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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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2013

4. Toiminta
Jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostuksen tavoiteohjelmassa mainitaan vuodelle 2015 jatkettavaksi terveyskyselyn toteuttamista.
Vuoden aikana on toteutettu uusintakysely vuonna 2006 rekisteröidyille koirille, kuten JTOssa
mainitaan. Yhteenveto tuloksista on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla. Jatkossa uusia vuosikertoja
ei enää oteta mukaan paperimuotoiseen kyselyyn vuonna 2013 tehdyn päätöksen mukaan.
Uusintakyselyt toteutetaan vuoden 2007 rekisteröinteihin asti. Viimeinen tällainen kysely lähtee
vuonna 2016. Tämän jälkeen on ollut tarkoitus siirtyä sähköiseen poikkileikkauskyselyyn viiden
vuoden välein tehtynä. Ensimmäinen tällainen kysely oli tarkoitus tehdä vuonna 2015 ja siitä
eteenpäin viiden vuoden välein. Kyselyn aloitusta ei ole toteutettu vuoden 2015 aikana.
JTOssa mainittua pentuekyselyä ei ole toteutettu vuonna 2015. Pentuekysely on ollut tarkoitus
muuttaa sähköiseen muotoon vuoden 2015. Työ on aloitettu, mutta on vuoden päättyessä kesken.
Jalostustarkastukset
Jalostustarkastuksia ei järjestetty vuoden 2015 aikana. JTOssa vuoden aikana järjestettäväksi
tarkoitettu jalostustarkastus järjestettiin jo vuonna 2014.
Kesäkuussa 2015 käyttöön otettuun SKL:n jalostustarkastukseen liittyen Esa Ruotsalainen lupautui
toimimaan tarkastuksen vastaavana ulkomuototuomarina. Pirre Koivusalo ilmoittautui tarkastuksen
toimihenkilökoulutukseen, mutta ei harmillisesti mahtunut kurssille.
Jalostuskyselyt ja rekisteröidyt pentueet ja koirat
Vuonna 2015 rekisteröidyistä 24 pentueesta 13:sta (54 % pentueista) oli kysytty
jalostustoimikunnan hyväksyntää. Hyväksynnän kysymisen prosenttiosuus kaikista pentueista jatkoi
toista vuotta peräkkäin loivaa laskua.
Jalostustiedusteluja teki yhteensä 19 eri kasvattajaa, jotka kaikki olivat vuonna 2015
yhdistyksemme jäseniä. Jalostustiedusteluita tehneiden kasvattajien määrä lisääntyi vuodesta 2014
ja mukana oli ilahduttavasti uusia kessukasvattajia. Jalostustoimikunnalle lähetettiin vuoden 2015
aikana yhteensä 24
jalostustiedustelua 24 eri nartulle. Jalostustiedusteluissa kolmessa
toimikunnaltamme kysyttiin urosehdotuksia nartulle ja lopuissa 21:ssa toimikunnan hyväksyntää jo
valitulle yhdistelmälle. Kolmea tapausta lukuun ottamatta yhdistelmät saivat jalostustoimikunnan
hyväksynnän. Hyväksymättömässä tapauksessa kasvattajan oman urosehdotuksen sijaan suositeltiin
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käytettävän toista urosta sukujen todennäköisten yhteisten sairausrasitteiden vuoksi.
Jalostustoimikunnan tietojen mukaan yhtään hyväksymättömistä yhdistelmistä ei toteutettu.
Jalostustiedusteluissa mainituista 24 nartuista yhdeksälle oli vuoden 2015 aikana tai alkuvuonna
2016 syntynyt pentue. Tiettävästi neljää narttua oli yritetty tiineyttää, mutta yritys ei johtanut
tiineyteen. Kuuden nartun astutus on toteutettu tai tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana tai
myöhemmin tulevaisuudessa. Viiden yhdistelmän tilanne ei ole jalostustoimikunnan tiedossa.
Yhteenveto vuoden 2015 aikana syntyneistä pentueista ja jalostukseen käytettyjen koirien
jälkeläismääristä sekä suoritetuista virallisista terveystutkimuksista on nähtävissä yhdistyksen
kotisivuilla kohdassa "Jalostus ja terveys".
Tuontikoiria rekisteröitiin vuoden 2015 yksi kappale Tsekeistä.
Yhdistyksen kotisivut, kohta Jalostus
Jalostustoimikunta on huolehtinut sisällön tuottamisesta kotisivujen "Jalostus" alasivun päivityksiin.
Kessu-lehden jalostuspalsta
Kessu 1/2015, Hyvää elämää koiran kanssa -vastuullista koirankasvatusta
Kessu 2/2015, Tee koiriin liittyvät sopimukset huolellisesti etenkin kavereiden kesken
Kessu 3/2015, Selkätutkimukset
Kessu 4/2015, Kessut luonnetestissä Joensuussa
Saksanpystykorvien ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus, arvostelu- ja näyttökokeet
Saksanpystykorvien erikoiskoulutus järjestettiin 20.5.2015 Klaukkalassa. Kouluttavana tuomarin
toimi Esa Ruotsalainen. Koulutukseen osallistuivat tuomarikokelaat Reino Korpela, Kirsi Tevalin,
Riitta Niemelä, Erika Häkkinen, Nina Janger, Hannele Jokisilta, Perttu Ståhlberg ja Tapio Kakko.
Saksanpystykorvien arvostelukoe järjestettiin 18.11.2015 Klaukkalassa. Vastaanottavana tuomarina
toimivat Jussi Liimatainen ja Esa Ruotsalainen. Arvostelukokeen läpäisivät Veli-Pekka Kumpumäki
ja Tapio Kakko. Kolme tuomarikokelasta ei läpäissyt arvostelukoetta.
Hilkka Salohalla suoritti näyttökokeen hyväksytysti vuonna 2015.
Jalostustoimikunnan jäsenten kouluttautuminen
Jalostustoimikunnan jäsenet eivät osallistuneet järjestettyihin koulutustilaisuuksiin vuoden 2015
aikana.
Pentuvälitys
Pentuvälitysohje päivitettiin keväällä 2015. Pentuvälitysmaksun alennusperusteisiin lisättiin
vaatimus lähettää yhdistelmästä jalostustiedustelu jalostustoimikunnalle viimeistään kaksi viikkoa
ennen astutusta. Pentuvälitysohjeen muutos tuli voimaan 1.1.2016.
Muut asiat
Jalostustoimikunta käynnisti vuoden 2015 aikana kessujen terveystietokannan suunnittelun.
Tietokannalle tehtiin ensimmäinen luonnos pelisäännöistä. Asiasta käynnistettiin keskustelua
sosiaalisessa mediassa ja keskustelua on tarkoitus jatkaa vuoden 2016 kessutapaamisessa.
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