
Nykyisen PEVISA-ohjelman päivittäminen jälkeläisrajoituksella 

Olemme yhdessä jalostustoimikunnan kanssa päättäneet esittää Suomen Jakutianlaikayhdistyksen 

vuosikokouksessa (12.03.2023) jäsenistölle uutta PEVISA-päivitystä. Päätöksen teko lähti jalostustoimikunnassa 

käyntiin pitkien puheluiden jälkeen Suomen seurakoirayhdistykseen (SSKY ry) ja Suomen Kennelliittoon. 

Molemmat tahot antoivat tuen uudelle PEVISA-päivitykselle. Uusi PEVISA olisi kokonaisuudessaan 

seuraavanlainen: 

Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on 

lonkkaniveldysplasian aste C, C-lonkkaisen saa parittaa vain A- tai B-lonkkaisen kanssa. 

 

Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva gonioskopia silmätarkastustulos. 

Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. 

 

Poikkeuslupa: ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätutkimusta 

 

Jälkeläisrajoitus: Koiralle rekisteröidään kokonaisuudessaan korkeintaan 30 jälkeläistä. Alle 5-vuotiaana 

tapahtuneista astutuksista rekisteröidään kuitenkin korkeintaan 20 jälkeläistä. 

 

PEVISA olisi muutoin samanlainen kuin jo voimassa oleva PEVISA (tullut voimaan 1.1.2023), mutta PEVISA-

ohjelmaan lisättäisiin jälkeläismäärärajoitus. Tälle rajoitukselle on monia syitä ja niistä haluan puhua 

jäsenillemme nyt rehellisesti. Kirjoittaessamme jakutianlaikojen jalostuksen tavoiteohjelmaa on meille 

valjennut todellinen kuva Suomen jakutianlaikojen jalostuspohjan tilanteesta. Jakutianlaikojen jalostuspohja on 

meillä Suomessa vaarantunut eikä tämän hetkinen kanta ole elinvoimainen. 

Tällä hetkellä Suomeen tuodaan hyvin vähän tuontikoiria jalostukseen (siihen nähden miten paljon pentueita 

teetetään), ja suurin osa nyt Suomessa teetetyistä pentueista on jollain tavalla sukua toisilleen. Jos Suomessa 

jatketaan jakutianlaikojen kasvatusta pelkästään suomalaisilla koirilla, sukusiitos tulee kasvamaan pentueissa. 

Jakutianlaikat ovat tiettävästi jo hyvin sukusiittoinen rotu ja kasvatuksessa pitäisi pyrkiä pois liiallisesta 

sukusiitoksesta. Jalostuspohjaa uhkaa myös jo nyt ilmennyt matadori-jalostus. Rodun suuren suosion takia 

yksittäiset jalostuskoirat ovat saaneet liian suuren osuuden kannassamme. Jotta kantamme pysyisi hyvällä ja 

elinvoimaisella pohjalla, on rajoitettava jalostuskoirien käyttöä. Ehdotamme, että koiralla rekisteröitäisiin 

maksimissaan 30 jälkeläistä, joista 20 jälkeläistä ennen 5-vuotta. Pentueet, varsinkin uroksilla, olisi hyvä levittää 

pitkälle aikavälille, jotta kasvattaja voi varmistua uroksen terveydestä. Suositeltavaa on myös aina kannustaa 

pennun ostajia tekemään PEVISA terveystutkimukset, jotta kasvattaja saa informaatiota jalostuskoiriensa 

hyvien ominaisuuksien periytyvyydestä. Glaukooma koirissa puhkeaa yleensä keski-iässä, ja tästä syystä 

liiallinen pentueiden teettäminen ennen 5-vuotta on riskialtista. Glaukooma on kivulias sairaus ja sen 

vastustaminen jalostuksessa on haastavaa.  

20 jälkeläistä rodussamme tarkoittaa noin kahta tai kolmea pentuetta. Jalostustoimikunta suosittaa 

pidättäytymään tässä noin 20 pennussa. Jos jalostuskoirasi edustaa ns. harvinaista sukulinjaa, on täysin terve, 

omaa hyvän luonteen ja omaa erinomaisen jakutianlaikan ulkomuodon, on suositeltavaa käyttää yli 5-

vuotiaana koiraa vielä uudelleen jalostuksessa.  

Tämä rajoitus edellyttää ennen kaikkea sitä, että koiria tuotaisiin mahdollisimman paljon ulkomailta 

jalostukseen. Sen lisäksi on hyvä tuoda myös mahdollisimman erilaisista sukulinjoista koiria jalostukseen. 



Jalostustoimikunta suosittaa myös, että jos omistat terveen uroksen, olisi se hyvä ilmoittaa Suomen 

Jakutianlaikayhdistyksen uroslistalle! 

Ystävällisin terveisin, 

Mervi Höök 

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja 


