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4. Toiminta
Jalostuksen tavoiteohjelma
Alkuvuodesta 2013 saimme viimeisimmät kommentit jalostustieteellisen toimikunnan kommentit
jalostuksen tavoiteohjelmastamme. Pyydettyjä muutoksia ohjelmaan toteutettiin helmi-maaliskuun
aikana ja viimeisin versio lähetettiin Suomen Kennelliittoon hyväksyttäväksi maaliskuussa 2013.
Suomen Kennelliiton hallitus hyväksyi keeshondien jalostuksen tavoiteohjelman vuosille 20132017 kokouksessaan 24.5.2013.
Jalostuksen tavoiteohjelmassa mainitaan vuodelle 2013 jatkettavaksi terveyskyselyn toteuttamista.
Vuoden aikana oli määrä toteuttaa ensimmäinen kysely vuonna 2009 rekisteröidyille koirille sekä
uusintakysely vuonna 2004 rekisteröidyille koirille. Käytännössä vuoden aikana saatiin käsiteltyä
vuoden 2007 ensimmäinen kysely sekä vuosien 2002 ja 2003 uusintakyselyt. Uusien kyselyiden
toteuttaminen siirtyi seuraaville vuosille. Vuoden aikana käynnistettiin terveyskyselyn uusimisen
suunnittelu. Todennäköisesti uusia vuosikertoja ei enää oteta mukaan paperilla ja postitse
toteutettavaan terveyskyselyyn. Uusintakyselyt toteutetaan vuoden 2007 rekisteröinteihin asti.
Viimeinen tällainen kysely lähtisi vuonna 2016. Tämän jälkeen siirryttäisiin sähköiseen
poikkileikkauskyselyyn viiden vuoden välein tehtynä. Tähän kyselyyn voisivat vastata kaikki
kyselyhetkellä elossa olevat koirat. Ensimmäinen tällainen kysely tehtäisiin vuonna 2015 ja siitä
eteenpäin viiden vuoden välein.
Tuomarikoulutusmateriaalin päivitys toteutettiin alkuvuonna 2013.
Katja Seeslahti on huolehtinut vuoden 2012 pentueseurannan toteuttamisesta.
Jalostustarkastukset
Vuoden 2013 aikana ei pyydetty järjestettäväksi eikä järjestetty jalostustarkastuksia. JTOssa
mainittu jalostustarkastus järjestetään kahtena eri tilaisuutena vuoden 2014 loppukesällä.
Jalostuskyselyt ja rekisteröidyt pentueet ja koirat
Jalostustoimikunnalle lähetettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 32 jalostustiedustelua 31 eri nartulle.
Jalostustiedusteluissa kahdessa toimikunnaltamme kysyttiin urosehdotuksia nartulle ja lopuissa
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28:ssa toimikunnan hyväksyntää jo valitulle yhdistelmälle. Viittä tapausta lukuun ottamatta
yhdistelmät saivat jalostustoimikunnan hyväksynnän. Hyväksymättömissä tapauksissa kasvattajan
oman urosehdotuksen sijaan suositeltiin käytettävän toista urosta sukujen todennäköisten yhteisten
sairausrasitteiden vuoksi. Jalostustiedusteluissa mainituista nartuista 14:sta oli vuoden 2013
loppuun mennessä syntynyt pentue; kahta oli yritetty tiineyttää, mutta yritys ei johtanut tiineyteen;
14 yhdistelmää odotti vielä toteutumistaan ja kaksi ei ollut toteutunut missään muodossa.
Jalostustiedusteluja teki yhteensä 22 eri kasvattajaa, jotka kaikki olivat vuonna 2013
yhdistyksemme jäseniä.
Yhteenveto vuoden 2013 aikana syntyneistä pentueista ja jalostukseen käytettyjen koirien
jälkeläismääristä on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla kohdassa "Jalostus ja terveys".
Tuontikoiria rekisteröitiin vuoden 2013 aikana kaksi kappaletta. Näistä yksi koira on syntynyt IsoBritanniassa ja yksi Ranskassa.
Pentuekysely
Pentuekyselyä jatkettiin vuonna 2013 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 1/2013, Askel eteenpäin: Toisen polven jälkeläismäärien huomioiminen kessujalostuksessa
Kessu 2/2012, Infoa jalostustoimikunnasta
Kessu 3/2012, Keeshondien jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty sekä kasvattajahaastattelu
JTOsta
Kessu 4/2012, Terveyskyselyn satoa: Päivitystä sairauksien esiintyvyyteen sekä Pentuvälityksen
ohjeistus linjaan JTO:n kanssa sekä kasvattajahaastattelu JTOsta
Saksanpystykorvien erikoiskoulutus ja tuomarikollegio
Saksanpystykorvien erikoiskoulutus järjestettiin sunnuntaina 10.2.2013 Lempäälässä. Kouluttavana
tuomarina toimi Esa Ruotsalainen ja Susanne Wendell. Koulutukseen osallistuivat seuraavat
tuomarit: Markku Kipinä, Pirjo Aaltonen, Jetta Tschokkinen, Hilkka Salohalla, Maija Sylgren ja
Rune Fagerström. Tilaisuus oli tuomareiden lisäksi avoin rodun harrastajille tarkoituksena
perehdyttää heitä keeshondin rotumääritelmän tulkintaan.
Saksanpystykorvien arvostelukoe järjestettiin yhdessä muiden saksanpystykorvien kanssa 5.9.2013
Nurmijärvellä. Vastaanottavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Jussi Liimatainen.
Saksanpystykorvien arvosteluoikeudet saivat Rune Fagerström, Markku Kipinä, Anneli Pukkila ja
Jetta Tschokkinen. Kaksi tuomarikokelasta ei suorittanut koetta hyväksytysti.
Jalostustoimikunnan jäsenten kouluttautuminen
Jalostustoimikunnan jäsenet eivät osallistuneet järjestettyihin koulutustilaisuuksiin vuoden 2013
aikana.
Muut asiat
Jalostustoimikunta valmisteli ja ehdotti hallitukselle kennel Kellokukan rekisteröimätöntä keeshond
pentuetta koskevan asian tiedottamisen Kennelliitolle.
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