Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2015
Toimikunta
Jalostustoimikunnan kokoonpano vaihtui vuoden 2015 alussa siten, että uutena puheenjohtajana aloitti
Marika Leivonen. Sihteerinä jatkoi Soile Tankka ja jäseninä Penita Pilve, Pirjo Suominen ja Marja-Leena
Kääpä. Uutena jäsenenä toimikunnassa aloitti Päivi Kaasinen. Toimikunnan jäsenet edustavat samalla
kaikkien yhdistyksen edustamien kolmen rodun harrastajia.
Terveyskysely sekä luonne- ja käyttäytymiskysely
Terveyskyselyiden koosteet saatiin päivitettyä yhdistyksen kotisivuille keväällä 2015. Sekä terveyskysely että
luonne- ja käyttäytymiskysely ovat pysyvästi esillä kotisivuilla ja mahdollisimman monien koiranomistajien
toivotaan vastaavan niihin.
Kotisivujen pentuvälitys ja jalostustoimikunnan sivusto
Jalostustoimikunta on päivittänyt reaaliajassa, korkeintaan kahden vuorokauden viiveellä 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 1/15. Kussakin Pyrripostissa on
julkaistu ajankohtaisia artikkeleita ja jalostustoimikunnan kuulumiset.
Terveystarkastusten tukeminen
Jalostustoimikunnalle myönnetty vuoden 2015 toimintamääräraha, tuhat (1000) euroa, ohjattiin
kokonaisuudessaan rodunomaisten terveystarkastusten sekä luonnetestien ja MH-testien tukemiseen.
Pyrriposteissa julkaistiin vuoden aikana ohjeet terveystarkastustukien anomiseen. Tukea maksettiin
virallisista lonkka-, LTV-, kyynär- ja polvilausunnoista sekä silmätarkastuksista 10 euroa kustakin. Lisäksi
MH-luonnekuvauksesta tai suoritetusta luonnetestistä korvattiin 20 euroa.
Ensi kertaa kokeiltiin sitä, että anomukset otettiin vastaan marraskuun loppuun mennessä ja kaikki tuet
maksettiin keskitetysti joulukuussa. Käytäntö todettiin erittäin hyvin toimivaksi ja toimintamääräraha tuli
jaettua lähes kokonaisuudessaan.
Kokoukset
Jalostustoimikunta on käsitellyt asioista sähköisesti sähköpostitse ja omalla, suljetulla Facebookfoorumillaan. Sähköinen yhteydenpito on ollut läpi vuoden säännöllistä ja erittäin vilkasta, toimikunta on
pyrkinyt käsittelemään kaikki asiat mahdollisimman pitkälti reaaliajassa. Hallitukselle on esitetty pöytäkirja
toimikunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista.
Jalostussuositukset
Toimikunta esitti syksyn yleiskokoukselle muutosta jalostussuositusten polvitarkastusten voimassaoloa
koskevaan osioon. Kokous hyväksyi muutoksen ja se otettiin käyttöön takautuvasti vuoden 2015 alusta
alkaen. Tarkistetun suosituksen mukaan alle kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitarkastus on voimassa
kahden (2) vuoden ajan. Yli kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitarkastus on voimassa lopun ikää.
Tapahtumat
Yhdistyksen erikoisnäyttelyn yhteydessä 6. kesäkuuta ELL Penita Pilve teki virallisia polvitarkastuksia.
Tampereella järjestettiin joukkoterveystarkastuspäivä 7. lokakuuta, jossa etusija oli Suomen Pyreneläisten
jäsenten omistamilla koirilla. Päivän aikana oli mahdollisuus tutkituttaa virallisesti polvet, selkä ja silmät,
tutkivina eläinlääkäreinä Juha Kallio ja Elina Pietilä.
Jalostustoimikunta järjesti yhdistyksen syyskokouksen yhteyteen kaksi asiantuntijoiden pitämää
terveysluentoa. Anu Lappalainen alusti koirien selkälausunnoista aiheenaan erityisesti lanneristinikamamuutokset. Elina Pietilän aiheena olivat koirien silmäsairaudet.

Muu toiminta
Jalostustoimikunta esitti pyynnöstä hallitukselle kesän 2017 erikoisnäyttelyn tuomareita. Jalostustoimikunta
esitti pyreneittenkoirien tuomariksi Elina Haapaniemeä ja pyreneittenkoirille Norbert Gainchea sekä
molemmille roduille yhteiseksi varatuomariksi Elena Ruskovaaraa.
Jalostustoimikunta tiedusteli jäsenistöltä tulleen pyynnön perustella Suomen Kennelliitolta, voisiko SKL
vaikuttaa FCI:n kautta siihen, että Moskovan World Dog Shown (kesäkuu 2016) puuttuvat rotutuomarit
julkistettaisiin. Pyreneittenpaimenkoiralle ei ollut edullisimpien ilmoittautumisten jo umpeuduttua nimettynä
rotutuomaria. SKL:n vastauksen mukaan näyttelyn järjestäjien toimintaan ei ole mahdollista vaikuttaa.
Otettiin kantaa tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien PEVISA-ohjelmaan, jota käsiteltiin SSKY:n kokouksessa
marraskuussa.
Jalostustoimikunta sai käsiteltäväkseen pentueen epäselvää polveutumista koskevan asian, jonka se vei
edelleen Suomen Kennelliitton Jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) käsiteltäväksi. JTT velvoitti pentueen
polveutumisen varmistettavaksi.
Toimikunta vastasi lukuisiin yhdistyksen jäsenten tiedusteluihin kasvatukseen ja jalostukseen liittyvissä
asioissa.
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