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 Jalostustoimikunnan säännöt 

  

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.10.2002. Hyväksytty muutokset toimikunnan valitsemiseen 
ja avoimuuden lisääminen yleiskokouksessa 22.10.2006. Kohta 2., hyväksytty 2009 
syyskokouksessa. 

 
1. TOIMIKUNNAN ASEMA 

Jalostustoimikunta on yhdistyksen yleiskokouksen asettama asiantuntijaelin, jonka 
tehtävänä on jalostustyön ohjaus ja tuomareiden erikoiskoulutuksen järjestäminen. 

 
2. TOIMINNAN TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT 

Jalostustoimikunnan työskentelyn tavoitteena on rotumääritelmän mukaisten, jo 
saavutettujen ominaisuuksien säilyttäminen. Päämääränä on puhdasrotuisten, 
terveiden, hyväluonteisten ja ulkonäöltään tasapainoisten rotumääritelmän 
mukaisten partacollieiden vaaliminen. 

 
3. TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN JA TOIMIAIKA 

Yhdistyksen jalostustoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä. Jokaisen jäsenen toimikausi 
on kaksi vuotta, ja vuosittain kaksi jäsenistä on erovuorossa. Jalostustoimikunnalla 
voi olla sihteeri, joka voi olla toimikunnan ulkopuolinen hallituksen hyväksymä 
henkilö. 

 
Jollei kukaan varsinaisista jäsenistä tai sihteeri ole yhdistyksen hallituksen jäsen, 
valitsee hallitus keskuudestaan edustajan jalostustoimikuntaan yhdeksi 
kalenterivuodeksi. Tällöin hallituksen edustajalla on jalostustoimikunnan kokouksissa 
puheoikeus, mutta hän ei ota osaa toimikunnan varsinaiseen päätöksentekoon. 

 
Jalostustoimikunnan jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle valitaan yhdistyksen 
syyskokouksessa. Kun jalostustoimikunnan jäsenet seuraavalle vuodelle on valittu, 
päättää kokous, kuka uuden toimikunnan jäsenistä toimii puheenjohtajana 
seuraavan kalenterivuoden ajan. 

 
Jäsenen tilalle voidaan valita tarvittaessa uusi jäsen esimerkiksi silloin, jos 
asianomainen jäsen on pitempiaikaisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tai jos 
hänen työskentelynsä on ristiriidassa näissä säännöissä esitettyjen periaatteiden 
taikka SKL-FKK ry:n toimintalinjojen kanssa. 

 
4. TOIMIKUNNAN JÄSENTEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 

Valittavan henkilön on joko kasvattajana ja/tai muilla toiminnoillaan osoitettava 
hallitsevansa tiedot koiran jalostuksesta yleensä sekä rodun kehityksestä. Valittavan 
henkilön on omattava riittävät tiedot myös rodun senhetkisestä tasosta maassamme. 
Lukuun ottamatta rodun ulkomuototuomareita on toimikunnan jäseneksi valittavalta 
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vaadittava henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi näyttöä koiran anatomian, 
perinnöllisyysopin, yleisen muun kenneltietouden sekä ennen kaikkea rodun 
rotumääritelmän hallinnasta. Hallituksen jäsenen ei tarvitse täyttää em. 
pätevyysvaatimuksia. 

 
5. TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT JA TYÖSKENTELYPERIAATTEET 

Jalostustoimikunnan tehtävänä on toimia lähinnä ohjaavana ja opastavana 
neuvontaelimenä. Päätoimintaohjeenaan jalostustoimikunnan tulee pitää voimassa 
olevaa rotumääritelmää sekä SKL-FKK:n antamia muita sääntöjä ja ohjeita. 
Toimikunnan tulee seurata sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuvaa rodun 
kehitystä. On pyrittävä hankkimaan tietoja koirista tuontia silmällä pitäen sekä 
astutukseen käytettävistä ulkomaisista uroksista. Ratkaisun jalostussuosituksesta 
tulee perustua perinnöllisyysopin periaatteille ja todetuille 
periyttämisominaisuuksille. Tämän vuoksi toimikunnan on pidettävä koirista arkistoa. 
Jalostussuositukset laaditaan kaksin kappalein - toinen koiran omistajalle ja toinen 
jalostustoimikunnalle tätä varten laadituille lomakkeille. Jalostustoimikunnan on 
vuosittain tehtävä toiminnastaan raportti hallitukselle. Toimikunnan tekemät 
päätökset (mm. poikkeusluvat ja uros-suositukset) julkaistaan Partis-lehdessä. 

 
6. UROKSEN SUOSITUSMENETTELY 

Urosta koskevat tiedustelut tulisi toimittaa kirjallisesti jalostustoimikunnalle 
mieluiten 2 kk ennen oletettua astutusta. Kokouksistaan toimikunnan tulee pitää 
pöytäkirjaa. Kiireellisissä astutustiedusteluissa on myös puhelinkokous sallittua, 
tällöin tehdyn asianomaisen ratkaisun perustelut merkitään ja vahvistetaan 
pöytäkirjaan seuraavan kokouksen yhteydessä. Toimikunta on päätösvaltainen, kun 
vähintään kolme jäsentä on läsnä. Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. Mikäli toimikunnan jäsen on uroksen omistaja, ei hänen 
kantansa saa vaikuttaa hänen oman koiran suositukseen. 

 
7. PENTUTIEDUSTELUT 

Pentuvälitys toimii pentuvälittäjien kautta. Pentuvälityksen uudet säännöt on 
hyväksytty kevätkokouksessa 2006. 

 
8. JÄLKELÄISTARKASTUKSET 

Tarpeeksi katsomiinsa väliajoin jalostustoimikunta järjestää jälkeläistarkastuksia. 
Täysikasvuisiin yksilöihin kohdistuvalla jälkeläisarvostelulla pyritään selvittämään 
koiran vanhempien periyttämistä sekä määrittelemään rodun kehityksen suuntaa ja 
tasoa. Tarkastuksen suorittaa vähintään kaksi henkilöä, joista ainakin toisen on oltava 
ulkomuototuomari. Tarkastustulos on luottamuksellinen ja jää jalostustoimikunnan 
käyttöön. Järjestetyistä tarkastuksista toimitetaan raportti vuosittain yhdistyksen 
hallitukselle. 

 
9. SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN 

Säännöt ja niiden muutokset astuvat voimaan yhdistyksen yleiskokouksen 
päätöksellä. 

 


