OHJEET SUOMEN NEWFOUNDLANDINKOIRAYHDISTYS RY:N
JALOSTUSTOIMIKUNNALLE
Yhdistyksen säännöissä (12 §) johtokunnan (hallitus) tehtäväksi määritellään valita 3-6 jäsentä
jalostusneuvostoon (jalostustoimikunta) johtokunnan toimikauden ajaksi. Jalostustoimikunnan
toimintaa ohjaavat yhdistyksen hallitus sekä Kennelliiton ohjeet jalostustoimikunnille.
Kennelliiton ohjeissa rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten
jalostustoimikunnille (voimassa 1.1.2014 alkaen) koiranjalostuksen keskeisiksi tavoitteiksi
määritellään
 rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
 rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien
kehittäminen
 koiran terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen
vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
 rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua
Suomen Kennelliitto jakaa yleistä jalostukseen liittyvää tietoa, antaa neuvontaa sekä ylläpitää
jalostustietokantaa. Rotujärjestöt vastaavat omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta
koskevista tarkemmista ohjeista. Jalostustoimikunta toimii rotujärjestön puolueettomana jalostusta
ohjaavana yksikkönä jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti.
Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata
rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia.
Tavoitteena on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus.
Jalostustoimikunta mm.
 seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja jakaa rotutietoutta
 kerää ja jakaa tietoa rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja
ulkomuotoseikoista
 pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjaa ja
neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia
 järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä
artikkeleita
 seuraa rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun
 kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta
 käsittelee rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat
 seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja
suosituksia sekä tiedottaa niistä jäsenistöään.
Jalostustoimikunta voi antaa kasvattajille tietoja ainostaan virallisista tutkimustuloksista ja
niistä sairauksista, joihin sairaan koiran omistaja tai kasvattaja on antanut kirjallisen luvan
(mm. yhdistyksen terveystietokanta). Jalostustoimikunta ei anna urosehdotuksia kasvattajille,
vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi katsomansa uroksen/urokset. Kasvattaja voi kuitenkin
halutessaan lähettää jalostustoimikunnalle jalostuskyselyn suunnittelemastaan yhdistelmästä.
Tällöin jalostustoimikunta tarkistaa, että ehdotettu yhdistelmä täyttää sekä PEVISA:ssa että
yhdistyksen pentuvälitysohjeessa esitetyt vaatimukset. Kasvattajan tulee lähettää jalostuskysely ja
suunnittelemansa yhdistelmän tiedot jalostustoimikunnalle sähköisesti osoitteeseen
nf.jalostustoimikunta@gmail.com. Jalostuskysely tulee tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään
kuukautta ennen juoksun odotettua alkamista.
Ohjeet on hyväksytty hallituksen kokouksessa xx.xx.2015

