
Karhukoirajaosto Jaoston kokous
20.11.2021

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus.
Pj avasi kokouksen klo 10.00

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 sihteerinä

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Esitys: Hyväksytään muutettu esityslista työjärjestykseksi.
Esityslistaan on listätty kohdat 19§ ja 20§

Päätös: Hyväksytään

4§ Karjalankarhukoirien sukulaisuus

Esitys: Jaosto esittää Mauri Kumpulaiselle tehtäväksi selvitystä
Karjalankarhukoirien sukulaisuutta vuonna 2010 - 2020 syntyneillä
koirilla

Päätös: Jaosto selvittää kaikki vaihtoehdot sukulaisuuksien
laskemiseen, Helsingin yliopisto, Kennelliitto ja Mauri
Kumpulainen. Tilataan selvitys kun mahdollisuudet on selvitetty ja
tilaus säilyy budjetin rajoissa.



5§ Sisäinen ja ulkoinen tiedottaja

SPJ:n hallitus jätti täyttämättä järjestäytymiskokouksessa sisäisen
ja ulkoisen tiedottajan paikan

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

Jaosto laittoi tehtävän hakuun, hakuajan puitteissa tuli 6 kyselyä,
joista 5 oli hakemuksia. Liitteenä kooste hakemuksista.
Puheenjohtaja haastattelee hakijat puhelimitse ennen kokousta.



Esitys: Jaosto tutustuu tiedottajan tehtävään hakeneisiin.
Esitys tehtävään valittavasta:Niina Seppänen

Päätös: Esitetään hallitukselle että tehtävään valitaan Niina
Seppänen

6§ Jalostusryhmän kokous

Jalostusryhmän kokousmuistio tiedoksi sekä jalostusryhmän
esitykset jaoston päätettäväksi.

6.1  Jalostusryhmän kokoonpano

Jalostusryhmä esittää terveysvastaavan paikan avoimeksi
asettamista:
Esitys jaostolle ja hallitukselle: Jalostusryhmä tarvitsee jatkossakin
terveysvastaavan toimimaan yhteistyössä ja viestin välittäjänä
tutkijoiden, eläinlääkäreiden, jalostusryhmän, ja harrastajien välillä.
Jalostusryhmä esittää, että terveysvastaavan paikka laitetaan hakuun.
Haku alkaa marraskuussa jaoston kokouksen jälkeen ja päättyy 15.1.

Jalostusryhmä esittää jalostusryhmän puheenjohtajan paikan avoimeksi
asettamista:
Jalostusryhmä esittää, että jalostusryhmän puheenjohtajan paikka
laitetaan hakuun, kriteerit samat kuin aiemmassa ilmoituksessa vuosi
sitten. Haku alkaa marraskuussa jaoston kokouksen jälkeen ja päättyy
15.1.

Esitys: Hyväksytään jalostusryhmän esitys ja tehdään esitys
hallitukselle tehtävien avoimeksi laittamiseksi ja julkaistaan paikat
avoimiksi mikäli tehtävät hyväksytään täytettäväksi.

Päätös: Hyväksytään tehty esitys

6.2 Jalostusryhmän esitys jalostustarkastuksesta

Jalostustarkastuksen kehittäminen esitys jaostolle:
Jalostusryhmä esittää, että jatkossa jalostustarkastus toteutetaan
jatkossa 2 päiväisenä tapahtumakokonaisuutena sisältäen
seuraavat osiot: geenitesti, virallinen luonnetesti sekä ulkomuodon
tarkastus 1–2 ulkomuototuomarin toimesta. Lisäksi
jalostustarkastuksen yhteydessä järjestetään kaikille avoin
joukkotarkastustilaisuus.
Jalostustarkastukseen kutsutaan vuosittain enintään 20 koiraa
seuraavasti: edellisen vuoden Tappisarvi -osallistujat ja lopuille
paikoille jalostusryhmä kutsuu 2–7-vuotiaita, joita kokee
tarpeelliseksi tuoda esiin mahdollisesti potentiaalisina
jalostuskoirina paikallisuus huomioiden.
Lisäksi jalostusryhmä esittää, että paikallisyhdistysten kutsusta



voidaan järjestää erillisiä ulkomuodon jalostustarkastuksia, joiden
yhteydessä omistajaa haastatellaan myös koiran
käyttöominaisuuksien osalta sekä valokuvataan koirat.
Tarkastuksen suorittaa ulkomuototuomari ja jalostusryhmän tai
jaoston jäsen tai paikallinen vastuuhenkilö. Koiria tilaisuudessa on
oltava vähintään 15 kpl. Ulkomuodon jalostustarkastus maksaa 35
€ / koira, jolla katetaan järjestelykulut. Paikallinen toimija järjestää
paikan sekä riittävän määrän koiria paikalle.

Esitys: Hyväksytään jalostusryhmän esitys

Päätös: Hyväksytään jalostusryhmän esitys lisäyksellä, että
jalostustarkastus tulisi järjestää siten, että yksittäisen koiran ei
tarvitsisi olla paikalla kuin yhtenä päivänä.

6.3 Selkäkuvattujen koirien kesken arvottava lahjakortti

Edellisessä kokouksessa kesällä -21 esitetty, että tänä vuonna 400 €
Ultracomin lahjakortti arvotaan 2021 viralliset selkäkuvat koirastaan
ottaneiden jäsenten kesken. Tulosten on oltava nähtävillä KoiraNetissä
20.1.2022 mennessä.

Tiedottamisen jäädessä vähäiseksi, jalostusryhmä esittää, että 400 €
Ultracomin lahjakortti - arvonnan osallistumisaikaa jatketaan ja
tiedottamista lisätään. Arvontaan osallistuvat kaikki 1.1.2021 alkaen
selkäkuvaustuloksen saaneet karjalankarhukoirat, joiden tulos näkyy
KoiraNetissä 28.2.2022 mennessä. Arvonta suoritetaan ja tulos
julkistetaan vuosikokouksen yhteydessä jaoston tilaisuudessa.

Esitys: Hyväksytään jalostusryhmän esitys

Päätös: Hyväksytään esitys

7§ Aineistopyyntö koskien tutkimukseen sukusiitoksen vaikutusta
karjalankarhukoiran pentutulokseen

Helsingin Yliopisto, Maatalous- metsätieteellisessä tiedekunnassa
kotieläinjalostustieteeseen liittyvän kurssin harjoitustyönä on tehty
populaatiogeneettisen selvityksen kotimaisista koiraroduista.

Tähän jatkona opiskelijani olisi halunnut tehdä maisteritutkielman
sukusiitoksen vaikutuksesta pentuekokoon sekä karhukoiralla että
pystykorvalla. Tutkimusta varten tarvitsisimme mahdollisimman kattavan
sukupuuaineiston molemmista roduista. Yliopisto pyytää  saada
sukupuuaineisto rotujärjestöltä.

Esitys: Karhukoirajaosto pyrkii avustamaan tutkimusta ja ei näe estettä
antaa lupaa käyttää karhukoirien sukutauluja tutkimukseen.



Päätös: Hyväksytään ja tehdään esitys hallitukselle, että tiedustellaan
kennelliitolta mahdollisuutta käyttää koirarekisteriä
tutkimuskäyttöön.

8§ Koiramessut Helsingissä 18.- 19.2021

Hallituksen päätös 14.10.
Jaostot nimeävät ja ilmoittavat järjestösihteerille 31.10.2021
mennessä henkilön/henkilöt yhteystietoineen, joka/jotka
osallistuu/osallistuvat messuosaston käytännön pyörittämiseen.
Jaostojen vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että oman rodun koira
on osastolla messujen molempina päivinä (18.-19.12.2021) ml
rotutorin rotuesittely. Koirien omistajien ja koirien nimet tulee
ilmoittaa järjestösihteerille 31.10.2021 mennessä.
Messuinfo ja osastokartta on saatu, ja suunnittelupalaveri pidetään
15.11 klo 18. Ilmoitus karhukoirien osaston henkilöstöstä on
toimitettu eteenpäin.
Vastuuhenkilöt lauantaina Eila Lautanen ja sunnuntaina Teemu
Heikkonen.
Liite

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

9§ Jaoston ohjesääntö ja toimintaohjeet

Jaostojen puheenjohtajat ovat keskustelleet jaostojen
ohjesääntöjen päivityksestä ja yhteinen tahtotila yleisten
ohjesääntöjen laatimiseksi saman sisältöisiksi on jossain määrin
olemassa.

Toimintaohjeet (=liitteet) sen sijaan ovat joiltain osin varsin
rotukohtaisia (mm. jalostus), joten niitä täytyy tarkastella ohje
kerrallaan.

Päivityksellä ei ole kiire, mutta edelleen jokainen jaoston (ml.
jalostusryhmä) jäsen on velvollinen tarkastamaan oman
vastuualueensa toimintaohjeet ja laatii niihin tarvittavat/mahdolliset
muutokset. Kaikki muutokset käsitellään ensin jaostossa, sen
jälkeen yhdessä kaikkien rotujaostojen kesken, minkä jälkeen ne
esitellään SPJ:n hallitukselle hyväksyttäväksi.

Ohjesääntö ja toimintaohjeet löytyvät SPJ:n kotisivuilta



Esitys: Jaostot kokoontuvat yhteiseen tilaisuuteen jalostuspäivien
yhteydessä ja keskustellaan yhteisestä ohjesäännöstä.

Päätös: Otetaan jalostuspäivien kokous listalle.

10§ Kuopion Jalostuspäivät 2022 jaoston tilaisuuden ohjelma

Klo 9-9.30 avaussanat
klo 9.30-11.15 pääluento Koiran geenit ja perimä
klo 11.30-13.00 uudet hirv säännöt
ruoka
klo 13.45-15.45 rotukohtainen osio
klo 16-17.30 koirien luonnetesti

Jaoston ohjelma:
Jaoston esittely
Avointen paikkojen esittely
Jalostusryhmän katsaus ajankohtaisiin asioihin
Avoin keskustelu

Päätös: Hyväksytään ohjelma ja tiedotetaan siitä jalostuspäivien
järjestelytoimikuntaa ja hallitusta.

11§ Uuden koiratietokannan luominen

Suomenpystykorvajaosto ja sen jalostusryhmä ovat halunneet
selvittää yhdessä kkk- ja ppk-jalostusryhmien kanssa jatketaanko
uuden kaikkien rotujen yhteisen tietokannan kehittämistä ja miten
asiassa edetään. Selvityksen jälkeen asia viedään SPJ:n
hallituksen käsiteltäväksi.

Esitys: Karhukoirajaosto on tyytyväinen tämän hetkiseen
tietokantaan, koiratietokanta.fi ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Jalostusneuvonnalle ollaan kehittämässä erillistä työkalua
neuvonnan tarpeisiin.
Neuvotellaan yhdessä SHHJ:n, SAJ:n ja SLJ:n kanssa EK
palveluiden tarjouksesta ja järjestelmän hankkimisesta yhteisesti.
Alustava aikataulu ohjelmiston käyttöönotolle olisi 1.8.2022



Päätös: Hyväksytään, tehdään esitys hallitukselle
jalostusneuvonta työkalun kehittämisestä.

12§ Jaosto tiedottaa, joulukuun Pystykorva lehteen

Selkäkuvattujen koirien tutka arvonta
Jalostuspäivien ohjelma

13§ Kuningatar ottelun valintasäännön tarkennus

Kuningatar-ottelun valintasääntö uudistettiin ja on voimassa
vähintään seuraavat 5 vuotta.
Säännön 5 kohta:

5. Otteluun hyväksytään enintään kolmetoista (13) HIRV 1
haukkunutta koiraa, sekä edellisen vuoden Hirvikuningatar eli
yhteensä neljätoista (14) koiraa. Osallistuvien koirien tulee olla
palkittu
koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun palkinnolla hyvä (H).
Kuningatarotteluun tulee ilmoittautua kirjallisesti vähintään
kymmenen (10) päivää ennen ottelua.
Koirien valinnan otteluun suorittaa ottelutoimikunta tehtyjen
ilmoittautumisten perusteella.
Valinnassa otetaan huomioon koiran koetulokset kuluvalta
koekaudelta.
Koirista 8 valitaan 2 koiraa/lohko ja loput 5 koiraa koko
Suomesta.
1)Kaksi HIRV 1 tulosta päivänkokeessa haukkuneet koirat
paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saavuttaneiden
koirien valinta ratkaistaan paremman yksittäisen tuloksen
perusteella.
2)Kaksi HIRV 1 tulosta haukkuneet koirat
paremmuusjärjestyksessä, toinen tuloksista saa olla koko kauden
kestävästä kokeesta.
3)Yhden HIRV 1 tuloksen päivän kokeessa haukkuneet koirat
paremmuus järjestyksessä.
4)Yhden HIRV 1 kokokaudenkokeessa haukkuneet koirat
paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saavuttaneiden
koirien valinta ratkaistaan voimassa olevien hirvenhaukkokeen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Ottelutoimikunta voi nimetä tarpeelliseksi katsomansa määrän
varakoiria, mainittua valintamenettelyä noudattaen.

Esitys: Varakoirat nimetään otteluun tulosten mukaan
paremmuus järjestyksessä ja mikäli joku valittu koira joutuu



perumaan osallistumisensa, valitaan varakoira listalta seuraava
koira.

Päätös: Hyväksytään, laitetaan päätös hallitukselle tiedoksi.

14§ Käyttöindeksit

Käyttöindeksien käyttöönotosta on keskusteltu jo lähes 10 vuotta
sitten. BLUP indeksit ovat paras käytettävissä oleva menetelmä
käyttöominaisuuksien arviointiin jossa otetaan huomioon myös
koiran sukulaiset. Hirvikoesäännöt uusiutuivat v 2012 ja
nykysäännöillä on arvioitu koiria nyt 10 vuoden ajan. Indeksien
käyttöönotolla saataisiin jonkinlainen kuva eri ominaisuuksien
periytymisestä.

Esitys: Pyritään selvittämään käyttöindeksien käyttöönotto vuoden
2022 aikana ja varaudutaan budjetissa kustannuksiin jota
indeksien laskenta voi tuoda.

Päätös: Hyväksytään

15§ Karhukoirajaoston budjetti

Esitys: Tutustutaan ja muokataan tarvittaessa tehtyä esitystä.
Liite

Päätös: Hyväksyttiin esitetty budjetti, lähetetään budjetti
hallitukselle hyväksyttäväksi

16§ Tulevat ottelut ja kilpailut

Hirvenhaukut-ottelu: Hirvenhaukut Ottelutoimikunnan toimintaohje;
Ylituomarin ja hänen varamiehensä otteluun nimeää Suomen
Pystykorvajärjestö.

Kuningatar-ottelu: Pystykorvajärjestön hallitus nimeää riittävän
ajoissa karhukoirajaoston esityksestä otteluun ylituomarin ja
hänen varamiehensä.

Tappisarvi: Pystykorvajärjestön hallitus nimeää Karhukoirajaoston
esityksestä kilpailuun ylituomarin ja hänen varamiehensä.

Seniorikisa: SPJ:n karjalankarhukoirajaosto nimeää kilpailun
ylituomarin ja hänen varamiehensä.



Jaosto nimeää kilpailujen järjestäjät ja niihin ylituomarit.
Kilpailuvastaava on valmistellut esityksen.
Liite

Esitys: Hyväksytään tehty esitys vuosille 2022 - 2024

Päätös: Hyväksyttiin, lähetetään esitys hallitukselle.

17§ Ilmoitusasiat.

- Rekisteröinnit
v. 2021 alusta 757 kpl
12 kk 779 kpl
v. 2020 701 kpl

18§ Kotisivutyöryhmän kokousmuistio

Liitteenä kotisivujen kehittämistyöryhmän kokouksen 1/2021 muistio.
Jaostoa pyydetään kommentoimaan muistiossa esitettyjä asioita ja
erityisesti Rotusivujen rakenne -otsikon alta löytyvää kohtaa Terveys.

Jaoston kommentit tulee lähettää Niina Seppäselle viimeistään
5.12.2021, jotta ne ovat käytettävissäni seuraavassa työryhmän
kokouksessa, joka pidetään viikon 50 alussa.

Esitys: Jaosto tutustu kotisivuihin kokouksessaan ja antaa
kommentit kotisivutyöryhmälle. Pidetään teams-palaveri viikolla 47
jaoston kesken täydennettynä Niina Seppäsellä ja katsotaan
kehittämiskohteet.

Päätös: Hyväksyttiin

19§ Koiranetistä puuttuvat kokeet

Karjalankarhukoirien koetuloksia puuttuu vuoden 2017 osalta
kahdesta arvokisasta. Kyseessä ovat 18.-19.11.2017 käyty
Hirvenhaukut-ottelu ja 4.-5.11.2017 käyty Kuningatar-ottelu.
Kuningatar-ottelusta puuttuu jälkimmäisen koepäivän tulokset
kokonaan.
Hirvenhaukut-ottelun tulokset on kirjattu niin, että ottelun kahden
kokeen tuloksista on tehty yksi koonnos, joka on kirjattu päivälle
18.11.2017 ja johon on valittu jokaiselta osallistujalta kahdesta
kokeesta parempi tulos. Näin sen ei pitäisi kuitenkaan olla, koska
otteluissa on kaksi erillistä koetta, joista molemmista kuuluisi
kirjata tulokset normaaliin tapaan koiranetiin.

Järjestäjät ovat anoneet kyseiset koetapahtumat yhtenä kokeena



(esim. 1.-2.11.) jolloin ei ole ollut kuin yksi ’paikka’ mihin tulokset
on tallennettu. Tästä syystä ei ole koskaan meille asti tullut kuin
yhdet tulokset Koiratietokannasta. Ylituomarin tai rotujärjestön
tulisi tehdä oikaisuvaatimus, joka voitaisi hyväksyä
poikkeuksellisesti yli vuoden jälkeen. Muutoksenhaku-sääntö siis
mahdollistaa oikaisuvaatimuksen tekemisen ylituomarille tai
rotujärjestölle vuoden sisällä tapahtumasta mutta voidaan tässä
tapauksessa hyvin hyväksyä se myös näin jälkikäteen.

Esitys: Suomen pystykorvajärjestön hallitus tekee
oikaisuvaatimuksen kennelliitolle Hirvenhaukut-ottelun  ja
kuningatar-ottelun tuloksista vuodelta 2017 niin, että koirille
kirjataan molemmille päiville tulos.

Päätös: Hyväksytään, tehdään esitys hallitukselle
oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

20§ Karhukoirapäivät 2022

Lapin karhukoirayhdistys on ilmoittanut halukkuuden järjestää
karhukoirapäivät kesällä 2022. Mikko Jokelainen selvittää asiaa.

Päätös: Esitetään Lapin karhukoirayhdistykselle karhukoirapäivien
järjestämistä vuodelle 2022, jaosto ja Lapin karhukoirayhdistys
käyvät keskustelua päivien järjestämisestä. Ajankohdaksi
toivotaan kesäkuun alkupuolta. Päivien kustannuksista jaosto
vastaa jalostustarkastuksen kustannuksista ja järjestäjä vastaa
tapahtuman kustannuksista joita jaosto avustaa mahdollisesti
sponsorisopimusten kautta.

Vuoden 2023 karhukoirapäivistä on keskipohjanmaan
hirvikoirayhdistys ilmaissut kiinnostuksensa.

21§ Seuraava kokous teams-kokous viikolla 47 ja seuraava
jalostuspäivien yhteydessä ellei kiireellisiä asioita ilmaannu.

22§ Pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja luettiin kokouksen päätteeksi ja hyväksyttiin

23§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Karhukoirajaoston pj. Anssi Hakman


