Jalostustoimikunta

TOIMINTAKERTOMUS
Vuosi 2012

1. Jalostustoimikunnan kokoonpano
1.1.-31.12.2012
Outi Hälli
Silja Beierschoder
Johanna Koskinen
Esa Ruotsalainen
Katja Seeslahti
Petri Turunen

puheenjohtaja
jäsen (kasvattaja)
jäsen (kasvattaja)
jäsen (kasvattaja, ulkomuototuomari)
jäsen (kasvattaja)
jäsen (kasvattaja)

2. Jalostustoimikunnan kokoukset ja asioiden hoitaminen
Jalostustoimikunnan asioista keskusteltiin ja päätettiin
jalostustoimikunnan omalla alueella.
3. Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma kaudelle
vuosikokouksessa.
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4. Toiminta
Jalostuksen tavoiteohjelma
Vuosi 2012 on ollut poikkeuksellinen jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamisen suhteen, koska
rodullamme ei ole ollut voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa vuoden aikana. Aikaisempi
jalostuksentavoiteohjelma on päättynyt vuoteen 2011. Uuden jalostuksen tavoiteohjelman
viimeistely on jatkunut koko vuoden 2012 ajan. Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen
toimikunnan (JTT) sekä luonnetoimikunnan kommentit tavoiteohjelmaan saatiin vuoden 2012
keväällä. Ohjelman muokkaus kommenttien mukaan tehtiin syksyn 2012 aikana ja ohjelman
toimitettiin uudelleen JTT:n tarkastettavaksi vuoden 2012 joulukuussa.
Uudessa, vielä Kennelliiton hyväksyntää odottavassa jalostuksen tavoiteohjelmassa mainitaan
edelleen tehtäväksi terveyskysely vuonna 2008 rekisteröidyille koirille sekä uusintakysely vuonna
2003 rekisteröidyille koirille. Näistä kyselyistä on toteutettu vuonna 2003 rekisteröityjen koirien
uusintakysely. Vuonna 2008 rekisteröityjen koirien ensimmäinen kysely siirtyi toteutettavaksi
vuodelle 2013. Kuluneen vuoden aikana on toteutettu vuodelta 2011 siirtynyt kysely vuonna 2007
rekisteröidyille koirille sekä uusintakysely vuonna 2002 rekisteröidyille koirille. Vastauksia on
saapunut, mutta niiden käsittely on vielä kesken.
Tuomarikoulutusmateriaalin päivitys on siirtynyt vuodelta 2009 edelleen vuodelle 2012 ja on
vieläkin toteuttamatta.
Järjestettäväksi mainittu Terveys- ja jalostuspäivä järjestettiin syyskuussa 2012 osana yhdistyksen
erikoisnäyttelyviikonloppua Hammaslahdessa. Päivän ohjelmana oli nartun pennuttamiseen liittyvä
luento ja luennoitsijana oli ELL Auli Koponen. Päivän järjestelyistä vastasi Katja Seeslahti.
Jalostustarkastukset
Vuoden 2012 aikana ei pyydetty järjestettäväksi eikä järjestetty jalostustarkastuksia.
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Terveysasiat
Osallistuimme edelleen Hannes Lohen käynnistämään koirien geenitutkimushankkeeseen. Näytteitä
on kerätty vuoden 2012 loppuun mennessä 228 kappaletta. Lisäystä vuoden 2010 lopun tilanteeseen
on 10 näytettä. Varsinaista yhteisverinäytteenottoa ei järjestetty.
Jalostuskyselyt ja rekisteröidyt pentueet ja koirat
Jalostustoimikunnalle lähetettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 28 jalostustiedustelua 26 eri nartulle.
Jalostustiedusteluissa neljässä toimikunnaltamme kysyttiin urosehdotuksia nartulle ja lopuissa
22:ssa toimikunnan hyväksyntää jo valitulle yhdistelmälle. Yhtä tapausta lukuun ottamatta
yhdistelmät saivat jalostustoimikunnan hyväksynnän. Hyväksymättömässä tapauksessa kasvattajan
oman urosehdotuksen sijaan suositeltiin käytettävän toista urosta sukujen todennäköisten yhteisten
sairausrasitteiden vuoksi. Jalostustiedusteluissa mainituista nartuista kahdeksalle oli vuoden 2012
loppuun mennessä syntynyt pentue; yhtä oli yritetty tiineyttää, mutta yritys ei johtanut tiineyteen;
18 yhdistelmää odotti vielä toteutumistaan ja yksi ei ollut toteutunut missään muodossa.
Jalostustiedusteluja teki yhteensä 18 eri kasvattajaa, jotka kaikki olivat vuonna 2012
yhdistyksemme jäseniä.
Keeshondpentueita rekisteröitiin 19 kappaletta. Näissä oli yhteensä 102 pentua. Pentueita syntyi
yhteensä 18 eri kasvattajalle, joista 16 oli yhdistyksemme jäseniä. Rekisteröidyistä pentueista 14
tapauksessa eli 74 prosentissa oli kysytty jalostustoimikunnan hyväksyntää. Jalostuksen
tavoiteohjelmassamme mainitut vähimmäisvaatimukset täyttyivät varmasti yhdistelmistä 16
kappaleessa eli 84 prosentissa. Kolmessa yhdistelmässä ehtojen täyttyminen jäi tuntemattomaksi.
Yhdistelmissä käytettiin yhteensä 18 eri urosta ja 19 eri narttua. Yhdenkään uroksen kohdalla ei
ylity jalostuksen tavoiteohjelmassa mainittu tavoite vuosittaisesta pentumäärästä (korkeintaan 10 %
kyseisen vuoden aikana syntyneistä pennuista) tai tavoite viiden viimeisen vuoden rekisteröityjen
pentujen määrästä (alle 5 % viiden viime vuoden aikana rekisteröidyistä koirista). Vuoden 2012
pentueiden jälkeen kahdella uroksella ja viidellä nartulla (jälkeläisten lukumääräseurannassa
olevista 70 uroksesta ja 81 nartusta) on toisen sukupolven jälkeläisiä yli 10 % viimeisen neljän
vuoden rekisteröidyistä pentueista.
Yhteenveto vuoden 2012 aikana syntyneistä pentueista ja jalostukseen käytettyjen koirien
jälkeläismääristä on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla kohdassa "Jalostus ja terveys".
Tuontikoiria rekisteröitiin vuoden 2012 aikana kolme kappaletta. Näistä yksi koira on syntynyt IsoBritanniassa, yksi Venäjällä ja yksi Saksassa.
Pentuekysely
Pentuekyselyä jatkettiin vuonna 2012 Katja Seeslahden toimesta. Vuoden aikana lähetetyistä
kyselylomakkeista on palautettu viisi kappaletta. Tulosten yhteenvetoa ei ole vielä tehty.
Yhdistyksen kotisivut, kohta Jalostus
Jalostustoimikunta on huolehtinut sisällön tuottamisesta kotisivujen "Jalostus" alasivun päivityksiin.
Kessu-lehden jalostuspalsta
Kessu 1/2012, Koirien virallisiin terveystutkimuksiin päivitystä
Kessu 2/2012, Keeshondnartut ovat hyviä emoja sekä Seurakoira on käyttökoira
Kessu 3/2012, Kansainvälistä kasvatusta pakastespermalla
Kessu 4/2012, Jalostustilastot 2011
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Saksanpystykorvien erikoiskoulutus ja tuomarikollegio
Saksanpystykorvien erikoiskoulutusta tai tuomarikollegiota ei pyydetty järjestettäväksi eikä
järjestetty vuoden 2012 aikana.
Jalostustoimikunnan jäsenten kouluttautuminen
Jalostustoimikunnan jäsenet eivät osallistuneet järjestettyihin koulutustilaisuuksiin vuoden 2012
aikana.
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