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Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2018
Yleistä
Jalostustoimikunta on toiminut kokoonpanossa Jennika Orpana puheenjohtaja, Ritva
Kinnunen sihteeri ja Kirsikka Nurmi-Haara jäsen.
Jalostustoimikunta on hoitanut yhteydenpidon sähköpostin, Facebook-ryhmän ja
Messengerin välityksellä. Kokoukset on pidetty sähköisesti näiden välineiden kautta.
Toiminta
Jalostustoimikunta on järjestänyt kasvattajapäivät, kirjoittanut yhdistyksen lehteen
jalostuspalstaa ja valmistellut Jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä.
Yhdistyksen lehdessä on julkaistu jalostuspalstaa jossa on kerrottu syntyneet pentueet,
terveystulokset ja Suomeen rekisteröidyt uudet tuontikoirat.
Yhdistys on osallistunut hengitysteiden terveyttä mittaavan kävelytestin kehittämiseen ja
ollut yhteydessä Kennelliiton jalostusasiantuntija Katariina Mäen kanssa. Sihteeri Ritva
Kinnunen on osallistunut Kennelliiton järjestämiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin
aiheeseen liittyen. Pilottitesteistä on tiedotettu yhdistyksen sivuilla ja Kasvattajapäivien
yhteydessä järjestettiin shih tzuille oma pilottitesti, johon jäsenet saivat halutessaan
ilmoittaa koiriaan. Etusijalla olivat kasvattajat, mutta kaikki halukkaat pääsivät
osallistumaan. Pilottitesteihin on osallistunut yhteensä 8 shih tzua ja kaikki testeihin
osallistuneet shih tzut ovat läpäisseet testin.
Kasvattajapäivät järjestettiin 3.9.2017 Lempäälässä. Eläinlääkäri Mimma Aromaa luennoi
lyhytkuonoisten koirarotujen hengitysongelmista ja rakenteesta sekä kertoi kävelytestistä.
Eija Verlander puhui shih tzun rotumääritelmästä ja rotutyypistä. Tuula Plathan kertoi
näkemyksiä kasvatustyöstä pitkän linjan kasvattajan näkökulmasta. Puheosuuksien jälkeen
pidettiin kasvattajakokous, jossa keskusteltiin mm. pentuvälityksestä, shih tzun
vakuutusarvosta sekä Jalostuksen tavoiteohjelmasta.
Kollegiot ja erikoiskoulutus
Kollegioita ei järjestetty. Seuraava kollegio on suunnitteilla vuodelle 2018.
Jalostusneuvonta
Jalostuspyyntöjä ei ole enää tullut jalostustoimikunnalle.
Jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostuksen tavoiteohjelma ehdotus on hyväksytty SKL-FKK ry:n jalostustieteellisessä
toimikunnassa 20.06.2007 (5/07). Tavoiteohjelmaa ei ole päivitetty.
Terveyslausunnot
Shih tzuille on tehty 1 kpl sydänkuunteluja, 10 kpl silmä- ja 12 kpl polvitutkimuksia, sekä 8
kpl hengitysteiden terveyttä mittaavaa kävelytestiä vuonna 2017. Uutta terveyskyselyä ei
ole tehty.
Rekisteröinnit
Vuoden 2017 aikana rekisteröitiin 101 shih tzu pentua, jotka ovat syntyneet Suomessa,
sekä 11 kpl tuontikoiria. Rekisteröinnit julkaistaan vuosittain jäsenlehdessä.
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Julkaisutoiminta
Jokaisessa jäsenlehdessä vuoden aikana on ollut jalostuspalsta, jossa on julkaistu silmä- ja
polvitutkimustulokset, sekä vuoden ensimmäisessä lehdessä vähimmäisvaatimukset
täyttävät astutukset ja syntyneet pentueet. Vuoden 2017 näyttelyarvostelut ja –tulokset,
uudet valiot, syntyneet pentueet ja tuontikoirat julkaistaan sähköisenä vuosikirjana vuonna
2018.
Pentuvälitys
Yhdistyksen pentuvälitystä on hoitanut Kati Voittola. Yhdistyksen kotisivuilla on kasvattajan
pyynnöstä julkaistu välitettävät pentueet, joiden kasvattaja on rotujärjestön ja Suomen
Kennelliiton jäsen sekä allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja pentue on
Suomessa syntynyt.

Vantaalla helmikuun 16. päivänä 2018
jalostustoimikunnan puolesta

Jennika Orpana
puheenjohtaja

