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Arvoisa Lancashire Heeler kasvattaja,

Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n kasvattajasitoumus on uudistettu ja on nyt vuoden 2022
alusta voimaan tulevien JTO:n ja PEVISA:n kanssa yhteensopiva. Uusi kasvattajasitoumus on
hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.2.2021.

Kasvattajasitoumuksen keskeisimmät uudistukset:
Kevennetty:

- JTO:n vähimmäisvaatimus jalostuskoiran ulkomuodon arvioinnista (näyttely tai
jalostustarkastuksesta saatu arvio koiran ulkomuodosta) muuttui suositukseksi
aikaisemmasta vähimmäisvaatimuksesta.

- osallistun jtk:n järjestämiin jalostusta koskeviin tilaisuuksiin muutettiin muotoon pyrin
osallistumaan.

Selkeytetty:
- jalostukseen käytettävän yksilön tulee olla linssiluksaatiogeenivirheen osalta joko tutkittu tai

vanhempien tulosten perusteella terve (korkeintaan 3 sukupolvea). En tee yhdistelmiä,
joista voi syntyä tämän tunnetun linssiluksaatiogeenivirheen suhteen geneettisesti sairaita
pentuja.

Lisätty:
- en käytä jalostukseen koiraa, jolla on ilmennyt neurologisia oireita.

Poistettu:
- patellaluksaatiota koskeva kohta, koska se lisättiin PEVISA:an

Allekirjoittamalla uuden kasvattajasitoumuksen, varmistat, että sinulla on käytössäsi kaikki
sitoumuskasvattajan edut. Saat:

- yhteystietosi Heeler Harrastajat-lehden sitoumuskasvattajalistalle
- yhteystietosi sekä linkin kotisivuillesi SLHY ry:n verkkosivujen

sitoumuskasvattajalistalle
- käyttää kaikessa ilmoittelussasi SLHY ry:n uutta sitoumuskasvattajalogoa
- syntyvät pentueesi SLHY ry:n verkkosivujen pentuvälitykseen

Heeler-kasvattajasitoumuksella on pitkä perinne Suomessa, sillä olemme ottaneet sen käyttöön jo
2000-luvun alussa, lähes yhdistyksen perustamisesta lähtien. Tämän sitoumuksen avulla olemme
saavuttaneet hyvää kasvatustyötä, jossa vallitsee avoin ilmapiiri haastavienkin asioiden tullessa
vastaan. Olemme luoneet yhteisen arvopohjan, yhteiset raamit ja tavoitteet; terveyden edistämisen,
sairauksien ehkäisemisen sekä geenipoolin säilyttämisen ja vaalimisen. Näihin sitoutumalla ja
esimerkkiä maailmanlaajuisesti näyttämällä voimme vaikuttaa merkittävästi rodun tulevaisuuteen.
Asia, joka on yhteinen etumme, koska se on  rodun etu.

Allekirjoittamalla olet tukemassa heelereiden tulevaisuutta yhdessä muiden kasvattajien kanssa!
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Uusi kasvattajasitoumus on tämän kirjeen liitteenä valmiina allekirjoitettavaksi ja se tullaan
päivittämään myös yhdistyksen kotisivuille. Vanhan kasvattajasitoumuksen voimassaolo lakkaa
31.12.2021.

Lähetä uusi kasvattajasitoumus täytettynä ja allekirjoitettuna 31.12.2021 mennessä. Voit lähettää
sopimuksen sähköpostitse skannattuna tai hyvälaatuisena valokuvana tai sähköisesti täytettynä ja
allekirjoitettuna (esim. Adobe Fill & Sign app ohjelmalla) heeler.jalostustoimikunta@gmail.com tai
postitse  Sanna Samio-Karine, Karjamaantie 99, 05430 Nuppulinna.

Kasvattajasitoumuskirje on lähetetty kaikille sitoumuskasvattajille sekä kasvattajille jotka ovat
kasvattaneet lancashire heeler pentueen viimeisen viiden vuoden aikana.

Kaikki kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet ja palauttaneet 31.12.2021 mennessä saavat
uudella sitoumuskasvattajalogolla varustetun tyylikkään mustan vihon, johon on hyvä kirjata tulevia
kasvatussuunnitelmia uudella yhdistyksen kuulakärkikynällä (sekin tulee lähetyksessä mukana).
Lisäksi sponsorimme Royal Canin tarjoaa 3-4 kg koiranruokalahjakortin sekä ilmaisen PRO-
jäsenyyden.

Heeler terveisin
Jalostustoimikunta 2021; Pia Markkanen, Sanna Samio-Karine, Eeva Tuomisto, Julia Vanhapaasto,
Teija Salomaa ja  Kea Vennola sekä asiantuntijajäsenet Anna Floman, Auli Kiminki ja Eeva
Teräväinen.
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