
JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 
 
Yleistä 
Jalostustoimikunta toimii talkootyönä tarkoituksenaan edistää havannankoirien jalostusta; 
huomioiden rodun terveydelliset, luonteelliset ja ulkomuodolliset seikat. Tavoitteena on säilyttää ja 
edistää rodunomaisuutta, sekä korkeatasoisuuden säilymistä kaikilla osa-alueilla. 
Jalostustoimikunnan tulee auttaa ja tukea kasvattajia näiden päämäärien saavuttamiseksi. 
Jalostustoimikunnan palvelut on tarkoitettu ainoastaan yhdistyksen jäsenille ja 
jalostustoimikunnalla on oikeus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla ei-jäsenten pyyntöjen 
suhteen. 
 
Jalostustoimikunta toimii vuosikokouksen valitsemana, hallituksen alaisuudessa. 
Jalostustoimikunnan jäsenten lukumäärästä, sen valinnasta ja toimikaudesta määrätään 
yhdistyksen sääntöjen 7. kohdassa. Samoin kuin sen kokoontumisesta, päätösvaltaisuudesta ja 
äänestystilanteista. 
 
Tehtävät 
Jalostustoimikunnan tehtävänä on pyynnöstä antaa jalostusohjeita, järjestää jalostustarkastuksia, 
järjestää koulutustilaisuuksia, ohjata kasvattajia, neuvoa ulkomaan tuonneissa, seurata rodun 
terveydentilaa ja tiedottaa siinä tapahtuvista muutoksista sekä toimia kaikin tavoin rodun parhaaksi 
puolueettomasti ja jalostusohjeeseen pohjautuen.  

 
HAVANNALAISET RY:N JALOSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET 
 
1. Yleistä 
 

1. Rodunjalostuksen tavoitteena on luonteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, fyysisesti 
ja psyykkisesti terve koira. 

2. Jalostusneuvonnan on mukauduttava FCI:n ja Suomen Kennelliiton ohjeisiin ja säädoksiin 
sekä reagoitava mahdollisimman nopeasti myös maailmalta saataviin terveysriskiuutisiin 
rodun sisällä. 

3. Jalostusneuvonnan on oltava puolueetonta ja yksinomaan rodun parasta tarkoittavaa. 
Jalostustoimikunta auttaa pyynnöstä sukuselvitysten tekemisessä niiden tietojen 
perusteella, joita sille on annettu. Kasvattajalla on valinnanvapaus ja hän tekee aina 
lopulliset päätökset ja vastaa aikaan saamistaan tuloksista. 

4. Jalostustoimikunta toimii aina tiedossaan olevien seikkojen perusteella. Jalostustoimi-
kunnan tiedot pohjaavat muun muassa jäsenistön ilmoittamiin sairaustapauksiin ja 
jäsenistön palauttamiin terveys-, ym. kyselyihin sekä Jalostustietojärjestelmästä löytyviin 
virallisiin terveystuloksiin ja kuolinsyytilastoon. 

 
2. Jalostustoimikunnan jäsenet 
 

Jalostustoimikunnan asiantuntemus perustuu siihen, että sen jäsenet 

• Ovat kiinnostuneita teoreettisesta ja käytännön roduntuntemuksesta 

• Ovat kiinnostuneita perinnöllisyystieteestä  

• Omaavat diplomaattista asiankäsittelytaitoa 

• Omaavat kyvyn työskennellä ryhmässä 

• Omaavat tarpeellista objektiivisuutta 

 
3. Jalostustoimikunnan tehtävät 
 

1. Jalostusneuvontatyön on perustuttava rotumääritelmään ja sen kulloinkin voimassa olevaan 
tulkintaan. Toteutuksessa on otettava huomioon Suomen vallitseva tilanne ja odotettavissa 



oleva kehitys. Jalostustoimikunta perustaa käsityksensä koirien ulkonäöstä, rakenteesta ja 
luonteesta paitsi omistajan ja kasvattajan ilmoituksiin, myös vuosikirjoissa julkaistuihin 
virallisiin näyttelyarvosteluihin. Mahdollisuuksien mukaan jalostustoimikunnan jäsenet 
pyrkivät myös fyysisesti tutustumaan koiriin erilaisissa tapahtumissa esim. 
koiranäyttelyissä, agility-kisoissa ja yhdistyksen omissa tapahtumissa 

2. Jalostustoimikunta käsittelee jalostustiedustelut ja kertoo kasvattajalle täyttääkö yhdistelmä 
jalostusohjeen sekä sen, mitä mahdollisia terveysriskejä tai muita ongelmia sukutaulusta 
heidän tietojensa pohjalta löytyy. Pyynnöstä jalostustoimikunta auttaa myös uroksen 
etsimisessä yhdistyksen jalostusuroslistalta. 

3. Jalostustoimikunta tiedottaa jäsenistölle virallisista terveystarkastuksista yhdistyksen 
virallisissa tiedotuskanavissa. 

4. Jalostustarkastusten järjestäminen yhteistyössä hallituksen kanssa 
5. Astutus- ja pentueen hoitoneuvonta sekä kasvattajien informointi 
6. Koulutusmateriaalin valmisteleminen havannankoirien ulkomuototuomarien koulutus- ja 

koetilaisuuksiin (esimerkiksi rotumääritelmän tulkinta) 
7. Jalostusyksilöiden maahantuonnin ja vientikoirien valinnan neuvontatyö pyynnöstä 
8. Jalostustoimikunta pitää yllä virallista jalostusuroslistaa jalostusohjeen vaatimukset 

täyttävistä uroksista. Tämä lista julkaistaan yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa. 

9. Havannankoirien Jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman ajantasalla pitäminen ja 

seuranta yhteistyössä hallituksen kanssa 

10. Suomen Kennelliitosta tulevien silmä- yms. virallisten terveystarkastuslausuntokopioiden 

arkiston ylläpitäminen ja säilyttäminen sekä yhdistykselle ilmoitettujen terveystietojen 

arkiston ylläpitäminen ja niistä tiedottaminen yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa 

4. Jalostusohjeet 

http://havannalaiset.com/tietoa-kasvattajille/jalostusohje/ 


