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           Päivitetty 2.3.2018 

Jalostustarkastukset 
 

Suomen Kiinanharjakoirat Ry:n jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksia, joiden 
tarkoituksena on antaa kasvattajille ja jalostusyksilöiden omistajille puolueetonta ja 
realistista tietoa jalostukseen käytetyistä/käytettävistä koirista ja niiden jälkeläisistä. 
Jalostustarkastusten avulla seurataan myös rodun tilannetta tiettyjen ominaisuuksien 
osalta. Jalostustarkastusten käytännön järjestelyistä vastaa jalostustoimikunta tai 
jalostustoimikunnan nimeämä ulkopuolinen avustaja, jalostustarkastusvastaava. 

 
Jalostustarkastuksia pyritään järjestämään 3-4 vuosittain eri paikkakunnilla. 
Järjestettävistä tarkastuksista tiedotetaan mahdollisimman hyvissä ajoin yhdistyksen eri 
tiedotuskanavien kautta. 

 
Suomen Kiinanharjakoirat Ry:n hallitus myöntää varat jalostustarkastuksiin puoltopyyntöä 
ja alustavaa budjettia vastaan. Suomen Kiinanharjakoirat Ry maksaa tarkastuksesta 
aiheutuneet kulut sekä kulukorvausta järjestäjille ja yhdistyksen jalostustarkastajille 
voimassaolevan yhdistyksen kulukorvauskäytännön mukaan. Ulkomuototuomareille 
maksetaan matkakorvaukset ja päivärahat Suomen Kennelliiton käytännön mukaan. 

 
Jalostustarkastuksessa tarkastettavat ominaisuudet perustuvat FCI:n kiinanharjakoirien 
rotumääritelmään. Tarkastukseen tuotavan koiran tulee olla vähintään 18 kuukauden 
ikäinen. Karvattomat koirat tuodaan tarkastukseen siistimättöminä (vähintään kaksi viikkoa 
ajamatta) lukuun ottamatta naaman siistimistä. Tästä ajasta voidaan poiketa vain hyvin 
perustellusta syystä (näyttely) ja kaikkien paikalle tulevien tarkastajien suostumuksella. 
Puuterihuiskut tuodaan tarkastukseen puhtaina ja takuttomina. Turkin laatuun vaikuttavia 
aineita ei saa käyttää ja laineikasta turkkia ei saa suoristaa. 

 
Jalostustoimikunta voi myöntää etukäteen poikkeusluvan erittäin perustellusta syystä, että 
koiran voi tarkastaa vain ulkomuototuomari ja yksi rotuyhdistyksen jalostustarkastaja. Tätä 
poikkeuslupaa voidaan soveltaa vain silloin, kun toinen paikalla olevista rotuyhdistyksen 
tarkastajista on ko. koiran kasvattaja / omistaja / omistajan perheenjäsen ja täten jäävi 
tehtävään. Tässä tapauksessa molempien tarkastajien tulee olla koiran ominaisuuksista 
yhtä mieltä. Mikäli näin ei ole, on tarkastus keskeytettävä tämän koiran osalta. 

 
Jalostustarkastuksista peritään ilmottautumismaksua 20e / yhdistyksen jäsenen koira. 
Ei-jäsenen koiran osallistumismaksu on 30e / koira. 
Maksun tulee olla maksettu tarkastukseen tultaessa ja maksusta toimitettu kuitti 
jalostustoimikunnalle etukäteen tai tuotuna paikanpäälle. 

 
Suomen Kiinanharjakoirat Ry:n hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin 
jalostustarkastussäännöissä ja –lomakkeissa sekä jalostustarkastuskäytännöissä. 

 
 
Jalostustarkastajat 

 
Jalostustarkastuksen suorittaa kaksi rotuyhdistyksen pätevöimää jalostustarkastajaa ja 
yksi rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari. Tarkastajat eivät saa suorittaa 
tarkastusta omistamalleen/kasvattamalleen koiralle eikä perheenjäsenensä koiralle. 
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Jalostustarkastajaksi pätevöityminen alkaa toimittamalla anomus kokelaaksi 
hyväksymisestä jalostustoimikunnalle. Jalostustarkastajakokelaat suorittavat kaksi (2) 
harjoittelukertaa normaaleissa jalostustarkastustilanteissa. Kokelaat tekevät havaintoja 
tarkastettavista koirista, esittävät tarpeelliseksi katsomiaan kysymyksiä ja kommentoivat 
koirien ominaisuuksia. Pätevöidyt jalostustarkastajat arvioivat yhdessä kokelaiden 
soveltuvuutta jalostustarkastajiksi ja antavat jokaisen harjoittelukerran jälkeen yhdessä 
lausunnon kokelaan soveltuvuudesta; soveltuu / ei sovellu. 

 
Tarkastajakokelaat, jotka ovat saaneet molemmista harjoittelukerroista lausunnon; 
soveltuu, kutsutaan pätevöintiin, joka tapahtuu joko normaalissa tarkastustilanteessa tai 
erillisessä pätevöintitilaisuudessa. Näissä tulee olla vähintään kymmenen (10) koiraa. 
Pätevöinti tapahtuu harjoittelukertojen lausunnot ja pätevöintitarkastustilanteet huomioon 
ottaen. Kokelas osallistuu pätevöintitilanteessa koirien jalostustarkastamiseen suullisesti. 
Yhdistyksen tarkastajat antavat kokelaan esittää omia havaintojaan koirien 
ominaisuuksista. Kokelaan tulee suorittaa koirien mittaukset ja osata täyttää 
tarkastuslomake itsenäisesti. Yhdistyksen jalostustarkastajien tulee olla yhtä mieltä siitä, 
että kokelas soveltuu tarkastajaksi, jotta hän läpäisee pätevöinnin. 

 
Mikäli kokelas ei läpäise pätevöintiä, tulee hänen suorittaa yksi (1) harjoittelukerta lisää 
ennen kuin hän voi tulla uudelleen pätevöintiin. Kokelaille ei makseta kulukorvauksia 
harjoittelu- ja pätevöintikerroista. 

 
Pätevöidyt jalostustarkastajat sitoutuvat toimimaan tarkastajana vähintään kerran 
vuodessa. Tästä voidaan poiketa vain pätevästä syystä, esimerkiksi mikäli 
jalostustarkastuksia ei ole vuoden aikana järjestetty riittävää määrää. 

 
 
Jalostustarkastuslomake 

 
Jalostustarkastuslomakkeeseen merkitään koiran rekisteröintitietojen lisäksi tehdyt 
havainnot ja mittaustulokset. Kustakin tarkastettavasta kohdasta on määritelty ne 
ominaisuudet, joista tarkastajien tulee tehdä havaintoja ja merkitä ne 
jalostustarkastuslomakkeeseen. 

Ominaisuudet ovat luokiteltu seuraavalla periaatteella: 

1= Normaali / terve / rotumääritelmän mukainen 
2= Hieman huomautettavaa 
3= Selvästi puutteellinen 
4= Poikkeava / vakava sairaus tai vika 

Ominaisuudet-kohdasta saadut pisteet lasketaan kertoimella 1, poikkeuksena: 

kertoimella 2 
- selkä 
- lantio 
- pää 
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kertoimella 3 

- karvattomat / puuterihuiskut 
- säkäkorkeus 

 
kertoimella 4 

- luonne 
 
 
Purennasta laskettavat pisteet: 

- Leikkaava saksipurenta 1p. 
- Tasapurenta 2p. 
- Yläpurenta 3p. 
- Vino purenta 4p. 
- Alapurenta 4p. 

 
Hammaspuutoksista laskettavat pisteet: 

- Jokaisesta puuttuvasta/vääräasentoisesta/maito- kulmahampaasta 1p. 
- Jokaisesta puuttuvasta etuhampaasta 1p. 

 
Kokonaispisteet 30-133p. 
Mitä vähemmän pisteitä koira kokonaisuudessa saa, sen lähempänä sen on arvioitu 
olevan rotumääritelmää. Muista kuitenkin katsoa myös osa-alueiden pisteet, pelkkä 
kokonaispistemäärä ei anna suoraa arviota. 

 
Ei suositella jalostukseen = 
- Jos koira saa luonteesta huonoimmat mahdolliset pisteet 
- Jos uroksella ei ole normaaleja kiveksiä 
- Jos koiralla todetaan erittäin puutteellinen pigmentti kauttaaltaan 
- Jos koiralla havaitaan sininen/siniset silmät 
- Jos koiralla havaitaan synnynnäinen häntämutka 
- Jos koiralla on allergia tai ihosairaus, joka vaatii säännöllistä erityishoitoa 
- Jos koiralla on niin vakava purentavirhe että se haittaa sen elämää 
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