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POHJANPYSTYKORVAJAOSTON KOKOUS 3/2019
PÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:

28.6.2019 klo 20.07
Oulu, Nallikari

Päätöksentekoon osallistuvat:
Matti Kaarto (pj)
Tomi Sieppi
Heikki Niemelin
Kari Lehtinen
Jukka Mörsky
Eliisa Niskanen (siht.)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 28.6.2019 klo 20.07.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty jaoston edustajille sekä SPJ:n puheenjohtajalle sähköpostitse 21.6.2019 aamupäivällä.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä että Muut
asiat-kohdassa käsitellään jaoston henkilöstöasiat tulevaisuutta ajatellen.
4. Pohjanpystykorvien SM-haukkujen valintasääntö
Jalostuspäivillä 2019 jaoston tilaisuudessa harrastajat ottivat esiin tarpeen muokata
SM-haukkujen valintasääntöä. Asiasta keskusteltiin lisäksi SPJ:n Talvipäivillä rotukohtaisessa tilaisuudessa. Molemmissa tilaisuuksissa pyydettiin muutosesitykset
lähettämään jaoston koe- ja näyttelyvastaava Heikki Niemelinille.
Heikki Niemelin esitteli saapuneita muutosehdotuksia ja näkemyksensä muutostarpeesta ja -aikataulusta.
Päätös: Asia on herättänyt keskustelua. Tämän kokouksen perusteella jaosto lähtee valmistelemaan sääntömuutosta mm. aikamääreiden osalta. Valmistelua jatketaan ja otetaan käsittelyyn vuoden 2019 pohjanpystykorvien SM-kisojen jälkeen.
Konkreettiset muutosesitykset tulee lähettää koe- ja näyttelyvastaavalle Heikki

Niemelinille sähköpostitse perusteluineen (heikki.niemelin@gmail.com) lokakuun
loppuun 2019 (31.10.2019) mennessä.
5. Pohjanpystykorvapatsas
SPJ:n vuosikokouksessa 2019 yhtenä käsiteltävänä asiana oli
pohjanpystykorvapatsaan hankkimiseen liittyvä aloite. Vuosikokous hylkäsi tehdyn
aloitteen yksimielisesti maininnalla, että asiaan palataan normaalin valmistelun
kautta.
Osalta aloitteen allekirjoittaneilta on pyydetty sähköpostitse 17.6.2019
tarkennuksia/esityksiä asiaan liittyen:
-

patsastoimikunnan kokoonpano
patsashankkeen rahoitussuunnitelma
esitys mahdollisen patsaan sijoituspaikaksi.

Tarkennukset pyydettiin toimittamaan jaoston pj:lle torstai-iltaan 20.6.2019
mennessä. Liitteenä (jaettu jaostolaisille) Tapio Kokon lähettämä viesti.
Päätös: Saadun lisäinformaation perusteella Jani Karttunen ryhtyy antamansa
suostumuksen mukaisesti selvittämään perustettavan patsastoimikunnan
kokoonpanoa, tehden asiasta esityksen ppk-jaostolle viimeistään 30.9.2019
mennessä. Jaosto vie sitten asian ratkaistavaksi SPJ:n hallitukselle.
6. Jaoston johtosäännön ja toimintaohjeiden päivittäminen
SPJ:n tiedotussuunnitelman valmisteluun liittyen jaoston johtosääntöä tulee päivittää tiedotus- ja markkinointivastaavan tehtävän osalta. Lisäksi jaoston johtosääntöön tulee lisätä keväällä 2019 jalostusryhmään muodostetun terveysvastaavan tehtävänkuvaus.
Päätös: Pohjanpystykorvajaoston tiedotus- ja markkinointivastaava ottaa yhteyttä
SPJ:n tiedottajaan, eli Erja Pekkalaan ja käy läpi tarvittavat asiat läpi tehtävän kuvaukseen liittyen. Lisäksi pohjanpystykorvien jalostusryhmä laatii tehtävän kuvauksen terveysvastaavan tehtävästä.

7. Muut asiat
Jaoston henkilöstövalinnat:
Avoimista paikoista tiedotetaan hyvissä ajoin syksyllä niin jaoston kuin jalostusryhmän tulevista tehtävistä. Toivotaan, että kentältä löytyisi jatkossa uusia kasvoja jaoston ja jalostusryhmän tehtäviin.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56
Oulussa 28.6.2019

Matti Kaarto
Puheenjohtaja

Eliisa Niskanen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu päätöksentekoon osallistuneiden osalta.

