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SUOMENPYSTYKORVAJAOSTO NETTIKOKOUS 27.3.-2.4.2014, KOKOUS 1/2014
1. Kokouksen avaus
Pertti Saarenketo avasi kokouksen. Kokouksen avaus suoritettiin ilmoittamalla sähköpostilla
kokouksen esityslista ja ajankohta sekä varmistamalla keskustelufoorumin käytettävyys
kaikkien jaoston jäsenten osalta.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen läsnäolijat: Pertti Saarenketo, Mika Pekkanen, Arto Paajanen, Thommy
Svevar, Mika Tiihonen ja Eero Niku-Paavo. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan jaoston varapuheenjohtaja ja sihteeri
Valittiin Suomenpystykorvajaoston varapuheenjohtajaksi Arto Paajanen ja sihteeriksi Mika
Pekkanen.
4. Esitys SPJ:n hallitukselle vuoden 2014 eräkoiraksi esitettäväksi Kennelliitolle
Päätettiin esittää suomenpystykorvista vuoden 2014 Eräkoiraksi spn Pikkulehdon Kiira,
FI22112. Perusteluna jaoston esittää valinnalle seuraavaa: KVA -arvo ja vuoden 2013 haukkukuninkuus, joka saavutettiin nuorena, jo kolmen vuoden iässä. Tulostaso linnunhaukkukokeissa ollut hyvä: 19 koekäynnin pisteiden keskiarvo 55,8 pistettä. Näyttelyistä VASERT.
5. Poikuehaukkujen tukeminen
Päätettiin esittää, että Kouvolassa järjestettävien poikuehaukkujen SPJ:n tuki koordinoidaan
nuorisojaoston kautta. Suomenpystykorvajaosto pyrkii osallistumaan tapahtumaan jonkun
jaoston jäsenen toimesta, joka päätetään lähempänä tapahtumaa.
6. PM maaottelun joukkueenjohtajan nimeäminen
Päätettiin valita vuoden 2014 pohjoismaiden mestaruuskilpailuun Suomen
joukkueenjohtajaksi Jouko Antila, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä.
7. Muutosesitys suomenpystykorvan kasvattajakilpailun järjestämisohjeeseen
a. Joukko harrastajia on tehnyt esityksen spk:n kasvattajakilpailun järjestämisohjeeseen. Esityksessä halutaan, että kilpailussa hyväksyttävän vain yksi AVO -luokan tulos kilpailuun osallistuvilta koirilta. Kilpailu säilytettäisiin entisen kaltaisena muilta osin.
Päätettiin käsitellä spk kasvattajakilpailun järjestämisohjeen muutosesitys seuraavassa
kokouksessa 17.5.2014.
8. JTO ja PEVISA työn aloittaminen
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Päätettiin nimetä suomenpystykorvan JTO ja PEVISA työryhmään työn saamiseksi käyntiin
seuraavat henkilöt: Eero Niku-Paavo, Thommy Svevar, Arto Sikiö, Mika Tiihonen, Katariina
Mäki , Nina Menna.
9. Pohjoismaiden yhteistyö
a. Ruotsin pystykorvajärjestön vuosikokous 12.4., Esille otettavat asiat
Päätettiin, että pohjoismaisen yhteistyön puitteissa otetaan keskusteluun JTO ja PEVISA
päivitystyö. Todettiin, että ensimmäisen kerran asia voidaan ottaa keskusteluun 12.4.2014
Ruotsin pystykorvajärjestön vuosikokouksen yhteydessä.
10. Muut asiat
a. Kasvattajapäivien esitysten valmisteluvastuut
Päätettiin, että kasvattajapäivien esitysten valmisteluvastuu on Eero Niku-Paavolla ja
Thommy Svevarilla. Jaoston seuraava kokous 17.5 kasvattajapäivien yhteydessä.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 2.4.2014 klo 17:00. Pöytäkirja lähetetään jaoston jäsenille
tarkastettavaksi sähköpostilla.
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