
 
 

Karhukoirajaosto     Jaoston kokous 18.8.2022   

       Etäkokous 

  

 

Esityslista 
 

1§ Kokouksen avaus. 

 Puheenjohtaja Anne Puikkonen avasi kokouksen. 

 

2§ a) Todetaan paikalla olevat 

 Lahti Teppo, Risto Karjalainen, Daniel Forsback ja Anne Puikkonen 

  

 b) Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 c) Valitaan kokoukselle sihteeri. 

 Anne Puikkonen toimii sihteerinä. 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.  

 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muilta osin mutta lisättiin pykälä jaoston 

varapuheenjohtajan valinta. 

  

4§ Toimintasuunnitelma 2022 

Käytiin lävitse jaoston toimintasuunnitelma 2022 ja tarkasteltiin mitkä asiat 

toimintasuunnitelmasta ovat jo toteutuneet, mitkä ovat työn alla ja mitä asioita ei ole 

vielä toteutettu. 

 Jaoston yleistä toimintasuunnitelmassa olevat asiat ovat edenneet paitsi että 

karhukoirapäivät 2022 jäi järjestämättä edelleen covid epidemian vuoksi. 

 Kilpailu- ja koetoiminnan osalta kaikille kilpailuille on järjestäjät ja niiden osalta 

toimintasuunnitelman mukaisesti hoidossa sekä näyttelyt on jo järjestetty. 

 Tiedotuksen ja markkinoinnin osalta karhukoirat olivat näytillä Erätaikamessuilla 

Kuopiossa ja Riihimäen Erämesuilla Riihimäellä. Lapin Erämessuilla Rovaniemellä 

oli järjestön esittely, mutta ei koirien esittelyä. 

 

5§ Vuoden 2022 budjetin tarkastus 

 Budjetoitu on vuodelle 13000€ ja nyt on käytetty 2000€ 

 

6§ Jaoston markkinoinnin ja tiedottaja henkilön haku 

 Markkinoidan ja tiedottajan hausta on ollut facessa ilmoitus ja lisäksi tulee lokakuun 

lehteen ilmoitus.  

  

7§ Hakuilmoitukset jaoston muiden paikkojen hausta 

 Hallitus tulee käsittelemään johtosääntömuutosta vielä tämän vuoden puolella 

kokouksessaan ja siihen liittyvät jaoston liitteet myös päivitetään. Siksi odotamme 

johtosääntö muutosta, jonka jälkeen haemme tarpeellista määrää uusia jaoston jäseniä. 

  



8§ Karhukoirajaoston liitteet 

 Jaoston jäsenille lähetetty luonnos päivitetyistä jaoston liitteistä ennen kokousta ja ne 

käytiin lävitse ja tehtiin joitakin muutoksia. Käydään vielä lävitse sanamuotoja ja 

viedään sitten hallitukselle hyväksyttäväksi päivitetyt liitteet. 

 

9§ Koirien geenitestaus ja niiden julkaiseminen koiratietokannassa 

 Järjestön nettisivuille ja faceen on tehty ohje kuinka voi geenitestin tilata. 

Suosittelemme että geenitesti tehdään eläinlääkärillä tai kennelliiton hyväksymän 

geenitestaajan toimesta. Kennelliiton sivuilta löytyy linkki geenitestien ottajista. Mikäli 

koiranomistaja haluaa niin hän itse lähettää geenitestitulokset SPJ:n käyttöön. Aiemmin 

tehtyjä geenitesti tuloksia on kirjattuna n.700kpl ja ne tullaan myös kirjaamaan uuteen 

koiratietokantaan. 

 

10§ Koirien silmien valokerroskuvaus 

 Tiedoksi että kuusi koiraa on käynyt valokerroskuvauksessa ja heille maksettu jaoston 

budjetista kilometrikorvaukset. Tulokset tullaan saamaan jossakin vaiheessa näistä 

tutkimuksista. 

 

11§ Jalostusryhmän kokous 9.8.2022 pöytäkirja ja siinä olevat jaostolle kuuluvat asiat 

Käytiin lävitse jalostusryhmän kokouksen 9.8.2022 pöytäkirja. 

 

12§ Koiratietokannan ylläpitäjät  

Koiratietokannan ylläpitäjiksi ovat lupautuneet Pasi Sikala ja Kullervo Mansikkala. 

 

13§ Karhukoirapäivät 2023 yhteyshenkilö 

 Daniel selvittää kuka järjestäjien yhteyshenkilö tulee olemaan. 

 

14§ Jaoston varapuheenjohtajan valinta 

 Varapuheenjohtajaksi valittiin Daniel Forsbacka. 

 

15§ Muut asiat 

 Ei ollut. 

  

16§ Seuraava kokous.  

 Sovitaan myöhemmin kun tulee tarve kokoontua. 

  

17§ Kokouksen päättäminen. 

 Kokous päätettiin klo 20.47. 

 

 

 

 

  

Karhukoirajaoston pj. Anne Puikkonen 

 

 
    


