
JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE  
 
 
PEVISA - voimassa 31.12.2018 saakka: 
 
Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä lonkkakuvauslausunto ja 
polvitutkimuslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätutkimuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai 
PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
 
 
JALOSTUKSEN TAVOITE 
Jalostuksen tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terve, terverakenteinen, 
luonnollisesti lisääntymiskykyinen ja mahdollisimman rotumääritelmän mukainen 
amerikancockerspanieli. Rotuominaisuuksista painotetaan erityisesti rodun vapautunutta, 
iloista ja yhteistyöhaluista luonnetta sekä ulkomuodon luonnollisuuden ja 
liioittelemattomuuden vaalimista. 
 
JALOSTUSTOIMIKUNTA 
Jalostusasioita varten rotujärjestöllä tulee olla jalostustoimikunta. Siihen kuuluu 
puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä. Hallitus nimeää jalostustoimikunnan kaikki 
jäsenet.  Jalostustoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsentä on 
paikalla. 
Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jalostussihteerin 
sekä pentuvälittäjän. Jalostustoimikunnan on kokoonnuttava vuosittain vähintään kaksi (2) 
kertaa. Kokous voidaan järjestää myös internetin välityksellä. Kokouksista on laadittava 
pöytäkirja, joka toimitetaan kaikille toimikunnan jäsenille sekä hallitukselle. 
 
Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilö, joka / jolla 

 on suorittanut hyväksytysti SKL:n kasvattajan peruskurssin 
 tuntee hyvin maassamme olevan amerikancockerspanieli kannan 
 omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä 
 on käytännössä näyttöä siitä, että tuntee rodun ja sen ongelmat  
 on kyky käsitellä asioita luottamuksellisesti (vaitiolovelvollisuus) 
 on pitkäjännitteinen, neuvottelu- ja yhteistyökykyinen sekä on kaikessa 

toiminnassaan yleistä luottamusta nauttiva 
 on iältään vähintään 18-vuotias 

 
Kaikki jalostustoimikunnan jäsenet toimivat jalostusneuvojina. Toimikunta voi tarpeen 
mukaan nimetä keskuudestaan tai toimikunnan ulkopuolelta henkilöitä erillisten tehtävien 
vastuuhenkilöiksi tai avustajikseen. 
 
 
JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT 
 

 antaa jalostusehdotuksia jalostukseen käytettävistä uroksista 
 kerätä, tilastoida ja julkaista jalostustoimintaan liittyvää tietoa 
 järjestää tarvittaessa jalostustarkastuksia  
 toimittaa ja julkaista jalostusta käsittelevää aineistoa 



 järjestää yhteistyössä hallituksen ja/tai paikallisten harrastajien kanssa 
jalostusaiheisia tapahtumia ja koirien terveystarkastuksia 

 seurata rodun kehitystä ja näyttely- ja koearvostelua 
 järjestää ulkomuototuomareiden koulutus- ja jatkokoulutustilaisuuksia sekä 

kerätä aineistoa ko. tilaisuuksiin yhdessä ulkomuototuomarikoulutuksesta 
vastaavan kanssa 

 seurata ja kartoittaa rodussa todettuja perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä 
tiedottaa niistä hallitukselle ja jäsenistölle 

 antaa pennun kyselijöille tietoja jalostustoimikunnalle ilmoitetuista 
pentueista eli hoitaa pentuvälitystä.  

 neuvoa astutuksiin ja synnytyksiin sekä nartun ja pentujen hoitoon liittyvissä 
asioissa 

 tekee vuosittain toimintasuunnitelman syyskuun aikana ja 
toimintakertomuksen helmikuun aikana rotujärjestön hallitukselle 

 kertoo suunnitellun yhdistelmän toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä 
siihen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä  

 Jalostustoimikunnalla on oikeus kertoa kasvattajalle myös niistä tiedossaan 
olevista faktoista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa suunnitellun yhdistelmän 
teettämiseen ja joiden julkaisemiseen on saatu kirjallinen lupa. 

 suorittaa terveyskyselyjä 
 JTO:n eli jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisen seuraaminen ja sen 

päivittäminen tarpeen mukaan 
 avustaa ulkopuolista, lääketieteellistä ja geneettistä rotua koskevaa 

tutkimustyötä 
 
EHDOTUSKYSELYT UROKSISTA 
Ehdotuskyselyt jalostukseen käytettävistä uroksista ovat maksuttomia eivätkä ne sido 
kasvattajaa mihinkään. Kasvatustyöstä ja jalostusvalinnoista vastaa aina kasvattaja, 
jalostustoimikunta neuvoo ja ohjaa jalostustoimintaa.  
Kasvattajan tulee tehdä suosituskysely vähintään kuukautta ennen arvioitua kiiman alkua. 
Jalostustoimikunta vastaa kyselyyn kahden viikon sisällä kyselyn saapumisesta 
toimikunnalle. Jos kiima on alkanut arvioitua aiemmin, tulee jalostustoimikunnan pyrkiä 
käsittelemään asia mahdollisimman pikaisesti.  
 
Jalostusneuvonnan tulee olla puolueetonta ja siinä on huomioitava koko käytettävissä oleva 
vähimmäiskriteerit täyttävä koiramateriaali. Jalostustoimikunnan on kaikissa tilanteissa 
toimittava rodun edun edellyttämällä tavalla. 
 
Jalostustoimikunta voi antaa jalostusehdotuksen vain vähimmäisvaatimukset täyttäville 
koirille, niin nartuille kuin uroksillekin. 
 
JALOSTUSTARKASTUKSET 
Jalostustarkastukset järjestetään Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Tarkastukset 
tekee rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yhdessä toisen, rodun 
arvosteluoikeudet omaavan tuomarin kanssa tai pitkäaikaisen kokeneen kasvattajan 
kanssa. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jossa otetaan kantaa koiran käyttöön 
jalostukseen huomioiden myös koiran ikä. 
 
 



 
JALOSTUKSEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET  
 
1. Ikä narttu astutushetkellä vähintään 24 kk mutta ei yli 8 v  
 uros astutushetkellä vähintään 18 kk  
 
2. Terveys  
                  Silmätutkimus PEVISA-ohjelman mukainen (virallinen tutkimustulos ei saa olla 

12 kk vanhempi astutushetkellä, tulos ei saa osoittaa perinnöllisen 
harmaakaihin tai PRA:n oireita.) 

 
                 Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen polvitutkimustulos. 

Koiraa, jolla on toisesta tai molemmista polvista lausunto 1, suositellaan 
käytettäväksi jalostukseen vain terveen (0-0) kanssa. Koiraa, jonka 
polvilausunto on huonompi kuin 1-1, ei suositella jalostukseen.  

  
                 Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen 

lonkkakuvauslausunto. Koiraa, jolla on toisesta tai molemmista lonkista 
lausunto C, suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain terveen (A tai B) 
kanssa. Koiraa, jonka lonkkalausunto on huonompi kuin C-C, ei suositella 
jalostukseen.  

  
3. Näyttelytulokset 
              Vähintään toisella ERI ja toisella EH / hyväksytty jalostustarkastus tai 

molemmilla hyväksytty jalostustarkastus 
 
4. Sukusiitos 
                   Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25% laskettuna viiden 

( 5 ) sukupolven mukaan 
 
5. Populaation monimuotoisuus 
                    Suositus yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärälle on 30. Koiraa, jolla on jo 

30 jälkeläistä, ei suositella enää käytettäväksi jalostukseen. Ulkomaisten 
koirien kohdalla sovelletaan jälkeläismääriä Suomessa. 

 
Jalostustoimikunta ei suosittele uusintayhdistelmiä.  
 
 
POIKKEUSLUPAKÄYTÄNTÖ 
Ulkomaisille uroksille on olemassa pysyväisluonteinen poikkeuslupa: 
 
Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, poikkeuksena hyväksytään 
USA:ssa saatu (lopullinen) lausunto 7-vuotiaana.  
Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta. 
 
PENTUVÄLITYS 
Rotujärjestön pentuvälitys toimii linkkinä kasvattajien ja pennunostajien välillä. 
Pentuvälitys on tarkoitettu vain rotujärjestön jäseninä oleville kasvattajille ja se on 
maksuton. Kasvattajan on ilmoitettava tiedot pentueesta pentuvälittäjälle kirjallisesti.  



Ilmoituksessa on mainittava:   
 vanhempien nimet meriitteineen ja tutkimustuloksineen 
 vanhempien värit 
 pentujen syntymäaika 
 koko pentueen väri- ja sukupuolijakauma 
 kasvattajan yhteystiedot 

   
Pentuvälitykseen hyväksytään kaikki jäsenten kasvattamat pentueet. Pentueet erotellaan 
sen mukaan täyttääkö pentue jalostuksen vähimmäiskriteerit vai ei. Ulkomaisista tuloksista 
on aina lähetettävä kopio pentueilmoituksen liitteenä. Pentueet julkaistaan Jenkki-lehdessä 
sekä internetissä rotujärjestön kotisivuilla. Pentue on listalla kaksi (2) kuukautta sen 
ilmoittamisesta. Tarvittaessa kasvattaja voi jatkaa listalla olemista kuukausi kerrallaan 
erillisellä ilmoituksella pentuvälittäjälle. Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälittäjälle, kun 
kaikki pennut on myyty, jotta pentue voidaan poistaa heti listoilta. Pentuvälittäjä antaa 
tietoja listalla olevista pentueista puhelimitse tai sähköpostitse. 
Pentuvälitys ottaa mielellään tietoja jo tapahtuneista astutuksista. Varsinkin mikäli 
välityksessä ei ole lainkaan pentueita, on hyvä, jos kysyjille voidaan osoittaa joku 
kasvattaja, jolle on tiettävästi tulossa pentuja.  
Astutusilmoituksessa on mainittava: 
 * astutuspäivämäärä 
 * vanhempien nimet meriitteineen ja tutkimustuloksineen 
 * vanhempien värit 
 * kasvattajan yhteystiedot 
Pentuvälittäjä voi tiedottaa vain niistä pentueista, joista on saatu tieto suoraan kasvattajalta. 
 
JALOSTUSKOIRAN OMISTAJAN VASTUU 
 
Uroksen omistaja 
Uroksen omistajan on annettava nartun omistajalle selkeät ja tarkat tiedot koiransa 
taustasta, näyttely- ja tutkimustuloksista sekä terveydestä. Hänen on myös selvitettävä 
uroksen suvun ja aikaisempien jälkeläisten laatu ja terveys tiedossaan olevilta osin. 
Uroksen omistajan on huolehdittava siitä, että astutettava narttu täyttää jalostuksen 
toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset. Uroksen omistaja on velvollinen kontrolloimaan 
oman uroksensa astumien narttujen määrä rodun geenipooliin nähden.  Liiallista yhden 
uroksen käyttöä ei suosita. 
 
Kasvattaja/nartun omistaja 
Kasvattajan tulisi valita nartulleen uros jalostuksen vähimmäisvaatimukset täyttävistä 
uroksista. Hänen on annettava uroksen omistajalle tarkat ja selkeät tiedot narttunsa 
suvusta, näyttely- ja tutkimustuloksista sekä terveydestä. 
Kasvattaja on yksin vastuussa tuottamistaan pennuista ja niissä mahdollisesti ilmenevistä 
vioista. Jos kasvateissa ilmenee perinnöllisiä vikoja tai sairauksia, kasvattajan tulisi 
ilmoittaa asiasta ko. koiran isän omistajalle ja tarvittaessa jalostustoimikunnalle. Jos koira 
kuolee muun kuin onnettomuuden tai korkean iän mukanaan tuomien sairauksien takia, 
olisi sen kuolinsyy pyrittävä selvittämään. Kuolinsyystä tulisi tiedottaa ko. koiran isän 
omistajalle ja jalostustoimikunnalle. 
Uusintayhdistelmiä ei suositella ilman painavia syitä. 
Kasvattaja on velvollinen kontrolloimaan oman narttunsa käyttämistä jalostukseen. Liiallista 
pentujen teettämistä ei suositella, suosituksena max 4 pentuetta/narttu. 
Kasvattaja on velvollinen huomioimaan narttunsa ikä ja kunto astutus/synnytyshetkellä. 


