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Kuopio 28.1.2023 klo 16.30—18.33 

Paikka: Hotelli Iso-Valkeinen, Kärry-kabinetti 

 

Jukka Mörsky   (puheenjohtaja) 

Tanja Rovio-Murto  mukana teamsilla 

Tomi Sieppi   mukana teamsilla 

Markku Ström  (sihteeri) 

Kari Lehtinen   mukana 17.30 alkaen, kohta 4. 

Jaakko Pohjoismäki 

Johan Flemming  poissa 

 

tiedoksi 

Olli Silvennoinen 

Pertti Lankinen  

Matias Järvinen 

Heikki Hokkanen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jukka Mörsky totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Samalla todettiin, että osa jaoston 

jäsenistä osallistuu kokoukseen teams –etäyhteydellä, koska eivät pystyneet osallistumaan lainkaan 

jalostuspäiville.  

2. Sihteerin valinta 

Päätettiin, että Markku Ström toimii kokouksen sihteerinä 

3. Talvipäiviin ja vuosikokoukseen osallistuminen 

Talvipäiviin liittyvien käytännön asioiden osalta todettiin, että tilaisuudessa julkistetaan 

Pohjanpystykorva 50 v Suomessa kirja (Hannu Hämäläinen), järjestetään jaoston 

talvipäivätilaisuuden seuraamiseksi Slide- Show (tiedottaja tai Kari Lehtinen), varaudutaan 

suorittamaan talvipäivien yhteyteen kuuluvat palkitsemiset (jaosto). Tarkemmin palkitsemisasiat 

käsitellään jaoston seuraavassa kokouksessa helmikuun alkupuolella. 

Lisäksi jaosto hankkii talvipäivien koiranäyttelyyn juhlavuoden teemaan sopivat erikoispalkinnot 

pohjanpystykorvien ROP- ja VSP- koirille. Hankittavat palkinnot jätettiin vielä mietittäviksi ja niistä 

päätetään seuraavassa kokouksessa. 



Kannustetaan juhlavuoden kunniaksi pohjanpystykorvaharrastajia osallistumaan mahdollisimman 

monilukuisesti talvipäivien yhteydessä olevaan järjestön päänäyttelyyn. Asiaa tuodaan julki 

Pystykorva –lehden sivuilla, sekä some- kanavilla. 

4. Kesäpäivät 

Keskusteltiin kesäpäivien 30.6.-2.7.23 ohjelmasta ja alustaviksi ohjelma-aiheiksi nousi esiin: 

• PEVISA –tarkastukset (asiaa vie eteenpäin Raija Tiilikainen) 

• riistarastit: suunnitellaan kolme rastia; lintu-, näätä- ja karhurastit (Kari Lehtinen ja muut 

jaoston jäsenet, lisäksi avuksi tarvitaan muitakin vapaaehtoisia) 

• arpajaiset (palkintojen hankintaan toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan) 

• sääntökoulutus esim. lintukoetuomareiden täydennyskoulutuksen tapaan (kysytään esim. Jarmo 

Ahtista kouluttajaksi) 

• koulutusta koiratietokantojen käyttöön 

• näyttelytreenit tai junior –handler koulutus 

• nopein pohjis- kilpailu perinteiseen tapaan 

• uutena pororasti, jossa voidaan totuttaa koiria poroihin (Jouni Norppa sopinut poronomistajien 

kanssa porojen saamisesta paikan päälle) 

Kesäpäivien valmistelua jatketaan näiden aiheiden pohjalta. 

 

5. Jaoston vuosikello 

Päätettiin aloittaa jaoston vuosikellon laatiminen v. 2018 tehdyn luonnoksen pohjalta. Jaoston 

jäsenet tutustuvat tämän pöytäkirjan liitteenä 1 jaettavaan vuosikelloluonnokseen ja tekevät sen 

sisältöön mahdolliset muutosehdotukset seuraavaan kokoukseen mennessä. 

6. Kasvattajakartta 

Jaosto kehittää omalta osaltaan SPK ja KKK jaostoilla jo käytössä olevaa kasvattajakartta –asiaa 

siten, että laitetaan kasvattajille suunnattu ilmoitus Pystykorva –lehteen ja some- kanaville, jossa 

tiedustellaan kasvattajien halukkuudesta julkaista kennelinsä tietoja kartan kautta. Jalostusryhmä 

kerää tiedot ja koordinoi asiaa. 

7. Rekisteriselosteisiin liittyvät toimenpiteet 

Jaosto huolehtii osaltaan siitä, että kuluttajilla on aina tieto erilaisten rekisteritietojen käytöstä. 

Käytännössä tämä tapahtuu kysymällä kuluttajilta lupa kulloisenkin rekisteritiedon käyttöön. 

8. Pohjoismaiden mestaruus / Sm- kisat 2023,  tilannekatsaus 

Todettiin, että päällekkäisyys mainittujen arvokokeiden osalta saatiin vältettyä ja PM- koe 

järjestetään seuraavana viikonloppuna pohjanpystykorvien SM 2023 ottelusta.  

Jotta vastaisuudessa voidaan paremmin ennakoida, miten eri kilpailut sijoittuvat eri lohkojen ja 

kennelpiirien alueella järjestettäviksi, osallistutaan yhteistyössä SPK jaoston ja KKK jaoston kanssa 

laadittavan vuoroluettelon ylläpitoon. Liitteenä 2 on vuoroluettelo jaoston jäsenten tarkastettavaksi. 

Luetteloon on täydennetty pohjanpystykorvien vastuulla olevat kilpailut, SM- kisat ja Pikkutilikku –

ottelut. Metsopoika –ottelu ja Pikkutilikku –ottelu on luetteloon merkitty samojen kennelpiirien 

vastuulle, mutta siltä osin tilanne saattaa muuttua aina sen mukaan, järjestetäänkö molemmat 



ottelut vuoden -23 tapaan saman järjestäjän toimesta samana viikonloppuna, vai eri aikaan 

mahdollisesti eri kennelpiirin alueella. Vastuulohko pysyy kuitenkin samana. 

9. Muut asiat 

Kari Lehtinen kertoi hallituksen edellisen kokouksen terveisiä 

• hallitus on huolissaan järjestön jäsentilanteesta. Jäsenmäärä on ollut laskussa ja laskun 

pysäyttämiseksi pitäisi keksiä keinoja. 

• SPJ:n jaostojen ja toimikuntien toimintakuvaukset ja toimintaohjeet. Jaoston lausunto 

toimintaohjeista ja kuvauksista annettava hallitukselle 8.2.23 mennessä, mikä edellyttää jaoston 

käsittelyä niiden osalta viimeistään 6.2.23. Puheenjohtaja jakaa jaoston jäsenille viimeisimmät 

luonnokset näistä asiakirjoista ennen seuraavaa kokousta. 

 

10.  Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen kutsuu puheenjohtaja koolle siten, että se pidetään viimeistään 6.2.23 

etäkokouksena 

 

 

Kouvolassa ja Kuopiossa 29.1.2023 

                

               Jukka Mörsky   Markku Ström 

               Puheenjohtaja   Sihteeri 

              

Pöytäkirja liitteineen on lähetetty sähköpostilla jaoston jäsenille hyväksyttäväksi 29.1.2023 

Liitteet: Liite 1: Luonnos jaoston vuosikelloksi, Liite 2: vuoroluetteloluonnos arvokisojen 

järjestämisvuorottelusta 

   


