
Karhukoirajaosto Jaoston kokous 26.5.2022 klo 18.00
Teams

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus.
Pj avasi kokouksen klo 18.03

2§ a) Todetaan paikalla olevat.
Anssi Hakman
Matti Ruoppa
Teppo Lahti
Janne Ojanperä
Risto Karjalainen
Niina Seppänen
Isto Ojala Kohdasta 4 § lähtien

muut saapuvilla olevat
SPJ:n pj Olli Silvennoinen kohdasta 4 § lähtien

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: Puheenjohtaja toimii sihteerinä

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Esitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään

4§ Päivitettävät ohjeet

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.

Valtakunnallisen kilpa-ottelun, haukku-ottelun ja hirvenhaukut-ottelun järjestämisohje
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 9.5.2002 voimassa 1.8.2002 alkaen
Muutokset kohtaan 7 ja 8 hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 5.5.2005
Muutokset kohtaan 7 hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.5.2014
Muutokset kohtaan 3 ja 7 sekä nimi Kennelliiton valtuustossa 28.5.2017
Muutos kohtaan 7 Kennelliitossa 1.4.2020 ja 20.8.2021
- Hirvenhaukut ottelun jääviyssääntöä on muokattu, ei näyt muutosta

Valtakunnallisen Hirvenhaukut-ottelun valintakokeiden järjestämisohjeet
Hyväksytty Kennelliitossa 11.4.2019, voimassa 1.8.2019 alkaen

Hirvenhaukut- ottelun lohkon valintakokeessa ei saa toimia tuomarina kokeeseen osallistuvan
koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai omistajan perheenjäsen.

HIRV_Ystavyys ja maaottelukarsinta ja maaottelu ohjeet.pdf
Rotujärjestöjen yhteispalaveri 22.4.2017 mukaisesti.
-Rotujärjestöjen yhteispalaveri kierto loppuu -24

HIRV_maaottelukarsinnan_ystävyysottelun_valintasääntö.pdf
Hyväksytty: SPJ:n hallitus 24.1.2014
-ok

KARJALANKARHUKOIRANARTTUJEN KUNINGATAROTTELUN
JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa, 4.2.2021 Voimassa 1.8.2021 alkaen
-ok

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ – FINSKA SPETSKLUBBEN RY
KARJALANKARHUKOIRIEN HIRV  TAPPISARVIKISAN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty: SPJ: n hallituksessa.13.12.2014, § 5 kohdan 3 sanamuoto tarkennettu
hallituksen päätöksellä
28.6.2015, SPJ:n hallitus 20.2.2016
-ok

Seniorikisa-järjestämisohje-päivitetty-20.2.2016.pdf
Järjestämisohje hyväksytty SPJ: n hallituksessa 20.2.2016.
-ok

KKK-rotujaoston_johtosääntö.pdf
- Tarvetta muutoksille
- Yksi yhteinen johtosääntö rotujaostoille
- Jalostusryhmän asema selkiytettävä

KKK-jaoston_ohjeet.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B2pbLh6GL1suZTkxaG9seV9XX1E/view?resourcekey=0-vS5A9dUEKThfcfYXXvNmqg
https://drive.google.com/file/d/0B5vPFvA1NCPibmIyUWtvQjdfTEU/view?resourcekey=0-8e3c1qeg4q_jATGv0eNXOA
https://drive.google.com/file/d/0B5vPFvA1NCPiNGN0cEV2VVhaUUk/view?resourcekey=0-RG1kboZDZ0YnBBTXA-Ug4Q
https://drive.google.com/file/d/0B5vPFvA1NCPiay1aVU1LNEpETkk/view?resourcekey=0-jgyW1xKGYU8FGKNhx7xLug
https://drive.google.com/file/d/0B5vPFvA1NCPiOTJFYVFQYUZyRVE/view?resourcekey=0-yMRcAFdr6dgHBhh3KvsEyA


- Muutostarpeita

Karjalankarhukoirien kasvattajakilpailun säännöt.

Hyväksytty SPJ hallituksessa 13.12.2014 § 108. Sääntö tulee voimaan 1.1.2015.
https://spj.fi/web2017/wp-content/uploads/2017/03/KKK_Kasvattajakilpailun_sääntö.
pdf
- ok

Usvan_Ukon_muistopalkinto-_sääntö.pdf
- ok

Esitys: Jaosto tutustuu ohjeisiin ja tekee kokouksessa esityksen muutettavista ohjeista.

Päätös: Tehdään esitys muutettavista ohjeista em. listan mukaan  ja jaosto kokoontuu
vielä ohjeiden koostamisen osalta.

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

Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.4.2022 jaoston tekemää esitystä.

58.1 Karjalankarhukoirien kuolinsyytutkimukset

Päätös: Asia lähetetään kkk-jaostolle tarkennettavaksi:
- jaoston tulee antaa tarkempi selvitys siitä, miksi korvauskäytäntö tulee toteuttaa
(hyötynäkökohdat, tiedon käytettävyys jalostuksessa, arvio tapausten
määrästä/vuosi).
Asiaan pyydetään lisäksi kannanotot spk- ja ppk-jalostusryhmiltä ja jaostoilta.

Esitys: Kuolinsyitä tutkittaisiin ainoastaan poikkeuksellisissa kuolintapauksissa, joilla

https://drive.google.com/file/d/0B2pbLh6GL1suZFlpVmNBcGhXbms/view?resourcekey=0-ao_N1rN7wSwYozKCZhkqrA
https://spj.fi/web2017/wp-content/uploads/2017/03/KKK_Kasvattajakilpailun_s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6.pdf
https://spj.fi/web2017/wp-content/uploads/2017/03/KKK_Kasvattajakilpailun_s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6.pdf


katsottaisiin olevan merkitystä karhukoirien terveystiedon selvityksessä. Tapauksia
olisi 0 - 2 kpl vuodessa, jalostusryhmän harkinnan perusteella.

Päätös: Kuolinsyitä tutkitaan ainoastaan poikkeuksellisissa kuolintapauksissa, joilla
katsotaan olevan merkitystä karhukoirien terveystiedon selvityksessä. Tapauksia on  0
- 2 kpl vuodessa, jalostusryhmän harkinnan perusteella. Korvaus tapausta kohti on
maksimissaan 200 €, korvaus maksetaan takautuvasti, kun tutkimustulos on toimitettu
jalostusryhmän käyttöön.

6§ Karjalankarhukoirien jalostusryhmään jalostus- ja pentuneuvojia

Karjalankarhukoirien jalostusryhmän pj:n esitys jalostus- ja pentuneuvojiksi

Pystykorvalehdessä 2/2022 Karjalankarjukoirien jalostusryhmä hakee uusia
jalostus- ja  pentuneuvojia. Hakemukset tuli toimittaa jalostusryhmän
puheenjohtajalle 10.5 mennessä.

Määräaikaan mennessä jalostusneuvojan tehtävään on hakenut kolme henkilöä ja
pentuneuvojan  tehtävään yksi henkilö.

Jalostusryhmän puheenjohtajana esitän jaostolle hyväksyttäväksi

Jalostusneuvojiksi:

• Iida Laaksonen / Virolahti
• Ari Nissilä / Ivalo
• Harri Sanaksenaho / Kuivaniemi

Pentuneuvojaksi:

• Terhi Lyytikäinen / Ilomantsi

Karjalankarhukoiran Rotujaoston ohjesäännön liite 1

JALOSTUS JA PENTUNEUVONTA
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.

KARJALANKARHUKOIRAN ROTUJAOSTON OHJESÄÄNNÖN LIITTEET,
hallitus 13.12.2014 § 96

Jalostusryhmän kokoonpano
Jalostusryhmän vähimmäiskokoonpano on puheenjohtaja, 3
jalostusneuvojaa ja 2 pentuneuvojaa. Luonnollisesti
jalostusryhmä tarvitsee ryhmän ulkopuolista apua
erilaisiin asiantuntijatehtäviin,projekteihin sekä tietotekniikkaan.

5-vuotis suunnitelma
• v. 2014-15 karjalankarhukoiran luonneprofiilin valmistelua
• v. 2015 käyttöindeksin käyttöönotto
• v. 2015 jalostustarkastuksen suunnittelua ja jalostustarkastus
• v. 2015 JTO:n arviointia ja päivityksen valmistelua
• v. 2016 JTO:n päivitys
• v.2017 Pevisan päivitys
• v. 2018 Terveyskysely

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.

KKK rotujaoston johtosääntö
-ote-
Jalostustoiminnasta vastaava henkilö on jalostusryhmän puheenjohtaja ja kuuluu jaostoon.
Jalostusryhmän puheenjohtaja esittää jalostusryhmään 3 jalostusasiantuntijaa ja 2
pentuneuvojaa jaostolle esitettäväksi edelleen hallituksen järjestäytymiskokoukselle
hyväksyttäväksi.

Esitys: Jalostusneuvojiksi, Liitteet 1 ja 2 sekä hakemukset.

• Iida Laaksonen / Virolahti
• Ari Nissilä / Ivalo

Pentuneuvojaksi:
• Terhi Lyytikäinen / Ilomantsi

Teppo Lahti esitti oman esityksensä mukaisia jalostusneuvojia

Risto Karjalainen kannatti Tepon esitystä

Päätös: Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin jaoston esitykseksi äänestys tuloksella 4-3

Teppo Lahti ja Risto Karjalainen jättivät eriävän mielipiteen päätöksestä

7§ Karhukoirapäivät 2023

Keskipohjanmaan hirvikoirayhdistys on ilmaissut halukkuutta järjestää
karhukoirapäivät keväällä 2023



Esitys: Hyväksytään Keski-Pohjanmaan hirvikoirakerho karhukoirapäivien
järjestäjäksi keväälle 2023. Ajankohta olisi loppukevät - alkukesä.
Jalostusryhmä suunnittelee jalostustarkastuksen karhukoirapäivien yhteyteen.
Jaoston yhteyshenkilön nimeäminen järjestelytoimikunnan.
Yhteyshenkilö Janne Ojanperä

Päätös: Hyväksytään Keski-Pohjanmaan hirvikoirakerho karhukoirapäivien
järjestäjäksi. Yhteyshenkilönä toimii Janne Ojanperä. Jalostusryhmä esittää
jalostustarkastuksen toteutuksen jaostolle joka käsitellään kokouksessa.

8§ PRA-prcd koirien silmätarkastukset

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.

Esitys: Hyväksytään PRA-prcd altiiden koirien silmätarkastukset  5-6 vuotiaana
ensimmäinen ja toinen 8-9 vuotiaana. Geenitestissä on tällä hetkellä löytynyt noin 10
tällaista koiraa. Järjestö maksaa koirien silmätarkastuksen kun tarkastus suoritetaan
joukkotarkastuksen yhteydessä.

Päätös: Hyväksytään

9§ 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

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/


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.

Esitys: Jalostusryhmä käsittelee vielä asiaa kokouksessaan.

Päätös: Hyväksytään

Esitys: Edellisessä kokouksessa asia lähetettiin jalostusryhmän käsiteltäväksi.
Jalostusryhmä ei ole käsitellyt vielä asiaa. Nämä tiedot voidaan lisätä
koiratietokantaan. Lisätään koiratietokantaan jalostusryhmällä olevat tiedot kaikista
koirien geenitestituloksista prcd-PRA, Kondrodyspasia (“tappijalka”) ja
karjalankarhukoirien pentuiän luustosairaus ja aivolisäkeperäinen kääpiökasvuisuus,
joista on saatavilla dna testi. Testituloksia ei laiteta vielä julkisesti näkyville.

Päätös: Hyväksytään

10§ Käyttöindeksit

Käyttöindeksit on laskettu, aineistoa on rajattu  v. 2000 syntyneistä eteenpäin. Na tai
NaN tarkoittaa arvosteluvarmuuden osalta nollaa, näitä oli nyt harmillisen paljon.
Testasin aineistoa kertaalleen ja niitä jäi silti tosi paljon, siksi kaikki ominaisuudet
eivät ole oheisessa excelissä. Näistä kannattaa ehkä valita jokunen ominaisuus, haku
ja joku mikä kasvattajia ehkä kiinnostaisi, ja julkaista ne. Tällöin indeksit tulee
ajatuksen tasolla tutuiksi ja seuraavilla kierroksilla malleja voi kehittää eteenpäin ja
julkaista enemmän listoja.
Alla periytymisasteiden arviot:
haku- ja löytöominaisuudet: haku 6,9%, löytötehokkuus 3,1%, seuraaminen 4,6 %,
täydet hakulenkit (mediaaneista) [km] 0,9 %, tyhjät hakulenkit (mediaaneista) [km]
3,2 % haukkuominaisuudet: löytöhaukku 1,2 %, haukkutyöskentelyn laatu eli HTL
3,7 %, pysäyttäminen 3,7 %, haukkuaika 3,4 %, kuuluvuus 2,4 %, tiheys 6,3 %
tottelevaisuus ja sen osa-alueet: tottelevaisuus yht. pisteet 1,0 %, haun aikana 0,6 %,
työskentelyn aikana 0,9 %, erän jälkeen 1,4 %

Esitys: Julkaistaan indeksit koiratietokannassa, pelkän exel-taulukon tulkinta on
vaikeaa, eikä välttämättä avaudu sellaisenaan. Keskustellaan kokouksessa, mitä
indeksejä lisätään koiratietokannan sivustolle.

Päätös: Hyväksytään

11§ Koirien silmien valokerroskuvaus



Inka Pettinen helsingin yliopistosta on ollut yhteydessä puheenjohtajaan ja kertonut
suunnitelmista kuvata koirien silmiä.
Suunnittelemme toukokuulle karjalankarhukoirien silmien valokerroskuvausta
Meilahdessa. Yritämme kuvata koiria joukosta, jolla on löydetty aiemmin tunnistettu
variantti, ja koirista, joilla on oletettavasti toinen retinan muutoksia aiheuttava tekijä,
johon liittyviä geneettisiä riskitekijöitä selvitämme parhaillaan. Kuvauksen avulla
saamme arvioitua verkkokalvon tilaa ja kerrosta, jossa sairaus mahdollisesti
vaikuttaa.
Löysimme viimein vapaan valokerroskuvauskoneen ja kuvauspäivä on 30.5.
Toivottavasti saadaan ainakin muutama tänne päin ja kartutettua tietoa verkkokalvon
solukerroksesta, jossa nämä sairaudet vaikuttavat.

Järjestön puheenjohtajan kanssa on sovittu, että järjestö voi osallistua vähintään
yleisen silmätarkastuksen tukea vastaavalla summalla koirien matkakuluihin.
Kunhan selviää koiramäärä, voidaan harkita myös suurempaa tukea. Alustavassa
listassa koiria oli 20, joista kaikki eivät todennäköisesti osallistu kuvaukseen.

Esitys: Osallistutaan silmätarkastuksen tuen määrällä koirien matkakuluihin ja
mikäli saadaan tieto koirien määrästä voidaan tehdä esitys hallitukselle suuremmasta
korvaussummasta.

Päätös: Hyväksytään

12§ Koiratietokanta

Karhukoirien terveystietojen ylläpito ja tietokannan ylläpitäjä koiratietokannassa.

Esitys: Esitetään että jalostusryhmän puheenjohtaja Teppo Lahti ja Iida Laaksonen
toimivat  ylläpitäjänä.
Rotudatan ylläpitäjäksi tulee pystykorvajärjestöstä yksi henkilö, paikka on vielä
avoin.

Päätös: Hyväksytään

13§ Muut  jäsenten esille ottamat asiat.

-Ei muita asioita



14§ Ilmoitusasiat.

Pystykorvajärjestön hallitus esittää vuoden eräkoiraksi Kku Ojavaaran Velmu, om.
Tuomas Väänänen

Päätös: Merkitään tiedoksi

15§ Koirien valinta maaottelukarsintaan

Jaoston tulee nimetä koirat maaottelukarsintaan 3.9.2022
Lisäksi jaoston tulee nimetä joukkueenjohtaja joukkueelle.

Esitys: Liitteenä esitys koirista, nimetään joukkueenjohtaja kokouksessa.

Päätös: Hyväksytään esitys koirista, puheenjohtaja selvittää joukkueelle johtajan.

16§ Seuraava kokous, puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa, alustavasti heinäkuussa.

17§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.23

Karhukoirajaoston pj. Anssi Hakman


