
POHJANPYSTYKORVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA    3/2021 1(2)             
  
 
  
Kouvola/TEAMS 2.7.2021 
 
 
 
TEAMS-KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  02.07.2021 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 kello 18.04 
 
 

2. Patsastoimikunnan (pohjanpystykorva-patsas) projektin tilanne 
 
Keskusteltu patsastoimikunnan puheenjohtajan Jani Karttusen kanssa ja todettu, ettei 
projekti ole edennyt suunnitelmien mukaan. 
 
Päätös: Projekti päätettiin jäädyttää toistaiseksi patsastoimikunnan toiveesta. 
 
  

3. 2022 ja 2023 Sm-kisojen järjestäjät ja järjestön tukinäyttely 2023 
 
Vuonna 2022 pohjanpystykorvien SM-kisat järjestää Keski-Suomen Kennelpiiri/ 
Punamustat ry ja vuoden 2023 kisat järjestää Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri. 
Tukinäyttelyn osalta Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri on yhteydessä järjestön sihteeriin 
aikataulun puitteissa. 
 
 

4. Ansiopalkinnon saaja 2021 
 
Pohjanpystykorvien vuoro ansiopalkinnolle on vuonna 2021. Kennelpiirien 
pystykorvajaostot esittävät tammikuun 2022 loppuun mennessä pohjanpystykorvan 
ansioitunutta kasvattajaa SPJ:n hallitukselle. 
 



Päätös: Informoidaan kennelpiirien sihteereitä, jotta he muistavat huomioida asian 
ennen määräaikaa. 

 
 

5. Tutka-arvonta ensikertalaisten kesken 2020 koekaudella 
 
Arvontaan osallistuu 40 ensikertalaista pohjanpystykorvaa. 
 
Päätös: Arvonta suoritetaan vuosikokouksessa rotujaoston tilaisuudessa 
 

 

6. Hallituspaikat tulevassa vuosikokouksessa 
 
Koronasta johtuvien järjestön säännönmukaisten kokousten lykkäysten vuoksi hallitus on 
päättänyt esittää vuosikokoukselle, että erovuoroja lykätään kevään 2022 vuosikokoukseen 
asti.  

 
 

7. Pohjisharrastajien tukilista 
 
Markku Ström on tehnyt kyselyn nykyisellä listalla oleville henkilöille. Saadun palautteen 
perusteella Pystykorva-lehdessä oleva lista poistuu ja listaa ylläpidetään järjestön 
nettisivuilla. 
 
Päätös: Tukilista siirretään kokonaan sähköiseen muotoon. Tukilista löytyy 
tulevaisuudessa järjestön sivuilta, rotukohtaisesta osiosta. 
 
 

8. Nuorten koirien arvokisat 
 
Jäsenistöstä tuli ajatuksia liittyen Metsopoika-kisan ja Pikkutilikun suhteen. Jaostossa 
keskusteltiin aiheesta. Vuosikokoukselle on tulossa jäsenaloite, joka määrittää näiden 
kisojen suhdetta. Jaosto ei voi suoraan vaikuttaa jäsenaloitteen sisältöön eikä käsittelyyn 
vuosikokouksessa. 
 
Päätös: Jaosto ottaa kantaa asiaan vuosikokouksen päätösten jälkeen. 
 
 

9. Jaostopaikat 
 
Avoimista jaoston paikoista ei ole tullut yhteydenottoja. Mikäli vuosikokoukseen (14.8.2021) 
mennessä ei ole tullut yhteydenottoja avoimista paikoista, jaosto päättää keskuudessaan 
miten erovuoroisten tehtävät hoidetaan. Avoimia paikkoja markkinoidaan vielä eri kanavissa 
ja jaosto toivoo yhteydenottoja tehtävistä kiinnostuneilta.  
 
Tehtävänkuvaukset löytyvät SPJ:n nettisivuilta (SPJ->järjestö->järjestö->sääntöjä, ohjeita ja 
lomakkeita->Pohjanpystykorva->PPK jaoston ohjeet. 
 
Tiedusteluja voi tehdä myös tehtävien nykyisiltä hoitajilta: 
Tiedottaja/ markkinointivastaava: Eliisa Niskanen, eliisa.niskanen(at)gmail.com, 044 564 
1945 

 
Sääntö- ja koulutusvastaava: Tomi Sieppi, tsieppi(at)gmail.com, 040 754 0859 
 



Avoimista paikoista kiinnostuneita pyydetään hakemaan tehtäviin sähköpostilla tai 
puhelimitse: jukka.morsky(at)gmail.com tai 0400 567 745. 

 
10.  Vuosikokouksen rotujaoston tilaisuus 

 
Rotujaoston tilaisuus pidetään järjestön ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. 

 
 

11. Muut asiat 
 

Pohjanpystykorvien SM-sääntö hyväksytty Kennelliitossa 11.5.2021. Sääntö astuu voimaan 
1.1.2022. 
 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 02.07.2021 klo 20.20 

 
Kouvolassa 02.07.2021 

 
 
 
Jukka Mörsky  Eliisa Niskanen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
Pöytäkirja on tarkastettu päätöksentekoon osallistuneiden osalta 2.7.2021 klo 20.28 
mennessä. 

 

 

 

 


