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1. Jalostuksen toimintaohjeen päivitys
Muutoksia tuli kahteen kohtaan: jatkossa koiralle sallitaan sen elinaikana entisen 13
pennun sijaan 14 pentua, koska rekisteröintimäärät ovat viimeisen viiden vuoden
aikana hiukan kasvaneet. Toisena muutoksena näyttelytulos: aikaisemmin
molemmilla osapuolilla tuli olla vähintään tulos ERI, nyt toiselle riittää EH, toisella
oltava edelleen ERI.
Jalostuksen toimintaohje kokonaisuudessaan, katso liite.
2. SKL:n terveyskysely
Kennelliiton sivuilla on terveyskysely, johon fieldin omistajien toivotaan vastaavan.
Rotujärjestöllä on mahdollisuus saada yhteenveto Kennelliitosta oman rodun
tuloksista.
3. SKL:n jalostustarkastus
Kennelliitto on aloittanut käyttäytymisen jalostustarkastajien koulutuksen. Rodun
ihanneprofiilin laatimisesta ja tarkastusten toteutuksesta odotetaan lisäinformaatiota
Spanieliliitolta.
4. Hanne Lohen geenitutkimus
Tutkimus edelleen käynnissä ja näytteitä fieldeistä kaivataan. Mietittiin mahdollisuutta
järjestää alueittain joukkonäytteenottoja. Asia jäi harkittavaksi.
Hannes Lohella on menossa mm. koirien käyttäytymistutkimus, johon voi osallistua
täyttämällä www.koirangeenit.fi sivuilla kyselylomakkeen. Lomakkeen voi täyttää,
ilman että koirasta otetaan verinäyte.
5. Fieldspanielien tuomarikoulutuksen järjestäminen
Outiina kertoi tuomarikoulutuksen järjestämisestä. Päävastuu on rotujärjestöllä, joka
delegoi käytännön vastuun. Tilaisuuteen pyritään aina saamaan molemmista
sukupuolista eri ikäisiä ja eri tasoisia koiria. Tällä hetkellä Mirja Mertimolla ja Outiina
Viertokankaalla ollut päävastuu koirien keräämisessä.
6. Jalostustoimikunnan kokoonpano
Nykyinen jalostustoimikunta lopettaa vuodenvaihteessa. Uutta jalostustoimikuntaa ei
tässä kokouksessa saatu valittua. Tavoitteena on, että yhdistyksen vuosikokoukseen
mennessä (15.10.) ehdokkaat olisi nimetty.

Jalostuksen toimintaohje 24.9.2016
Perinnöllistä silmäsairautta tai kohtalaista/vakavaa luomisairautta sairastavaa koiraa ei pidä
käyttää jalostukseen. Jos koiralla on lievä luomisairaus, toisen osapuolen pitää olla tältä osin
terve. Jos koiralla on avoin/epäilyttävä silmätarkastuslausunto, tutkimus pitää tehdä
uudelleen n. vuoden kuluttua. Jos tulos on muuttumaton, voidaan koiran käyttämistä harkita
tapauskohtaisesti.
Vähintään toisella vanhemmista pitää olla hyväksytty taipumuskoetulos tai spanieleiden
metsästyskokeesta tulos AVO3.
Jos koiralla on lonkkakuvaustulos C, toisen osapuolen lonkkatuloksen tulee olla A tai B. D- ja
E-lonkkaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.
Virallisesta koiranäyttelystä 15 kk täytettyään toisella osapuolella vähintään tulos ERI ja
toisella vähintään EH.
Sukusiitosprosentti laskettuna viiden sukupolven mukaan saa olla enintään 6,25 %.
Sukukatokerroin pitää kolmessa sukupolvessa olla 1,0 ja neljässä sukupolvessa vähintään
0,9.
Nartun saa astuttaa aikaisintaan 22 kk:n iässä. Nartun edellisen pentueen syntymästä tulee
seuraavan pentueen syntyessä olla kulunut vähintään 10 kk.
Jalostukseen ei suositella koiraa, jolla on elinikää lyhentävä tai elämänlaatua heikentävä
vika tai sairaus, eikä sen 1. asteen sukulaisia (jälkeläiset, vanhemmat, pentuesisarukset), jos
sairautta epäillään perinnölliseksi.
Koiraa, joka on todettu aggressiiviseksi tai hyvin araksi kahdessa eri näyttelyssä, tai hylätty
kahdesti rodunomaisessa kokeessa (SPA, SPME) luonteensa takia, ei pidä käyttää
jalostukseen. Jos koiraa halutaan myöhemmin käyttää jalostukseen, se on kaksi vuotta
täytettyään käytettävä uudelleen kahdessa näyttelyssä, jossa sen luonne on todettu
rodunomaiseksi.
Tarkastamispyynnön voimassaoloaika on 2 kk. Sen jälkeen kasvattajan on pyydettävä
lisäaikaa, joka on taas 2 kk. Lisäajan voi pyytää sähköpostiviestillä, jos olosuhteet eivät ole
muuttuneet.
Koiralle sallitaan sen elinaikana enintään 14 pentua. Ensimmäisen pentueen jälkeen
edellytetään, että jälkeläisistä on PEVISA:n määräykset täyttäviä tutkimustuloksia.

