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JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2019 
 
Kokousaika: keskiviikkona 13.2 klo 16.30 alkaen.  
Kokouspaikka: Kennelliiton toimisto, Espoo 
 
Paikalla:  Kirsi Sainio 
 Marina Aaltio  
 Jukka Immonen 
 Tuire Kaimio (kohdat 19 – 24)  
 Nina Mahlanen  
 Maija Päivärinta   
 Katariina Mäki, toimiston asiantuntija 
 Päivi Rantasalo, esittelijä ja sihteeri 
 
Pois: Jari Siltala  
 Maaret Tapio  
 
 
 
15 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
JTT:n päätös 13.2.2019 (2/2019): 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

______________________________________________________________________________ 
 
19.3 Tiibetinspanielin lisääminen IDD-rotujen listalle; liite 
 
Rotujärjestö Tiibetinspanielit ry anoo, että tiibetinspanieli liitetään mukaan rotuihin, jotka nimetään 
Selkätyöryhmän listalla 1: Kondrodystrofiset ja rodut, joilla esiintyy välilevysairautta. 
Tiibetinspanieli on kondrodystrofinen rotu, jolla esiintyy välilevysairautta, joten on perusteltua, että 
tiibetinspanielin selkärangan röntgenkuvausten yhteydessä niille otetaan kuvat myös IDD-lausuntoa varten 
ja rodun edustajille annetaan lausunto koskien kalkkeutuneita välilevyjä (Intervertebral Disc Disease, IDD). 
 
Rotujärjestö tuo esiin rodun kuolinsyylistalla esiintyvät selkäsairaustapaukset. Lisäksi terveyskyselyn 2014    
vastauksissa 16:lla eli 6 %:lla 284 tiibetinspanielista ilmoitettiin olleen selkäkipuja, heikkoutta takaraajoissa 
tai halvausoireita. 
 
Kennelliiton röntgenlausujat ovat käsitelleet asiaa 14.1.2019 ja päättänyt seuraavasti: 
Asia 2. 
-Käydään läpi Tiibetinspanielit ry pyyntö lisätä rotu IDD lausuntolistalle (liite 2) 
Päätös: Tiibetinspanielit voidaan lisätä IDD-lausuntorotulistalle. Asia annetaan JTT:lle päätettäväksi. 
 
Esittelijän huomioita 13.2.2019 (2/2019): 
 
Selkäohjeen (päivitys hallituksessa 23.11.2018) kohdan 4 mukaan: 
Rodut jaetaan kolmeen eri ryhmään: Lista 1 (kondrodystrofiset ja muut listassa mainitut rodut), Lista 2 (ns. 
korkkiruuvihäntäiset rodut) ja kolmantena ryhmänä muut rodut. 
Kuvaukset tehdään Kennelliiton hyväksymän Selkärangan kuvauksen suoritusohjeen mukaisesti, jonka 
liitteenä ovat Listat 1 ja 2. 

http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/selkaohjeen_lista_1_1.pdf
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/selkaohjeen_lista_2_1.pdf
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Kennelliiton Luusto- ja nivelsairauksien alainen selkätyöryhmä on aiemmin ylläpitänyt Selkärangan 
kuvauksen suoritusohjetta. Ohjeen kohdan 2.1 mukaan: 
LTV ja SP-tutkimukset on tarkoitettu kaikille roduille, VA lähinnä Listan 2(ns. korkkiruuvihäntäiset) roduille 
ja IDD vain Listan 1 (kondrodystrofiset ja muut listassa mainitut) roduille. 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan toimiohje (hallitus 5.12.2018, voimassa 1.1.2019 alkaen) kohta 4.2 
Hallituksen toimikunnalle yhdistyslain perusteella itsenäisesti päätettäväksi antamat asiat: 
- virallisia terveystutkimuslausuntoja koskeva ohjeistus sekä valituspaneelien järjestäminen 
 
Esittelijän päätösesitys 13.2.2019 (2/2019): 
 
Toimikunta hyväksyy tiibetinspanielin lisäämisen Selkärangan kuvauksen suoritusohjeen listalle 1.  
Toimikunta päättää, milloin lisäys tulee voimaan. 
 
Päätös tiedotetaan IT-osastolle, rotujärjestölle sekä eläinlääkäreille. 
 
JTT:n päätös 13.2.2019 (2/2019): 
 
Toimikunta hyväksyy tiibetinspanielin lisäämisen Selkärangan kuvauksen suoritusohjeen listalle 1.  Lisäys 
tulee voimaan 1.7.2019. 
 
Päätös tiedotetaan toimistolle, rotujärjestölle sekä eläinlääkäreille.  
 
Kohta tarkastetaan heti. 
 
 
 
 
   
 

 
 
Päivi Rantasalo 
toimikunnan esittelijä ja sihteeri 


