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JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 6/2014 
 
Kokousaika:    Tiistai 10.6.2014 klo 8.30 – 11.00 m/s Finlandia 
 Tiistai 10.6.2014 klo 16.45 – 18.45 hotel My City Tallinna 
 Keskiviikko 11.6.2014 klo 19.20 – 21.30 m/s Finlandia 
 
 
Paikalla: Kirsi Sainio, puheenjohtaja 

Säde Hohteri 
Tuire Kaimio   
Anu Lappalainen  
Nina Menna  
Maija Päivärinta  
Maaret Tapio  
Päivi Rantasalo, esittelijä ja sihteeri 
Katariina Mäki, toimiston asiantuntija 
Hanna Bragge, Kennelliiton toimisto (jalostus) 

  
Pois: Juha Kallio   

Esa Ojanen   
 
   
  

 
59.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
JTT:n päätös 10.6.2014 (6/2014): 
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.. 

----------- 

 
61.2 Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelman jatkamisesta; liite  
 
Mäyräkoirilla on voimassa seuraavat rotukohtaiset PEVISA-ohjelmat: 
 
LK kääpiömäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva 
polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk 
vanhempi. PRA:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.  
 
PK kääpiömäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva 
polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk 
vanhempi. PRA:ta, perinnöllistä kataraktaa tai perinnöllistä keratitista sairastavan koiran jälkeläisiä ei 
rekisteröidä.  
 
KK kääpiömäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva 
polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk 
vanhempi. PRA:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.  
 
LK kaniinimäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva 
polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk 
vanhempi. PRA:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.  
 
PK kaniinimäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva 
polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk 
vanhempi. PRA:ta, perinnöllistä kataraktaa tai perinnöllistä keratitista sairastavan koiran jälkeläisiä ei 
rekisteröidä.  
 
KK kaniinimäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva 
polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk 
vanhempi. PRA:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.  
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LK mäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta tai perinnöllistä kataraktaa 
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.  
 
PK mäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta, perinnöllistä kataraktaa tai 
perinnöllistä keratitista sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.  
 
KK mäyräkoira: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta tai perinnöllistä kataraktaa 
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
 
Ohjelmat ovat voimassa 31.12.2014 saakka (JTT 7/2013 jatkoi ohjelmien voimassaoloa vain vuodella). 
 
Rotujärjestö Suomen Mäyräkoiraliitto esittää ohjelmien jatkamista vuoden 2015 loppuun saakka. 
 
Huomioita: 
 
Hallituksen kokous 3/14 on hyväksynyt mäyräkoirien JTO:n ja ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. 
 
Rotujärjestön kevätliittokokous 26.4.2014 on käsitellyt esitystä, että PEVISA-ohjelman mukaiset 
silmätutkimuspakot säilyisivät ennallaan, mutta pienoismäyräkoirien polvitarkastukset poistettaisiin. Esitystä 
ei kuitenkaan hyväksytty. Asia otetaan uudelleen rotujärjestön yleiskokouksen käsiteltäväksi syksyllä 2014. 
 
Rotujärjestön esitys ei ole PEVISA-säännön mukainen, koska vastustamisohjelman jatkamisesta ei ole 
päätetty yleiskokouksessa. 
 
PEVISA -säännön (valtuusto 30.11.2008) kohdan 2 mukaan:  
- Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön 
yleisessä kokouksessa.  
 
PEVISA-säännön kohdan 5 mukaan Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus poiketa 
PEVISA-säännöstä, jolloin sen tulee tiedottaa poikkeamasta valtuustolle. 
 
Hallitus on kokouksessaan 7.2.2013 hyväksynyt jalostustieteellisen toimikunnan toimiohjeen. Sen kohdan 7 
mukaan hallitus on myöntänyt toimikunnalle itsenäisen päätösoikeuden mm. seuraavassa toimikunnan 
toimialaan liittyvässä asiassa: 
• PEVISAt 
Kohta 15 Päätöksestä valittaminen 
Toimikunnan päätöksistä tehdyt valitukset valmistellaan toimistossa hallituksen päätettäviksi. Valitusaika on 
kolme kuukautta päätöksen tekemisestä. 
 
Rotujen tutkimustulokset lausuntovuoden mukaan ovat liitteenä. 
 
Esittelijän päätösesitys 10.6.2014 (6/2014): 
 
 Toimikunta hyväksyy, että mäyräkoirien nykyisten rotukohtaisten PEVISA-ohjelmien voimassaolo jatkuu 1.1. 
– 31.12.2015. 
 
Toimikunta ottaa kantaa rotujärjestössä esillä olevaan ajatukseen luopua kääpiö- ja kaniinimäyräkoirien 
polvitarkastuspakosta. Lisäksi toimikunta ottaa kantaa siihen tulisiko rodussa alkaa vastustaa välilevyjen 
kalkkeutumista PEVISA-ohjelman avulla. 
 
Toimikunnan päätös annetaan hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi, koska rotujärjestön esitys ei ole PEVISA-
säännön kohdan 2 mukainen. 
 
Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen 
hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. 
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Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma 
asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-
ohjelman vahvistamista. 
 
JTT:n päätös 10.6.2014 (6/2014): 
 
Toimikunta toteaa, että Kennelliiton ja Suomen Mäyräkoiraliiton välisessä neuvottelussa 
rotujärjestölle on annettu mahdollisuus tehdä PEVISA-esitys syyskokouksensa päätöksen 
perusteella. Mikäli esitystä ei tehdä, jatketaan mäyräkoirarotujen PEVISA-ohjelmaa nyt saapuneen 
esityksen perusteella. 
 
 
 

  
  
 
 

 
 
Päivi Rantasalo 
toimikunnan sihteeri 
 
 
Päätöksestä voi valittaa Suomen Kennelliiton hallitukselle. Valitusaika on kolme kuukautta päätöksen 
tekemisestä.  


