Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2014
Toimikunta
Jalostustoimikunta jatkoi toimintaansa edellisvuoden kokoonpanolla. Puheenjohtajana on toiminut Jaana
Viinikka, sihteerinä Soile Tankka ja jäseninä Sanna Tapaninaho, Penita Pilve, Pirjo Suominen ja MarjaLeena Kääpä. Toimikunnan jäsenet edustavat samalla kaikkien yhdistyksen edustamien kolmen rodun
harrastajia. Vuoden alussa toimikunnasta eronneen Tiina Weurlander-Lehtirannan tilalle etsittiin uutta
pyreneittenkoirien edustajaa tuloksetta.
Terveyskysely sekä luonne- ja käyttäytymiskysely
Terveyskyselyiden koosteet saatiin päivitettyä yhdistyksen kotisivuille maaliskuussa 2014. Sekä
terveyskysely että luonne- ja käyttäytymiskysely ovat pysyvästi esillä kotisivuilla ja mahdollisimman monien
koiranomistajien toivotaan vastaavan niihin.
Jalostuksen tavoiteohjelmat
Jalostustoimikunta hioi viimeiset SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan esittämät korjaukset päivitettyyn
pyreneittenpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelmaan.
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 ajankohtaisia Suomen Kennelliiton tiedotteita, on toimitettu edelleen
päivitettäviksi yhdistyksen nettivastaaville.
Lehti
Jalostustoimikunnan kokoamat terveys- ja jalostustilastot julkaistiin lehdessä 1/14. Kussakin Pyrripostissa on
julkaistu ajankohtaisia artikkeleita ja jalostustoimikunnan kuulumiset.
Pyrripostissa 4/2014 julkaistiin jalostustoimikunnan terveiset sekä ohjeet vuoden 2015 terveysmäärärahojen
anomisesta. Terveystutkimusavustukset anotaan vasta vuoden loppupuolella ja maksetaan yhdellä kertaa
joulukuussa 2015. Mikäli raha ei riitä, jalostustoimikunta pidättää oikeuden päättää anomukset saatuaan,
kuinka rahojen jaon suhteen menetellään niin, että tasapuolisuusperiaate säilyy.
Kokoukset
Jalostustoimikunta on käsitellyt asioista sähköisesti sähköpostitse. Toimikunnan käytössä ollut foorumi
kaatui eikä sähköistä arkistoa saatu valitettavasti palautettua. Toimikunnan asioista on laadittu pöytäkirjat,
jotka on toimitettu edelleen hallitukselle. Sähköinen yhteydenpito on ollut läpi vuoden säännöllistä ja erittäin
vilkasta, toimikunta on pyrkinyt käsittelemään kaikki asiat mahdollisimman pitkälti reaaliajassa.
Vuodelle 2015 tutkitaan toimikunnan Facebook-ryhmän perustamista.
Määräraha-anomukset
Jalostustoimikunta päätti käyttää vuoden 2014 toimintamäärärahansa,1000 euroa rodunomaisten
terveystutkimusten tukemiseen, siten, että aikuisten koirien silmä- ja polvitarkastuksia tuettiin 20
eurolla/tutkimus. Pentuesilmäpeilauksia tuettiin 10 eurolla/pentu. Määrärahaa anottiin runsaasti ja sitä oli
vuoden päättyessä jäljellä 90 euroa.
Hallitukselta anottiin joulukuussa vuodelle 2015 tuhannen euron toimintamäärärahaa, jonka hallitus hyväksyi.
Raha päätettiin jakaa terveystutkimustukena seuraavasti: viralliset terveystutkimukset: kyynärät 10 euroa,
lonkat 10 euroa, lanneristinikama 10 euroa, silmät 10 euroa, polvet 10 euroa ja kasvattajien pentupeilaukset
10 euroa/pentu. Luonnetesteistä ja luonnekuvauksesta avustus on 20 euroa/testi.
DLA-monimuotoisuushanke
MyDogDNA-monimuotoisuushankkeesta tiedotettiin jäsenistöä yhdistyksen kotisivuilla. Vuoden 2014 aikana
jäsenten käytettävissä oli yhdistykselle myönnetty alennuskoodi, jonka voimassaolo päättyi vuoden 2014
lopussa. Koiranomistajien toivotaan edelleenkin osallistuvan hankkeeseen mahdollisimman laajan
vertailupohjan saamiseksi.

Vastaukset Kennelliitolle
Toimikunta vastasi SKL:n Jalostustieteellisen toimikunnan kannanottopyyntöön koskien kasvattajien
velvollisuutta ilmoittaa pentueisiinsa syntyneet luonnontöpöhäntäiset pennut ennen rekisteröintiä. Suomen
Pyreneläisten kantana ilmoitettiin, että kasvattajat tulee velvoittaa ilmoittamaan luonnontöpöhäntäisinä
syntyneet pennut ennen pentujen rekisteröintiä ja nykyisellä menettelyllä, eli eläinlääkärin lausunnolla.
Tapahtumat
Lahdessa 12. helmikuuta pidettyyn tuomarikollegioon järjestettiin nopealla aikataululla esille seitsemän
pitkäkarvaista pyreneittenpaimenkoiraa, jotka edustivat mahdollisimman laajalti rodun edustajia niin koon,
rakennetyypin, turkin määrän ja laadun kuin yksittäisten virheidenkin osalta.
Jalostustoimikunta järjesti yhdessä hallituksen kanssa jalostustarkastuksen 28.-29. kesäkuuta sekä
edeltävänä perjantaina pyreneläisten kimppaterveystarkastuspäivän.
Jalostussuositukset
Jalostussuosituksiin ei esitetty muutoksia vuodelle 2015.

Muu toiminta
Jalostustoimikunta esitti hallitukselle ja edelleen Suomen Kennelliitolle yksittäisen, Ranskasta tuodun
rekisteröimättömän, paimensukuisen pyreneittenkoiran rotuunottoa ja samalla rotuunottomenettelyn
kirjaamista pyreneittenpaimenkoirien rotukohtaisiin erityisehtoihin. SKL:n jalostustieteellinen toimikunta
hyväksyi menettelyn.
Jalostustoimikunta teki kevään yleiskokoukseen muutosesityksen pyreneittenpaimenkoirien
tuomarikoulutukseen. Toimikunta ehdotti, että tuomarikokelaitten tulisi osallistua molempien rotumuunnosten
erikoiskoulutukseen yhtäaikaisesti ja vasta suoritettuaan hyväksytysti pitkäkarvaisten arvosteluoikeudet,
kokelas voisi saada lyhytkarvaisten arvosteluoikeudet. Menettely hyväksyttiin Suomen Kennelliitossa.
Toimikunta paheksui yksimielisesti SSKY:n yksipuolista päätöstä pyreneläisten rotujen tuomarikoulutusten
pääkouluttajan vaihtamisesta. Yhteistyössä hallituksen kanssa SSKY:lle lähetettiin asiaa koskeva kirje
helmikuussa 2014. Asia vietiin käsiteltäväksi kevään yleiskokoukseen. SKL:lle laadittiin esitys yhdistyksen
rotujen pääkouluttajan muuttamisesta siten, että Suomen Seurakoirayhdistyksen yksipuolisesti tehtävästä
syrjäyttämä Elina Haapaniemi palautettaisiin pyreneittenkoirien ja pyreneittenpaimenkoirien pääkouluttajaksi.
Anomuksen allekirjoittajiksi pyydettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan lisäksi rotujen kasvattajia.
Vastattiin eläinlääkäri, tutkija Maria Kaukosen tiedusteluun, jossa hän etsii Hannes Lohen johtaman
tutkimusryhmän tutkimusprojektiin pyreneittenkoiria, joilla on todettu PRA tai muu verkkokalvosairaus.
Todettiin, ettei toimikunnalla ole tiedossaan sairaita pyreneittenkoiria.
Toimikunta vastasi lukuisiin yhdistyksen jäsenten tiedusteluihin.
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