Karhukoirajaosto

Jaoston kokous 3.2.2022. Teams
Pöytäkirja

1§
2§

Kokouksen avaus.
Pj avasi kokouksen klo 19.00
a) Todetaan paikalla olevat.
Anssi Hakman
Kari Jussila
Katja Partanen
Janne Ojanperä
Risto Karjalainen
Niina Seppänen
Isto Ojala

poissa

muut saapuvilla olevat
Olli Silvennoinen
b) Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksytään
c) Valitaan kokoukselle sihteeri.
Esitys: Jaoston sihteeri toimii sihteerinä
Päätös: Puheenjohtaja toimii sihteerinä
3§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin
Risto Karjalainen teki eriävän mielipiteen päätöksestä, johon Kari Jussila ja Janne
Ojanperä yhtyivät.

4§

Karjalankarhukoirien jalostustavoitteet
Jalostusryhmän esitys:
Jalostusryhmän kokouksessa keskusteltiin jalostustavoitteiden mahdollisista

muutoksista. Näyttelytulosta ei tällä hetkellä voida vaatia tavoitteiden täyttämiseksi,
koska viimeisten 2 vuoden aikana suuri osa näyttelyistä on jouduttu perumaan eikä
olisi vastuullista vaatia harrastajia osallistumaan massatapahtumiin tällä hetkellä.
Muista mahdollista muutoksista jalostustavoitteisiin keskustellaan tarvittaessa
myöhemmin.
Esitys: Jalostustavoitteet, näyttelytulosta ei vaadita toistaiseksi muuten
jalostustavoitteet säilyvät ennallaan.
Päätös: Hyväksytään
5§

Jalostusryhmän esitys jaostolle jalostusryhmän avoimina olleista paikoista:
5.1.Jalostusryhmän puheenjohtaja
Määräaikaan mennessä jalostusryhmän puheenjohtajan paikkaan tuli 2 hakemusta.
Hakijat
Teppo Lahti ja Marko Härkönen haastateltiin 16.1. Teams -yhteydellä. Haastatteluissa
oli jalostusryhmän jäsenten lisäksi läsnä karhukoirajaoston puheenjohtaja Anssi
Hakman, haastattelut tallennettiin. Pöytäkirjan liitteenä toimitetaan valintamuistio.
Jalostusryhmä yksimielisesti esittää jaostolle ja hallitukselle, että tehtävään valitaan
Marko Härkönen.
Esityslistan liitteenä on hakemukset, valintamuistio sekä yhteenveto hakijoista. Lisäksi
kokouksessa on mahdollisuus kuunnella teams-tallenne hakijoiden haastattelusta.
Lapin karhukoirayhdistyksen puheenjohtaja Mikko Jokelainen on ilmaissut
yhdistyksen tuen Teppo Lahden hakemukselle.
Esitys: Esitetään Marko Härköstä jalostusryhmän puheenjohtajaksi
Risto Karjalainen esitti Teppo Lahtea.
Äänestyksen mennessä tasan, suoritettiin arvonta järjestön puheenjohtajan toimesta,
arvonnassa valituksi tuli Teppo Lahti.
Päätös: Teppo Lahtea esitetään jalostusryhmän puheenjohtajaksi.
5.2.Terveysvastaava
Terveysvastaavan paikalle ei ole tullut yhtään hakemusta.
Jalostusryhmä esittää, että terveysvastaavan paikka pidetään toistaiseksi avoimena, ja
täytetään sopivan hakijan löytyessä.
Esitys: Jätetään paikka avoimeksi ja täytetään mikäli tehtävään ilmoittautuu riittävän
pätevä hakija.
Päätös: Hyväksytään tehty esitys
5.3.Pentuneuvoja

Jaosto on laittanut jalostusryhmän esityksestä pentuvälittäjän paikan avoimeksi 14.1.
pidetyssä kokouksessa.
Pentuvälittäjän paikka laitetaan hakuun KV Pentuvälittäjän kriteereillä, ilmoitus on
helmikuun pystykorvassa.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Hyväksytään
6§

Karhuhaukkutaipumuskokeen kunniakirja
Kilpailuvastaavalla on kunniakirjapohja karhuhaukkutaipumuskokeen suorittajille.
Keskustellaan kunniakirjasta, tarvitseeko sitä muokata sekä kuinka se toteutetaan.
Esitys: Risto Karjalainen hoitaa asiaa Erja Pekkalan kautta, yhteys myös järjestön
sihteeriin Matti Kaartoon.
Päätös: Hyväksytään.

7§

Ilmoitusasiat.
Kilpailuvastaava on päivittänyt SPJ:n kilpailut taulukkoa. Liite
Raportti rodun sisäisistä sukulaisuuksista, Helsingin yliopistolta ovat luvanneet
laskettaa kurssityönä kun seuraavan kurssi järjestetään.
Käyttöindeksien laskentaan on saatu lupaus, ajankohta ja kustannukset ovat vielä
avoinna.
Lapin karhukoirayhdistys on ilmoittanut, ettei pysty järjestämään karhukoirapäiviä.
Järjestämis halukkuutta on tiedusteltu Keski-Pohjanmaan hirvikoirayhdistykseltä.
Puheenjohtaja ja tiedotusvastaava ovat laatineet jaosto tiedottaa, tiedotteen
pystykorvaan. Liite
SPJ:n hallitus on hyväksynyt koiratietokanta.fi kehityksen ja pystykorvat sekä
pohjanpystykorvat tulevat mukaan samaan tietokantaa.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Hyväksyttiin

8§

Seuraava kokous.
Puheenjohtaja kutsuu kokouksen tarvittaessa

9§

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.40

Karhukoirajaoston

pj. Anssi Hakman

