KASVATTAJASITOUMUS
Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry
Hyväksytty vuosikokouksessa 17.3.2013
Allekirjoittanut Suomen Lancashire Heeler-yhdistyksen jäsen
sitoutuu kasvatustoiminnassaan noudattamaan Suomen
Kennelliiton jalostusstrategiaa, Kennelliiton hyväksymää Suomen
Lancashire heeler ry:n laatimaa rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa sekä käyttämään
kasvatustoiminnassaan ainoastaan yksilöitä, jotka täyttävät jalostuksen tavoiteohjelmassa
mainitut jalostuskriteerit.
Jalostustoimikunta sitoutuu kasvattajaa koskevissa päätöksissään noudattamaan Suomen
Kennelliiton jalostusstrategiaa sekä rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa.
Lisäksi sitoudun seuraaviin ehtoihin:
1. Olen allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.
2. Käytän Suomen Kennelliiton kauppasopimus- ja sijoituslomakkeita, eivätkä niihin
kirjaamani lisäehdot saa muodostua kohtuuttomiksi pennunostajille.
3. Osallistun SLHY:n jalostustoimikunnan järjestämiin jalostusta koskeviin tilaisuuksiin
vuosittain, kuitenkin vähintään kerran kolmessa vuodessa.
4. Annan mahdollisimman tarkan suullisen sekä kirjallisen selvityksen pennunostajalle
rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja sairauksista, koiran vanhempien
terveydentilasta sekä niiden aiemmissa pentueissa tai lähisukulaisilla esiintyneistä vioista ja
sairauksista sekä näiden seikkojen merkityksestä kyseiselle koiralle.
5. Teen vain yhdistelmiä, joiden sukusiitosprosentti viidellä sukupolvella laskettuna on alle
6,25.
6. Käytän jalostuksessa vain koiria, joiden geneettinen perimä tunnetun
linssiluksaatiogeenivirheen suhteen on tiedossa. En tee yhdistelmiä, joista voi syntyä tämän
tunnetun linssiluksaatiogeenivirheen suhteen geneettisesti sairaita pentuja. 7. En tee
uusintayhdistelmiä.
7. Käytän virallisessa silmätarkastuksessa kaikki pentueeni 6-8 viikon iässä.
8. Pyrin varmistamaan, että kaikki kasvattini on silmätarkastettu virallisesti noin 1-vuotiaana
ja aikuisiällä (3-5-vuotiaana).
9. Pyrin varmistamaan, että kaikki kasvattini on polvitarkastettu virallisesti 1-vuotiaana ja yli
3-vuotiaana.
10. Käytän patellaluksaation aste 1-tuloksen saaneelle koiralle vain 0-tuloksen saanutta koiraa.
En käytä jalostukseen patellaluksaation aste 2-4- tuloksen saaneita koiria.
11. Ilmoitan SLHY:n jalostustoimikunnalle jokaisesta omistamastani ja kasvattamastani
koirasta, jolla on ilmennyt rodun perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelmassa (PEVISA) mainittuja sairauksia tai näiden ensioireita tai muita
jalostuksen kannalta merkittäviä sairauksia tai vikoja.
12. Ilmoitan ja maksan pennunostajani hänen suostumuksellaan SLHY:n pennunostajajäseniksi.
13. Poikkean kasvattajasitoumuksen ehdoista vain SLHY:n jalostustoimikunnalta ennen
astutusta anotulla poikkeusluvalla, joka on myös myönnetty ennen astutusta.

Saan
• syntyvät pentueeni SLHY:n verkkosivujen pentuvälitykseen näin halutessani
• yhteystietoni Heeler Harrastajat –lehden sitoumuskasvattajalistalle maksutta
• yhteystietoni ja linkin internet-sivuilleni SLHY:n verkkosivujen sitoumuskasvattajalistalle
• käyttää kaikessa ilmoittelussani SLHY:n sitoumuskasvattajalogoa

Mikäli sitoumuskasvattaja toiminnassaan poikkeaa kasvattajasitoumuksen ehdoista, hänen tulee
oma aloitteisesti tai pyydettäessä, antaa jalostustoimikunnalle selvitys ehdoista poikkeamisen
syistä. Ehdoista voi poiketa vain jalostustoimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla. Tullessaan
sitoumuskasvattajalistalta poistetuksi kasvattajasitoumuksen ehtojen noudattamatta jättämisen
vuoksi, voi kasvattaja hakeutua kirjallisella hakemuksella takaisin sitoumuskasvattajalistalle
aikaisintaan kahden vuoden kuluttua poistamisesta. Hakemus osoitetaan SLHY:n
jalostustoimikunnalle ja listalle voi sitoumuskasvattajasääntöjä noudatettuaan uudelleen hakeutua
korkeintaan kaksi kertaa.

Kennelnimi: ______________________________________________________________________
Kasvattaja: ______________________________________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________________
Puhelin: ________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite: _________________________________________________________________
Internet-sivut: ____________________________________________________________________
Paikka ja aika: ___________________________________________________________________
Allekirjoitus: _____________________________________________________________________

Allekirjoitettu sitoumus toimitetaan SLHY:n jalostustoimikunnalle, sähköposti:
heeler.jalostustoimikunta@gmail.com tai postitse osoitteeseen: SLHY ry jalostustoimikunta / Mari
Halme, Vanhankylän Koulutie 88, 04390 Jäniksenlinna

