Karhukoira jaosto
Paikalla:

Poissa:

Jaoston kokous 11.1.2014 Kuopio

Eila Lautanen hall.jäsen
Pentti Isoviita pj.
Jukka Puominen
Seppo Puustinen
Johannes Lehtomäki
Anssi Hakman
Annamari Pirinen siht.
Mika Kalliokoski

Pöytäkirja
1§

Kokouksen avaus 11.4.2014 klo 10.00

2§

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 10 päivää ennen kokousta ja kokous on
todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§

a) Tehdyn esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esityslista on hyväksytty kohdan 14 lisäyksillä työjärjestykseksi
b) Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus.
On tarkistettu jo ennen julkistamista 7/13.

4§

Esitykset sääntöjen ja järjestämisohjeiden päivittämisistä
a) Valtakunnallisen hirvenhaukut-ottelun valintakokeiden järjestämisohje.
Jaosto päivitti kyseisen järjestämisohjeen ja se lähetetään hallitukselle
jatkotoimenpiteitä varten
b) Kuningatar-ottelun järjestämisohjeen täydentäminen.
Jaosto teki tarvittavat täydennykset ja lähettää sen edelleen jatkokäsiteltäväksi
hallitukselle
c) Tappisarvi-ottelun järjestämisohjeen käsittelyJaosto päätti laittaa uuden järjestämisohjeen rotujärjestön nettisivulle luettavaksi ja
kommentoitavaksi. Keskusteluja jatketaan tulevissa tapahtumissa (jalostuspäivät,
talvipäivät).Säännöstä haetun palautteen jälkeen se viimeistellään ja esitetään
hallitukselle käsiteltäväksi.
d) Karhunhaukkutaipumuskokeen säännön ja ohjeiden käsittely.
Jaosto hyväksyi säännöt ja ohjeet pienellä lisäyksellä. KARH säännöt ja ohjeet
lähetetään hallitukselle jatkotoimenpiteitä varten
e) Seniorikisan järjestämisohjeen täydentäminen.
Jaosto teki tekstin täydennykset ja siirsi ohjeen hallituksen käsittelyyn
f) Kkk kasvattajakisan ohjeen täydentäminen.
Jaosto käsitteli kasvattajakisan sääntöjä saamansa palautteen perusteella. Kaikkia
Hirv -tuloksia käsitellään samanarvoisina riippumatta kokeen muodosta (lyhyt- ja
pitkäkoe). Järjestön sihteeriä pyydetään päivittämään Kasvattajakilpailun sääntöjä
pykälä 3 kohdalta edellämainitun perusteella. Jaosto perusti työryhmän

uudistamaan kasvattajakilpailun sääntöjä. Työryhmään kuuluvat Tommi
Ruokosuo, Juha Leppänen ja Jukka Puominen
g) Usvan-ukon palkinto ohjeen täydentäminen.
Säännöt ovat ajan tasalla.
5§

Käyttöindeksin mahdollinen käyttöönotto.
Työryhmä odottaa tietokannan päivitystä. Jaosto pyytää selvitystä
metsastyspystykorvat.com sivuston tilasta hallitukselta

6§

Spj:n säännöt ja ohjeet.
Käytiin työryhmän työskentelyvaiheet läpi.

7§

2014 arvo-ottelut ja niiden järjestäjät.
a) 2014 arvo-ottelut ja niiden järjestäjät liitetiedosto 1
b) 2014 maaottelukarsinnan osallistujat liitetiedosto 2
c) Jaoston kilpailuvastaava laatii uudistetun valintasäännön maaottelukarsintaan/ystävyysottelun

9§

Jaoston toimintakertomus.
Toimintakertomus kesken tilastojen osalta

10§

Jaoston toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelma on kirjoitusvaiheessa

11§

Esitys hallitukselle jaoston talousarviosta.
Koottiin jaoston eri sektoreiden talousarvio jonka puheenjohtaja vetää yhteen

12§

Esitykset palkitsemisista vuosikokouksessa Rovaniemellä.(vuoden tuomarit ym.)
Vuoden Hirv -palkintotuomari; Kaarlo Nousu, Kemi
Numeroitu kullattu mitali alustalla: Jouko Engelberg
SPJn kultamerkki Mauri Piitulainen

13§

Esitys hallituksen järjestäytymiskokoukseen Karhukoirajaoston ja muiden toimijoiden
kokoonpanosta.
Jaosto toimii 16.2.2013 hallituksen kokouksen päätöksen: ( ”152.3 SPJn
toimintaorganisaatiosta päättäminen”) mukaan ja esittää kokoonpanonsa voimassa
olevan päätöksen mukaan.
Karhukoirajaosto esittää puheenjohtajaksi Pentti Isoviitaa

14§

Muut jäsenten esille ottamat asiat.
a) Ylituomarijääviys pitkässä Hirvkokeessa.
Ylituomaritoiminta palkintotuomarina yksin; jaosto esittää sääntö-ja
koulutusvaliokunnalle että ne ohjestaisivat kennelpiireille kuinka kokokauden
kokeessa toimitaan
b) Hirvenhaukut ottelun kiertopalkinto.
Selvitetään ”katkolla” olevan kiertopalkinnon hankkija.
c) Hirvikoiramiehet ja poromiehet.
Jaosto tutustui tapahtuneeseen ja pyrkii viemään asiaa eteenpäin

d) SPJn esittelyvideo.
Esittelyvideon teko on vielä kesken.. Jaoston puheenjohtaja antanut
korjausehdotukset esittelyvideon ns. puheosuuteen 10.1.2014.

15§

Ilmoitusasiat.
Ei ilmoitusaisoita

16§

Seuraava kokous
Alustavasti seuraava kokous Nurmeksessa Karhukoirapäivien yhteydessä 3.5.2014

17§

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti päätti kokouksen 17.25

