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1. Jalostustoimikunnan kokoonpano
1.1.-31.12.2014
Outi Hälli
Silja Beierschoder
Esa Ruotsalainen
Katja Seeslahti
1.1.-2.6.2014
Johanna Koskinen
3.6.-31.12.2014
Milja Laaksi

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

yhdistyksen

2013-2015

keskustelupalstalla

hyväksyttiin

vuoden

2013

4. Toiminta
Jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostuksen tavoiteohjelmassa mainitaan vuodelle 2014 jatkettavaksi terveyskyselyn toteuttamista.
Viime vuonna kuitenkin päätettiin uudistaa terveyskyselyn toteutustapaa. Vuoden aikana on
toteutettu uusintakysely vuonna 2004 rekisteröidyille koirille (siirtynyt aikaisemmalta vuodelta) ja
vuonna 2005 rekisteröidyille koirille, kuten JTOssa mainitaan. Jatkossa uusia vuosikertoja ei enää
oteta mukaan paperimuotoiseen kyselyyn. Uusintakyselyt toteutetaan vuoden 2007 rekisteröinteihin
asti. Viimeinen tällainen kysely lähtee vuonna 2016. Tämän jälkeen siirrytään 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.
JTOssa mainittua pentuekyselyä jatkettiin vuonna 2014 Katja Seeslahden toimesta. Vuoden aikana
lähetetyistä kyselylomakkeista on palautettu seitsemän kappaletta kuuden eri kasvattajan toimesta.
Tulosten yhteenveto on tehty ja tulokset julkaistu yhdistyksen kotisivuilla. Huomionarvoista on, että
synnytysapua ei ollut tarvinnut yksikään narttu ja nartut olivat hoitaneet pentunsa hyvin.
Jalostustarkastukset
Vuoden 2014 aikana järjestettiin Uroskavalkadi osana terveys- ja jalostuspäiviä Hämeenlinnassa.
Uroskavalkadiin osallistui 7 urosta. Arvioijana toimi Pia Vatanen (kennel Ikurin). Lausunnot
uroksista ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilta.
Suunniteltuna oli yhdistyksen ensimmäisen Open shown järjestäminen kessuleirin yhteydessä
Vaalassa. Leirin peruuntuessa vähäisen osallistujamäärän vuoksi Open showta ei järjestetty.
Jalostuskyselyt ja rekisteröidyt pentueet ja koirat
Vuonna 2014 rekisteröidyistä 18 pentueesta 12:sta (67 % pentueista) oli kysytty
jalostustoimikunnan hyväksyntää. Hyväksyntää kysyttiin hieman aikaisempia vuosia harvemmin.
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Jalostustiedusteluja teki yhteensä 15 eri kasvattajaa, jotka kaikki olivat vuonna 2014
yhdistyksemme jäseniä. Jalostustoimikunnalle lähetettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 23
jalostustiedustelua 23 eri nartulle. Jalostustiedusteluissa kolmessa toimikunnaltamme kysyttiin
urosehdotuksia nartulle ja lopuissa 20: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 23 nartuista kymmenelle oli vuoden 2014 loppuun mennessä
syntynyt pentue. Tiettävästi kolmea (13 %) oli yritetty tiineyttää, mutta yritys ei johtanut tiineyteen.
Yhden (4 %) nartun astutus ei ollut onnistunut ja yhden nartun astutus päätettiin jättää toteuttamatta.
Kolmen nartun astutus on toteutettu tai tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Näistä kolmesta
tiedetään tähän mennessä yhden nartun jääneen tyhjäksi. Viiden yhdistelmän tilanne ei ole
jalostustoimikunnan tiedossa.
Yhteenveto vuoden 2014 aikana syntyneistä pentueista ja jalostukseen käytettyjen koirien
jälkeläismääristä sekä suoritetuista virallisista terveystutkimuksista on nähtävissä yhdistyksen
kotisivuilla kohdassa "Jalostus ja terveys".
Tuontikoiria ei rekisteröity vuoden 2014 aikana yhtään kappaletta.
Yhdistyksen kotisivut, kohta Jalostus
Jalostustoimikunta on huolehtinut sisällön tuottamisesta kotisivujen "Jalostus" alasivun päivityksiin.
Kessu-lehden jalostuspalsta
Kessu 1/2014, Jalostustilastot 2013
Kessu 2/2014, Kotikoira on jalostuskoira
Kessu 3/2012, Sulhasen ja morsiamen arvioinnin muistilista
Kessu 4/2012, Pentuopas on valmis!
Saksanpystykorvien arvostelukoe
Saksanpystykorvien
arvostelukoe
järjestettiin
sunnuntaina
18.9.2014
Klaukkalassa.
Vastaanottavana tuomarina toimivat Jussi Liimatainen ja Esa Ruotsalainen. Arvostelukokeen
läpäisivät Tiina Taulos ja Maija Sylgren. Pirjo Aaltonen suoritti näyttökokeen hyväksytysti. Yksi
tuomarikokelas ei läpäissyt arvostelukoetta. Kaksi tuomarikokelasta peruivat osallistumisensa.
Jalostustoimikunnan jäsenten kouluttautuminen
Jalostustoimikunnan jäsenet eivät osallistuneet järjestettyihin koulutustilaisuuksiin vuoden 2014
aikana.
Muut asiat
Jalostustoimikunta sai päätökseen pitkäaikaisen hankkeen, yhdistyksen Pentuoppaan kirjoittamisen.
Pentuopas tehtiin Marianne Löfin opinnäytetyön pohjalta ja on julkaistu sähköisessä muodossa
yhdistyksen kotisivuilla.
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