
Uroksen minimikriteerit: 
 
1. Näyttelystä vähintään NUO luokan laatuarvostelu Hyvä tai virallinen jalostustarkastus hyväksyttynä. 
2. Astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikä. 
3. Ei sairasta tai ei tiettävästi periytä autoimmuunisairauksia. SA:han tai VKH:hon sairastunut tai todistetusti saira-

utta periyttävää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 
4. Silmätarkastuslausunto, jonka tulee olla voimassa astutushetkellä. Voimassa oloaika 2 vuotta. Silmät eivät 

saa osoittaa seuraavia vakavia, perinnöllisiä silmäsairauksia: PRA, RD, GRD, TRD, HC, mikroftalmia, entro-
pium/ektropium (silmä-luomen sisään/ulospäinkiertyminen), PHTVL/PHPV aste 2-6. Edellä mainittuihin sil-
mäsairauksiin sairastunutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen eikä myöskään koiria, jotka ovat periyttä-
neet silmäsairauksien osalta edellä mainittuja sairauksia. Jos uroksella on jokin lievempi silmämuutos kuten 
MRD, PPM, Cilia aberranta, PHTVL/PHPV aste 1, tulee nartun olla täysin puhdas silmistään. 

5. Lonkkakuvauslausunto. Jos uroksen lonkkatulos on C tai D, on toisen osapuolen lonkkatulos oltava A. 
6. Suositellaan kyynärnivel tutkimusta. 
7. Suositellaan ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä. 15 %:ia kahtena peräkkäisenä vuotena Suomessa 

rekisteröityjen pentujen yhteenlasketusta määrästä, tai ylitä 10 %:n osuutta yhden sukupolven aikana rekisteröi-
tyjen koirien kokonaismäärästä (yksi sukupolvi n. 4 vuotta).  Jos % osuudet ylittyvät kummallakin laskutavalla, 
suositellaan kahden (2) vuoden taukoa jalostuskäytössä. 

8. Syntyvän pentueen sukusiitoskerroin ei saa ylittää 6,25%:a. 
 

Nartun minimikriteerit: 
 

1. Näyttelystä vähintään NUO luokan laatuarvostelu Hyvä kahdelta eri tuomarilta tai virallinen jalostustarkastus. 
2. Astutushetkellä vähintään 22 kuukauden ikä. 
3. Pentueväli Suomen Kennelliiton mukainen (http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/5BDC7D9B-F300-49DA-

99C2-2ECA30480498/0/koirarekisteriohje2009.pdf). 
4. Ei sairasta tai ei tiettävästi periytä autoimmuunisairauksia. SA:han tai VKH:hon sairastunut tai todistetusti saira-

utta periyttävää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 
5. Silmätarkastuslausunto, jonka tulee olla voimassa astutushetkellä. Voimassa oloaika 2 vuotta. Silmät eivät 

saa osoittaa seuraavia vakavia, perinnöllisiä silmäsairauksia: PRA, RD, GRD, TRD, HC, mikroftalmia, en-
tropium/ektropium (silmä-luomen sisään/ulospäinkiertyminen), PHTVL/PHPV aste 2-6. Edellä mainittuihin 
silmäsairauksiin sairastunutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen eikä myöskään koiria, jotka ovat periyt-
täneet silmäsairauksien osalta edellä mainittuja sairauksia. Jos nartulla on jokin lievempi silmämuutos ku-
ten MRD, PPM, Cilia aberranta, PHTVL/PHPV aste 1, tulee uroksen olla täysin puhdas silmistään. 

6. Lonkkakuvauslausunto. Jos nartun lonkkatulos on C tai D, on sille käytettävän uroksen lonkkatulos oltava A.  
7. Suositellaan kyynärnivel tutkimusta. 
8. Suositellaan ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä. 15 %:ia kahtena peräkkäisenä vuotena Suomessa 

rekisteröityjen pentujen yhteenlasketusta määrästä, tai ylitä 10 %:n osuutta yhden sukupolven aikana rekiste-
röityjen koirien kokonaismäärästä (yksi sukupolvi n. 4 vuotta). Jos % osuudet ylittyvät kummallakin laskutaval-
la, suositellaan kahden (2) vuoden taukoa jalostuskäytössä.  

9. Syntyvän pentueen sukusiitoskerroin ei saa ylittää 6,25%:a. 
 
Jalostukseen ei tule käyttää pitkäkarvaisia amerikanakitoja. 

 
Uusinta yhdistelmiä ei tule tehdä ilman perusteltavia syitä. 
 
Yhdistelmät menevät aina jalostustoimikunnan kautta pentuvälityslistalle ja jollei ehdot joltain osin täyty, lukee 
yhdistelmän alla miltä osin kriteerit eivät täyty. Lukuun ottamatta minimikriteerien kohtia 4 ja 5, jollei yhdistel-
mä täytä näitä kohtia, sitä ei laiteta lainkaan pentuvälityslistalle. Pentuvälityslistalle ei myöskään pääse mikäli 
aikaisemmista pentueista ei olla toimitettu pentueseurantalomakkeita jalostustoimikunnalle.  
Jalostustoimikunta käyttää päätöksissään aina sen hetkisiä tietoja mitä on sillä hetkellä käytettävissä. 
 

 


