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SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ –
KARHUKOIRAJAOSTO

JAOSTON KOKOUS 2 / 2016
PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

Perjantai 17.6.2016
Ranua, Eläinpuisto

Kutsuttu:
Timo Tiiro, pj.
Anssi Hakman
Ira Kling
Johannes Lehtomäki
Markku Kontra
Ville Vakkala
Katja Partanen
Ilkka Niemi
Janne Veteläinen

poissa
hallituksen edustaja

1 §. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Tiiro avasi kokouksen klo 21.05
2 §. Kokouksen laillisuus /päätösvaltaisuus
Hallituksen edustaja Ilkka Niemi on poissa, tilalla Janne Veteläinen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3 §. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii jaoston puheenjohtaja Timo Tiiro.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ira Kling.
4 §. Jaoston järjestäytyminen
Valitaan jaoston varapuheenjohtaja ja sihteeri ja todetaan tehtävät
Päätös:
Valittiin Anssi Hakman varapuheenjohtajaksi ja Ira Kling sihteeriksi.
Jalostusvastaava Katja
P
artanen
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Kilpailuvastaava Ville Vakkala
Koe ja näyttelyvastaava Markku Kontra
Markkinointivastaava Ira Kling
Koulutus ja sääntövastaava Anssi Hakman
Hallituksen edustaja Ilkka Niemi
5 §. Martti Uksilan ja muiden harrastajien tekemä esitys karjalankarhukoirien
otteluiden järjestämiseksi

1.
2.
3.
4.

Martti Uksila on tehnyt kannatetun esityksen kilpailujen muuttamiseksi ja yhden
kilpailun lisäämiseksi karhukoirille.
Kuninkuushaukut, vain uroksille
a. 4 lohkolta 3 parasta, yhteensä 12 koiraa
Kuningatarhaukut, vain nartut
a. 4 lohkolta 3 parasta, yhteensä 12 koiraa
Tappisarvi ottelu, vain urokset
a. 12 koiraa, tulosten perusteella
Nuoret nartut ottelu, vain nartut
a. 12 koiraa, tulosten perusteella
Jaosto kävi vilkkaan keskustelun tehdystä esityksestä ja totesi, ettei arvokisoilla
ole enää jalostuksellista merkitystä, ainoastaan nuorten koirien kisat saattavat
joiltain osin olla vielä jalostuksellisia.Koekauden kestävästä kokeesta saatujen
tulosten hyväksymisestä valinnoissa keskusteltiin ja päädyttiin säilyttämään
nykyisessä muodossa. Se takaa nuorille koirille paremman mahdollisuuden päästä
kokeisiin, olosuhteista ja alueellisista eroista huolimatta.

Päätös:
Kuninkuushaukut
Jaosto katsoo, ettei järjestön kannata lähteä muuttamaan Kennelliiton koetta,
joka on tarkoitettu Karjalankarhukoirien Suomenmestaruus kilpailuksi. Koe on
tarkoitettu parhaille karhukoirille lohkoittain sukupuoleen katsomatta.
Edellisvuoden voittajalle on haluttu taata paikka puolustaa mestaruutta, käytäntö
on sama kaikissa Kennelliiton kotimaisten rotujen otteluissa. Lisänä on haluttu
antaa Kuningatar kisan voittajalle paikka ilman karsintoja, tavoitella
Suomenmestaruutta rodun parhaana narttuna.
Kuningatarhaukut, vain nartut
Jaoston mielestä narttujen valinta lohkoittain ei ole vielä ajankohtainen, narttujen
tason noustessa koko valtakunnassa, voidaan valinnat tehdä lohkoittain tulosten
perusteella. Mikäli kisaan valittavat koirat tulevat jatkossa valituksi vain pienestä
osaa maata ja keskitetysti, kannattaa valinta järjestelmää muuttaa
lohkoittaiseksi.
Edellisvuoden voittajalle on haluttu antaa mahdollisuus puolustaa titteliään ilman
koekaudella haettuja tuloksia, muiden otteluiden tapaan. Koirien kokonaismäärän
jaosto haluaa säilyttää samana Hirvenhaukut ottelujen kanssa. Jaosto haluaa
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säilyttää kuningatarottelun valintasäännön ennallaan ja koekauden kestävistä
kokeista saatu tulos on hyväksyttävä toisena tuloksena kilpailuun valittaessa.

Tappisarvi ottelu
Jaosto muutti Tappisarviottelun valintasääntöä ja uudella säännöllä on käyty
yhdet kisat. Tulostaso ja sukupuolijakauma näyttivät hyviltä, eikä jaoston
näkemyksen mukaan ole tarvetta puuttua tässä vaiheessa sääntöön.
Uusimuotoisen kisan toivoisi olevan voimassa vähintään viisi vuotta, jotta se
näyttäisi mihin ollaan menossa ja antaisi riittävää vertailupohjaa aiempiin vuosiin.
Jaosto on aiemmin linjannut, ettei Tappisarviottelulla ole jalostuksellista
tavoitetta, vaan se tuo näkyvyyttä Karhukoirille nuorten koirien muodossa.
Uudessa valintasäännössä taataan nartuille paikat tulla valituksi, vaikka tulostaso
jäisikin uroksia heikommaksi. Vuosittain reilu sata osallistumisoikeuden omaavaa
koiraa haukkuu tarvittavat tulokset, näille voidaan järjestää kilpailu, niin että
otanta on riittävä osoittamaan vuosikerran koirien taso.
Nuoret nartut ottelu
Vuosittain noin neljäkymmentä osallistumisoikeuden omaavaa narttua haukkuu
tarvittavat tulokset, näin pienelle koiramäärälle ei ole tarkoituksenmukaista
järjestää erillistä valtakunnallista kisaa rotujärjestön puolesta. Nartuilla on
mahdollisuus osallistua tappisarvikisaan ja sen toivotaan motivoivan nuorten
narttujen omistajia viemään koiriaan kokeisiin. Vain käyttämällä koiria kokeissa,
saadaan niiden käyttöominaisuuksista tietoa riittävän laajassa mittakaavassa.
Koetulokset toimivat parhaana apuna jalostuksessa.
Yhteenvetona jaosto ei esitetä yhteenkään ottelun järjestämissääntöön muutoksia

Esitys:
Jaosto esittää hallitukselle kaksipäiväisten kokeiden tuen kaksinkertaistamista.
Kokeiden osallistumismaksuilla saaduilla tuloilla ei pystytä järjestämään riittävän
tasokkaasti kokeita, majoitus ja ruokailukustannusten noustua. Korotus koskisi
järjestön kaikkia koemuotoja.
6 §. Kiertopalkinto
Tanskalainen perikunta on halunnut luovuttaa kiertopalkinnot erikoisnäyttelyn
ja Hirvenhaukutottelun parhaalle karjalankarhukoiranartulle tapahtumiin
kymmeneksi vuodeksi.

Jaosto keskusteli asiasta ja päätti jakoperusteiksi että palkinto jaetaan päänäyttelyn
parhaalle nartulle ja kuningartarottelun voittajalle. Palkinnot jaetaan vuosikokouksessa
jaoston tilaisuudessa. Päänäyttelyn kauneimmalle nartulle annettava palkinto luovutetaan
seuraavan vuoden kokouksessa.
Ohje laaditaan myöhemmin ja lähetetään hallitukselle hyväksyttäväksi.
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7 §. Karhukoirien rekisteröintimäärät

Johannes kertoi tämän hetken rekisteröintimäärien olevan 332 pentua ja oletus on että
alle 500 karhukoiraa syntyy vuonna 2016. Syntyneiden pentujen määrä putoaa edellisestä
vuodesta n. 200 pennulla. Keskusteltiin keinoista joilla rekisteröintimäärät saataisiin
pidettyä kohtuullisella tasolla. Jaosto käy läpi koepalkittuja astuttamattomia narttuja ja
pyrkii aktivoimaan kavattajia teettämään pentuja. Mietitään myös muita keinoja rodun
esille saamiseksi.
8 §. Muut asiat
Johannes esitti Whats App ryhmän perustamista jaostolle, nopean ja suoran
yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Ville Vakkala otti tehtävän hoitaakseen.
JTO on Katjan tekemä, Johannes esitteli pääkohdat, jalostusryhmä kokoontuu
muokkaamaan esitystä 18.6. ja käsittelee samalla JTO:n ja Pevisan. Jaosto laittaa
nähtäville molemmat esityksen jokaisessa vaiheessa.
Juhlavuoden asetta on hankittu niin paljon, että rotujärjestö saa aseet kilpailuihin.

9 §. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena, elokuun alussa.
10 §. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.49

