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YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS  

Aika: Sunnuntai 21.11.2021 klo 12.30 – 18.00 

Paikka: Ideapark Lempäälä, kokoustila Kotka, Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä 

Läsnä: Läsnäololista, liite1 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus. 

1.1. Jalostustoimikunnan vetäjä Pirkko Dima avasi kokouksen klo 12.30. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa.  

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Tino Jalosta, kannatettiin ja valittiin. 

2.2. Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Päivi Hakulia (kieltäytyi), ehdotetiin Minna Ikosta, 

kannatettiin ja valittiin. 

2.3. Kokouksen ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Leena Heikkilää (kieltäytyi), ehdotettiin Pertti 

Mäki-Välkkilää sekä Sonja Lustigia, kannatettiin ja valittiin. 

2.4. Päivi Hakuli ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat myös ääntenlaskijoina.   

Ehdotusta kannatettiin. Pertti Mäki-Välkkilä ja Sonja Lustig valittiin ääntenlaskijoiksi. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3.1. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus 

yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla lehdessä. Kokouskutsu on 

lähetettävä tai julkaistava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, 

kokouspäivää lukuun ottamatta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille 

kirjeitse 28.10. ja ne on julkaistu samana päivänä myös kotisivuilla. 

3.2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.  

4.1. Kokouksen esityslista hyväksyttiin seuraavilla korjauksilla: Laura Mäiselin PEVISA-

ehdotuksen voimassaoloksi muutettiin 1.1.2023 – 31.12.2027. Laura Mäiselin PEVISA-

ehdotuksen siirtymäajat muutettiin vuoden 2023 loppuun. 

 

5. Hyväksytään PEVISA vuosille 2023-2027. 

SBYn hallituksen ja jalostustoimikunnan PEVISA-ehdotus 

 
PEVISA-ehdotus vuosille 2023-2027 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, selkälausunto (SP) ja 
astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos, 

1. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien 
lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. 

Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton 
lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Rodun kotimaassa 
Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-
indeksi.  
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2. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja 
tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 
tai aste 1.  
 

3. Vastustettavat sairaudet aortta- ja pulmonaalistenoosi. 
Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn 
sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk (2 vuotta).  
 
Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella 
(aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin 
ovat hyväksyttäviä. Jos koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen avoin, on tulos voimassa 12 kk (1 
vuotta), jonka jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä. 
 
Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.   
 
Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty 
ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia.  

Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran 
kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali". 

Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen.  

Ohjelma on voimassa 1.1.2023 – 31.12.2027 ******************** 
 

 
Laura Mäiselin PEVISA-ehdotus 

 
PEVISA-ehdotus boksereille ajalle 1.1.2023 – 31.12.2027 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu, voimassa oleva lonkkakuvauslausunto, 
selkälausunto (SP ja LTV) ja sydämen ultraäänitutkimus (doppler). 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu, voimassa oleva lonkkakuvauslausunto, 
selkälausunto (SP ja LTV) ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos. 

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja vanhempien lonkkaindeksin keskiarvon 
tulee olla vähintään 101. 

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. 

Selkäkuvaus voidaan suorittaa spondyloosin osalta aikaisintaan 24 kk iässä ja LTV:n osalta aikaisintaan 
12 kk iässä. Rekisteröinnin raja-arvo on spondyloosilausunnon aste 3 ja vanhempien spondyloosi-
indeksin keskiarvon tulee olla vähintään 101. Spondyloosilausunto on voimassa siihen asti, kunnes 
koira täyttää 4 vuotta. Sen jälkeen lausunto on uusittava ja se on voimassa koiran loppuiän. Muun kuin 
LTV0 -lausunnon saanut koira voidaan parittaa vain LTV0 lausunnon saaneen koiran kanssa.  

Selkäkuvaus voidaan suorittaa spondyloosin osalta aikaisintaan 24 kk iässä ja LTV:n osalta aikaisintaan 
12 kk iässä. Rekisteröinnin raja-arvo on spondyloosilausunnon aste 3 ja vanhempien spondyloosi-
indeksin keskiarvon tulee olla vähintään 101. Spondyloosilausunto on voimassa siihen asti, kunnes 
koira täyttää 4 vuotta. Sen jälkeen lausunto on uusittava ja se on voimassa koiran loppuiän. 

Sydämen ultraäänitutkimus voidaan tehdä aikaisintaan 12kk iässä. Ultraäänitutkimuksen tulokset 
normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Mikäli tulos on kaikilta kohdin normaali, on tulos voimassa koiran 
loppuiän, mutta mikäli johonkin kohtaan tulee tulos avoin, on lausunto voimassa 12kk. Koiraa ei saa 
käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy jokin sydänsairaus.  

Vastustettavat sairaudet aortta- ja pulmonaalistenoosi. 
Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn 
sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk (2 vuotta).  

 
Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella 
(aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat 
hyväksyttäviä. Jos koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen avoin, on tulos voimassa 12 kk (1 vuotta), 
jonka jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä. 

 
Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.   



Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry PÖYTÄKIRJA 

Sivu 3 / 4 
 

 
Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty 
ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia.  

Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, 
jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali". 
 

Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin tulos/arviointi seuraavista (Siirtymäaika vuoden 2023 loppuun 
asti, jolloin luonnearviota ei tarvitse olla suorittanut):  
a) Kennelliiton hyväksymä palveluskoirakoe, jossa on tottelevaisuusosio sekä laukausvarmuustestaus 
(PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO tai PAMR-tulos)  
b) Hyväksytty Kennelliiton luonnetestitulos  
c) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus ampumisosuuden kanssa  
d) tai kyseessä virkakoira 

Lisäksi vähintään toisen koirista tulee olla hyväksytysti suorittanut kestävyys- eli ns. AD-kokeen 
Bokseriyhdistyksen, tai Saksanpaimenkoiraliiton hyväksymillä tuomareilla. (Siirtymäaika vuoden 2023 
loppuun asti, jolloin kestävyyskoetta ei tarvitse olla suorittanut) 

Luonneosio jätetään pois ehdotuksesta. 

Mikäli uroksella on Suomessa yli 38 jälkeläistä (viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan) 
suljetaan uros jalostuksesta. Uros voidaan ottaa jalostukseen uudelleen, kun sen olemassa olevista 
jälkeläisistä vähintään 50 %:lla on voimassa oleva SKL:n lonkka- ja selkäohjeen vaatimukset täyttävä 
lonkkanivel- ja selkälausunto (SP ja LTV). 

Urosten jälkeläismäärää rajoittava osuus jätetään pois ehdotuksesta. 

Muutosehdotus SBY:n ulkomaisen uroksen pysyväluonteiseen poikkeuslupaan: 

Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita sydänlausuntoa, selkälausuntoa, luonnearviota, eikä kestävyys- eli AD-
koetta. Poikkeuslupa on voimassa kahteen pentueeseen. Uroksen pentuekiintiön täytyttyä sillä tulee 
seuraavien pentueiden kohdalla olla voimassa oleva SKL:n sydän- ja selkäohjeen vaatimukset täyttävä 
sydäntutkimus- ja selkälausunto, joku edellä mainituista luonnearvioista ja kestävyyskoe. Ulkomainen 
koira, johon sovelletaan ulkomaisen uroksen pysyväluonteista poikkeuslupaa, voidaan parittaa vain 
nartun kanssa, jonka lonkkaniveldysplasia- ja spondyloosi-indeksit ovat vähintään 105. Mikäli 
ulkomaisella uroksella ei ole suoritettuna AD-koetta, tulee nartulla olla AD suoritettuna (ks. siirtymäaika). 

Ulkomaisten urosten poikkeuslupaan tuleva muutosehdotus jätetään pois. 

Rodulle on myös hyväksytty (JTT 6/2016) seuraava rotukohtainen erityisehto: Uroksen pitää 
astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen. Ehto tulee voimaan 1.1.2017. 

5.1. Puheenjohtaja luki ääneen molemmat PEVISA-ehdotukset. 

5.2. Puheenjohtaja avasi keskustelun.  

5.2.1. Jalostustoimikunnan vetäjä Pirkko Dima kertoi, että molemmat PEVISA-ehdotukset 

ovat olleet kommentoitavana SKL:ssa ja kommentit on julkaistu yhdistyksen 

kotisivuilla. 

5.2.2. Keskusteltiin hallituksen ja Laura Mäiselin PEVISA-ehdotuksista kohta kohdalta. 

5.2.3. Laura Mäiseli muistutti, että kokouksessa ei saa tehdä ehdotuksia tiukempaa 

PEVISAA, mutta ehdotuksia on mahdollista höllentää.  

5.2.4. Käytiin Laura Mäiselin ehdotus läpi kohta kohdalta ja muutettiin ehdotusta 

lievemmäksi (merkitty punaisella). 

5.2.5. Suoritettiin suljettu lippuäänestys ehdotusten (hallituksen ehdotus: 1 ja 

Laura Mäiselin muutettu ehdotus: 2) välillä. 

Äänestystulos oli seuraava: 

Ääniä annettiin 24 ja ne jakautuivat seuraavasti: ehdotus 1: 17 ääntä, ehdotus 2: 7 

ääntä, tyhjiä ääniä 0 kappaletta. 

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin uudeksi PEVISA-ohjelmaksi. 
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6. Käsitellään muut esille tulevat asiat.  

6.1. Jalostustoimikunnan vetäjä Pirkko Dima totesi, että Laura Mäiselin PEVISA-

ehdotuksessa olleita asioita tullaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon 

JTO:ssa.  

6.2. Päivi Hakuli totesi, että jokainen tekee omat valintasa kasvatustyössä. 

6.3. Jalostustoimikunnan vetäjä Pirkko Dima toi jalostustoimikunnan jäsenen terveiset 

kokoukselle. 

6.4. Laura Mäiseli totesi, että indeksi 100 ei ole tavoiteltava, jos halutaan parantaa 

ominaisuutta, vaan indeksin pitää olla parempi. 

6.5. Pertti Mäki-Välkkilä totesi, että koiria pitäisi käyttää mahdollisimman laajasti. 

6.6. Jalostustoimikunnan vetäjä Pirkko Dima totesi, että ”peräkammarin poikia” pitäisi 

saada mukaan jalostukseen. Jalostustoimikunta on suunnitellut ulkomuototarkastuksen 

pitämistä.  

6.7. Heidi Mäki-Välkkilä ilmaisi huolensa kokouksen osallistujamäärästä. 

 

7. Kokouksen päättäminen. 

7.1. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

___________________________  ______________________ 

puheenjohtaja Tino Jalonen  sihteeri Minna Ikonen 

 

 

____________________________  ______________________ 

pöytäkirjantarkastaja Sonja Lustig  pöytäkirjantarkastaja Pertti Mäki-Välkkilä 


