Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2012
Toimikunta
Uusi jalostustoimikunta aloitti toimintansa maaliskuun alussa järjestäytymällä. Puheenjohtajana on toiminut
Jaana Viinikka, sihteerinä Soile Tankka ja jäseninä Sanna Tapaninaho, Penita Pilve, Pirjo Suominen, Tiina
Weurlander-Lehtiranta ja Marja-Leena Kääpä. Toimikunnan jäsenet edustavat samalla kaikkien yhdistyksen
edustamien kolmen rodun harrastajia.
Luonne- ja terveyskysely
Jalostustoimikunta toteutti uuden sähköisen luonne- ja terveyskyselyn yhdistyksen internetsivuilla.
Vastauksia hyödynnettiin pyreneittenpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelman päivityksessä ja ne on
tarkoitus nostaa yleisesti luettaviksi yhdistyksen kotisivuille vuoden 2013 alkuviikkoina. Kysely on pysyvästi
esillä ja mahdollisimman monien koiranomistajien toivotaan vastaavan siihen.
Jalostuksen tavoiteohjelmat
Pyreneittenkoirien JTO:n päivitys valmistui keväällä (toimikunnan ulkoisena työnä) ja siihen saatiin Suomen
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan korjausesitykset, jotka on toimitettu työstettäviksi JTO:n tekijöille.
Jalostustoimikunta toteutti kesän ja alkusyksyn aikana pyreneittenpaimenkoirien JTO:n päivityksen uuteen
mallirunkoon vuosille 2013-2017. Toimikunnan esitys hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa
sellaisenaan ja se on toimitettu eteenpäin SSKY:lle sekä Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle
lausuntoa varten.
Kotisivujen pentuvälitys ja jalostustoimikunnan sivusto
Jalostustoimikunnan esityksestä yhdistyksen kotisivuille avattiin uusi Jalostus-sivu ja kotisivujen pentuvälitys
uusittiin täysin. Web-vastaava on päivittänyt toimikunnan toiveiden mukaisesti jalostusasioita internettiin
(muun muassa jalostussuositukset, tuoreimmat rotumääritelmät, JTO-ehdotukset ja tietoa DLAmonimuotoisuushankkeesta). Päivitystyön toivotaan helpottuvan jatkossa entisestään, sillä hallitus hyväksyi
jalostustoimikunnalle sivujen päivitysoikeudet. Tunnuksia toimikunta ei kuitenkaan ehtinyt vuoden 2012
aikana saada.
Uusitulla pentuvälityssivulla julkaistaan tietoja suunnitelluista ja syntyneistä pentueista kuvan kera. Myös
uutta kotia tarvitsevista aikuisista koirista on mahdollista saada tiedot esille. Uusittu pentuvälitys lähti
välittömästi toimimaan ja siellä on ollut vuoden mittaan useita pentueita kummastakin rodusta.
Pentuvälityssivua päivitetään mahdollisimman ripeään tahtiin niin, että tiedot tulevat esille viikon sisällä
ilmoituksen saamisesta, käytännössä nopeamminkin.
Kokoukset
Jalostustoimikunta on käsitellyt asioista sähköisesti ja omalla foorumillaan. Foorumille on myös kerätty
jalostustoimikunnan materiaalia ja kaikista käsitellyistä asioista on laadittu pöytäkirjat, jotka on toimitettu
edelleen hallitukselle. Toimikunnan sähköinen yhteydenpito on ollut läpi vuoden säännöllistä ja erittäin
vilkasta, toimikunta on pyrkinyt käsittelemään kaikki asiat mahdollisimman pitkälti reaaliajassa.
Määräraha-anomukset
Jalostustoimikunta päätti käyttää terveystutkimuksiin tarkoitetun määrärahansa,1000 euroa
kokonaisuudessaan DLA-monimuotoisuustestien tukemiseen. Lisäksi hallitukselta anottiin tarkoitukseen
2000 euron ylimääräinen tukisumma, joka myönnettiin.
DLA-monimuotoisuushanke
Jalostustoimikunta päätti hallituksen hyväksynnällä toteuttaa yhdistyksen rotuja koskevan monimuotoisuutta
kartoittavan DLA-hankkeen yhteistyössä Genoscoper-laboratorion kanssa. Laboratoriolta saadun tarjouksen
pohjalta hankkeeseen koottiin sitovia ilmoittautumisia, joita saatiinkin kiitettävästi, erityisen innokasta
osanotto oli pyreneittenpaimenkoirien osalta. Koiranomistajat toimittivat tarvittavat verinäytteet aikataulussa
Genoscoperille. Marraskuun lopulla Genoscoper lähestyi jalostustoimikuntaa tarjoten tilaisuutta ottaa osaa
uudenlaiseen, entistä huomattavasti laajempaan DLA-projektiin, johon jalostustoimikunta päätti yksimielisesti
hallituksen hyväksynnällä osallistua aiemmin tarjotun sijaan. Uuteen kartoitukseen sisältyy
monimuotoisuuden lisäksi mm. yli 100 perinnöllisen sairausriskin testaus sekä kansainvälinen DNA-tunniste.
Halukkaille tarjottiin vielä mahdollisuus lähteä mukaan lyhyellä jatkoilmoittautumisajalla. Ilmoittautuneita
saatiin mukaan yhteensä 47. Testin hinta oli 130 euroa / osanottaja ja kun summasta vähennettiin

yhdistyksen tuki, testi tuli maksamaan 67 euroa osallistuvaa koiraa kohti. Laskut lähetettiin loppuvuodesta ja
eräpäivä oli 8.1.2013. Tuloksia testistä odotellaan maaliskuussa 2013 ja ne julkaistaan mahdollisimman pian
Pyrripostissa. Halukkaiden on vielä mahdollista ilmoittautua mukaan tammikuun 2013 loppuun mennessä
130 euron hintaan.
Tapahtumat
Vuosi 2012 on ollut jäsenistölle suunnattujen tapahtumajärjestelyjen osalta välivuosi, sillä jalostuksen
tavoiteohjelmien uusimiset ja DLA-projekti ovat vaatineet jalostustoimikunnan täyden työpanoksen.
Syyspäivien yhteyteen toimikunta järjesti ilmaisen verinäytteenoton, jonka toteutti käytännössä Tiina
Weurlander-Lehtiranta.
Vastaukset Kennelliitolle
Jalostustoimikunta toimitti eteenpäin vuonna 2011 laaditun vastauksen Kennelliiton kyselyyn selkärangan
röntgenkuvaustulosten tallentamisesta jalostustietokantaan sekä hännän pituuksien merkitsemisestä
rekisteröinnin yhteydessä.
Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle tehtiin hallituksen hyväksymä esitys muunnosten risteyttämistä
koskeviksi rotukohtaisiksi erityisehdoiksi. Kennelliitto hyväksyi esityksen seuraavasti: ”Muunnosten väliset
risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään
kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.” Muutokset tulevat voimaan 1.1.2013.
Jalostustoimikunta laati vastaukset kaikkien rotujen osalta SKL:n rotukyselyyn, jonka pohjalta toteutetaan
kurssimateriaali koiranomistajan peruskurssia varten.
Pyreneittenkoirien uusi PEVISA
Jalostustoimikunta merkitsi tiedoksi Kennelliiton päätöksen 28.8.2012 pyreneittenkoirien uudeksi
PEVISAKSI: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja
kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Ohjelma on voimassa 1.1.2013 31.12.2017.
Pentueen ulkomaista isää koskeva pysyvä poikkeuslupa: pyreneittenkoiran PEVISA-vaatimukset eivät koske
kohdussa maahantuotujen, ulkomaisella spermalla siemennettyjen tai ulkomaisen uroksen astumisesta
syntyneiden pentujen rekisteröintiä. Tutkimuslausunto on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa
tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER -rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella
myönnetyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. Poikkeusluvalla
rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi.
Jalostussuositukset
Vastattiin tiedusteluun erillisten jalostussuositusten tarpeesta lyhytkarvaisille ja pitkäkarvaisille paimenille.
Toimikunta ei näe tarvetta erillisille jalostussuosituksille, vaan katsoo, että muunnosten jalostukselliset
ongelmat ja tavoitteet voidaan käsitellä yhdessä.
Pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin esitettiin pieniä muutoksia. Kevätkokouksen hyväksynnällä
jalostukseen käytettävistä koirista tulee täyttää yhdistyksen terveyskysely ennen astutusta, poikkeuksena
ulkomaalaiset urokset. Muutos astui voimaan 1.4.2012.
Koulutus
Jaana Viinikka ja Penita Pilve osallistuivat jalostusneuvojien jatkokurssille 21.-22.4.2012.
Muu toiminta
Toimikunta vastasi joihinkin tiedusteluihin ja yhteydenottoihin jäsenistöltä.
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