
KARJALANKARHUKOIRIEN PARITUSERITTELY Täyttöpäivämäärä: 12.1.2020 

Parituserittely on voimassa n. 2kk. Jos astutus viivästyy, pyydä jalostusneuvojaa tarkistamaan onko erittely 
yhä ajan tasalla.   

Parituslomake Isä Emä 

Nimi Piippuvitikon Köpi Käärmekaaran Karu 

Syntymävuosi 2015 2016 

Jälkeläisten lukumäärä 0      7      

Käyttötulokset KVA      2xHIRV1 

Linkki koetuloksiin 
https://koiratietokanta.fi/s
hhj/koirantiedot.php?lang=

fi&Reknro=FI31976/15 

https://koiratietokanta.fi/s
hhj/koirantiedot.php?lang=

fi&Reknro=FI30986/16 
Luonne Normaali      Normaali 

Säkäkorkeus 57     55     

Värisuhteet (m/v)                           8/2     7/3 

Muut ulkomuoto-ominaisuudet EH    H 

Terveystutkimukset                           OK                           OK 

Silmäpeilaus pvm. 14.2.2019 8.1.2018 

Lonkkaindeksi 113 (A/A) 118 (A/A) 

Muut terveystiedot             

 

Arvio terveysriskeistä 
Jalostustavoitteiden 

 mukainen riski 
Jalostustavoitteita  

korkeampi riski 

Katarakta X          

PRA X  

PHPV / PHTVL X         

Lonkkaindeksi X(231)          

Epilepsia X           

Autoimmuunisairaudet X         

Muu, mikä X            

 

Arvio riittävästä eriperintäisyydestä Jalostustavoitteiden mukainen  Jalostustavoitteista poikkeava 

Sukukatokerroin yli 0,5 8sp X (0,57)           

Riittävän alhainen sukusiitosaste  
(alle 5% 8sp) 

X (3,22%)         

Yhteisten esivanhempien esiintyvyys X            

Jälkeläismäärä tai uusintayhdistelmä X       

 
Jalostusneuvonnan kommentit 

Yhdistelmä täyttää jalostustavoitteet kaikilta osin. Vahvan emälinjan omaava narttu paritettu tulosvarman 
uroksen kanssa, jolla ei aiempia pentueita. Hyvät jatkojalostusmahdollisuudet. Yhdessä jalostusneuvonnan 
kanssa suunniteltu yhdistelmä.  
-V.Väyrynen 

 
Kasvattajan kommentit 

Yhdistelmää suunnitellessa tavoitteena on ollut löytää jalostukseen käyttämätön uros joka itsessään olisi 
rodun parhaimmistoa, olisi erinomainen hirven käsittelijä ja antaisi yhdistelmän syntyville pennuille hyvät 
jatkojalostusmahdollisuudet.  
 
Uroksen omistajan kertomana, Köpi on keväällä 5 vuotta täyttävä uros, jolla ei ole aikaisempia pentueita. 
Köpin kanssa samasta pentueesta on kolmella Hirv 1 tulos, joista kaksi on Kva koiraa (Pentuearvo 3/11). 
Köpin isä on v.2010 tappisarvi kisan  voittaja Jäärä. Mielestäni Köpi on perinyt paljon ominaisuuksia 
isältään sen mitä itse  tunnen Jäärää ja olen sen toiminnasta kuullut. Köpi on alun perin otettu 
pyyntikoiraksi ja sen tehtävän se onkin hoitanut hienosti. Hirvellä toimivuus on todettu myös 
koehommissa, joissa se on menestynyt erinomaisesti. Viidestä kokeesta on tuloksena viisi Hirv-1 tulosta, 
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joista kolme on yli 90 pisteen tulosta. Hirven käsittelijänä Köpi on todella hyvä. Se pyrkii aktiivisesti 
pysäyttämään ja pitämään hirvet haukussa.  
Haku on tällä koiralla nopeaa ja tehokasta. Haun laajuus on riittävä, mutta ei liian laaja. Sitkeys 
seuraamisiin kehittyi 3 vuotiaaksi saakka ja on nyt varmasti riittävä. Ensimmäiset haukun pätkät oli Köpillä 
reilun puolen vuoden iässä ja ensimmäinen kaato reilun 1,5v iässä. Köpillä on ollut myös useita 
varmistettuja karhukontakteja/haukkuja, joista ei ole kuitenkaan kaatoa vielä saatu. Terveys asiat on 
Köpillä kunnossa. A-lonkat, terveet silmät sekä geenitesteissä todettu puhtaaksi kaikilta osin. Köpillä on 
ominaisuuksiensa puolesta hyvä pyytää ja uskollisena isännälleen se on verraton jahtikaveri.  
 
Karu on varhaiskypsä narttu hyvästä pentueesta (pentuearvo 4/7), kaikki nartut on haukkuneet HIRVI 1 
tuloksen ja myös pentueen urokset kuulopuheiden perusteella pelaa vaikka kokeissa ei ole käyneetkään. 
Karun emän pentuearvo 7/9 ja isän 3/6. Karu haukkui hirveä ensimmäisen kerran n. 7 kuukauden iässä ja 
osoitti jo ensimmäisenä syksynä 2016 että tulee hyvin liikkuva koira. Karu on erityisen nopea ja hyvä 
hakemaan, löytötehokkuus on erinomainen. Nopeus niin haun aikana kuin itse hirvityöskentelyssä karkon 
seuraamisessa on Karun tavaramerkkejä. Karu on myös osoittautunut hyväksi periyttäjäksi,  edellisen 
pentueen -18 syntyneet nuoret koirat on tehneet hyviä töitä laajalla rintamalla koko kuluneen syksyn ajan 
ja yksi on jo valioitunut kahden maan, ruotsin ja suomen käyttövalioksi. 
 
Odotan että yhdistelmästä tulee terveitä ja toimivia karhukoiria laajalla rintamalla. 
Teppo Lahti 
 

PEVISA OHJELMA JA REKISTERÖINNIN EHDOT 
Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.  

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastus-
lausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta. HC:ta ja PRA:ta, PHTVL/PHPV - sairauden asteita 2 - 6 
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95. 


