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Suomenpystykorvajaosto tiedottaa
Katsaus menneeseen toimintakauteen
Koe- ja näyttelytoiminta
Suomenpystykorvien linnunhaukkukoekäynnit ovat pysyneet suurin piirtein entisellä tasollaan, ollen
vuonna 2014 yhteensä 1383 koekäyntiä, kun se edellisenä vuotena oli 1414 koekäyntiä. Hirvikoekäynnit
ovat niin ikään pysyneet liki edellisvuoden tasolla, ollen 32 käyntiä viime vuonna, kun edellisen vuoden
vastaava luku oli 30.
Myöskään näyttelykäynneissä ei ole suuria muutoksia tapahtunut edelliseen vuoteen: Viime vuonna
suomenpystykorvilla oli yhteensä 1218 näyttelykäyntiä, kun se edellisenä vuotena oli 1237 käyntiä.
Tiedottaminen ja markkinointi
Jaoston jäsenet osallistuivat Riihimäen erämessuille kesäkuussa. Kennelliiton 125 –syntymäpäiväjuhlien
kunniaksi oli kennelliiton osastolla jokaisena messupäivänä kansalliskoiramme suomenpystykorva.
Elokuussa osallistuttiin Helsingin maailmanvoittaja-näyttelyyn. Näyttelyssä olivat kotimaiset rotumme
hienosti esillä: Jokaisena päivänä oli päälavalla rotukavalkadit, joissa esiteltiin kotimaisia rotujamme.
Kauden aikana on tehty muutamia lehti- ja tv-juttuja suomenpystykorvista jaoston jäsenien avustuksella.
Juttuja on ollut mm. Seura- sekä Maaseudun tulevaisuus –lehdissä sekä Thommy Svevar on ollut kahdesti
Ruotsin televisiossa esittelemässä kansalliskoiraamme. Lisäksi toteutettiin kunniajäsenemme Angela
Cavillin suurella avustuksella englanninkielinen esitelmä suomenpystykorvasta ulkomaisille
ulkomuototuomareille.
Terveys ja jalostus
Valmisteltiin suomenpystykorvien uutta jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) sekä PEVISA-esitystä. JTO ja
PEVISA käytiin hyvin tarkasti läpi Kuopion jalostuspäivien suomenpystykorvajaoston tilaisuudessa ja se
herätti rakentavaa keskustelua aiheen ympärillä. Kesällä toteutettiin lisäksi JTO- ja PEVISA-valmisteluun
liittyen laaja suomenpystykorvien terveyskysely.
Vuonna 2014 jalostusneuvontaa annettiin yhteensä 221 eri nartulle, joista 15 oli ulkomaisia.
Rekisteröidyistä 147:stä pentueesta 78 oli jalostusryhmän suosittelemista yhdistelmistä (53%). Kaikista
pentueista 3 (2%) oli toteutettu jalostusneuvonnan kielteisestä kannasta huolimatta. Pohjoismaista
yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa tehtiin aiempaa enemmän.
Pentuneuvojien välitettävänä oli viime vuonna astutuspalstalla sekä pentupörssissä yhteensä 78 pentuetta,
joista 60 oli suosituksen pyytäneitä. Kolme astutuspörssipalstalla ollutta narttua ilmoitettiin jääneen
tyhjäksi. Suomenpystykorvien pentujen kysyntä pysyi edelleen korkeana ja suurimpana ongelmana oli
pentujen saanti.
Sääntö- ja koulutustoiminta

Vuonna 2014 otettiin käyttöön linnunhaukkukokeen palkinto- ja ylituomareiden päivitetty koulutusohje.
Lisäksi valmisteltiin ja otettiin käyttöön valtakunnallisen Haukku-Ottelun valintakokeiden järjestämisohje.
Kasvattajakilpailun sääntömuutosta valmisteltiin myös ja siihen liittyen toteutettiin jäsenkysely internetissä
joulukuun 2014 – tammikuun 2015 alun välisenä aikana.

