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Pohjanpystykorvajaoston kokous 1/2020
PÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:

25.1.2020 klo 16.15
Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen

Päätöksentekoon osallistuvat:
Matti Kaarto (pj)
Eliisa Niskanen (siht)
Jaakko Pohjoismäki
Tomi Sieppi
Heikki Niemelin
Kari Lehtinen
Jukka Mörsky
Kutsuttuna paikalla Janne Kontkanen patsashankkeeseen ja
rotuunottokatselmukseen liittyen.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 25.1.2020 klo 16.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu (esityslista) on lähetetty sähköpostitse jaostolaisille 16.1.2020.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että
kohdat 8 ja 9 käsitelllään ensin.
4. Kesäpäivät 2020
Jukka Mörsky kertoi kesäpäivien valmistelun tilanteesta.
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.
5. Kesäpäivät 2021
Jukka Mörsky esitteli jaostolle toimintasuunnitelman aikatauluineen vuoden 2021
kesäpäivien osalta.
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi. Kokouksessa tuotiin esille tarve varata tilat hyvissä

ajoin.
6. Jaoston ja jalostusryhmän kokoonpano 2020-2021
Jaoston kokoonpano vahvistetaan SPJ:n vuosikokouksen hallituksen järjestäytymiskokouksessa 15.3.2020.
Harrastajakuntaa on informoitu jaoston ja jalostusryhmän avoimista tehtävistä syksystä 2019 alkaen.
Päätös: SPJ:n hallitukselle esitetään jaoston ja jalostusryhmän kokoonpanoksi kaudelle 2020-2021 seuraavaa, mikäli 29.2.2020 mennessä ei tule esille muita ehdokkaita:
Jaosto:
Puheenjohtaja
Hallituksen edustaja
Jalostusryhmän puheenjohtaja
Koulutus- ja sääntövastaava
Koe- ja näyttelyvastaava
Pohjoismainen yhteistyö
Tiedotus- ja markkinointivastaava
Kesäpäivät

Jukka Mörsky
Kari Lehtinen
Jaakko Pohjoismäki
Tomi Sieppi
Markku Ström
Johan Flemming
Eliisa Niskanen
Työryhmä (ppk ja spk)

Jalostusryhmä:
Puheenjohtaja
Jalostusneuvoja
Jalostusneuvoja
Jalostusneuvoja
Terveysvastaava
Pentuneuvoja

Jaakko Pohjoismäki
Inkeri Kangasvuo
Janne Kontkanen
Avoin (haku keväällä 2020)
Raija Tiilikainen
Heidi Bollström-Kärkkäinen

Suurriista yhteyshenkilö

Pekka Oikarinen

7. Pohjanpystykorvien SM-haukkujen valintasääntö
SM-haukkujen valintasäännöstä on keskusteltu ja esitetty erilaisia muutosvaihtoehtoja edellisten jalostuspäivien jälkeen. Jaoston koe- ja näyttelyvastaava kerännyt
materiaalia ja ajatuksia asiasta.
Ajatuksia on tullut mm. ilmoittautumisajan pidentämisestä viikolla lähemmäksi SMkisoja ja koko kauden kokeen poisjättämisestä valintatuloksista. Vaihtoehtoina on
myös valintatuloksien suorittaminen joko edellisen SM-kisan jälkeen ja/tai kuluvalla
kaudella.
Päätös: Valintasääntöä tullaan muuttamaan. Tuleva jaosto ryhtyy valmistelemaan
sääntömuutoksen esitettäväksi SPJ:n hallitukselle.

8. Rotuunottokatselmus
Syksyllä 2019 jalostusryhmän puheenjohtajalle on tullut viidestä koirasta hakemus
rotuunotosta. Jalostusryhmä on syksyllä 2019 todennut, että koirat täyttävät rotuunottovaatimukset ja on tehnyt esityksen rotuunottokatselmuksesta (ml. esitys ulkomuototuomareista).
Alustavasti jalostusryhmän esitys (sis. jaoston kannanoton asiaan) oli suunniteltu
vietäväksi SPJ:n hallituksen kokoukseen vuoden 2020 jalostuspäivillä, mutta lopulta
asia siirrettiin käsiteltäväksi jalostuspäivien jaoston kokoukseen.
Päätös: Esitetään SPJ:n hallitukselle rotuunottokatselmuksen järjestämistä jalostusryhmän esityksen mukaisesti.
9. Pohjanpystykorvan patsashanke
Patsashanketta on käsitelty viimeksi 4/2019 jaoston kokouksessa. Edellä mainitussa kokouksessa jaosto pyysi hankkeen vastuuhenkilöltä seuraavia tarkennuksia:
- patsastoimikunnan täydellinen kokoonpano (4 henkilöä)
- tarkemmat perusteet usean mallinnuksen teettämiselle
- karkea arvio hankkeen kokonaiskustannuksista (eri materiaalivaihtoehtoineen).
Janne Kontkanen esitteli hankkeen suunnitelmia ja siihen sitoutuneet henkilöt.
Patsastoimikunnan kokoonpanoksi esitetään seuraavaa: Jani Karttunen (pj), Janne
Kontkanen (varapj. + sponsorointi), Mikko Jalava (tiedotus ja markkinointi) ja Ritva
Davidsson (rahastonhoitaja).
Jos harrastajista ei löydy kuvataitelijaa, niin ostetaan suunnittelu ja toteutus ulkopuolisena palveluna. Tarjous 18.600 euroa, materiaalina pronssi ja luonnollinen
koko. Rahoitus hankitaan sponsoroinnilla ja joukkorahoituksella.
Päätös: Hanketta puolletaan esityksen mukaisesti. Jaosto esittää hallitukselle, että
hankkeeseen liittyvät pienimuotoiset kustannukset (matka- ja kokouskulut) korvataan jaoston budjetista järjestön matkustussäännön mukaisesti.
10. Pohjanpystykorvien SM-haukkujen järjestäjä, ylituomari ja varaylituomari
vuonna 2020 ja 2021
Vuoden 2020 Pohjanpystykorvien SM-haukut järjestää SPJ:n hallituksen päätöksen
(6/2018-2019) mukaisesti Satakunnan Pystykorvakerho ry, kisapaikkana Parkano.
Ylituomarina toimii Jouko Antila. Vuoden 2021 SM-haukut järjestetään Etelän
lohkolla.
Päätös: Jaoston puheenjohtaja laatii SPJ:n hallitukselle esityksen, jonka mukaan
vuoden 2020 varaylituomarina toimii Hannu Ekman. Vuoden 2021 SM-haukut järjestää Kouvolan Erämiehet ja Anttilan Erämiehet, kisapaikkana Kouvola. Ylituomarina toimii Hannu Ekman.
11. Muut asiat
Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
Kuopiossa 25.1.2020

Matti Kaarto
Puheenjohtaja

Eliisa Niskanen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu päätöksentekoon osallistuneiden osalta 28.1.2020
mennessä.

