
Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksen  
PEVISA-ehdotus 1.1.2020-31.12.2024: 
 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta 
annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto 
sekä astutushetkellä voimassa oleva 
silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei 
astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. 

Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu 
PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki 
perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan 
saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa 
estävät jälkeläisten rekisteröinnin.  

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian 
aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A 
kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän 
lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee 
olla vähintään 101.  

Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian 
aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 
kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän 
kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee 
olla vähintään 101.  

Uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 150 
jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue 
rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 
 
 
 
 

 

 

 

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsenen 
Heidi Karveksen esitys  PEVISA:ksi 1.1.2020-
31.12.2024: 
 
 
Poiketen Golden Ring ry:n hallituksen esityksestä 
uudeksi PEVISA- ehdotukseksi ehdotan tulevalla 
kevätkokoukselle seuraavaa:  
 
Uroksen totaalijälkeläismäärä on 200 pentua. 
TAI 

Totaalisen jälkeläismäärän voimaansaattamiseen 
käytetään pidempää siirtymäaikaa. Uusi sääntö 
astuu voimaan 1.1.2022. 

 

 

Esitys saapunut 1.1.2019 klo 21.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsenten 
Kari Kumpulaisen, Tuuli Söderlundin, Minna 
Kulmalan, Leena Valtan ja Veijo Tirkkosen esitys 
uudeksi PEVISA:ksi 1.1.2020-31.12.2024: 
 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta 
annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto 
sekä astutushetkellä voimassa oleva 
silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei 
astutushetkellä saa olla 24kk vanhempi.  

Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu 
PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki 
perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan 
saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa 
estävät jälkeläisten rekisteröinnin.  

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian 
aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A 
tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän 
lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee 
olla vähintään 101.  

Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian 
aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 
kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän 
kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee 
olla vähintään 101. 

Uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 150 
jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue 
rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

 

Esitys on saapunut 6.2.2019 klo 21.03.  
Tämän esityksen kohdalla 60 vrk aikaraja ei täyty, 
hallitus kuitenkin esittää että esitys otetaan 
käsittelyyn. 

 


