Karjalankarhukoirien jalostusryhmä hakee hyvän kielitaidon omaavaa henkilöä
toimimaan kansainvälisenä yhteyshenkilönä ja pentuneuvojana.
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. On suositeltavaa, että
jalostusryhmän jäsenet ovat Kennelliiton jalostusneuvoja- ja kasvattajakurssin
käyneitä henkilöitä.
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 sekä vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
• 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.
• Perehtyneisyyttä rodun käyttökokeisiin, toiminnallisuuteen ja ulkomuotoon.
• Kielitaitoa
• Suomen Pystykorvajärjestö Ry:n ja Suomen Kennelliitto Ry:n jäsenyyttä.
KANSAINVÄLISEN PENTUNEUVOJAN TEHTÄVÄT:
• Toimii pentuneuvojana ja yhteyshenkilönä kotimaassa ja ulkomailla asuvien
rodun kasvattajien ja harrastajien välillä.
• Toimii kotimaan pentuneuvojana.
• Osallistuu muihin jalostusryhmän yhteisiin tehtäviin kuten tiedonkeruuseen ja
tallentamiseen.
• Toimii jalostusryhmän äänivaltaisena jäsenenä.
Lisätietoja tehtävästä antavat:
Katja Partanen puh: 050 539 3333 (jalostusryhmän pj.)
Satu Forsbacka puh: 040 549 2441 (kv-pentuneuvoja)
Niina Seppänen puh: 050 361 9082 (pentuneuvoja)
Kirjalliset hakemukset avoinna olevaan tehtävään pyydetään lähettämään
sähköpostitse 5.3.2022 mennessä jalostusryhmän puheenjohtaja Katja Partaselle
osoitteeseen katja_partanen@hotmail.com.
Hakemukseen tulee liittää kuvaus omasta koiraharrastuksesta, kielitaidosta sekä
perustelut siitä, että minkä takia henkilö hakeutuu avoinna olevaan tehtävään.

