
SUOMEN TSEKINPAIMENKOIRAT RY  VUOSIKOKOUSKUTSU 4.2.2019 

 

 

Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 23.2.2019 klo 12.00 

alkaen Jyväskylässä. Kokouspaikkana toimii JAT-Tilan kokoustila - Sykeraitti 6, 40630 Jyväskylä. 

Kokouksessa käsitellään 

• yhdistyksen sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat 

• yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

• jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) sekä perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) vuosille 2020–

2024 

• valionarvovaatimus 

• jalostustarkastuslomakkeet 

• vuosikokouksen 2020 paikan valinta  

Tarjolla paikan päällä 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kakkukahvit. Vuosikokous alkaa 

klo 12.00, mutta sitä ennen nautimme yhdessä kakkukahvit ja tarkistamme jäsenyyden 

sekä valtakirjat. Varaa siis aikaa ja saavu paikalle hyvissä ajoin, viimeistään klo 11.30. 

Ohessa liitteenä sääntötyöryhmän valmistelema ja hallituksen hyväksymä ehdotus 

yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Jäsenille syksyllä laitettuun sääntöehdotukseen 

ei tullut korjaus- tai muita ehdotuksia, joten hallituksen pohjaesitys on 

samansisältöinen syksyllä nähtävillä olleen ehdotuksen kanssa. 

Tänä vuonna kokouksessa on hyväksyttävänä myös rodun jalostuksen tavoiteohjelma 

(JTO) sekä perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) vuosille 

2020–2024. JTO on kokonaisuudessaan tämän kutsun ohessa (liite 2). PEVISA-ehdoiksi 

tsekinpaimenkoiralle hallitus esittää seuraavaa: 

PEVISA 2020–2024  

SAIRAUKSIEN TUTKIMINEN 
Lonkka-, kyynär- ja selkätutkimuksia suorittavat eri puolilla maata olevat koulutetut ja 
Suomen Kennelliiton valtuuttamat eläinlääkärit. Koira on tutkimushetkellä oltava 
tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkinnän kokonaan luettavissa. Koiran omistajan 
tulee huolehtia myös siitä, että koiran lonkka-, kyynär- ja selkäkuvauslausunnot ovat 
voimassa astutushetkellä. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. 

LONKAT; Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu; minimikuvausikä on 12 kk ja kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C. C-
lonkkaista saa käyttää vain terveen kanssa (A tai B). 

KYYNÄRÄT; Molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattu tuloksella 0 tai 1, minimikuvausikä on 12 kk. Koiralle, jonka 
kyynärniveltulos on 1 huonoimman mukaan, saa käyttää vain 0-tuloksen saanutta partneria. 

SELKÄ; Molemmat vanhemmat tulee olla selkäkuvattu siten, että saadaan tulokset mahdollisista nikamien epämuotoisuudesta (VA) 
ja välimuotoinen lanneristinikama (LTV) muutoksista, minimikuvausikä on 12 kk. 

ERITYISEHDOT; Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita luonnemittaria, kyynärnivel- eikä selkälausuntoa, jos astutus tapahtuu 
ulkomailla tai siemennys tuontispermalla. 

LUONNE; Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin seuraavasti suoritettuna ennen astutusta: 

- Suoritettu MH ampumisella  
- Hyväksytty LTE  
- Hyväksytty SKL jalostustarkastuksen käyttäytymisosio  
- Hyväksytty rodun kotimaan jalostustarkastus  
- Hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe) 
- Koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (ei sovelluskoe). 

Ennen kokousta on jäsenille tarjottu 

mahdollisuus omatoimiseen 

harjoitteluun viereisessä JAT-Tilan 

treenihallissa klo 9–12. Meille on 

varattu kenttä 1, joka on 

kivituhkapohjainen.  

Treenit eivät maksa mitään ja paikalle 

voi saapua omaan tahtiin. Treenit 

toimivat periaatteella autetaan toinen 

toisiaan ja paikalle ovat tervetulleita niin 

aloittelijat kuin vanhemmatkin konkarit. 

Lajeja, joita voi harjoitella ovat mm. 

tottis/toko, rally-toko sekä agility. 

Jaetaan mahdollisesti aikaa ja tilaa sen 

mukaan kuinka paljon porukkaa saapuu 

paikalle.  


