
     
 
  

SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY 

VUOSIKOKOUSKUTSU 2023  

Julkaistu: 03.03.2023 yhdistyksen internet-sivuilla 

Aika: 25.3.2023 klo 13.00 
Paikka: Zoom-palvelu  
tai  
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus 
Tuomarinkyläntie 1  
00690 Helsinki 
 

Ilmoittautuminen kokoukseen 18.03.2023 klo 23.59 mennessä  

https://www.flomembers.com/ranskanbulldogit/events/register/c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710 

Kokoukseen osallistuva valtuutettu ilmoittaa valtakirjan käytöstä oman 
ilmoittautumisensa yhteydessä. 

Huom! Valtakirjat tulee toimittaa sähköpostitse 

pj@suomenranskanbulldogit.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, 
jotta valtakirjaa voidaan käyttää kokouksessa. 

HUOM! MYÖHÄSTYNEITÄ ILMOITTAUTUMISIA EI HUOMIOIDA! 

Linkit äänestyksiin toimitetaan sähköpostitse aina äänestyksen alkaessa, 
joten myös läsnäolijoiden tulee ilmoittautua ennakkoon ylläolevan linkin 
kautta ja ilmoittaa sähköpostiosoite. 

Tarvittava kokousmateriaali toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse 
kokousta edeltävänä päivänä kokouksen sujuvuuden parantamiseksi.  

Kokoukseen liittymiseksi sekä kokouskäytännöistä toimitetaan 
ilmoittautuneille linkki sekä erilliset ohjeet.  

ESITYSLISTA:  

1.  Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valitseminen 
3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4.  Esityslistan hyväksyminen 
5. Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon 

esittäminen 
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 
7.  Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle vuodelle 2024 



     
 
  

8.  Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle 
9.  Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle 
10.  Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 
11.  Hallituksen varajäsenen valitseminen 
12.  Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen 
13.  Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista 

päättäminen 
14.  Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen 

14.1. PEVISA-ohjelmasta päättäminen  
- Nykyinen PEVISA päättyy 31.12.2024 
- Ehdotetaan, että jatketaan nykyisellä PEVISA-ohjelmalla 

15. Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, jos kokous on 
yksimielinen 

16.  Kokouksen päättäminen 
 
 



 
 

Suomen Ranskanbulldogit Ry:n voimassaoleva PEVISA ohjelmaksi:  

Selkätutkimuslausunto  

- VA  
- LTV  
- IDD  
- SP  
Raja-arvoina ainoastaan Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen asettamat rajat.  

Patellaluksaatiolausunto  
- Raja-arvo = 1  
Tuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.  

 
Sydämen auskultaatiolausunto 
- Tutkimus aikaisintaan 12kk iässä - lausunto voimassa 24kk. 
- Koira ei saa osoittaa minkäänlaisia merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta. 
 
Silmätarkastuslausunto 
- Tutkimuksen alaikäraja 12kk -lausunto voimassa 24kk. 
 
Seuraavat silmäsairaudet sulkevat koiran pois jalostuksesta: 
- Perinnöllinen kaihi 
- PRA 
- tRD 
 
Kävelytestitulos: 
- Toiselta vanhemmista vaaditaan hyväksytty kävelytestitulos. 
 
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi (2) pentuetta ilman PEVISA - 
ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. 
 
Ulkomaisia narttuja koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä yksi ( 1) pentue ilman PEVISA-ohjelman 
mukaisia tutkimustuloksia. 
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Rotukohtaisen PEVISA-ohjelman  
valintamahdollisuudet

Rotu/rodut:

HD Kuvaus aikaisintaan 12 kk 18 kk 24 kk iässä

Raja-arvo B C     (Vähimmäisvaatimus D koskee kaikkia rotuja)  

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa,

ja   tai     yhdistelmän indeksien keskiarvon on oltava vähintään 101 (jos rodulle lasketaan indeksi)

ED Kuvaus aikaisintaan 12 kk 18 kk 24 kk iässä

Raja-arvo 0 1     (Vähimmäisvaatimus 2 koskee kaikkia rotuja) 

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa,

ja   tai     yhdistelmän indeksien keskiarvon on oltava vähintään 101 (jos rodulle lasketaan indeksi)

Kyynärnivelen inkongruenssilausunto (matalaraajaiset ja pienikokoiset rodut)

Olkanivelen osteokondroosilausunto

Selkä- 
tutkimus- 
lausunto

VA LTV IDD SP

Raja-arvo SP1 SP2     (Vähimmäisvaatimus SP3 koskee kaikkia rotuja)

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa
Patella- 
luksaatio- 
lausunto

Raja-arvo  0 1 2     (Vähimmäisvaatimus 3 koskee kaikkia rotuja)

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa
Sydämen 
auskultaatio- 
lausunto 

Tutkimus aikaisintaan ______ kk iässä        Lausunto on voimassa ______ kk

Mikäli sivuääni, edellytetään laajan rodunomaisen sydäntutkimuksen suorittamista

Laaja rodunomainen sydäntutkimus näiden sairauksien varalta: SAS  PS  MMVD  DCM

Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta

Silmä- 
tarkastus- 
lausunto 

Tutkimuksen alaikäraja  12 kk             Lausunto on voimassa ______ kk

Seuraavat sairaudet sulkevat koiran jalostuksesta:  Perinnöllinen kaihi PRA gRD tRD

PHTVL/PHPV asteet 2–6 LL   CEA coloboma/ablaatio/vakava muutos Keratiitti

Diagnoosin ___________________________________ saanut koira on paritettava ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa

Silmätarkastus- ja gonioskopialausunto Tutkimuksen alaikäraja ______ kk        Lausunto on voimassa ______ kk

Syringomyelialausunto Tutkimuksen alaikäraja 18 kk 24 kk 30 kk

Kuulotutki-
muslausunto

Toispuoleisesti kuuron koiran parituskumppanin oltava normaalisti kuuleva

Molemmilla vanhemmilla oltava normaali kuulo

Kävelytestilausunto        Toiselta vanhemmista vaaditaan hyväksytty kävelytestitulos

Geenitesti-
tulos

Seuraavien mutaatioiden osalta (jolloin vähintään toisen osapuolen on aina oltava geneettisesti normaali): 

Käyttäyty- 
misen 
arviointi- 
tulos (vähintään  
yksi valituista)

LT suoritettu  MH suoritettu Käyttäytymisen jalostustarkastus suoritettu

Muu tulos seuraavasti:

Rodun- 
omainen 
koetulos

Koetulos seuraavasti:

Monimuo- 
toisuutta  
ylläpitävä  
ehto

Rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärä _____ pentua / koira uros,

joista korkeintaan _____ pentua alle _____vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta

Yhdistelmän sukusiitosaste korkeintaan _____ % / _____ sukupolvea (Kennelliiton tiedossa olevat sukupolvet)

Astutushetkellä vaadittava vähimmäisikä:      nartuilla _____ kk uroksilla _____ kk
v.2   03.2019



Pentueen vanhemmilla pitää astutushetkellä olla virallinen 
tutkimustulos seuraavasti:

Tutkimukset, joita ei tarvitse uusia:
– Lonkkakuvauslausunto (HD) ja/tai kyynärkuvauslausunto 

(ED): koiran ikä kuvaushetkellä vähintään 12, 18 tai 24 kk
– Selkätutkimuslausunto VA (nikamien epämuotoisuus) 

ja/tai LTV (välimuotoinen lanne-ristinikama): koiran ikä 
kuvaushetkellä vähintään 12 kk

– Selkätutkimuslausunto SP (spondyloosi) ja/tai IDD 
(kalkkeutuneet välilevyt): koiran ikä kuvaushetkellä 
vähintään 24 kk

– Olkanivelen osteokondroosilausunto, koiran ikä 
kuvaushetkellä vähintään 12 kk, mutta OC sairas lausunto 
voidaan antaa myös nuoremmalle koiralle

– Kyynärnivelen inkongruenssilausunto, koiran ikä 
kuvaushetkellä vähintään 12 kk

– Syringomyelialausunto, koiran ikä tutkimushetkellä 
vähintään 18 kk tai 24 kk

– Kuulotutkimuslausunto, koiran ikä tutkimushetkellä 
vähintään 35 vrk

– Kävelytestilausunto, koiran ikä testaushetkellä vähintään 
18 kk

– Polvilumpioluksaatiolausunto, koiran ikä tutkimushetkellä 
vähintään 12, alle kolmen vuoden iässä tehty tutkimus 
on voimassa 24 kk. Yli kolmen vuoden iässä tehtyä 
tutkimusta ei tarvitse uusia.

– Geenitestitulos (nämä esitykset DNA-työryhmän kautta). 
Geneettisesti normaalin saa parittaa testaamattoman 
koiran kanssa. Geneettisesti normaalien vanhempien 
jälkeläiset merkitään polveutumisen varmistuksen 
perusteella normaaleiksi.

Tutkimuslausunnot, joille on mahdollista anoa 
voimassaoloaika:
– Sydämen auskultaatiolausunto, MMVD:n (mitraali-

läppäsairaus) osalta vähintään 12 kk iässä. Jos auskul-
taatiossa kuuluu sivuääni, voidaan edellyttää laajan 
rodunomaisen sydäntutkimuksen suorittamista.

– Laaja rodunomainen sydäntutkimus seuraavien 
sairauksien osalta: MMVD(mitraaliläppäsairaus),  DCM  
(dilatoiva kardio-myopatia, tutkimus vähintään 12 kk 
iässä), SAS (aorttastenoosi) ja/tai PS (pulmonaalistenoosi). 

– Silmätarkastuslausunto, lisäksi voidaan määrittää 
rotukohtaisesti tutkimuksen alaikä

– Gonioskopiatutkimuslausunto, lisäksi voidaan määrittää 
rotukohtaisesti tutkimuksen alaikä

Tutkimustuloksen vaikutus jalostuskäyttöön:
– Seuraavat tulokset sulkevat kaikilla roduilla koiran 

jalostuksesta: HD aste E, ED aste 3, patellaluksaatio  
aste 4, SP aste 4.

– Muiden tulosten osalta on mahdollista asettaa raja-arvo, 
jota huonomman koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, sulkea 
tietyn diagnoosin saanut koira jalostuksesta tai vaatia, 
että koira läpäisee testin. Lisäksi voidaan edellyttää, että 
huonomman tuloksen saanut koira paritetaan paremman 
kanssa.

– Seuraavat silmäsairaudet eivät estä koiran jalostuskäyttöä: 
mRD, PHTVL/PHPV aste 1 ja muu vähämerkityksellinen 
kaihi, mutta voidaan edellyttää, että koira paritetaan ko. 
sairauden suhteen terveen koiran kanssa.

– BLUP-indeksi HD:n ja/tai ED:n osalta, edellyttää vähintään 
koiran Suomessa saatua kuvaustulosta. Indeksi päivittyy 
yhden kk välein.

Indeksin osalta voidaan edellyttää, että yhdistelmän 
indeksien keskiarvo on vähintään 101.

Muut vaatimukset:
Populaatio:
– Rekisteröitävien jälkeläisten määrä korkeintaan xx 

pentua/uros ja/tai koira. Lukumäärään lasketaan 
Suomessa rekisteröidyt pentueet.

– Sukusiitosasteen enimmäisraja/x sukupolvea (Kennelliiton 
tiedossa olevat sukupolvet)

– Koiran on astutushetkellä oltava vähintään xx kk ikäinen 
(tällä hetkellä ei statukseltaan PEVISA-ehto).

– Uusintayhdistelmää koskeva kielto (ei tällä hetkellä 
pystytä valvomaan).

Luonne, käyttöominaisuudet:
– Koiralta vaaditaan LT-, MH- tai käyttäytymisen 

jalostustarkastustulos (esitykset käyttäytymisen 
jalostustyöryhmän kautta)

– Koiralta vaaditaan vähintään tietty rodunomaisen kokeen 
tulos (esitykset käyttäytymisen jalostustyöryhmän kautta)

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset:
Rotujärjestön esityksestä voidaan rodulle myöntää 
toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. 
Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan 
rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia 
rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun 
PEVISA-rajoitusten tai tämän ohjeen kohdan 7.5 vastainen.  
Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros 
täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen 
tapauskohtainen poikkeuslupa.
Poikkeusluvalla rekisteröityihin pentueisiin lasketaan mukaan 
1.1.2016 alkaen astutetut pentueet tai ehdon voimaantulon 
jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyvät pentueet. 
Pentueisiin lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet.
Kyseessä on poikkeuslupa eikä PEVISA-ehto. Kennelliitto ei 
edellytä, että tästä poikkeuslupamenettelystä päätettäisiin 
yhdistyksen yleiskokouksessa, mutta niin voidaan halutessa 
menetellä. 

PEVISA-ohjelmien vaihtoehdot
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