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Paikka: TEAMS-kokous 

Aika: 28.2.2023 klo 18.00 

Paikka: TEAMS-kokous 

 

Paikalla: 

Jukka Mörsky (puheenjohtaja) 

Tomi Sieppi 

Markku Ström 

Kari Lehtinen 

Jaakko Pohjoismäki 

Johan Flemming (poissa) 

kutsuttuna 

Pertti Lankinen (paikalla) 

Matias Järvinen (paikalla) 

Eliisa Niskanen (sihteeri) 

Heikki Hokkanen (poissa) 

tiedoksi 

Olli Silvennoinen 

 

POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PÖYTÄKIRJA 4 / 2023 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04 
 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Talvipäivät/vuosikokous Kajaanissa 

• Kirjan julkistaminen ja myynti 

•  Kirja julkaistaan vuosikokouksen palkitsemistilaisuudessa lauantaina. Jaoston jäsenet osallistuvat kirjan 

myyntiin paikan päällä sovittavassa aikataulussa ja paikassa.  

• Keskusteltiin slide-shown järjestelyistä. Pyritään saamaan esitys kirjan myyntipöydän läheisyyteen, mikäli 

saadaan materiaali ja kalusto kasaan. 

• Käytiin läpi vuosikokouksen palkitsemiset. Viime vuonna käyttövalioituneille koirille jaetaan rotutilaisuudessa 

jo perinteeksi muodostuneet makuualustat. Makuualustat jaetaan juhlavuoden kunniaksi myös päänäyttelyn 

ROP ja VSP koirille. Tapion malja sekä järjestön alaiset palkinnot jaetaan järjestön palkitsemistilaisuudessa.  

• Keskusteltiin jaoston rotutilaisuuden ohjelmasta. Tilaisuudesta kuvataan live-lähetystä Pystykorva-lehden 

Facebook-sivustolle samaan tapaan kuin jalostuspäiviltä. Alla rotukohtaisen tilaisuuden ohjelma. 

•  Tilaisuuden avaus (Jukka Mörsky) 

•  Koe- ja näyttelytoimintakatsaus (Markku Ström) 

•  Pohjoismainen yhteistyö (Johan Flemming) 

•  Yleistä keskustelua  



 

4. Kesäpäivät 

• Luennot: Selvitetään luennoitsijoita tilaisuuteen:  

Jaakko Pohjoismäki lupautunut pääluennon puhujaksi (historiakatsaus) 

• Myytävät 50-v tuotteet: Selvitetään, mitä ja minkälaisia tuotteita kannattaa tilata myytäväksi 

Jukka Mörsky ehdotti 50 v mukia, josta tehtäisiin rajoitettu painos juhlavuoden logolla (esim. 150 kpl). Mukia 

voitaisiin myydä kesäpäivillä ja antaa palkinnoksi syksyn arvokisoissa. 

Toisena tuotteena tuubihuivi (50-100 kpl) kamo-kuvioinnilla ja juhlavuoden logolla.  

Eliisa kyselee tarjoukset noin viideltä yritykseltä.  

• Muut tapahtumaan liittyvät asiat:  

•  Kesäpäivien ruokasponsoriksi on lupautunut Hankkija Oy (Jahti & Vahti) 

•  Selvitellään ulkopuolisten myyntipaikkojen mahdollisuuksia tapahtumapaikan omistajan 

näkemykset/toiveet huomioiden 

•  Pororasti koirien koulutukseen on sovittu sunnuntaille.  

•  PEVISA on myös sovittu lauantaille. Ilmoittautumisia otetaan vastaan.  

 

5. Jaoston vuosikello 

• Siirretään vuosikellon päivitys seuraavaan kokoukseen.  

 

6. Jaoston kokoonpanoesitys järjestäytymiskokoukseen 

• Jaosto esittää vuodelle 2023 seuraavaa: 

Jukka Mörsky (puheenjohtaja) 

Eliisa Niskanen (tiedottaja) 

Kari Lehtinen (hallituksen edustaja) 

Markku Ström (kilpailut ja näyttelyt) 

Jaakko Pohjoismäki (JK-ryhmän puheenjohtaja) 

Johan Flemming (pohjoismainen yhteistyö) 

 

Sääntö- ja koulutusvastaavan paikka on avoinna.  

 

7. Jalostusryhmän epilepsiapäivitys järjestön nettisivuille 

• Kuultiin Jaakko Pohjoismäen lyhennelmä uudesta epilepsiaohjeistuksesta, joka laitetaan SPJ:n nettisivuille 

pohjanpystykorvan rotukohtaiseen terveysosioon.  

 

8. Arvokokeiden vuorottelutaulukko 

• Markku Ström esitteli vuorottelutaulukon pohjanpystykorvien arvokokeiden osalta täydennettynä. Merkittiin 

tiedoksi.  

 

9. LINT-Suomen Cup kilpailun lopettaminen  

Suomenpystykorvajaosto on esittänyt LINT-Suomen Cup -kilpailun lopettamista. Jaosto on esittänyt vähäisen 

osallistujamäärän ja heikon mielenkiinnon kilpailua kohtaan. Kehitys on jatkunut tällaisenaan jo useamman 

vuoden ajan, eikä kilpailu nykyisellään tuo jaoston mielestä lisäarvoa jalostukseen. Asia on lähetetty 

pohjanpystykorvajaostolle lausuttavaksi.  

 

Päätös: Jaosto kannattaa suomenpystykorvajaoston esitystä samoilla perusteilla. 

  



10. Muut asiat 

• Tiedottajan tehtävä: 

Tanja Rovio-Murto on irtisanoutunut tiedottajan tehtävästä 16.2.2022. Uudeksi tiedottajaksi on lupautunut 

Eliisa Niskanen. 

• Keskusteltiin kyselyn toteuttamisesta koko jaostolle ja JK-ryhmälle liittyen luottamustehtävässä toimimiseen. 

Kyselyn kysymykset alla.  

 

1. Sitoudun noudattamaan järjestön ja jaoston ohjeistuksia luottamustehtäväni hoidossa 

2. JK-ryhmässä toimijana sitoudun tekemään pyydetyt arviot ja lausunnot JTO:n ja jalostusneuvonnan 

toimikunnan ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti. Viime kädessä JK-ryhmän puheenjohtaja linjaa 

lausunnot ja arviot. 

3. Toimiessani järjestön luottamustehtävissä sitoudun noudattamaan hyviä ja asiallisia vuorovaikutus- ja 

käytöstapoja ollessani tekemisissä muiden luottamushenkilöiden, järjestön jäsenten ja kasvattajien 

kanssa. 

 

Jaoston puheenjohtaja ja JK-ryhmän puheenjohtaja toteuttavat kyselyn ennen vuosikokousta 2023. Kyseinen 

kysely liitetään myös jaoston johtosääntöliitteeseen. 

 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.16. 

 

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 1.3.2023 kokoukseen osallistujien kuittauksena sähköpostitse. 

 

Kouvolassa ja Oulussa 1.3.2023 

Jukka Mörsky   Eliisa Niskanen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 


