Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2013
Toimikunta
Jalostustoimikunta jatkoi toimintaansa edellisvuoden kokoonpanolla. 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. Tiina Weurlander-Lehtiranta ilmoitti vuoden lopulla eroavansa
jalostustoimikunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen etsitään uutta pyreneittenkoirien edustajaa.
Luonne- ja terveyskysely
Uuden sähköisen luonne- ja käyttäytymiskyselyn tulokset saatiin päivitettyä yhdistyksen kotisivuille
helmikuussa 2013. Lisäksi kevään mittaan päivitettiin terveyskyselyn vastauksia. Kyselyt ovat pysyvästi
esillä ja mahdollisimman monien koiranomistajien toivotaan vastaavan niihin.
Jalostuksen tavoiteohjelmat
Jalostustoimikunta on työstänyt sekä pyreneittenkoirien JTO:n päivityksen että pyreneittenpaimenkoirien
JTO:n päivityksen korjauksia, jotka saatiin Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta. Kummatkin JTO:t
toimitettiin korjattuina tarkistettaviksi joulukuussa ja niiden lopullista hyväksymistä odotetaan.
Kotisivujen pentuvälitys ja jalostustoimikunnan sivusto
Jalostustoimikunta on päivittänyt ahkerasti yhdistyksen kotisivujen pentuvälityssivua, jossa on julkaistu
kaikista yhdistyksen edustamista roduista suunniteltuja, astutettuja ja syntyneitä pentueita sekä uutta kotia
etsiviä aikuisia koiria.
Jalostussivun päivityksiä, muun muassa uudet jalostussuositukset ja tietoa MyDogDNA-hankkeesta, on
toimitettu edelleen päivitettäviksi yhdistyksen nettivastaaville.
Lehti
Jalostustoimikunnan kokoamat terveys- ja jalostuskyselyt julkaistiin lehdessä 1/13. Kussakin Pyrripostissa on
julkaistu ajankohtaisia artikkeleita ja jalostustoimikunnan kuulumiset. Lehdessä 2/13 julkaistiin kooste
Genoscoperin järjestämältä MyDogDNA-luennolta.

Kokoukset
Jalostustoimikunta on käsitellyt asioista sähköisesti ja omalla foorumillaan. Foorumille on myös kerätty
jalostustoimikunnan materiaalia ja 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, edellisvuoden
tapaan MyDogDNA-monimuotoisuutestien tukemiseen 50 eurolla testattua koiraa kohti. Korvausta maksettiin
yhdeksästä koirasta, yhteensä 450 euroa. Koska anomuksia ei saatu koko määrärahan edestä, loppu
määräraha päätettiin osoittaa silmä- ja polvitarkastusten tukemiseen, joita tuettiin anomusten perusteella 300
eurolla. Määrärahasta 250 euroa jäi kokonaan jakamatta.
DLA-monimuotoisuushanke
MyDogDNA-monimuotoisuushankkeesta tiedotettiin jäsenistöä yhdistyksen lehdessä ja hankkeseen
osallistuneille lähetettiin syyskuussa kirje, jossa kerrottiin hankkeen etenemisestä sekä jatkotuesta
hankkeeseen osallistuville koirille. Koiranomistajien toivotaan edelleenkin osallistuvan hankkeeseen
mahdollisimman laajan vertailupohjan saamiseksi. Genoscoperille ehdotettiin pitkä- ja lyhytkarvaisen
pyreneittenpaimenkoiran yhdistämistä breeder-työkalussa, mikä myös toteutui.
Vastaukset Kennelliitolle
Toimikunta vastasi Kennelliiton kyselyyn "Vaaralliset rodut" 10.7.2013.

Tapahtumat
Jalostustoimikunta järjesti lonkkien kimppakuvauspäivän Tampereella 16. elokuuta. Jalostustarkastuksen
järjestämistä tutkittiin, mutta halukkaita järjestäjiä ei löytynyt.
Loppusyksyksi toimikunta oli järjestämässä tuomarikollegiota yhteistyössä yhdistyksen rotujen pääkouluttaja
Elina Haapaniemen kanssa. SSKY ei löytänyt sopivaa ajankohtaa ja päätti myös vaihtaa rotujen
pääkouluttajan kahteen allrounder-tuomariin. Tuomarikollegion ajankohta siirtyi keväälle 2014.
Jalostussuositukset
Jalostussuosituksiin esitettiin Kennelliiton jalostusstrategian mukaisia muutoksia koskien muun muassa
nuorena tehtyjen polvitarkastusten uusimista koiran täytettyä kolme vuotta. Muutokset hyväksyttiin
yhdistyksen vuosikokouksessa marraskuussa.
Muu toiminta
Hallitus päätti päivittää pentuvälityksen sääntöjä jalostustoimikunnan aloitteesta siten, että pentuvälitykseen
voidaan ottaa myös ulkomailla asuvien kasvattajien pentueita, mikäli nämä ovat yhdistyksen jäseniä.
Genoscoperin kanssa solmittiin yhdistysyhteistyösopimus ja yhdistyksen alennuskoodi saatiin kesäkuussa
2013.
Toimikunta vei eteenpäin hallituksen hyväksymän esityksen rotuunottomenettelyn kirjaamiseksi
pyreneittenpaimenkoirien rotukohtaisiin erityisohjeisiin. Ehdotuksen taustalla oli Ranskasta Suomeen
rekisteröimättömänä tuodun, paimensukuisen pyreneittenpaimenkoiran omistajan toive
rotuunottomahdollisuudesta. SSKY hyväksyi ehdotuksen ja se on toimitettiin edelleen Suomen
Kennelliittoon.
Toimikunta vastasi jäsenten tiedusteluihin ja teki pyynnöstä urosehdotuksia kahdelle nartunomistajalle.
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