Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2016
Toimikunta
Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2016 oli: puheenjohtaja Marika Leivonen, sihteeri Soile Tankka ja
muut jäsenet Penita Pilve, Pirjo Suominen, Päivi Kaasinen ja Marja-Leena Kääpä. Loppusyksyllä
toimikunnan Facebook-ryhmään otettiin mukaan vuoden 2017 alusta jäseniksi valitut Kristiina PerviläAndersson, Minna Lavikainen-Salo ja Heidi Utriainen. Toimikunnan jäsenet edustavat kaikkien yhdistyksen
edustamien kolmen rodun harrastajia.
Terveyskysely sekä luonne- ja käyttäytymiskysely
Terveyskyselyiden koosteet päivitettiin yhdistyksen kotisivuille keväällä 2016. 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 muutaman vuorokauden viiveellä yhdistyksen
kotisivujen pentuvälityssivua. Sivuilla 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 1/16. Kussakin Pyrripostissa on
julkaistu ajankohtaisia artikkeleita ja jalostustoimikunnan kuulumiset.
Terveystarkastusten tukeminen
Jalostustoimikunnalle myönnetty vuoden 2016 toimintamääräraha, 1000 (tuhat) 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 10 euroa.
Toimintamäärärahasta maksettiin korvauksia kaikkiaan 760 euroa.
Kokoukset
Jalostustoimikunta on käsitellyt asioista sähköisesti omalla, suljetulla Facebook-foorumillaan. Sähköinen
yhteydenpito on ollut läpi vuoden säännöllistä ja erittäin vilkasta. Toimikunta on pyrkinyt käsittelemään kaikki
asiat mahdollisimman pitkälti reaaliajassa ja tiedottanut hallitukselle käsittelemiensä asioiden tilanteen.
Jalostussuositukset
Toimikunta esitti syksyn yleiskokoukselle muutosta jalostussuositusten silmätarkastuksia koskevaan osioon.
Pyreneittenkoirien suosituksiin lisättiin paimenilla jo ollut suositus, ettei silmäpeilauksen tule olla
astutushetkellä vuotta vanhempi eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden merkkejä. Paimenten
silmätarkastuksia koskevaan suosituikseen muutettiin perinnölliseksi silmäsairaudeksi PHTL/PHPV asteet 36 SKL:n suosituksen mukaisesti.
Lisäksi paimenten jalostussuosituksiin lisättiin kehotus koirien selkäkuvaamisesta.
Yleiskokous hyväksyi muutokset.
Tapahtumat
Hallitus järjesti yhdistyksen kevätkokouksen yhteyteen 5. maaliskuuta ulkomuototuomari Lena Dankerin
luennon Koiran tyyppioppi, rakenne ja liikkeet. Jalostustoimikunta järjesti luennon jatko-osan 28. toukokuuta
Porvoossa.
Jalostustoimikunta oli myötävaikuttamassa Rotumääritelmät auki –tapahtuman toteutukseen 30.-31.7.
Nurmeksessa. Tapahtuman ideoi ja toteutti yksityishenkilönä Kristiina Pervilä-Andersson. Toimikunta
huolehti tapahtuman etukäteismarkkinoinnista.
27. elokuuta pidettiin pyreneittenkoirille ja pyreneittenpaimenkoirille yhteinen jalostustarkastus Orimattilassa.
Kymmenen koiraa jalostustarkastettiin. Tarkastavana tuomarina oli Elina Haapaniemi.

Suomen Pyreneläisten luonnetesti järjestettiin 15.-16.lokakuuta Kyröskoskella jalostustoimikunnan
myötävaikutuksella.
Jalostustoimikunta keräsi ilmoittautumiset ja valitsi koirat 19. marraskuuta pidettyihin ulkomuototuomarien
arvostelu- ja näyttökokeisiin. Koe toteutui pyreneittenkoirien osalta, mutta peruuntui paimenten osalta, koska
mukaan ei ilmoittautunut tuomarikokelaita.

Muu toiminta

SKL uudisti Koiranomistajan peruskurssi -nettisivustoaan ja tiedusteli rotuesittelyjen uudistamisen tarvetta.
Toimikunta katsoi, että nykyiset esittelyt ovat selkeät eivätkä kaipaa uusimista.
Jalostustoimikunta esitti Pyreneittenkoirien PEVISA-ohjelman säilyttämistä ennallaan vuosina 2018-2022.
Toimikunta esitti SKL:n jalostustieteelliselle toimikunnalle, ettei karvanlaatua koskevaa geenitestiä lisättäisi
pyreneittenpaimenkoirien rotukohtaisiin erityisehtoihin, koska pitkä- ja lyhytkarvaisuutta koskeva geenitesti ei
ole rodulle toimiva eikä jakoa lyhyt- ja pitkäkarvaiseen rotumuunnokseen voida sen perusteella tehdä. SKL
hyväksyi esityksen.
Toimikunta vastasi lukuisiin yhdistyksen jäsenten tiedusteluihin kasvatukseen ja jalostukseen liittyvissä
asioissa. Toimikunta muun muassa selvitti SKL:stä,mitä tapahtuu rotumuunnoksesta toiseen siirrettävien
koirien saavuttamille tuloksille. Todettiin, että esimerkiksi taipumuskokeiden tulokset säilyvät, mutta
näyttelytulokset eivät.
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