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Kennelliiton jalostustarkastukset
Päivitetyt ohjeet
Kennelliiton jalostustarkastusten ohjeita on päivitetty. Uudet ohjeet ovat olleet voimassa 1.1.2020 alkaen.
Ohjeita on yleisesti ottaen muokattu siten, että ne vastaisivat paremmin Kennelliiton muita vastaavia
ohjeita ja sisältöä on järjestelty eri tavoin. Ohjeet hyväksyessään hallitus myös eriytti käyttäytymisen ja
ulkomuodon jalostustarkastusohjeen. Uusia ohjeita ovat täten Käyttäytymisen jalostustarkastusohje sekä
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje. Järjestämisohje opastaa yksityiskohtaisesti
tarkastuksen järjestämisessä ja ohjeissa on myös nyt otettu huomioon tulosten tallentamiseen liittyviä
asioita. Päivitys koski myös koulutusohjetta.
Kehotamme kaikkia tarkastuksia järjestäviä tahoja tutustumaan huolellisesti uusittuihin ohjeisiin.
Ohjeet on päivitetty Kennelliiton nettisivuille: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koirankasvatukseen-ja-terveyteen-liittyvat-saannot-ohjeet-ja-lomakkeet. Jalostustarkastuksia käsittelevä sivu
tullaan myös tarkastamaan ja päivittämään tässä yhteydessä.

Tarkastuksia suunnitellessa huomioitavaa
Tarkastettavilla roduilla tulee olla Kennelliiton hyväksymä ihanneprofiili ennen tarkastuksen järjestämistä.
Profiilin tulee olla julkaistu 30 vrk ennen tarkastuksen järjestämistä. Kennelliiton sivuille tullaan lisäämään
lista roduista, joiden ihanneprofiili on määritelty. Rodun tilanteen voi myös varmistaa Kennelliitosta
kysymällä. Excel-pohjan ihanneprofiilin kirjaamiseen voi pyytää Kennelliitosta.
Tieto suunnitellusta tarkastuksesta tulee toimittaa Kennelliittoon 30 vrk ennen tarkastusta. Tarkemmat
tiedot ilmoituksen sisällöstä löytyvät järjestämisohjeesta. Ilmoitukset voi tehdä osoitteeseen
jalostusposti@kennelliitto.fi.
Pätevöidyt toimihenkilöt käyttäytymisen jalostustarkastukseen löytyvät osoitteesta
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/suomen-kennelliiton-kayttaytymisen-jalostustarkastuksentoimihenkilot. Yhdistykset voivat lisäksi Omakoirassa itse antaa luottamustehtäväksi ”jalostustarkastusten
tallentaja”. Tässä luottamustehtävässä toimiva henkilö on jalostustarkastajien ja vastaavien toimitsijoiden
lisäksi oikeutettu tallentamaan tuloksia jalostustietojärjestelmään.
Nykyiset lomakkeet ovat tällä hetkellä saatavilla vain Kennelliiton nettisivuilla. Käyttäytymisen
jalostustyöryhmä tarkistaa lomakkeiden päivitystarpeen kuluvan vuoden aikana.

Tulosten tallentuminen jalostustietojärjestelmään
Omistajan tai omistajan valtuuttaman henkilön pitää tehdä ennakkolähete jalostustarkastukselle, jotta
tulos voidaan tallentaa. Lähete tilataan osoitteesta https://www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus tai
Omakoira-mobiilisovelluksella. Lähetteen hinta on kaksi euroa. Tarkastuksen järjestäjien tulee jatkossa aina
ohjeistaa ja edellyttää, että lähete tehdään ennen kuin koira tarkastetaan.
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Yhdistykset tallentavat tulokset itse, eikä niitä siis enää toimiteta Kennelliittoon tallennettaviksi.
Kennelliittoon aiemmin toimitettuja ja vielä tallentamattomia tuloksia pyritään tallentamaan kevään 2020
aikana vähitellen. Näidenkin tulosten kirjaaminen edellyttää omistajilta lähetteiden tilaamista.
Tulos tallennetaan Omakoira-palvelun kautta ja tallentajana voi toimia jalostustarkastaja, käyttäytymisen
jalostustarkastuksen vastaava toimitsija tai yhdistyksen erikseen nimeämä jalostustarkastuksen tallentaja
(yhdistyksen Omakoira-palvelun kautta hallinnoima luottamustehtävä).
Jalostustarkastukset löytyvät Omakoira-palvelun Tapahtumat-välilehdeltä. Käyttäytymisen ja ulkomuodon
tarkastuksista tehdään kummastakin oma tapahtumansa, vaikka ne järjestettäisiin samalla kertaa.
Jalostustarkastus-tapahtumat eivät näy vielä Kennelliiton tapahtumakalenterissa.

Ohje tarkastusten tallentamiseen
Kun tulet ensimmäisen kerran sivulle, ei sivulla näy vielä jalostustarkastustapahtumia. Näet sivulla omat
tallentamasi tapahtumat ja niihin liittyvät koiratiedot.

Tallennus alkaa tallentamalla ensin tapahtuman tiedot ja sen jälkeen koirien tulokset.
- Ajan voit kirjoittaa muodossa pp.kk.vvvv tai valita kalenterista.
- Jalostustarkastuksen tyyppi on valmiina, jos sinulla on oikeus vain toiseen jalostustarkastukseen.
Jos sinulla on oikeus tallentaa molempia, valitse tarkastuksen tyyppi listasta.
- Jalostustarkastuksen muoto (malli) valitaan listasta. Rotujärjestön malli pitää olla Kennelliitossa
hyväksytty, ennen kuin sitä voi käyttää.
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-

Tallenna tapahtuma napsauttamalla ”Lisää uusi jalostustarkastus”-painiketta.

Kun olet tallentanut tapahtuman tiedot, saat sivulle koiranäkymän. Käytetty jalostustarkastuksen malli
näkyy tapahtuman otsikossa.

-

koiran rekisterinumeron voit kirjoittaa lyhyesti numeroilla ”2642812” tai virallisessa muodossa
”FI26428/12”. Paina Enter-painiketta, niin saat koiran tiedot näytölle. Ulkomuodon
jalostustarkastuksessa näkyy uroksella myös kivesstatuksen valinta.
valitse tulos
merkitse jalostustarkastajan jäsennumero
liitä jalostustarkastus pöytäkirja liitteeksi pdf-muodossa (kuvana tallentamisen mahdollisuus on
tulossa myös). Huom. Liitteessä ei saa näkyä omistajan tietoja!
tallenna lopuksi

Kun olet tallentanut tapahtuman tiedot, saat sivulle koiranäkymän. Käytetty jalostustarkastuksen malli
näkyy tapahtuman otsikossa.
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Lisää muut koirat samaan tapaan. Tarkastajan tiedot ovat näytöllä jo valmiina. Tarkastukseen lisätyt koirat
näkyvät listauksena näytöllä.

4 (5)

30.1.2020

Koiralle tulee olla tehtynä ennakkolähete ennen tuloksen tallentamista. Jos ennakkolähetettä ei löydy,
tulee siitä huomautus:

Tulokset tulee järjestämisohjeen mukaisesti tallentaa aikaisintaan tunti ja viimeistään viikko tarkastuksen
päättymisen jälkeen.
Kysymykset jalostustarkastuksiin ja ihanneprofiileihin liittyen voi lähettää allekirjoittaneelle tai osoitteella
jalostusposti@kennelliitto.fi
Ystävällisin terveisin

Hanna Kaasalainen
Jalostussihteeri
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.
Jakelu

Rotujärjestöt, rotuyhdistykset ja rotukerhot, jalostustarkastusten toimihenkilöt
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