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PKK-jaoston sähköpostikokouksen 4/2020 pöytäkirja 
 
Aika:  1.12.2020 klo 18.00 
Paikka:                     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 klo 18.05. 
 
 

2. Pohjanpystykorvien SM-haukkujen valintasääntö 

 
SM-haukkujen valintasäännöstä on keskusteltu ja esitetty erilaisia 
muutosvaihtoehtoja. 
 
Kentältä on kuitenkin tullut ehdotus jäsenkyselyn järjestämisestä harrastajille 
kolmesta erilaisesta vaihtoehdosta.  
 
Koe- ja kilpailuvastaava Markku Ström esitteli alustavasti kokoamansa Webpropol-
nettikyselylomakkeen, johon järjestön jäsenet voivat käydä vastaamassa.  
 
Päätös: Jaosto päätti toteuttaa jäsenkyselyn Webpropol-kyselynä. Linkki kyselyyn 
julkaistaan järjestön nettisivuille, pystykorva.infoon sekä rodun harrastajien sekä 
Pystykorva-lehden Facebook-sivuille. Kyselystä ja siihen vastaamisesta tiedotetaan 
tarkemmin joulukuun Pystykorva-lehdestä. Vastausaika kyselyyn on tammikuu 
2021. 
 
 

3. Patsastoimikunnan (pohjanpystykorva-patsas) projektin tilanne 
 

Tiedusteltu tilannetta patsashankkeen puheenjohtajalta Jani Karttuselta. 
Alustava kokous pidetty Taivalkoskella 11.10.2020. Pystykorvalehteen tulossa 
tilanteesta päivitystä. 
 
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi. 



 
 

4. Jalostusryhmän kuulumiset: 
 

Jalostusryhmän puheenjohtaja Jaakko Pohjoismäki kertoi, että jalostusneuvojan 
tehtävä on helpottunut, mutta siitä huolimatta vapaaehtoisia harrastajia on 
haastavaa saada mukaan jalostusneuvojina. 
 
Kaksi jalostusneuvojan paikka tulee avoimeen hakuun ja niistä ilmoitetaan 
Pystykorva-lehdessä. 
 
Pentujen kysyntä on edelleen kovaa. Uusia kasvattajia ei ole tullut merkittävästi 
lisää, jonka vuoksi pentuemäärät ovat pysytelleet viime vuosien tasolla. 
 
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi. 

 
  

5. Pohjanpystykorvien hallituspaikat 2021 
 

Hallituksen jäsen Kari Lehtinen kertoi hallituksen paikkojen tilanteesta.  
 
Hannu Hämäläinen on jäämässä pois hallituksessa, jonka vuoksi hänelle täytyy 
saada jatkaja. Keskusteltiin hallituspaikoista. 
 
Päätös: Jaosto muodostaa kantansa lähempänä vuosikokousta. 
 
 

6. Yhteistyö muiden järjestön rotujen kanssa 
 

Markku Ström kertoi, että tutka-arvontaan on tullut tähän mennessä noin 15 
koepöytäkirjaa pohjanpystykorvien osalta. Jatketaan arvonnan mainostamista. 
Aikaa koekäynteihin on helmikuun 2021 loppuun. 
 
Järjestön jaostojen puheenjohtajat ovat aloittaneet keskustelun jaostojen 
johtosääntöjen yhdenmukaistamisesta. 
 
Pohjanpystykorva- ja suomenpystykorvajaostojen puheenjohtajat keskustelevat 
ensi kesän kesäpäivien tulevista järjestelyistä koronatilanteen huomioiden.  
 
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi. 

 
 

7. Muut asiat 
 

- Jalostuspäivien 2021 rotukohtainen tilaisuus on peruttu. Jalostuspäivien 
luennoista välitetään reaaliaikaista videota harrastajille.  

 
- Vuosikokouksen 2021 järjestelyiden ja toteutumisen osalta jaosto seuraa 

tilannetta. 
 



- Jaoston avoimet paikat tulee avoimeksi vuosikokouksessa 2021. 
Avoimista paikoista tiedotetaan joulukuun Pystykorva-lehdessä, järjestön 
nettisivuilla sekä somessa. 

 
Erovuorossa ovat 
- tiedottaja 
- hallituksen edustaja 
- sääntö- ja koulutusvastaava 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 1.12.2020 klo 20.09. 
 

Kouvolassa 1.12.2020 
 
 
 
Jukka Mörsky  Eliisa Niskanen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
Pöytäkirja on tarkastettu päätöksentekoon osallistuneiden osalta 1.12. klo 20.09. 
mennessä. 

 

 


