
 

 
 
 
 
 
 

Jalostuksen ohjauksesta karjalankarhukoirilla vastaa jalostusryhmä, jota johtaa jalostusryhmän 
puheenjohtaja. Jalostusryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi jalostus- ja pentuneuvojia sekä 
terveysvastaava. 
 
Jalostusryhmän jäsenillä täytyy olla riittävästi tietoa ja kokemusta koiran jalostuksen 
perusperiaatteista sekä edustamastaan rodusta. Jalostusryhmän jäsenten täytyy olla 
tehtävissään yhteistyökykyisiä, objektiivisia ja motivoituneita.  
 
Jalostusryhmän tärkein tehtävä on kerätä ja jakaa tietoa karjalankarhukoirien kasvattajille ja 
harrastajille rodusta.  
 
KARJALANKARHUKOIRAN JALOSTUSTOIMINNAN KESKEISIMPIÄ TAVOITTEITA OVAT: 

• Rodun käyttöominaisuuksien jatkuva kehittäminen. 

• Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen. 

• Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja kehittäminen.  

• Rodun terveyden, hyvinvoinnin ja käytön kannalta oleellisimpien perinnöllisten vikojen ja 
sairauksien hallitseminen ja vähentäminen. 

• Rodun luonnollisen lisääntymiskyvyn ylläpitäminen. 

• Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen. 
 
JALOSTUSRYHMÄN TEHTÄVÄT: 

• Kerää ja jakaa tietoa karjalankarhukoiran kasvattajille ja harrastajille rodusta.  

• Seuraa rodun kokonaisvaltaista tilaa ja kehitystä sekä luo niiden seurantaan soveltuvia 
mittareita.  

• Turvaa toimillaan rodun tulevaisuutta ja luo rodulle mahdollisuuden menestyä 
ympäristössään. 

• Neuvoo ja ohjaa uusia kasvattajia ja harrastajia karhukoiran jalostukseen liittyvissä 
asioissa.  

• Antaa pentuneuvontaa ja ylläpitää pentuvälitystä. 

• Valmistelee päivitykset jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), PEVISA-ohjelmaan sekä 
jalostuksen suosituskriteeristöön.  
 

HAKIJOILTA ODOTAMME: 

• Asiakaspalveluhenkisyyttä, vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää 
esiintymistaitoa. 

• Itsenäistä työskentelyotetta. 

• Sitoutuneisuutta ja kykyä pitkäjänteiseen toimintaan. 

• Sitoutumista rotujärjestön rodulle asettamiin jalostuksellisiin ja terveydellisiin päämääriin. 

• Sitoutumista toimimaan tehtävässään jalostusryhmän toimintaohjeen mukaisesti 
(https://spj.fi/jarjesto/jarjesto/saantoja-ohjeita-ja-lomakkeita/). 
 



 

• Nykyaikaista ATK-kalustoa sekä jalostuksen työkaluina käytettävien tietoteknisten 
järjestelmien, ohjelmistojen ja sovellusten hallintaa.  

• Suomen Pystykorvajärjestö Ry:n ja Suomen Kennelliitto Ry:n jäsenyyttä.  

• Suomen Kennelliiton jalostusneuvojien- ja kasvattajan peruskurssien suorittamista. Kurssit 
voidaan suorittaa myös valinnan jälkeen. 

 
JALOSTUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN TOIMENKUVA:  

• Vastaa jalostusryhmän toiminnasta ja annettujen tehtävien toteutumisesta. 

• Vastaa jalostusryhmän toimintasuunnitelman laatimisesta ja seurannasta. 

• Toimii karjalankarhukoirien jalostusneuvojana. 

• Toimii jalostuksen asiantuntijajäsenenä karjalankarhukoirajaostossa sekä järjestön 
kehittämistyöryhmässä. 

• Vastaa lausuntojen antamisesta rekisteröintien poikkeuslupa-asioissa. 

• Tekee yhteistyötä muiden SPJ:n rotujen jalostusryhmien kanssa. 

• Toimii järjestön yhteyshenkilönä Suomen Kennelliittoon karjalankarhukoirien jalostusta 
koskevissa asioissa. 

• Vastaa rodun jalostustoiminnasta ja sen tilasta tiedottamisesta jäsenistölle. 

• Valvoo JTO:n toteutumista. 
 
TERVEYSVASTAAVAN TOIMENKUVA: 

• Toimii jalostusryhmän terveysasioihin perehtyneenä asiantuntijajäsenenä. 

• Seuraa rodun terveydentilaa ja sen kehitystä sekä jakaa tietoa siitä jäsenistölle. 

• Toimii jalostusryhmän yhteyshenkilönä suomalaisiin ja ulkomaalaisiin tutkimusryhmiin 
(esimerkiksi Hannes Lohen koirien geenitutkimusryhmä), vastaanottaa rotumme terveyteen 
liittyvää tutkimustietoa sekä tiedottaa harrastajia ja kasvattajia tutkimuslöydösten 
vaikutuksista rotuumme.  

• Kerää ja tallentaa terveystietoja ja tuottaa niistä koosteita ja analyysejä jalostusryhmän 
käyttöön. 

• Laatii terveyteen liittyviä artikkeleita Pystykorva-lehteen. 

• Antaa terveysneuvontaa jäsenistölle. 
 

Lisätietoja tehtävistä antaa karjalankarhukoirien jalostusryhmän puheenjohtaja Katja 
Partanen puh: 050 539 3333. Kirjalliset hakemukset avoinna oleviin tehtäviin pyydetään 
lähettämään sähköpostitse 15.1.2022 mennessä Katja Partaselle osoitteeseen 
katja_partanen@hotmail.com. Sähköpostiviesti pyydetään otsikoimaan haun kohteena 
olevan tehtävän nimikkeellä. 
 
Hakemukseen tulee liittää kuvaus omasta koiraharrastuksesta, aiemmasta kokemuksesta 
järjestö- ja yhdistystoiminnassa sekä perustelut siitä, että minkä takia henkilö hakeutuu avoinna 
olevaan tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulisi käydä ilmi henkilön mahdollinen koulutus- ja 
kokemustausta (esimerkiksi koirien jalostukseen tai genetiikkaan liittyvät opinnot), joka tukee 
tehtävän menestyksekästä hoitamista. 
 

 


