
 
Karhukoirajaosto    
     Järjestäytymiskokous 2.5.2014 Nurmes 
  Kokouspöytäkirja 
 
1§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02 
 
2§ Todettiin paikalla olijat  Poissa  Ilkka Niemi 
 Kari Heinonen, hallituksen jäsen (1-8§)  Johannes Lehtomäki  
 Juha Leppänen, jalostusryhmä  Arto Koskenniemi 
 Jenni Suoknuuti, jalostusryhmä 
 Anssi Hakman 
 Pentti Isoviita 
 Eila Lautanen, järjestön puheenjohtaja 
 Seppo Puustinen 
 Jukka Puominen 
 Markku Kontra 
 Tuomo Ainasoja, jalostusryhmä 
 Annamari Pirinen 
 
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 14 päivää ennen kokousta joten  kokous 
todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

 
4§ a) Valitaan kokoukselle sihteeri  
 Sihteeriksi valittiin Annamari Pirinen 

b) Tehdyn esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Esityslista on hyväksyttiin 12§ muut asiat lisäyksillä työjärjestykseksi 

 c) Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
Pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

  
5§ Järjestön puheenjohtajan tervehdys ja hänen toiveet jaostolle 
  
 Puheenjohtaja painotti tiedonkulun avoimuutta ja kertoi sitä lisättyn mm.nimittämällä 
 koko hallitus työvaliokunnaksi. Näin se on kaikista järjestössä käsiteltävistä asioista 
 tietoinen. Hallituksen esityslistat tulevat jatkossa esille viikkoa ennen kokousta (ei 
 liitteet). Puheenjohtaja toivoi jäsenistön olevan aktiivisia alueensa edustajien kautta. 
 Karhukoiraa koskevista sääntömuutoksista puheenjohtaja piti tilannekatsauksen: 

1. HIRV.ystävyys- ja maaottelukoirien  valintaohje hyväksytty jaoston tekemän 
esityksen mukaisena hallituksessa 24.1.2014. 

2. Hirvenhaukut-ottelun valintaohje ja kuningatarkisan sääntömuutokset on tällä 
hetkellä Kennelliitossa ja saadaan tiedotettavaksi hyväksyttyinä alkukesästä. 

3. Vuoden tuomarin valintaohje on uusittu ja hyväksytty hallituksessa 16.2.2014. 
4. Jaoston päivittämät seniori- ja tappisarvikisan järjestämisohjeet tulevat 

hallituksen käsittelyyn 28.6.2014 pidettävässä kokouksessa. Jos esitykset tulevat 
hyväksytyiksi ne saadaan käyttöön tulevana koekautena.  
       



6§ Valitaan jaoston varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä todetaan muut jaoston jäsenet ja 
 heidän toimenkuvansa 
 Varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Puustinen. 
 Sihteeriksi Annamari Pirinen, toimii myös tiedotus- ja markkinointivastaavana. 
 Hallitus on nimennyt edustajakseen Ilkka Niemen. 
 Kasvattajien yhdyshenkilönä Jukka Puominen 
 Kilpailu- ja näyttelyvastaavana Markku Kontra 
 Sääntö- ja koulutusvastaavana Anssi Hakman 
 Jalostusryhmän puheenjohtajana Johannes Lehtomäki 
 
7§ Jaoston toimintasuunnitelman päivitys/täydentäminen 
 Mustavalkee –levyn julkaiseminen Karhukoirapäivillä 3.5.2014 
 Aiesopimus yhteistyöstä Ultracomin kanssa Karjalankarhukoirien arvo-otteluissa. 
 Sopimus julkaistaan sen allekirjoittamisen jälkeen. 
 
8§ Talousarvion päivitys/tarkentaminen 
 Levyprojektin todettiin vaatineen paljon talkootyöta ja taloudellista panosta 
 jaostolta. Lyvyjä teetettiin 500 kpl ja sitä voi ostaa spj:n tuotemyynnin kautta sekä 
 erämessuilta (Rovaniemi ja Riihimäki). Levyn hinta on 10€ ja siitä mahdollisesti 
 saatava tuotto käytetään karjalankarhukoiran hyväksi tehtävään työhön. 
 
9§  Tappisarviottelun järjestämisohjeen esittely/jatkotoimet 
 Tappisarven järjestämisohjeen uudistamisesta keskusteltiin pitkään eri vaihtoehtoja 

vertaillen. Keskustelun lopputuloksena jaosto päätti yksimielisesti esittää työryhmän 
tekemää järjestämisohjetta hallitukselle hyväksyttäväksi kahden vuoden koeajalla. ( 
liite 1 Tappisarvi järjestämisohje) 

 
10§ Kasvattajakilpailun sääntöesityksen esittely/jatkotoimet 

Sääntöesitystä muokataan tulleiden palautteiden perusteella ja työryhmältä odotetaan 
korjailtua sääntöesitystä 30.6.2014 mennessä. Saatu esitys laitetaan järjestön sivuille 
arvioitavaksi palautuslomakkeella varustettuna.  

 
11§ Ilmoitusasiat  
 ei ilmoitusasioita 
 
12§ Muut asiat 

a) Pohjanpystykorvapuolelta Jarno Pukin anomus avustuksesta poikuehaukkujen 
palkintoihin 
Kysymyksessä alle 18-vuotiaille koiranohjaajille tarkoitettu koe. 
Nuorisojaostosta Johanna Peltokangas on lupautunut hankkimaan kiertopalkinnon 
SPJ:n nimissä, joten asia hoidettu. 

  
 b) Ulkomaankirjeenvaihtaja.  

Keskusteltiin vanhoillisen nimen vaihtamisesta esim. kansainväliseksi 
 yhteyshenkilöksi. Hallitus ottanee asian käsiteltäväkseen päivittäessään nimikkeitä. 
  
 c) Karhukoirapäivät  

Todettiin hallituksen linjanneen, että jokainen spj:n rotu järjestäisi ns. kesäpäivät. 
Jaosto totesi karhukoirapäivien soveltuvan linjatun kaltaiseksi tapahtumaksi ja pyrkii 
löytämään järjestäjät  tapahtumille.  



 
d) KKK-jaoston artikkelit Pystykorvalehteen 
 Jaettiin karhukoira-aiheisten juttujen kirjoittajat vuoden 2014 3-6 Pystykorviin. 

  
 e) Kummikoira 

 Ensimmäisen kummikoiran luovuttamisesta on kulunut kolme vuotta ja aikoinaan 
 tehdyn päätöksen mukaisesti voidaan alkaa tiedustelemaan uuden pennun luovuttajaa 
 vuodelle 2015.  

 
f) Metsästyspystykorva.com 
Keskusteltiin metsästyspystykorva.com sivuista ja todettiin asian edistyneen. 

 Hidasteena ollut pohjoismaisten hirvenhaukkusääntöuudistus on nyt saatu valmiiksi ja   
tiedoston oletetaan edistyvän lähiaikoina. 

  
 g) Tuomareiden jääviyssääntö ns. pitkissä kokeissa. 
 Syksyllä keskustelua herättäneihin jääviyssääntöihin on sääntö- ja 
 koulutusvaliokunta kiinnittänyt huomiota ylituomarien jatkokoulutustilaisuuksissa. 
 
 h) Kilpailutoiminta 
 Tarkistettiin arvo-otteluiden 2014-2016 järjestelyt. Liitteet 2 ja 3. 
   
13§ Seuraavan  kokouksen ajankohta 
 Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin 
 
14§ Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti   
 kokouksen 21.35. 
 
 
         
  
 Pentti Isoviita  Annamari Pirinen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 Pöytäkirja tarkistettu sähköpostitse 8 – 11.5.2014 
 
 Oulussa 11.5.2014 Pentti Isoviita 


