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Paikka

Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio

Aika

Lauantai 25.1.2014 klo 8.00 – 9.00 ja 17.55.-18.13

Läsnä

Pertti Saarenketo varapuheenjohtaja
Mika Pekkanen sihteeri
Mika Tiihonen
Eero Niku-Paavo
Thommy Svevar
Esa Näivö (vain aamun kokouksessa)
Arto Sikiö (vain aamun kokouksessa)
Juha Prinkkilä
Marja Kontas (vain aamun kokouksessa)
Asko Ränkman (vain aamun kokouksessa)
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Kokouksen avaus




jaoston puheenjohtajan Petri Huuhkon ollessa sairaana jaoston
varapuheenjohtaja Pertti Saarenketo avasi kokouksen klo 8:00
kokousta jatkettiin klo 17:55
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Päätösvaltaisuuden toteaminen
 todettiin kokous päätösvaltaiseksi
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Vuosi 2014
 Jaoston varapuheenjohtaja tiedotti vuoden 2014 toiminnasta
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Toimintasuunnitelma 2014
 Terveysasiat / Eero
 JTO pitää valmistella vuonna 2014, joka pitää olla valmis vuoden 2015
talvipäiville
- nimettävä työryhmä JTO:n valmisteluun
- JTO esitellään jalostuspäivillä 2015
 PEVISAn valmistelu
 luokitukset
 ilmoitusten vastaanotto
 tietokannan terveystietojen ylläpito
 suomenpystykorvien terveyskyselyn toteuttaminen
 SPJ:n tietokannan kehittäminen.
 neuvonta
 Tiedottaminen ja markkinointi / Mika P
 Tiedotetaan aktiivisesti jaoston ajankohtaisista asioista pystykorva –
lehden ”jaosto tiedottaa” –osiossa sekä SPJ:n nettisivuilla jaoston
osuudessa
 kehitetään jaoston nettisivuja
 kirjoitetaan ajankohtaisia julkaisuja pystykorva –lehteen sekä
mahdollisiin muihin julkaisuihin
 mietitään keinoja saada uusia harrastajia suomenpystykorva –
harrastuksen pariin sekä linnunhaukkukoetoimintaan
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mietitään keinoja saada uusia suomenpystykorvia esiin ja
jalostustoimintaan, etenkin uroksia
 osallistutaan messujärjestelyihin sekä messuille hallituksen ohjelman
mukaisesti
 osallistutaan Helsingin Maailmanvoittaja 2014 –koiranäyttelyyn SPJ:n
osastolla
 osallistutaan kasvattajapäiville 2014 ja avustetaan järjestelyissä
 Koe- ja näyttelytoiminta / Pertti
 tehdään selkeä listaus järjestämisvuoroista
- Metsopoika
- Haukku-ottelu
- Koppelohaukut
- Hirvi-Herra
- tukinäyttelyn kolmen vuoden kierto: Haukku-Ottelu, Hirvi-Herra
& Pohjanpystykorvien SM
- tehdään Pystykorva –lehteen artikkeli järjestämisvuoroista
hyvissä ajoin
 mietitään keinoa parantaa tiedonsiirtoa pohjoismaiden välillä PMkisajärjestelyissä, yleensä ne ovat päällekkäin Suomen valintakokeiden
kanssa
 näyttelytoiminnan roolia mietittävä
 madalletaan jäsenistön yhteydenottokynnystä
- kuinka saadaan suomenpystykorvaväki aktivoitumaan etenkin
koetoimintaan?
 pohditaan mahdollista Suomen CUP:n sääntömuutosta
 mietitään keinoja Suomen CUP:n tason ja arvostuksen kohottamiseen
 Sääntö- ja koulutustoiminta / Mika T
 haukku-ottelun valintaohje helmikuun hallituksen kokoukseen
 linnunhaukkukokeen palkintotuomareiden ja ylituomareiden
koulutusohje tulee linnunhaukkukoetoimikunnan hyväksymänä jaostoille
kommentoitavaksi
 kasvattajakilpailun sääntömuutosesitys jaostolle kommentoitavaksi
 LINT ylituomarikoulutus huhtikuussa
 yhteispohjoismaiset linnunhaukkukokeiden säännöt. Päätettävä
Suomen työryhmä. Linnunhaukkukoetoimikunnan vastuualueella
 Jalostus / Thommy
 Jalostusneuvontaa (koko vuoden)
 Jalostuspäivät (Tammikuu)
 Jalostusryhmän kokous
 SP Jaoston kokous
 osallistutaan jalostuspäivien tiedotustilaisuuteen
 Osallistutaan talvipäivien tiedotustilaisuuteen (Maaliskuu)
 Kasvattajapäivät (Toukokuu)
 Jalostusryhmän kokous
 Pystykorvakerhojen kesätapahtumat (Kesä - Elokuu)
 Metsästys ja koetoiminta (Elokuu - Tammikuu)
 Jalostusryhmän kokous e-kokous (Marraskuu - Joulukuu)
 päätettiin, että jaoston puheenjohtaja toimittaa sähköpostilla
toimintasuunnitelman pohjan jaoston jäsenille täydennettäväksi. Muokataan
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sähköpostitse ja sen on oltava valmis ja toimitettu hallituksen sihteerille 5.2.
mennessä
päätettiin, että lisätään jaoston toimintasuunnitelmaan kasvattajapäivät 2014
(Iso-Syöte 17.-18.5.2014), jonne jaosto osallistuu
päätettiin kokousajankohdat vuodelle 2014 ja lisätään ne
toimintasuunnitelmaan:
 toukokuussa Pudasjärvellä Kasvattajapäivillä 17.-18.5.
 tammikuussa Kuopion Jalostuspäivillä 23.-25.1.2015
 tarvittaessa järjestetään ylimääräinen kokous. Sovitaan siitä toukokuun
kokouksessa
hoidetaan asioita aktiivisesti sähköpostilla
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Muut asiat
 Kaikki nykyiset toimihenkilöt ilmoittivat halukkuutensa jatkaa jaostossa myös
vuonna 2014
 Petri Huuhkon ilmoitettua jo aiemmin jättävänsä jaoston puheenjohtajuuden
jaosto esittää yksimielisesti Pertti Saarenketoa uudeksi jaoston
puheenjohtajaksi. Pertti ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään, mutta ei ole
käytettävissä SPJ:n hallitukseen, jos jaoston puheenjohtajuus sitä vaatii
 Jokainen lähettää budjettiesityksen Mika Pekkaselle, joka koostaa yhteisen
budjettiesityksen ja toimittaa sen jaoston puheenjohtajalle
 päätettiin, että jaoston puheenjohtaja toimittaa vuoden 2013 toimintakertomuksen
jokaiselle jaoston jäsenelle ja jokainen täydentää/tarkastaa oman osuutensa.
Oltava valmis ja hallituksen sihteerillä 5.2. mennessä
 jaoston toimenkuva jäsenistölle on hämärtynyt, toimintaa pitää selkeyttää
jäsenistölle
 Kennelliitolla juhlavuosi:
o selvitettävä, osallistuuko SKL Riihimäen erämessuille?
o jaosto pyrkii parantamaan SPJ:n osallistumista SKL:n tapahtumiin
 suomenpystykorvien kesäpäivät
o Pudasjärvellä aiotaan järjestää kasvattajapäivät 17.-18.5., yhteyshenkilö
Teemu Moilanen
o Yyterissä järjestettäneen myös pystykorvapäivät
o päätettiin, että ei järjestetä kolmatta tapahtumaa, vaan jaosto osallistuu
Iso-Syötteen kasvattajapäiville
o päätettiin, että jaosto tekee SPJ:n hallitukselle esityksen
Kasvattajapäivien tukemisesta
o Mika Pekkanen ottaa yhteyttä ensi tilassa Teemu Moilaseen järjestelyihin
liittyen
o Mika Pekkanen ottaa yhteyttä SPJ:n nuorisojaostoon ja mietitään
ohjelmaa koko perheelle kasvattajapäiville
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Kokouksen päättäminen
 aamun kokous päätettiin klo 9 ja päätettiin jatkaa illalla välittömästi jaoston
tilaisuuden jälkeen
 illan kokous päätettiin klo 18:13

__________________________
Pertti Saarenketo, Puheenjohtaja

___________________
Mika Pekkanen, sihteeri

