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Kouvola/TEAMS 20.04.2021 
 
 
 
TEAMS-KOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 
Aika:  20.04.2021 klo 18.00 
Paikka:                     TEAMS-kokous  
 
Päätöksentekoon osallistuvat:  

 
Jukka Mörsky (pj) 

 Eliisa Niskanen (siht) 
Jaakko Pohjoismäki (sihteerinä kokouksessa) 

 Tomi Sieppi 
 Markku Ström 
 Johan Flemming 
 Kari Lehtinen 
 
Kutsuttuna Jani Karttunen, kohta 2 
   

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06 
 

2. Patsastoimikunnan (pohjanpystykorva-patsas) projektin tilanne 
 

Patsastoimikunnan pj Jani Karttunen kertoi hankkeen tilanteesta. 
Hankkeen aloituskokous pidetty 11.10.2020. Mukana konsultoimassa taiteilija 
Sanna Koivisto Kemistä. Tili avattu, rahankeruulupaa ei ole vielä haettu.  
 
Sopimus taiteilijan kanssa vaatii näkemystä rahoituksesta. Arvio 
kokonaiskustannuksista, koirankokoinen pronssipatsas alustalla, 30.000€. 
Patsastoimikunnan ehdotus olisi teettää ensin pienoismalli kipsistä tai pronssista 
SPJ:lle. Pienoismallin kustannus enimmillään 1.000€. 
 
Päätös: Jani Karttunen tekee esityksen pohjanpystykorvajaostolle siitä, miten 
hanketta tullaan edistämään. 
 

3. Jalostusryhmä: 
 
Jalostusryhmän pj:n Jaakko Pohjoismäen esitys jalostusryhmän uudeksi 
kokoonpanoksi perusteluineen 
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Pohjanpystykorvan jalostusryhmän kokoonpano 2021 -> 
 
PJ: Jaakko Pohjoismäki 
Ryhmän koordinointi, lausunnot Kennelliitolle, JTO, poikkeuslupahakemukset, 
pohjanpystykorvajaoston jäsenyys, Suomenpystykorvan tulevaisuustoimikunta, 
geenivarahanke, jalostuspäivien yhteenveto, jalostusneuvojien kouluttaminen 
 
Sihteeri: Janne Kontkanen 
Kokoukset, jalostuspäivien yhteenveto, jalostusuroslistan ylläpito, 
jalostusneuvonnan työkalujen kehittäminen, jalostusneuvojien koulutus, 
jalostusneuvontaa tarvittaessa  
 
Jalostusneuvojat: 
Inkeri Kangasvuo, jalostusneuvonta 
Pasi Moilanen, jalostusneuvonta (uusi), jalostustyökalujen kehittäminen 
Seija Oikarinen, jalostusneuvonta (uusi) 
Tapani Enbuska, jalostusneuvonta (uusi) 
Mari Kehusmaa, jalostusneuvonta (uusi) 
 
Terveysvastaava: 
Raija Tiilikainen, terveyslöydösten seulominen, tiedottaminen ryhmälle, Janne pitää 
kirjaa jalostustyökalun yhteydessä 
 
Pentuneuvonta: 
Heidi Bollström-Kärkkäinen, pentukyselyt ja kasvattajaneuvonta 
 
Pohjoismainen yhteistyö: 
Johan Flemming, pohjoismaiset jalostus- ja pentukyselyt, pohjanpystykorvajaos 
 
Jaakko, Janne ja Inkeri kouluttavat uudet neuvojat kevään 2021 aikana. 
 
Päätös: Jaosto hyväksyy jalostusryhmän kokoonpanon esityksen mukaisesti. 
 
 

4. Pystykorvalehti 
 
Miten jaosto voisi olla tukemassa ja auttamassa juttujen ja materiaalien kanssa. 
Asia tullut esille keskusteluissa Erja Pekkalan kanssa. 
 
Jaosto keskusteli asiasta ja seuraavia ajatuksia heräsi: 
Jaoston puheenjohtajan palsta muutaman kerran vuodessa. 
Jalostusryhmän esittelyt 2021. 
Jaoston vastuuhenkilöiden terveisiä vaihtuvalla kirjoittajalla. 
Kirjoitetaan matalalla kynnyksellä, kun ideoita tulee. 
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5. SPJ:n rotujen yhteiset nettikoulutukset aiheina ja alustavina luennoitsijoina 

mm. 
 
-Koiran luusto ja rakenne (Anu Lappalainen). Mitä meidän rotua koskevaa 
haluttaisiin tietää/painottaa luennolla? 
 
- koiran lisääntyminen (Nina Mahlanen). Mitä meidän rotua koskevaa haluttaisiin 
tietää/painottaa luennolla? 
 
Mikä olisi sopiva ajankohta, sisältötoive ja luennon pituus? 
 
Jaosto keskusteli aiheesta. Päätös: Hyvä ajankohta luennoille olisi ennen kesää. 
Jalostustoimikunta linjaa toiveet ja välittää nämä Katja Partaselle. Kustannusten 
suhteen mennään samoilla linjoilla kuin muiden rotujen jaostot. 
 
 

6. Hallituspaikat tulevassa vuosikokouksessa? 
 
Keskusteltiin vuosikokouksen vaikutuksesta hallituspaikkoihin. Myöhäisen 
vuosikokouksen takia erovuoroja siirretään ja hallituspaikoissa ei muutoksia. 
 

7. Pohjisharrastajien tukilista 
 
Tukilistan tarkastaminen ajan tasalle.  
Päätös: Markku Ström on yhteydessä Jarkko Koskelaan ja hoitaa listan 
päivittämisen. 
 

8. Yhteistyö muiden järjestön rotujaostojen kanssa 
 
- Tutka-arvonta suoritetaan ennen seuraavaa metsästyskautta. Pohjiksia 

ilmoittautunut 40 eri koiraa. 
- Yhteisten projektien työnjakoa kehitetään ja suunnittelu jatkuu. 
- Petri Siironen on ollut hyvä vastinpari koe- ja kilpailutoiminnassa 

suomenpystykorvajaoston puolella ja yhteistyö on toiminut mallikkaasti. 
 

 
9. Muut asiat 

 
- 2021 vuosikokouksen suhteen odotetaan hallituksen päätöstä. 
- Kannustetaan harrastajia tilanteen salliessa näyttelyihin ja käyttökokeisiin 

tulevan vuoden aikana 
- Varmistetaan että tuleva SM-valintasääntö on Kennelliton virallisissa 

dokumenteissa 
- Ennen koekautta tiedotetaan SM-valintasäännön muuttumisen merkityksestä  
- Jaoston avoimiin paikkoihin ei ole tullut hakemuksia. Kesäkuun pystykorvaan 

laitetaan uudestaan ilmoitus jaoston vapaista tehtävistä. 
- Jalostusryhmä päättää Tapion Maljan jakoperusteista ja saajasta seuraavaan 

jaoston kokoukseen mennessä.  
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10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.04.2021 klo 20.25. 

 
Kouvolassa 20.04.2021 
 
 
 
Jukka Mörsky  Jaakko Pohjoismäki 
Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
Pöytäkirja on tarkastettu päätöksentekoon osallistuneiden osalta 20.04.2021 klo 
20.32 mennessä. 

 

 

 


