
 
 

Karjalankarhukoirajaosto  Jaoston kokous 6.12.2014 Kuopio 

Paikalla:  Ilkka Niemi 

 Anssi Hakman 

 Seppo Puustinen 

 Johannes Lehtomäki 

 Jukka Puominen 

 Anna - Mari Pirinen 

 Markku Kontra 

 AnnaMari Pirinen 

  

    

 

  Pöytäkirja 

 
 1§ Kokouksen avaus. 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.50 

   

2§ Todetaan paikalla olijat. 

  Paikalla olivat kaikki karhukoirajaoksen jäsenet  

 

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

  Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4§ a) valitaan kokouksen sihteeri 

  Kokouksen sihteeriksi valittiin Annamari Pirinen 

  b) asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi. 

  Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

  c) edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus. 

  Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse (8 – 11.5.2014) 

 

5§ Esitykset sääntöjen ja järjestämisohjeiden päivittämisistä 

a) rotujaoston johtosäännön vastuualueiden toimintaohjeet (liite ?) 

Todettiin tarkentavat toimintaohjeet tehdyksi ja liitetään ne valmistuvan 

pöytäkirjan liitteeksi sekä lähetetään hallitukselle hyväksyttäväksi. 

b) tappisarvikisan järjestämisohjeen päivitys (liite ?) 

Tappisarvikisan järjestämisohjeesta käytiin asiallinen ja vilkas keskustelu. 

Tappisarven järjestämisohjeeseen on tehty muutosesitys hallituksen ohjeiden 

mukaisesti ja lähetetään hallitukselle hyväksyttäväksi. 

c) kkk:n kasvattajakilpailun säännön päivitys (liite ?) 

Keskusteltiin kasvattajakilpailuun tehdystä sääntömallista ja hyväksyttiin se 

jaoston esitykseksi hallitukselle. 

  

6§ Kokeet ja tapahtumat.  

a) 2015 arvo-ottelut ja niiden järjestäjät. 

Käytiin läpi vuoden 2015 arvo-ottelut ja niiden järjestäjät ja nimettiin SPJn 

joukkue ystävyysotteluun 2015 (liitteet ? ja ?) 



b) Karhukoirapäivät 

Järjestetään Karhukoirapäivät 15-17.5.2015 Mäntyharjulla, järjestelyt hyvässä 

vauhdissa. 

Ko. tapahtuman yhteydessä järjestetään karjalankarhukoirien jalostustarkastus 

tilaisuus. (liite ) 

 

7§ Esitykset palkitsemisista vuosikokouksessa. 

Kilpailuvastaava on muistuttanut vuosikokouksen järjestäjien kennelpiiriä vuoden 

tuomari palkitsemisesta. Jaos esittää kultaista ansiomerkkiä Arto Koskenniemelle, 

Tommi Ruokosuolle ja Markus Granholmille (kelpoisuusehtojen täyttyminen 

tarkistetaan ensin). 

 

8§ Karjalankarhukoirien Katarakta-sairaiden koirien verinäytteiden hankkiminen, 

 jalostustarkastukset, jalostussuositus-järjestelmän muuttaminen sekä 

 karjalankarhukoiran luonneprofiilin luominen. (liite ? jalostusryhmän pöytäkirja) 

a) Johannes Lehtomäki esitteli yllä olevat asiat. 

Karhukoirille luodaan luonneprofiili Jalostuspäivien kokoukseen hyväksyttäväksi 

jossa vastuuhenkilönä on Johannes Lehtomäki. Katarakta-sairaiden koirien 

verinäytteiden hankkiminen tulee Tuomo Ainasojan vastuulle. 

b) Nimetään jalostustarkastusryhmään kolme henkilö jaostosta.  

Jalostustarkastus pidetään kesällä 2015, johon nimetään jalostustarkastusryhmä. 

Jalostustarkastusryhmään nimetään Johannes Lehtomäen ja jalostusryhmän lisäksi 

Anssi Hakman, Jukka Puominen ja Markku Kontra 

c) jalostus-suositus/parituslomake. 

Asia käsitelty jalostusryhmän kokouksessa. Jalostussuositus –järjestelmästä 

luovutaan ja kyllä-/ ei suosituksesta luovutaan kokonaan. Suosituskriteerit 

käydään läpi vain parituserittely –lomakkeella yksityiskohtaisesti. Suosituskriteerit 

säilytetään ennallaan. Käyttöön aikaisintaan 1.1.2015. 

Jaosto hyväksyi esityksen ja siirsi sen jatkokäsittelyyn SPJ:n hallitukselle. (liite) 

   

9§ Jaoston toimintakertomuksen (2014) ja toimintasuunnitelman (2015) sekä 

 talousarvion  laadinnan jako vastuualueittain. 

Jokainen täydentää toimintakertomuksen ja laatii toimintasuunnitelman ja 

talousarvion omalta vastuualueeltaan. 

 

10§ Alustava keskustelu jaoston kokoonpanosta 2015. ( erovuoroiset ym..) 

Jaoston edustajat harkitsevat omaa jatkamistaan ja tiedustelevat alueeltaan mahdollisia 

halukkaita jaostoon ja ilmoittavat tammikuun kokouksessa asiasta. 

 

11§ Jaoston kannanotto Kuningatarkisan jälkeen käytyyn keskusteluun: 

a) kisan muuttaminen yksipäiväiseksi 

Jaoston kanta on se, että kisa pidetään edelleen kaksipäiväisenä. Kisalle haetaan 

lisäavustusta niinä vuosina jolloin ei järjestetä tukinäyttelyä. 

b) tuomariksi tulisi valita ylituomaritasoinen henkilö 

Jaosto ei näe ylituomarin tasoista henkilöä tarpeellisena, vaan tuomarin tulee olla 

kokenut, maastokelpoinen tuomari. 

c) nartuille pitäisi olla lohkovalinta 

Jos tarvitaan, otetaan kiintiöt lohkoon käyttöön jos valittavien koirien alueellinen 

jakauma on epätasainen. 

 



12§ Ultracomin yhteistyösopimuksen uusiminen. 

 Jaosto antoi valtuudet puheenjohtajalle neuvotella jatkosopimus Ultracomin kanssa. 

 

13§ Muut jaostonjäsenten esille ottamat asiat. 

a) muistio kokeiden järjestäjille. 

Koulutus- ja kilpailuvastaava ovat päivittäneet ja muuttaneet hirvenhaukut-ottelun 

apupaperin hirvenhaukut ottelutoimikunnan toimintaohjeeksi ja tulevat tekemään 

vastaavat ohjeet muillekkin arvo-otteluille. 

b) pystykorvalehden rotukohtainen juttumäärä ja sisältö. 

Jaostossa keskusteltiin Pystykorvalehden sisällöstä roduittain ja annettiin 

hallituksen edustajalle tehtävä viedä asiaa eteenpäin. 

 

 

14§ Ilmoitus asiat. 

 Puheenjohtaja kertoi jaoksen positiivisesta taloustilanteesta 

 

15§ Seuraava kokous. 

 Jalostuspäivien yhteydessä 

 

16§ Kokouksen päättäminen. 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50 

 

 

 

  Kuopio 6.12.2014 

 

   Pentti Isoviita Annamari Pirinen 

   puhj.  Sihteeri 

 

 


