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Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Katri Alavalkama avasi rotukohtaisen neuvottelun ja
toivotti osallistujat tervetulleiksi.



Selvitetään, näkyykö Koiranet Jalostustietojärjestelmässä tilastoissa silmien osalta
tutkimustulos syntymävuoden mukaan ja näkyykö saman koiran kaikki tutkimustulokset
listauksessa vai vain kerran todettuna.



Laaditaan tilastoa siitä, miten käytännössä toteutuu väittämä siitä, että hyvillä blupindeksillä varustetut vanhemmat periyttävät hyvälonkkaisia jälkeläisiä ja huonoilla
indekseillä huonolonkkaisia jälkeläisiä.



Toivotaan yhdistyksen lehteen kirjoitusta lonkkatutkimuksista ja niiden tärkeydestä.
Ohjeistusta joukkotarkastusten järjestämisestä ja niihin saatavista yhdistyksen
sponsoroinneista toivottiin myös muistin virkistämiseksi artikkelia.



Jalostuksen toimintaohjeen täyttävän yhdistelmän osalta blup-indeksin keskiarvo tulee olla
vähintään 101. Tätä pidettiin sopivana.



Polvien ja kyynärien osalta tutkimus sponsorointia toivottiin myös joukkotarkastuksiin.
Polvien ja kyynärien tutkimus säilyy kuitenkin jatkossakin vapaaehtoisena eikä sitä
velvoiteta.



Koiran kuolinsyy ja kuolin aika tulisi omistajan toimesta ilmoittaa Koiranet
Jalostustietojärjestelmään. Myös Kennelliittoon kuulumaton voi Kennelliiton kautta nämä
tiedot ilmoittaa. Omakoiraan rekisteröityneet Kennelliiton jäsenet saavat päivitettyä tiedon
sähköisesti Omakoira-palvelussa.
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Epilepsian osalta keskusteltiin siitä, pitäisikö diagnoosi-ilmoituksen liitteeksi toimittaa
lääkärinlausunto koiran sairaudesta. Todettiin, että epäselvissä tapauksissa koiran tietoja ei
sairastuneiden listalla julkaista ennen lisäselvittelyä.
Epilepsia diagnoosin saanutta koiraa, tämän vanhempia ja sisaruksia ei tulisi käyttää
jalostukseen.
Yhdistyksen kotisivuilla olevan epilepsia-ilmoitus lomakkeen yhteyteen lisätään teksti, jossa
pyydetään liitteeksi toimittamaan jalostustoimikunnalle lääkärin lausunto diagnoosista.
Yhdistyksen lehteen laitetaan lisäksi tieto lomakkeeseen tehtävistä muutoksista.



Yhdistyksen myöntämät joukkotarkastusten sponsorointeja niiden jatkumista päätettiin
esittää vuosikokoukselle.



Käytiin läpi jalostuksen toimintaohje.



Otetaan käyttöön jälleen pentuejäsenyydet, joissa kasvattajan on mahdollista ilmoittaa
pentujen ostajat yhdistyksen jäseniksi heidän suostumuksellaan maksamalla vuoden
jäsenmaksun ostajan puolesta.



Käytiin läpi PEVISA. Uusi PEVISA astuu voimaan 1.7.2016. Siihen saakka vanha PEVISA on
voimassa.



PEVISAn kohdassa 1. Silmät tehdään muutos. Aikaisemmin tekstissä lukenut sana
geenitestillä korvataan sanalla geneettisesti.



Luonneongelmaisten koirien listalla virheellinen nimi 2003 syntyneellä Steephill koiralla,
tämä korjataan.

Elina Laurén

