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Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2020

Jalostustoimikunta 2020
Vuonna 2019 valittu jalostustoimikunta jatkoi vuosikokoukseen asti, joka päästiin
koronaviruspandemian vuoksi järjestämään vasta 7.9.2020. Toimikunnassa olivat:

● Puheenjohtaja: Leene Torri (25.4.2019-16.4.2020) Merete Lindgrén
(16.4.2020-6.9.2020)

● Sihteeri: Nea Sjöblom
● Muut jäsenet: Tiina Kolu, Mirva Kontoniemi, Merete Lindgrén (25.3.2019-16.4.2020),

Tuire  Siikala, Sini Suutari

7.9.2020 valittu toimikunta:
● Puheenjohtaja: Merete Lindgrén
● Sihteeri: Riitta Lehto
● Muut jäsenet: Tiina Kolu, Tuire Siikala, Sini Suutari ja Laura Yltävä-Luntta

Toimikunta kokoontui vuonna 2020 5 kertaa, ja muuten yhteyttä pidettiin sekä sähköpostin
että suljetun Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunta -Facebook-ryhmän kautta.
Jalostustoimikunta ylläpiti uros- ja kasvattajalistaa.

Jalostustoimikunta ylläpiti uros- ja kasvattajalistaa, joista vastuussa olivat puheenjohtaja ja
sihteeri  sekä pentuneuvontaa, josta vastuussa olivat Mirva Kontoniemi ja Laura Pyykön
avustuksella. Pentuneuvontaan on tullut runsaasti tiedusteluja vuonna 2020. Kasvattajat
eivät ole ilmoittaneet pentuja välitettäväksi, sillä pentueet ovat pääasiassa pieniä ja pennuille
on jo kodit tiedossa ennen luovutusikää.

Jalostustoimikunta on valmistellut toimikautensa aikana jalostustarkastusta, joka on tarkoitus
järjestää vuonna 2021.

Jalostusuroslistalle on ilmoitettu vuoden aikana neljä uutta urosta. Uroksen voi ilmoittaa
listalle, kun se on täyttänyt vähintään 18 kuukautta ja sille on tehty kaikki PEVISA -ohjelman
vaatimat terveystutkimukset.

Kennelliiton hyväksymä uusi PEVISA -ohjelma shiballe tuli voimaan 1.1.2020.

Kasvattajalistalta oleva kasvattaja on sitoutunut noudattamaan jalostusohjesääntöä. Jos
kasvattajalistalla oleva kasvattaja suunnittelee pentuetta, joka ei joiltain osin täytä
jalostusohjesääntöä, hän voi hakea toimikunnalta poikkeuslupaa. Jos kasvattaja ei hae
poikkeuslupaa ja rekisteröi pentueen joka ei täytä jalostusohjesääntöä, hänet poistetaan
listalta määräajaksi.

Toimikunta vastasi yhteen jalostusurostiedusteluun.
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Pentuelomakkeen avulla kerätään arvokasta tietoa rodun lisääntymiskäyttäytymisestä, ja
kasvattajien toivotaan täyttävän lomakkeen aina rekisteröityään pentueen. Lomakkeiden
täyttäminen on tästä huolimatta ollut valitettavan vähäistä ja vuoden 2020 aikana ei tullut
yhtään pentueilmoitusta.

Vuonna 2020 koottiin terveys- ja luonnekyselyn (järjestetty vuonna 2019) tulokset, ja
yhteenvedot on tarkoitus julkaista Shibasanomissa vuonna 2021.

Pentueet ja tuonnit 2020
Pentueet 1.1.2020-11.11.2020: 29 pentuetta, 93 pentua
Tuonnit 1.1.2020-22.12.2020: 35 koiraa

Terveystulokset 2020
Virallisissa lonkkakuvissa kävi yhteensä 70 shibaa, joista

A-lonkkaisia
B-lonkkaisia
C-lonkkaisia
D-lonkkaisia
E-lonkkaisia

24 (34%)
23 (33%)
16 (23%)
6 (9%)
1 (1%)

Virallisissa kyynärkuvissa kävi yhteensä 65 shibaa, joista

terveitä
1-asteisia
2-asteisia
3-asteisia

55 (85%)
9 (14%)
1 (2%)
0 (0%)

Virallisessa silmätarkastuksessa kävi yhteensä 62 shibaa, joista terveitä oli 53 (85,48%).
Todettuja silmäsairauksia:

● Distichiasis (8)
● Lasiaisen rappeuma (1)
● Silmämuutos, vakavuus lievä (6)

Virallisessa polvitarkastuksessa kävi yhteensä 83 shibaa, joista

0-asteisia
1-asteisia
2-asteisia
3-asteisia
4-asteisia
operoitu

68 (82%)
10 (12%)
5 (6%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Selän spondyloositutkimuksessa kävi aikana yhteensä 12 shibaa, joista kaikki olivat puhtaita
(SP0).
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Selän välimuotoisen lanne-ristinikaman (LTV) tutkimuksessa kävi aikana 21 shibaa, joista

LTV0
LTV1
LTV2
LTV3
LTV4

16 (76%)
1 (5%)
0 (0%)
4 (19%)
0  (0%)
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Jalostustoimikunnan
toimintasuunnitelma 2021
Jalostustoimikunta kokoontuu tarvittaessa, vastaa jalostuskyselyihin ja käsittelee
poikkeuslupa-anomukset. Toimikunta myös ylläpitää jalostustoimikunnan määräämiä
sääntöjä (jalostusohjesääntöä) noudattavaa kasvattajalistaa.

Toimikunta tarjoaa kasvattajille ja uroksien omistajille jalostusneuvontaa sekä ylläpitää
jalostusuroslistaa. Tarvittaessa tarjotaan myös tukea koirien tuontiin jalostuspohjan
laajentamiseksi.

Toimikunta ylläpitää rodun pentuneuvontaa ja jakaa rotutietoutta. Pentuneuvonta houkuttelee
shiban hankkimista harkitsevat ihmiset mukaan yhdistyksen toimintaan.
Jalostustoimikunnalle voi tarvittaessa ilmoittaa myös aikuiset kodinvaihtajat.

Toimikunta valmistelee rodun ihanneprofiilin ja järjestää jalostustarkastuksen heti, kun se on
mahdollista.

Toimikunta osallistuu yhdessä rotujärjestön kanssa tuomarikoulutuksien, kollegioiden ym
järjestämisessä, sekä järjestää paikalle tarvittavat koirat.

Toimikunta avustaa jäsenlehden teossa sekä kotisivujen päivittämisessä yhteistyössä
hallituksen ja pentuneuvojan kanssa. Toimikunta osallistuu jäsenlehden tekoon varmistaen,
että tietoisuus rodun JTO:ssa määritellyistä painopistealueista lisääntyisi muun muassa
informatiivisten artikkeleiden kautta. Toimikunta koostaa vuoden 2019 terveystulosten
yhteenvedon, joka julkaistaan lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.


