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Jalostustoimikunnan toimintaohjeet
Yleistä:
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten
jalostustoimikunnille
Hyväksytty hallituksessa 16.10.2008
YLEISTÄ
Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
• rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
• rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen
• koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen
vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
• rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua Suomen Kennelliitto (jäljempänä
Kennelliitto) antaa yleistä jalostukseen liittyvää tietoa ja ylläpitää jalostustietokantaa. Rotujärjestöt ja
niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset sekä rotuyhdistykset vastaavat sääntöjensä edellyttämällä
tavalla omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista.
Jalostustoimikunta toimii kunkin rodun rotujärjestön puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä.
Jalostustoimikunnan tulee olla tiedoiltaan riittävän laaja, jotta se pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa
koirissa esiintyviin yleisiin perinnöllisiin sairauksiin sekä omassa rodussa tunnettuihin jalostuksessa
huomioitaviin sairauksiin ja ominaisuuksiin sekä niiden vaikutuksiin. Rotujärjestöjen, jotka edustavat
useampaa rotua, tulee huolehtia jalostuksen ohjauksesta kaikkien edustamiensa rotujen osalta.
Jalostustoimikunnan jäsenillä tulee olla riittävät tiedot rodusta, sen historiasta, käyttötarkoituksesta ja
jalostuksen pääperiaatteista sekä kokemusta kasvattamisesta. On suositeltavaa, että ainakin yksi
toimikunnan jäsen on Kennelliiton jalostusneuvojakurssin käynyt ja yksi ko. rodun ulkomuototuomari.
Jalostustoimikunta voi käyttää apunaan myös rotujärjestön ulkopuolisia asiantuntijoita. Rotujärjestöjen on
tuettava jalostusneuvojien koulutusta.
JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT
Jalostustoimikuntien tulee neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan noudattaa eläinsuojelulain (247/1996) 8 §
ja eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 24 § sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva
päätöslauselmaa (1995) soveltuvin osin sekä Kennelliiton tavoitteita terveen koiranjalostuksen
edistämiseksi ja toimia rotujärjestön jalostuksen tavoite- (JTO) - ja PEVISAohjelman mukaisesti. Rotujärjestö
voi halutessaan määritellä erikseen toimikunnan tehtävät. Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja
neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tasoa ja kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia
sekä laatia tavoite- ja toimintaohjelmia, huolehtia yhteydenpidosta ja tietojen vaihdosta.
Jalostustoimikunnan tulee:
• seurata rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja erityisesti rodun kotimaassa ja jakaa rotutietoutta
• toimia puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi huomioiden koko käytettävissä oleva
koiramateriaali
• kerätä ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja
ulkomuotoseikoista
• tulee pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjata ja neuvoa uusia
kasvattajia ja urosten omistajia
• järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita
• seurata rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden mahdollisista
vaikutuksista rotuun
• kantaa päävastuu JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja sen seurannasta
• käsitellä viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastata näihin
kirjallisesti ja tarvittaessa perustella kantansa
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• seurata viranomaisten sekä kennelkattojärjestöjen koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja tiedottaa
niistä
JTO:ssa olevat tavoitteet tuleville vuosille:
Vuosittaiset:
• järjestöyhteistyö (koti- ja ulkomainen)
• toimikuntien toiminnan seuranta (tilastointi, tapahtumat ja tiedottaminen)
• käsitellä poikkeuslupa-anomukset ja kennelnimianomukset ja tehdä niihin lausunnot
• joukkotutkimusten järjestäminen yhdessä alaosastojen kanssa
• jäsenkyselyt (terveys, koulutus ym.)
• toimihenkilö-, kouluttaja-, ulkomuototuomari- ja maalimieskoulutus
• ZTP-jalostustarkastus
• erikoisnäyttely , Klubsieger- ja Puppy &Veteran -näyttelyt
• PK-, FH- ja TOKO-mestaruuskilpailut, koulutusleiri ja ATIBOX-MM-osallistumiset
• geeniverinäytteenottotilaisuuksien järjestäminen yhdistyksen tapahtumissa
• Vuoden Kasvattajan valitseminen ja muut vuosittaiset palkinnot.
• ylläpitää ja päivittää ulkomuototuomarikoulutuksessa käytettävää opetusmateriaalia sekä järjestää
vuosittain
arvosteluoikeuksiaan
laajentaville
tuomareille
erikoiskoulutusta
ja
koearvostelutilaisuuden.

Maaliskuu:
Luo toimikunta, mikäli sinulla ei sellaista jo ole, tarkista toimikunnan kokoonpano ja hyväksytä hallituksella.
Sovi pelisäännöt toimikuntasi kanssa. Suunnittele sen vuoden toimintatavoitteita ja aikajanaa niiden
toteuttamiseksi. Tarkista yhdistyksen kotisivut ja niiden paikkaansa pitävyys toimikunnan ym. suhteen.
Vuosikokouksen jälkeen pikaisesti täytyy anoa ZTP Saksasta. Tämä siksi, että ollakseen virallinen, testin
tulee olla näkyvillä Boxer Blätterissä etukäteen. Jos tuomaria ei ole sovittu jo edellisen vuoden aikana, se on
tehtävä pikaisesti näyttelytoimikunnan kanssa. Tarkista vielä tuomariasia aiemmalta hallitukselta. ZTPlomake löytyy osoitteesta http://www.bk-muenchen.de/service/formulare/zucht.html nimellä ZTP
Terminschutzantrag. Seuraavalla sivulla on täyttöohje. Tarkista myös rahurilta, että ZTP:n anomismaksu
maksetaan BK-Münchenille. Anomiskaavakkeen voi lähettää sähköpostin liitteenä. Viimeisin lähetysosoite
(v.2017) on ollut neubeck@bk-muenchen.de
Tarkista myös ZTP:n järjestävältä alaosastolta missä vaiheessa järjestelyt ovat ja julkaisutoimikunnalta
milloin ZTP:n mainos tulee olla heillä, jotta ehtii hyvissä ajoin bokserilehteen (lehti numero 2). Mainoksessa
on hyvä olla ainakin seuraavat tiedot: aika, paikka, tuomari, maalimies, ilmoittautumisosoite ja –
päivämäärä, hinta sekä maksutiedot. Myös osallistumisoikeus on hyvä olla näkyvillä.
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Boxer – Klub e.V • Sitz München
TERMINSCHUTZ – ANTRAG
Zuchttauglichkeitsprüfung
Boxer-Klub E.V.
Geschäftsstelle
Veldener Str. 66
81241 München
Antrag zur Zuchttauglichkeitsprüfung
(Antrag 3-fach zur Genehmigung an die Zuchtbuchstelle)

Die Gruppe
LG: Mikä alaosasto
Suomen Bokseriyhdistys ry
beabsichtigt eine Zuchttauglichkeitsprüfung durchzuführen und ersucht um Genehmigung und
Terminschutz.
Ort:

paikka, (Finnland)

Datum: päivämäärä

Beginn:

aloitusaika
(diese Zeitangabe ist bindend)

Anzahl der Teilnehmer:

osallmäärä (max 20) Körmeister: tuomarin nimi
(darf nicht zweimal hintereinander derselbe sein)

Körmeister der letzten ZTP am

edell. testin
päivämäärä

war

edellisen testin tuomari

Die Terminschutzgebühr in Höhe von 28,00 € liegt als Scheck oder Überweisungsbeleg bei.
Meldungen an: Se, kenelle tulevat ilmoittautumiset: Nimi, täydellinen osoite (loppuun Finnland) ja
puhelinnumero (+358 ja eka nolla pois)
(Name, Anschrift, Telefon / Fax)

Leitung:

"Koetoimitsija", eli käytännössä jalostustoimikunnan vetäjän täydelliset yhteystiedot.

(Name, Anschrift, Telefon / Fax)

Paikka Finnland ja pvm
(Ort und Datum)

allekirjoitus
(Unterschrift des Antragstellers)

München, den

Genehmigt und
geschützt

Form BK 06 Dat. 04/2005
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Huhtikuu:
Tee isompi tarkistus/päivitys nettisivujen listoille.

Toukokuu:
Kesäkuu:
Tarkista ZTP tuomarilta lähettääkö hän ZTP-kaavakkeet Saksasta etukäteen, jotta voit täyttää niitä jo
etukäteen, vai käyvätkö sinun netistä printtaamasi (huom. 4kpl/sivu/koira) versiot hänelle. Tarvitset
tuolloin kalkkeeripaperia, jotta kaikki kirjoitus kopioituu testipäivänä. Netistä löydät kaavakkeet:
http://www.bk-muenchen.de/service/formulare/zucht.html nimellä:
ZTP_Bericht__Einzelbericht_je_Boxer_

Heinäkuu:
Elokuu:
ZTP:n järjestely
ZTP:n muisti- ja työnjakolista
1. HALLINTO
- ZTP-ilmoittautumiset
pääyhdistys
- kentän varaaminen
ao hoitaa
- maalimies, mahd. treenit sovittava
pääyhdistys
- ilmoitusmateriaalit lehteen
pääyhdistys
- ZTP-lomakkeet
pääyhdistys
- Rokotusten tarkastajat – ohjeistus:
ao hoitaa (ao printtaa myös ohjeet)
- tuomareiden hotellimajoitus ja illanvietto
ao hoitaa
- eläinlääkäri:
päivystäjän numero, ao hoitaa
2. KENTTÄ, KALUSTEET
pöytiä 2 kpl
tuolit 2 kpl
roskikset
Jeesusteippi
Kanttiini? kts kohta 3.

ao hoitaa

sirulukija – patterit
mittatikku
pääyhdistys
pyssyt ja patit (2x6 mm), tarkista omasta poliisipiiristä lupa ampumiselle
ampujat varsinainen ja pyssyntäyttäjä
kuulakärkikyniä
kalkkeeripaperia, kaavakkeet
pääyhdistys
tulkki
nollakoira

sovitaan erikseen kumpi hoitaa
sovitaan erikseen kumpi hoitaa

3. KANTTIINI ao hoitaa
ilmoitus kunnan terveystarkastajalle

Luonut: Laura Mäiseli 2013
Päivitetty helmikuussa 2018
elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä ja tarjoilusta (n. 2 vk ennen)
ostoksilla käynti
4. NETTI, LEHTI
- nettisivu

pääyhdistys

5. TUOMARI
- briiffaus
pääyhdistys (mieluiten jo etukäteen)
- kuljetus
ao hoitaa
- majoitus, illanvietto
ao hoitaa
- seurustelu-upseeri
ao hoitaa
6. MUUTA ao hoitaa
- liikennepoliisit
- ajo-opasteet
- tuomarilahjat
pääyhdistys
- wc-paperit, käsidesi
- koirille vesipiste
-järjestyshenkilö
-tapahtumailmoitus poliisille
- ZTP-kirjuri (pitäisi olla saksankielen taitoinen)

Syyskuu:
Suunnittele näyttelytoimikunnan vetäjän kanssa ZTP-tuomari seuraavalle vuodelle, sillä yleensä sama
tuomari on myös Klubsiegerissä tuomarina. Sopikaa päivämäärä tuomarin kanssa.

Lokakuu:
Tee isompi tarkistus/päivitys nettisivujen listoille.

Marraskuu:
Joulukuu:
Suunnittele materiaalia vuoden ensimmäiseen bokserilehteen mikäli se on kasvattajanumero.

Tammikuu:
Tee yhteenvedot edellisen vuoden terveystutkimuksista sekä KoiraNetistä että SBY:n kyselyiden perusteella
ja analysoi. Toimita tiedot ensimmäiseen bokserilehteen tai nykyään ensimmäiseen nettilehteen.
Suunnittele toimikunnan kanssa Vuoden kasvattajapalkinnon saaja ja lähetä kutsu vuosikokoukseen.
Kasvattajapalkinnon säännöt:
Kriteerit millä kasvattajat otetaan laskentaan mukaan:
•
•

2000-luvulla tulee olla kasvattanut vähintään 5 pentuetta
SBY:n jäsenkasvattaja (pentueseuranta vaatimus tulee täyttyä)

Valinnan kriteerit
•

kasvattien tutkiminen (lonkat/sydän/selkä)
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•

•
•
•
•

kasvattien luonne (PK/LT/MH/ZTP) Käyttötulokset ovat 2000 luvulta koska kaikessa muussakin
huomioidaan vain 2000-luvun kasvatustyö. Menee linjassa sen kanssa. BH kokeeksi on hyväksytty
vain hyväksytty tulos.
SBY:n suositusten huomioiminen yhdistelmissä
avoimuus kasvatustoiminnassa (pentueseuranta/terveyskyselyt/kuolinsyytiedot)
geenipoolin ja sukusiitosasteen huomioiminen yhdistelmissä (ei uusintayhdistelmiä, sukusiitosaste
alle 6,25%)
kouluttautuminen (osallistuminen SBY:n jalostus- ja kasvattajapäiville)

Tavoitteena olisi palkita joka vuosi uusi kasvattaja sillä palkinnon tarkoitus on myös olla kannustava. Jos
palkittaisiin täysin kriteerien mukaan aina joka vuosi sama kasvattaja niin palkinnon kannustavuus ei
toteudu.
Selvitä koe- ja koulutustoimikunnan vetäjän kanssa seuraavan vuoden ZTP-maalimies ja onko hän
käytettävissä myös kesäleirille ja harjoituskerroille.

Helmikuu:
Tee edellisen vuoden toimintakertomus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja hyväksytä
hallituksella. Toimintakertomusta on hyvä rakennella jo vuoden kuluessa, jotta esim. poikkeuslupa- tai
kennelnimianomuksia ei tarvitse sitten ruveta kaivamaan hallituksen pöytäkirjoista. Tarkista toimikunnalta
ovatko kaikki halukkaita jatkamaan seuraavalle toimintavuodelle.

