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1. PERUSTIEDOT JII-TEEN KENNELISTÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kennel JII-TEEN on perustettu 1987
kennelin ensimmäinen bernhardinkoira hankittiin vuonna 1985
kennel on aloittanut kasvatustyön vuonna 1991 ja vuoden 2011 loppuun mennessä kasvattanut
yhteensä 14 pentuetta, joista 10 on ollut bernhardinkoira- ja 4 jackrussellinterrieripentuetta
omistaja: Anne Haapakoski
osoite: Vangonojantie 306 12310 RYTTYLÄ
email: jiiteen@gmail.com
puh: +358 400 728 717
kotisivut: www.saunalahti.fi/jiiteen/
monessa mukana ja suurena apuna on aviomies Ari Haapakoski (joka on omistanut kauemmin
bernhardinkoiria kuin kasvattaja itse)
kennelin ensimmäinen rotu on lyhyt- ja pitkäkarvainen bernhardinkoira ja monien sattumien summana
kasvatustyötä tehdään myös pienimuotoisesti jackrussellinterriereiden parissa

1.1 Anne Haapakoski lyhyesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

52-vuotias
kahden pojan äiti, kolmen tytön ja yhden pojan isoäiti (lapsenlapsista toivon, että edes yksi heistä
kiinnostuisi jatkamaan yli 20-vuotiasta kenneliäni)
työssä Teknos Oy:n jauhemaaliosaston tuotantoinsinöörinä Nurmijärven Rajamäellä
Teknos Oy:ssä toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna toista kautta
teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmasta keväällä 2010 (HAMK YAMK, korkeakoulututkinto)
materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinööri (AMK) 2004
kemianteollisuuden laborantti 2000
elintarvikelaborantti 1985
yo 1980

1.2 ”Koiraura”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kasvattajan peruskurssi suoritettu 1987
kasvattajanimi myönnetty 1987
ensimmäinen pentue 1991; pentueita yhteensä 14 kpl, joista viimeisin 2011
Suomen Kennelliiton varsinainen jäsen 1994 lähtien (tätä ennen perhejäsenenä)
Bernhardinkoirayhdistys Ry:n jäsen vuodesta 1986:
kunniajäsen Bernhardinkoirayhdistys Ry 2005
Kultainen kunniamerkki Bernhardinkoirayhdistys Ry 2000
puheenjohtaja Bernhardinkoirayhdistys Ry 1994 -1996, 2012 hallituksen jäsen Bernhardinkoirayhdistys Ry 1988 – 2000, 2005 – 2007, 2009jalostustoimikunnan jäsen Bernhardinkoirayhdistys Ry 1994 – 2000, 2005 – 2007, 2011- (joista 2 vuotta
puheenjohtajana)
WUSB:n (Welt-Union der St.Bernhards-Club) varavaltuutettu 2000 – 2011
WUSB:n valtuutettu 2012
WUSB:n näyttelytoimikunnan puheenjohtajana 1995
Suomen sveitsinpaimenkoirayhdistys Ry:n kannattajajäsen vuodesta 1990
Jackrussellinterrieriyhdistys Ry:n jäsen vuodesta 2002
ollut keräämässä bernhardinkoiran historiatietoja yhdessä Matti Himmelroosin kanssa Suomen
Kennelliiton arkistoista tulevaa Bernhardinkoira Suomessa -teosta varten
mukana lukuisissa näyttelytoimikunnissa
toiminut epävirallisena tuomarina bernhardinkoirille lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja Eestissä
ollut epävirallisena tuomarina lukuisissa match show –näyttelyissä
vetänyt bernhardinkoirien tottelevaisuuskoulutusta vuosina 1985 – 1994
jalostusneuvojan perus- ja jatkokurssi suoritettu
SuKoKa Ry:n jäsen
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•
•
•
•

kasvattajan jatkokurssi 2009
mikrosiruttaja (SKL) 2010
MH C-toimihenkilö 2009
MH B-toimihenkilö 2010

1.3 Miksi kasvattajaksi:
•
•

•
•

•

•

•
•

•

lapsuuden kotini ensimmäiset koirat olivat kaksi saksanpaimenkoiraa Kimi ja Tessa
tämän jälkeen tutustuin beagleen ja suureen rakkauteeni bernhardinkoiranarttuun 12-vuotiaana
(jälkeenpäin selvisi, että tämä tyttö oli Suomen kuuluisamman kennelin neiti Ester Grönroosin
viimeisestä pentueesta Bellros Arabella; kasvattajan, joka pystyi jatkamaan bernhardinkoirien kasvatusta
myös toisen maailmansodan aikana ja tuotti Suomeen uusia bernhardinkoiraverilinjoja Englannista
hiililaivoilla)
kolmannen bernhardinkoiran hankittuani kiinnostuin kasvattajan peruskurssista tarkoituksena oli aloittaa
kasvattajura hyvän ystäväni, oppi-isäni Matti Himmelroosin opastuksella
kuitenkin vasta vuosia myöhemmin onnistuin saamaan Ruotsista kennelin kantanartun lyhytkarvaisen
Pentus Issoirre Moreten ja Saksasta lyhytkarvaisen uroksen FI MVA V-92 Artax vom Schümmerichin,
joilla aloitin kasvatustyöni
tähän mennessä olin oppinut, että tämän rodun kasvattaminen vaatii lujaa työtä, pitkäjänteisyyttä ja
kauas tulevaisuuteen rakennettuja suunnitelmia ja ripauksen onnea, sillä pennun kasvaessa menee
vähintään kaksi vuotta siihen hetkeen kun huomaat, oletko onnistunut vai epäonnistunut valinnassasi
tavoitteena alusta asti ollut on mahdollisimman terve, hyväluonteinen ja rotumääritelmän mukainen
bernhardinkoira, joka pystyy liikkumaan missä vain helposti ja joka ulkomuodollaan herättää
kunnioitusta kuitenkaan olematta vihanen tai aggressiivinen.
pyrin yhdistelmässäni luomaan jotakin uutta säilyttäen ihannetyyppini (kts logo; oppi-isältäni perinnöksi
saatu) ja siihen,että bernhardinkoira eläisi ainakin 10-vuotiaaksi
jackrussellinterrieriin tutustuin toisen rakkaan harrastukseni moottoripyöräilyn kautta ja hankittuani
ensimmäisen russelini olin mennyttä – minä, joka koskaan en ollut välittänyt pienistä koirista, ihastuin
pieneen näköhäiriön tavoin liikkuvaan valkoiseen kääpiöön, joka omaa suunnattoman egon ja viisauden
kennelin russelikasvatus aloitettiin vuonna 2005 kantanartun Leijonamielen Rumppi Tuhmurin avulla

1.4 Kenneltilamme:
•
•
•
•
•
2.

Notkolan yhden hehtaarin alueesta on aidattu piha-alueeksi 3000 neliötä siten, että talomme takapihalle
sijaitsee n. 150 neliön tarha-alue, joka on jaettavissa kolmeen saman suuruiseen tarhaan
koirillamme on asuttavanaan kunnon kokoiset kopit ja katettu terassi, ja yön ne viettävät sisällä
koirahuoneessa
ulkoilutamme koiriamme viikonloppuisin pitkillä lenkeillä, jolloin koirat saavat vapaasti liikkua metsissä ja
pelloilla
arkisin käymme niiden kanssa lyhyemmillä kaupunkilenkeillä sosiaalistumassa
pennut syntyvät meillä ihmisten keskellä ”keittiöpentuina”, sillä tämä on mielestäni ainoa tapa saada
koirat leimautumaan ihmisiin
•
Kennel Jii-Teen toimintaidea ja pitkän tähtäimen tavoite

2.1 Toimintaidea
•
•
•

•

kennel pyrki kasvattamaan lyhyt-ja pitkäkarvaisia bernhardinkoiria ja jackrussellinterrierejä
kasvatustyössä pyritään saavuttamaan mahdollisimman terve, pitkäikäinen, hyväluonteinen
rotumääritelmän mukainen rotukoira
kasvatustyössä pyritään myös säilyttämään rodun maassamme oleva geenimateriaali mahdollisimman
laajana tuomalla tuontikoiria tunnetuista ja hyvämaineisista kenneleistä pääsääntöisesti Euroopan
alueelta
kasvatustyössämme olemme jo pystyneet näyttämään koiriemme olevan terveitä ja pitkäikäisiä
seuraavin tuloksin:

•
•

bernhardinkoirat:
keski-ikä kasvateillamme yli 8 vuotta
lonkkakuvaustulokset:
tutkittu
40/62
65 %
A
18
45 %
B
5
12 %
C
7
18 %
D
10
25 %
E
0
0%

•

KYYNÄRNIVELTULOKSET

•

RODUN KESKIARVOTILANNE

tutkittu
0
1
2
3

◦

◦

31/62
19
6
5
1

50 %
61 %
19 %
16 %
3%

1991 – 2011
kannasta tutkittu lonkkien osalta 25 %
A-tulos 15 %
B-tulos 16 %
C-tulos 22 %
D-tulos 41 %
E-tulos 7 %
kannasta tutkittu kyynärnivelien osalta 17 % (1991-2011)
0-tulos 67 %
1-tulos 20 %
2-tulos 8 %
3-tulos 5 %

jackrussellinterrieri (kasvatus aloitettu 2005);
• kasvateistamme ainoastaan yksi on menehtynyt onnettomuudessa
silmätutkimukset
•
•

ei todettuja perinnöllisiä sairauksia
polvet

TUTKITTU

0
1
2
3
4

/11
5
1
0
0
0

55 %
83 %
17 %
0%
0%
0%

2.2 PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITE
•

•
•
•

säilyttää kasvattamien rotujen terveys, hyväluonteisuus, pitkäikäisyys ja rotumääritelmän mukaisuus
bernhardinkoirapentueita syntyy vuosittain 0-2 pentuetta, mikäli niitä tiedustellaan etukäteen tarpeeksi
ja sopivia terveitä yhdistelmiä on mahdollisuus jalostaa
jackrussellinterriereitä syntyy vuosittain 0-1 pentutta, mikäli niitä tiedustellaan etukäteen tarpeeksi ja
sopivia terveitä yhdistelmiä on mahdollisuus jalostaa
lisäksi kennel pyrkii saavuttamaan mainetta myös ulkomaisissa näyttelyissä kotimaisten näyttelyiden
lisäksi
kasvattajaryhmiä pyritään saamaan esitetyksi rotujen erikoisnäyttelyissä kotimaassa ja mahdollisuuksien
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•

mukaan ulkomailla
yksi suurimmista tavoitteista on WUSB:n näyttelyssä 2015 esittää bernhardinkoirien kasvattajaryhmät
kummastakin karvanlaadusta
3. Tuotteet ja palvelut

•

•

•

•

tänä päivänä bernhardinkoirat ovat perheiden seurakoirina, joiden kanssa voidaan harrastaa seuraavia
koiralejeja:
◦ hakua
◦ agilityä
◦ jälkeä
◦ tokoa
◦ ahkioiden ja kärryjen vetämistä
◦ vaellusta
◦ näyttelyssä käyntiä
jackrussellinterrieri on taas muotoutumassa hyvää vauhtia myös seurakoiraksi, jonka kanssa on mukava
harrastaa monia erilaisia koiralajeja, mutta kuitenkin tulisi säilyttää rodun alkuperäinen käyttötarkoitus
luolametsästys
kasvateille järjestetään tapaamisia, joiden teema valitaan vuodenaikaan sopivaksi
◦ talvella järjestetään vaelluksia, veto- ja jälkiharjoituksia
◦ keväästä syksyyn järjestetään harjoituksia keinoluolalla terriereille
◦ kennel pyrkii siihen, että tapaamiset järjestetään 6, 12 ja 18 kuukauden ikäisenä
◦ 18 kuukauden ikäisenä järjestetään ensimmäiset terveystarkastukset
◦ näyttelykoulutusta on tapaamisissa aina halukkaille
molemmat rodut ovat oivallisia perhekoiria oikein koulutettuina ja kasvatustyössä pyritään tukemaan
tulevia omistajia, jotta onnistuminen koiran kanssa olisi taattu

4.Markkinatilanne
4.1

Bernhardinkoira

4.1.1
•
•
•

Asiakkaat ja markkinoiden koko

suurien koirarotujen suosio on hiipunut viime vuosina niiden suuren koon ja terveystilanteen vuoksi
bernhardinkoira-asiakkaat ovat pääasiassa rodun harrastajia, kasvattajia tai maantiloilla tai
omakotitaloissa asuvia perheitä
kennelin koiria myydään vain muutamia vuosittain ulkomaille mutta tällä hetkellä tiedusteluja on
useampaan maahan

4.1.2 Kilpailijat
◦
◦

kasvattajia maassamme on vain kourallinen; ja heistäkin vain kaksi on määrällisesti enemmän
kasvattavaa
vuonna 2008 rekisteröitiin ainoastaan 12 pentuetta (102 pentua), joten kysyntä on melko aktiivista
tällä hetkellä, joten kilpailu on todella pientä

4.1.3 Tavoiteltu markkinaosuus
◦

Jii-teen kennel ei pyri tavoittelemaan markkinaosuutta itselleen, sillä paljon tärkeämpää on onnistua
kasvattamaan mahdollisimman terve pentue kuin lisätä rodun edustajien määrää Suomessa

4.2 Jackrussellinterrieri
4.2.1 Asiakkaat ja markkinoiden koko
◦

pienten koirarotujen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina ja russeli on yksi roduista,

◦
◦
◦

josta on tullut suosittu citykoira
kuitenkin asiakkaat omakotitaloissa ja maatiloilla ovat yhtä aktiivisia ostamaan toimivan pienen
metsästyskoiran, jos vain kasvattajat haluaisivat myydä heille pentujaan
russeleiden kysyntä on tällä hetkellä hyvin aktiivista
kennelin russelit menevät pääsääntöisesti tutuille harrastajille

4.2.2 Kilpailijat
◦
◦
◦

russelikasvattajia on maassamme runsaasti on rotu kuuluukin jo 10. suurimman rodun joukkoon
toiset myyvät kasvattinsa pelkästään näyttelymenestyksen perusteella, toiset metsästyskokeiden
(pääsääntöisesti luolakoirakokeiden) avulla
kennelin koirat ovat melkein kaikki varattu aktiivikoteihin niiden syntyessä

4.2.3 Tavoiteltu markkinaosuus
•

kennel ei pyri pienimuotoisella kasvatustyöllään tavoittelemaan markkinaosuutta, sillä tämä vaatisi
vähintään viiden pentueen teettämistä vuodessa ja jalostuskoirien määrä tullaan pitämään pienenä

KENNELIN MOTTONA: LAATUA LISÄÄMÄLLÄ EI MÄÄRÄÄ KASVATTAMALLA!
5. Myynti ja markkinointi
5.1 Pentueen myynti-ilmoitus
•
•

kennelin pentueita mainostetaan molempien rotujen rotujärjestöjen julkaisuissa ja omilla kotisivuilla
lisäksi kun pentueet pyritään tekemään molempien rotujen jalostusohjesääntöjen mukaisella tavalla, niin
ne julkaistaan kyseisen rotujärjestön pentuvälityksessä
5.2 Pentutiedustelut

•
•
•

pentutiedusteluihin ei vastata sähköpostitse muuten kuin pyydetään tekemään yhteydenotto puhelimitse
pennuntiedustelija ei pysty varaamaan pentua puhelimen avulla paitsi kun kyseessä on ulkomaalainen
pennun kysyjä
pentutiedustelijan tulee ensin tulla käymään tutustumassa rotuun ja kasvattajaan

5.3 Pentuvaraus
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•

1/3 PENNUN HINNASTA
bernhardinkoiran hinta 1 300 €, josta varausraha on 400 €; hinta sisältää HD-ja ED kuvauksen
kasvattajan ilmoittamalla eläinlääkäriasemalla kasvattajan sopimaan aikaan.
◦ jackrussellinterrierin hinta 1200 €, josta varausraha on 300 €; hinta sisältää silmä- ja
polvitarkastuksen kasvattajan ilmoittamalla eläinlääkäriasemalla kasvattajan sopimaan aikaan.
Pennun hinta sisältää seuraavat asiat:
▪ pentu on mikrosirutettu (nykyisin pakollinen; kennelimme on tunnistusmerkinnyt kasvattinsa
aina)
▪ eläinlääkärin luovutustarkistus
▪ rekisteröintipaperit (voivat joskus tulla vasta luovutusiän jälkeen mikä johtunee Kennelliiton
kulloisesta tilanteesta)
▪ ruokakuppi
▪ kaulapannan (pentu totutetaan tähän ennen luovutusta)
▪ ruokaa ensimmäiseksi viikoiksi
▪ matolääke
▪ makuualusta
▪ pentuoppaan (kasvattajan laatiman)
▪ elinikäisen avun pentua koskevissa asioissa
pennut pyritään myymään ilman osamaksusopimuksia, mutta tälläkin sopimusmallilla tarvittaessa
voidaan pentu myydä
pennun luovutusikä on 7 viikkoa, mutta niitä pidetään pidempäänkin jos tarve vaatii
pennun varaajaa ”velvoitetaan” käymään kasvattajan luona vähintään kolme kertaa
◦ PENNUNOSTAJA TUTUSTUU AIKUISIIN KOIRIIN JA OMAAN PENTUUNSA JO KENNELISSÄ
◦ pennusostaja opettelee tekemään perusasioita kuten leikkaamaan koiran kynnet, puhdistamaan
korvat ja pesemään koiran ennen pennun luovutusta.
VARAUSRAHA ON

◦

•

•
•
•

5.4 Pennun luovutus
•
•

kaikki sopimukset kuten kauppa-, osamaksu- ja sijoitusopimukset tehdään käyttämällä Suomen
Kennelliiton sopimuspapeita
pentu luovutetaan eläinlääkärin tekemän terveystarkistuksen jälkeen

5.5 Kotiinlähdön jälkeen
• annettu pentuopas toimii ensiapuna pennun siirtyessä uudelle omistajalleen
kasvattaja tulee antamaan vastauksia lisäkysymyksiin ja ongelmatilanteissa, ja lisäksi kasvattaja on valmis
vierailemaan pennun uudessa kodissa jos tilanne niin vaatii
5.6
•
•

Vienti
kasvatustyössä on jo vuosia hankittu aktiivisesti kontakteja ulkomaalaisiin bernhardinkoirakasvattajiin,
jotta pystytään turvaamaan rodun geneettinen monimuotoisuus
kennelin vientikoirat ovat yleensä ns.vaihdokkaita, jolloin kasvatteja siirtyy ulkomaalaiseen kenneliin ja
vastavuoroisesti tuontina tuodaan joko uros- tai narttupentuja

6. Kasvatustyön tavoite
6.1 KASVATUSTYÖTOIMINTA
6.1.1 Lähtötilanne
•

Vuoden 2011 syyskuussa kennelin jalostuskoiratilanne on seuraavanlainen

•

Bernhardinkoira
Urokset

Asterix, lyhytkarvainen HD C/C ED 0/0 (steriloitu, ei jalostuskäytössä)
Sijoitusuros Kimalluksen Rieti, lyhytkarvainen HD A/B ED 0/0
Jalostusoikeus Axberna Hieronimo, lyhytkarvainen, HD B ED 0
Jalostusoikeus Homer Od Strazcu hor, lyhytkarvainen, HD D ED 0
Barrygårdin Cassu, lyhytkarvainen, HD A/A ED 0/1
Sijoitusuros Jii-Teen Uri Keller, lyhytkarvainen, ei kuvattu vielä
Sijoitusuros Jii-Teen Uuno Klami, lyhytkarvainen, ei kuvattu vielä
Nartut
Sijoitusnarttu Jii-Teen Juliaana, lyhytkarvainen, HD A ED 0 (ei jalostuskäytössä)
Tuontinarttu FI&EE MVA Hera van de Burggravehoeve, lyhytkarvainen HD D/D ED 0/0 (ei
jalostuskäytössä)
Sijoitusnarttu Jii-Teen Rinsessa, lyhytkarvainen, HD A/A ED 0/0
Jii-Teen Riitu, lyhytkarvainen, HD A/C ED 0/0
Sijoitusnarttu JT Maya van de Burggravehoeve, lyhytkarvainen, HD A/A 0/1
Sijoitusnarttu Barrygårdin Catinka, lyhytkarvainen, ei kuvattu vielä
Jii-Teen Umaya Kaka, lyhytkarvainen, ei kuvattu vielä
Sijoitusnarttu Jii-Teen Ukulele Kalima, lyhytkarvainen, ei kuvattu vielä
•

Jackrussellinterrieri
Urokset
Jii-Teen Mussolini, silmät ja polvet terveet, ei jalostuskäytössä (steriloitu)
Nartut
kantanarttu Leijonamielen Rumppi Tuhmuri, silmät terveet (4 kertaa tutkittu, viimeinen kerta
veteraaniksi tulon jälkeen) polvet 0/1 (jälkeläisiä 11 kpl, joista yhden polvet 1/1 loput terveitä) (ei
jalostuskäytössä, steriloitu)
Snapjacks Catherine of Aragon, silmät terveet, polvet 0/0 vanhemmat PLL vapaita (viimeinen
terveystulos 13.9.2012)
Sijoitusnarttu Snapjacks Miss Pope, ei vielä terveystarkastettu

6.1.2 Aikaisemmat pentueet
B=bernhardinkoira, J=jackrussellinterrieri
B 1991 A-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 114,5
B 1994 B-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 119
B 1994 C-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 115,5
B 1995 D-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 115,5
B 1995 E-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 119
B 1998 H-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 118,5
B 1998 G-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 121,5
J 2003 K-pentue
B 2006 J-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 113
J 2005 L-pentue
J 2007 M-pentue
J 2008 N-pentue
B 2009 R-pentue: Vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 110,5
B 2011 UK-pentue: vanhempien jalostusindeksien keskiarvo 121
6.1.3 Viisivuotissuunnitelma pentueiden osalta
2013

-keväällä 1 bernhardinkoirapentue emänä Jii-Teen Rinsessa
-keväällä 1 jackrussellinterrieripentue emänä Snapjacks Catherine of Aragon
-syksyllä 1 bernhardinkoirapentue emänä JT Maya v d Burggravehoeve
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2014

-keväällä 1 bernhardinkoirapentue
-syksyllä 1 jackrussellinpentue

2015 mahdollisesti 1 bernhardinkoirapentue
2016

mahdollisesti 1 bernhardinkoira-ja jackrussellinpentue

6.1.4 TULEVAISUUDEN PENTUEET
• suunniteltuja pentueita ei tehdä, jos yhdistelmän jalostusindeksien keskiarvo alittaa
luvun 100, sillä bernhardinkoirien tämän hetkinen (2009) keskiarvo on 100, mikä merkitsee HD-astetta D
• pentueen tulisi täyttää rotujärjestön jalostusohjesäännön minimivaatimukset
• pentueen vanhemmista tutkitaan HD- ja ED- tutkimuksien lisäksi silmät, polvet ja sydän, sillä perinnöllisten
sairauksien määrä näiden osalta on rodussa uhkaavastilisääntynyt
• kasvatetuista pentueista pyritään saamaan rotujen erikoisnäyttelyihin osallistumaan mahdollisimman moni
kasvatti
• tulevaisuudessa kasvatteja pyritään testamaan MH-luonnekuvauksen avulla
6.2 Taustaosaaminen
• kennelin jokaisesta pentueesta on kerättynä kaikki mahdollinen tieto (terveystakastuksista,
näyttelytuloksista, mahdolliset kuolinsyyt. narttujen tiinehtyvyys ja synnytykset, urosten halukkuus astua)
• eri maiden rotujärjestöihin kuuluminen ja ulkomaisiin kasvattajiin tutustuminen on tuonut lisätietoja
tuontien osalta
osallistuminen erilaisille jalostuskursseille on lisännyt tietotaitoja
• sukutaulutuntemusta on lisätty haastattelemalla vanhempia kasvattajia ja koirien omistajia
• päätettäessä yhdistelmästä kerätään vähintään 10 sukupolven tiedot sukutauluun
(karvanlaatu, terveystiedot, suvussa esiintyvät sairaudet, mahdolliset menestykset
näyttelykehissä, valokuvat koirista)
7.KASVATUSTYÖN KEHITTÄMINEN
•
•
•
•
•

pyritään saamaan lähes kaikki kasvatit terveystarkastuksiin ja näyttelyihin
MH-luonnekuvaukset kasvateille
jalostuskurssit mahdollisuuksien mukaan
uusien tuontikoirien hankkiminen (rotujen geenimateriaalin monimuotoisuuden turvaaminen)
uusien kasvattajien opastaminen

8. Henkilöresurssit
• kasvatustyö lepää pääsääntöisesti kennelin omistajan harteilla
• pentujen ollessa pieniä on kasvattajan työssäolon ajaksi lisäavuksi palkattu hoitoapua
neljänä päivänä
• muina päivinä on kasvattajan lisäksi aviopuoliso pentuja hoitamassa
• lisäksi apuna on käytetty 4H-kerhon dogsitter -kurssin käyneitä koirista kiinnostuneita nuoria
• yleiseläinlääkärin palvelut löytyvät muutaman kilometrin säteeltä kotoamme
• terveystutkimukset suoritetaan joukkotarkastuksina kasvattajan toimiessa kontaktiihmisenä
9. TALOUS
• kennelin talous tullaan esittämään erillisenä liitteenä
10.Muu lisäinformaatio
• toimintasuunnitelman lopuksi on tehty SWOT-analyysi ja muutaman riskitekijän
KARTOITTAMINEN JA NIIHIN VARAUTUMINEN

• toimintasuunnitelma on hyvä päivittää vuosittain syntyneiden pentueiden mukaan ja
samalla pystytään kertamaan kasvatustyön tavoitteet ja resurssit
• SWOT-ANALYYSI
VAHVUUDET
-vahva taustaosaaminen
-terve koirakanta
-HYVÄ KOIRATUNTEMUS
-SUKUTAULUTUNTEMUS
-HYVÄT SUHTEET ERI MAIDEN KASVATTAJIIN
-DNA-TESTAUKSIEN ALOITTAMINEN

HEIKKOUDET
-BERNHARDINKOIRIEN MÄÄRÄN VÄHENEMINEN (IHMISET
HALUAVAT PIENEMPIÄ KOIRIA)
-BERNHARDINKOIRIEN SAIRAUDET
-jackrussellinterrierin suosion liiallinen kasvu
-TERRIERIEN METSÄSTYSVIETIN HEIKKENEMINEN
-EPÄREHELLISET KASVATTAJAT (TIETOJEN SALAILU)

MAHDOLLISUUDET
-terveet ja rotutyypilliset koirat
-erinomaiset koirien luonteet
-PITKÄIKÄISYYS
-KANSAINVÄLINEN MENESTYMINEN

UHKAT
-UUSIEN PERINNÖLLISTEN SAIRAUKSIEN PUHKEAMINEN
(ADDISONIN TAUTI, EPILEPSIA, IMMUNOLOGISET SAIRAUDET)

RISKI

TODENNÄKÖISYYS

TOTEUTUMISEN
vaikutukset kennelin
kannalta

MITEN RISKIIN ON
VARAUDUTTU?

TODENNÄKÖISTÄ JOS

SAATETAAN MENETTÄÄ

TUTKIMALLA TULEVIEN

LINJATAAN KASVATUSTYÖSSÄ
LIIAN LÄHEISTEN

SUKULINJOJA KUN SAIRAUDET
TULEVAT ESIIN

YHDISTELMIEN

PERINNÖLLISET SAIRAUDET

TOTEUTUMISEN

JA LISÄÄNTYMINEN

-NARTTUJEN TIINEHTYVYYSONGELMAT
-UROSTEN LISÄÄNTYMISONGELMAT
-UUDET EU-MÄÄRÄYKSET
-TIETOJEN SALAAMINEN

SUKULAISTEN KANSSA

TAUSTAKOIRIEN TIEDOT
MAHDOLLISIMMAN TARKKAAN

KASVATTIEN LUONTEEN

EPÄTODENNAISTA, SILLÄ

SAATETAAN MENETTÄÄ

HUONONTUMINEN

KASVATUSTYÖSSÄ PYRITÄÄN

GENEETTISESTI MUUTEN

TULEVAISUUDESSA
MH-LUONNEKUVAUKSET

VÄLTTÄMÄÄN VÄÄRÄNLAISEN
HYVÄÄ JALOSTUSMATERIAALIA
LUONTEEN OMAAVIEN KOIRIEN
KÄYTTÖÄ

JII-TEEN KENNELIN TOIMINTASUUNNITELMAN ON LAATINUT/PÄIVITTÄNYT KASVATTAJA ITSE (18.9.2012)

Kennel Jii-Teen
Anne Haapakoski
Vangonojantie 306 12310 Ryttylä

+358 400 728 717
jiiteen@gmail.com
www.saunalahti.fi/jiiteen

