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Kouvola 23.7.2020 
 
 
 
SÄHKÖPOSTI+TEAMS-KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 20.7.2020 klo 12.00 – 26.7.2020 klo 20.00 
Paikka: Sähköpostikokous + TEAMS kokous  
 
Päätöksentekoon osallistuvat:  

 
Jukka Mörsky (pj) 

 Eliisa Niskanen (siht) 
Jaakko Pohjoismäki 

 Tomi Sieppi 
 Markku Ström 
 Johan Flemming 
 Kari Lehtinen 
   

 
1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 20.7.2020 klo 12.00 
(Teams kokous 23.7. 23.7. klo 18.00) 
 

2. Jaoston käyttöön annettu Ultracom tutka 
Esitetään, että jaoston käyttöön annettu sponsorilta saatu Ultracom R10 tutka 
arvotaan koekaudella 20.8.2020-28.2.2021 ensi kertaa Lint ja/tai Hirv- kokeessa 
käyneiden pohjanpystykorvien kesken. Koepöytäkirjat tulee lähettää jaoston Pj:lle 
viimeistään koekauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 7.3.2021 mennessä 
mielellään sähköisessä muodossa. SPK jaosto tehnyt samanlaisen päätöksen 
omassa jaoston kokouksessaan. 
 
PÄÄTÖS: Viime vuonna arvontaan palautettiin 41 koesuoritusta. Jaosto päätti 
jatkaa esityksen mukaista kokeilua myös tänä vuonna. 
 
 

3. Pohjanpystykorvien SM-haukkujen valintasääntö 

 
SM-haukkujen valintasäännöstä on keskusteltu ja esitetty erilaisia 
muutosvaihtoehtoja edellisten jalostuspäivien jälkeen. Jaoston silloinen koe- ja 
näyttelyvastaava (Heikki Niemelin) on kerännyt materiaalia ja ajatuksia asiasta. 
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että uusi jaosto aloittaa selvityksen 
valintasäännön muutoksesta.  



” Ajatuksia on tullut mm. ilmoittautumisajan pidentämisestä viikolla lähemmäksi SM-
kisoja ja koko kauden kokeen poisjättämisestä valintatuloksista. Vaihtoehtoina on 
myös valintatuloksien suorittaminen joko edellisen SM-kisan jälkeen ja/tai kuluvalla 
kaudella.” 
 

Avataan keskustelu aiheesta tässä kokouksessa: 
 
PÄÄTÖS: Jaosto jatkaa valintasäännön muutoksen valmistelua. Jaosto kokoontuu 
käsittelemään asiaa 2020 SM-kisojen jälkeen ja esitys on valmiina tämän vuoden 
loppuun mennessä. Tämän jälkeen valintasääntö esitellään vuoden 2021 
jalostuspäivillä rotukohtaisessa tilaisuudessa, edelleen SPJ:n hallituksen 
hyväksyttäväksi. Sen jälkeen sääntö menee edelleen hyväksyttäväksi Kennelliiton 
kilpailutoimikunnalle.  

 
 

4. Tiedoksi Patsastoimikunnan (pohjanpystykorva-patsas) projektin tilanne 
 

Tiedusteltu tilannetta patsashankkeen puheenjohtajalta. Projekti on 
koronatilanteesta johtuen vielä vaiheessa, tilanteesta tiedotetaan tarpeen mukaan. 
 
PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi.  
 

5. Tiedoksi: Rotuunottokatselmus: 
 
Rotuunottokatselmuksessa 7.6.2020 Jäälissä rotuunottoon osallistuneet 
ulkomuototuomarit puolsivat 4 koiran rotuunottoa, (3 narttua ja yksi uros) 
 
PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi. 
 

6. Muut asiat 
 

SPJ.n nettisivujen kehitysprojektiin pohjisten edustaja (sisällön tuotto)? 
 
PÄÄTÖS: Jaosto kartoittaa harrastajista halukkaita ja päteviä henkilöitä mukaan 
projektiin. Tehtävä ei vaadi koodausosaamista, vaan tietotaitoa rodusta ja kykyä 
tuottaa sisältöä järjestön sivustolle. 

 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti Teams-kokouksen 23.7.2020 klo 20.00 

 
Kouvolassa 26.7.2020 

 
 
Jukka Mörsky  Eliisa Niskanen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
Pöytäkirja on tarkastettu päätöksentekoon osallistuneiden osalta 26.7. klo 20.00 
mennessä. 


