
 
Karjalankarhukoirajaosto   
  Jaoston järjestäytymiskokous 15.5.2015 Hillosensalmi  
 
Paikalla:  Pentti Isoviita 
 Johannes Lehtomäki 
 Anssi Hakman 
 Markku Kontra 
 Marko Härkönen 
 Kari Heinonen (Ilkka Niemen vara)  
Poissa: Jukka Puominen 
 
  Pöytäkirja    
  
 
 1.   Kokouksen avaus. 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.00  
  
 
 2.   Todetaan paikalla olevat. 
  Paikalla yllä mainitut.      
  
 
 3.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
  Kokouskutsu lähetetty 29.4.2015 ja esityslista 8.5.2015.  
  Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. 
  
 
 4.    Valitaan jaoston sihteeri.  
  Jaoston sihteeriksi valittiin Marko Härkönen, joka toimii  
  myös kokouksen sihteerinä.   
   
 
 5.     Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi. 
  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  
  
 
 6.     Jalostusryhmän ajankohtaiskatsaus.  
   

Rekisteröintimäärät n. 20 % suuremmat kuin viime vuonna 
tähän aikaa (2014 n. 300; 2015 n. 360). Elokuussa katsottava 



tilanne uudestaan ja arvioitava, tarvitseeko asian edistämiseksi 
tehdä edelleen jotain. 
Jto:n päivitys täytyisi tehdä vuoden loppuun mennessä. 
Lehtomäki ehdottaa päivittämistä siirrettäväksi, kunnes 
Lehtomäelle on valittu jatkaja. Olisi parempi, jos tuleva 
jalostusryhmän puheenjohtaja saisi osallistua jto:n päivityksen 
tekemiseen yhdessä nykyisen jalostusryhmän ja 
jalostusryhmän puheenjohtajan kanssa. Tulevan 
puheenjohtajan vastuulle jää kuitenkin uuden jto:n 
toteuttaminen. 

 
 7.   2015 kilpailukalenteri  

Arvo-ottelut ja Lohkonvalinnat vuodelle 2015 kunnossa, 
vuoden 2016-2017  järjestäjiin otettu yhteyksiä  kokeiden sekä 
tukinäyttelyiden osalta. 
 
Ylituomaripäivitys työn alla tuleviin arvo-otteluihin2017 – 
 
Voittajanäyttelyiden koirien valintaohjeen selkeyttäminen 
sekä täydentäminen muilta  osin paitsi koirien 
valintajärjestyksen osalta.  
 
Arvo-otteluiden järjestäjien toimintaohjeet; tehty ja lähetetään 
jaostolle  liitteinä,  jotka käydään läpi ja tarvittavien 
muutosten jälkeen laitetaan hallitukselle käsittelyyn (Asia 
hoidetaan sähköpostikokouksena )   

 
 
 8.   Koulutus- ja sääntövaliokunnan ajankohtaiskatsaus.  

 
Rotujärjestöjen yhteinen koulutus- ja sääntövaliokunta 
kokoontui HIRV ja KARH-ylituomarikoulutuksen yhteydessä 
Kuopiossa. Kokouksessa otettiin kantaa mm. Seuraaviin 
asioihin: 
- KARH-ylituomarit. Karh-ylituomariksi voi pätevöityä vain 

HIRV-ylituomarikoulutuksen kautta. KARH-
ylituomarikoulutus on HIRV-ylituomarikoulutuksen 
lisäkoulutus. Koemuoto on alun alkaen ollut kolmen 
rotujärjestön, Suomen Harmaahirvikoirajärjestön, Suomen 
Pystykorvajärjestön ja Suomen Laikajärjestön alainen koe 
tulee pitää sellaisena. Tämä varmistaa sen että koemuotoa 
koskevat muutostarpeet ja päätökset ovat koemuotoa 
harrastaneiden rotujärjestöjen hallinnassa. 



- Kennelliitto on tiedustellut rotujärjestöjen kantaa VAHI-
koulutuksen siirtämiseksi kennelliitolta SHHJ:n, SPJ:n ja 
SLJ:n yhteiselle koulutus ja sääntövaliokunnalle. Koulutus- 
ja sääntövaliokunta ei näe estettä VAHI-koulutuksen 
siirtämiseksi sen toiminnaksi. 

 
 9.    Pr-/tiedotusryhmän ajankohtaiskatsaus. 

 
Tämän hetkinen tilanne, ennen 15.5.2015. Pr/tiedotusryhmän 
kokoaminen oli kesken. Jaoston kokouksen jälkeen ryhmä on 
kasattu. Pj. Marko Härkönen, Tiedotuksesta vastaava Niina 
Seppänen, mukana ryhmässä Johanna Ovaskainen, Jari 
Hakulinen, Minna Mäntymäki ja Janne Mustikkamaa. 
 
Pr/tiedotus ryhmän tavoitteena on, jaoston tiedottamisen 
parantaminen ja koirien rekisteröinti määrien saaminen 
nousuun, joka on jo alkanut.  

 
 10. Jaoston toiminta karhukoirapäivillä. 
  Listattiin jaoston tehtävät ko. tapahtumassa. 
 
 11. Jaoston talouskatsaus.  
  Jaostonpuheenjohtaja esitteli taloustilanteen. 
 
 12. Ilmoitusasiat. 
  -  mahdollinen yhteistyö Esko Halmeen kanssa 
 
 13. Muut jaoston jäsenten esille tuomat asiat. 
  -Tappisarven järjestämisohjeen sanamuodon muutos. 
 
  5§ kohta 3  

 Kuluneella kaudella yhden HIRV1 tuloksen saavuttaneet 
 karjalankarhukoirat tuloksen perusteella, tulos ei voi olla koko 
 kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta.  

 
 14. Kokouksen päättäminen. 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40 
 
 
 Oulussa 18.5..2015 
    
  Pentti Isoviita  Marko Härkönen 
  kkk-jaosto pj  jaoston sihteeri 



 
   
 Pöytäkirja tarkistettu sähköpostitse 22.5.2015 
 
 Pentti Isoviita/kkk-jaos puhj. 
    
 
  
 
 
  
 
   
 
   

   
 
 


