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Kennelliiton jalostusstrategia
ANITTA KAINULAINEN

K

ennelliiton pitkään työnalla ollut
yleinen jalostusstrategia hyväksyttin
Kennelliiton valtuuston kokouksessa
marraskuun lopulla. Strategia koskee kaikkia rotuja ja se tulee voimaan 1.12.2012.
Rotujärjestöistä koostuva valtuusto sitoutui noudattamaan kymmenen kohdan
tavoiteohjelmaa, jonka mukaisesti jalostetaan terveempiä koiria ja pyritään edistämään terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista. Asia on kirjattu myös Kennelliiton
sääntöihin. Kennelliitto muistuttaakin, että
terve ja liioittelematon rakenne sekä oikea
luonne ovat koiran jokapäiväisen hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Kennelliitto vaikuttaa
tähän niin jalostuksen kuin koulutuksen
keinoin.
Strategian toimenpideohjelma on edelleen toimikunnissa työstettävänä ja se oletettavasti tulee vielä rotujärjestökierrokselle
ennen valtuustokäsittelyä.
Toimenpideohjelman luonnokseen on
kirjattu monia tavoitteita, toimenpiteitä,
suosituksia ja vaatimuksia niin kasvattajille
kuin jalostuskoirillekkin. Toimenpideohjelmaa valmistelevalla työryhmällä on vielä iso
työ hioa esitys muotoon, joka soveltuu kaikille roduille tasapuolisesti, helppoa se ei
tule olemaan. Monia kysymyksiä ja niiden
käytännön soveltamista on vieä edessä.
Jalostusstrategia sisältää 10 kohdan tavoiteohjelman sekä kevätvaltuustossa 2012
käsiteltävän toimenpideohjelman. Tavoiteohjelman 10 kohtaa ovat:

1. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt
ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.
2. Jalostukseen soveltuva koira on
rodunomainen sekä ulkomuodoltaan
että käyttäytymiseltään eikä sillä ole
arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.
3. Jalostukseen käytettävällä koiralla
on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky, jotta sen todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia luonneominaisuuksia, kuten arkuutta, on mahdollisimman pieni.
4. Vakavien koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen ja sairauksien (aiheuttavat koiralle kipua tai epämukavuutta tai jotka muuten rajoittavat
koiran normaalia, lajityypillistä elämää) leviäminen estetään. Tällaisen
sairauden kohdalla vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan käyttää jalostukseen.
5. Jalostukseen käytetään vain koiria,
jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.

6. Jalostukseen käytetään mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria.
Koiran elinikää ei turhaan pitkitetä sen
terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella.
7. Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus.
Jalostuksen ohjauksessa pitää mahdollistaa aina, että kaikki kriteerit huomioon ottaen vähintään 50 % rodun
kannasta jää jalostuskäyttöön.
8. Kennelliitto tukee ja tuottaa toimintaa, jolla pyritään tiedon lisäämiseen
koiran perinnöllisyydestä, terveydestä
ja sairauksista.
9. Yhteistyötä eläinlääkäreiden ja alan
tutkijoiden kanssa tiivistetään. Myös
eläinlääkärit tukevat omalla toiminnallaan jalostusstrategian periaatteita
ja tavoitteita.
10. Kennelliitto vaikuttaa Pohjoismaisen Kennelunionin eli PKU:n ja kansainvälisen koiranjalostusliiton FCI:n
kautta kansainväliseen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa. Kansainvälisessä yhteisössä toimitaan aina niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä
päämääriä.
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