
Kasvattajan eettinen ohje – Suomen Ridgeback-yhdistys ry (voimassa 1.4.2023 alkaen) 

Eettisen ohjeen ensisijainen tarkoitus on turvata rhodesiankoirien tulevaisuus – niin rotuna kuin yksilöinä. Koiran hyvinvoinnin 

on oltava etusijalla niin kasvatustyössä, koiran kaupassa, omistamisessa kuin kaikessa koiraharrastustoiminnassakin. Kaikkien 

Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n kasvattajina toimivien jäsenten edellytetään noudattavan tätä ohjetta. Kasvattajan tulee allekir-

joittaa eettinen ohje ja noudattaa sitä saadakseen pentueensa Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n pentuvälitykseen.  

1. Kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliitto ry:n (SKL) sääntöjä ja ohjeita sekä Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n 

sääntöjä ja rhodesiankoirien jalostuksen tavoiteohjelmaa. Kasvattaja sitoutuu allekirjoittamaan SKL:n kasvattajasitoumuk-

sen. 

 

2. Kasvattajan tulee toimia jalostustyössään suunnitelmallisesti siten, että hän pyrkii jalostamaan terveitä ja ulkomuodoltaan 

sekä luonteeltaan rodunomaisia rhodesiankoiria.  

 

3. Kasvattajan tulee jalostustyössään käyttää vain rodunomaisia ja terveitä koiria, jotka ovat rakenteeltaan sekä luonteeltaan 

tasapainoisia eivätkä ole arkoja, hermostuneita tai aggressiivisia. Geneettisesti sairaaksi todettuja koiria ei saa käyttää jalos-

tukseen. Jos jalostukseen valittu yksilö tai sen lähisuvun tiedetään kantavan vakavaa periytyvää sairautta, tulee paritus-

kumppaniksi valita terve yksilö, jonka lähisuvussa ei esiinny samaa sairautta tai vikaa. 

 

4. Kasvattaja on velvollinen löytämään pennuilleen mahdollisimman hyvät kodit sekä kertomaan pennunostajille kaikki tiedos-

saan olevat pennunkauppaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät.  

 

5. Kaikki syntyneet pennut tulee tutkia dermoid sinusten (DS) varalta heti pentujen synnyttyä ja toistuvasti pentujen luovutuk-

seen asti. Kasvattajan tulee kertoa pennunostajille DS:sta sekä sen toteamisesta. Kasvattaja on velvollinen järjestämään 

omalla kustannuksellaan pennulle DS-poistoleikkauksen sekä pitämään pennun luonaan, kunnes leikkaushaava on parantu-

nut. Kasvattajan tulee rekisteröidä DS-pentu Suomen kennelliittoon ”ei jalostukseen” -merkinnällä. 

 

Jos DS havaitaan pennussa luovutuksen jälkeen, on uudella omistajalla oikeus saada kasvattajalta hyvityksenä DS-

poistoleikkauksen aiheuttamat kustannukset sekä ”ei jalostukseen” -merkinnästä johtuva hinnan alennus.  Uudella omista-

jalla on vaihtoehtoisesti oikeus palauttaa pentu kasvattajalle kauppasumman palautusta vastaan. Kauppasumman palautuk-

sen asemasta omistaja ja kasvattaja voivat tehdä kirjallisen sopimuksen uuden korvaavan pennun saamisesta. Kasvattajan 

tulee suositella DS-operoidun koiran sterilointia. Kasvattajan tulee pyrkiä siihen, että omistaja pyytää SKL:a merkitsemään 

DS-operoidun pennun tietoihin ”ei jalostukseen” -merkinnän.  

 

6. Kasvattaja saa luovuttaa pennut aikaisintaan seitsemän (7) viikon ikäisinä. Pentujen tulee luovutushetkellä olla eläinlääkärin 

tarkastamia. Pentua luovuttaessa kasvattaja sitoutuu antamaan pennun mukana terveystodistuksen, tiedot pennuille teh-

dyistä loishäädöistä sekä yksityiskohtaiset kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet.  

 

7. Kasvattaja on parhaan kykynsä ja mahdollisuuksiensa mukaisesti velvollinen auttamaan kasvattinsa uudelleensijoituksessa 

tai huolehtimaan itse hänelle jo palautuneen kasvattinsa uudelleensijoituksesta.  

 

8. Kasvattajan on pentuja myydessään toimittava hyvän kauppatavan mukaisesti ja tehdä kaupasta kirjallinen sopimus, joka on 

molemmille osapuolille kohtuullinen, käyttäen ensisijaisesti SKL:n vakiosopimuspohjaa tai vastaavaa samansisältöistä sopi-

musta.  

 

9. Tämän sitoumuksen vastainen toiminta voi johtaa Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n hallituksen selvityspyyntöön sekä halli-

tuksen yksimielisellä päätöksellä kasvattajan määräaikaiseen erottamiseen yhdistyksestä sen sääntöjen mukaisesti.  

 

Aika ja paikka:        

Allekirjoitus:        

(nimenselvennös) 

 

Hyväksytty Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan kokouksessa 21.2.2023 


