Kirjoitin nn‐uutisten joulunumeroon useita artikkeleja omista roduistamme. Kaksi päivää deadline
päivämäärän jälkeen 29.11.2017 päätoimittaja ei enää ottanut niitä vastaan, joten julkaisen omat juttuni
jatkossakin täällä kotisivujen artikkeliosiossa, johon alan kerätä muutakin rotujamme hyödyttävää
materiaalia. Marja Salminen

Tässä ensimmäinen jalostustarkastusta käsittelevä artikkeli.

JALOSTUSTARKASTUS 8.10.2017
Rotujemme jalostustarkastus pidettiin pitkästä, pitkästä aikaa pikku‐NN‐Show päivänä 8.10.2017 Vantaan Show Hau
areenalla. Tarkastus oli jalostustoimikunnan järjestämä ja tarkastajina toimivat rodun kasvattajatuomarit Johan Juslin
ja marja salminen. Sihteerinä toimi jalostustoimikunnan jäsen Nan Salminen. Marja Salminen kuvasi kaikki
osallistuneet koirat, joita oli ilmoitettu yhteensä 12 kpl, joista yksi koira oli estynyt saapumasta. Viisi
norfolkinterrieriä ja kuusi norwichinterrieriä. Ulkomuototuomari Hilkka Salohalla on laajentamassa
tuomarioikeuksiaan mm. terrieriryhmään ja hän oli oma‐aloitteisesti tullut seuraamaan rotujemme
jalostustarkastusta. Tarkastus on itse asiassa kaikkein paras tilaisuus seurata kunkin koiran yksilöarvostelua, koska
arviointi on paljon perusteellisempi ja aikaa käytetään enemmän per koira sekä keskustelua voi koko ajan käydä
arvioitsijoiden kanssa.
Molemmista roduista oli laadittu ns. ihannekuvaus, joka oli toimitettu Kennelliittoon jo ennen
jalostustarkastustilaisuutta. Ihannekuvaus oli laadittu ja tarkastus tehtiin Kennelliiton jalostustarkastuslomakkeen
mukaisesti edeten. Osa lomakkeen kohdista ei ole olennaisia meidän roduillemme ja sovimmekin tilaisuuden
päätteeksi, että jalostustoimikunta yhdessä kasvattajatuomareiden kanssa alkaa välittömästi työstää omaa,
paremmin omia rotujamme palvelevaa lomaketta.
Jalostustarkastuksen raportit ovat julkisia ja ne on toimitettu Kennelliittoon sekä julkaistu kotisivuillamme.
Tarkoituksena oli saada esille sellaisia koiria, joita ei ole nähty näyttelyissä. Ilmoittautuminen oli vapaaehtoista,
ketään ei erikseen kutsuttu tarkastukseen, vaan kaikki siellä esitetyt koirat oli ilmoitettu vapaaehtoisesti. Kaikki
esitetyt koirat eivät suinkaan olleet kotikoiratasoisia ja liitänkin tähän loppuun muutaman kuvan erinomaisista
rotujemme edustajista. Lupasin, ettei otettuja kuvia julkaista, ja siksi kuvat ovat ilman koiran nimeä.
Jalostustarkastuksesta on Kennelliiton sivuilta luettavissa seuraavaa:
Jalostustarkastuksen tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja
käyttäytymisestä (huom. meidän tarkastuksemme oli pelkästään ulkomuototarkastus) ohjeen määrittelemissä
tilanteissa. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun
rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin
jalostustavoitteisiin. Rotujärjestö määrittelee ja julkaisee rodun ihannetulokset.
Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Jalostustarkastuksen
suorittamisesta vastaa rotujärjestö tai sen alaisuudessa rotua harrastava yhdistys tai rotuyhdistys, joka nimeää
jalostustarkastajat ja järjestää tarkastustilaisuuden tarvittavine toimihenkilöineen ja tarpeistoineen. Ulkomuodon
jalostustarkastuksen voi suorittaa rotujärjestön nimeämä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin,
tai kaksi rotujärjestön nimeämää muuta ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä.
Rotujärjestö säilyttää jalostustarkastustiedot ja toimittaa ne Kennelliittoon annettujen ohjeiden mukaisesti
viimeistään kuukauden kuluttua jalostustarkastuksesta. Jalostustarkastustulokset ovat virallisia ja julkisia.

Jalostustarkastus suoritettu: Ulkomuoto Koirassa ei ole havaittu rotumääritelmään verraten hylkääviä virheitä tai
puutteita ja koiran arvioidut ominaisuudet vastaavat jalostustavoitteita. Koiralla voi kuitenkin olla jalostuksellisesti
merkityksettömiä tai vähämerkityksellisiä puutteita. Koiralla voi olla myös jalostuksessa huomioitavia selkeitä
yksittäisiä virheitä tai puutteita, jotka ovat kokonaisuuden tai jalostuksen kannalta merkityksellisiä. Virheet eivät
kuitenkaan saa olla sellaisia, jotka heikentävät koiran hyvinvointia tai elämänlaatua.
Seuraavaan tarkastukseen varataan enemmän aikaa koiraa kohti ja se tehdään itse suunnitellun kaavakkeen
pohjalta. Jalostustoimikunta toivoakseni laatii pohjaluonnoksen kommentoitavaksi.

Kiitän kaikkia jalostustarkastukseen osallistuneita koiria ja niiden esittäjiä. Aika montaa suositeltiin jalostukseen
käytettäväksi. Pahoittelen omalta osaltani kiirettä loppupäässä tarkastusta. Oli kiiruhdettava sukulaistytön
kastetilaisuuteen, johon ehdimme nippa nappa ennen pappia.
Juuri ennen kastetilaisuuden alkua puheenjohtajamme Johan Juslin ilokseni soitti ja kertoi, että tarkastuksessa
mukana ollut ulkomuototuomari Hilkka Salohalla osoitti hallitsevansa rodut niin hyvin, että tilaisuus voitiin hänen
osaltaan katsoa näyttötilaisuudeksi, joten hän sai arvosteluoikeudet molemmille roduillemme.

Marja Salminen
toinen arvioitsijoista

