Jalostustoimikunnan toimintaperiaate
Vahvistettu yhdistyskokouksessa 6.3.2016. On voimassa 6.3.2016 alkaen.
Korvaa kaikki aiemmat jalostustoimikunnan toimintaa ohjaavat säännöt.
Toimii jalostuksen tavoiteohjelman pohjana.
1. JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTA
1.1. Yleinen periaate
Jalostuksen tavoitteena on saada aikaan työhön ja
harrastamiseen soveltuvia australiankarjakoiria, jotka ovat terveitä, hyväluonteisia ja rotumääritelmän
mukaisia. Jalostuksessa tärkeimpänä tekijänä tulee
pitää rakenteeseen ja luonteeseen liittyviä käyttöominaisuuksia, jotka vastaavat paimennustehtävää,
johon rotu on alun perin kehitetty.
Jalostustoimikunnan toiminnassa on katsottava
rodun tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä.
Jalostustoimikunta toimii yhteistyössä kasvattajien
kanssa ja on myös kasvattajien yhteistyöelin rotujärjestössä.

- hyvä teoreettinen australiankarjakoiratuntemus,
yksi jäsen saisi mielellään olla ulkomuoto ja/tai koetuomari
- riittävä perinnöllisyystieteen osaaminen
- diplomaattinen asiankäsittelytaito
- ryhmätyökykyä ja avoimuutta
- kyky toimia puolueettomasti
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja huolehtii jalostustoimikunnan koolle kutsumisesta ja kokousten
pöytäkirjojen laadinnasta. Jokaisesta kokouksesta
ja kokouksen päätöksestä on pidettävä pöytäkirjaa.
Pöytäkirja annetaan hallitukselle tiedoksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jalostustoimikunnan
jäsenen kesken toimikautta, mikäli tämä ei ole jalostustoimikunnan työskentelyssä voimassa olevaa jalostustoimikunnan toimintaperiaatetta noudattanut
tai jos hän on muuten toiminut toimintaperiaatteen
vastaisesti tai käyttäytynyt muuten sopimattomasti.
Hallitus valitsee tarvittaessa uuden jäsenen erotetun
tilalle.

1.2. Jalostustoimikunnan valinta ja toiminta

2. JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja pentuvälittäjästä päättää
hallitus aina vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksessa
jäsenistöllä on mahdollisuus esittää hallitukselle
ehdotuksensa jalostustoimikunnan kokoonpanoksi.
Jalostustoimikuntaan valitaan 3-5 henkilöä, joista
yksi toimii jalostustoimikunnan puheenjohtajana.
Jalostustoimikunnan jäsenellä tulee olla

2.1. Raportointi ja tiedotusvelvollisuus
Jalostustoimikunta on raportointivelvollinen yhdistyksen hallitukselle, jonka alaisena se työskentelee.
Toimikunnan kokouspöytäkirjat lähetetään yhdistyksen hallitukselle luettavaksi. Lisäksi toimikunnan
tulee tiedottaa rodun tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista parhaiksi näkemillään keinoilla (mm.

sähköposti, yhdistyksen sivut, kirjeposti, Karjislehti).
Yhdistyksen hallituksella on tiedotusvelvollisuus
jäsenille ja kattojärjestöille, mikäli todetaan rodun
tulevaisuuden olevan joltain osin vaarassa.
2.2. Luonteita ja terveyttä koskevan tiedon keräys ja
julkaiseminen

2.5. Jalostuksen tavoiteohjelma
Laatia jalostuksen tavoiteohjelma ja huolehtia sen
päivityksestä sekä voimassaolosta viiden vuoden
välein tai tarpeen mukaan.
2.6. PEVISA

Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitystä ja kerää
tietoa australiankarjakoirien luonteista ja terveydestä yhteistyössä kasvattajien ja rotua harrastavien
ihmisten kanssa. Jalostustoimikunta ylläpitää avointa terveyslistaa johon koiran omistaja voi pyytää
lisättävän koiraansa koskevaa terveydellistä tietoa,
kuten kuulotestit, eri dna-testit tai eläinlääkärin
toteamat sairaudet. Sairauksista lisättävän tiedon
tulee perustua eläinlääkärin kirjaamaan lausuntoon,
kuulo- ja dna-testeistä testaavan tahon lausuntoihin.

Arvioida rodun PEVISA-määräysten sopivuutta sekä
tarvittaessa työstää yhdistyksen vuosikokoukselle
ehdotus muutoksista. Jalostustoimikunta toimittaa
kattojärjestöille tietoja niiden ennalta antamien
ohjeiden mukaisesti.

Jalostustoimikunta ylläpitää ja kerää luonnetestituloksia kaikista Suomessa luonnetestatuista australiankarjakoirista. Tulokset julkaistaan n. kerran
vuodessa Karjis-lehdessä ja se on löydettävissä
myös sähköisesti Suomen australiankarjakoirat ry:n
sivuilta.

2.9. Koulutustilaisuuksiin osallistuminen

Lisäksi jalostustoimikunta voi kerätä muuta jalostukseen liittyvää tietoa rodun harrastajilta ja kasvattajilta esimerkiksi kyselyin.
2.3. Australiankarjakoirien jalostuksen ohjaus
Neuvoa ja opastaa australiankarjakoirien kasvatustyötä tekeviä yhdistyksen jäseniä sekä informoida
kasvattajia ja muita jäseniä rodun sen hetkisestä tilanteesta mm. yhdistyksen jäsenlehden välityksellä.
Tiedottaa ja valistaa kasvattajia tekemään rodun
kannalta oikeanlaisia jalostusvalintoja jotta rotu pysyy elinvoimaisena ja käyttötarkoitukseen sopivana.
Jalostustoimikunnan tehtävä on kannustaa kasvattajia hyvään yhteistyöhön ja avoimuuteen rotua
koskevissa asioissa.
2.4. Pentuvälitys
Pentuvälitykseen otetaan yhdistyksen jäsenten vähimmäisvaatimukset täyttävät pentueet, joista pentuvälittäjä on saanut kasvattajalta tiedon. Pentuvälittäjä antaa myös yhdistykseen kuuluvien kasvattajien
yhteystietoja ketään suosimatta tai suosittelematta.

2.8. Julkaisut
Julkaisee jalostukseen liittyvää tietoa ja tilastoja
jäsenlehden ja yhdistyksen internet-sivujen kautta.

Osallistua mahdollisuuksien mukaan rotujärjestön
järjestämiin tilaisuuksiin joko järjestelijänä oman
rodun osalta tai osallistujana eri koulutuksissa.
2.10. Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman
laadinta
Toimikauden lopulla laaditaan toimintakertomus
sekä seuraavan kauden toimintasuunnitelma. Jalostustoimikunta osallistuu tarvittaessa myös muihin
yhdistyksen toimiin hallituksen antamin ohjein, mikäli ne liittyvät jalostukseen tai rodun kehitykseen.
3. AUSTRALIANKARJAKOIRAN JALOSTUS
Jalostukseen käytetyn australiankarjakoiran tulee
olla luonteeltaan tasapainoinen, terve ja hyväkuntoinen, rotumääritelmän mukainen koira.
3.1. Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja
yhdistelmien ominaisuuksista
Jalostukseen käytetyn australiankarjakoiran tulee
olla luonteeltaan tasapainoinen, terve ja hyväkuntoinen, rotumääritelmän mukainen koira. Jalostuksessa tulee vaalia tervettä rakennetta, rodunomaista
luonnetta ja työskentelykykyä sekä ottaa huomioon
pienen populaation haasteet jalostuskumppania
valitessa. Eri koiria tulisi käyttää jalostuksessa mahdollisimman paljon.

3.2 Jalostusyksilön tulisi täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset
- suoritetut PEVISA-tutkimukset
- virallinen spondyloositutkimus
- BAER-testattu molemmin puolin kuulevaksi
- koiralla on virallinen polvitutkimustulos ja sen polvet ovat terveet
- osoitus laukausvarmuudesta (palvelus- tai pelastuskoirakoetulos, luonnetesti hyväksytty tulos laukausvarmuudesta tai mh-kuvauksessa ampumisessa
reaktiot 1-3)
- näyttelystä laatuarvostelu erittäin hyvä
3.3. Jalostukseen ei tulisi käyttää koiraa
- joka ei täytä PEVISA-ehtoja
- jolla on arkielämää haittaavia terveydellisiä ongelmia tai luonneongelmia
- jolla on perinnölliseksi tiedettävä vakava sairaus
(epilepsia, ncl, sydämen vajaatoiminta)
- jolla on spondyloosilausunto 2 tai huonompi
- jolla on kehityshäiriöitä (synnynnäinen koukkuhäntä, ylä- tai alapurenta)
- jolla perinnöllinen silmäsairaus jonka periytyvyyttä
ei geenitestauksella voi estää
- narttua, joka jouduttu keisarinleikkaamaan
- narttua, jolla on yli 20 jälkeläistä
- urosta, joka on haluton astumaan
- urosta, jolla on yli 20 jälkeläistä
3.4. Keskenään ei tulisi astuttaa
- jälkeläisiä isovanhempiensa, vanhempiensa tai
näiden sisarusten kanssa eikä sisaruksia keskenään
-> sukusiitosasteen tulisi olla pienempi kuin 6,25
- kahta spondyloositutkimatonta tai spondyloosisairasta koiraa
- kahta koiraa, jolla on hammaspuutoksia
- kahta luonnetestaamatonta tai luonnetestissä
hylättyä koiraa.

