
Jalostustoimikunnan toimintakertomus v. 2022 

Jalostustoimikunnan jäsenet:  Puheenjohtaja: Ritva Kinnunen  

Sihteeri: Mirka Pekkalainen  

Jäsen: Kati Mäkelä 

Toimikunta on kokoontunut säännöllisesti omassa Facebook ryhmässään, Messengerin sekä Teamsin 

kautta. 

 

Rotuyhdistyksen lehdessä on julkaistu jalostuspalstaa jossa on kerrottu syntyneet pentueet, 

terveystulokset, rekisteröinnit sekä Suomeen rekisteröidyt uudet tuontikoirat. 

Samoin lehdessä sekä yhdistyksen nettisivuilla on julkaistu Erikoisnäyttelyn ja Club Shown'n 

näyttelytulokset. 

Näyttelytulokset 2022 julkaistaan erillisessä vuosijulkaisussa internetissä kun jalostustoimikunta saa 

kirjoitetut tulokset hallituksen määrittelemältä arvostelujen puhtaaksikirjoittajalta.  

Arvostelut tulevat luettavaksi yhdistyksen issuu kanavalla osoitteessa https://issuu.com/shihtzury 

25.1.2022 on järjestettiin luento rotumääritelmästä kasvattajille ja muille rodusta kiinnostuneille 

teamsin kautta, luennoitsijana Eija Verlander. Osallistujia luennolla oli yhteensä 18.  

Kennelliiton pentulistalta on käsitelty kaksi ilmoitusta, jotka eivät täyttänyt yhdistyksen 

jalostussuosituksia (JTO:n suositukset). 

2021 anottiin korvauksen piiriin nuorten koirien kuolinsyytutkimukset (myös ei jäsenille), ja hallitus 

puolsi sitä. Kyseinen korvaus otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta ja se koskee kaikkia Suomessa 

rekisteröityjä shih tzuja ja on voimassa toistaiseksi.  

Jalostustoimikunnalle on tullut vuonna 2022 yksi korvausanomus, joka on hyväksytysti käsitelty. 

Jalostustoimikunta on hakenut hallitukselta virallisten terveystulosten tutkimusten korvattavuutta 

yhdistyksen jäsenille vuodelle 2022. Tarkoituksena saada enemmän virallisia terveystuloksia 

rodullemme ja myös tukea yhdistyksen jäseniä niitä tekemään. Vuosina 2020 (60 kpl), 2021 (68 kpl) 

ja 2022 (39 kpl) on tullut mukavasti virallisia terveystuloksia, joten tuki on selkeästi lisännyt 

terveystutkimusten tekoa.  

Hallitus puolsi jalostustoimikunnan anomusta ja vuoden 2022 hakemuksille päätti maksimisumman 

olevan 1 500 €. Tuen saaminen edellyttää vuoden 2022 jäsenmaksun maksamista. 

Vuoden 2022 loppuun mennessä oli maksettu jäsenille tukea 343,00 €. 

Jalostustoimikunnalle saapuneet hyväksytyt tukisumma anomukset:  

26.2.22 Besamanos Shes Kinda Hot   40,00 

16.2.22 Thunderclap Echo of The Wind    40,00 

16.2.22 Besamano’s Paw Prints To Follow                        40,00 

 22.5.22 Kuminaaman Amazing Gem Treasure                48,00 

 22.5.22 Kuminaaman Amazing Gem Treasure                 15,00 

 8.6.22 Parsialan Rockin Daddy's Boy                                 25,00 

 21.9.22 Ta maria Always Time for Sparkling                    15,00 

 17.11.22 Jo-Kin's The Hair Strikes Back                   120,00 

Yhteensä 343€ 

 

https://issuu.com/shihtzury


Ritva Kinnunen ja Kati Mäkelä osallistuivat rotujärjestön oikeudet ja velvollisuudet 

ulkomuototuomarikoulutuksessa –koulutukseen 6.4.2022.  

Kati Mäkelä osallistui Kennelliiton järjestämään syventävään jalostuskurssiin 6.11.2022 Vantaalla. 

Jalostustoimikunta laati JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman 

seurannan vuodelle 2022 tehtävän mukaisesti virallisten jalostustarkastusten profiilit 

(käyttäytyminen ja ulkomuoto). Profiilit on tarkistanut Shih Tzu ry kouluttava tuomari Tanya Ahlman-

Stockmari. Eija Verlander on avustanut jalostustoimikuntaa ulkomuotoprofiilin laadinnassa. Profiilit 

on esitetty hallitukselle ja toimitettu SKL:on hyväksyttäväksi 8.6.2022, ulkomuodon ihanneprofiili on 

hyväksytty Kennelliitossa ja otettu käyttöön alkaen 20.7.2022. Kennelliiton antamat muutokset 

korjattiin profiiliin. Käyttäytymisen profiili on hyväksytty ja otettu käyttöön 1.9.2022. 

Jalostustoimikunta on tehnyt laajan terveyskyselyn koskien rodun tämänhetkistä tilaa, kysely löytyy 

yhdistyksen sivuilta osoitteesta https://shihtzury.fi/terveyskysely. Terveyskyselyn vastaukset 

analysoidaan kun niitä on tullut tarpeeksi. 

Pyysimme hallitusta kokoukseen kosken tulevaan eläinten hyvinvointilakia ja sen tuomia muutoksia. 

Päätimme pyytää hallituksen kanssa Kennelliitolta apua ja tukea tämän lain edessä ja sen edetessä, 

kirje on lähetetty Kennelliittoon heinäkuussa 2021. Kennelliitto on pyytänyt yhdistyksen hallitusta 

sekä jalostustoimikuntaa neuvottelutilaisuuteen, joka järjestetään kun uuden hyvinvointilain 

päätökset ovat tiedossa. 

 

Toimintasuunnitelman mukaisten terveyspäivien järjestäminen jäsenistölle ja kasvattajille siirtyi 

vuodelle 2023. Toimintasuunnitelma sitoo yhdistystä. 

Kävelytestiä järjestettiin Nurmijärvelle 27.11.22, mutta pienen ilmoittautumismäärän vuoksi se 

peruutettiin. Seuraava kävelytesti on suunniteltu järjestettävän vuonna 2023. 

Shih Tzu r.y. jalostustoimikunta ehdotti hallitukselle rodun viemistä Pevisaan. Hallitus hyväksyi 

ehdotuksen ja se käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa maaliskuussa 2023. 

 

PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2024-31.12.2026 

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatio- ja 

silmätarkastuslausunto.  

Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa 

vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla hyväksytty 

kävelytesti. Rekisteröinnin raja-arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa 

vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 

 

 

17.1.2023 

Shih Tzu ry Jalostustoimikunta 

https://shihtzury.fi/terveyskysely.

