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Muistio (laatinut Riina Korhonen)

1. LAADITAAN JALOSTUKSEN TOIMINTAOHJE JA LÄHETETÄÄN SE SSL:LLE HYVÄKSYTTÄVÄKSI.
●

Keskustelun jälkeen päätettiin jatkaa vuoden 2016 mukaisella jalostuksen toimintaohjeella.
Toimintaohje on liitteenä.

2. PEVISA
Pevisa on voimassa vuoden 2018 loppuun. Tehdään mahdolliset muutosesitykset ja lähetetään SSL:lle
hyväksyttäväksi.
●

Pevisaan ei tehty muutoksia. Se hyväksyttiin aikaisemman kaltaisena ja päätettiin lähettää Suomen
Spanieliliitolle hyväksyttäväksi alla olevan mukaisesti:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva
silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C. PRA:ta, perinnöllistä kaihia, GRD:ta, TRD:ta tai PHTVL/PHPV
sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu MRD tai
PHTVL/PHPV aste 1, se voidaan parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
3. JTON:N PÄIVITYS
Rotujärjestöllä on päävastuu JTO:n laatimisesta ja ylläpidosta Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. JTO:n
muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön kokouksessa ennen kuin ohjelma voidaan esittää
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi.
●

Jalostustoimikunta aloittanut JTO:n päivittämisen ja saa apua tarvittaessa Mirja Mertimolta ja
Outiina Viertokankaalta ja toimittaa sen Spanieliliitolle hyväksyttäväksi.

4. JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO
Vuonna 2017 fieldspanielien jalostustoimikuntaan ovat kuuluneet Riina Korhonen ja Merja Saastamoinen.
●

Riina Korhonen ja Merja Saastamoinen jatkavat fieldspanielien jalostustoimikuntana vuoden 2018.

5. TERVEYSKYSELY
●

Jalostustoimikunta oli laatinut yhteenvedon toteutetusta terveyskyselystä. Se esitettiin
rotuneuvottelussa läsnä oleville. Tuloksia vertailtiin aiemman (vuonna 2012 toteutetun) kyselyn
tuloksiin ja tuloksista keskusteltiin.

Jalostuksen toimintaohje 1.10.2017
Silmät:
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.
Koetulos:
Vähintään toisella vanhemmista pitää olla hyväksytty taipumuskoetulos tai
spanieleiden metsästyskokeesta tulos AVO3.
Lonkat:
Jos koiralla on lonkkakuvaustulos C, toisen osapuolen lonkkatuloksen tulee olla A tai
B. D- ja E-lonkkaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.
Näyttelyt:
Virallisesta koiranäyttelystä 15 kk täytettyään toisella osapuolella vähintään tulos
ERI ja toisella vähintään EH.
Sukusiitosprosentti/sukukatokerroin:
Sukusiitosprosentti laskettuna viiden sukupolven mukaan saa olla enintään 6,25 %.
Sukukatokerroin pitää kolmessa sukupolvessa olla 1,0 ja neljässä sukupolvessa
vähintään 0,9.
Ikä:
Nartun saa astuttaa aikaisintaan 22 kk:n iässä. Nartun edellisen pentueen syntymästä
tulee seuraavan pentueen syntyessä olla kulunut vähintään 10 kk.
Terveys:
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.
Luonne:
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.
Voimassaoloaika:
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.
Pentumäärä:
Koiralle sallitaan sen elinaikana enintään 14 pentua. Ensimmäisen pentueen jälkeen
edellytetään, että jälkeläisistä on PEVISA:n määräykset täyttäviä tutkimustuloksia.

