
 

 

Suomenpystykorvajaosto  Pöytäkirja                                              

Kokous   pvm.  20.5.2016  

Paikka Hyvärilä, Nurmes 

Osallistujat Pertti Saarenketo, Mika Tiihonen, Pekka Salomäki, Pekka Tiainen, Juha-

Petteri Lehtonen 

1. Kokouksen avaus 

Pertti Saarenketo avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi 

 

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 

 

4. Lausunto Pohjoismaiden Mestaruusottelun pohjanpystykorvajaoston tekemään 

muutosesitykseen 

 

Päätös:  

Esitetään, että Pohjoismaiden mestaruusottelun valintaohje pidetään pääosiltaan 

nykyisenlaisena. 

Esitetään muutettavaksi ainoastaan kohta 4 ja 5 seuraavaan muotoon: 

4 § Varsinaisten edustuskoirien valinta: 

Haukkuottelun kolme (3) parasta koiraa valitaan suoraan otteluun. 

Neljänneksi koiraksi valitaan pohjanpystykorvien mestaruusottelun voittaja. 

 

5 § Varakoirien valinta: 
Varakoiriksi valitaan sekä suomenpystykorville että pohjapystykorvalle 

edellisen vuoden SPJ:n vahvistamat vuosimaljojen voittajat 
paremmuusjärjestyksessä. 

 
Sijoituksen määrää ensisijaisesti maljapisteiden summa ja toissijaisesti 

kokeista saatujen koepisteiden summa. 
Korkeimmalla pistemäärällä vuosimaljan voittanut koira valitaan 

ensimmäiseksi varakoiraksi 



ja muut alenevassa järjestyksessä. Varakoirien valinnan varsinaisten 

edustuskoirien 
tilalle tekee joukkueenjohtaja paremmuusjärjestyksessä. 

Tasapisteiden sattuessa, paremmuus ratkaistaan seuraavasti: 

• kuluvan vuoden koepisteiden summan paremmuus 
• edellisen vuoden koepisteiden paremmuus 

• arpa 
 

Perustelut: 

Esitetty muutos on rotujen useaa aikaisempaan koekautta tarkasteltaessa 

koekäyntimääriin suhteutettuna oikeudenmukainen. 

 

5. Pienpetotesti 

Todettiin, että pienpetotesti esitetään otettavaksi kokeilukäyttöön epävirallisena 

testinä. Kokeilun tarkoituksena on kartoittaa, onko tällaiselle testille kysyntää. 

Testilomake pyritään ottamaan käyttöön sähköisenä lomakkeena, joka voidaan 

täyttää SPJ:n sivustolla. Testitulokset tulisi julkaista pentupörssin tavoin SPJ:n 

sivustolla, jossa näkyisi koiran nimi ja rekisterinumero sekä liitetiedostona 

testilomake. 

Testilomakkeeseen laitetaan olosuhdetiedot. Suositellaan, että arvioinnin suorittaa 

jonkin metsästyskoira koemuodon palkintotuomari. Testilomakkeen edelleen 

muokkaamisesta vastaa Pekka Salomäki, joka on yhteydessä Arto Sikiöön 

sähköisen lomakkeen ratkaisujen selvittämiseksi. Kokeilun aloitus päätetään 

seuraavassa kokouksessa. 

 

6. Erämessujen järjestelytilanne, tarvittavat toimenpiteet 

Mika Tiihonen tiedotti järjestelyistä ja todettiin, että erämessujen järjestelyt ovat 

kunnossa.  

 

7. Muut asiat 

Jalostuskatselmusten tiedot  

Jalostuskatselmuksessa olleet koirat tulee saada SPJ:n sivuille. Päätettiin, että 

jalostusryhmä vastaa asian toteuttamisesta. 

 

Tietokantojen käytön opastus 

Todettiin, että SPJ:n sivuille tulee saada tiivis PP esitys, joka opastaa tietokannoista 

hakemaan jalostustietoja. Pyydetään Sikiön Artoa avustamaan asiassa. 

 

Artikkeli suomenpystykorvasta hirvenhaukkujana 

Pekka Salomäki on yhteydessä Ville Körkköön ja esittää artikkelin kirjoittamista 

yhteistyössä Heidi Lahtinen kanssa. 

 

 

 



Hirviherran järjestämisohjeen muuttaminen 

Päätös: 

Päätettiin esittää, että Hirviherra järjestämisohje muutetaan liitteen mukaiseksi, 

jossa kohdan viisi näyttelykoe ikävaatimus on muutettu 9kk, kuten se on muillakin 

hirveä haukkuvilla roduilla. 

 

Huomioidaan Suomi 100 vuotta ja suomenpystykorva kansalliskoirana. 

Keskusteltiin Suomi 100 vuotta juhlavuoden hyödyntämisestä kansalliskoiran 

suomenpystykorvan näkyvyyden ja tiedon levittämisestä. Todettiin, että mm. 

vuoden 2017 Haukkuottelun järjestäjien kanssa on keskustelu asiasta aloitettu. 

 

8. Seuraava kokous  

Pidetään sähköpostikokouksena. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23:15 

 

Puheenjohtaja  Pertti Saarenketo Sihteeri  Pekka Salomäki 


