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Jalostustoimikunnan toimintaohjeet 
Hyväksytty Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n kokouksessa 7.3.2015 
 
1. JALOSTUSTOIMIKUNNAN JÄSENET 
 
1.1 Yhdistyskokous valitsee jalostustoimikuntaan viisi jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi tai 
kolme jäsentä on erovuorossa joka toinen vuosi. 
 
1.2 Toimikuntaan valittavan jäsenen tulee olla rodun aktiivinen kasvattaja tai harrastaja tai osoittaa 
omaavansa tarpeellista tietoa rodusta, koirajalostuksesta ja koiran anatomiasta. 
 
1.3 Vähintään kahden jäsenen tulee täyttää kohdan 1.2 lisäksi seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
- olla rodun kokenut kasvattaja ja/tai erittäin hyvä teoreettinen roduntuntija 
- olla suorittanut vähintään jalostusneuvojan peruskurssin hyväksytysti tai suorittaa sen ensimmäisenä 
vuotenaan jalostustoimikunnan jäsenenä 
 
1.4 Toimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee 
täyttää kohdassa 1.3 mainitut vähimmäisvaatimukset, sekä sihteerin, pentuvälittäjän ja rotukirjanpitäjän. 
Pentuvälittäjiä voi olla yksi tai useampi ja he voivat olla myös jalostustoimikunnan ulkopuolisia henkilöitä. 
Tarvittaessa jalostustoimikunta voi valita keskuudestaan tai toimikunnan ulkopuolelta henkilön 
välittämään vanhempia pentuja ja aikuisia koiria. 
 
2. KOKOUKSET 
 
2.1 Jalostustoimikunta kokoontuu tarvittaessa, vähintään kolme kertaa vuodessa. Varsinaisten kokousten 
lisäksi voi toimikunta kokoontua myös sähköposti- ja/tai puhelinkokouksiin. Kokoukset kutsuu koolle 
puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. 
 
2.2 Jalostustoimikunta pitää kokouksista pöytäkirjaa, joista kopiot luovutetaan hallitukselle. 
 
2.3 Kokoukset ovat päätösvaltaisia puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen läsnä ollessa. 
 
2.4 Äänestystapauksissa ratkaisee äänten enemmistö, äänten mennessä tasan, puheenjohtajan kannattama 
mielipide. Henkilövaaleissa ratkaisee arpa. 
 
3. JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT 
 
Toimikunnan tehtävänä on pyrkiä säilyttämään rotu mahdollisimman terveenä, luonteeltaan rodunomaisena 
ja rotuominaisuuksiltaan oikeana sekä rodun populaatio riittävän laajana huomioiden jalostuksen 
tavoiteohjelmassa mainitut uhat, mahdollisuudet ja varautumisen ongelmiin. 
 
Toimikunnan tehtäviin kuuluvat kaikki rodun jalostuksen edistämiseen vaikuttavat tehtävät, mm. 

- jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ja ylläpito 
- jalostuksen tavoiteohjelman toimintasuunnitelman noudattaminen 
- jalostus-/jälkeläistarkastuksien järjestäminen 
- tuomarikoulutus 
- rotukirjanpito 
- jalostusneuvonta ja -ohjaus 
- jalostus- ja kasvattajapäivien järjestäminen 
- yhteydenpito ulkomaiden vastaaviin järjestöihin 
- pentuvälityksen hoitaminen 
- tiedon kerääminen, tallentaminen ja hyödyntäminen 
- jalostusasioista tiedottaminen kasvattajille ja yhdistyksen jäsenille 
- ulkomuototuomareiden valitseminen japaninpystykorvien päänäyttelyyn ja tuomarien ehdottaminen 

kansainvälisiin ja kaikkien rotujen näyttelyihin 
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4. JALOSTUSNEUVONTA 
 
4.1 Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan jalostusneuvojan, joka voi antaa puhelimitse tietoja 
jalostusasioista sekä käytännön neuvoja astutuksista, pentujen myynnistä jne, mutta ei urossuosituksia. 
Jalostusneuvojan tulee olla suorittanut vähintään Suomen Kennelliiton jalostusneuvojan peruskurssi 
hyväksytysti. 
 
4.2 Jalostustoimikunta antaa urossuosituksia vain kirjallisesti lähetettyihin ja tiedoiltaan riittävän kattaviin 
jalostusneuvontapyyntöihin. Jalostustoimikunta vastaa jalostusneuvontapyyntöihin kokouksissaan. Pyyntö 
lähetetään yhdistyksen jalostuspyyntölomakkeella tai vastaavilla tiedoilla kirjallisena jalostustoimikunnan 
sihteerille. Jalostustoimikunta ehdottaa nartulle 1-3 mahdollisimman hyvin sopivaa urosta ja pyrkii 
ilmoittamaan tärkeimmät seikat, miksi ko. urosta/uroksia on nartulle suositeltu. 
 
4.3 Jalostusneuvontapyyntöä koskevan nartun ja uroslistalla olevan uroksen omistajan tai omistajan 
perheenjäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Jos uroksen omistaja ei ole jäsen, hyväksytään uros 
siitosuroslistalle, jos uros on jalostustarkastettu hyväksytysti. 
 
4.4 Jalostukseen hyväksyttävällä koiralla tulee olla näyttelystä vähintään laatuarvostelun tulos Erittäin Hyvä 
(EH) tai hyväksytty Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jalostustarkastustulos. Lisäksi Suomessa 
rekisteröidyllä koiralla tulee olla yksi virallinen polvitarkastuslausunto, joka on tehty yli vuoden ikäisenä. 
 
4.5 Siitosuroslistalle hyväksyttävän uroksen tulee olla täyttänyt vähintään 12 kuukautta. Uros poistetaan 
listalta sen täytettyä 12 vuotta. Uroksella tulee olla virallinen polvitarkastuslausunto ennen siitosuroslistalle 
hyväksymistä. 
 
4.6 Jalostusneuvontaa voidaan antaa nartulle, joka on täyttänyt 18 kuukautta, mutta ei ole vielä täyttänyt 8 
vuotta.  
 
4.7 Siitokseen ei hyväksytä koiraa, jolla on jokin seuraavista virheistä/vioista: 

- ala-, ahdas tai selvä yläpurenta 
- luppa- tai taittokorvat tai selvästi pehmeät korvat 
- häntä, mikä ei nouse selän päälle 
- kivesvika 
- näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tulos Hylätty (HYL) tai 

jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätty tulos. 
- perinnölliseksi todettu tai epäilty epilepsia 
- perinnöllinen nuorella iällä kuolemaan johtava- tai vakava etenevä perinnöllinen sairaus, myöskään 

oletettuja kantajia ei hyväksytä ellei kantajuutta voida todeta luotettavalla geenitestillä 
- narttua, jolle on tehty keisarinleikkaus kaksi (2) kertaa 
- urosta, jonka säkäkorkeus on 40 cm tai enemmän, ellei koiraa ole hyväksytty rajoitetusti 

jalostustarkastuksessa (ks. jalostustarkastusohjeet) 
- narttua, jonka säkäkorkeus on 38 cm tai enemmän, ellei koiraa ole hyväksytty rajoitetusti 

jalostustarkastuksessa (ks. jalostustarkastusohjeet) 
 
4.8 Jalostustoimikunnan tulee huomioida myös jalostuksen tavoiteohjelman mukaiset yleiset 
jalostussuositukset sekä terveyssuositukset jalostusneuvonnassa. 
 
5. PENTUVÄLITYS 
 
5.1 Pentuvälityksessä välitetään Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsenten kasvattamia pentuja 
seuraavin ehdoin: 
 
A-lista 

- Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin. 
- Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen 

ja enintään 8 vuotta. 
- Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Erittäin Hyvä (EH) tulos tai hyväksytty 

jalostustarkastustulos 
- Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto 
- Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tulos Hylätty (HYL) tai 
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jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta 
välitettäväksi 

- Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta 
- Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti 

koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään 
- Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan 

ilmoittamalla tavalla 
- Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä 

pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä 
pennuista 

- Pentueen vanhemman enimmäisjälkeläismäärä koko elinajalta saa olla korkeintaan 5 % yhden 
sukupolven (4 vuotta) aikana syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain. 

- Pentueen vanhemman jälkeläiset toisessa polvessa eivät saa ylittää 10 % yhden sukupolven aikana 
syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain. 

- Siitosyhdistelmän sukusiitosprosentti viiden sukupolven mukaan laskettuna korkeintaan 6,25 % 
(serkusparitus) 

- Terveyskyselyyn vastaaminen pentueen emosta 
 
B-lista 
 

- Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin. 
- Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen 

ja enintään 8 vuotta. 
- Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Hyvä (H) tulos tai hyväksytty 

jalostustarkastustulos 
- Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto 
- Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tulos Hylätty (HYL) tai 

jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta 
välitettäväksi 

- Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta 
- Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti 

koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään 
- Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan 

ilmoittamalla tavalla 
- Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä 

pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä 
pennuista 

- Jos pentue ei täytä A-listan ehtoja ja laitetaan välitettäväksi B-listalle, syy ilmoitetaan 
 

 
5.2 Pentuja pidetään pentuvälityksessä korkeintaan kahdeksan (8) viikon ikään asti, minkä jälkeen pentue 
poistetaan listalta ellei kasvattaja sitä ennen ilmoita jatketusta välitystarpeesta. Yli viiden (5) kuukauden 
ikäisiä pentuja ei välitetä pentuvälityksessä. 
 
5.3 Jalostustoimikunta määrää pentuvälityksestä perittävän maksun vuosittain. B-listan maksu on suurempi 
kuin A-listan. A-lista voi olla maksuton. 
 
6. VANHEMPIEN KOIRIEN VÄLITTÄMINEN 
 
6.1 Jalostustoimikunta ottaa väitettäväksi viiden (5) kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia japaninpystykorvia 
seuraavin ehdoin: 

- Koira on rekisteröity Suomen Kennelliiton koirarekisteriin 
- Koiran myyjä toimittaa välitykseen eläinlääkärin todistuksen koiran terveydentilasta, mikä ei saa olla 

yhtä kuukautta vanhempi sekä koiran tiedot rekisterikirjasta 
- Myyjä ilmoittaa syyn miksi koirasta joudutaan luopumaan sekä mahdolliset ongelmat koiran pidossa 

sekä myyntihinnan 
- Koiran omistajalta tai myyjältä ei edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä 
- Koiraa pidetään välityksessä yksi (1) kuukausi ellei myyjä sitä ennen ilmoita jatketusta 

välitystarpeesta 
- Myyjä sitoutuu ilmoittamaan välittäjälle kun koira on vaihtanut omistajaa 
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- Jos koira siirtyy vanhempien koirien välitykseen suoraan pentuvälityksestä, se tarvitsee eläinlääkärin 
todistuksen, jollaiseksi hyväksytään myös pentu/pentuetarkastus todistus 

 
6.2 Jalostustoimikunta määrää välityksestä perittävän maksun vuosittain. Maksu voi olla korkeampi jos 
koiran omistaja ja/tai myyjä ei ole Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsen. 
 
7. JALOSTUSTARKASTUKSET 
 
7.1 Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan tai jalostustoimikunnan ulkopuolelta jalostustarkastajat, joilla 
on tarpeeksi kokemusta rodusta ja koiran anatomiasta suorittamaan jalostustarkastuksia. Toimikunnan 
tulee nimetä myös jalostustarkastuksia tekevät, rodun hyvin tuntevat ulkomuototuomarit. 
 
7.2 Tarkastuksen suorittaa aina vähintään kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla jalostustoimikunnan 
valitsema jalostustarkastaja ja toinen ulkomuototuomari. Lisäksi yksi jalostustoimikunnan jäsen toimii 
kirjurina. 
 
7.3 Jalostustarkastuksessa koirasta tehdään yksityiskohtainen tarkastuslausunto. Jos koiralla todetaan 
edellä mainittuja hylkääviä virheitä, tulee lausunnossa ilmoittaa ettei koiraa voida hyväksyä jalostukseen. 
Lausunnossa tulee myös pyrkiä tuomaan esille tärkeimmät asiat tai toimenpiteet, joihin koiran omistajan 
tulisi kiinnittää huomiota, mikäli koiraa käytetään siitokseen. 
 
7.4 Jalostustoimikunta ja jalostustarkastajat noudattavat tarkastustilaisuuksissa Suomen 
Japaninpystykorvayhdistyksen hallituksen hyväksymiä jalostustarkastusohjeita. 
 
7.5 Jalostustoimikunta päättää jalostustarkastuksesta perittävistä maksuista vuosittain. 
 
8. TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN 

Jalostustoimikunnan toimintaohjeet hyväksyy Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n kokous. 


