
Karhukoirajaosto Jaoston kokous 4.3.2022-7.3.2022
Sähköposti

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus.

Kokous avataan 4.3.2022 klo 21.00

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

poissa Risto Karjalainen

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

c) Valitaan kokoukselle sihteeri.
Päätös: Kokouksen avaaja toimii kokouksen sihteerinä

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

4§ 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.

Esitys: Laitetaan pentuvälittäjän paikka avoimeksi sekä jatketaan aiemmin ollutta
kv-pentuvälittäjän hakua. Tiedottaja laatii ilmoituksen seuraavaan lehteen.
Hakemukset 10.5 mennessä Teppo Lahdelle.

Päätös: Hyväksytään

5§ 3 Jalostusneuvojaa jalostusryhmään

Jalostusneuvonta
Rotujaoston ohjesäännön liite 1

JALOSTUS
Jalostus
Yleistä
Jalostuksen ohjauksesta karjalankarhukoirilla vastaa jalostusryhmä.
Jalostusryhmän jäsenillä täytyy olla riittävästi tietoa ja kokemusta koiran jalostuksen
perusperiaatteista sekä edustamastaan rodusta. Jäsenien täytyy olla
yhteistyökykyisiä, objektiivisia ja motivoituneita.
On suositeltavaa, että jalostusryhmän jäsenet ovat Kennelliiton jalostusneuvoja- ja
kasvattajakurssin käyneitä henkilöitä.
Karjalankarhukoiran jalostustoiminnan keskeisiä 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
sairauksien ja vikojen
vähentäminen ja/ tai hallitseminen
• rodun luonnollisen lisääntymiskyvyn ylläpitäminen
• rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen
Tehtävät
Jalostusryhmän tärkein tehtävä on kerätä ja jakaa tietoa karjalankarhukoiran
kasvattajille ja harrastajille rodusta. Jalostusryhmän tulee seurata, ja luoda
seurantaan soveltuvia mittareita, rodun kokonaisvaltaista tilaa ja kehitystä. Tästä
kehityksestä täytyy tiedottaa ja kehitystä tulee ohjata rodulle suotuisaan



suuntaan. Jalostusryhmän täytyy toimillaan turvata rodun tulevaisuus ja luoda rodulle
mahdollisuus menestyä ympäristössään. Jalostusryhmän tulee yleisesti ja yksilöllisesti
neuvoa ja ohjata uusia kasvattajia ja harrastajia karhukoiran jalostukseen liittyvissä
asioissa.Jalostusryhmän tulee järjestää pentuneuvontaa ja ylläpitää pentuvälitystä.
Jalostusryhmä vastaa jalostuksen tavoiteohjelman ja Pevisa- ohjelman laatimisesta,
päivityksestä ja seurannasta. Jalostusryhmän puheenjohtaja vastaa suosituksista ja
puolloista rekisteröintien poikkeuslupa-asioissa.
Vastuualueen sidonnaisuudet
Jalostusryhmä noudattaa jalostusta koskevia kansallisia lakeja ja säädöksiä, kuten
eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta. Jalostuksen ohjauksessa yleisenä ohjeena
toimii Kennelliiton yleinen jalostuksen tavoiteohjelma ja jalostusstrategia.
Jalostusryhmä toimii karjalankarhukoiran jalostusneuvonnan toimintaohjeen,
jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja rodun Pevisa- ohjelman mukaisesti. Se toimii
tiiviissä yhteistyössä karhukoirajaoston ja SPJ:n hallituksen kanssa. Yhteistyötä
ylläpidetään oman rotuyhdistyksen muiden jalostusryhmien kanssa. Lisäksi toimitaan
yhteistyössä muiden rotuyhdistysten jalostusryhmien kanssa ja luodaan yhteistyötä
karjalankarhukoirien jalostuksesta vastaaviin tahoihin eri maissa.

Esitys: Laitetaan jalostusneuvojien paikat avoimeksi ja tiedottaja laatii ilmoituksen seuraavaan
lehteen. Hakemukset 10.5 mennessä Teppo Lahdelle.

Päätös: Hyväksytään

6§ Karhukoirien vuosikirja.

Vuosikirjan julkaisu lopetettiin vuosikokouksen päätöksellä. Vuosikirjan tilausmäärät
ovat pienentyneet, niin etteivät kirjoista saadut tuotot enää riittäneet kattamaan
tuotantokustannuksia. Tilausmäärä on ollut enää noin 100/vuosi.
SHHJ:n roduille on vuosikirja laitettu nähtäville koiratietokanta.fi sivuille ja se on sieltä
ladattavissa, sekä tulostettavissa. Karhukoiran vuosikirja olisi mahdollista saada samalla
tavalla ladattavaksi koiratietokanta.fi sivuilta. Sähköisen vuosikirjan hinta olisi noin 300
euroa.

Esitys: Tilataan Karhukoirien vuosikirja Esa Kukkoselta.

Päätös: Hyväksytään

7§ Seuraava kokous.
Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa.

8§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 7.3.2022 klo 16.00

Karhukoirajaoston pj. Anssi Hakman




