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Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1

POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN
TOIMINTAOHJE
Yleistä
Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa
16.8.2014 SPJ:n hallituksen vahvistaman Pohjanpystykorvan rotujaoston ohjesäännön
mukaisesti.
Tehtävät
Hänen tulee
 laatia yhdessä jaoston vastuualueiden vetäjien kanssa jaoston
toimintasuunnitelma, talousarvio sekä toimintakertomus
 vastata toimintasuunnitelman ja talousarvion noudattamisesta
 valmistella yhdessä sihteerin kanssa esityslista liitteineen jaoston kokouksiin
 toimittaa kokouskutsu vähintään viikkoa ennen kokousta jaoston jäsenille ja
järjestön puheenjohtajalle
 allekirjoittaa pöytäkirjat ja toimittaa ne järjestön sihteerille ja hallitukselle
tiedoksi
 laatia jaoston esitykset järjestön hallitukselle
 hyväksyä jaoston laskut
 osallistua hallituksen kokouksiin esittelijänä pyydettäessä
 valvoa kesäpäivien suunnittelua ja toteutusta, avata kesäpäivät
 valvoa merkkipäivien, palkitsemisten sekä rodun historiaan liittyvien
tapahtumien huomioimista
 neuvotella ja laatia jaoston toimivallassa olevat yhteistyösopimukset ja
toimittaa ne hallituksen hyväksyttäväksi
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Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 2

POHJANPYSTYKORVAJAOSTON HALLITUKSEN EDUSTAJAN
TOIMINTAOHJE
Yleistä
Hallituksen jäsen toimii SPJ:n hallituksessa jaoston hallitukselle esittämien asioiden
esittelijänä sekä tuo jaoston käsittelyyn hallituksen päätökset ja jaostolle antamat
tehtävät.
Tehtävät





Esittelee SPJ:n hallituksen kokouksissa jaoston esittämät asiat
Tiedottaa hallituksen tekemistä ao. jaostoa koskevista asioista
Tuo jaoston käsittelyyn SPJ:n hallituksen antamat tehtävät
Toimii soveltuvasti tarvittaessa jaoston vastuualueen hoitajana
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Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 3

POHJANPYSTYKORVAN JALOSTUSRYHMÄN TOIMINTAOHJE
Yleistä
Pohjanpystykorvien jalostustoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat:
•
•
•
•

Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen ja rodun jalostuspohjan
mahdollisimman laaja käyttö
Rodunomaisen, fyysisesti ja psyykkisesti terveen, normaalisti lisääntyvän koiran
säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen
Rodun terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavimpien perinnöllisten
sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

Jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista
pohjanpystykorva rodussa vastaa jalostusryhmä. Se toimii rotujärjestön
puolueettomana jalostusta ohjaavana asiantuntijayksikkönä.
Jalostusryhmän tulee olla tiedoiltaan riittävän laaja, jotta se pystyy neuvomaan ja
ottamaan kantaa rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin sekä
tunnettuihin jalostuksessa huomioitaviin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin.
Jalostusryhmällä tulee olla riittävät tiedot rodusta ja jalostuksen pääperiaatteista sekä
kokemusta kasvattamisesta. Jalostusryhmän tulee tuntea rodun historia ja
käyttötarkoitus.
Jalostustoimikunta voi käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten rodun
ulkomuototuomareita, eläinlääketieteen ja perinnöllisyystieteen asiantuntijoita.
Jalostusryhmän puheenjohtajalla on valtuudet rotua koskevien
poikkeuslupamenettelyjen käsittelyyn.
Vastuualueen kuvaus
Jalostusryhmä noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa
eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten
jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä
jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusstrategiaa.
Jalostusryhmä toimii pohjanpystykorvan jalostusneuvonnan toimintaohjeen,
pentuneuvonnan toimintaohjeen, pohjanpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelman
(JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti. Jalostusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä
pohjanpystykorvajaoston kanssa.
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Tehtävät
Jalostusryhmän tehtävänä on seurata rodun jalostuksellista tilaa sekä tiedottaa
jäsenkuntaa näistä asioista.
Jalostusryhmä laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jaoston
ja muiden rodun harrastajien sekä ulkomaisten rodun yhdistysten välillä.
Jalostusryhmän tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen
tulevaisuus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Seuraa rodun kehitystä sekä tilaa Suomessa, mahdollisuuksien mukaan myös
ulkomailla
Toimii itsenäisesti, puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi,
huomioiden koko käytettävissä oleva koirapopulaatio
Pitää yhteyttä ulkomaisiin rotujärjestöihin jalostuksen osalta
Ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia
Antaa jäsenkunnalle asiantuntija-apua yhdistelmien suunnittelussa
(jalostusneuvontaa) sekä antaa jalostussuosituksia
Ylläpitää pohjanpystykorvien pentuvälitystä ja antaa pentuneuvontaa
Järjestää tiedotustilaisuuksia mm. jalostuspäivillä sekä julkaisee jalostuksen
ohjausta ja terveyttä käsitteleviä artikkeleita Pystykorva-lehdessä
Seuraa rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niiden mahdollisista
vaikutuksista rotuun. Seurantaan kuuluu mm. terveyskyselyt ja epilepsiakyselyt
Tekee jaostolle perustellut esitykset mm. jalostussuosituksissa käytettävistä
kriteereistä, sikäli kuin ne poikkeavat tai niitä ei ole määritelty rodun JTO:ssa
Vastaan ottaa epilepsia-ilmoitukset, toimittaa ne luokiteltavaksi sekä tallentaa
epileptisiksi luokitellut koirat SPJ-tietokantaan
Kantaa yhteistyössä pohjanpystykorvajaoston kanssa vastuun JTO:n ja PEVISAohjelman laatimisesta ja päivityksestä
Tekee seurantaa PEVISA-ohjelmasta ja siihen liittyvistä/siinä tutkittavista
perinnöllisistä sairauksista, kuten mm. kaihi, PHTVL / PHPV ja patella luksaatio
(polvilumpion sijoiltaanmeno)
Tekee seurantaa muista vakavista sairauksista, kuten epilepsiasta ja ataksiasta
Huomioi jalostuspohjan laajentamisen toiminnassaan
Pitää yllä jalostusuroslistaa
Pitää yllä jalostusneuvonnan jalostustietokantaa
Tekee esityksen kennelliitolle yksittäisten koirien rotuunotosta
pohjanpystykorvien rotuunotto-ohjeistuksen perusteella, kiinnittäen huomiota
rotuunotossa monimuotoisuuteen, terveyteen ja käyttöominaisuuksiin.
Järjestää rotuunottotilaisuudet. Tekee esitykset rotuunotto-ohjeistuksen
muutoksista havaitessaan siihen tarvetta.
Järjestää tarvittaessa jalostustarkastuksia
Antaa viiveettä kirjalliset lausunnot rodun poikkeuslupa-anomuksiin ja muihin
lausuntoa vaativiin asioihin ja perustelee kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin
liittyvissä lausunnoissa on aina tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n
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•

suositukset jalostuskoirille tai rodun jalostusryhmän tarkemmin määrittelemät
minimitavoitteet pentueille
Seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique
Internationale) koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia.

Jalostusryhmän kokoonpano
Jalostusryhmän tavoitekokoonpano on puheenjohtaja, 3 – 4 jalostusneuvojaa, 1-2
pentuneuvojaa sekä tarvittavat rodun asiantuntijat mm. eläinlääketieteen ja
tilastoinnin alalta.
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Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 3.1

POHJANPYSTYKORVAN JALOSTUSNEUVONNAN
TOIMINTAOHJEET
Yleistä
Jalostusneuvojien tehtävä on neuvoa ja opastaa harrastajia ja kasvattajia jalostus- ja
kasvatusasioissa. Neuvonta on puolueetonta, ainoastaan pohjanpystykorvarodun etua
ajattelevaa ja sen tehtävä on kouluttava ja ohjaava, sillä kasvattajalla on viimekäden
vastuu jalostustyöstään.
Jalostuksen osa-alueiden tärkeysjärjestys on:
1. Populaation kokonaistila ja rakenne; Tärkeintä on pitää huolta koko rodusta.
Jalostuskoirien liikakäyttöä on säännelty PEVISA-ohjelmassa rajoittamalla jokaisen
koirayksilön jälkeläismäärää. Sukusiitosta kontrolloidaan suosittelemalla yhdistelmiä,
joiden sukusiitosaste ei nouse yli 3% laskettuna 7 polvella.
2. Terveys; Tarpeeksi laaja jalostuspohja luo edellytykset tehdä valintaa myös
terveyspuolella. Mahdolliset ja tunnetut vakavaa sairautta (esim. epilepsia) kantavat /
levittävät yksilöt on pyrittävä seulomaan pois jalostuksen piiristä ilman, että
käytettävissä oleva jalostusyksilöiden lukumäärä ja samalla geenipohja supistuisi.
3. Luonne ja käyttöominaisuudet; Pohjapystykorva on alkuperäiseltä
käyttötarkoitukseltaan metsästyskoira, joten sen tulee olla luonteeltaan ja muilta
ominaisuuksiltaan siihen kykenevä. Jalostuksessa on käytettävä niitä koiria, jotka ovat
osoittaneet kykynsä, joko käytännön metsästyksessä tai rotujärjestön järjestämissä
kokeissa. Näiden koirien esille tuominen on tärkeää. Paukkuarkuutta ei tule sallia
jalostuskoirilta.
4. Ulkomuoto; Ulkomuoto on vasta viimeisellä sijalla tärkeysjärjestyksessä.
Ulkomuodollisesti kaunis, mutta henkisiltä kyvyiltään metsästyskäyttöön soveltumaton
koira on rodunjalostuksellisesti arvoton yksilö. Kun käyttöominaisuudet saadaan
kuntoon, voidaan keskittyä ulkomuodon korjaamiseen. Jalostukseen ei tule kuitenkaan
käyttää epärodunomaisia yksilöitä (esim. huomattavasti ylikorkeita, pitkäkarvaisia tai
vakavia rotumääritelmän vastaisia ominaisuuksia omaavia yksilöitä)
Suomen Pystykorvajärjestö ry tarjoaa maksuttomana jäsenpalvelunaan
jalostussuosituksia, jalostukseen liittyvää ohjausta ja yleistä jalostustietoutta. Nartun
ja uroksen omistajat ovat neuvojille jalostustoimen asiakkaita. Jalostustoimen
asiakkaille tulee asiat esittää asiallisesti ja perustellen mutta myös vaikeat asiat pitää
pystyä sanomaan jämäkästi. Neuvojan tulee asennoitua siten, että hän on
neuvomassa muita ja auttamassa osaltaan mahdollisimman hyvän yhdistelmän
syntymiseksi. Jalostusryhmä ylläpitää ajan tasalla olevaa siitosuroslistaa, jolle
pääsemiseksi uroksen on saavutettava laatuarvostelun maininta hyvä (H) näyttelyssä.
Suositeltavien urosten listalle pääsevältä edellytetään että uros itse täyttää
jalostusneuvonnan jalostuskriteerit tai urokselle voidaan saada jalostuskriteerit
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täyttävä yhdistelmä, eli sille voidaan antaa suosituksia.
Pohjapystykorvien jalostustyötä tekevillä on käytössään Koirasukujalostustietojärjestelmä, PEVISAn mukaiset terveystiedot ja raportoidut epileptiset ja
pentuiän ataksiageeniä kantava koirat sekä linkitys niiden lähisukulaisiin
JALOSTUSSUUNNITTELU JA JALOSTUSSUOSITUKSET
Käytännön jalostussuunnittelu tarkoittaa, että astutusyhdistelmän sairaus- ja
kantajuusriski analysoidaan ennalta ja kaikissa yhdistelmien toteutuksessa riskin
yläraja pidetään populaation riskin keskiarvon alapuolella. Tietojen perusteella
etsitään ja suositellaan nartuille sopivia siitosuroksia huomioiden koe- ja
näyttelytulokset sekä PEVISA- tiedot. Epilepsiaepäilyjen suhteen pyritään
minimoimaan vaaratekijät. Jalostuspyynnön esittäjän omat toivomukset pyritään
ottamaan huomioon. Annettu jalostussuositus on voimassa puoli vuotta
päivämäärästä, jonka jalostusneuvoja voi tarvittaessa jatkaa uudella tarkastelulla.
Jalostussuosituksessa nartulle suositellaan tavallisesti 2-4 urosta, joista nartun
omistaja voi valita haluamansa vaihtoehdon. Jalostussuosituksia ei anneta
uusintayhdistelmille. Jalostuspohjan laajentamiseksi suosituksissa ehdotetaan usein
ennestään ilman jälkeläisiä olevia uroksia.
Jalostuskoiriksi suositeltavien koirien kriteerit löytyvät seuraavista linkeistä:
http://www.spj.fi/fi/rodut/pohjanpystykorva/jalostus/jalostuksen+tavoiteohjelma/
http://www.spj.fi/fi/rodut/pohjanpystykorva/terveys/pevisa/
http://www.spj.fi/fi/rodut/pohjanpystykorva/terveys/perinnolliset+sairaudet/
http://www.spj.fi/fi/rodut/pohjanpystykorva/terveys/epilepsia/
http://www.spj.fi/fi/rodut/pohjanpystykorva/terveys/ataksia+geeni+loydokset/
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Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 3.2

POHJANPYSTYKORVAN PENTUNEUVONNAN TOIMINTAOHJE
Yleistä
Suomen Pystykorvajärjestö (SPJ) tarjoaa maksuttomana jäsenpalveluna pentujen
välittämistä.
Pentuvälittäjä ei aja työssään omaa etuaan ja hänen tulee noudattaa tämän
toimintaohjeen sääntöjä ja SPJ:n hallituksen pentuvälitystä koskevia päätöksiä. Hän ei
anna jalostusneuvontaa vaan ohjaa neuvontaa tarvitsevat kasvattajat
jalostusneuvojille. Hänen tulee tuntea ja sitoutua noudattamaan SPJ:n jalostuksesta
tekemiä päätöksiä sekä Suomen kennelliiton (SKL) vastaavia sääntöjä ja ohjeita.
Pentuvälittäjien ensisijaisena tehtävänä on välittää SPJ:n jäsenten kasvattamia ja
jalostustavoitteiden mukaisia suomenpystykorvan tai pohjanpystykorvan pentuja.
Jalostukselliset tavoitteet on määritelty kunkin rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa
(JTO). Kukin rotu on myös voinut määrittää tarkempia minimitavoitteita pentueille.
Pentuvälitykseen tulevilta pennuilta edellytetään Pevisan täyttymistä. Mikäli
yhdistelmälle ei ole jalostusneuvonnan suositusta, on pääsyvaatimuksena
välitykseen pentuneuvojan ja jalostusneuvonnan yhteistyönä täyttämä
yhdistelmän parituslomake, joka on kullekin rodulle rotujaoston hyväksymä.
Tässä lomakkeessa selvitetään kuinka yhdistelmä täyttää rodun
minimitavoitteet pentueille.
Tärkeänä osana pentuvälittäjien työtä on kertoa pentua etsiville henkilöille SPJ:n sekä
SKL:n jäsenyydestä, niiden tarjoamista eduista ja saada näin uusia jäseniä liittyneeksi
järjestötoimintaan.
Pentuvälittäjä selvittää myös välitykseen tarjottavien Pevisa-ehdot täyttävien
pentujen käyttötarkoituksen, auttaa koiranostajaa löytämään itselleen sopivan pennun
sekä välittää saamansa tiedot pentueista mahdollisille ostajille. Tässä työssä hänellä
on apunaan jalostusneuvonnan tekemä arvio kyseisestä yhdistelmästä (paritus- tai
suosituslomake) sekä kasvattajalta saamansa pentujen hintapyyntö, jotta myös
pennunostaja kykenee tekemään henkilökohtaisen arvion pentueen ominaisuuksista
suhteessa hintaan.
Pentuvälittäjillä ei ole velvoitetta pentujen myynnistä, vaan hän toimii ainoastaan
pentutietouden välittäjänä.
Pentuvälittäjät antavat tarvittaessa tietoja koiran hoitoon, terveyteen ja yleensä
koiran pitoon liittyvistä seikoista sekä rodunomaisista käyttökokeista ja
näyttelytoiminnasta.
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Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 3.3

POHJANPYSTYKORVAN ROTUUNOTTOMENETTELY
1. YLEISTÄ
Pohjanpystykorvan rotukirja on toistaiseksi avoin joka mahdollistaa rotumääritelmät
täyttävien maatiaispystykorvien rotuunotot eli rekisteröinnit. Perusedellytys on että
koira läpäisee rotuunottokatselmuksen ja täyttää muut rotuunottovaatimukset sekä
siihen liittyvät erityisehdot.
Anomus rotuunotosta tehdään koirakohtaisesti SPJ/pohjanpystykorvajaostolle, jolle
Suomen Pystykorvajärjestön hallitus on delegoinut pohjanpystykorvien
rotuunottovaltuudet. Koira voidaan ottaa/hyväksyä rotuun ER-rekisteriin Suomen
Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöksellä.
2. MENETTELYOHJE
Rotuun voidaan ottaa koira, joka rotuunottokatselmuksessa täyttää kaikki
kappaleessa 3 luetellut rotuunottovaatimukset (A – D) sekä kappaleessa 3.1 luetellut
erityisehdot (A – D).
2.1 Rotuunottohakemus
Hakemus rotuunotosta tehdään koirakohtaisesti ja se toimitetaan etukäteen hyvissä
ajoin pohjanpystykorvajaoston jalostustoimikunnan puheenjohtajalle. Hakemukseen
tulee liittää vapaamuotoinen selvitys koiran taustasta, esimerkiksi kaikki se, mitä
koiran suvusta on tiedossa. Jalostustoimikunta tarkastaa rotuunottovaatimusten
kohdan 3 A sekä erityisehtojen 3.1 A-D täyttymisen ja ilmoittaa sen jälkeen
koiranomistajalle tuloksen mahdollisen rotuunottokatselmuksen käynnistämiseksi sekä
katselmuksen alustavan ajankohdan.
2.2 Rotuunottokatselmus
Pohjanpystykorvien rotuunottokatselmuksia järjestetään enintään kaksi kertaa
vuodessa. Katselmuksen tekee kaksi Suomen Pystykorvajärjestön nimeämää rodun
arvosteluoikeuden omaavaa ulkomuototuomaria.
Katselmuksessa täytetään liitteenä oleva rotuunottokaavake, jossa ulkomuototuomarit
allekirjoituksellaan vahvistavat antamansa lausunnon koiran hyväksynnästä tai
hylkäämisestä. Kaavake toimitetaan katselmuksen jälkeen pohjanpystykorvajaoston
jalostustoimikunnan puheenjohtajalle rotujärjestön lausuntoa ja edelleen SKL/JTT:lle
lähettämistä varten.
3. ROTUUNOTTOVAATIMUKSET
Koiran rekisteröimiselle on selvät jalostukselliset ja terveen kannan ylläpitämiseen
tähtäävät perustelut.
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A. Koiran on oltava vähintään 15 kk ikäinen.
B. Koira tulee olla virallisesti tunnistusmerkitty joko käyttöön hyväksytyllä
mikrosirulla tai tatuoinnilla. Rotuun ottavan ulkomuototuomarin tulee
kirjallisesti vahvistaa tunnistusmerkinnän tarkistus.
C. Katselmuksessa koiran ulkomuodon ja luonteen tulee olla pohjanpystykorvan
rotumääritelmän mukainen ja laatuarvostelussa sen tulee saada vähintään
laatumaininta tyydyttävä (T), jotta se voidaan hyväksyä rotuun.
D. Koiralla tulee olla ennen rotuunottoa rotukohtaisten PEVISA-määräysten
mukaiset tutkimustulokset ja uroksella molemmat kivekset laskeutuneena
normaalisti.
3.1

Erityisehdot

A. Rotuun ei oteta koiraa, jonka kasvattaja on tuntematon. Kasvattajan
yhteystiedot kirjataan rotuunotto-kaavakkeeseen. Järjestö (l.
pohjanpystykorvajaosto) vaatii kasvattajalta selvityksen koiran ja sen
emän/isän historiasta varmistuakseen kohtuullisessa määrin siitä, ettei rodussa
ole muuta ulkopuolista rotua.
B. Rotuun ei oteta rekisteröidyn pohjanpystykorvan rekisteröimätöntä jälkeläistä.
Jos kasvattaja on aikoinaan tehnyt päätöksen olla rekisteröimättä pentuetta tai
osaa siitä, niin rotuunotolla ei asiaa jälkeenpäin voi korjata/muuttaa.
Rotuunoton alkuperäinen ajatus on kerätä mahdollisimman monipuolinen
pohjanpystykorvien perimä jalostuskäyttöön, eikä korjata/muuttaa kasvattajien
tekemiä päätöksiä.
C. Rotuun ei oteta EJ-rekisterissä olevan koiran jälkeläistä.
D. Rotuun ei oteta koiraa, jonka toisesta vanhemmasta ei ole tietoa (tarkoittaa sitä
että pennut ovat seuraus nartun tuntemattomasta vahinkoastumisesta).
4. ROTUUNOTETUN KOIRAN KÄYTTÖ JALOSTUKSEEN
Rotuunotettua pohjanpystykorvaa saa käyttää jalostukseen vain FI-rekisteriin (tai
vastaavaan rekisteriin kuten SF tai FIN) merkittyjen pohjanpystykorvien kanssa
(Jalostustoimikunnan suositus).
5. MUUTA
Suomen Pystykorvajärjestö korvaa rotuunottokatselmuksessa olleen koiran PEVISAtarkastuksen lääkärikustannukset omistajan erillisestä hakemuksesta. Korvaus
myönnetään silti, vaikka koira todettaisiin tarkastuksessa sairaaksi. (SPJ:n hallitus
18.10.2003 § 113.1)
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Pohjanpystykorvajaosto laatii vuosittain raportin Suomen Pystykorvajärjestön
hallitukselle edellisenä vuonna rotuunottamistaan koirista.
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POHJANPYSTYKORVAJAOSTON MARKKINOINNIN JA
TIEDOTUKSEN TOIMINTAOHJE
Yleistä
Tiedotus ja markkinointi toimivat jaoston julkisivuna jäsenistölle sekä harrastajille.
Tiedotus ja markkinointikanavina toimivat Pystykorva -lehti, rodun www-sivut, messut
ja tapahtumat. Tiedottamisen ja markkinoinnin tavoitteena on pitää yllä ja kohottaa
pohjanpystykorvan mainetta. Tehtävä edellyttää hyvää kielellistä ilmaisua, hyviä
ATK:n käyttötaitoa, eritoten tekstinkäsittelyohjelmistoja ja taulukkolaskentaa, sekä
kykyä päivittää internet -sivustoja.
Vastuualueen kuvaus
Tiedottamisen ja markkinoinnin tärkeimpänä vastuualueena on jaoston asioista
tiedottaminen. Tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti käyttäen Pystykorva -lehteä
sekä SPJ:n nettisivuja. Lisäksi tiedottaminen ja markkinointi voi sisältää kirjoittamista
ja julkaisua eri medioihin, sekä jaoston muiden vastuualueiden kirjallista tukemista.
Tehtävät














Tiedottaa jaoston asioista jäsenistölle
Pitää yllä Pystykorva -lehden ”pohjanpystykorvajaosto tiedottaa” -osiota, jossa
informoidaan ajankohtaisista asioista kuten terveys, jalostus, sääntö- ja
koulutustoiminta, koe- ja näyttelytoiminta sekä muista ajankohtaisista asioista
Kehittää pohjanpystykorvan aktiivista tiedotusta
Kirjoittaa muista ajankohtaisista asioista Pystykorva -lehteen yhdessä muiden
jaoston vastuualueiden kanssa
Pitää yllä suomenpystykorvajärjestön nettisivujen pohjanpystykorvajaoston
osuutta
Auttaa messujärjestelyissä hallituksen jaostolle antamien messuvastuiden
mukaisesti
o Hankkii osastolle henkilöitä tarpeen mukaan (rakentaminen, purkaminen,
messujen aikainen osaston henkilökunta, jne.) sekä auttaa muissa
järjestelyissä
o Osallistuu itse messuille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
Osallistuu pohjanpystykorvien kesäpäivien järjestämiseen
Hoitaa jaoston
o Esitysmateriaalit
o Nettisivut
o Tapahtumien sähköisen materiaalin / julkaisut
On apuna jaoston muille jäsenille tiedottamista koskevissa asioissa
On puheenjohtajan apuna laatimassa toimintakertomusta ja
toimintasuunnitelmaa
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Toimii sihteerinä jaoston kokouksissa. Sihteerin tehtävänä on laatia
kokouskutsut, asialistat ja pöytäkirjat yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa
Toimii osaamisensa puitteissa mahdollisesti muissa rotua koskevissa
hankkeissa, jotka edellyttävät pöytäkirjojen kirjoittamista, markkinointia tai
tiedottamista
Käyttää sosiaalista mediaa rodun markkinoinnissa ja tiedottamisessa.
Sosiaalisen median käytöstä markkinoinnissa ja tiedottamisessa sovitaan
jaoston vastuualueiden toimijoiden kesken.
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POHJANPYSTYKORVAJAOSTON KILPAILU-JA
NÄYTTELYTOIMINNAN TOIMINTAOHJE
Yleistä
Koe-ja näyttelytoiminta koskettaa suurta osaa pohjanpystykorvan harrastajia. Koe-ja
näyttelytoiminnan tavoitteena on kerätä tietoa pohjanpystykorvarodun
ulkomuodollisesta kehityksestä, sekä rodunomaisen työskentelyn kehityksestä.
Toiminnalla on myös harrastajien näkökulmasta sosiaalinen merkitys, jonka
tavoitteena on tarjota pohjanpystykorvan harrastukselle toimintaedellytyksiä.
Koetoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä kilpailumuotoja, joihin pohjanpystykorvalla
on osallistumisoikeus. Kilpailutoiminnassa painotetaan kuitenkin rodunomaista
käyttötarkoitusta, jota mittaa linnunhaukku- (LINT) ja hirvenhaukkukokeilla (HIRV).
Vastuualueen kuvaus
Koe- ja näyttelyvastaava edesauttaa aktiivisesti harrastajia osallistumaan
käyttökokeisiin ja koiranäyttelyihin. Koe-ja näyttelyvastaava osallistuu SPJ:n
hallituksen tai pohjanpystykorvajaoston päättämiin tapahtumiin ja auttaa tapahtuman
järjestämisessä, organisoinnissa ja tiedottamisessa tai muissa tehtävissä, jotka
hänelle osoitetaan. Koe-ja näyttelyvastaava pyrkii kehittämään ja aktivoimaan uusien
harrastajien osallistumista koe-ja näyttelytoimintaan.
Tehtävät







Huolehtii siitä, että järjestysvuorossa olevat koe- ja näyttelyjärjestäjät anovat
tapahtumat määrättyjen aikataulujen mukaisesti järjestön hallituksen
käsiteltäväksi ja edelleen esitettäväksi.
Tekee esitykset päänäyttelyn perusteella Euroopan voittajanäyttelyyn tai
Maailman voittajanäyttelyyn osallistuvista pohjanpystykorvista, joita järjestö
tukee osallistumisessa.
Huolehtii siitä, että vuosittain suurimpien kokeiden ja näyttelyiden järjestäjät
on ajoissa selvitetty.
Pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön Suomenpystykorvan rotujaoston vastaavan
tahon kanssa.
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POHJANPYSTYKORVAJAOSTON KESÄPÄIVÄTOIMIKUNNAN
TOIMINTAOHJE
Yleistä
Pohjanpystykorvaharrastajien kesäpäiviä on vietetty vuodesta 2005 juhannuksen
jälkeisenä viikonloppuna. Tapahtuma on suunnattu etupäässä rodun harrastajille.
Muidenkin rotujen harrastajat ovat tervetulleita esim. PEVISA- tarkastukseen ja
tuomarikoulutukseen.
Kesäpäivävastaava suunnittelee ja organisoi rodun kesäpäivät yhdessä jaoston ja
jalostusryhmän, sekä harrastajien kanssa. Kesäpäivävastaava kokoaa toimikunnan,
joka toteuttaa tapahtuman.
Jaostosta kesäpäivätoimikuntaan kuuluu kesäpäivävastaava, jaoston puheenjohtaja,
jaoston tiedotus / markkinointi vastaava, jalostusryhmän jäsen. Lisäksi toimikuntaan
pyritään saamaan paikallisen yhdistyksen pohjanpystykorvaharrastaja.
Kesäpäivävastaava johtaa ja ohjaa kesäpäivien valmisteluja sekä toteutusta yhdessä
toimikunnan kanssa seuraavan aikataulun mukaisesti.
Edellisen vuoden helmikuun loppuun mennessä:


Selvittää ja pyytää tarjoukset seuraavan vuoden kesäpäivien
järjestämispaikasta ja tuo ne jaoston käsiteltäväksi viimeistään helmikuun
loppuun mennessä. Jaoston hyväksynnän jälkeen varaa kesäpäiväpaikan.

Toteutumisvuoden helmikuun loppuun mennessä:





Laatii alustavan suunnitelman tapahtumasta, jossa on esitelty tapahtuman
aktiviteetit.
Laatii budjetin ja toimittaa sen jaoston hyväksyttäväksi.
Valmistelee tiedotussuunnitelman jaoston markkinointi / tiedotusvastaavan
kanssa.
Kokoaa järjestelyistä vastaavan ryhmän ja tuo sen jaoston tiedoksi. Ryhmä
sisältää tapahtuman eri osa-alueiden vastaavat henkilöt (esim. rakentaminen,
info, kioski, näyttely, koulutus, majoitus, ruokailu, riistarastit, ensiapu jne.).

Toukokuun loppuun mennessä:





Esittelee lopullisen kesäpäiväsuunnitelman, josta ilmenee toteutettavat
aktiviteetit ja niiden resurssit. Resursseilla tarkoitetaan henkilöresursseja,
taloudellisia resursseja, toiminnallisia ja materiaalisia resursseja.
Varaa ja varmistaa suunnitelman mukaisen riittävän määrän resursseja
tapahtumaa toteuttamaan.
Laatii työ/toteutussuunnitelman tapahtuman organisaatiolle.
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On yhteydessä järjestämispaikkaan ja sopii tapahtuman yksityiskohdista. Käy
suunnitelman läpi järjestämispaikan kanssa ja laatii aluesuunnitelman.

Tapahtumaviikonloppu


Kutsuu tapahtuman järjestävän organisaation / työntekijät tapahtumapaikalle
hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua ja esittelee tapahtuman
yksityiskohtaisen työsuunnitelman aikatauluineen työntekijöille ja johtaa
tapahtuman toteutusta.

Välittömästi tapahtuman jälkeen



Vastaa tapahtuman purkamisesta, siivouksesta ja maksuvelvoitteista yhdessä
jaoston puheenjohtajan kanssa.
yhteenvedon tapahtuman toteumasta, jossa huomioi budjetin toteutumisen.
Tuo yhteenvedon tiedoksi jaostolle.

Lisäksi kesäpäivävastaava kehittää ja ylläpitää erillistä kesäpäivien järjestämisohjetta
ja pitää sen ajan tasalla.
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POHJANPYSTYKORVAJAOSTON KOULUTUS – JA
SÄÄNTÖTOIMINNAN TOIMINTAOHJE
Yleistä
Tämän vastuualueen puheenjohtajalta edellytetään ylituomarin pätevyyttä tai
vähintään pitkäaikaista kokemusta palkintotuomarina toimimisesta, kykyä toimia
rodun kouluttajana sekä valmiutta osallistua rodun kesäpäivillä ja järjestön
jalostuspäivillä tapahtuvan ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen.
Tarvittaessa puheenjohtajan avuksi voidaan nimetä yhdestä kolmeen henkilöä
jakamaan koulutusvastuuta.
Vastuualueen kuvaus
Seurata Suomen Kennelliiton ja SPJ:n tekemiä muutoksia sääntöihin, ohjeisiin ja
kaavakkeisiin ja tiedottaa niistä jaostolle ja muille rodun toimihenkilöille.
Valmistella esitykset vastuualueeseensa kuuluvien asioiden käsittelemiseksi jaoston
kokoukselle.
Tehtävät
1. Etsii ja kannustaa rotua harrastavista palkinto- tai ylituomareiksi sopivia
henkilöitä hakeutumaan koulutukseen
2. Vastaa kesäpäivillä mahdollisesti tapahtuvan LINT/HIRV
palkintotuomarikoulutuksen anomisesta ja suunnittelusta. Koulutuksen
toteutuksessa voidaan käyttää paikallisia toimijoita.
3. Valmius toimia tarvittaessa esim. LINT-pääkouluttajana tai LINTsääntötoimikunnan jäsenenä
4. Valmistelee mahdolliset muutokset Pohjanpystykorvien SM-ottelun
järjestämisohjeeseen
5. Toimii yhteistyössä kilpailu- ja näyttelytoiminnasta vastaavien kanssa
6. Valmius olla päivittämässä yhteistyössä suomenpystykorvajaoston kanssa mm.
seuraavia ohjeita, sääntöjä ja kaavakkeita:
-

LINT- palkintotomarien koulutus ja koulutusmateriaalin kehittäminen
Linnunhaukkukokeen säännöt liitteineen
LINT- koetoimitsijoiden koulutus
LINT- ylituomarien koulutus
LINT-maaottelu
Suomen cup
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-

Hirviherra- ottelu
Koppelohaukut
Metsopoikaottelu
Kaksoisvaliomitali
Kasvattajakilpailu
Vuosimalja
Koetulostallettajien koulutus

