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SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:

14.10.2019 klo 18.00 – 17.10.2019 klo 18.00
Sähköpostikokous

Päätöksentekoon osallistuvat:
Matti Kaarto (pj)
Eliisa Niskanen (siht)
Jaakko Pohjoismäki
Tomi Sieppi
Heikki Niemelin
Kari Lehtinen
Jukka Mörsky
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.10.2019 klo 18.00.
2. Patsastoimikunnan (pohjanpystykorva-patsas) kokoonpano ja tukianomus
Pohjanpystykorvajaosto nimesi jaoston 3/2019 kokouksessa Jani Karttusen
tekemään esityksen 30.9.2019 mennessä patsastoimikunnan kokoonpanoksi.
Asiaan liittyen Jani Karttunen lähetti patsashankkeeseen liittyvän toteuttamissuunitelman (toimitettu jaoston jäsenille) sisältäen esityksen, että SPJ:n hallitus
varaisi pohjanpystykorvapatsaan mallinnusta varten 1000 euroa vuosille 2020-2021
(500 eur+500 eur) sekä myöhemmässä vaiheessa esityksen, että alkuvaiheessa
patsastoimikuntaan nimettäisiin tässä vaiheessa Jani Karttunen ja Tapio Kokko.
Päätös: Asian käsittely siirretään myöhempään ajankohtaan, jotta jaosto saa
päätöksentekoa varten lisäselvitykset ja tarkennukset seuraavista asioista:
- patsastoimikunnan täydellinen kokoonpano (4 henk)
- tarkemmat perusteet usean mallinnuksen teettämiselle
- karkea arvio hankkeen kokonaiskustannuksista (eri materiaalivaihtoehtoineen).
Ryhdyttäessä toteuttamaan patsashanketta, täytyy toiminnan olla määrätietoista,
suunnitelmallista ja erityisen sitoutunutta. Patsashankkeella tulee olla tehtävään
sitoutunut toimikunta (ml tehtävänjako) heti hankkeen alusta alkaen.
Edellä mainitut tarkennukset, yhdessä Jani Karttusen lähettämän esityksen
patsashankkeen toteuttamissuunnitelman kanssa, antaa jaostolle paremmat
perusteet esittää SPJ:lle toimikunnan kokoonpanoa ja tukirahoitusta mallinnusta
varten.
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3. Pikkutilikun järjestäjien suunnittelu, SPJ:n tuki ja vuoden 2020 Pikkutilikku
Vuodesta 2014 järjestetty alle 3v pohjanpystykorvien linnunhaukkukokeen ”Pikkutilikun” järjestäjien suunnittelu on esitetty siirrettäväksi SPJ:n pohjanpystykorvajaoston
tehtäväksi. Asiaan liittyen jaoston puheenjohtaja on selvittänyt Pikkutilikun perustajan, Oulun Seudun Pystykorvakerhon, kantaa asiaan ja he ovat kannattaneet järjestäjien suunnitteluvastuun siirtämistä pohjanpystykorvajaostolle. Samalla on esitetty,
että tulevaisuudessa kilpailu otettaisiin SPJ:n rahallisen tuen piirin, kuten esimerkiksi Koppelohaukut.
Oulun Seudun Pystykorvakerho on ilmoittanut, että kerho olisi valmis järjestämään
vuoden 2020 Pikkutilikun.
Päätös: Pikkutilikun järjestäjien suunnitteluvastuu siirretään vuodesta 2020 lukien
pohjanpystykorvajaostolle (koe- ja näyttelyvastaava). Vuoden 2020 Pikkutilikun järjestäjänä toimii Oulun Seudun Pystykorvakerho.
Jaosto tekee SPJ:n hallitukselle esityksen, että vuodesta 2020 lukien SPJ tukisi Pikkutilikun järjestelyjä 500 eur/vuosi. Esityksen tuesta SPJ:lle laatii jaoston puheenjohtaja.
4. Roturisteytys (pohjanpystykorva-suomenpystykorva)
Jaostossa on ollut käsiteltävänä esitys, minkä mukaisesti olisi toteutettu roturisteytys (pohjanpystykorva/narttu – suomenpystykorva/uros). Asiaa on selvitetty ja pyydetty kannanotto mm. suomenpystykorvajaostolta.
Päätös: Selvityksen ja kannanottojen perusteella todetaan, että roturisteytystä ei
esitetä toteutettavaksi.
5. Muut asiat
Ilmoitusasiat:
- jaosto on aikaisemmin lokakuussa sähköpostitse käsitellyt vuoden 2020 kesäpäiviä. Jaosto oli yksimielinen siitä, että vuoden 2020 kesäpäivät Orilammella
järjestetään yhdessä suomenpystykorvajaoston kanssa.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.10.2019 klo 18.00.
Janakkalassa 17.10.2019
Matti Kaarto
Puheenjohtaja

Eliisa Niskanen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu päätöksentekoon osallistuneiden osalta 21.10.2019 klo
18.00 mennessä.

