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Suomenpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN 
TOIMINTAOHJE 

Yleistä 

Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 

16.8.2014 SPJ:n hallituksen vahvistaman Suomenpystykorvan rotujaoston 
ohjesäännön mukaisesti. 

Tehtävät 

Hänen tulee 

 laatia yhdessä jaoston vastuualueiden vetäjien kanssa jaoston 
toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus 

 vastata toimintasuunnitelman ja talousarvion noudattamista 
 laatia jaoston kokouksien asialistat ja toimittaa ne vähintään viikkoa (1) ennen 

jaoston jäsenille ja järjestön puheenjohtajalle. 
 allekirjoittaa pöytäkirjat yhdessä sihteerin kanssa ja toimittaa ne järjestön 

sihteerille/hallitukselle tiedoksi 
 laatia jaoston esitykset järjestön hallitukselle 

 hyväksyä jaoston laskut 
 osallistua hallituksen kokouksiin esittelijänä pyydettäessä 
 valvoa merkkipäivät ja palkitsemiset 
 neuvotella ja laatia jaoston toimivallassa olevat yhteistyösopimukset ja 

toimittaa ne hallituksen hyväksyttäväksi 
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SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON HALLITUKSEN EDUSTAJAN 

TOIMINTAOHJE 

 

Yleistä 

Hallituksen jäsen toimii SPJ:n hallituksessa jaoston hallitukselle esittämien asioiden 
esittelijänä sekä tuo jaoston käsittelyyn hallituksen päätökset ja jaostolle antamat 

tehtävät. 

Tehtävät 

 Esittelee SPJ:n hallituksen kokouksissa jaoston esittämät asiat 

 Tiedottaa hallituksen tekemistä ao. jaostoa koskevista asioista 
 Tuo jaoston käsittelyyn SPJ:n hallituksen antamat tehtävät 

 Toimii soveltuvasti tarvittaessa jaoston vastuualueen hoitajana 
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JALOSTUSRYHMÄN TOIMINTAOHJE 

Suomenpystykorvan jalostusneuvonnan ensisijaisena tehtävänä on fyysisesti ja 

psyykkisesti terveen, normaalisti lisääntyvän sekä ulkomuodoltaan rotumääritelmän 

mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen. 

Suomenpystykorvan jalostustoimintaa ohjaa rodun jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), 

jossa rodun jalostukselliset tavoitteet on määritelty. 

Suomen Pystykorvajärjestö (SPJ) tarjoaa maksuttomana jäsenpalveluna 

jalostusneuvontaa. 

Suomenpystykorvien jalostusneuvonta avustaa kasvattajia rodun jalostusvalinnoissa 

ja ohjaa suosituksin kasvatustyötä rodun jalostustavoitteiden mukaisiksi. 

Jalostusneuvonnan on ajateltava koko rodun etua ja jalostusvalinnoilla on turvattava 

suomenpystykorvan perinnöllinen monimuotoisuus sekä alkuperäinen luonne. 

Jalostusneuvontaa kysyvien omat toivomukset otetaan mahdollisimman hyvin 

huomioon. Jos sääntöjen tai terveydellisten syiden perusteella ei pysty tekemään 

koiralle kriteerien mukaista suositusta on neuvojalla oikeus olla tekemättä sitä. Vaikka 

kasvattajan esittämä yhdistelmä ei täyttäisikään suosituskriteerejä, tulee kasvattajaa 

silti neuvoa mahdollisimman riskittömään yhdistelmään. Jalostusneuvonnan pääpaino 

on neuvonta, eikä pelkästään sopivien kumppanien etsiminen. 

Sekä narttujen että uroksien omistajat ovat jalostusneuvonnan asiakkaita. Heitä tulee 

kohdella asiallisesti. Jalostusneuvonnan tulee aina pystyä perustelemaan 

näkökantansa ja ratkaisujen tulee perustua rodun jalostuksellisiin tavoitteisiin sekä 

tässä toimintaohjeessa määriteltyihin raja-arvoihin. 

Tämän hetkiset raja-arvot narttujen jalostussuosituksille ovat: 

 

• Ikä yli 2 vuotta. 

• Epi-luku on alle 1,8. 

• Narttu ja sen sisarukset, vanhemmat tai sen jälkeläiset eivät saa olla 

luokiteltuja epileptisiksi. (Tietokannassa I, J, V tai S merkintä) 

• On PEVISA-ohjelman määräysten mukainen. 

• Suositus pyydetään vain yhdeltä jalostusneuvojalta. 

• Näyttelyn laatumaininnan osalta vähintään tasoa hyvä (H). 

 

Jalostukseen suositellaan käytettäväksi suomenpystykorvia: 

 

• jotka ovat rotumääritelmän mukaisia. 

• jotka ovat fyysisesti ja henkisesti terveitä. 

• joiden sukusiitosaste on alle 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna 
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• joilla ei ole epileptisiä, sisaruksia, vanhempia tai jälkeläisiä. 

• joiden epi-luku on alle 1,8 (Jos toisen osapuolen epi-luku on yli 1,5 tulee toisen 

osapuolen epiluvun olla 1.0 tai alle.) 

• jotka ovat rotukohtaisessa PEVISA- tarkastuksessa todettu terveiksi. (Silmät ja 

polvet) 

• jonka jälkeläisistä on kolmannen pentueen jälkeen vähintään yksi PEVISA-

tarkastettu. 

• joiden jälkeläisissä ei esiinny PRA sairautta, eikä jälkeläisissä tule ilmi kahta tai 

useampaa HC tai PHTVL/PHTV tapausta. 

• jonka jälkeläisissä ei ole tullut kolmea tai useampaa polvilumpioluksaatio 

tapausta. 

• jonka vanhemmalla ei ole todettu polvilumpioluksaation astetta 2-4. 

  

• joilla on vain lieväasteisia hammaspuutoksia (1- muutaman hampaan puutos, 

premolaarit P). 

• joilla on rodunomaisesta käyttökokeesta vähintään avoimen luokan toinen 

palkinto (AVO2). 

• jotka ovat näyttelyn laatumaininnan osalta vähintään tasoa hyvä (H). 

• joilla on enintään 50 jälkeläistä(*). 

 

* Uros, jolla on jo 30 jälkeläistä, tulee suosituksen saadakseen olla jälkeläisnäyttöjä. 

Mikäli uroksen jälkeläisnäytöt ovat rotujaoston määrittelyn mukaiset, voidaan urosta 

suositella lisää, kunnes sillä on korkeintaan 50 jälkeläistä. 

Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, joka on saanut kahdelta kotimaiselta 

tuomarilta ulkomuodon laatumaininnan tai vihaisen luonteen osalta kaksi kertaa 

maininnan hylätty (HYL). 

Ulkomailta tuoduilla sekä siellä rekisteröidyillä koirilla tulee olla polvitarkastus- ja 

silmätarkastuslausunto ennen ensimmäistä astutusta, jotta niitä suositellaan 

jalostukseen. 

Suositeltavan yhdistelmän on täytettävä seuraavat kriteerit: 

 Sukusiitosaste laskettuna 7 sukupolvesta on korkeintaan 3,0 % 

 7 sukupolvessa vähintään 180 kpl eri yksilöä 

 7 sukupolvessa yhden yksilön prosentuaalinen osuus korkeintaan 1,0 % 

 Pentujen epi-luku korkeintaan 1,0 

Jalostusneuvoja voi kieltäytyä tekemästä suositusta jos ei mielestään pysty sääntöjen 

tai terveydellisten syiden takia tekemään turvallista suositusta. 

Jalostusryhmä ylläpitää ajan tasalla olevaa jalostusuroslistaa. Listalle pääsemiseksi on 

uroksen 
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oltava näyttelyn laatumaininnan osalta vähintään tasoa hyvä (H) ja palkittu 

rodunomaisessa käyttökokeessa vähintään palkinnolla AVO2. Uroksella ei saa olla 

enempää kuin 50 rekisteröityä jälkeläistä ja se tulee olla todettu terveeksi PEVISA- 

tarkastuksessa. 

Jalostukseen suositellaan jatkossa käytettäväksi pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA-

tarkastettuja uroksia. Alle 4-vuotiaille PEVISA-tarkastetuille uroksille suositellaan 

korkeintaan 2 pentuetta ja alle 2-vuotiaita ei suositella. 4-vuotiaille uroksille 

suosituksen raja-arvo on Max. 2 pentuetta / uros / vuosi. 

Jalostusryhmä voi esittää raja-arvojen muuttamista mikäli rodun terveystilanne, 

Kennelliiton määräykset sekä ohjeet tai jalostuksellisten tavoitteiden muuttuminen 

antavat siihen aihetta. Muutoksista tiedotetaan Pystykorva-lehdessä sekä SPJ:n www-

sivuilla. 

Jalostusneuvojan on tunnettava rotukohtainen jalostuksellinen ohjeistus sekä 

noudatettava toimessaan Suomen Kennelliiton määräyksiä, SPJ:n ohjeistuksia ja 

jalostusneuvontaa koskevia päätöksiä, JTO:aa, PEVI¬SA-ohjelman määräyksiä sekä 

jalostusneuvonnan toimintaohjeita. Jalostusneuvoja ei aja työssään omaa etuaan. On 

suositeltavaa, että jalostusryhmän jäsenet ovat Kennelliiton jalostusneuvojan 

peruskurssin käyneitä henkilöitä tai sitoutuvat osallistumaan seuraavalle kurssille. 

Jalostusneuvojat antavat tarvittaessa tietoja koiran hoitoon, terveyteen ja yleensä 

koiran pitoon liittyvistä seikoista sekä rodunomaisista käyttökokeista ja 

näyttelytoiminnasta. 
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SUOMENPYSTYKORVAN JALOSTUSNEUVONNAN 

TOIMINTAOHJE 

YLEISTÄ 

Jalostusneuvojien tehtävä on neuvoa ja opastaa harrastajia ja kasvattajia jalostus- 

ja kasvatusasioissa. Neuvonta on puolueetonta, ainoastaan suomenpystykorvarodun 

etua ajattelevaa ja sen tehtävä on kouluttava ja ohjaava, sillä kasvattajalla on 
viimekäden vastuu jalostustyöstään. 

JALOSTUKSEN OSA-ALUEIDEN TÄRKEYSJÄRJESTYS 

1. Jalostuspohja 
Tärkeintä on pitää huolta koko rodusta. Jalostuspohja on pidettävä riittävän 

laajana ja pidättäydyttävä urosten liikakäytöstä. Jalostusvalinnoilla on turvattava 

rodun perinnöllinen monimuotoisuus ja yhteiskuntakelpoisuus, sekä erityisen 

tärkeää on muistaa rodun kotimaan erikoisasema ja perusvastuu elävän 
kulttuuriperintömme jalostustavoitteissa. 

2. Terveys ja lisääntyminen 
Rodun hyvä terveys on tärkein jalostustavoite. Silmä- ja polvisairauksien osalta 
pyritään saamaan terveysindeksit käyttöön jalostusvalintoja helpottamaan. 

Mahdolliset sairautta kantavat/levittävät yksilöt on pyrittävä seulomaan pois 

jalostuksen piiristä ilman, että käytettävissä oleva jalostusyksilöiden lukumäärä 
ja samalla geenipohja supistuu liikaa. 

3. Luonne ja käyttöominaisuudet 
Suomenpystykorva on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan metsästyskoira, 

joten sen tulee olla luonteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan siihen kykenevä. 
Jalostuksessa on käytettävä niitä koiria, jotka ovat osoittaneet kykynsä 

rodunomaisissa käyttökokeissa sekä todettu hyviksi käytännön met-

sästyksessä. Näiden koirien esille tuominen on tärkeää. Paukkuarkuutta ei 
tule sallia jalostuskoirilta. 

4. Ulkomuoto 
Tavoitteena on rotumääritelmän mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja 
edelleen kehittäminen. 

Suomen Pystykorvajärjestö ry tarjoaa maksuttomana jäsenpalvelunaan 

jalostussuosituksia, jalostukseen liittyvää ohjausta ja yleistä jalostustietoutta. Nartun ja 

uroksen omistajat ovat neuvojille jalostustoimen asiakkaita. Jalostustoimen asiakkaille 

tulee asiat esittää asiallisesti ja perustellen mutta myös vaikeat asiat pitää pystyä 

sanomaan jämäkästi. Neuvojan tulee asennoitua siten, että hän on neuvomassa muita 

ja auttamassa osaltaan mahdollisimman hyvän yhdistelmän syntymiseksi. 
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Jalostuskoirien tasoa on pyritty ylläpitämään jalostussuosituksin. Jalostusryhmä 

ylläpitää ajan tasalla olevaa siitosuroslistaa, jolle pääsemiseksi uroksen on 

saavutettava laatuarvostelun maininta hyvä (H) näyttelyssä. Suositeltavien urosten 

täyttävät minimi vaatimukset terveyden, käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon 

suhteen. Nämä ovat hyväksyttävä PEVISA -tarkastus, rodunomainen käyttökoetulos 
vähintään tasoa AVO2 ja näyttelyn laatuarvostelu vähintään tasoa hyvä (H). 

 

JALOSTUSSUUNNITTELU JA JALOSTUSKRITEERIT 

Suomenpystykorvan jalostusneuvonnan ensisijaisena tehtävänä on fyysisesti ja 

psyykkisesti terveen, normaalisti lisääntyvän sekä ulkomuodoltaan rotumääritelmän 

mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen. 
Suomenpystykorvan jalostustoimintaa ohjaa rodun jalostuksen tavoiteohjelma 

(JTO), jossa rodun jalostukselliset tavoitteet on määritelty. 

Käytännön jalostussuunnittelu tarkoittaa, että astutusyhdistelmän sairaus- ja 

kantajuusriski analysoidaan ennalta ja kaikissa yhdistelmien toteutuksessa riskin 

yläraja pidetään populaation riskin keskiarvon alapuolella. Tietojen perusteella 

etsitään ja suositellaan nartuille sopivia siitosuroksia huomioiden koe- ja näytte-
lytulokset sekä PEVISA- tiedot. Epilepsian suhteen pyritään minimoimaan 

vaaratekijät. Jalostuspyynnön esittäjän omat toivomukset pyritään ottamaan 

jalostuskriteerien puitteissa huomioon. Annettu jalostus-suositus on voimassa puoli 
vuotta päivämäärästä, jonka jalostusneuvoja voi tarvittaessa jatkaa uudella 

tarkastelulla. Jalostussuosituksessa nartulle suositellaan tavallisesti 2-4 urosta, joista 

nartun omistaja voi valita haluamansa vaihtoehdon. Jalostussuosituksia ei anneta 
uusintayhdistelmille. Jalostuspohjan laajentamiseksi suosituksissa ehdotetaan usein 

ennestään ilman jälkeläisiä olevia uroksia. 
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SUOMENPYSTYKORVAN PENTUNEUVONNAN TOIMINTAOHJE 

YLEISTÄ 

Suomen Pystykorvajärjestö (SPJ) tarjoaa maksuttomana jäsenpalveluna pentujen 
välittämistä. 

Pentuvälittäjä ei aja työssään omaa etuaan ja hänen tulee noudattaa tämän 
toimintaohjeen sääntöjä ja SPJ:n hallituksen pentuvälitystä koskevia päätöksiä. Hän ei 

anna jalostusneuvontaa vaan ohjaa neuvontaa tarvitsevat kasvattajat 

jalostusneuvojille. Hänen tulee tuntea ja sitoutua noudattamaan SPJ:n jalostuksesta 
tekemiä päätöksiä sekä Suomen kennelliiton (SKL) vastaavia sääntöjä ja ohjeita. 

Pentuvälittäjien ensisijaisena tehtävänä on välittää SPJ:n jäsenten kasvattamia ja 

jalostustavoitteiden mukaisia suomenpystykorvan pentuja. Jalostukselliset tavoitteet on 
määritelty rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Jalostusryhmä on myös voinut 

määrittää tarkempia minimitavoitteita pentueille. 

Pentuvälitykseen tulevilta pennuilta edellytetään Pevisan täyttymistä. Mikäli 

yhdistelmälle ei ole jalostus-neuvonnan suositusta, on ehtona välitykseen 

pentuneuvojan ja jalostusneuvonnan yhteistyönä täyttämä yhdistelmän 
parituslomake, joka on rotujaoston hyväksymä. Tässä lomakkeessa selvitetään kuinka 

yhdistelmä täyttää rodun minimitavoitteet pentueille. 

Tärkeänä osana pentuvälittäjien työtä on kertoa pentua etsiville henkilöille SPJ:n 

sekä SKL:n jäsenyydestä, niiden tarjoamista eduista ja saada näin uusia jäseniä 
liittyneeksi järjestötoimintaan. 

Pentuvälittäjä selvittää myös välitykseen tarjottavien Pevisa-ehdot täyttävien pentujen 

käyttötarkoituksen, auttaa koiranostajaa löytämään itselleen sopivan pennun sekä 

välittää saamansa tiedot pentueista mahdollisille ostajille. Tässä työssä hänellä on 

apunaan jalostusneuvonnan tekemä arvio kyseisestä yhdistelmästä (paritus- tai 

suosituslomake).  Lisäksi hän voi laittaa näkyviin pentujen hintapyynnön (mutta se ei 

ole pakollista tai vaadittavaa) jotta myös pennunostaja kykenee tekemään 
henkilökohtaisen arvion pentueen ominaisuuksista suhteessa hintaan.  

Pentuvälittäjillä ei ole velvoitetta pentujen myynnistä, vaan hän toimii ainoastaan 
pentutietouden välittäjänä. 

Pentuvälittäjät antavat tarvittaessa tietoja koiran hoitoon, terveyteen ja yleensä 

koiran pitoon liittyvistä seikoista sekä rodunomaisista käyttökokeista ja 
näyttelytoiminnasta. 
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MARKKINOINNIN JA TIEDOTUKSEN TOIMINTAOHJE 

Yleistä 

Tiedotus ja markkinointi toimii jaoston julkisivuna jäsenistölle sekä muille henkilöille 

messuilla ja muissa tapahtumissa sekä pitää yllä ja kohottaa suomenpystykorvan 

mainetta kansalliskoirana. Tehtävä edellyttää hyvää ATK:n käyttötaitoa, eritoten 

tekstinkäsittelyohjelmistoja, sekä kykyä päivittää internet -sivustoja. Tiedottaminen ja 

markkinointi toimii myös mukana pohjoismaisessa yhteistyössä tiedottamisen osalta, 

minkä hoitaminen edellyttää ruotsin kielen osaamista. 

Vastuualueen kuvaus 

Tiedottamisen ja markkinoinnin vastuualueena on jaoston asioista tiedottaminen sekä 

suomenpystykorvan markkinointi messu- ja muissa tapahtumissa. Tiedottaminen 

tapahtuu pääsääntöisesti käyttäen Pystykorva -lehteä sekä Spj:n nettisivuja, mutta 

tehdään myös artikkeleita muihin harrastelehtiin. 

Tehtävät 

 tiedottaa jaoston asioista jäsenistölle 

 pitää yllä Pystykorva -lehden ”pystykorvajaosto tiedottaa” –osiota, 

jossa informoidaan ajankohtaisista asioista kuten terveys, jalostus, 

sääntö- ja koulutustoiminta, koe- ja näyttelytoiminta sekä muista 

ajankohtaisista asioista 
 kirjoittaa artikkeleita muista ajankohtaisista asioista Pystykorva -lehteen 
 pitää yllä suomenpystykorvajärjestön nettisivujen suomenpystykorvajaoston 

osuutta 
 auttaa messujärjestelyissä hallituksen jaostolle antamien messuvastuiden 

mukaisesti 

o hankkii osastolle henkilöitä tarpeen mukaan (rakentaminen, purkaminen, 

     messujen aikainen osaston henkilökunta, jne.) sekä auttaa muissa 

järjestelyissä 
o osallistuu itse messuille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 

 osallistuu pystykorvapäivien järjestämiseen 
 markkinoi suomenpystykorvaa 

o messut 
o lehtiartikkelit 
o uusien asioiden ideointi 

 hoitaa jaoston ATK-asioita 
o esitysmateriaalit 
o nettisivut 

 on apuna jaoston muille jäsenille tiedottamista koskevissa asioissa 
 toimii sihteerinä jaoston kokouksissa 
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KOE- JA NÄYTTELYTOIMINNAN TOIMINTAOHJE 

Yleistä 

Koe- ja näyttelytoiminnan tavoitteena on tukea suomenpystykorvan 

jalostustoimintaa siten, että jalostukseen löydetään käyttöominaisuuksiltaan ja 

ulkomuodoltaan hyviä koiria. 

Koe- ja näyttelytoiminnan tavoitteena on myös antaa mielenkiintoinen 

harrastusmahdollisuus suomenpystykorvan omistajalle sekä mahdollistaa koiralle 

sen käyttötarkoituksen mukaista, metsästysominaisuuksia kehittävää toimintaa. 

Vastuualueen ja tehtävien kuvaus 

Suomenpystykorvajaoston tehtävänä on koe- ja näyttelytoiminnan kehittämisen 

kautta edistää suomenpystykorvaharrastusta sekä kasvatusta. 

Tätä tarkoitusta varten suomenpystykorvajaosto koordinoi järjestön 

suurimmat koe- ja näyttelytapahtumat, joita ovat: 

 lohkovalinnat haukkuotteluun 

 Haukku-ottelu 

 Metsopoika-ottelu 

 Hirvi-herra 

 maaottelu 

 Suomen Cup 

 tukinäyttelyt 

 talvipäivien päänäyttely 

Suomenpystykorvajaosto pyrkii aktivoimaan jäsenistön koetapahtumiin osallistumista 

ohjeistamalla koetapahtumien järjestämistä, kehittämällä koejärjestelmää sekä 

huolehtimalla siitä, että vuosittain suurimpien kokeiden ja näyttelyiden järjestäjät on 

ajoissa selvitetty. 

Suomenpystykorvajaosto huolehtii siitä, että järjestysvuorossa olevat koe- ja 

näyttelyjärjestäjät anovat tapahtuvat määrättyjen aikataulujen mukaisesti järjestön 

hallituksen käsiteltäväksi ja edelleen esitettäväksi. 

Suomenpystykorvajaosto tekee esitykset päänäyttelyn perusteella Euroopan 

voittajanäyttelyyn tai Maailman voittajanäyttelyyn osallistuvista suomenpystykorvista, 

joita järjestö tukee osallistumisessa. 
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Pystykorvajaosto ylläpitää Suomen CUP tilannetta ja julkaisee tilanteen järjestön 
sivustolla. 

Tiedotuskanavana koe- ja näyttelytoiminnasta käytetään Pystykorvalehteä 

sekä Suomen Pystykorvajärjestön sivuja. 
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TERVEYSASIOIDEN TOIMINTAOHJE 

Yleistä 

Suomenpystykorvajaoston terveystoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat: 

 rodun terveyden turvaaminen sekä terveen kansalliskoiramme säilyttäminen 
 rodun terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavimpien perinnöllisten 

sairauksien esiintymisen seuraaminen ja niistä tiedottaminen 

 perinnöllisten vikojen leviämisen ennaltaehkäisy ja niiden vähentäminen 
 osallistuminen terveyden edistämiseen tähtääviin hankkeisiin 

Terveystoiminnan tulee olla tiedoiltaan riittävän laajaa, jotta pystytään 

neuvomaan ja ottamaan kantaa rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja 

sairauksiin sekä niiden vaikutuksiin. 

Vastuualueen kuvaus 

Terveystoiminta toimii suomenpystykorvajaoston yhteydessä, suomenpystykorvajaoston 

toimintaohjeen, jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti. 

Terveystoiminta tekee tiivistä yhteistyötä jalostusryhmän kanssa. 

Tehtävät 

Terveystoiminnan tehtävänä on seurata rodun terveydellistä tilaa sekä tiedottaa 

jäsenkuntaa näistä asioista. 

Kerätä tietoa suomenpystykorvan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta 

vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen esiintymisestä sekä esittää 

yhteistyössä jalostusryhmän kanssa keinoja niiden vähentämiseksi ja leviämisen 

ehkäisemiseksi. 

Terveystoiminnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun terveydellinen 
tulevaisuus. 

 seuraa rodun terveyden kehitystä sekä tilaa Suomessa ja ulkomailla 
 jakaa tietoa rodun terveydestä 

 avustaa rodun eläinlääketieteellistä tutkimusta 

 ylläpitää suomenpystykorvien Pevisa-seurantaa sekä terveydellisiä tiedotteita 
 avustaa tarvittaessa jalostusryhmää rodun terveydellisen informaation 

vastaanottamisessa, luokittelussa sekä tallentamisessa SPJ-tietokantaan 
 osallistuu tiedotus tilaisuuksiin terveyden osalta sekä julkaisee terveyttä 

käsitteleviä artikkeleita Pystykorva lehdessä 



 

SUOMENPYSTYKORVAN ROTUJAOSTON OHJESÄÄNNÖN LIITTEET 
hallitus 23.1.2015 § 137 ja 15.2.2015 § 170 

 

 

 

 seuraa rodussa tapahtuvia terveydellisiä muutoksia ja tiedottaa niiden 

mahdollisista vaikutuksista rotuun 

 kantaa yhteistyössä jalostusryhmän kanssa osavastuun JTO:n ja PEVISA-
ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta 

 seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération 

Cynologique Internationale) koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja 

suosituksia. 
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KOULUTUS- JA SÄÄNTÖTOIMINNAN TOIMINTAOHJE 

Suomenpystykorvajaoston sääntö- ja koulutustoiminnan tehtävä on pitää alla mainitut 

säännöt, ohjeet ja kaavakkeet ajantasaisina. 

Koulutus- ja sääntötoiminnan vastuulla on: 

 seurata Suomen Kennelliiton ja Spj:n tekemiä päätöksiä sääntöihin ja ohjeisiin. 

 valmistella muuttuneiden sääntöjen tai ohjeiden mukainen esitys Spj:n 

hallituksen päätettäväksi.  

 tiedottaa muuttuneista säännöistä, ohjeista ja kaavakkeista. 

Suomenpystykorvajaosto valmistelee seuraavien sääntöjen ja ohjeiden 

muutosesityksen hallituksen päätettäväksi: 

 vuosimalja 

 kasvattajakilpailu 

 kaksoisvaliomitali 

 Haukku-ottelu 

 Haukku-ottelun valinta + karsinta 

 LINT maaottelu 

 Hirviherra-ottelu 

 Metsopoika-ottelu 

 Suomen Cup 

 koppelohaukut 

Yhdessä linnunhaukkutoimikunnan kanssa: 

 linnunhaukkukokeen säännöt, arvosteluohjeet ja toimintaohjeet. 

 linnunhaukkukokeen palkintotuomarien koulutus 

 linnunhaukkukokeen koetoimitsijoiden koulutus 

 linnunhaukkukokeen ylituomareiden koulutus 

 koetulostallettajien koulutus 

 


