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SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON  KOKOUS 3/2014, 16.5.2014 ISO-SYÖTE  

1. Kokouksen avaus 

Pertti Saarenketo avasi kokouksen kello 21.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin läsnäolijat: Pertti Saarenketo (pj), Mika Pekkanen (sihteeri), Thommy Svevar, Mika 

Tiihonen, Arto Paajanen ja Eero Niku-Paavo. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. esityslistan hyväksyminen 

hyväksyttiin esityslista kolmella lisäyksellä (kohdat 13 b, c ja d). 

 

4. 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. 

 

Käsiteltiin ko. esitys ja todettiin, että järjestämisohjeessa on uudistamistarvetta. Todettiin, että 

koko ohje kaipaa päivitystä ja sen vuoksi laajempaa valmistelua. Perusteluita: Yhdenmukaisuus 

karjalankarhukoirien kasvattajakilpailun kanssa, valion arvo sääntöjen huomioonottaminen, 

yhdenvertaisuus varsinaisten kokeiden (Kalenterikoe) AVO- ja VOI -luokkien välillä, näyttelytulosten 

huomioiminen, yhdenvertaisuus HIRV-kokeen kanssa, joka on yksiluokkainen, jne. 

 

Päätös: Esitetään hallitukselle, että aloitetaan prosessi koko kasvattajakilpailun säännön 

päivittämiseksi, eikä suoraan kannateta ko. jäsenesitystä. Esitetään, että Mika Tiihonen ryhtyy 

valmistelemaan sääntömuutosesitystä ja kerää selkeitä muutostarpeita, jonka pohjalta aloitetaan 

laajempi keskustelu jaostossa ja kerätään myös kentän mielipiteitä. Pyritään saamaan uusi 

sääntöesitys valmiiksi siten, että se olisi voimassa kauden 2015 alusta alkaen. Mahdollisuuksien 

mukaan pyritään huomioimaan myös mahdolliset vuonna 2016 voimaan tulevat sääntömuutokset. 

Kausi 2014 mentäisiin vielä vanhalla säännöllä. 

 

5. Sponsorisopimusten periaatteet  

 

Keskusteltiin sponsorisopimusten periaatteista: Hallituksen linjaukset tulee huomioida arvo-ottelui-

den sponsorisopimuksissa. Ei tule olla yksittäistä ”pääsponsoria” vaan pyritään saamaan useampi 

tasa-arvoinen sponsori. Sponsorisopimuksien tekemisessä huomioitava molemminpuolinen etu: 

Myös sponsorin on saatava etua sopimuksesta, esim. suomenpystykorvan käyttäminen tuotteiden 

mainostamisessa. 

 

Päätös: Valtuutettiin Arto Paajanen selvittämään hallituksessa, kenellä on lupa tehdä 

sponsorisopimuksia. Esitetään, että hallituksessa tulee pohtia sponsoreiden ”hankintaketjun” 

organisointi, jolla pyritään estämään järjestön sisäinen kilpailu sponsorien hankinnassa. Esitetään 

toimintatavaksi seuraava: Sopimuksen sisältö ja luominen tulee olla jaoston hallinnassa; Jaosto 
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neuvottelee sponsorisopimusluonnoksen, joka viedään hallitukselle hyväksyttäväksi, puheenjohtaja 

allekirjoittaa sopimukset. 

 

6. Tracker –sponsorisopimus Haukku-Otteluun ja Hirvi-Herraan 

Tracker sopimus on luonnosvaiheessa tällä hetkellä. Muutetaan sopimusluonnosta siten, että 

Tracker-sopimus koskisi vain Hirvi-Herraa. Sopimus sisältäisi kuitenkin kaksi pantaa, toinen voisi olla 

esim. yleisen toiminnan tukemiseen.  Päätettiin jatkaa neuvotteluja sopimuksen luomiseksi. 

Sopimuksessa on huomioitava Hallituksen linjauksia. 

 

7. JTO ja PEVISA työn aloittaminen 

a. Keskeiset sisältömuutokset 

i. monimuotoisuuden huomioiminen 

ii. tuleva PEVISA sidottu JTO:hon 

iii. PEVISASSA silmät tulee ottaa paremmin huomioon 

iv. sisältö nykyaikaistettava, taulukot uusittava 

v. käyttöpuolen huomioiminen 

b. Tavoiteaikataulu 

i. Elokuussa luonnos Suomen Kennelliittoon 

ii. Takaraja luonnokselle jalostuspäivät 2015 

iii. Uusi JTO ja Pevisa oltava hyväksyttävissä maaliskuussa 2015 

 

8. Riihimäen erämessut 

a. Järjestelyiden tilanne, jaoston osallistuminen 

Keskustelu: Messuilla tilat kahdelle koiralle, mutta mahdollisesti saadaan kaikki järjestön koirat, jos 

suomenpystykorva menee kennelliiton omalle osastolle. Henkilötarve: 5 henkilöä/päivä: 2 kahvin 

keitossa, kaksi osastolla, yksi ”vaihtomies”. Valmistelut etenevät hyvin, ei ongelmia. 

 

Päätös: Päätettiin, että Mika Tiihonen hoitaa Riihimäen erämessut ja muu jaosto auttaa tilanteen ja 

tarpeen mukaan. 

 

9. Maailman Voittaja 2014 Helsinki 

a. tilanne, jaoston osallistuminen.  

Keskustelu: Selvitettävä, montako koiraa tarvitaan, monenako päivänä on koirien esittelyt. Onko 

saatavissa lista osallistuvista koirista, joita voisi saada käyttöön esittelyyn? SPJ:n osastolle myös 

mahdollisesti esittelykoira. Esitetäänkö myös SKL:n osastolle esittelykoiraa? 

 

Päätös: Päätettiin, että Mika Pekkanen hoitaa jaoston yhteydenpidon. Lisäksi tiedotetaan 

seuraavassa pystykorvalehdessä maailmanvoittajasta, jolloin ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä. 

 

10. Pohjoismaiden yhteistyö 
a. Ruotsin pystykorvajärjestön vuosikokous 12.4. ”terveiset” 
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Magnus Thörgvist saatiin mukaan Ruotsista, joka on jalostustoiminnassa apuna. Pohjanpystykorvat 

pitäisi saada mukaan yhteistyöhön, tällä hetkellä yhdestäkään maasta ei ole edustusta. 

Jalostuspuolella informaatio toimii hyvin: sairaustietojen siirto toimii Suomen ja Ruotsin sekä 

Suomen ja Norjan välillä hyvin. Vanha yhteistyösopimus halutaan päivittää: mm. yhteinen 

tietokanta terveystietojen siirtämiseen, yhteisten Jalostuskriteerien luominen suomenpystykorville, 

ulkomuotoasioiden yhtenäistäminen, suositukset maiden välillä nartun kotimaasta. 

Yhteispohjoismainen LINT –koesääntöluonnos pitää olla 1.6.2016. 

 

11. Suomenpystykorvien arvo-ottelut  

a. järjestämisvuorottelu: 
1. Haukkuottelu 

2. Metsopoika 

3. Hirviherra 

4. Pohjoismaiden mestaruuskoe  

Päätettiin, että Pertti valmistelee metsopojan ja hirvi-herran vuorottelulistasta esityksen 

hallitukselle, jonka jaosto hyväksyy erillisessä sähköpostikokouksessa. 

Keskusteltiin myös järjestämisohjeista. 

 

12. vuosimaljojen sääntöön muutostarve  

Todettiin, että esimerkiksi näyttelysääntöjen laatuarvostelun ”erinomainen” huomioiminen 

puuttuu säännöistä. Lisäksi koetulokset kaipaavat tarkennusta HIRV -tulosten osalta, sillä Taulukot 

hyväksyvät vain AVO ja VOI tulokset, jolloin on ongelma luokattomassa HIRV -koetuloksessa. 

 

Päätös: Esitetään hallitukselle, että hallitus perustaa toimikunnan, jossa on edustus kaikista SPJ:n 

roduista, joka ryhtyy päivittämään vuosimaljojen sääntöjä. 

 

13. Muut asiat 

a. Tulevat tapahtumat ja jaoston tehtävät. Messut, Maailmanvoittaja, jotka käsiteltiin jo edellä. 

b. mikä on koiran vakuutusarvo? Vahingon sattuessa vakuutusyhtiö pyytää Kennelliitolta arvon, 

joka pyytää lausunnon rotujärjestöltä arvion. Selvitetään petovahinkokorvausten perusteet. 

c. pennun hinta. Tarkistetaan ja päivitetään SPJ:n sivuilla oleva taulukko.  

Päätettiin, että Thommy ja Eero valmistelevat taulukon päivityksen, jonka jaosto käsittelee 

ja tehdään sen pohjalta esitys hallitukselle. 

d. On tiedostettu, että on tarve SPJ:n tietokantojen kehittämiselle, mutta tietokannan 

käyttöliittymän kehittäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista (lähdekoodi ei saatavilla) eikä 

nykyisillä resursseilla kehitettävissä.  

Päätös: Esitetään hallitukselle, että hallitus selvittää, kuinka tietokanta –kehitys saataisiin 

jatkumaan. 

 

14. Seuraava kokous 

Mahdollinen kokous 16.8. Tampereella. Kartoitetaan tarve elokuun alussa. 
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15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Pertti Saarenketo päätti kokouksen 17.5.2014 klo 00:40 ja kiitti kaikkia osallistujia 

asioiden hyvästä ja monipuolisesta tarkastelusta. 

 

____________________________   _________________________ 

puheenjohtaja Pertti Saarenketo   sihteeri Mika Pekkanen 


