsen 

• Kirjoittanut 3 historiallista romaania 

Otavalle

• Kirjoittanut 2 ammattikorkeakoulun 

tieteellistä tutkimusta

• Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, 

kuvankäsittelijä ja taittaja

Avustaja, Pekka Lehtonen

• Alkuperäinen jäsen

• Kerhon historian tuntija

• Kerhon arkistojen, tilastojen, 

lehtileikkeiden yms. säilyttäjä



Onnistuneen projektin rajaukset

Mitä kerhon historiikki on?

• Kerhon toiminta-ajatuksen 
toteutumisen kannalta merkittävien 
vaiheiden esittely 50 vuoden ajalta 

• ”Ikkuna menneeseen” myös uusille 
jäsenille

• Kunniakirja merkittäville 
saavutuksille, mielenkiintoisille 
henkilöille ja koirille (syventävä)

Mitä kerhon historiikki ei ole?

• Kaiken kattava listaus tapahtumista ja 

rivihenkilöistä

• Suomen metsästyksen historia TAI 

suomalaisten metsästyskoirarotujen 

täydellinen historia 

• Listaus tai ”raakadataa” (määrällinen)



”Yhdistyksen tarkoituksena on kaikin tavoin edistää puhdasrotuisten 

karjalankarhukoirien ja suomenpystykorvien kasvatusta, jalostusta sekä toimia 

yhdyssiteenä jäsenten välillä Etelä-Suomessa. 

Päämääräänsä Yhdistys pyrkii suunnittelemalla ja toimeenpanemalla:

• näyttelyitä, kokeita, maakunnallisia kilpailuja ja valtakunnallisia otteluita

• järjestämällä kursseja, opetus- ja esitelmätilaisuuksia koirien ja 

koearvostelutuomareiden kouluttamiseksi sekä kenneltietouden 

syventämiseksi

• tilaamalla ja levittämällä kirjallisuutta sekä harjoittamalla mainontaa 

tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.”



Työvaiheet

2019 

• Materiaalin keruu ja digitointi vuoden loppuun 

mennessä: historiikki@pystykorvakerho.net

• Historiikin rakenteen määrittely aikakausittain/jaksottain

2020 - 2021

• Sisällysluettelo valmiina vuosikokouksessa 3/2020, 

hallitus hyväksyy

• Historiikin kokoaminen ja kirjoitustyö 2021 loppuun 

mennessä

2022

• Oikoluku, taitto ja tekninen viimeistely 

2023

• Painoon alkuvuonna

• Julkaisu maaliskuussa 2023



Digitointi ja materiaalin keruu

• Lähetä sähköpostiin historiikki@pystykorvakerho.net:

• Valokuvia (ja selitys mitä kuvassa tapahtuu + kuvausvuosi ja -paikka)

• Tarinoita ja muistelmia

• Skannattuja lehtijuttuja

• Perustelethan, miksi nämä ovat tärkeitä! Tämä auttaa rakenteen määrittelyssä ja asettelussa.

• Huom! Kaikki materiaali ei päädy sellaisenaan kirjaan, mutta kaikki materiaali on 

arvokasta ja säilytetään digitaalisena arkistona, jota voidaan hyödyntää jatkossa. 



Yhteys

Johanna Valkama

• valkama.johanna.e@gmail.com

• www.johannavalkama.com

Pekka Lehtonen

• pekka2.lehtonen@pp.inet.fi


