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JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Ohje luotu v. 2008. Päivitetty 2014 ja 2020.
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1. YLEINEN PERIAATE
Jalostuksen tavoitteena on tuottaa harrastamiseen ja yhteiskuntaan soveltuvia portugalinpodengoja, jotka ovat
terveitä, hyväluonteisia ja rotumääritelmän mukaisia. Jalostuksessa tärkeimpinä tekijöinä tulee pitää rakenteeseen ja
luonteeseen liittyviä käyttöominaisuuksia, jotka vastaavat tehtävää, johon rotu on alun perin kehitetty.
Jalostustoimikunnan toiminnassa on katsottava rodun tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä.
Jalostustoimikunta toimii yhteistyössä kasvattajien kanssa ja on myös kasvattajien yhteistyöelin
podengoyhdistyksessä.
Vastuu jalostustyöstä on aina kasvattajilla ja jalostustoimikunta antaa vain ohjeita.
Jalostustoimikunta on hallituksen alainen toimielin ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.
2. TOIMIKUNTA
Yhdistyksen hallitus nimeää jalostustoimikuntaan yhdistyksen jäsenistä vähintään kolme jäsentä ja vetäjän
(puheenjohtajan) sekä tarvittaessa sihteerin. Jalostustoimikunnan jäsenen toimikauden pituus on kaksi vuotta.
Toimikausien lukumäärää ei ole rajattu.
Kokoonpano:

-

pienten karkeakarvaisten jalostusneuvoja
pienten sileäkarvaisten jalostusneuvoja
keskikokoisten karkeakarvaisten jalostusneuvoja
keskikokoisten sileäkarvaisten jalostusneuvoja
tarvittaessa ison muunnoksen jalostusneuvoja/t
vetäjä (puheenjohtaja)
sihteeri (tarvittaessa)
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3. TEHTÄVÄT
3.1. Rodun terveyden seuraaminen
Jalostustoimikunta

-

seuraa rodun kehitystä
ylläpitää yhdistyksen terveystiedostoja ja arkistoja jalostukseen ja terveyteen
liittyvissä asioissa
tarkistaa yhdistyksen Pentuvälitys-sivulle ilmoitettujen pentueiden tiedot ja päättää,
mille listalle (Jalostussuositukset täyttävät pentueet tai Muut pentueet, jotka eivät
täytä jalostussuosituksia) pentue laitetaan
seuraa syntyneitä jälkeläisiä
kirjaa mahdollisuuksien mukaan myös tuontikoirien ja ulkomaisten, siitokseen käytettyjen
koirien taustatietoja, mikäli sellaisia on saatavilla.

Jalostustoimikunnan toiminta sekä yhdistyksen tietokanta perustuvat luotettavaan tietoon.
- koiranomistajan itsensä antamiin tietoihin
- virallisiin ja/tai julkisiin tietoihin
- virallisiin terveystutkimustuloksiin
- koiran omistajan ilmoittamiin muihin terveystuloksiin
- koe-, testi- ja kilpailutuloksiin
- näyttelyarvosteluihin
- jalostustarkastuslausuntoihin
- muiden yhdistysten julkaisuihin jne.
Jalostusneuvojien tulee arkistoida kaikki saamansa terveystutkimustulokset niin, että ne voidaan jalostusneuvojan
vaihtuessa toimittaa uudelle jalostusneuvojalle. Ensisijainen arkisto muille, kuin Kennelliiton
jalostustietojärjestelmässä oleville tuloksille, on yhdistyksen pilvipalvelu osoitteessa podengokoira@gmail.com
3.2. Neuvonta
Jalostustoimikunta neuvoo ja opastaa portugalinpodengojen kasvatustyötä tekeviä yhdistyksen jäseniä sekä informoi
kasvattajia ja muita jäseniä rodun sen hetkisestä tilanteesta raportoiden terveys-, koe- ja näyttelytuloksia mm.
yhdistyksen jäsenlehden välityksellä.
Kasvattajat pyritään saamaan tekemään rodun jalostustavoitteiden mukaiset ratkaisut neuvonnan ja tiedonvälityksen
avulla. Kasvattaja itse tekee lopullisen ratkaisun jalostukseen käyttämistään yksilöistä.
Kasvattajia ja koiranomistajia kannustetaan terveystarkastusten tekemiseen.
Pienten podengojen jalostuksen tavoiteohjelmassa [LINKKI] on julkaistu voimassa olevat jalostussuositukset pienille
podengoille.
3.3. Jalostusuroslista
Jalostustoimikunta ylläpitää luetteloa jalostukseen sopivista, käytettävissä olevista uroksista. Listalla pidetään uroksia,
joiden omistajat ovat itse ilmoittaneet koiransa sinne.

3.4. Jalostusurostiedustelut
Jalostusneuvojat antavat pyydettäessä urosvaihtoehtoja omistajan kysymälle nartulle.
Jalostusneuvoja toimittaa tulleen jalostusurostiedustelun toimikunnalle. Toimikunta selvittää nartulle
urosvaihtoehtoja.
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Jalostustoimikunnalla on oikeus olla myös suosittelematta koiralle jalostuskäyttöä, mikäli sillä on joku hylkäävä virhe,
esim. purentavika (ala- tai yläpurenta), 2-polvet, värivirhe (brindle, tricolor, black & tan, kokovalkoinen) tai koira on
aggressiivinen.
Jalostustoimikunta voi kehottaa nartun/uroksen omistajaa käyttämään koiraa näyttelyssä ja/tai terveystutkimuksissa
ennen jalostuskäyttöä.
Jalostusneuvontaa tulee kysyä hyvissä ajoin (2–6 kk) ennen nartun astutusajankohtaa. Jalostusneuvontaa
pyydetään sitä varten laaditulla jalostustiedustelulomakkeella, joka löytyy www.podengo.net -sivuilta. lomake
pitää lisätä Jalostus-sivulle
3.5. Julkaisut
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ylläpito ja päivittäminen ovat toimikunnan vastuulla.
Jalostustoimikunta osallistuu julkaisujen tekoon (vuosikirjat, muut yhdistyksen tai muiden yhdistysten julkaisut,
esitteet jne.) toimittamalla tarvittavaa materiaalia.
Vuosikirjan kokoaa jalostustoimikunnan sihteeri tai muu toimikunnan tai yhdistyksen jäsen.
3.6. Koulutustilaisuuksiin osallistuminen
Jalostustoimikunnan tulee mahdollisuuksien mukaan osallistua rotujärjestön järjestämiin tilaisuuksiin.
3.7. Tuomarikoulutukset
Jalostustoimikunta avustaa Suomen Vinttikoiraliittoa portugalinpodengojen tuomarikoulutusten järjestämisessä
toimittamalla tilaisuuksiin koulutusmateriaalia ja koiria.

4. RAPORTOINTI
Normaalin tulo-, meno- ja tapahtumiin liittyvän raportoinnin lisäksi jalostustoimikunta raportoi hallitukselle
vapaamuotoisesti toiminnastaan hallituksen niin pyytäessä.
Vuosikirjan raportissa tulee olla seuraavat tiedot:
Syntyneistä pentueista:
- kasvattajan kennelnimi + nimi, mikäli julkisia
- pentueen syntymäaika, isän ja emän nimi
- pentueen pentujen määrä (u + n)
- pentueen pentujen viralliset nimet, sukupuoli ja rekisterinumero
- yhdistelmän sukusiitosprosentti viidellä sukupolvella laskettuna (SKLn
jalostustietojärjestelmä)
Yhteenveto vuoden aikana syntyneistä pentueista (löytyvät jalostustietojärjestelmästä)
- pentueiden ja pentujen määrä / sukupuoli
- emäkoirien ja urosten määrä
- pentuekoko
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-

kasvattajien määrä
sukusiitosprosentit: alhaisin / korkein / keskiarvo

Tuonnit (= ko. vuoden aikana Suomen Kennelliittoon rekisteröidyt tuontikoirat)
- koiran nimi, vanhemmat ja tuontimaa
Yhteenveto ko. vuoden aikana rekisteröidyistä koirista + kaikki ko. rodun rekisteröinnit Suomessa yhteensä
- montako rekisteröityä ja montako niistä on tuontikoiria
- pentueiden ja pentujen määrä + keskimääräinen pentuekoko
Tulleet kyselyt

-

jalostusneuvojalle
pentuvälittäjälle
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