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SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON KOKOUS 2/2015, 23.1.2015 KUOPIO   

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Pertti Saarenketo avasi kokouksen klo 19:19. Kokous keskeytettiin klo 21:13. 

Kokousta jatkettiin 24.1. klo 9:23. 

 

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohtaan ”muut asiat” seuraavat kohdat:  

- hirveä haukkuvien suomenpystykorvien yhteyshenkilön valinta.  

- Linnunhaukkukokeiden nykytilanne 

- Yhteispohjoismaisten linnunhaukkukoesääntöjen valmistelu 

 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista edellä mainituilla lisäyksillä. 

 

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin osallistujat: Pertti Saarenketo, Mika Pekkanen, Mika Tiihonen ja Eero Niku-Paavo. 

Thommy Svevar osallistui kokoukseen 24.1. klo 9:23 asiakohdassa ”muut asiat”. Arto 

Paajanen ei osallistunut kokoukseen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kasvattajakilpailun sääntömuutosesitys. 

Käsiteltiin ja keskusteltiin jäsenpalautteista, jotka kerättiin nettikyselynä joulukuun 2014 – 

tammikuun alun 2015 välisenä aikana. Palautteita saatiin ainoastaan 8 kappaletta. Sovittiin, 

että Eero ja Mika T. toteuttavat ilmoittautumislomakkeen. 

 

Päätös: Esitetään hallitukselle hyväksyttäväksi jaoston jo aiemmin valmistelemaa 

sääntömuutosesitystä ilman muutoksia. Sääntömuutos tulisi voimaan 1.1.2015 alkavalle 

kalenterivuodelle.  

 

Perustelut: Esitetyt säännöt palvelevat rodun jalostuksen kokonaisuutta huomioiden käyttö- 

ja ulkomuodolliset ominaisuudet sekä terveyden oikeassa suhteessa. 

 

5. Pystykorvapäivien järjestäminen 

Keskusteltiin pystykorvapäivien järjestämisestä. 

 

Pohdittiin, jos tapahtumaa lähdettäisiin tulevaisuudessa kierrättämään ympäri Suomea 

pystykorvajaoston koordinoimana ja paikallisten kerhojen vetovastuulla. Tapahtumaa eri 

paikoissa järjestettäessä saataisiin kansalliskoirallemme kaivattua näkyvyyttä ja parannettua 

rodun julkisuuskuvaa. Sovittiin, että keskustellaan asiasta lisää keväällä Iso-syötteellä 

tapahtuman nykyisten järjestäjien kesken sekä kysellään jäsenten mielipidettä asiaan. 

 

Päätös: Päätettiin, että Mika Pekkanen ottaa yhteyttä Pudasjärven edellisvuoden 

kasvattajapäivien järjestelyorganisaatioon ja selvittää, onko heillä halukkuutta järjestää 

pystykorvapäivät Iso-Syötteellä. Ajankohta olisi toukokuun puoliväli tai sen jälkeen. 
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Keskusteltiin myös, jos tapahtumaan saataisiin esim. PEVISA-tarkastus tai jalostustarkastus 

mukaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta saada tukea järjestön budjetista. Myös 

ulkomuotomittauksesta keskusteltiin eräänä mahdollisena vaihtoehtona. 

 

6. Jaoston vuosikertomus 2014, toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 

Käytiin vuosikertomus läpi. Sovittiin, että tehdään tarvittavat muutokset ja tarkastetaan 

kertomus vielä sähköpostikeskustelulla. 

 

Toimintasuunnitelma valmistellaan ja käydään läpi niin ikään sähköpostikeskustelulla. 

 

7. Talvipäivien jaoston tilaisuus, Joensuu 

 

Jaostolle on varattu auditorio tunniksi. Keskusteltiin, että esiteltäisiin jaoston mennyt 

toimintakausi sekä tulevan toimintakauden suunnitelma vastuualueittain. Sovittiin, että 

keskustellaan asiasta vielä lisää sähköpostin välityksellä. 

 

8. Arvo-otteluiden järjestäminen 2015,2016 (LIITE 1) 

 

Keskusteltiin arvo-otteluiden järjestämisvuoroista. 

 

Hirviherra 2016 -järjestäjä selvitettävä. 

 

Metsopoika 2015 -järjestäjä selvitettävä, järjestelyvuorossa Etelän lohko. Päätettiin, että 

Mika Tiihonen selvittää järjestäjää. 

 

Keskusteltiin koppelohaukuista. Koppelohaukut järjestetään 22.8.2015 Savitaipaleella. 

Jaoston tulee ottaa koppelohaukkujen koordinointi hallintaansa vuoden 2015 jälkeen. 

Toimintamallina voisi olla, että etsitään halukkaita järjestäjiä ja jaosto valitsee seuraavan 

vuoden järjestäjän ja pyrkii kierrättämään tapahtumaa ympäri Suomea. Koppelohaukut ovat 

erinomainen PR-tapahtuma linnunhaukkukoetoiminnalle. 

 

Keskusteltiin PM-kisojen joukkueesta. Esitetään kokeen valintasäännön (LIITE 1) mukaista 

joukkuetta (LIITE) ja Thommy Svevaria joukkueenjohtajaksi. 

 

Keskusteltiin myös, kuinka saataisiin kennelpiirien ja SPJ:n pystykorvajaoston 

kommunikointia parannettua otteluiden järjestämisvuoroissa. Yhtenä mallina voisi olla, että 

lohkoihin nimettäisiin vastuuhenkilöt, joka toimisi linkkinä lohkon, piirien ja järjestön välillä. 

 

Thommy esitteli Ruotsin mallin muotovalion arvoon oikeuttavista kriteereistä. Ruotsissa voi 

saada muotovalion arvon myös riittävän monella SA-arvioinnilla. Keskusteltiin, jos tällainen 

malli olisi mahdollista saada Suomenkin näyttelyihin. Se voisi kasvattaa näyttelykäyntejä. 
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9. Muut asiat 

SPJ –tietokanta, tietokannan määrittelytyö:  

Asia koetaan jalostuksen kannalta erittäin tärkeäksi. Ryhdytään selvittämään toimintatapoja, 

kuinka tietokantoja voitaisiin lähteä kehittämään. Yksi mahdollisuus voisi olla lähteä kehittä-

mään yhteistä kantaa kennelliiton kanssa. Päätettiin keskustella asiasta lisää Jari Hakulisen 

kanssa, joka on nimetty SPJ:n tietokantakoordinaattoriksi. Suomenpystykorvajaostosta ni-

mettiin Mika Pekkanen yhteyshenkilöksi ja Arto Sikiö asiantuntijaksi. 

 

Uusi yhteyshenkilö hirveä haukkuville suomenpystykorville:  

Asia on tuotu jaostolle käsiteltäväksi ja asiasta keskusteltiin. Todettiin, että suomenpystykor-

van populaation koko ei kestä pelkän hirvilinjan jalostamista, vaan taipumus on rodun omi-

naisuutena luonnostaan  ja koiran omistajan koulutuksen tuloksena voidaan saada pääasialli-

nen käyttötarkoitus kohdennettua esimerkiksi hirvenhaukuntaan. Hirviyhdyshenkilöä kartoi-

tetaan jäsenistöstä ja mikäli sellainen löytyy tehdään esitys siitä hallitukselle. 

 

Iso-Syötteen 2014 kasvattajapäivien ryhmätöiden käsittely:  

Päätettiin, että käsitellään ryhmätöiden sisältö seuraavassa kokouksessa. 

 

Linnunhaukkukokeiden nykytilanne.  

Keskusteltiin, kuinka koetoimintaa saataisiin kehitettyä ja lisää harrastajia mukaan. Kuinka 

koetapahtumaa saataisiin kevennettyä siten, että kokeen järjestäminen helpottuisi.  

 

Yhteispohjoismaisten linnunhaukkukoesääntöjen valmistelu:  

 

Keskusteltiin, että Ruotsissa sääntöuudistustyö on jo käynnissä ja varsin pitkälle valmisteltu. 

Todettiin myös, että SPJ:ssä työ kuuluu linnunhaukkukoetoimikunnalle, jonka tulee aloittaa 

työ välittömästi. 

 

Päätös: Jaosto esittää, että Hallituksen tulee pyytää pikaisesti linnunhaukkukoetoimikunnalta 

tilannekatsaus mahdollisten yhteispohjoismaisten linnunhaukkukoesääntöjen aikaansaami-

sesta tai nimetä vastuuhenkilö tehtävään valmistelemaan ja viemään asiaa eteenpäin. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Pertti Saarenketo päätti kokouksen 24.1.2015 klo 10:38 ja kiitti hyvästä 

kokouksesta. 

 

 

___________________________  ___________________ 

Pertti Saarenketo, puheenjohtaja  Mika Pekkanen, sihteeri 
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LIITE 1. Arvo-ottelut 2015, 2016 

LINT PM Norja 5.-6.9.2015 

Esitys osallistuvista koirista ja joukkueenjohtaja 

spn Marjakankaan Hovin-Hiisu, Rauno Holmsted Äänekoski 

spn Kelohongan Kata, Martti Rautalahti Hämeenlinna 

spn Pikkulehon Kiira, Paavo Leiviskä ja Marjo Kontas Kiiminki 

ppu Pohjaukon Aapo, Jari ja Heli Mäkelä Kouvola 

 

Varakoirat 

1. spn Metsokorven Peppi, Jorma Huhmarniemi Pyhäjärvi 

2. spu Metsokorven Pihka, Ari Pylkkänen Rantasalmi 

3. ppn Villivalon Puppy, Ari Saastamoinen Lieksa 

 

HIRVIHERRA 2015  

Kurikka 3.-4.10.2015, ylituomari Daniel Forsbacka 

 

HAUKKUOTTELU, LOHKOJEN VALINNAT 

 
Haukkuottelun varaylituomari Arvo Hurskainen, vuoden 2016 ylituomari 

 

METSOPOIKA 
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KOPPELOHAUKUT 


