
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2022

Jalostustoimikunnan jäsenet vuonna 2022 olivat Sari Kautto, Liisa Parviainen
(9/2022 asti), Mari Toivonen, Kristiina Louhiranta, Janette Valaja ja Marja Virtala.

Kannusterahaohjelma 2022

Vuonna 2022 yhdistys otti käyttöön kannusterahaohjelman, jonka tarkoituksena on
kannustaa yhdistyksen jäseniä tutkituttamaan koiriaan ja ennen kaikkea saada
tutkimusten piiriin sellaisia koiria, joita ei välttämättä muuten tutkittaisi. Vuonna 2022
kannusterahaohjelmaan budjetoitiin rahaa yhteensä 3000 euroa ja kannusterahaa oli
mahdollista saada erikseen määritellyin ehdoin polvi-, selkä- ja silmätutkimuksista.
Tuettujen tutkimusten kohteet valittiin jalostustoimikunnan esityksestä hallitukselle
voimassaolevan jalostuksen tavoiteohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ja
niitä tukien.

Terveyspankki ja muu tiedonkeruu

Jalostustoimikunta ylläpitää yhdistyksen nettisivuilla terveyspankkia, johon koiran
kasvattaja tai omistaja voi ilmoittaa koirien terveystietoja niiltä osin, kun niitä ei kirjata
Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Terveyspankin ohella ylläpidetään listaa myös primaarin linssiluksaation suhteen
geenitestatuista koirista. Listalle on mahdollista ilmoittaa myös 1. sukupolven
pentueita, joiden kummatkin vanhemmat on testattu terveiksi ja testitulokset on
ilmoitettu listalle.

Neuvonta ja tiedottaminen

Jalostustoimikunta antoi vuoden aikana neuvontaa jalostukseen,
koirankasvatukseen sekä pennun hankintaan liittyvissä asioissa yhdistyksen jäsenille
sekä rodusta kiinnostuneille.

PEVISA ja Jalostuksen tavoiteohjelma

Rodun toinen PEVISA-ohjelma sekä uusi jalostuksen tavoiteohjelma otettiin käyttöön
1.1.2021 ja ne ovat voimassa 31.12.2025 saakka.

Ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiili

Jalostustoimikunta viimeisteli rodulle ulkomuodon jalostustarkastuksen
ihanneprofiilin yhdessä ulkomuototuomari Marja Talvitien kanssa. Kennelliiton
hyvinvointityöryhmä hyväksyi ihanneprofiilin 30.3.2022. Rotujärjestö Suomen
Seurakoirat ry (SSKY) hyväksyi ihanneprofiilin kokouksessaan huhtikuussa 2022.



Lonkkaindeksit

Jalostustoimikunta teki esityksen yhdistyksen hallitukselle siitä, että se anoo
rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistys ry:ltä lonkkaindeksien käyttöönottoa
tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta teki
päätöksensä asiasta rotujärjestön anomuksesta ja indeksit otettiin käyttöön rodulle
loppuvuodesta 2022.

Ohjeet pennunostajille ja kasvattajille sekä pentuopasprojekti

Jalostustoimikunta julkaisi yhdistyksen nettisivuilla ohjeet pennunostajalle
koiranhankinnan tueksi sekä aloitti valmistetlemaan ohjeita kasvattajille sekä
kasvattajaksi aikoville. Jalostustoimikunta aloitti projektin rodun yleisen pentuoppaan
julkaisemikseksi, mutta ajanpuutteen vuoksi projekti on vielä suunnitelmavaiheessa.

Kokoukset

Jalostustoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa etäyhteyksin. Tämän
lisäksi toimikunta on hoitanut jalostustoimikunnalle kuuluvia tehtäviä sähköpostin
välityksellä sekä omassa toimikunnan sisäiseen viestintään tarkoitetussa
Facebook-ryhmässä.

Kouluttautuminen

Jalostustoimikunnan jäsenet eivät vuonna 2022 osallistuneet koulutuksiin.

Muu toiminta

Jalostustoimikunta järjesti kaksi Emmi Heikkisen (Carnin) ruokinta-aiheista
webinaaria sekä webinaarin koirien selkäsairauksista ja lonkkanivelen
kehityshäiriöstä, joista luennoimassa oli ELT Anu Lappalainen.


