
Karhukoirajaosto Jaoston kokous 15.4.2022 klo 19.00
Teams

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus.
Pj avasi kokouksen klo 19.02

2§ a) Todetaan paikalla olevat.
Anssi Hakman
Matti Ruoppa
Teppo Lahti
Janne Ojanperä
Risto Karjalainen
Niina Seppänen
Isto Ojala Poissa

b) Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

c) Valitaan kokoukselle sihteeri.
Esitys: Isto Ojala toimii kokouksen sihteerinä
Päätös: Kokouksen puheenjohtaja toimii sihteerinä

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Esitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Kohta 9, ei voida tehdä päätöstä, keskustellaan asiasta.

4§ Kilpailujen ylituomarit

Järjestön vuosikokouksen toimintasuunnitelmaan tuli muutosesitys koskien
arvo-otteluiden ylituomareita

ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI HALLITUKSEN LAATIMA
TOIMINTASUUNNITELMA ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 2022
Toimintasuunnitelma on esitetty vuosikokousvihkossa (Liite 1).
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (Liite 1) toimintakaudelta 2022 seuraavalla
lisäyksellä ja muutoksella
Eila Lautanen esitti seuraavan lisäyksen koskien kohtaa 1.3
Herrasmiessopimus karjalankarhukoirien arvo-otteluiden ylituomareiden valinnasta ja
kiertojärjestyksestä otetaan huomioon laadittaessa vuoden 2023 ja sen jälkeisten



arvo-otteluiden ylituomareita.

Ote kilpailuvastaavan tehtävistä: Pitää rekisteriä kisoihin nimitetyistä Ylituomareista
sekä tekee esitykset jaostolle kisoihin nimitettävistä Ylituomareista. Suotavaa että
järjestys olisi Tappisarvi-Kuningatar- Hirvenhaukut jotka jaosto esittää edelleen
hallitukselle hyväksyttäviksi. Tämän toimintaohjeen muutosesitykset tekee
karhukoirajaosto.

Hallituksen kokous 1/22

38. Järjestön ohjeiden/vast päivittäminen
Huomattava osa järjestön ohjeista/vast on päivittämisen tarpeessa. Järjestö
valmistelee ns. ”päivitysviikonlopun”, jolloin pyritään saamaan ohjeet/vast
ajantasalle.
Päätös: Ohjeiden/vast päivitysviikonloppu toteutetaan alustavasti elokuun 1.
viikonloppuna. Tilaisuuteen osallistuvat hallituksen edustajat sekä 1-2 henkilöä
jaostoista/vast.
Valmistautumistehtävänä jaostot ja toimikunnat tarkastavat omalta osaltaan
nykyiset ohjeet ja ilmoittavat päivitystarpeessa olevista ohjeista järjestösihteerille
31.5.2022 mennessä.

Esitys: Hallitus on pyytänyt jaostoja tarkastamaan ohjeensa 31.5 mennessä ja
ilmoittamaan muutostarpeet järjestön sihteerille. Hallitus ja jaostojen edustajat
kokoontuvat yhteisesti päivittämään ohjeita elokuun alussa. Tehdään esitys
muutettavista ohjeista määräaikaan mennessä, eikä oteta tätä yksittäistä asiaa nyt
käsittelyyn.

Päätös: Hyväksytään

5§ Jalostusryhmän esitys jaostolle 22.4.2021 kuolinsyytutkimukset

Esitys jaostolle ja SPJ:n hallitukselle: Jalostusryhmä esittää että otettaisiin tavaksi
käytäntö jossa koiranomistajalle korvattaisiin 50% avauskuluista kuolinsyitä tutkiessa.
Tapauksesta tulee olla etukäteen yhteydessä jalostusryhmään ja kulut korvataan
avausraportin tultua. Käytäntöä ehdotetaan otettavaksi käyttöön jo takautuvasti vuoden
2021 alusta alkaen

Jalostusryhmä on tehnyt em. esityksen jaostolle v. 21, asiaa ei ole käsitelty tai sitä ei
ole kirjattu jaoston pöytäkirjoihin eikä sitä ole viety hallitukselle.

Esitys: Tehdään esitys hallitukselle jalostusryhmän esityksestä, kuitenkin niin että
korvaukset maksetaan 100% avauskuluista jotka on suoritettu päätöksen tultua
voimaan ja avauksesta on jalostusryhmän kanssa erikseen sovittu sekä avausraportti
toimitetaan jalostusryhmän käyttöön.

Päätös: Hyväksytään



6§ Jalostusryhmän esitys jaostolle 22.4.2021 PEVISA-ohjelman muutos

Esitys karhukoirajaostolle, Suomen Pystykorvajärjestön hallitukselle ja Suomen
Pystykorvajärjestön vuosikokoukselle:
Karjalankarhukoirien jalostusryhmä esittää muutosta karjankarhukoirien
PEVISA-ohjelmaan otettavaksi käyttöön 1.1.2022 alkaen tai heti kun mahdollista.
Esitämme että karjalankarhukoirien PEVISA-ohjelmaan lisätään kennelliiton
hallituksen 28.3. kokouksessaan 28.3.2021 mahdollistama poikkeus suomalaisille
roduille. PEVISA tarkastukset on tehtävä koirille ennen 2. pentueen teettämistä.
Muutoin PEVISA-sääntö pysyy ennallaan PEVISA kauden 2024 loppuun.
(Asia lisättävä vuosikokous asialistalle.)
Terveysvastaava jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan

Jalostusryhmä on tehnyt em. esityksen jaostolle v. 21, asiaa ei ole käsitelty tai sitä ei
ole kirjattu jaoston pöytäkirjoihin eikä sitä ole viety hallitukselle.

Mikäli esitys olisi ollut vuosikokouksessa 2021 käsittelyssä, olisi päätös voinut tulla
käytäntöön vuoden 2022 alussa. Jos nyt tehtäisiin esitys ohjelman muuttamisesta, se
tulisi voimaan vuoden 2023 vuosikokouksen jälkeen, kennelliiton hyväksyttyä
muutoksen, eli mahdollisesti vasta vuoden 2024 alusta. Tuo muutos olisi voimassa
vain vuoden, koska seuraava PEVISA-ohjelma on tultava voimaan vuoden 2025
alussa. Uuden JTO:n ja PEVISA-ohjelman valmistelun on aloitettava jo tänä vuonna,
keskitetään työ uuden ohjelman luontiin.

Esitys: Jaosto ei vie esitystä hallitukselle.

Päätös: Hyväksytään

7§ Vuoden eräkoira

Riihimäen erämessuilla 2022 valitaan vuoden eräkoira, jaostoja on pyydetty tekemään
esitys vuoden eräkoirasta.

Kku M-21 Pekko, Eino Huovinen
Kkn KR-21 Jämäkän Kipinä, Taru Sulku ja Rainer Parhiala
Kku Ojavaaran Velmu, Tuomas Väänänen

Esitys: Kku Ojavaaran Velmu, Tuomas Väänänen

Esittely Liitteessä

Päätös: Hyväksytään

8§ Geenitesti tulokset kennelliiton jalostustietojärjestelmään

Rotujärjestön on tehtävä kennelliitolle esitys jos halutaan geenitesti tulosten näkyvän
kennelliiton jalostustietojärjestelmässä



Tutkimukset hyväksyy virallisiksi jalostustieteellinen toimikunta DNA-työryhmän
esityksestä. Kennelliittoon toimitettavan anomuksen tulee sisältää mahdollisuuksien
mukaan seuraavat tiedot:

● lyhyt selvitys tutkittavasta sairaudesta tai ominaisuudesta ja sen periytymismalli
● tutkimuksia tekevät laboratoriot
● tutkimuksen perustana oleva tieteellinen julkaisu
● minkä verran tutkittavaa sairautta tai ominaisuutta on ilmennyt rodussa

tieto siitä, onko rotujärjestö kerännyt aiemmin tehtyjen testien tuloksia omaan
tietokantaansa.

Karjalankarhukoiralla on todettu prcd-PRA (etenevä verkkokalvon surkastuma),
Kondrodysplasia (”tappijalka”), karjalankarhukoirien pentuiän luustosairaus ja
aivolisäkeperäinen kääpiökasvuisuus, joista on saatavilla dna testi.

Esitys: Pyydetään jalostusryhmän lausunto dna tallennukseen.

Jalostusryhmä ei kannata geenitestitulosten kirjaamista Kennelliiton
jalostustietojärjestelmään. Geenitestien tulokset ja myös muut terveystiedot tullaan
tallentamaan uuteen rotujärjestöjen yhteiseen jalostustietojärjestelmään. Asiasta on
keskusteltu 9.4 jalostusryhmän whatsapp ryhmässä ja näkemys asian suhteen on ollut
selkeä.

10.4.2022 Torniossa
Teppo Lahti

Esitys: Jalostusryhmä käsittelee vielä asiaa kokouksessaan.

Päätös: Hyväksytään

9§ Muut  jäsenten esille ottamat asiat.

Suomen Pystykorvajärjestö ry
KARJALANKARHUKOIRIEN JALOSTUSRYHMÄ

Muutamien PRA-prcd alttiiden koirien silmäpeilauksesta on aiemmin
jalostusryhmässä keskusteltu ja sovittu että peilaus voidaan tehdä järjestön
kustannuksella. Jalostusryhmä kannattaa silmäpeilausten kattavuuden lisäämistä
kattamaan kaikki PRA-prcd alttiit koirat, niitä on nykyisin tiedossa n. 10 kpl.
Peilaukset tehtäisiin siten että 5-6 vuotiaana ensimmäinen ja toinen 8-9 vuotiaana.

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/toimikunnat-ja-tyoryhmat/jalostustieteellinen-toimikunta
https://www.movet.fi/tutkimukset/prcd-pra-eteneva-verkkokalvon-surkastuma/
https://www.movet.fi/tutkimukset/prcd-pra-eteneva-verkkokalvon-surkastuma/
https://www.movet.fi/tutkimukset/prcd-pra-eteneva-verkkokalvon-surkastuma/


13.4.2022 Torniossa
Teppo Lahti

Esitys: Keskustellaan asiasta

Päätös: Jalostusryhmä tekee esityksen jaostolle kuinka jatketaan

10§ Ilmoitusasiat.

Karjalankarhukoirien yhteystietokartta on julkaistu ja tietoja voivat kasvattajat lisätä
kyselylomakkeen kautta.  Kartta löytyy osoitteesta
https://spj.fi/rodut/karjalankarhukoira/kartta/

11§ Seuraava kokous 26.5 klo 18.00

12§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.03

Karhukoirajaoston pj. Anssi Hakman


