
KARJALANKARHUKOIRIEN PARITUSERITTELY Täyttöpäivämäärä:  30.4.2020 

Erittely on voimassa n. 2kk. Tarvittaessa pyydä jalostusneuvojaa tarkistamaan onko erittely ajan tasalla.   
Parituslomake Isä Emä 

Nimi   Evakkonallen Tatu Vihteljärven Vikkelä veela        
Syntymävuosi 15 16 
Jälkeläisten lukumäärä    -     -    
Käyttötulokset    Kva   Kva  
Linkki koetuloksiin   
Luonne  Miellyttävä       luonne oikea    
Säkäkorkeus  58     55    
Värisuhteet (m/v)   6/4    7/3   
Muut ulkomuoto-ominaisuudet/ 
Näyttelytulos 

Nuk1     Sert     

Silmäpeilaus pvm.   5. 3.2020   29.1.2019     
Lonkkaindeksi     110  92     

Muut terveystiedot 
     -      ltv1lievästi poikkeava 

rakenne  

 

Arvio terveysriskeistä 
Jalostustavoitteiden 

 mukainen riski 
Jalostustavoitteita  

korkeampi riski 

Katarakta   x        
PRA  x       
Lonkkaindeksi    x         
Epilepsia  X          
Muu, mikä             

 

Arvio riittävästä eriperintäisyydestä Jalostustavoitteiden mukainen  Jalostustavoitteista poikkeava 

Sukukatokerroin yli 0,5 8sp    x         
Riittävän alhainen sukusiitosaste  
(alle 5% 8sp) 

    x         

Yhteisten esivanhempien esiintyvyys    x         
Jälkeläismäärä tai uusintayhdistelmä                            X       

 
Jalostusneuvonnan kommentit 

Kaksi hyvin toimivaa hirvikoiraa yhdistetty. Täyttää muuten suositukset mutta huomiotava että emällä on 
lievä spondyloosi(välimuotoinen lanneristinikama). Sauli Ojatalo  
 
 
 
 

 
Kasvattajan kommentit 

 
Yhdistelmän suunnittelu on tehty yhteistyössä jalostusneuvojan kanssa. Urosvalinnalla yritetty täydentää 
nartun ominaisuuksia. Veela on kasvattajan 6.sukupolvi samassa narttulinjasta. Emälinjasta siis 
kasvattajalla pitkä kokemus ja kaikki olleet toimivia hirvenhaukkujia. Veela varhaiskypsä joka saavutti KVA-
arvon 1,5v iässä. Veelaa ei ole juuri piensorkka tai supikoirat koskaan kiinnostaneet, mutta ilvestä on 
pitänyt haukkua. Veelalla ja Veelan sisaruksilla on kaikilla sitkeyttä hirvillä riittänyt. Näitä ole tarvinnut 
odottaa kotiin heti ensimmäisen erän jälkeen, muuta kuin erittäin hyvillä pyydystystaidoilla.  Veelan 
sisaruksilla on myös luonnetta ollut astetta enemmän jota urosvalinnalla pyritty hieman 
tasoittamaan.  Veela on testattu PRCD-PRA geenitestillä puhtaaksi. Veelalta sattumalöydöksenä 
selkäkuvauksissa LTV1 ja SP2, mutta koira ollut ikänsä täysin oireeton. Veela varma ja hyvä 
hirvienkäsittelijä. 



Tatu on luonteeltaan todella mielyttävä koira. Tatu on varhaiskypsä, varma ja hyvä hirvityöskentelijä, 
jonka 12x HIRV1, sekä viime vuoden SM2 sijoituskin jo kertovat.  
 
Yhdistelmästä tavoitteena saada hyväluonteisia, varhaiskypsiä, terveitä suurriistan haukkujia ja 
mahdollista jatkumoa kasvatustyöhön. 
 
 
 
 

KARJALANKARHUKOIRIEN PEVISA-OHJELMA VUOSILLE 2020-2024  
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja silmätarkastuslausunto.  
Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta.  
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.  
Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta tai PHTVL / PHPV –sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei 
rekisteröidä. Diagnoosin PHTVL/PHPV aste 1 tai muu vähämerkityksellinen kaihi saanut koira on paritettava 
ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta.  
Koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Jälkeläisistä korkeintaan 25 saa olla syntynyt alle 5 
vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.  


