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Karhukoirajaosto
Jaoston järjestäytymiskokous 6.7.2013
Kuopio, Rauhanlahti klo 9 – 13.35
Paikalla:

Anssi Hakman
Mika Kalliokoski
Johannes Lehtomäki
Anna-Mari Pirinen
Jukka Puominen
Seppo Puustinen
Eila Lautanen, hallituksen jäsen, kokouksen puheenjohtaja/sihteeri
Pentti Isoviita jaoston pj: poissa
Kutsuttuina sääntö –ja koulutusvaliokunta: poissa
Yrjö Eronen
Jorma Tahkola
Heikki Länsimäki

1§

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 9 ja todettiin läsnäolijat.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen esityslista / liitteet toimitettu sääntöjen mukaisesti viikkoa ennen. Paikalla
7 jaoston 8 jäsenestä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3§

Tehdyn esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäämällä
§ 8 ”muut asiat”
- jatkotarkastuskoirien soittolista
- Metsästyspystykorva.com - sivuston tietokannan päivitystilanne karhukoiran osalta
- käyttöindeksin kehittäminen karjalan karhukoiralle

4§

Valitaan jaoston varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Jaoston varapuheenjohtajaksi valittiin Eila Lautanen ja sihteeriksi Annamari Pirinen

5§

Jaoston toimintasuunnitelman toteutuminen ja talous
Eila Lautanen kävi lävitse KKK- jaoston toimintasuunnitelman 2013 (L1) ja
suunnitellun kilpailutoiminnan arvo-otteluiden (L2) ja lohkonvalintojen (L3)osalta.
Seniorikisa 2013 pidetään 9.11. Suomussalmella (Yt Heikki Manninen, yhteyshenkilö
Ilmari Tauriainen.) Ystävyysottelun järjestelyvuoro on SHHJ: llä ja sinne SPJ: n
puolesta on nimetty varaylituomariksi Juha Leppänen.
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KKK- jaoston talouskatsauksessa käsiteltiin toteuma toukokuun loppuun (L4) sekä
tarkka menoerittely (L5). Laaditusta talousarviosta KKK- jaostolla olisi käytössään
enää 350 € + markkinointiryhmän kesäkuussa sukkamyynnistä tulouttama 450 €.
KKK- jaosto näkee tehdyn taloussuunnitelman (4200€)epärealistisena, sillä vuoden
2012 kulutoteuma (Jaosto ja jalostusryhmä yhdessä) on ollut 9577 € (L6). Vanhalle
jaostolle laaditun taloussuunnitelman loppusumma on 5300 €(L7) ja Jalostustyhmän
5900€ (L8). Jalostusryhmän taloussuunnitelmasta siirtyy 3500 € koirien
terveyskuluihin uudessa talousasetelmassa, joten KKK- jaoston toimintojen
toteuttamiseen tarvittava summa olisi 7800 € nykyisellä talousasetelmalla.
Taloussuunnitelmassa KKK- jaoston menoja on leikattu 56.8 % vuoden 2012
toteumasta. Tehty suunnitelma johtaisi SPJ: n suurimman rodun palvelutason
merkittävään heikkenemiseen, mistä KKK- jaosto esittää vakavan huolestumisensa.

6§

Jalostusryhmän toimintasuunnitelman toteutuminen/ henkilöstöresurssi
Johannes Lehtomäki esitteli jalostusryhmän toiminnan toteutumista.
Esille hän nosti ulkomaisten urosten jalostuskäytön vaatiman poikkeusmenettelyn
Pevisan puitteissa(L9); asia tulee viedä hallituksen tiedoksi.
Terveystietokysely (6/2013) on lähetetty 200: lle koiralle ja vastauksia saatu 118.
Kysely tullaan toistamaan viiden vuoden välein.
Pentuneuvojat ovat tehneet systemaattista kasvattajien haastattelua 3 vkon kuluttua
odotetusta pentumisesta (sukusiitoksen vaikutus vrs. tyhjät nartut)
Jalostusryhmä suunnittelee jalostussuositusten porrastusta esim.seuravsti
-terveyssuositus
-käyttösuositus
-yhdistelmäsuositus
Jalostustarkastusten käyttöönottoa on harkittu yhdessä SHHJ.n rotujen tai oman
järjestön muiden rotujen kanssa yhdessä. Lehtomäki esitteli mm. luonteen
kehittämisen/ylläpitämisen liittämistä mukaan jalostustarkastuksiin.Käydyssä
keskustelussa jalostustarkastusten aloittamista pidettiin kokeilun arvoisena.
Jalostusryhmässä on avoinna 1 pentuneuvojan (J. Oinas jäänyt pois 6/2013) ja 1
jalostusneuvojan ( M. Piitulainen jäänee pois 2014) paikka 30.7.2013 mennessä.

7§

Markkinointiryhmän toimintasuunnitelma-/tila/talous.
Annamari Pirinen esitteli tiedotusryhmän kokoonpanon, tarkoituksen ja
toimenpiteet.
Jalostuspäivillä saadun palautteen perusteella tärkeimmiksi toimenpiteiksi on
nostettu karhukoiran vihaisuuskäsityksen poistaminen ja nettisivujen toiminnan
parantaminen (L10).
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Nettisivujen parantamisesta Jari Hakulinen on tehnyt esityksen, joka keventäisi ja
selventäisi sivujen käytettävyyttä. Tekninen toteutus veisi puoli tuntia ja olisi
teknisesti helposti toteutettavissa. Muutoksen tekninen toteutus varmennettu
Sitefactoryltä, josta myös todettiin että sivustojen toimivuutta ja käyttöä voitaisiin
parantaa tämän tyyppisillä muutoksilla. Hakulinen on esittänyt asian järjestön
puheenjohtajalle U. Sirviölle, joka on ollut kannalla, että kaikki mikä mahdollista
tehdä sivujen parantamiseksi ja toimivuuden keventämiseksi, tulee tehdä.
Toteutuksesta vastaava atk-koordinaattori kuitenkin vastustaa muutosta. Muutos ei
muuta nykyisten sivuston päivittäjien tekemistä, mutta antaa mahdollisuuden
rotukohtaisesti kehittää rodun ilmettä ja näkyvyyttä. Nykyinen rakenne ei myöskään
tue mobiililaitteiden (älypuhelimet ja tapletit) toimintalogiikkaa vaan päinvastoin
hankaloittaa koko ajan yleistyvien laitteiden käyttöä sivustolla. KKK- jaosto näkisi
erittäin tarpeellisena tehdä nämä muutokset ja kokeilla, miten ne vaikuttavat sivujen
toimivuuteen ja käytettävyyteen. Toiminnallisesti ne vaatisivat muutaman rastin
poistamisen ylläpitäjän toimesta.
Samoin KKK- jaosto pitää tärkeänä antaa KKK- jaoston markkinointivastaavalle
Piriselle samat toimintavaltuudet kuin muilla järjestön rotujen tiedottajilla on.
Pirisellä KKK:n markkinointivastaavana on ainoastaan oikeus päivittää pentuosiota.
Jahtilehteen on tulossa artikkeli karhukoirasta ja kirjoituskilpailu, jonka tulokset
tullaan julkaisemaan Jahdin liitteinä. Samoin alkaa juttusarja suomalaisista
metsästyskoirista, jonka karhukoira aloittaa.
Nuorten ja naisten KKK- hirvikokeet pidetään 15.9. Iissä ja 20.9. Toivakassa.
Karhukoirien tukisukkia on myyty 450 € edestä ja rahat on tuloutettu järjestölle, josta
alkupääomaksi lainattu 670 €.
Erätulet - ohjelmassa tullaan seuraamaan Aleksi Haarasen ja KKK-jaoston
kummikoiran taivalta kohti hirvikoiratyötä (yhteyshenkilö: Jari Hakulinen) ja
Maaseudun Tulevaisuuteen on tulossa juttusarja karjalankarhukoirasta.
Keskusteltiin pysyväisestä tiedotuspalstasta Pystykorvaan ja ajatusta kannatettiin.

8§

Sääntö -ja koulutusvaliokunnan toimintasuunnitelman toteutuminen
Anssi Hakman esitteli Sääntö -ja koulutusvaliokunnan toimintaa.
Pentuoppaaseen on päivitetty HIRV- ABC -osa kesäkuussa. Karh - koesäännöt on
valmisteltu ja julkaistu Pystykorvassa 3/2013 koekäyttöön. Niitä kokeillaan syksyn
koekauden ajan karhutaipumuskokeen rinnalla. Esiintyvistä korjaustarpeista tulee
raportoida Yrjö Eroselle tai Jouko Heikkiselle. Tulleiden korjausesitysten perusteella
sääntöjen toimivuutta muokataan. Karhutaipumuskoe on suunnitelmissa poistaa
2014.
Korjausprosessi tulee toteuttaa niin, että säännöt on käsiteltävissä vuosikokouksessa
2014. Silloin ne tulee käsitellä SPJ: n hallituksessa viimeistään helmikuussa 2014. Tätä
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tulisi edeltää yhteisen sääntö - ja koulutusvaliokunnan muokattujen sääntöjen
esittely
yleisölle Jalostuspäivillä 2014 tammikuussa. Sitä ennen säännöt tulisi olla käsitelty
KKK-jaostossa, mitä taas tulisi edeltää SPJ:n sääntö-ja koulutusvaliokunnan käsittely.
Laikajärjestön aikataulusta johtuen (kokousmateriaali oltava joulukuun lehdessä)
palautteet tulisi työstää marraskuun lopussa 2013.
Yt- koulutuksissa tultaneen palamaan 1 koulutus/ lohko.

9§

Keskustelu/ jaoston näkemys: Karhunhaukkukilpailusäännöt /- taippari
Anssi Hakman esitteli laaditut uudet karhukoesäännöt yksityiskohtaisesti.
Säännöistä käytiin keskustelu pykälittäin. Todettiin yksimielisesti, että säännöt on
saatava muokattua ja tarkennettua sellaisiksi, että epäolennaisuudet eivät saa
vaikuttaa tuloksiin. Niitä tulee selkiyttää ja lisätä tulkinnan yksiselittisyyttä .
Huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, miten ne saataisiin
tuomarityöskentelyssä yhteismitallistettua, sillä valtaosa tuomareista on
karhukokeissa kokemattomia ja niitä osuu kohdalle harvoin.
Anssi Hakman esitteli hiomansa , yksityiskohtaisen täydennyksen, jonka oli
toimittanut yhteiseen sääntö- ja koulutusvaliokuntaan Kuopiossa.(L11)
Esitys käsiteltiin pykälittäin ja sitä pidettiin selkeänä sekä kokemattomalle tuomarille
toimivana. Se selkeyttää pisteytystä koetilanteessa ja poistaa epätarkkoja
määritelmiä.
Keskustelussa todettiin, että muutosta karhutaipumuskokeeseen tarvitaan.
Karhukoesääntöjen tarkoituksena olisi tuottaa luotettavaa tietoa jalostukselle.
Tätä taustaa vasten tarvitaan luotettavia, informatiivisia koesuoritustoistoja.
Karhutaipumuskokeesta tulisi em. syystä luopua ja ottaa kokeilussa parannetut
säännöt aikanaan käyttöön. Samalla tulisi kuitenkin tehdä koiranohjaajien suuntaan
asennemuokkaustyötä, ettei karh- sääntöjä rinnastettaisi hirv-sääntöihin, joiden
tarkoituksena on haukuttaa hirv-1. Tulisi saada esille ajatus, että karh-kokeissa vastaa
30 pisteen karh-3-tulos vastaa nykyistä hyväksyttyä taipparisuoritusta.

10§

Keskustelu/ kannanotto Tappisarvi-ottelun osallistumisoikeuden alentamisesta.
Verne Tervaharjun Pystykorvassa 3/2013 tekemään jäsenaloitteeseen viitaten KKKjaosto näki tarpeelliseksi aloittaa 17 - vuotta vanhan Tappisarvivalintasäännön
päivityksen nykyhetkeä vastaavaksi. Tavoitteena tulee olla sekä karhukoiran imagon
nosto että jalostuksellisen tiedon tuottaminen karhukoiran varhaiskypsyydestä.
Keskusteltiin ”Mikan mallista”, jossa koirat kisaan valittaisiin kahden haukutun hirv-1
jälkeen nuoruusjärjestyksessä.
Päätettiin lähteä jatkokehittämään esitteyä ajatusta uudeksi valintasäännöksi niin,
että valinnassa nuorempana haukutut tulokset antaisivat taulukoidut lisäbonukset ja
ohjaisivat valinnan nuorempiin koiriin kisan oletetun tulostason silti kärsimättä.
( ikärajalla ei merkittävää rajoitetta tässä mallissa nuorten koirien esille saamiseksi).
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Työhön esitetään SPJ: n hallitukselle työryhmää: Anssi Hakman, Mika Kalliokoski ja
Seppo Puustinen.
Työryhmän tulee tuottaa uusi valintasääntöesitys niin, että se on esitettävissä
Jaostolle lopullisena versiona joulukuussa 2013, järjestön hallitukselle tammihelmikuussa 2014 ja vuosikokoukselle 2014 maaliskuussa, mikäli sääntö halutaan
voimaan koekaudelle 2014.
11§

Muut asiat
- jatkotarkastuskoirien soittolistalla oli vielä 26 koiraa ; ne jaettiin KKK - jaoston
jäsenten kesken yhteydenottoa varten (L 12). Tiedot Eilalle 11.7. mennessä.
- Metsästyspystykorva.com - sivuston tietokannan päivitystarve KKK -rodun kannalta
suuri ja tilanne pysynyt 2 vuotta paikallaan
- KKK- käyttöindeksin kehittämiseksi esitetään SPJ: n hallitukselle asetettavaksi
työryhmä: Johannes Lehtomäki ,Jukka Puominen ja Teppo Lahti.

12§

Kokouksen päättäminen.
Kokous päätettiin klo 13.45.

Kuopio 6.7.2013
Eila Lautanen
kokouksen pj/siht.

