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JAOSTON KOKOUS 

 

Aika:   4.2.2023 klo 14.00 – 9.2.2023 klo 20.00  

Paikka: Sähköpostikokous 

Osallistujat:     Poissa:  

Keijo Ekman, pj     Birgitta Rissanen 

Karoliina Sarajärvi, sihteeri  

Salla Fagerström     

Pekka Tiainen 

Thommy Svevar 

Tia Pitkänen 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 4.2.2023 klo 14.00.  

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Jaoston kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun pj tai varapj ja kolme jäsentä on paikalla.  

 

Päätös: Kutsu on toimitettu 28.1.2023. Kokouksessa oli puheenjohtaja ja viisi 

jäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 

 

3. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse kokouksen jälkeisellä viikolla, minkä 

jälkeen se julkaistaan järjestön nettisivuilla ja pystykorva.info -palstalla. 

 

4. Jaostojen ja toimikuntien uusi toimintaohje ja toimintakuvaus 

 

Käytiin läpi jaostojen ja toimikuntien uusi toimintaohje ja toimintakuvaus. 

Uudet ohjeet ja kuvaukset herättivät jaostossa keskustelua puolesta ja vastaan. 

Jaostossa ei syntynyt yksimielisyyttä toimintaohjeen ja toimintakuvauksen  

hyväksymisestä, joten päätettiin äänestää, hyväksytäänkö jaostojen ja  

toimikuntien uusi toimintaohje ja toimintakuvaus (KYLLÄ = hyväksytään,  

EI = ei hyväksytä). 

 

Kokouksen läsnäolijoista ja äänioikeutetuista kaksi (2) äänesti KYLLÄ ja  

neljä (4) EI.  



Päätös: Esitetään hallitukselle, että jaostojen ja toimikuntien uutta toimintaohjetta  

ja toimintakuvausta ei hyväksyä, vaan jatketaan vanhoilla ohjeilla ja kuvauksilla.  

 

Jaoston perusteluita päätökselle:  

- Jaoston tehtävien uudet toimenkuvat eivät ole selkeitä eivätkä työmäärältään 
tasapuolisia. Tehtävänkuvauksia pitäisi avata, mitä ne konkreettisesti sisältävät. 
Mietteitä tehtävänkuvauksista:  

1. Hallinto ja talous on aivan selkeä jaoston puheenjohtajan tehtävä. 
2. Jalostus ja kasvatus sisältää nykyiset tehtävät. Terveysasiat liitettäneen tähän. Tosi työläs 
tehtävä, toivottavasti aika riittää myös projekteihin. Hyvä jalostusryhmä on kullan arvoinen. 
Tässä ollaan tekemisissä ydinasioiden kanssa 

3. Kokeet ja kilpailut sisältää kuten nykyisinkin arvo-otteluiden järjestäjien etsinnän ja uutena 
kilpailujen sääntöjen ajantasaisuudesta huolehtimisen. Työmäärä siis lisääntyy. 
4.Ulkomuoto ja näyttelyt on uusi nimike. Mitähän pätevyyttä tehtävä vaatii ja mitä tehtäviä se 
sisältää? Tähän voi kuulua ainakin sponsoroitujen suomenpystykorvien valinta 
maailmanluokan näyttelyihin. Järjestöllähän ei ole vain suomenpystykorvia koskevia 
näyttelyitä, tosin haukku-ottelun tukinäyttelyn järjestäjän muistuttaminen anomisesta 
koskettaa jaostoa. Tehtävä voi kokonaisuudessaan olla aika vähätöinen. 
5. Tiedotus ja markkinointi on työläs tehtävä, jos ja kun se sisältää ulkoisen ja sisäisen 
tiedottamisen ja ehkä vielä sihteerin hommat. 
6. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen on hektinen työ silloin kun tilaisuuksia on. 
Muut ajat se voi olla leppoisa homma. 
7. Koulutus ja nuoriso kuuluu hallituksen jäsenelle ja tähän on varmaan jokin peruste. Minun 
aikanani tai muistini mukaan aikaisemminkaan jaostolla ei ole ollut koulutustoimintaa eikä 
siihen liittyviä tehtäviä. Jos ja kun nuorisotoiminta on hajautettu kolmelle jaostolle, ainakaan 
synergiaetuja ei saavuteta. Yksi jaosto voi hoitaa sen rotunsa osalta hyvin ja toinen taas 
vasemmalla kädellä. Tässä olisi ehkä tarve järjestöjohtoiselle yhteistoiminnalle. 

- LINT-sääntötoimikuntaa ei pidä muuttaa poliittiseksi toimijaksi (eli ei saa olla 
jäsenille rotu- eikä lohkokiintiöitä). Se on pidettävä asiantuntijaelimenä vailla 
vastuita jollekin ryhmälle. Jos toimikunnassa on edunvalvojia, seuraava askel 
olisi laikarotujen edustajat valvomaan heidän etujaan. 

- Jaostoilla on jo selkeät ohjeet ja toimintamallit.  
- Jaoston henkilöiden toimikausia ei tulisi rajoittaa. Jaostossa on ihmisiä, joille on 

kertynyt pitkän kokemuksen ansioista järjestölle arvokasta tietotaitoa ja varsinkin 
hiljaista tietoa, jota ei ole kirjoitettu mihinkään ylös. Tätä ei saa takaisin, jos 
näiden ihmisten toimikautta rajoitetaan. Toimintaan on muutenkin vaikea saada 
vapaaehtoisia. 

- Myöskään jalostusryhmällä ei voi olla määräaikaista kautta, koska kestää tietyn 
ajan päästä alkuun ja oppia tavat, koirat, sivut, tietokannat jne.  

- Toimintaohjeen soveltamisala ja hallituksen valta suhteessa jaostoihin ja 
toimikuntiin jää epäselväksi. Uudesta toimintaohjeesta saa kuvan, että 
hallituksen pitäisi olla mukana kaikissa päätöksissä eikä se oikein luota omiin 
nimettyihin jaostoihin ja toimikuntiin. Hallituksen tulisi keskittyä vain isoihin 
asioihin ja linjoihin (rahat, jäsenet, imago ulospäin, yhteistyö jne). 

 

 

 
 

 

 



5. Lint Suomen Cup 2022 

 

Keskusteltiin LINT Suomen-cupin tilanteesta. Viime vuosina LINT -cupiin 

osallistuvien koirien määrä on ollut vähäinen ja lisäksi pistelaskujärjestelmä on 

hyvin työläs ja monimutkainen. Todettiin myös, että LINT -cup on kilpailemista eikä  

sillä ole juurikaan merkitystä jalostuksessa.  

 

Päätös: Jaosto päättää esittää hallitukselle LINT cup -kilpailun lopettamista 

vähäisen osallistujamäärän ja heikon mielenkiinnon takia. Kehitys on jatkunut 

tällaisenaan jo useamman vuoden ajan, eikä kilpailu nykyisellään tuo lisäarvoa 

jalostukseen.  

 

 

6. Hakojen kennelin kiertopalkinto 2022 

 

Jaosto esittää palkintoa Rauno Salomaalle.   

 

Päätös: Esitetään palkintoa Rauno Salomaalle.  

 

 

7. Kasvattajakilpailu suomenpystykorvat 2022 

 

Käytiin läpi kasvattajakilpailun tulokset.  

 

Päätös: Tulosten perusteella esitetään palkintoa seuraaville kasvattajille:  

 

1. Kukkavaaran kennel Immonen Seppo ja Mikander Katri 
Metsokorven Mette Fi35184/16  50,000p. 
 
2. Uuttukallion kennel Marja-Liisa Vihavainen 
Marjakankaan Hovin-Hiisu Fi23342/12  47,875p. 
 
3. Kirjalan kennel Aku Karhunen 
Kirjalan Hertta Fi11576/16  45,500p 

 

 

8. Jaoston kokoonpano  

 

Keskusteltiin jaoston kokoonpanosta. Erovuorossa olevien lisäksi koe- ja  

näyttelytoiminnasta vastaava Birgitta Rissanen on ilmoittanut luopuvansa paikasta. 

Hakuilmoitus avoinna olevista paikoista on seuraavassa Pystykorva-lehdessä. 

Ilmoitus julkaistaan myös Pystykorva -lehden Facebookissa. Todettiin, että 

kiinnostusta ja kyselyitä avoinna olevista paikoista on jo tullut. Jaoston kokoonpano 

tulee esittää hallitukselle 28.2.2023 mennessä. 

 

Päätös: Puheenjohtaja haastattelee hakijat ja hakemukset käsitellään seuraavassa 

kokouksessa helmikuun lopussa.  

 



9. Toimintakertomus ja -suunnitelma 

 

Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2022 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023. 

 

Päätös: Hyväksytään toimintakertomus ja toimintasuunnitelma.  

 

 

10. Muut asiat 

 

Ei muita asioita.  

 

11. Seuraava kokous 

 

Pidetään seuraava kokous helmikuun 2023 lopussa erikseen sovittuna 

ajankohtana.  

  

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti 9.2.2023 klo 20.00.    

 

 

Puheenjohtaja:        Keijo Ekman         Sihteeri:      Karoliina Sarajärvi             

         Keijo Ekman    Karoliina Sarajärvi 

 

 

 


