
Karhukoirajaosto Jaoston kokous 14.1.2022, Teams

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus.
Pj avasi kokouksen klo 19.05

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

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

c) Valitaan kokoukselle sihteeri.
Jaoston sihteeri toimii kokouksen sihteerinä

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Esitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään.

4§ Karhukoirajaoston toimintakertomus 2021

Toimintakertomus_2021_SPJ_kkk-jaosto.docx

Esitys: Jaosto käy läpi toimintakertomuksen ja täydentää sitä tarvittaessa.

Päätös: Hyväksytään toimintakertomus.

5§ Karhukoirajaoston toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma_2022_SPJ_kkk.docx

Esitys: Jaosto käy läpi toimintasuunnitelman ja täydentää sitä tarvittaessa

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2022.

https://docs.google.com/document/d/1Wufv7hp4B8WqW9SK2gduNcaR9vW0r0em/edit#
https://docs.google.com/document/d/1E1i0bKSbUtkWum5ghJxhXjBzLF_HJAu7/edit


6§ Sisäinen ja ulkoinen tiedotus

SPJ:n hallitus täytti sisäisen ja ulkoisen tiedottajan paikan ja valitsi siihen Niina
Seppäsen.

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 tiedotuksesta ja tiedottajan tehtävistä

Päätös: Karhukoirapäivien järjestämisestä paikallistoimijoiden kanssa vuosittain vastaa
jatkossa jaostossa sihteeri, muilta osin tehtävät säilyvät tiedottajalla.

7§ Rotujärjestön kilpailujen koekausi

VALTAKUNNALLISEN HIRVENHAUKUT-OTTELUN
VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJEET

KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON
VALINTAKOKEESEEN

1.3
Valitsijamiehen tulee valinnassaan ottaa huomioon sekä piirin karsintakokeen että
koiran aikaisemmin saavuttamat tulokset.
Hirvenhaukut-ottelun lohkon valintakokeeseen koira voi osallistua, mikäli se on
kuluvalla koekaudella saavuttanut vähintään yhden HIRV 1 tuloksen,
karsintakokeiden tulokset mukaan luettuna. Koira tulee olla palkittu koiranäyttelyssä
vähintään palkinnolla hyvä (H) 15 kuukautta täytettyään.



KARJALANKARHUKOIRANARTTUJEN KUNINGATAROTTELUN
JÄRJESTÄMISOHJE

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
paremmuusjärjestyksessä.
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.

1. Kuluneella kaudella 2 x HIRV 1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat tulosten
perusteella. Koiran
toinen tulos voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta. Saman
pistemäärän saavuttaneista
koirista valitaan se joka on haukkunut iältään nuorempana HIRV.1 tuloksen.
2. Kuluneella ja edelliskaudella 2xHIRV1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat
tulosten perusteella
Koiran toinen tulos voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta
3. Kuluneella kaudella yhden HIRV1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat
tuloksen perusteella, tulos ei
voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta.
Tappisarvikisassa on nartuilla kolme kiintiöpaikkaa. Kisaan valittavien narttujen
tulee täyttää edellä mainitut
kriteerit. Mikäli Tappisarvikisaan on ilmoittautunut vähemmän kuin 3 narttua, paikat
täytetään uroksilla.

Valituksi tullut koira voi osallistua tappisarvikisaan vain kerran.Koirien valinnan
tappisarvikisaan suorittaa



kilpailutoimikunta tehtyjen kirjallisten ilmoittautumisten perusteella.
Kilpailutoimikunta nimeää tarpeelliseksi
katsomansa määrän varakoiria, mainittua valintamenettelyä noudattaen.

Karjalankarhukoiran valioarvosäännössä mainitaan koekausi:

Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.–31.7. (Valt. 21.5.09)

Esitys: Suomen pystykorvajärjestön ja Suomen kennelliiton karjalankarhukoiria koskevissa
kokeissa koekausi määritellään metsästysvuodeksi 1.8. -31.7.

Päätös: Hyväksytään esitys.

8§ Pentuvälittäjä jalostusryhmään

Pentuvälitys
Suomen Pystykorvajärjestö(SPJ) tarjoaa maksuttomana palveluna pentujen
välittämistä. Pentuvälittäjä ei aja työssään omaa etuaan ja hänen tulee noudattaa
tämän toimintaohjeen sääntöjä ja SPJ:n hallituksen pentuvälitystä koskevia päätöksiä.
Pentuvälitykseen otetaan SPJ:n jäsenten Pevisan täyttävät pentueet. Niihin tulee
liittyä ostajalle taustatietoja antava parituslomake.
Pentuvälittäjä ei anna jalostusneuvontaa vaan ohjaa neuvontaa tarvitsevat kasvattajat
jalostusneuvojille. Tärkeänä osana pentuvälittäjien työtä on kertoa pentua etsiville
henkilöille SPJ:n sekä SKL:n jäsenyydestä, niiden tarjoamista eduista ja saada näin
uusia jäseniä liittyneeksi järjestötoimintaan.
Pentuvälittäjä selvittää myös välitykseen tarjottavien pentujen käyttötarkoituksen,
auttaa koiranostajaa löytämään itselleen sopivan pennun sekä välittää saamansa
tiedot pentueista mahdollisille ostajille. Tässä työssä hänellä on apunaan
jalostusneuvonnan tekemä arvio kyseisestä yhdistelmästä (paritus- tai
suosituslomake), jos kasvattaja tämän lomakkeen näkyviin haluaa.
Lisäksi hän voi laittaa näkyviin pentujen hintapyynnön, mutta se ei ole pakollista tai
vaadittavaa. Pentuvälittäjillä ei ole velvoitetta pentujen myynnistä, vaan hän toimii
ainoastaan pentutietouden välittäjänä ja yhteyshenkilönä kasvattajien ja pennun
ottajien välillä. Pentuvälittäjät antavat tarvittaessa tietoja koiran hoitoon, terveyteen
ja yleensä koiran pitoon liittyvistä seikoista sekä rodunomaisista käyttökokeista ja
näyttelytoiminnasta.
Niina Seppänen on toiminut pentuvälittäjänä ja hänen tultua valituksi jaoston
tiedottajaksi lopettaa hän pentuvälittäjän tehtävät.

Esitys: Laitetaan pentuvälittäjän paikka avoimeksi ja ilmoitus seuraavaan lehteen.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

9§ Tapahtumakalenterin päivitys.



Jalostuspäivät peruttu luentopäivän osalta ja näyttelyn osalta siirretty.

10§ Jalostusryhmän asiat

Puheenjohtaja Katja Partanen

Esitys:          Seuraavassa kokouksessa käsitellään esityslistalle tulevat asiat.

11§ Muut  jäsenten esille ottamat asiat.

Ei esille tulleita asioita.

12§ Ilmoitusasiat.

- Rekisteröinnit
v. 2021 789 kpl
v. 2020 701 kpl

- Esittely pystykorvaan Risto ja Janne, kuvan kera

13§ Seuraava kokous.
Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa.

14§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:20

Karhukoirajaoston pj. Anssi Hakman sihteeri            Isto Ojala


