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Lausuntopyyntö 10.2.2010 / Ehdotus Kennelliiton yleiseksi jalostusstrategiaksi
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja haluaa
esittää seuraavaa:
Yleistä
SEY toteaa erittäin hyväksi Kennelliiton päämäärän päivittää ja tarkentaa koirien jalostusstrategiaa
sekä jalkauttaa se koirankasvatustoimintaan.
Kennelliiton jalostusstrategia perustuu mm. tehostettuun käyttäytymis- ja terveystiedon
keräämiseen ja tilastointiin. Strategiasta tulisi käydä selkeästi ilmi, miten kerättyä tietoa käytetään
edistämään koirien terveyttä ja vähentämään jalostuksellisia ongelmia.
SEY ehdottaa, että jalostusstrategiaan kirjattu vapaaehtoinen luonne- ja terveysohjelma tulisi olla
pakollinen kaikkien rotujen kohdalla, jotta jalostuksen epäkohtiin päästäisiin vaikuttamaan
mahdollisimman tehokkaasti.
SEY kiittää ehdotusta siitä, että siinä on otettu huomioon tavanomaisen luonnetestin lisäksi myös
MH-luonnekuvauksen käyttö koirien arvioinnissa.
SEY katsoo, että Kennelliiton ehdotus siitä, että ”..suositaan näyttelyissä tuomareita, jotka
palkitsevat koiria ottaen ensi sijassa huomioon terveyden ja rodunomaisen käyttäytymisen
rodunomaisen ulkomuodon lisäksi" on ensiarvoisen tärkeää. SEY toteaa, että suosimisen sijaan
Kennelliiton tulisi hyväksyä näyttelytoimintaan ainoastaan tuomareita, joiden arvostelu perustuu
ulkonäön painottamisen sijasta nimenomaan koirien terveyteen.
Tuomarien linjaukset näyttelyissä ovat osaltaan vaikuttamassa koirarotujen terveystilanteen
merkittävästi. Kennelliiton tulisi SEYn näkemyksen mukaan painottaa myös tuomarikoulutuksen
kehittämistä nimenomaan siihen suuntaan, että tulevaisuudessa kaikki Kennelliiton käyttämät
ulkomuototuomarit painottaisivat nimenomaan ensisijaisesti terveyttä sekä rodunomaista
käyttäytymistä. Strategiassa olisi hyvä tuoda esille myös se, miten tämän asian näkyminen
käytännön näyttelytoiminnassa seurataan järjestelmällisesti. Lisäksi Kennelliiton strategiassa tulisi
ilmetä miten seurataan epäterveiden piirteiden mahdollista vähenemistä eri koirarotujen osalta ja
otetaanko uudet tutkimustiedot koirien terveysasioista käytännön toimintaan.
SEY katsoo, että Kennelliiton näkemys on kannatettava: "Narttuja, jotka eivät kykene anatomiansa
tai muun syyn vuoksi synnyttämään normaalisti tai eivät huolehdi normaalisti jälkeläisistään ilman
fyysistä syytä, ei tule käyttää jalostukseen.
Uroksia, jotka eivät kykene normaaliin astutukseen, ei tule käyttää jalostukseen..." . SEY ehdottaa,
että sanamuoto muutetaan: ”ei saa käyttää”.
SEY toteaa, että Kennelliiton tulisi sisällyttää jalostusstrategiaan jonkinlainen arviointijärjestelmä,
jolla strategian toteutuminen käytännössä sekä sen vaikuttavuuden mittaaminen numeerisilla
arvoilla olisi mahdollista. Tämä mahdollistaisi sen, että pystytään aidosti todentamaan
jalostusstrategian todelliset vaikutukset koirarotujen terveyteen ja hyvinvointiin.
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