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1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS 
 Edistää kromforländerien jalostuksellista tasoa 

 Toimia yhteistyöelimenä kasvattajille 

 Neuvoa jalostus- ja kasvatustyössä 

1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS 
 Edistää kromforländerien jalostuksellista tasoa 

 Toimia yhteistyöelimenä kasvattajille 

 Neuvoa jalostus- ja kasvatustyössä 

2. TEHTÄVÄT 
 Jakaa rotutietoutta kasvattajille 

 Neuvoa ja opastaa uusia kasvattajia kaikin tavoin 

 Tehdä jalostusneuvontapäätöksiä 

 Vastata jalostusneuvontapyyntöihin 

 Kerätä tietoja toteutuneista jalostusyhdistelmistä 

 Ylläpitää jalostusuroslistaa 

 Järjestää tarvittaessa jalostuskatselmuksia 

 Laatia vuosittain yhdistyksen (muutos 28.1.2006) vuosikokoukseen toimintasuunnitelma- ja 

kertomus 

 Osallistua toimialuettaan käsitteleviin koulutuksiin 

 Pitää yhteyttä pentuvälittäjään (muutos 28.1.2006) 

2. TEHTÄVÄT 
 Jakaa rotutietoutta kasvattajille 

 Neuvoa ja opastaa uusia kasvattajia kaikin tavoin 

 Tehdä jalostusneuvontapäätöksiä 

 Vastata jalostusneuvontapyyntöihin 

 Kerätä tietoja toteutuneista jalostusyhdistelmistä 

 Ylläpitää jalostusuroslistaa 

 Järjestää tarvittaessa jalostuskatselmuksia 

 Laatia vuosittain yhdistyksen kevätkokoukseen toiminta kertomus 

 Laatia vuosittain yhdistyksen syyskokoukseen toimintasuunnitelma 

 Osallistua toimialuettaan käsitteleviin koulutuksiin 

 Pitää yhteyttä pentuvälittäjään  

 Huolehtia jalostuksen tavoiteohjelman päivittämisestä ja hyväksyttää päivitykset Suomen 

Kennelliitolla ja SSKY:llä 

3. KASVATTAJAKOLLEGION JÄSENYYS 
Kasvattajakollegion jäsenmäärä on korkeintaan kuusi (6) (muutos 9.1.2005) ja kasvattajakollegion valitsee 

hallitus kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Kasvattajakollegion jäsenellä tulee olla kennelnimi ja hänen on 

oltava sekä Suomen Kromfohrländer r.y.:n että Suomen Kennelliitto r.y.:n jäsen. Kasvattajakollegion 

kokouksissa kullakin kollegion jäsenellä on yksi (1) ääni. 

3. KASVATTAJAKOLLEGION JÄSENYYS 
Kasvattajakollegion jäsenmäärä on korkeintaan kuusi (6) ja kasvattajakollegion valitsee hallitus kahdeksi 

(2) vuodeksi kerrallaan siten, että kasvattajakollegion jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin puolet tai 

noin puolet. 
 

Kasvattajakollegion kokouksissa kullakin kollegion jäsenellä on yksi (1) ääni. 

 

Kasvattajakollegion jäsenten oltava sekä Suomen Kromfohrländer r.y.:n että Suomen Kennelliitto r.y.:n 

jäsen ja heillä on oltava vahva rotu- ja jalostustuntemus. Vähintään 2/3 kasvattajakollegion jäsenistä tulee 

olla kennelnimi. Niiden kasvattajakollegion jäsenten, joilla ei ole kennelnimeä tulee osoittaa rotu- ja 

jalostustuntemuksensa muulla tavoin. 
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4. TYÖSKENTELY 
 Kasvattajakollegion jäsenet ovat pääsääntöisesti yhteydessä toisiinsa puhelimitse ja sähköpostin 

välityksellä. Kollegion on kuitenkin kokoonnuttava kun vähintään kaksi (2) kasvattajaa sitä vaatii, 

kuitenkin vähintään kerran (1) vuodessa. Kokouksen äänivaltaisuus on saavutettu kun paikalla on 

puolet kasvattaja-kollegion jäsenistä. 

 Kasvattajakollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. 

 Kasvattajakollegion ratkaistessa asian äänestämällä ratkaisee puheenjohtajan kanta äänestyksen 

päättyessä tasatulokseen. (Muutos 28.1.2006) 

 Kasvattajakollegio voi kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

4. TYÖSKENTELY 
 Kasvattajakollegion jäsenet ovat pääsääntöisesti yhteydessä toisiinsa puhelimitse ja sähköpostin 

välityksellä. Kollegion on kuitenkin kokoonnuttava kun vähintään kaksi (2) kasvattajaa sitä vaatii, 

kuitenkin vähintään kerran (1) vuodessa. Kokouksen äänivaltaisuus on saavutettu kun paikalla on 

puolet kasvattajakollegion jäsenistä. 

 Kasvattajakollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. 

 Kasvattajakollegion ratkaistessa asian äänestämällä ratkaisee puheenjohtajan kanta äänestyksen 

päättyessä tasatulokseen. 

 Kasvattajakollegio voi kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

5. KASVATTAJAKOLLEGION JÄSENTEN PÄÄVASTUUALUEET 

5.1 Puheenjohtaja 
 Johtaa kasvattajakollegion kokouksia 

 Pitää tarvittaessa yhteyttä yhdistyksen (muutos 28.1.2006) hallitukseen, SSKY:n hallitukseen ja 

SKL:n jalostuskonsulttiin 

 Kutsuu kasvattajakollegion koolle 

5.2 Sihteeri 
 Toimii sihteerinä kasvattajakollegion kokouksissa 

 Vastaanottaa jalostuspyynnöt ja –tiedustelut 

 Arkistoi ja välittää kasvattajakollegion toimittamaa materiaalia 

 Tekee esityslistat kokouksiin 

 Laatii kokousten pöytäkirjat 

 Hoitaa jalostusuroslistaa 

 Hoitaa kirjeenvaihtoa 

5. KASVATTAJAKOLLEGION JÄSENTEN PÄÄVASTUUALUEET 

5.1 Puheenjohtaja 
 Johtaa kasvattajakollegion kokouksia 

 Pitää tarvittaessa yhteyttä yhdistyksen hallitukseen, SSKY:n hallitukseen ja SKL:n 

jalostuskonsulttiin 

 Kutsuu kasvattajakollegion koolle 

5.2 Sihteeri 
 Toimii sihteerinä kasvattajakollegion kokouksissa 

 Vastaanottaa jalostuspyynnöt ja -tiedustelut 

 Arkistoi ja välittää kasvattajakollegion toimittamaa materiaalia 

 Laatii kokousten pöytäkirjat 
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6. JALOSTUSTAVOITTEET 

6.1 Terveys 
Tavoitteena on käyttää siitokseen vain terveitä ja terveistä linjoista polveutuvia koiria ja vähentää 

rodussa esiintyviä sairauksia ja vikoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Luonne 
Tavoitteena valpas, ei vihainen eikä liian arka koira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Kokonaisuus 
Päämääränä on rotumääritelmän mukainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira. 

6. JALOSTUSTAVOITTEET 

6.1 Terveys 
Kromfohrländereiden jalostuksen tavoitteena on mahdollisimman terve ja elinvoimainen sekä 

rotumääritelmän mukainen koirakanta. Jalostukseen soveltuvalla koiralla ei ole arkielämään haittaavia 

ominaisuuksia tai vaivoja. Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja 

hoitamaan pentujaan. 

 

Rodun kokonaistilanteen kannalta ihanteellista on, että jalostusvalintoja tehtäessä huomioidaan seuraavat 

tavoitteet:  

 Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa 

parempia halutuissa ominaisuuksissa. 

 Jalostuksessa turvataan rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Jalostuksen ohjauksessa 

mahdollistetaan, että kaikki kriteerit huomioon ottaen vähintään 50 % rodun kannasta jää 

jalostuskäyttöön. 

 Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky, jotta sen 

todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia 

alentavia luonneominaisuuksia, kuten arkuutta, on mahdollisimman pieni. 

 Yhteistyötä Suomen kennelliiton, eläinlääkäreiden ja alan tutkijoiden kanssa tiivistetään 

 Tuetaan ja tuotetaan toimintaa, jolla pyritään tiedon lisäämiseen koiran perinnöllisyydestä, 

terveydestä ja sairauksista. 

 Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aina niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat 

tärkeimpiä päämääriä. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään pitkäjänteisesti. 

 Maksimipentuemäärä yhdellä koiralla on 2 normaalikokoista pentuetta (n. 14 pentua). Ensimmäinen 

pentue suositellaan toteutettavaksi, koiran ollessa vähintään 3-vuotias ja toinen pentue, kun 

ensimmäinen pentue on n. 3-vuotiaita.  

 Koiran lähisukulaisten terveystietoja tulee kattavasti verrata käytettävän jalostuskumppanin 

vastaaviin tietoihin ja välttää liian suuria terveysriskejä. 

 Koirille tehdään rodun jalostussäännön mukaiset terveystutkimukset. 

6.2 Luonne 
Tavoitteena on rotumäääritelmän mukaisesti ”sopeutuvainen, oppivainen ja temperamenttinen seura- ja 

kotikoira, joka on hieman pidättyväinen vieraita kohtaan. Metsästysvietti on vähäinen. Aggressiivisuus 

ja arkuus eivät ole toivottavia.”  

 

Tavoitteena on valpas, ei vihainen eikä arka koira.  

 

Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky, jotta sen 

todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia 

luonneominaisuuksia, kuten arkuutta, on mahdollisimman pieni. 

6.3 Kokonaisuus 
Päämääränä on rotumääritelmän mukainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira. 
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7. JALOSTUSKOIRAT JA PENNUT 

7.1 Siitokseen käytettävä uros 
 Luonne rodunomainen 

 Terverakenteinen 

 Virallisia silmätutkimuksia tekevän eläinlääkärin terveiksi toteamat silmät. Tarkastuslausunto ei 

saa astutushetkellä olla vuotta vanhempi. 

 Ikä vähintään kaksi (2) vuotta 

 Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia 

 Mikäli koiraa ei ole palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelun kakkosella, tulee kollegiolle 

varata mahdollisuus nähdä koira. 

7.2 Siitokseen käytettävä narttu 
 Luonne rodunomainen 

 Terverakenteinen 

 Virallisia silmätutkimuksia tekevän eläinlääkärin terveiksi toteamat silmät. Tarkastuslausunto ei 

saa astutushetkellä olla vuotta vanhempi. 

 Ikä vähintään kaksi (2) vuotta 

 Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia 

 Mikäli koiraa ei ole palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelun kakkosella, tulee kollegiolle 

varata mahdollisuus nähdä koira. 

7.3 Luovutettavat pennut 
 Suositellaan pentujen silmäpeilausta ennen luovutusikää mahdollisten synnynnäisten 

silmäsairauksien toteamiseksi.  

7. JALOSTUSKOIRAT JA PENNUT 
Jalostuskoirien valinnassa noudatetaan Suomen kromfohrländer ry:n jalostusohjetta sekä voimassa 

olevan jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ohjeita perinnöllisten sairauksien osalta. 

 

Jalostusohjeen laatii kasvattajakollegio. Jalostusohje tarkistetaan vuosittain kollegion 

toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä ja käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Jalostusohjeen 

tavoite on ohjata kromfohrländereiden kasvatusta Suomessa koirakannan terveyden, elinvoimaisuuden  

ja geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. 
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8. KÄYTÄNNÖN JALOSTUSTYÖ 
Yhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon sukutaulullinen sopivuus, ulkomuoto- ja luonneseikat sekä 

perinnölliset sairaudet ja viat. Koirille asetettavat vähimmäisvaatimukset arvioidaan sen hetkinen rodun 

taso huomioon ottaen. Tavoitteena on AINA rodun parantaminen.  

 

 

 

 

 

Kasvattajan tulee ilmoittaa suunnittelemastaan jalostusyhdistelmästä kaksi (2) viikkoa ennen suunniteltua 

astutusta. Mikäli kasvattajalla ei ole ehdottaa urosta, vaan hän haluaa kasvattajakollegiolta ehdotuksen, 

tulee tiedustelu tehdä kuukautta (1) ennen suunniteltua astutusta. Lisäksi jalostusyksilöiden on täytettävä 

jalostukseen käytettävältä koiralta vaadittavat vähimmäiskriteerit.  

 

Jalostukseen käytettävästä nartusta ja uroksesta on täytettävä kollegion laatima terveyskyselylomake. 

Nartun osalta lomake liitetään jalostus-ilmoitukseen/tiedusteluun. Kasvattajan tulee huolehtia, että hänen 

valitsemansa uroksen terveyskyselylomake on toimitettu kollegiolle ennen astutusta. (Muutos 28.1.2006)  

 

 

Jos kasvattaja haluaa käyttää ulkomaista urosta, hän esittelee kollegiolle uroksen silmätarkastuslausunnon, 

sukutaulun, kuvauksen luonteenpiirteistä ja valokuvia valitsemastaan uroksesta. Näiden tietojen pohjalta 

kollegio tekee päätöksensä yhdistelmän hyväksymisestä/ hylkäämisestä. Kollegion jäsenistä 2/3 pitää olla 

läsnä päätöstä tehtäessä.  

 

Kollegio toimii myös kasvatusta valvovana elimenä ja voi niin harkittuaan suositella esitetyn 

koiran/jalostusyhdistelmän siitokseen käyttämättä jättämistä. Tällöin annetaan perustelut kirjallisesti 

kyseisen koiran omistajalle.  

 

Mikäli kasvattaja ei ennen aiottua astutusta ilmoita kasvattajakollegiolle suunnittelemaansa 

jalostusyhdistelmää ja/tai toimii vastoin kasvattaja-kollegion suositusta, eivät ko. jalostusyhdistelmästä 

olevat pennut pääse Suomen Kromfohrländer ry:n pentuvälitykseen eikä yhdistelmää ja pentuja ilmoiteta 

yhdistyksen internet-sivujen pentuvälityksessä. 

8. KÄYTÄNNÖN JALOSTUSTYÖ 
Yhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon sukutaulullinen sopivuus, ulkomuoto- ja luonneseikat sekä 

perinnölliset sairaudet ja viat. Koirille asetettavat vähimmäisvaatimukset arvioidaan sen hetkinen rodun 

taso huomioon ottaen. Tavoitteena on AINA rodun parantaminen. 

 

Toteuttavista yhdistelmistä vastaa aina kasvattaja. Kasvattajakollegion tehtävä on varmistaa 

yhdistelmien vähimmäiskriteereiden täyttyminen ja antaa kasvattajalle hallussaan oleva tietoa 

yhdistelmäkohtaisista riskeistä.  

 

Kasvattajan tulee ilmoittaa suunnittelemastaan jalostusyhdistelmästä kaksi (2) viikkoa ennen suunniteltua 

astutusta. Mikäli kasvattajalla ei ole ehdottaa urosta, vaan hän haluaa kasvattajakollegiolta ehdotuksen, 

tulee tiedustelu tehdä kolmea (3) kuukautta ennen suunniteltua astutusta. Lisäksi jalostusyksilöiden on 

täytettävä jalostukseen käytettävältä koiralta vaadittavat vähimmäiskriteerit astutushetkellä. 

 

Jalostukseen käytettävästä nartusta ja uroksesta on täytettävä kollegion laatima terveyskyselylomake. 

Nartun osalta lomake liitetään jalostusilmoitukseen/-tiedusteluun. Kasvattajan tulee huolehtia, että hänen 

valitsemansa uroksen terveyskyselylomake on toimitettu kollegiolle hakemuksen mukana.  

 

Jos kasvattaja haluaa käyttää ulkomaista urosta, hän esittelee kollegiolle uroksen silmä-, polvi- ja 

geenitesti-tarkastuslausunnon, sukutaulun, kuvauksen luonteenpiirteistä ja valokuvia valitsemastaan 

uroksesta. Näiden tietojen pohjalta kollegio tekee päätöksensä yhdistelmän jalostusohjeiden 

mukaisuudesta. Kollegion jäsenistä 2/3 pitää olla läsnä päätöstä tehtäessä.  

 

Kollegio toimii myös kasvatusta valvovana elimenä ja voi niin harkittuaan suositella esitetyn 

koiran/jalostusyhdistelmän siitokseen käyttämättä jättämistä. Tällöin annetaan perustelut kirjallisesti 

hakemuksen jättäjälle sekä hakemuksessa mainittujen koirien omistajille. 
 

Mikäli kasvattaja ei ilmoita kasvattajakollegiolle suunnittelemaansa jalostusyhdistelmää sääntöjen 

mukaisesti, eivät ko. jalostusyhdistelmästä olevat pennut pääse Suomen Kromfohrländer ry:n 

pentuvälitykseen eikä yhdistelmää ja pentuja ilmoiteta yhdistyksen internet-sivujen pentuvälityksessä. 

Kasvattajakollegio toimittaa pentuvälitykseen tiedot käsittelemistään yhdistelmistä, jotka täyttävät 

yhdistelmille jalostusohjeessa asetetut vähimmäiskriteerit tai joissa poiketaan kriteereistä vain 

vähäisessä määrin. 

9. YHTEYDENPITO PENTUVÄLITTÄJÄÄN 
Kasvattajakollegio ilmoittaa pentuvälittäjälle suunnitteilla olevat, kollegion hyväksymät 

jalostusyhdistelmät sen jälkeen kun kasvattajan tekemä jalostustiedustelu/ilmoitus on käsitelty kollegiossa.  

 

Ilmoituksen tarkoituksena on pitää pentuvälittäjä ajan tasalla suunniteltujen pentueiden suhteen. Kasvattaja 

ilmoittaa itse pentuvälittäjälle milloin tiedon ja kasvattajan yhteystiedot voi julkistaa pentuvälityksessä. 

(Muutos 28.1.2006)  

9. YHTEYDENPITO PENTUVÄLITTÄJÄÄN 
Kasvattajakollegio ilmoittaa pentuvälittäjälle suunnitteilla olevat, kollegion hyväksymät 

jalostusyhdistelmät sen jälkeen kun kasvattajan tekemä jalostustiedustelu/-ilmoitus on käsitelty kollegiossa. 

 

Ilmoituksen tarkoituksena on pitää pentuvälittäjä ajan tasalla suunniteltujen pentueiden suhteen. Kasvattaja 

ilmoittaa itse pentuvälittäjälle milloin tiedon ja kasvattajan yhteystiedot voi julkistaa pentuvälityksessä. 



Voimassaolevat säännöt Ehdotus uusiksi säännöiksi 

10. SEURANTA 
Kasvattajakollegio järjestää terveyskartoituksia ja tarvittaessa myös jalostuskatselmuksia. 

 

Kasvattajakollegion jäsenet osallistuvat pentutapaamisiin, mikäli kasvattaja tällaisen järjestää ja ilmoittaa 

siitä kollegiolle.  

 

Kasvattajille annetaan kunkin pentueen arviointia varten lomake, joka palautetaan täytettynä kollegion 

sihteerille. Täten autetaan kasvattajaa työnsä seurannassa ja kerätään tärkeää tietoa kollegiolle.  

10. SEURANTA 
Kasvattajakollegio järjestää terveys- ja jalostustarkastuksia. 

 

Kasvattajakollegion jäsenet osallistuvat pentutapaamisiin, mikäli kasvattaja tällaisen järjestää ja ilmoittaa 

siitä kollegiolle. 

 

Kasvattajille annetaan kunkin pentueen arviointia varten lomake, joka palautetaan täytettynä kollegion 

sihteerille. Täten autetaan kasvattajaa työnsä seurannassa ja kerätään tärkeää tietoa kollegiolle. 
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7. JALOSTUSKOIRAT JA PENNUT 

7.1 Siitokseen käytettävä uros 
 Luonne rodunomainen 

 Terverakenteinen 

 Virallisia silmätutkimuksia tekevän eläinlääkärin terveiksi toteamat silmät. Tarkastuslausunto ei 

saa astutushetkellä olla vuotta vanhempi. 

 Ikä vähintään kaksi (2) vuotta 

 Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia 

 Mikäli koiraa ei ole palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelun kakkosella, tulee kollegiolle 

varata mahdollisuus nähdä koira. 

7.2 Siitokseen käytettävä narttu 
 Luonne rodunomainen 

 Terverakenteinen 

 Virallisia silmätutkimuksia tekevän eläinlääkärin terveiksi toteamat silmät. Tarkastuslausunto ei 

saa astutushetkellä olla vuotta vanhempi. 

 Ikä vähintään kaksi (2) vuotta 

 Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia 

 Mikäli koiraa ei ole palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelun kakkosella, tulee kollegiolle 

varata mahdollisuus nähdä koira. 

 

 

 

 

 

7.3 Luovutettavat pennut 
 Suositellaan pentujen silmäpeilausta ennen luovutusikää mahdollisten synnynnäisten 

silmäsairauksien toteamiseksi.  

JALOSTUSOHJE 

1. Jalostukseen käytettävät koirat 
 Ikä vähintään kolme (3) vuotta  

 Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia  

 Luonne rodunomainen 

 Kahta ääniherkkää tai muulla tavoin poikkeuksellisen herkkää koiraa ei tule yhdistää keskenään 

 Terverakenteinen 

 Ulkonäkö 

- Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään kaksi laatuarvostelua EH tai yksi ERI 

suomalaiselta tai saksalaiselta tai muuten rodun hyvin tuntevalta tuomarilta vähintään 

18kk iässä.  

- Muussa tapauksessa koiran on suoritettava jalostustarkastus hyväksytysti. Suomen 

kromfohrländer ry käyttää kennelliiton jalostustarkastusta, johon sisältyy sekä luonne- että 

ulkonäköosio. 

1.1 TERVEYSTUTKIMUKSET / MINIMI 

 Virallinen silmätutkimuslausunto. Tarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla vuotta vanhempi. 

 Virallinen polvitutkimuslausunto, joka on Kennelliiton sääntöjen mukaan ensisijaisesti pysyvä, 

mutta minimissään voimassa astutushetkellä. 

 Digitaalisen hyperkeratoosin geenitesti, mikäli yhdistelmän toista osapuolta ei ole todettu terveeksi 

geenitestillä.  

1.2 TERVEYSTUTKIMUKSET / OPTIMI 

 Koirien lonkat, selkä ja kyynärät tutkitaan ennen astutusta. 

 Koirat suorittavat luonnetestin, MH-kuvauksen tai jalostustarkastuksen luonneosion 

 Suositellaan koiralle osallistumista MyDogDNA-kartoitukseen ennen astutusta, jotta voidaan 

seurata populaation geneettisen monimuotoisuuden kehittymistä. 

2. Luovutettavat pennut 

2.1 MINIMI 

 Suositellaan pentujen silmäpeilausta ennen luovutusikää mahdollisten synnynnäisten 

silmäsairauksien toteamiseksi. 

 Suositellaan digitaalisen hyperkeratoosin geenitestin teettämistä ennen luovutusikää 

2.2 OPTIMI 

 Suositellaan osallistumista MyDogDNA –geenikartoitukseen 

 Suositellaan luovuttamaan verta Helsingin yliopiston geenitutkimukseen. 

3. Kaikkien koirien aikuisiän terveystutkimukset 

3.1 TERVEYSTUTKIMUKSET / MINIMI 

 Virallinen silmätutkimuslausunto kolmen (3) vuoden iässä. 

 Virallinen polvitutkimus vähintään kolmen (3) vuoden iässä.  

3.2 TERVEYSTUTKIMUKSET / OPTIMI 

 Koirien lonkat, selkä ja kyynärät tutkitaan 

 Koirat suorittavat luonnetestin, MH-kuvauksen tai jalostustarkastuksen luonneosion 

 
 



 


