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 Jalostustoimikunnan puheenjohtaja avasi rotukohtaisen neuvottelutilaisuuden toivottaen 

kaikki tervetulleiksi. Neuvottelun sihteerinä toimii Susanna Sinisaari-Kaislo. 

 Aloitettiin esittelykierroksella 

 Aluksi ELL Nina Mahlanen esitelmöi cockereiden sydänsairauksista. 

 Käytiin läpi Jalostuksen tavoiteohje ja tehtiin  muutamia korjauksia/ päivityksiä  siihen 

(liitteenä uusittu versio).  Muutoksina lisättiin mm. geenitestauksen suositus (FN ja AON 

näyttely- ja sekalinjaisilla, sekä  AMS käyttö- ja sekalinjaisilla) jalostukseen käytettäville 

koirille.  Samoin suositellaan että edes toisella vanhemmalla olisi rodunomaisesta ( SPA, 

SPME tai SPME-V) kokeesta tulos.  Kohtaan "Ikä"- kirjattiin että, nartun tulisi olla 

astutushetkellä iältään vähintään 24kk.  Päätettiin  suositukseksi  yksittäisen jalostukseen 

käytettävän koiran jälkeläismääräksi enintään 70 pentua! 

-  

 Käytiin läpi rodunterveystilastoja 2001-2017 lonkat, kyynärät, polvet ja silmät 

 Lonkkien osalta todettiin, että nykyään kuvataan jo joka 3. koira. Lonkiltaan 

terveitä (A ja B) on noin 80%. A-lonkkien osuus pienehkössä laskussa.  

 Kyynärien kuvataan hyvin. Tällä perinteisellä kuvaustyylillä (mikä keskittyy 

nivelrikon toteamiseen) jotakin ikäviä löydöksiä tulee  vuosittain. Yleisesti 

ottaen tilanne on hyvä. Päätettiin lopettaa kyynärien kuvaamisen 

sponsorointi. Todettiin myös ettei Kennelliitto tule lisäämään cockereita 

rotuihin jotka kuvataan ja  joille annetaan lausunto inkongruenssin 

toteamiseksi.  
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 Polvia tutkitaan saman verran kuin kyynäreitä. tutkimisessa on tapahtunut 

selkeä parannus tutkimusmääriin. Tämän kehityksen toivotaan jatkuvan. 

 Silmiä tutkitaan hieman  vähemmän kuin lonkkia. Täysin terveitä on 

tutkituista reilu puolet.  Yleisimmin lausunto saadaan ylimääräisistä ripsistä 

(distichiasis).  

 Muita asioita 

Tehdään uusi anomus  Suomen Kennelliittoon rodun geenitestien  (AMS sekä  

AON ja FN)  tutkimustulosten kirjaamiseksi Koiranet- tietokantaan.  

Päätettiin esittää  geenitestien  (AMS, AON, FN sekä prcd-PRA) sekä 

silmätarkastusten sponsorointia. Samalla päätettiin jättää toistaiseksi lonkat, 

polvet ja kyynäreet sponsoroinnin ulkopuolelle.   

 

Käytiin läpi viime vuoden eniten käytetyt urokset niin näyttely- kuin 

käyttölinjaisissa. Lisäksi luotiin katsaus käytetyimpien koirien esiintymiseen 

sukutaulun II ja III polvessa. Todettiin edelleen tiettyjen matadorien olevan 

suosittuja.  Lehteen laitettavaan tilastoon laitetaan myös ko urosten isät. 

Tämän toivotaan havainnoivan lisää jalostusuroksen taustaa. Todettiin myös 

että, eniten käytettyjen urosten terveystutkittujen määrä jää selvästi alle 

rodun keskiarvon. Toivottiin myös  terveystilastojen tekemistä paljon 

käytettyjen urosten ja narttujen jälkeläisistä.  

 

 


