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- keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä eläinlääkäreille pyyntö ilmoittaa leikatuista 

suomenpystykorvien polvista. Eläinlääkäreillä on oikeus ilmoittaa leikatuista polvista 
identifioimatta koiraa 

- keskusteltiin oikeudesta 1 pentueen teettämiseen ilman PEVISAa. Tämä on 
rotujärjestön sisäinen asia ja huomioitava PEVISA-säännössä 

- keskusteltiin tuontikoirien EPI-luvusta. Se on rodun EPI-luvun keskiarvo, mutta 
tietokannassa sitä ei vielä ole. 

- keskusteltiin suomenpystykorvien lisääntymisongelmista, joka on suurempi ongelma, 
kuin muilla roduilla keskimäärin. Keskusteltiin, että eläinlääkärit Tuire Tamminen ja 
Merja Dahlblom ovat erikoistuneet koirien lisääntymisongelmiin. Sovittiin, että 
selvitetään mahdollisuutta, että Suomen Kennelliitto lähtisi tukemaan 
suomenpystykorville tehtävää tutkimusta lisääntymisongelmista 

 huomioitava myös, että lisääntymisongelmat vaikuttavat osaltaan 
rekisteröintimääriin 

- esitettiin, että suomenpystykorvajaosto on panostettava suomenpystykorvien 
rekisteröintimäärien kasvattamiseen. Mietittävä keinoja, jolla saataisiin kannustettua 
pennuttamiseen. Jo se, että jokainen jalostuskelpoinen narttu tekisi edes yhden 
pentueen, auttaisi rotua eteenpäin 

- keskusteltiin jälkeläisseurannasta. Ehdotettiin, että toteutettaisiin jälkeläistarkastus 
jonkin uroksen, jolla on paljon jälkeläisiä, jälkeläisille. Mm. verinäytteet, silmät, 
polvet, ulkomuototarkastus jne. 

- jäsenistössä heräsi halukkuutta lähteä tuomaan koiria organisoidusti Venäjältä. 
Keskusteltiin myös mahdollisuudesta, että tuotaisiin koiria Venäjältä, tehtäisiin niille 
tarkastukset, käytettäisiin kokeissa ja näyttelyissä ja muutaman vuoden kuluttua 
hallitusti ja organisoidusti teetettäisiin pentuja ja seurattaisiin niiden kehitystä 

- keskusteltiin siitä, että nyt yleinen keskustelu suomenpystykorvista pitäisi kääntää 
niiden terveyteen, eikä sairauksiin. Suomenpystykorva on kuitenkin hyvin terve rotu 

- keskusteltiin, että nyt kun EPI-luku on julkinen, pitäisi jäsenistöä valistaa sen 
käytöstä. On tiedossa tapauksia, jossa jo EPI-luvun ollessa 1,2…1,3 on sitä pidetty 
liian korkeana 

- keskusteltiin nartun kahdeksan vuoden ikärajasta pennuttamisessa. Eläinlääkärin 
luvalla voi pennuttaa myös vanhemman koiran. Lisäksi tuotiin esille kasvattajan 
mahdollisuus leasing-sopimuksen tekemiseen kasvattiinsa (eli oikeus teettää pennut 
korvausta vastaan) 

- keskusteltiin 5 pentueen rajasta nartuilla. Todettiin, että tärkeämpää on saada 
laajuutta perimään, eli uusia narttuja jalostuksen piiriin, kuin nostaa pentuemäärää 
yhdellä nartulla. 

- keskusteltiin jalostusuroslistasta, että se saataisiin näkyviin ja mukaan haluttaisiin 
myös kuvia uroksista. 

- Kerrottiin, että Iso-Syötteellä järjestetään viime vuoden tapaan Kasvattajapäivät 
toukokuussa. Jaoston vara-PJ ilmoitti, että aamulla pidetyssä jaoston kokouksessa 
jaosto päätti osallistua kasvattajapäiville ja tekee esityksen, että Suomen 
Pystykorvajärjestö lähtisi tukemaan tapahtumaa 

- Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtyä linnunhaukkukokeessa yhteen luokkaan, jossa 
neljällä 1- luokan tuloksella saavuttaisi KVA-arvon. Näistä neljästä kokeesta kaksi 
koe-käyntiä saisi olla ns. pitkässä kokeessa käytyä ja kaksi ns. ”kalenterikoetta” 
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- keskusteltiin, että Suomen CUP:n arvostusta pitäisi saada nostettua. Voisiko tähän 

olla apuna voittajalle osallistumisoikeus arvokokeeseen (PM / Haukku-ottelu?)? 
Keskusteltiin myös, että CACIT-sääntömuutos on jo osaltaan kohottanut KV-
kokeiden arvostusta.  


