Suomen Kiinanharjakoirat Ry.
Jalostustoimikunta

Jalostusohjesäännöt

Säännöt astuvat voimaan 16.1.2019

SISÄLLYS
1. Jalostustoimikunta
1.1 Toimikunnan tarkoitus
1.2 Jäsenet
1.3 Jäsenten edellytykset
1.4 Toimikunnan tehtävät
1.5 Kokoukset ja pöytäkirjat
2. Jalostusohjeet
2.1 Jalostuskoirien laatuvaatimukset
2.2 Muut vaatimukset ja rajoitukset
2.3 Astutuskyselyt
2.4 Muita suosituksia
3. Pentuneuvonta
3.1 Pentuneuvonnan tarkoitus ja tehtävät
3.2 Pentuneuvonnan säännöt
3.3 Pentuneuvojat

Liitteet:
• kiinanharjakoirien rotumääritelmä
• jalostussuosituskaavake
• terveysseurantakaavake
• pentueilmoituskaavake

Jalostusohjesäännöt

1/13

Suomen Kiinanharjakoirat Ry.
Jalostustoimikunta
1. Jalostustoimikunta
1.1 Toimikunnan tarkoitus
Jalostustoimikunnan toiminnan perimmäinen tarkoitus on avustaa kasvattajia ja jalostusyksilöiden omistajia
jalostussuunnittelussa antamalla neuvontaa ja informaatiota.
Tarkoitus toteutuu keräämällä ja arkistoimalla tietoja rodun tilanteista Suomessa ja ulkomailla ja näiden tietojen
julkaisemisella kasvattajien ja harrastajien tiedoksi.
Tietoja kerätään mm. koiranäyttelyistä, terveystutkimuksista, jalostustarkastuksista ja terveyskyselyiden avulla.
Rodun kasvattajilla on keskeinen rooli jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina. Jalostustyön vastuu ja
valinnan vapaus on kasvattajilla.

1.2 Jäsenet
Suomen Kiinanharjakoirat ry:n hallitus valitsee jalostustoimikuntaan neljä (4) varsinaista jäsentä. Toimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Jalostustoimikunta on päätösvaltainen
kolmen (3) varsinaisen jäsenen ollessa läsnä.
Jalostustoimikunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.
Toimikunnan jäsenten tulee tuntea rotu teoriassa ja käytännössä.
Hallitus voi toimikauden aikana täydentää toimikuntaa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusilla jäsenillä
eroavien/erotettujen tilalle, myös jalostustoimikunta voi esittää hallitukselle uusia jäseniä. Hallitus voi kesken
kauden – painavista syistä - erottaa toimikunnan jäseniä.
Toimikunta voi nimetä toimikaudellaan itselleen tarpeellisen määrän ulkopuolisia avustajia. Tällaisia voivat olla
esim. ulkomuototuomarijäsenet, jotka antavat tarvittaessa toimikunnalle neuvoja ulkomuotoasioissa ja ottavat
osaa toimikunnan järjestämiin jalostustarkastuksiin. Ulkopuolisten avustajien ei tarvitse välttämättä olla Suomen
Kiinanharjakoirat ry:n jäseniä.

1.3 Jäsenten edellytykset
Toimikuntaan nimettäviltä varsinaisilta jäseniltä edellytetään Suomen Kiinanharjakoirat ry:n sekä Suomen
Kennelliiton jäsenyyttä. Lisäksi toivotaan Suomen kiinanharjakoirat ry:n yhtäjaksoista viiden (5) vuoden
jäsenyyttä.
Toimikunnan jäsenellä ei saa olla Suomen Kennelliiton langettamaa rekisteröinti- ja kilpailukieltoa.
Toimikuntaan nimettävien tulee edustaa monipuolista koiraharrastuksen, rodun, jalostuksen ja rotumääritelmän
tuntemusta (esim. ulkomuototuomarikurssi, kasvattajan peruskurssi, kennelneuvojakurssi, jalostuksen
peruskurssi, kasvattaja..)

1.4 Toimikunnan tehtävät
Toimikunnan tehtävänä on ohjata rodun jalostusta Suomessa. Tavoitteena on mahdollisimman rotumääritelmän
mukainen, terve ja geenipohjaltaan riittävän laaja kiinanharjakoirakanta.
Tähän tavoitteeseen tähdätään keräämällä ja luovuttamalla tarvittavaa tietoa kasvattajille ja rodun harrastajille ja
järjestämällä jalostukseen liittyviä tapahtumia, kasvattajapaneeleita, luentoja ja jalostustarkastuksia, sekä
julkaisemalla tilastoja.
Toimikunnan tehtävänä on pitää yhteyttä ulkomaisiin rotuyhdistyksiin ja seurata rodun kehitystä myös muualla
maailmassa. Toimikunnalta voi kysyä neuvoa esim. tuontikoiran ostoa harkittaessa.
Toimikunnan rutiinitehtävät:
•
•
•
•
•
•

Jalostusohjesäännöt

Astutuskyselyiden käsittely
Yhteistyö pentuneuvonnan kanssa
Järjestää jalostustarkastuksia
Vastaa jalostustarkastajien koulutuksesta
Vastaa jalostuksentavoiteohjelmasta (JTO) ja sen päivittämisestä
Ulkomuototuomareiden koulutus yhteistyössä SKKY:n kanssa
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Toimikunnan vuosittaiset tehtävät:
Laskea ja julkaista jäsenistölle ja Suomen Kääpiökoirayhdistykselle seuraavat tilastot:
•
•
•
•
•
•
•
•

vuosittaisten ja viimeisten kahden (2) ja neljän (4) vuoden jaksojen urostilastot ja
isoisätilastot
vuosittaisten jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen suhdeluku
sukusiitosprosentit pentuekohtaisesti ja vuosittaisista kokonaisrekisteröinneistä, myös
tuontikoirien sukusiitosprosentit on julkaistava mikäli mahdollista
efektiivisen kannan laskeminen (tehollinen populaatiokoko)
näyttelytilastot
kasvattajatilastot
vuosittainen toimintasuunnitelma rotuyhdistyksen syyskokoukselle
vuosittainen toimintakertomus rotuyhdistyksen kevätkokoukselle jotka toimitetaan myös
Suomen Kääpiökoirayhdistykselle (SKKY)

1.5 Kokoukset ja pöytäkirjat
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.
Toimikunta on päätösvaltainen kolmen (3) varsinaisen jäsenen ollessa läsnä.
Toimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jotka numeroidaan juoksevasti ja ne allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat tulee toimittaa hallitukselle kuukauden kuluessa kokouksesta.
Virallisille tahoille lähetettävästä postista ja yhdistystä taloudellisesti sitovista asioista on ensin neuvoteltava
hallituksen kanssa ja saatava siihen hallituksen puolto.
Kokouksista ja muista toimikunnan jäseniä sitovista yhdistyksen tai ulkopuolisista tapahtumista maksetaan
läsnäolijoille kulukorvausta voimassa olevan hallituksen jäsenten kulukorvauskäytännön mukaan.
Toimikunnan kokouksissa asiat ratkaistaan tarvittaessa äänestyksellä. Äänten mennessä tasan, asian ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni.
Toimikunta voi pitää myös puhelin- ja sähköpostikokouksia.

2. Jalostusohjeet
2.1 Jalostuskoirien laatuvaatimukset
Kun jalostustoimikunta tarkastelee yhdistelmiä, otetaan huomioon yksilöiden terveys, luonne, ulkomuoto,
sukutaulut ja niiden antamat tiedot sekä aiempien jälkeläisten ja lähisukulaisten laatu. Yhdistelmän molempien
vanhempien tulee täyttää laatuvaatimukset astutushetkellä.
Jalostukseen käytettävän kiinanharjakoiran tulee olla:
•
•
•
•
•
•
•

Jalostusohjesäännöt

luonteeltaan rotumääritelmän mukainen
astutushetkellä fyysisesti terve ja vapaa perinnöllisistä sairauksista, Patella luksaation
osalta alla olevin poikkeuksin.
näyttelyissä palkittu vähintään kahdesti arvosanalla EH (Erittäin Hyvä), jotka molemmat
tulee olla eri tuomareilta tai jalostustarkastettu ilman mainintaa ”ei suositella
jalostukseen”
virallisesti silmätutkittu (= tunnistusmerkitty, vähintään 1 vuoden ikäinen tutkittaessa ja
eläinlääkärillä on Suomen Kennelliiton silmätarkastusoikeudet). Tulos ei saa olla 12
kuukautta vanhempi astutushetkellä.
koiralla tulee olla virallinen ja voimassa oleva polvitutkimus. Polvitutkimuksen voi antaa
vain Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri, jolla oikeudet suorittaa virallisia
polvitutkimuksia.
virallinen sydänkuuntelutulos, joka ei saa olla 12kk vanhempi astutushetkellä
PLL - geenitesti (primaari linssiluksaatio) tulee olla kaikilla jalostukseen
käytettävillä koirilla. Geenitestillä sairaaksi todettuja koiria ei tulisi käyttää
jalostukseen. Kantajia tulisi yhdistää vain terveeksi tutkitun koiran kanssa.
Kantajia käytettäessä jalostukseen, tulisi joko kasvattajien tehdä pennuille PLL –
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geenitesti tai suositella testausta pennun ostajalle pentujen geneettisen tilan
toteamiseksi.
•

prcdPRA - geenitestillä sairaaksi todettuja koiria ei pitäisi käyttää jalostukseen.
Kantajia tulisi yhdistää vain geenitestillä terveeksi todettuihin koiriin. Kantajia
käytettäessä jalostukseen tulisi joko kasvattajien tehdä pennuille prcdPRA –
geenitesti tai suositella testausta pennun ostajalle pentujen geneettisen tilan
toteamiseksi.

Terveysvaatimukset silmien ja polvien osalta:
Silmät:
Molempien vanhempien tulee olla terveitä sellaisten perinnölliseksi katsottujen silmäsairauksien osalta, jotka
voivat aiheuttaa koiralle kipua tai heikentää koiran näkökykyä:
•
HC (kaihi, katarakta)
•
PRA (verkkokalvon rappeuma)
•
PLL (linssiluksaatio)
•
RD asteet 2-3
•
PHTVL/PHPV asteet 2-6
•
pigmentary chorioretinopatia
•
kuivasilmä
•
glaukooma (silmänpainetauti)
•
mikropapilla eli papillan hypoplasia (pienisilmäisyys)
•
PPM iris-linssi tai PPM iris-sarveiskalvo
•
ylimääräiset ripset, vakavat tapaukset (Trichiasis, Cilia aberranta, Entropion)
Jos toisella vanhemmista on todettu silmäpeilauksessa jokin muutos normaalista, on suositeltavaa,että
yhdistelmän toisella vanhemmista ei ole todettu samaa vikaa tai sairautta. Tällaisia muutoksia ovat mm:
•
PPM iris-iris
•
kyynelkanavien puutos
•
PHTVL/PHPV; tulkinnanvarainen tai aste 1
•
RD; tulkinnanvarainen tai aste 1
•
ylimääräiset ripset, lievät tapaukset (Trichiasis, Cilia aberranta, Entropion)
•
VD (lasiaisen rappeuma)

Patellaluksaatio:
Asteita 2-4 ei tule käyttää jalostukseen. Jos toisella vanhemmalla on todettu polvessa/polvissa luksaatioaste 1, on
toisen vanhemman polvet oltava 0.

2.2 Muut vaatimukset ja rajoitukset
Urokset:
•
•

jalostukseen käytettävän uroksen alaikäraja on 24 kk
uroksen jälkeläismäärä ei saa ylittää 10 % kahden (2) vuoden kokonaisrekisteröinneistä
eikä 5 % sukupolven eli neljän (4) vuoden kokonaisrekisteröinneistä.

•

jalostukseen käytetyn nartun alaikäraja astutushetkellä on 24kk ja yläikäraja SKL:n
määräysten mukainen.
Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun yläikärajaksi suositellaan 5v.
nartun pentueiden väli tulee olla Kennelliiton suositusten mukainen

Nartut:

•
•
Sukulaisuusasteet:
•

toteutettavan yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saa ylittää 6,25 % viiden (5) polven
sukutaululla laskettuna, mikä vastaa asteeltaan serkusparitusta

Kasvattajat:

Jalostusohjesäännöt
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•

kasvattajan tulee olla Suomen Kiinanharjakoirat ry:n ja Suomen Kennelliiton jäsen ja
noudattaa kasvatustyössään Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussääntöä.
Kasvattajan tulee tuntea Kennelliiton kasvattajasitoumus ja olla allekirjoittanut sen.

2.3 Astutuskyselyt
Jalostustoimikunnan tehtävänä ei ole etsiä sopivia uroksia nartuille, vaan kasvatustyöstä vastaa aina kasvattaja.
Jalostustoimikunta vain neuvoo ja ohjaa jalostustoimintaa sekä tarkistaa, että käytettävät koirat täyttävät laatu- ja
terveysvaatimukset.
Kasvattaja voi anoa jalostustoimikuntaa antamaan puoltavan lausunnon suunnitellusta yhdistelmästä tai
auttamaan valitsemaan muutaman eri uroksen välillä. Jalostustoimikunta vastaa jokaiseen kirjallisesti ja riittävän
aikaisessa vaiheessa saapuneeseen jalostuskyselyyn. Riittävä aika on vähintään 2 kk ennen suunniteltua
astutusta.
Myös uroksen omistaja on oikeutettu kysymään jalostustoimikunnalta neuvoa.
Jalostustoimikunta voi jättää suosittelematta jalostukseen narttua tai urosta, joka eri yhdistelmissä on periyttänyt
poikkeuksellisen paljon jotain sairautta, vikaa tai ei-toivottua luonteenpiirrettä.
Jalostustoimikunta ei myöskään puolla sellaisen koiran jalostuskäyttöä, joka on kaksi (2) tai useamman kerran
saanut näyttelyssä arvosanan 0 tai EVA luonteesta johtuen ellei jalostustarkastuksessa voida todeta koiran
luonnetta hyväksytyksi jalostuskäyttöä ajatellen.
Samoin voidaan jättää puoltamatta yhdistelmää, jos on perusteltua olettaa jonkin vakavan sairauden tai vian
tulevan esiin mahdollisissa pennuissa.
Jalostussuosituksien epääminen on aina perusteltava.
Astutuskyselyiden vastaukset kyselyineen on arkistoitava.

2.4 Muita suosituksia
Kiinanharjakoirissa esiintyviin sairauksiin ja vikoihin tulee kasvattajien suhtautua terveellä tavalla kriittisesti.
Sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen, mutta kaikkia sairaan koiran sukulaisyksilöitä ei
voida karsia pois jalostuksesta.
Ohjenuorana tulisi pitää sairauksien kohdalla sitä, ettei sellaisia yhdistelmiä uusita, joista on tullut sairas/sairaita
yksilöitä eikä todettuihin tai epäiltyihin kantajiin linjata.
Tällaisia kiinanharjakoirissa esiintyviä sairauksia ovet mm. legg-perthes, Patella luksaatio, epilepsia, selkärangan
sairaudet, haiman vajaatoiminta, sydänviat, silmien sairaudet ja aukottomuus.
Harjakoirissa esiintyviin vikoihin tulee suhtautua samankaltaisesti kuin edellä. Tällaisia vikoja ovat esim.
vääräasentoiset kulmahampaat, vakavat hammaspuutokset, luppa- tai ruusukorvaisuus karvattomilla yksilöillä,
ruusukorvat puutereilla, liika karvaisuus karvattomilla yksilöillä, lyhytturkkisuus, liian suuri koko tai vastaavasti liian
pieni koko.
Suositeltavaa on, että mikäli jalostukseen käytetään yksilöä, jolla on puute/puutteita edellä mainittujen
ominaisuuksien osalta, tulisi y h d i s t e l m ä n t o i s e n o s a p u o l e n o l l a t ä l t ä o s i n r o t u m ä ä r i t e l m ä n m u k a i n e n .
Jalostukseen ei suositella käytettävän koiraa, jolla on sininen/siniset silmät, häntämutka, purentavika (selkeä ylä-,
ala, tai ristipurenta), tai joka on arka tai aggressiivinen.
Jalostustoimikunta suosittelee rekisteröimään koiran, jolla on sininen/siniset silmät, häntämutka, selkeä
purentavirhe, synnynnäinen sydänvika tai sulkeutunut korvakäytävä, EJ-rekisteriin.

3. Pentuneuvonta
3.1 Pentuneuvonnan tarkoitus ja tehtävät
Pentuneuvonnan tarkoitus on toimia kiinanharjakoirista kiinnostuneiden ihmisten ja Suomen Kiinanharjakoirat ry:n
ja sen jalostustoimikunnan yhdyssiteenä.

Jalostusohjesäännöt
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Pentuneuvonta toteuttaa tarkoitustaan antamalla neuvontaa koskien kiinanharjakoiraharrastusta. Neuvonnan on
tarkoitus olla informatiivista ja todenmukaista. Sen tarkoitus ei ole markkinoida rotua vaan antaa rodusta
kiinnostuneille realistinen kuva rodun ominaisuuksista ja sen yksilöiden vaatimasta hoidosta.
Pentuneuvonnan tehtäviin kuuluvat:
•
•
•

ajankohtaisen pentulistan ylläpitäminen sekä yhdistyksen internetsivuilla olevan
pentulistan päivittäminen
puhelin- ja sähköpostineuvonta
tarpeelliseksi katsomiensa informaatiotilaisuuksien järjestäminen

3.2 Pentuneuvonnan säännöt
Pentuneuvonnan pentulistalle pääsevät kaikki yhdistyksen jäsenten pentueet, myös ne jotka eivät kaikilta
osin ole jalostusohjesääntöjen mukaisia. Perusvaatimuksena pentuelistalle pääsyyn on kuitenkin se, että
pentueen molemmat vanhemmat ovat virallisesti silmä- ja polvitarkastettuja. Mikäli pentueen toisella
vanhemmalla on todettu sellainen perinnölliseksi katsottu silmäsairaus, joka voi aiheuttaa koiralle kipua
tai heikentää koiran näkökykyä (ko. sairaudet listattu jalostusohjesääntöjen kohdassa 2.1.
Terveysvaatimukset silmien ja polvien osalta), tulee pentueen toisen vanhemman olla kyseisen sairauden
osalta terve. DNA-testitulos (PLL sekä PrcdPRA) hyväksytään, kun molemmat vanhemmat ovat
testattuina tai pentueen vanhemmat ovat terveitä omien vanhempiensa kautta. Pentulistalle tulee kunkin
pentueen kohdalle näkyviin täyttääkö pentue jalostusohjesäännöt kyllä/ei. Jos pentue ei täytä
jalostusohjesääntöjä, niin syy merkitään myös näkyviin pentulistalle.
Kasvattajat ilmoittavat pentueensa pentuneuvojille yhdistyksen pentueilmoituskaavakkeella, jota on saatavilla
pentuneuvonnasta ja yhdistyksen kotisivuilta. Muita ilmoituksia ei hyväksytä.
Pentueilmoituksen liitteenä tulee olla vanhempien tutkimustodistukset, mikäli tulokset eivät näy Koiranetissä.
Ilmoituksen voi lähettää myös sähköpostilla.
Pentue pysyy pentulistalla kolme (3) kuukautta syntymäpäivästä laskettuna, ellei kasvattaja ilmoita aiemmin
toiveestaan poistaa pentue listalta tai halua jatkaa aikaa. Näin ollen jatkoaika on aina kuukauden eteenpäin.
Pentuneuvonta ylläpitää myös ns. kodinvaihtokoirien listaa yhdistyksen internet-sivuilla. Tämä lista palvelee
jäseniä silloin kun kotia etsii vanhempi koira. Lista ei ole tarkoitettu kasvattajan myymättä jääneille pennuille vaan
koirille jotka ovat joko palautuneet kasvattajalle tai kun omistaja etsii uutta kotia koiralleen.
Kodinvaihtajan tulee olla rekisteröity, jos kodinvaihtaja on rekisteröity muualla kuin Suomessa, tulee
pentuneuvontaan toimittaa kopio rekisteripapereista sähköisesti tai paperiversiona.

3.3 Pentuneuvojat
Pentuneuvojia nimetään kaksi (2) kerrallaan. Pentuneuvojien toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.
Pentuneuvojat nimeää hallitus.
Pentuneuvojilta edellytetään monipuolista koiraharrastuksen ja rodun tuntemusta. Neuvojien tulee sisäistää
pentuneuvonnan tarkoitus ja tehtävät sekä toimia työssään puolueettomasti.
Pentuneuvojat toimivat yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa ja voivat halutessaan osallistua toimikunnan
kokouksiin ja esittää siellä tarpeellisiksi katsomiaan asioita.

Jalostusohjesäännöt
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LIITTEET
Liite 1: Kiinanharjakoiran rotumääritelmä
FCI:n 24.6.1987 hyväksymän rotumääritelmän mukainen Käännös SKL-FKK:N hallituksen
hyväksymä 7.6.1989.
Kiinalainen rotu, isäntämaa Iso-Britannia
Yleisvaikutelma: Toimelias ja viehkeä koira. Luustoltaan sirosta keskivahvaan. Sileä, karvaton runko,
karvaa ainoastaan käpälissä, päässä ja hännässä; vaihtoehtoisesti pehmeän, harsomaisen karvan
peittämä.
Ominaispiirteet: Rodussa on kaksi eri tyyppiä: kaurismainen, jalo ja siroluustoinen tyyppi ja
rungoltaan ja luustoltaan raskaampi tiivisrunkoinen tyyppi.
Luonne: Iloinen, ei koskaan vihainen.
Pää: Kallo hieman kaareva ja pitkänomainen. Posket kuivat, sileät ja tasaiset, kaventuvat kohti
kuonoa. Otsapenger vähäinen, ei liioiteltu. Pää sileä, ei liikaa ryppyjä. Kallo ja kuono-osa yhtä pitkät.
Kuono kevyesti kapeneva, ei koskaan suippo; kuiva, ei riippuvia huulia. Kirsu erityispiirteenä kuonon
mukaisesti kapea. Kaikki kirsun värit hyväksytään. Pään yleisvaikutelma viehättävä, ilme valpas.
Huulet tiiviit ja ohuet. Harja alkaa mieluiten otsapenkereestä ja jatkuu niskasta kaveten alas kaulaa
pitkin. Se voi olla minkä mittainen tahansa; pitkä ja runsas harja on ihanne, mutta niukkakin
hyväksytään.
Silmät: Mahdollisimman tummat, lähes mustat. Valkuaista näkyy hieman tai ei lainkaan.
Keskikokoiset, etäällä toisistaan.
Korvat: Matalalle kiinnittyneet: alareunan korkein kohta silmän ulkokulman tasalla. Suuret ja pystyt,
hapsuiset tai hapsuttomat. "Puuterihuiskuilla" sallitaan luppakorvat.
Purenta: Leuat vahvat, säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, t.s. alaleuan etuhampaat
koskettavat kevyesti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Etuhampaat suorassa rivissä.
Kaula: Kuiva, ei kaulanahkaa; pitkä, sulautuu kauniisti voimakkaisiin lapoihin. Liikkuessa pysty,
lievästi kaareutuva.
Eturaajat: Lavat kuivat, kapeat, viistot. Raajat pitkät ja sirot, hyvin rungon alla. Kyynärpäät tiiviisti
rungonmyötäiset. Ranteet sirot, voimakkaat, melkein pystysuorat. Varpaat eivät käänny sisään eivätkä
ulos.
Runko: Keskipitkä tai pitkä. Notkea. Rintakehä melko leveä ja syvä, ei tynnyrimäinen. Rintalasta ei
näy. Rintakehä kyynärpäihin ulottuva. Vatsaviiva kohtuullisesti ylösvetäytyvä.
Takaraajat: Etäällä toisistaan. Reidet pyöreät ja lihaksikkaat. Lanne vahva, sääri voimakas ja pitkä,
kinner matala. Takaraajojen kulmaukset sellaiset, että selkälinja on suora.
Käpälät: Liioitellut jäniksenkäpälät, kapeat ja hyvin pitkät. varsinkin etukäpälissä nivelten väliset pienet
luut erityisen pitkät, aivan kuin ne muodostaisivat ylimääräiset nivelet. Kynnet kohtuullisen pitkät,
minkä väriset tahansa. "Sukat" eivät saa ulottua rannetta ylemmäs; karvoja mieluiten vain varpaissa.
Käpälät eivät käänny sisään eivätkä ulos.
Häntä: Korkealle kiinnittynyt. Levossa alhaalla, mutta liikkuessaan koira nostaa sen ylös. Pitkä,
kapeneva, melko suora, ei kippura eikä sivulle kiertynyt. Häntätöyhtö pitkä ja runsas, rajoittuu
kolmannekseen hännän päästä. Niukka töyhtö hyväksytään.
Liikkeet: Pitkät, sulavat ja tyylikkäät. Hyvä askelpituus ja työntö.
Karvapeite: Rungossa ei suuria karvalaikkuja. Iho sileä ja pehmeä, kosketeltaessa lämmin.
"Puuterihuiskun" turkki koostuu pehmeästä aluskarvasta ja pitkistä harsomaisista päällyskarvoista.

Jalostusohjesäännöt
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Väri: Kaikki värit ja väriyhdistelmät sallitaan.
Koko: Ihannesäkäkorkeus: urokset 28-33 cm, nartut 23-30 cm. Paino vaihtelee, mutta sen ei tulisi olla
yli 5,5 kg.
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Liite 2: Jalostussuositus-lomake
Suomen Kiinanharjakoirat ry
JALOSTUSTOIMIKUNTA
JALOSTUSSUOSITUS

Pyydän jalostustoimikuntaa antamaan jalostussuosituksen seuraavalle suunnittelemalleni
yhdistelmälleni.
Uros

_______________________________rek.nro ____________________

i _________________________________________ sp___________
e _________________________________________
Näyttelytulos
Tutkimustulokset

Narttu

_______________________
polvitarkastettu
• pvm;
silmätarkastettu
• pvm;
sydäntutkimus
pvm;

_________________________________ rek.nro __________________

i _________________________________________ sp___________
e _________________________________________
Näyttelytulos
Tutkimustulokset

_______________________
polvitarkastettu
• pvm;
silmätarkastettu
• pvm;
sydäntutkimus
pvm;
arvioitu kiima-aika

Kasvattaja

___________________________________________

Kennelnimi

___________________________________________

Puhelin

___________________________________________

Osoite

___________________________________________

Vastauksen voi lähettää minulle sähköpostilla
ei; ___
kyllä; sähköpostiosoite ________________________
Molemmista vanhemmista tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä seuraavat liitteet:
•
•
•

Viimeisin sydäntutkimuslausunto
Viimeisin silmäpeilauslausunto
Viimeisin polvitutkimuslausunto

Jalostussuosituspyyntöä ei käsitellä,jos kaikkia vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu Jalostustoimikunnalle
puoltopyynnön yhteydessä tai silmä- tai sydäntutkimus ovat vanhempia kuin 12 kk arvioidun
astutushetken aikana.
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Liite 3: Pentue- terveysseuranta
Suomen Kiinanharjakoirat ry
JALOSTUSTOIMIKUNTA
TERVEYSSEURANTA

Lomake täytetään ja lähetään Suomen Kiinanharjakoirat Ry:n Jalostustoimikunnan sihteerille
ensimmäisen kerran pentujen ollessa noin 12kk ikäisiä. Lomakkeen voi lähettää joko postitse tai
sähköpostilla.
Samaa lomaketta voi käyttää myös yksittäisen koiran tietojen ilmoittamiseen.
Kohtaan huomautettavaa, voi lisätä myös tietoa esim. koiran luonteesta, tietoja hyödynnetään myös
rodun JTOn teossa ja päivityksissä.
KASVATTAJA/OMISTAJA
Kennelnimi:
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
PENTUEEN / KOIRAN TIEDOT
Isä:
Isän rek.numero:
Emä:
Emän rek.numero:
Syntymäaika:
Uroksia:

Narttuja:

Kuolleita:
Pentujen kuolinsyy(t):
Synnytys oli:
normaali __ keisarinleikkaus __ Tarvittiin eläinlääkärin apua __
Lisätietoja synnytyksestä: Esimerkiksi keisarinleikkauksen syy

Jalostusohjesäännöt
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PENNUT / KOIRA
Nimi

Rek.numero

PLL-- geenitestin tulos
Terve

Sairas

Testin numero
Kantaja

prcd- PRA geenitestin tulos
Terve

Sairas

Nimi

Testin numero
Kantaja
Rek.numero

PLL-- geenitestin tulos
Terve

Sairas

Sairas

Nimi

Kantaja
Testin numero
Kantaja
Rek.numero

PLL-- geenitestin tulos
Terve

Sairas

Sairas

Nimi

Jalostusohjesäännöt

Huomautettavaa/Lisätietoja (jatka
tarvittaessa erillisellä liitteellä)

Testin numero
Kantaja

prcd- PRA geenitestin tulos
Terve

Huomautettavaa/Lisätietoja (jatka
tarvittaessa erillisellä liitteellä)

Testin numero

prcd- PRA geenitestin tulos
Terve

Huomautettavaa/Lisätietoja (jatka
tarvittaessa erillisellä liitteellä)

Testin numero
Kantaja
Rek.numero

Huomautettavaa/Lisätietoja (jatka
tarvittaessa erillisellä liitteellä)
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PLL-- geenitestin tulos
Terve

Sairas

Testin numero
Kantaja

prcd- PRA geenitestin tulos
Terve

Sairas

Nimi

Testin numero
Kantaja
Rek.numero

PLL-- geenitestin tulos
Terve

Sairas

Testin numero
Kantaja

prcd- PRA geenitestin tulos
Terve

Sairas

Nimi

Testin numero
Kantaja
Rek.numero

PLL-- geenitestin tulos
Terve

Sairas

Sairas

Jalostusohjesäännöt

Huomautettavaa/Lisätietoja (jatka
tarvittaessa erillisellä liitteellä)

Testin numero
Kantaja

prcd- PRA geenitestin tulos
Terve

Huomautettavaa/Lisätietoja (jatka
tarvittaessa erillisellä liitteellä)

Testin numero
Kantaja
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Liite 4: Pentueilmoitus-kaavake pentuneuvonnalle
Suomen Kiinanharjakoirat ry
JALOSTUSTOIMIKUNTA
PENTUEILMOITUS

Lomake palautetaan pentuneuvojalle onnistuneen astutuksen jälkeen. Yhdistelmä menee
pentulistalle kun ilmoitus astutuksesta on tehty. Sitä pidetään pentulistalla syntymää seuraavan
kolmen kuukauden ajan. Jos pentuetta halutaan pitää listalla kauemmin, siitä tulee erikseen ilmoittaa.
Jos kaikki pennut on varattu / myyty on siitäkin ilmoitettava. Pentulista pyritään päivittämään
mahdollisimman usein.
Uros

_______________________________rek.nro ____________________

i _________________________________________ sp___________
e _________________________________________
Näyttelytulos
Tutkimustulokset

Narttu

_______________________
polvitarkastettu
• pvm;
silmätarkastettu
• pvm;
sydäntutkimus
pvm;

_________________________________ rek.nro __________________

i _________________________________________ sp___________
e _________________________________________
Näyttelytulos
Tutkimustulokset

_______________________
polvitarkastettu
• pvm;
silmätarkastettu
• pvm;
sydäntutkimus
pvm;

Ilmoitan pentuneuvontaan; _____ hl narttua _____ pp narttua _____ hl urosta _____ pp urosta
Kasvattaja

___________________________________________

Kennelnimi

___________________________________________

Puhelin

___________________________________________

Osoite

___________________________________________

Sähköpostiosoite ________________________

Jalostusohjesäännöt
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