
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2019 
 
Jalostustoimikunnan jäsenet vuonna 2019 olivat Anneli Jylhä, Helena Mäkinen, Liisa 
Parviainen, Sirpa Pihlajaniemi ja Janette Valaja. Uusiksi jäseniksi valittiin Mari 
Toivonen, Marja Virtala ja Kristiina Louhiranta. 
 
Jalostustilastoa 
 
Vuonna 2019 rekisteröitiin 170 pihakoiraa, joista kotimaisia koiria oli 144 ja tuontikoiria 
26. Suomessa syntyi yhteensä 36 pentuetta 16 eri kasvattajalle. Keskimääräinen 
pentuekoko oli 4,0. 
 
Jalostukseen käytettiin vuoden aikana 29 eri urosta, joiden keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä oli 5 vuotta 2 kuukautta ja 35 eri narttua, joiden keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä oli 3 vuotta 6 kuukautta. Pentueiden keskimääräinen 
sukusiitosprosentti oli 0,68. Tehollinen populaatio 44 (61%). 
 
Jalostussuositukset täyttäviä pentueita oli 13 vuonna 2019 rekisteröidyistä pentueista. 
Yhdessä pentueessa emä oli jalostuskäytön hetkellä alle 2-vuotias. Kolmessa 
yhdistelmässä puuttui jalostussuositusten mukainen näyttelytulos toiselta 
vanhemmista. Neljästä yhdistelmässä, joissa on käytetty ulkomaista urosta, puuttui 
urokselta polvitulos. 16 yhdistelmässä joko toisen tai molempien vanhempien PLL-
geenitestitulosta ei ole ilmoitettu yhdistyksen ylläpitämälle geenitestattujen koirien 
listalle.  
 
Terveystilastoa 
 
Vuonna 2019 pihakoirille kirjattiin yhteensä 516 virallista terveystulosta.  
 
Lonkat tutkittiin 105 koiralta. 
 

A B C D E 

38 31 27 6 3 
 
Kyynärnivelet tutkittiin 24 koiralta, joiden kaikkien tulos oli 0/0. Polvilausuntoja 
annettiin 124 koiralle, joista 114 koiralla tulos oli 0/0 ja seitsemällä koiralla tulos oli 
med 1.  
 
Sydänkuuntelu suoritettiin 11 koiralle, joista yhdellä todettiin 2. asteen oireeton 
sivuääni. Muiden sydänkuuntelun tulos oli ei sivuääniä, oireeton. 
 
Selkätutkimuksia 22 tehtiin koiralle. 
 
Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV) 

LTV0 LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 

16 4 0 2 0 
Nikamien epämuotoisuus VA0 19 kpl, VA1 1 kpl. Selän spondyloosi SP0 12 kpl 



 
Silmätarkastus tehtiin 149 koiralle, joista 127 koiran silmät olivat terveet eikä niillä 
todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Distichiasis todettiin 12 koiralla ja puutteellinen 
kyynelkanavan aukko kahdella koiralla. Neljällä koiralla todettiin PPM, iris-iris ja 
kahdella koiralla lasiaisen rappeuma. Lisäksi yhdellä koiralla todettiin kortikaalinen 
katarakta. 
 
Luonteentestaus 
 
Kolme koiraa kävi luonnetestissä vuonna 2019. Kaksi koiraa sai testistä tuloksen, 
yhden koiran luonnetesti keskeytettiin. 
 
MH-luonnekuvauksen suoritti yksi koira. 
 
Terveyskysely, luonne- ja käyttäytymiskysely ja terveyspankki 
 
Terveyskysely toteutettiin 6.5.-31.10.2019 välisenä aikana yhdistyksen nettisivuilla ja 
siihen saatiin 631 vastausta. Kyselystä julkaistaan yhteenveto jäsenlehdessä 
alkuvuodesta 2020 sekä laajempi raportti kevään 2020 aikana yhdistyksen 
nettisivuilla.. 
 
Luonne- ja käyttäytymiskysely toteutettiin 14.10.2019 - 6.1.2020 välisenä aikana. 
Kyselyyn saatiin 169 vastausta. Kyselystä julkaistaan yhteenveto jäsenlehdessä 
kevään 2020 aikana. 
 
Yhdistyksen kotisivuilla on lisäksi terveyspankki, johon koiran kasvattaja tai omistaja 
voi ilmoittaa koirien terveystietoja niiltä osin, kun niitä ei kirjata Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmään. Terveyspankin yhteydessä ylläpidetään myös listaa PLL:n 
suhteen geenitestatuista koirista. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelma Voimassa 2016–2020 
 
PEVISA Rodun ensimmäinen PEVISA-ohjelma otettiin käyttöön 1.7.2016 ja se on 
voimassa 31.12.2020 saakka.  
 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja 
astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto sekä silmätarkastuslausunto. 
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira 
pitää parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Rekisteröinnin raja-arvona on 
lisäksi patellaluksaation aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira pitää parittaa tuloksen 0 
saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.  
 
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman 
tutkimustuloksia. 
 
 
 
Kokoukset 
 



Jalostustoimikunta kokoontui vuoden aikana kerran. Tämän lisäksi toimikunta on 
hoitanut jalostustoimikunnalle kuuluvia tehtäväviä sähköpostin välityksessä sekä 
omassa toimikunnan sisäiseen viestintään tarkoitetussa Facebook-ryhmässä. 
 
Koulutus 
 
Kristiina Louhiranta osallistui jalostusneuvojakurssille marraskuussa Kuopiossa. 
 
Muu toiminta 
Toimikunta vastasi tiedusteluihin ja yhteydenottoihin sähköpostin välityksellä. 
 
Toimikunta järjesti kasvattajapäivän 9.3.2019 Kangasalla. Kasvattajapäivässä kävi 
koiran rakenteesta luennoimassa Salme Mujunen. Päivä sisälsi myös työpajaosion, 
jossa käsiteltiin pihakoiran rakennetta sekä keskusteltiin kasvattajia pohdituttavista 
seikoista jalostukseen liittyen. 
 
 
 
 
 
 


