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Jalostuksella pyritään parantamaan rodun laatua ja varmistamaan geneettisen materiaalin monipuolisuus. 
Tämän vuoksi on kaikille siitokseen käytettäville newfoundlandinkoirille, sekä niiden kasvatustoiminnalle 
laadittu vähimmäisvaatimuksia ja suosituksia, joita tulisi noudattaa.  

1. Yleinen terveys 

Kaikkien jalostukseen käytettävien koirien tulee olla sekä fyysisesti että psyykkisesti terveitä ja niillä tulee 
olla rotutyypillinen luonne. 

Pentueen tulee täyttää kulloinkin voimassaolevat PEVISA-ehdot. 

2. Ulkomuoto 

Koira on käytettävä vähintään kahdessa näyttelyssä ja saatava kustakin vähintään laatuarvostelun tulos H, 
tässä tapauksessa toisella vanhemmalla on oltava vähintään tulos EH (erittäin hyvä), vaihtoehtona 
näyttelytulokselle on jalostustarkastus, arviolla hyväksytty tai hyväksytty varauksin. 

3. Dysplasiat 

Lonkka- ja kyynärnivelien virallinen lausunto ennen astutusta. Pentuvälitykseen kelpaavat vain virallisesti 
terveystutkittujen vanhempien jälkeläiset. (Ulkomaisia koiria ja pakastespermaa koskevat poikkeukset, ks. 
PEVISA) 

4. Sydän 

Sydämen ultraäänitutkimus (Doppler-menetelmä) mahdollisuuksien mukaan on suotavaa tehdä. 
Sydänvikaista koiraa ei tule käyttää siitokseen. Doppler-tutkimuksen puuttuessa hyväksytään myös 
sydämen kuuntelutulos. 

5. Kystinuria 

Kystinuriatutkimus tehdään ennen astutusta. Sairasta koiraa ei tule käyttää siitokseen. Mikäli koira on ns. 
kantaja, tulee toisen osapuolen ehdottomasti olla testattu ja tulokseltaan vapaa. Pentuvälitykseen 
kelpaavat vain testattujen vanhempien jälkeläiset. Todistetusti kystinuriavapaiksitestattujen 
vanhempienjälkeläiset vapautetaan testistä yhden sukupolven yli. 

Hallitus päätti kokouksessaan 12.7.2013, että 01.01.2014 alkaen eläinlääkärin (tai muun viralliseen 
tunnistamiseen valtuutetun henkilön) pitää tarkistaa kystinuriatestattavan koiran identiteetti. 
Lausunnosta ja/tai eläinlääkärin lähetteestä on siis käytävä ilmi tatuoinnin tai sirun numero sekä se, että 
tunniste on tarkistettu. 



6. Polvet 

Vanhemmilla on virallinen polvitutkimustulos ennen astutusta. Polvioperoitua koiraa ei tule käyttää 
jalostukseen. 

7. Muuta 

Narttua ei suositella käytettäväksi siitokseen alle 2-vuotiaana. Mikäli siitokseen käytettävien koirien 
lähisuvussa on laimennusgeenin ("harmaan") mahdollisuus, suositellaan geenitestin ottamista. 

Laimennettu väri voi altistaa koiran elinikäiselle, parantumattomalle ihosairaudelle nimeltään 
follikulaarinendysplasia. Periytymismuoto on ns. yksinkertainen resessiivinen, joten testi on edullinen ja sen 
voi tehdä kotona. 

 

8. Virheet ja viat pentueissa 

Olisi suotavaa, että jokainen kasvattaja ilmoittaisi jalostustoimikunnalle erillisellä pentuelomakkeella 
pentueensa tiedot pentujen ollessa luovutusikäisiä (esim. 3+4=7 pentua - ei ongelmia), sekä myöskin 
pentueessa mahdollisesti ilmenevistä virheistä (esim. värit, häntämutkat, kitalakihalkiot, uimarit ym.). Näin 
saataisiin arvokasta tietoa esimerkiksi eri sukulinjojen yhteensopivuudesta/-sopimattomuudesta 
jalostuskäyttöön. 
 

9. Kasvattaja 

- kasvattaja on sekä rotujärjestön että Kennelliiton jäsen ja noudattaa kasvatustyössään hyvää kenneltapaa. 

- kasvattajan tulee käyttää SKL:n lomakkeita pentuja myydessään (sama koskee sijoitussopimuksia); 
kauppakirjaan on syytä kirjata ylös rodulle ominaiset viat ja sairaudet. 

- kasvattajan tulee huolehtia pennunostajille kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet. 

- on suotavaa, että kasvattaja informoisi uusia harrastajia rotujärjestöstä ja sen toiminnasta. 

10. Luovutusehdot 

Pentujen tulee olla: 

- luovutettaessa vähintään 7 viikon ikäiset 

- eläinlääkärin tarkastamia; ostajalle todistus (kasvattajan kustannuksella) 

- madotettuja normaalin käytännön mukaisesti 

-Pennut tulee rekisteröidä Suomen Kennelliittoon, sekä niiden tulee olla tunnistusmerkitty mikrosirulla 
ennen luovutusta 


