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Aika: Lauantai 23.4.2022 klo 11.00 

Paikka: Palveluskoiraliiton toimisto, Koulukuja 1, Kerava sekä etäosallistuminen 

Läsnä: 23 jäsenyhdistystä, joilla ääniä yhteensä 50. 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Palveluskoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Mika Laaksonen avasi kokouksen ja toivotti 

läsnä olevat tervetulleiksi. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajan valitseminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Laaksonen. 

 

Kokouksen sihteerin valitseminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Laitila. 

 

Ääntenlaskijoiden valitseminen 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Ojanen ja Maarit Saarto. 

 

Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Ojanen ja Maarit Saarto. 

 

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus 

Kokouksessa oli edustettuna 23 jäsenyhdistystä, joilla oli käytettävissä 50 ääntä. 

Kokousedustajien valtakirjojen tarkastuksen suorittivat Katja Laitila ja Eija Ojanen. 

 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on lähetetty jäsenyhdistyksien puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja 

sihteereille sähköpostilla ja julkaistu Palveluskoiraliiton verkkosivuilla 7.4.2022. Sääntöjen 

mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen 

kokouspäivää. 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Vuoden 2021 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen 

vahvistaminen 

Kokouksessa käytiin läpi Palveluskoiraliiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021. 

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajan lausunnon ja tilintarkastuslausunto todettiin. 

 

Kokous vahvisti yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021. 
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7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2021 

Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

vuodelta 2021. 

 

8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat 

1. Esitykset australiankarjakoiran PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista 

a. Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys 

Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys australiankarjakoirien PEVISA-

ohjelmaksi vuosille 2023-2027: 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja 

kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva 

silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 

1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai 

PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu 

vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. 

 

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla viralliset lausunnot selän 

spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta ennen koiran toista (2.) 

pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto 

selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta, ei selkää tarvitse 

kuvata uudelleen. LTV 1-4 tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain LTV 0 

tuloksen saaneen koiran kanssa. 

 

Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: 

luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai virkakoira-status. Keskeytettyä testiä tai 

tarkastusta ei hyväksytä. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita 

luonnetesti / mh luonnekuvausta tulosta. 

 

Lisäksi suositellaan D-lonkkaisten koirien jättämistä pois jalostuksesta. 

Kennelliiton jalostusohje rajaa E-lonkkaiset koirat kokonaan pois jalostuskäytöstä. 

 

Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys australiankarjakoirien jalostuksen 

tavoiteohjelmaksi vuosille 2023-2027 on luettavissa: 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/karjis_jto.pdf 

 

b. Suomen Palveluskoiraliitto ry:n esitys 

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n esitys australiankarjakoirien PEVISA-ohjelmaksi 

vuosille 2023-2027: 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja 

kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva 

silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 

1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai 

PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu 

vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.  

 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/karjis_jto.pdf
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Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla viralliset lausunnot selän 

spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta ennen koiran toista (2.) 

pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto 

selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta, ei selkää tarvitse 

kuvata uudelleen. LTV 1-4 tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain LTV 0 

tuloksen saaneen koiran kanssa.  

 

Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: 

luonnetesti, MH-luonnekuvaus, PEKO-T koulutustunnus tai VIRTA-tarkastettu. 

Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Ulkomaisia uroksia koskeva 

poikkeus: Ei vaadita luonnetesti / mh luonnekuvausta tulosta, PEKO-T koetta tai 

VIRTA-tarkastusta. 

 

Suomen Palveluskoiraliitto ry esittää, että australiankarjakoirien 

jalostuksentavoiteohjelmaan voidaan korjata kirjoitusvirheet ja seuraavat 

täsmennykset: 

Sivu 12: parantaakseen 

Sivu 44: lisätään rally-toko-tekstiin ”ja Palveluskoiraliiton alaiseksi lajiksi vuonna 

2016”.  

Sivu 62: tulisi mahdollisuuksien 

Sivu 69: Suomalaiset pentueet, joista sairautta on löytynyt 

 

Kokous hyväksyi Suomen Palveluskoiraliitto ry:n esityksen australiankarjakoiran 

PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista. Lisäksi kokous päätti, että 

kirjoitusvirheet ja kokouksessa esitetyt täsmennykset voidaan korjata esityksiin. 

Kokous päätti puoltaa PEVISA- ja jalostuksentavoiteohjelmaesityksiä Suomen 

Kennelliitto ry:lle. 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja 

kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva 

silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 

1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai 

PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu 

vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.  

 

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla viralliset lausunnot selän 

spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta ennen koiran toista (2.) 

pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto 

selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta, ei selkää tarvitse 

kuvata uudelleen. LTV 1-4 tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain LTV 0 

tuloksen saaneen koiran kanssa.  

 

Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: 

luonnetesti, MH-luonnekuvaus, PEKO-T koulutustunnus tai VIRTA-tarkastettu. 

Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Ulkomaisia uroksia koskeva 
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poikkeus: Ei vaadita luonnetesti- / MH-luonnekuvaustulosta, PEKO-T koetta tai 

VIRTA-tarkastusta. 

 

2. Sarplaninac ry:n esitys sarplaninac-rodun PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista 

Sarplaninac ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2023-2026: 

”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja 

kyynärkuvauslausunto. kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Pentueen 

sukusiitosaste max. 6,25%. PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2023-31.12.2026.” 

 

Sarplaninac ry:n esitys sarplaninac-rodun jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023-

2026 on luettavissa: 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/sarplaninac_jto.pdf 

 

Kokous hyväksyi Sarplaninac ry:n esityksen sarplaninan-rodun PEVISA-ohjelmaksi ja 

jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023-2027. 

Kokous päätti puoltaa PEVISA- ja jalostuksentavoiteohjelmaesityksiä Suomen 

Kennelliitto ry:lle. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

a. FIX-koirat opastuskokeissa 

Opaskoirat ry:n edustaja Susanna Hannu tiedusteli mikä on tilanne FIX-koirien 

osallistumisoikeudesta opastuskokeen SM-kilpailuihin. Mika Laaksonen kertoi, että 

esitys muutoksesta on viety eteenpäin. 

b. Kokeiden ja kilpailujen anomisajat 

kokeiden ja kilpailujen anomisaikataulusta keskusteltiin ja todettiin, että Suomen 

Kennelliiton päätöksen mukaisesti kokeiden, kilpailujen, testien ja kurssien 

lyhennetty kahden viikon anomisaika on voimassa 30.6.2022 saakka. 

Palveluskoiraliitto on esittänyt Kennelliitolle hallinnoimiensa lajien osalta pysyvää 

muutosta lyhyemmän anomisajan suhteen. Päätöksiä ohjeen muutoksesta ei ole 

toistaiseksi tehty. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 Mika Laaksonen  Katja Laitila 

 kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 

  

 Eija Ojanen   Maarit Saarto 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/sarplaninac_jto.pdf

