LIITE 22.1
Liitteestä 22.1 poistetaan yliviivatut tekstit pitkäkarvaisen mäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman
sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä
Lyhytkarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026
https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTOesitys_Lyhytkarvainen_m%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf
1.Yhteenveto
Lisääntyminen
s. 5
terveyskyselyn avulla. Myös mahdollisen avoimen terveystietokannan avulla näihinkin ongelmiin
voitaisiin puuttua ennen niiden laajamittaisempaa leviämistä. Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan
alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.
Jalostuspohja
s. 5
Verkkosivuilla uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä
kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja.
Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 3 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Uuteen PEVISAohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 70 pentua.
sivut 5-6
Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026
Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen
silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha.1 •
Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle
vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. •
Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon
etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan
lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation
aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. •
Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle
annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran
täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. • Koiran tulee olla astutushetkellä
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vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan
** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen
mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50
Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kuitenkin kokonaisuudessaan.
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
s.11
Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat on laskettu tähän mennessä
suurilukuiseksi roduksi ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten
rekisteröinnit ovat hyvin pitkään olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä
johtaisi yli sataan pentuun, mikä ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut
enimmäisjälkeläismäärät olivat siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80,
karkeakarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66,
lyhytkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja
pitkäkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 44. PEVISA-ohjelmaan esitetään lyhytkarvaiselle
mäyräkoiralle enimmäismääräksi 70 jälkeläistä. Tämä on hieman yli 4 % vuosien 2018-2021
yhteenlasketuista rekisteröinneistä. Lyhytkarvaisia mäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018-2021
1779.Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina
rotuina, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset
normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset
ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja
lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden
kokonaisrekisteröinneistä. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISAohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
s.21
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta
tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä, on
perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi
enimmäisjälkeläismääräksi asetetaan 70 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kokonaisuudessaan
5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
s.67
Jalostuksessa pyritään välttämään niin sanottua matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden
uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 3 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden
rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 6 % neljän
edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään
Mäyräkoiraliiton verkkosivuille. Vuonna 2020 raja oli 40. PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin
korkeampaa raja-arvoa (70), joka on noin 4 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä. Suurempaan
lukuun on päädytty, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä
muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.
Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta
astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta
vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 17,3 %. Koska rodussa
tehdään jatkuvasti jonkin verran (keskimäärin 6,1 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista)
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pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, esitetään PEVISA-ohjelmaan rekisteröintiehdoksi
molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
s. 68
• Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään vähintään 18 kuukautta, mieluiten yli 24
kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.
Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. Kahta IDD3–
tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu
nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli
selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle
nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
s.68-69
Myös PEVISA-ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia
poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen
polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain
0-tuloksen saaneen kanssa. Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta
astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten
enimmäismäärää (lyhytkarvaisilla mäyräkoirilla 70 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä
pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Arkikäyttäytymisestä on saatavilla suun

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja
mahdollisuudet
s.70
Populaatio
Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa ja jalostuskoirien alaikärajaa. Rotujärjestön
jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan terveempään kannan käyttöön. Populaation rakenteen
kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu.
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LIITE 22.2
Liitteestä 22.2 poistetaan yliviivatut tekstit lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira
jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä
Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026
https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTOesitys_Lyhytkarvainen_k%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6-_ja_kaniinim%C3%A4yr%C3%A4koira_20232026.pdf
1.Yhteenveto
Lisääntyminen
s.5
pentujaan tai pysty lisääntymään normaalisti. Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi
astutushetkellä 18 kk. Jatketaan tiedon keräämistä myös Kennelliiton terveyskyselyn avulla.
Jalostuspohja
s. 5
Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä kolmatta samaa
yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja. Suositeltu
enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Uuteen PEVISA-ohjelmaan
esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 50 pentua.
s. 6
Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026
Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen
silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha. •
Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle
vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. •
Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon
etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan
lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation
aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. •
Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle
annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran
täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. • Koiran tulee olla astutushetkellä
vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan
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** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen
mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50
Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kuitenkin kokonaisuudessaan. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat
merkinnät: kääpiömäyrä…
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
s.11
Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina,
mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset
normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset
ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja
lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden
kokonaisrekisteröinneistä. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA
ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
s. 22
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta
tehokkaammin jalostuskäyttöön ja hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä, on perusteltua ottaa
käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi
enimmäisjälkeläismääräksi asetetaan 50 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kokonaisuudessaan.
5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
s.66
Jalostuksessa pyritään välttämään niin sanottua matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden
uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden
rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän
edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään
Mäyräkoiraliiton verkkosivuille. Vuonna 2020 raja oli 41. PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin
korkeampaa raja-arvoa (50), joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä. Lukua on
pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä
muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.
Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta
astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta
vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 32,8 %. Koska rodussa
tehdään jatkuvasti melko paljon (keskimäärin 13,5 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista)
pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, esitetään PEVISA-ohjelmaan rekisteröintiehdoksi
molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.
6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
s.67
• Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään vähintään 18 kuukautta, mieluiten yli 24
kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.
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s.67-68
• Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. Kahta IDD3
– tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu
nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli
selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle
nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.
Suositus yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärälle Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä
ensimmäisessä polvessa on 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä (kotimaiset +
tuonnit). Toisen polven jälkeläisiä koiralla saa olla 10 % neljän edellisen vuoden
rekisteröintimäärästä. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISAohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää. Vuonna 2020 ensimmäisen polven raja oli 41.
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
s.69
Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia
poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen
polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain
0-tuloksen saaneen kanssa. Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta
astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten
enimmäismäärää (lyhytkarvaisilla kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilla 50 pentua) siten, että viimeinen,
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan
6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
s. 69
Populaatio
Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa. Rotujärjestön jalostussuosituksilla
pyritään ohjaamaan terveempään kannan käyttöön. Populaation rakenteen kehityksen seuraaminen
ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu. Tiedotus- ja koulutustoiminnan tehostaminen.
s.70
Terveys
Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa. Rotujärjestön
jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan omistajia viemään koiriaan PEVISA-ohjelmaa laajempiin
terveystutkimuksiin. Avoimen terveystietokannan luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi
kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen.
Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.
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LIITE 22.3
Liitteestä 22.3 poistetaan yliviivatut tekstit pitkäkarvaisen mäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman
sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä
Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 Pitkäkarvainen mäyräkoira
https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTOesitys_Pitk%C3%A4karvainen_m%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf
1.Yhteenveto
s.4
Lisääntyminen
Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.
s. 5
Jalostuspohja
Internet-sivuilla uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä
kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja.
Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 50 pentua.
Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä.
s. 6
Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä
virallinen silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta
vanha. • Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24
kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12
kuukautta. • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA
verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta
vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on
polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen
koiran kanssa. • Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden
ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on
tarkastettu koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. • Koiran tulee olla
astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa
olla korkeintaan ** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50
Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen
mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue
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rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa
osoittavat merkinnät…
s.11
4.1.
Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat lasketaan suurilukuiseksi roduksi
ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään
olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä
ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat
siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 44. PEVISA-ohjelmaan esitetään pitkäkarvaiselle mäyräkoiralle
enimmäismääräksi 50 jälkeläistä. Tämä on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 yhteenlasketuista
rekisteröinneistä. pitkäkarvaisia mäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021 962. Tulevaisuudessa
ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina, mikäli niiden
rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset
ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä
sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle
normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä. Suositeltu
enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä
enimmäisjälkeläismäärää.
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
s.22-23
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta
tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä 23 yksittäisten urosten jälkeläismääriä, on
perusteltua ottaa esittää otettavan käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen
elinikäiseksi maksimijälkeläismääräksi ehdotetaan asetettavaksi 50 pentua. Viimeinen rajan ylittävä
pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
s.71-72
Jalostussuositusten ja PEVISA-ohjelman ajantasaisuuden arviointi
Jalostuksessa pyritään välttämään ns. matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen
jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden
rekisteröintimääristä. 72 Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän
edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään
Mäyräkoiraliiton nettisivuille. Vuonna 2020 raja oli 43. PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin
korkeampaa raja-arvoa (50), joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä. Lukua on
pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä
muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.
Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta
astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta
vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 21,4 %. Koska rodussa
tehdään jatkuvasti jonkin verran (keskimäärin 7,4 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista)
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pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, esitetään PEVISA:an rekisteröintiehdoksi
molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja
yhdistelmien ominaisuuksista
s.73-74
s.73
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista ∙
Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään vähintään 18 kuukautta, mieluiten yli 24
kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.
Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. Kahta IDD3–
tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu
nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli
selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle
nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille
s.74
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle Rodun geneettisen monimuotoisuuden
turvaamiseksi yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärä saisi olla korkeintaan 5 % edellisen neljän
vuoden rekisteröintimäärästä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 %
neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Vuonna 2020 ensimmäisen polven raja oli 42. Suositeltu
enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä
enimmäisjälkeläismäärää. Mikäli rekisteröintimäärät nousevat pysyvästi ja vakiintuvat tasolle, jossa
suurilukuisuuden kriteeri täyttyy, aletaan suositeltuja enimmäisjälkeläismääriä tarkastella
suurilukuisen rodun prosenttiosuuksien mukaan, jotta jalostuspohjan laajuus ja rodun geneettinen
monimuotoisuus turvataan.
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
s.74
Myös PEVISA-ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia
poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen
polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain
0-tuloksen saaneen kanssa. Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta
astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten
enimmäismäärää (pitkäkarvaisilla mäyräkoirilla 50 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä
pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet
s.75
Populaatio
Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa ja jalostuskoirien alaikärajaa. Populaation
rakenteen kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu.
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LIITE 22.4
Liitteestä 22.4 poistetaan yliviivatut tekstit pitkäkarvaisen mäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman
sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä
Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira
https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTOesitys_Pitk%C3%A4karvainen_k%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6_ja_kaniinim%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf
1.Yhteenveto
s.4
Lisääntyminen
Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.
s. 5
Jalostuspohja
Verkkosivuilla on uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä
kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja.
Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Uuteen PEVISAohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 55 pentua.
s. 6
Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä
virallinen silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta
vanha. • Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24
kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12
kuukautta. • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA
verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta
vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on
polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen
koiran kanssa. • Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden
ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on
tarkastettu koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. • Koiran tulee olla
astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa
olla korkeintaan ** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50
Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen
mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue
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rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa
osoittavat merkinnät…
s.11-12
4.1.
Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat lasketaan suurilukuiseksi roduksi
ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään
olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä
ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat
siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 44. PEVISA-ohjelmaan esitetään 12 pitkäkarvaisille pienoismäyräkoirille
enimmäismääräksi 55 jälkeläistä. Tämä on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 yhteenlasketuista
rekisteröinneistä. Pitkäkarvaisia pienoismäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021 1037.
Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina,
mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset
normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset
ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja
lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden
kokonaisrekisteröinneistä. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISAohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.
s.23
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma
Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä
yksittäisten urosten jälkeläismääriä, on perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva
PEVISAohjelma. Uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi ehdotetaan 55 pentua. Viimeinen
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan
5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
s.69
Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi
Jalostuksessa pyritään välttämään niin sanottua matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden
uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden
rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän
edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään
Mäyräkoiraliiton verkkosivuille. Vuonna 2020 raja oli 44. PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin
korkeampaa raja-arvoa (55 jälkeläistä), joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä.
Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti
eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.

Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta. Koska
rodussa tehdään jatkuvasti melko paljon (keskimäärin 10,4 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä
pentueista) pentuja alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, esitetään PEVISA:an rekisteröintiehdoksi
molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
s. 71
∙ Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään vähintään 18 kuukautta, mieluiten yli 24
kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.
Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. Kahta IDD3 –
tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu
nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli
selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle
nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.
s.72
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle
Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärä saisi
olla korkeintaan 5 % edellisen neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Uroksen tai nartun toisen polven
jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Vuonna 2020
ensimmäisen polven raja oli 44. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISAohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää. Mikäli rekisteröintimäärät nousevat pysyvästi ja
vakiintuvat tasolle, jossa suurilukuisuuden kriteeri täyttyy, aletaan suositeltuja
enimmäisjälkeläismääriä tarkastella suurilukuisen rodun prosenttiosuuksien mukaan, jotta
jalostuspohjan laajuus ja rodun geneettinen monimuotoisuus turvataan.
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
s.73
Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia
poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen
polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain
0-tuloksen saaneen kanssa. Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta
astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten
enimmäismäärää (pitkäkarvaisilla kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilla 55 pentua) siten, että viimeinen,
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin/ Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja
mahdollisuudet
s. 73
Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa. Populaation rakenteen kehityksen
seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu. Tiedotus- ja koulutustoiminnan tehostaminen.
Käyttöominaisuudet
s. 74
Terveys
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Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa. Avoimen terveystietokannan
luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon
kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen. Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.
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LIITE 22.5
Liitteestä 22.5 poistetaan yliviivatut tekstit karkeakarvainen mäyräkoiran
jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä
Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 Karkeakarvainen mäyräkoira
https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTOesitys_Karkeakarvainen_m%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf
1.Yhteenveto
s. 4
Lisääntyminen
Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan jalostuskäytön alaikärajaksi 18 kk astutushetkellä.
Suositusikäraja on 24 kk astutushetkellä.
s. 6
Jalostuspohja
Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 90 pentua.
Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit ●
Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. ●
Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kk vanha. ● Vähintään vuoden iässä annettu virallinen
silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen
silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. ● Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT
perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen
keratiitti. ● Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. ●
Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. ● Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12
kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi
vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytetty kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia.
● Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ikäinen. ● Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten
määrä saa olla korkeintaan Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja
kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50
Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan
ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Rekisterinumeron jälkeen merkitään
koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Koiran väri on
ilmoitettava rekisteröin
4. RODUN NYKYTILANNE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9

www.vismasign.com

s. 12
Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat on laskettu tähän mennessä
suurilukuiseksi roduksi ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten
rekisteröinnit ovat hyvin pitkään olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä
johtaisi yli sataan pentuun, mikä ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut
enimmäisjälkeläismäärät olivat siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80,
karkeakarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66,
lyhytkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja
pitkäkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 44. PEVISA-ohjelmaan esitetään karkeakarvaiselle
mäyräkoiralle enimmäismääräksi 90 jälkeläistä. Tämä on hieman yli 3 % vuosien 2018–2021
yhteenlasketuista rekisteröinneistä. Karkeakarvaisia mäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021
2880 kpl. Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina
rotuina jalostussuosituksissa, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa.
Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi
ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee
toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen
vuoden kokonaisrekisteröinneistä. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää
PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
s.21
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta
tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä, on
perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi
jälkeläismäärän rajaksi asetetaan 90 pentua. Raja-arvo on laskettu 3 % mukaan, joka perustuu
keskimääräiseen 3 %:iin vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä, rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kokonaisuudessaan.
Jalostussuositusten ja PEVISA-ohjelman ajantasaisuuden arviointi
s.74
Jalostuksessa pyritään välttämään ns. matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen
jälkeläismäärä ei nouse yli 3 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden
rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 6 % neljän
edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään
Mäyräkoiraliiton nettisivuille. Vuonna 2020 raja on 80 pentua. PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin
korkeampaa raja-arvoa (90 jälkeläistä), joka on hieman yli 3 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä.
Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti
eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.
Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on uroksille ja nartuille astutushetkellä 24 kuukautta.
Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta astutushetkellä,
osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 14,1 %. Rodussa tehdään myös
jonkin verran (keskimäärin 4 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista) pentuja alle 18 kk
astutushetkellä olevilla koirilla. PEVISA-ohjelmaan esitetään rekisteröintiehdoksi molempien
vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
s.76
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∙ Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään vähintään 18 kuukautta, mieluiten yli 24
kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.
∙ Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. Kahta IDD3–
tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu
nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli
selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle
nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
s. 78
Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia
poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen
polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain
0-tuloksen saaneen kanssa. Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta
astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten
enimmäismäärää (karkeakarvaisella mäyräkoiralla raja on 90 pentua) siten, että viimeinen, rajan
ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja
mahdollisuudet
s.78
populaatio
Varautuminen Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa ja jalostuskoirien alaikärajaa. Rotujärjestön
jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan terveempään kannan käyttöön. Populaation rakenteen
kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu.
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LIITE 22.6
Liitteestä 22.6 poistetaan yliviivatut tekstit karkeakarvaisen kääpiö- ja kaniinimäyräkoiran
jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä
Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira
https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTOesitys_Karkeakarvainen_k%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6-_ja_kaniinim%C3%A4yr%C3%A4koira_20232026.pdfm
1.Yhteenveto
s. 5
Lisääntyminen
Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.
s.6
Jalostuspohja
Verkkosivuilla uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä
kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja.
Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Uuteen PEVISAohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 50 pentua.
Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023–31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit ●
Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. ●
Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha. ● Vähintään vuoden iässä annettu
virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu
silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. ● Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT
perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen
keratiitti. ● Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. ●
Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. ● Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12
kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa
kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytetty kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää
uusia. ● Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. ● Uroksen rekisteröityjen
jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja
kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50
Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan
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ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Rekisterinumeron jälkeen merkitään
koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Koiran väri on
ilmoitettava ..
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
s.12
Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat lasketaan suurilukuiseksi roduksi
ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään
olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä
ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat
siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja
kaniinimäyräkoiralla 44. PEVISA-ohjelmaan esitetään karkeakarvaiselle pienoismäyräkoiralle
enimmäismääräksi 50 jälkeläistä. Tämä on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 yhteenlasketuista
rekisteröinneistä. Karkeakarvaisia pienoismäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021 896 kpl.
Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina
jalostussuosituksissa, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja
lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja
muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee
toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen
vuoden kokonaisrekisteröinneistä. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää
PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
s.22
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma
Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä
yksittäisten urosten jälkeläismääriä, on perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva
PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi jälkeläismäärän rajaksi asetetaan 50 pentua. Raja-arvo on
laskettu 5 % mukaan, joka perustuu keskimääräiseen 5 %:iin vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä,
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Jalostussuositusten ja PEVISA-ohjelman ajantasaisuuden arviointi
s. 72
Jalostuksessa pyritään välttämään ns. matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen
jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden
rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän
edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään
Mäyräkoiraliiton nettisivuille. Vuonna 2020 raja on 41 pentua. PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin
korkeampaa raja-arvoa (50 jälkeläistä), joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä.
Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti
eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.
Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta
astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta
vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 33,4 %. Koska rodussa
tehdään jatkuvasti melko paljon (keskimäärin 13,5 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista)
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pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, esitetään PEVISA-ohjelmaan rekisteröintiehdoksi
molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
s. 73
∙ Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään vähintään 18 kuukautta, mieluiten yli 24
kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.
s.74
∙ Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. Kahta IDD3
– tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu
nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli
selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle
nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
s.75
Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia
poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen
polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain
0-tuloksen saaneen kanssa. Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta
astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten
enimmäismäärää (karkeakarvaisella pienoismäyräkoiralla raja on 50 pentua) siten, että viimeinen,
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja
mahdollisuudet
s.76
Populaatio
Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa. Rotujärjestön
jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan omistajia viemään koiriaan Pevisa-ohjelmaa laajempiin
terveystutkimuksiin. Avoimen terveystietokannan luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi
kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen.
Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.
Terveys
Varautuminen: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa. Rotujärjestön
jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan omistajia viemään koiriaan Pevisa-ohjelmaa laajempiin
terveystutkimuksiin. Avoimen terveystietokannan luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi
kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen.
Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.
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