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37. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
JTT:n päätös 9.4.2013 (4/2013):
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
----------41.5 Esitys kääpiöpinserin PEVISA-ohjelman täydentämisestä; liite
Kääpiöpinserillä on voimassa seuraava rotukohtainen PEVISA-ohjelma:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto ja
polvitutkimuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi. Perinnöllistä
kaihia, PRA:ta, linssiluksaatiota tai PHTVL/PHPV-sairauden astetta 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä. Patellaluksaation raja-arvo on aste 1.
Ohjelma on voimassa 1.1.2013 – 30.6.2013 ja jatkuu 1.7.2013 – 31.12.2017 mikäli rodun JTO hyväksytään
viimeistään toimikunnan vuoden 2013 toukokuun kokouksessa.
Kääpiöpinserin JTO on hyväksytty toimikunnan kokouksessa 7/12 korjauksin. Korjattu ohjelma on voimassa
kauden 2013 – 2017.
Rotujärjestö Suomen Kääpiöpinserit ry anoo vuosikokouksensa 21.10.2012 päätöksellä ohjelmaan
seuraavaa lisäystä:
Narttu on astutushetkellä 18 kuukautta täyttänyt.
Alle 3‐vuotiaan uroksen jälkeläismäärä ei astutushetkellä ylitä 30 rekisteröityä pentua.
Alle 6‐vuotiaan uroksen jälkeläismäärä ei astutushetkellä ylitä 60 rekisteröityä pentua.
Yli 6‐vuotiaan uroksen jälkeläismäärää ei ole rajattu.
Jälkeläismäärärajoitusten täyttyessä viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.
Huomioita:
Rodun korjattu JTO on toimitettu Kennelliittoon. Pyydetyt korjaukset on lähes tehty, toimisto on pyytänyt vain
pariin kohtaan vielä lisätäsmennystä.
PEVISA-ohjelman täydentämistä koskeva esitys on käsitelty rotujärjestössä PEVISA-säännön (valtuusto
30.11.2008) mukaisesti.
JTT:n toimiohjeen (hallitus7.2.2013) kohdan 7 mukaan
Hallitus on myöntänyt toimikunnalle itsenäisen päätösoikeuden seuraavissa toimikunnan toimialaan
liittyvissä asioissa:
- PEVISAt
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Toimikunnan päätöksestä voi valittaa toimiohjeen kohdan 15 mukaisesti hallitukselle.
Astutushetken ikävaatimus ei ole PEVISA-ohjelmaan kuuluva ehto, vaan muu rotukohtainen erityisehto.
Jälkeläismäärien rajoittaminen on PEVISA-ohjelman piiriin kuuluva ehto.
Kennelliitto on toistaiseksi hyväksynyt vain sellaisia jälkeläismäärää koskevia rajoituksia, jotka rajaavat
koiran elinikäisen jälkeläismäärän. Muutamalla rodulla on lisäksi yksi ”rajapyykki” tietyssä iässä, joka rajaa
koiran siihenastisten jälkeläisten määrän.
Kääpiöpinserille anotaan kahta erillistä ”rajapyykkiä” uroksen jalostuskäytölle, jälkeläismäärille halutaan
enimmäismäärä 3 vuoden ja 6 vuoden iässä. Uroksen elinikäistä jälkeläismäärää ei kuitenkaan rajoiteta.
Kennelliiton koirarekisteriohjelma tarkistaa jälkeläismäärän rekisteröintihetkellä, ei astutushetkellä.
Ohjelman valvonnan toteutus vaatisi ohjelmamuutoksen. Tässä vaiheessa rodulle voidaan hyväksyä vain
yksi ”rajapyykki”, joko 3 tai 6 vuoden iässä.
Rodussa on vuosina 2009-2012 rekisteröity noin 2250 koiraa, joten 60 jälkeläistä sopisi koiran elinikäisenkin
jälkeläismäärän katoksi.
PEVISA-säännön kohdan 3 mukaan Kennelliitto ei hyväksy rajoittavampaa ohjelmaa kuin mitä
kokouskutsussa on esitetty. Kennelliitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä lieventää rotujärjestön
esittämää ohjelmaa.
Rodun rekisteröintimääriä:
Pennut (kotimaiset)
Tuonnit
Rekisteröinnit yht.

2013
98
5
103

2012
411
13
424

2011
551
20
571

2010
508
14
522

2009
718
21
739

2008
652
26
678

Esittelijän päätösesitys 9.4.2013 (4/2013):
Toimikunta hyväksyy kääpiöpinserille seuraavan lisäyksen rotukohtaiseen PEVISA-ohjelmaan:
Urokselle rekisteröidään alle 6-vuotiaana enintään 60 jälkeläistä. Ohjelma on voimassa 1.1.2014 –
31.12.2017 (JTO:n päättymiseen).
Toimikunta pyytää rotujärjestöä tekemään esityksen uroksen elinikäisen jälkeläismäärän rajaksi.
Lisäksi toimikunta hyväksyy rodulle 1.1.2014 alkaen seuraavan rotukohtaisen erityisehdon:
Nartun tulee astutushetkellä olla täyttänyt 18 kk.
Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen
hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.
Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma
asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISAohjelman vahvistamista.
JTT:n päätös 9.4.2013 (4/2013):
Toimikunta kiittää rotujärjestöä oikean suuntaisesta esityksestä.
Toimikunta hyväksyy kääpiöpinserille seuraavan lisäyksen rotukohtaiseen PEVISA-ohjelmaan:
Urokselle rekisteröidään alle 6-vuotiaana enintään 60 jälkeläistä. Ohjelma on voimassa 1.1.2014 –
31.12.2017.
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Toimikunta pyytää rotujärjestöä tekemään esityksen uroksen elinikäisen jälkeläismäärän rajaksi.
Lisäksi toimikunta hyväksyy rodulle 1.1.2014 alkaen seuraavan rotukohtaisen erityisehdon:
Nartun tulee astutushetkellä olla täyttänyt 18 kk.
Toimikunnan mielestä myös uroksille voitaisiin asettaa jalostuskäytön ikärajaksi 18 kk.
Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa
jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti,
tehokkaasti ja kattavasti.
Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTOohjelma asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen
seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

Päivi Rantasalo
toimikunnan sihteeri

Päätöksestä voi valittaa Suomen Kennelliiton hallitukselle. Valitusaika on kolme kuukautta päätöksen
tekemisestä.

