
Karhukoirajaosto Jaoston kokous 19.9.2021, Teams

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus.
Pj avasi kokouksen klo 19.25

2§ a) Todetaan paikalla olevat.
Anssi Hakman
Kari Jussila
Katja Partanen
Janne Ojanperä
Risto Karjalainen
Isto Ojala

b) Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

c) Valitaan kokoukselle sihteeri.
Kokouksen avaaja toimii kokouksen sihteerinä

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Esitys: Muutettu esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslistalta jätetään pois terveys vastaavan nimeäminen, esitys tullut
myöhässä, muutoin esityslista hyväksytään

4§ Karhukoirajaoston varapuheenjohtaja

Jaosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Jaosto voi kutsua
budjettiraaminsa puitteissa kokouksiinsa ja tapahtumiinsa asiantuntijoita. Jaosto on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat
paikalla.
Jaosto voi pitää tarvittaessa myös video-, puhelin- ja sähköpostikokouksia.

Esitys: Jaosto nimeää varapuheenjohtajan

Päätös: Valitaan varapuheenjohtajaksi Janne Ojanperä

5§ Karhukoirajaoston sihteeri

Jaosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Jaosto voi kutsua
budjettiraaminsa puitteissa kokouksiinsa ja tapahtumiinsa asiantuntijoita. Jaosto on



päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat
paikalla.
Jaosto voi pitää tarvittaessa myös video-, puhelin- ja sähköpostikokouksia.

Esitys: Jaosto nimeää sihteeriksi Isto Ojalan

Päätös: Valitaan Isto Ojala sihteeriksi

6§ Sisäinen ja ulkoinen tiedottaja

SPJ:n hallitus jätti täyttämättä järjestäytymiskokouksessa sisäisen ja ulkoisen
tiedottajan sekä kilpailuvastaavan paikat.

Yleistä
Karhukoirajaoksen suhdetoiminnan eli PR-toiminnan lähtökohtana on tehdä
karjalankarhukoira tunnetuksi kotimaisena suurriistakoirana ja edistää
rekisteröintimäärien kasvua. Saada karhukoirajaos ja karjalankarhukoira tunnetuiksi,
luoda myötämielisyyttä sekä muuttaa mahdollisia kielteisiä asenteita. Suhdetoiminta
on tosiasioihin perustuvaa, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista toimintaa.
Karhukoirajaoksen markkinoinnin tavoitteena on tukea kasvattajia,
karhukoiranomistajia, uusia rodun harrastajia sekä karhukoirajaoksen toimintaa ja
näiden välisiä suhteita.

Tehtävät
Karhukoirajaoksen PR/markkinointivastaava toimii jaoksen alaisena ja tarvitsee aina
jaoksen hyväksynnän toiminnalleen
Kokoaa tarvittaessa pr/markkinointiryhmän harkintansa mukaan ja jaoksen
ja hallituksen hyväksynnän jälkeen toimii ryhmän vetäjänä
Vastaa kkk-jaos tiedottaa –osion tietojen kokoamisesta ja toimittamisesta
jokaiseen Pystykorva-lehteen
Tuottaa Pystykorvaan karhukoira-aiheisia juttuja
Suunnittelee ja ylläpitää rodun nettisivuja muiden jaoston jäsenien kanssa
Vastaa Karhukoirapäivien järjestämisestä paikallistoimijoiden kanssa vuosittain
Etsii aktiivisesti paikallistoimijoita ja yhdistyksiä mukaan toimintaan
Organisoi rodun markkinointi- ja messutapahtumat yhteistyössä muiden
rotujaostojen ja tarvikemyynnin sekä paikallisten harrastajien kanssa
Käyttää aktiivisesti  mediaa hyväkseen rodun pr/markkinointityössä
Suunnittelee ja organisoi projekteja ja kampanjoita joilla edistetään rodun
markkinointia ja tuetaan rodun harrastajia

Esitys: Jaosto keskustelee tiedottajan tehtävästä ja siihen liittyvistä markkinointi
tehtävistä. Jaosto laittaa tiedottajan paikan hakuun seuraavaan pystykorva
lehteen, hakuaika päättyy lokakuun loppuun mennessä.

Päätös: Laitetaan tiedottajan tehtävä hakuun

7§ Kilpailuvastaava



SPJ:n hallitus jätti täyttämättä järjestäytymiskokouksessa sisäisen ja ulkoisen
tiedottajan sekä kilpailuvastaavan paikat.

Yleistä
Ohjaa ja valvoo järjestön omien ja Suomen Kennelliiton kokeiden järjestelyistä
vastaavia tahoja. Hän voi osallistua tarvittaessa järjestelytoimikunnan kokouksiin.
Kilpailutoiminnasta vastaavan tehtäviin kuuluu rodun päänäyttely voittajakoirien
osallistumisen vahvistaminen MV- ja EUV - näyttelyihin SPJ:n erillisen ohjeen
mukaisesti.

Vastuualueen kuvaus
Kilpailuvastaava huolehtii, varmistaa ja vastaa siitä että kaikki alla mainittujen
kilpailujen sekä niihin mahdollisesti liittyvät näyttelyt on anottu ja niiden järjestäjät
sekä yhteyshenkilöt ovat varmasti tiedossa järjestämisvuorottelulistan mukaan
Hirvenhaukut-ottelu
Hirvenhaukut-ottelun lohkon valinnat
Kuningatar-ottelu
Tappisarvikisa
Seniorikisa
Ystävyysottelu kun SPJ järjestämisvastuussa
Maaottelu sekä maaottelukarsinta kun SPJ järjestämisvastuussa

Esitys: Jaosto täyttää sisäisesti kilpailuvastaavan tehtävän. Jaosto nimeää
kilpailuvastaavaksi Risto Karjalaisen
Ulkomuototoimikunta hoitaa rodun päänäyttely voittajakoirien
osallistumisen vahvistaminen MV- ja EUV - näyttelyihin SPJ:n erillisen
ohjeen mukaisesti.

Päätös: Valitaan kilpailuvastaavaksi Risto Karjalainen

8§ Osallistumisoikeus Hirvenhaukut-otteluun ja Kuningatar-otteluun

Kennelliiton päätös 6.5.2021:Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistumisessa ei
vaadita vuonna 2021 näyttelytulosta

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osallistumiseen koiralta vaaditaan
näyttelytulos, voi osallistua 31.12.2021 saakka poikkeuksellisesti ilman
näyttelytulosta.
Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan on kokouksessaan 12.8.2020 päättänyt
Suomen Pystykorvajärjestön esityksestä hyväksyä, että 1.1.2018 ja sen jälkeen
syntyneet koirat voivat osallistua seuraaviin SM-kokeisiin ilman näyttelytulosta
vuonna 2020.
Haukku-ottelu ja sen valintakokeet
Hirvenhaukut-ottelu ja sen valintakokeet
Hirviherra-ottelu
Kuningatar-ottelu
Pohjanpystykorvien SM-haukut



Esitys: Keskustellaan tehdäänkö esitys SPJ:n hallitukselle Hirvenhaukut-otteluun ja
Kuningatar-otteluun sekä näiden valintakokeisiin osallitumisen rajoittamisesta
edellisvuoden tapaisesti ja näyttelytulosvaatimuksen poistamista
vain 1.1.2018 jälkeen syntyneiltä koirilta.

Päätös: Ei tehdä esitystä osallistumisen rajoittamisesta, eli koirilla ei tarvitse olla
näyttelytulosta osallistuakseen Hirvenhaukut-otteluun, Kuningatar-otteluun eikä
Tappisarvi otteluun.

9§ Tapahtumakalenterin päivitys.
a) Karhukoirapäivät 2022.

Haetaan halukkaita järjestäjiä karhukoirapäivien tai kaikkien spj rotujen
kesäpäivien järjestäjäksi. Jatketaan kesäpäivien kehitystyötä.

b) 2022 jalostustarkastus.
Jalostusryhmä esittää jaostolle jalostustarkastuksen muotoa ja käytännön
järjestelyjä.

c) Joukkotarkastusten järjestäminen
- Jaosto pyytää hallitukselta ohjetta joukkotarkastusten tuen maksamisesta ja
käytännön järjestelyistä.

10§ Jalostusryhmän esitys, asiaa ei käsitellä.

Karjalankarhukoirien jalostusryhmä esittää jalostusryhmän terveysvastaavan
paikan laittamista avoimeksi haettavaksi SPJ:n lehteen ja foorumeille.
Jalostusryhmän puolesta
Puheenjohtaja Katja Partanen

Esitys: Keskustellaan terveysvastaavan paikan laittamisesta hakuun sekä
tehtäväkuvasta ja nimikkeestä

11§ Muut  jäsenten esille ottamat asiat.

Karhukoiraharrastaja nuorisojaostoon
- Pyritään etsimään ehdokasta nuorisojaostoon

12§ Ilmoitusasiat.

- Rekisteröinnit
v. 2021 alusta 687 kpl
12 kk 759 kpl
v. 2020 701 kpl



- Esittely pystykorvaan 20.9 mennessä, kuvan kera

- Ministeriön tulkinta koirien kouluttamisesta ja koirakokeiden järjestämisestä
metsästysajan puitteissa.
MMM (Teemu Nikula) on vastannut asiaa kysyneelle:
Koiran kouluttaminen ja koirakokeiden järjestäminen on mahdollista metsästysajan
loppuun asti, eli hirven osalta 15.1. asti ja valkohäntäpeuran ja metsäkauriin osalta
15.2. asti. Olennaista on se, että rauhoitettuja eläimiä ei vahingoiteta.
Tulkinta perustuu metsästyslain 52 §:n (HE 51 §) esitöihin:
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1992/19920300#idp447593552
Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvataan, että koirien koulutus- ja
koetoimintaa sallittaisiin osittain myös rauhoitusaikana. Perusteluista ei löydy tukea
sellaiselle tulkinnalle, jonka mukaan koulutus- ja koetoimintaa pitäisi rajoittaa
metsästysaikana.

Koirien kiinnipitoaika pitää tietysti huomioida erikseen

Pystykorvalehteen ajankohtaista karhukoirajaostolta
Liite

13§ Seuraava kokous. Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa.

14§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.22

Karhukoirajaoston pj. Anssi Hakman

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1992/19920300

