
KARJALANKARHUKOIRIEN PARITUSERITTELY Täyttöpäivämäärä: 1.3.2020 
Parituserittely on voimassa n. 2kk. Jos astutus viivästyy, pyydä jalostusneuvojaa tarkistamaan onko erittely 
yhä ajan tasalla.   

Parituslomake Isä Emä 

Nimi Piippuvitikon Köpi Teilojan Ziwa 
Syntymävuosi 2015 2018 
Jälkeläisten lukumäärä 0      0      
Käyttötulokset KVA      - 

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

fi&Reknro=FI31976/15 

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

fi&Reknro=FI52264/18 
Luonne Normaali      Ystävällinen 
Säkäkorkeus 57     53     
Värisuhteet (m/v)                           8/2     9/1 
Muut ulkomuoto-ominaisuudet EH    EH 
Terveystutkimukset                           OK                           OK 
Silmäpeilaus pvm. 14.2.2019 10.2.2020 

Lonkkaindeksi 113 (A/A) (A/A) Indeksi ei tiedossa 
astutushetkellä. 

Muut terveystiedot             
 

Arvio terveysriskeistä Jalostustavoitteiden 
 mukainen riski 

Jalostustavoitteita  
korkeampi riski 

Katarakta     X      
PRA X  
PHPV / PHTVL X         
Lonkkaindeksi X         
Epilepsia X           
Autoimmuunisairaudet X         
Muu, mikä X            

 
Arvio riittävästä eriperintäisyydestä Jalostustavoitteiden mukainen  Jalostustavoitteista poikkeava 
Sukukatokerroin yli 0,5 8sp X (0,56)           
Riittävän alhainen sukusiitosaste  
(alle 5% 8sp) 

X (2,35%)         

Yhteisten esivanhempien esiintyvyys X            
Jälkeläismäärä tai uusintayhdistelmä X       

 
Jalostusneuvonnan kommentit 

Periyttävästä emälinjasta olevalle nuorelle nartulle valittu pariksi tulosvarma, hieman nykypäivän 
käytetyimmistä sukulinjoista poikkeava uros. Riittävän väljä sukutaulu tuo syntyville jälkeläisille hyvät 
jatkojalostusmahdollisuudet. Kasvattajan valitsema yhdistelmä.  
-V.Väyrynen 

 
Kasvattajan kommentit 

Teilojan Ziwa ”Sissi” on nuori varhaiskypsä vahvasta narttuperiyttäjälinjasta oleva, nopean hyvän haun 
omaava, tiheähaukkuinen, työskentelysitkeydeltään vielä hallittavissa oleva, kivaluonteinen narttu. 
Piippuvitikon Köpi on taustoiltaan vähemmän jalostukseen käytetyimmistäni linjoista. Omaa erinomaisen 
haun ja hirvenkäsittelytaidon. Vahvan tasapainoisen luonteen sekä omistajansa mukaan todistettavissa 
olevia useita hyviä karhutyöskentelyitä. Haen tästä yhdistelmästä Teilojan kennelin kasvatustyöhöni 
jatkumoa . Osin aiemmin jalostukseen käyttämättömieni sukujen, yksilöiden mukana lisää väljyyttä 
narttulinjaani toimivassa ja periyttävässä muodossa. Odotusarvo syntyvien jälkeläisten suhteen on : 
Varhaiskypsyys, terveys puoli molempien vanhempien A - lonkkien sekä PRA - puhtaaksi todettujen 
testaustulosten suhteen hyvä . Tulevien jälkeläisten sukutaulun väljyys luo runsaasti mahdollisuuksia 
jälkeläisten jatkojalostuksen suhteen. Molempien vanhempien, taustojen tummanpuhuva väritys, sekä 



rotumääritelmän mukaan molempien keskikokoisuus on myös mahdollisuuksia antava jatkojalostuksen 
suhteen . 

Tästä yhdistelmästä otan Itselleni narttupennun. Lisäksi laajennan ”TEILOJAN Haaste” kampanjaani 
luovuttamalla Ruotsiin tulevalle Karjalankarhukoira kasvattajalle narttupennun veloituksetta sekä rotuun , 
kasvatukseen liittyvänä lisänä kokemukseni / tietotaitoni menetelmällä 24 / 7.. Tästä myöhemmin lisää, kun 
asia varmistunut.. 

 
 

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. 


