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Yleistä 
 

Oletusarvoisesti kaikki tekstihakukentät ovat tyhjiä ja pudotusvalikoissa on valittuna Ei valintaa. Laitettuasi 

haluamasi hakukriteerit paina hakuosion alaosasta löytyvää Hae koiria-painiketta. 

 

 

  

Vinkki! Kaikkien hakuehtojen tulee täyttyä, jos kyselysi ei tuota yhtään tulosta niin 

tarkista hakuehdot. Mikäli ne ovat liian rajatut ei tuloksia välttämättä löydy 

lainkaan.  

Toinen vinkki! Saat palautettua oletusarvot painamalla selaimen Päivitä 

toimintoa, usein päivittäminen onnistuu myös painamalla näppäimistön F5-

painiketta. 
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Perustiedot 
 

Haku nimien ja rekisterinumeron perusteella 
 

Voit hakea koiria nimen tai sen osan perusteella.  Hakusana/-merkit voivat sijaita missä tahansa kohdassa 

koiran nimeä. Sama koskee myös hakua rekisterinumeron perusteella. Kirjoittamalla Nimi-hakukenttään 

kennelin nimen löydetään kaikki koirat, joiden nimessä esiintyy kennelin nimi. Tai jos haluat EJ-rekisteriin 

rekisteröidyt koirat, niin voidaan kirjoittaa Rekisterinumero-kenttään EJ. Tekstihakukenttiä voidaan käyttää 

samanaikaisesti, esimerkiksi kirjoittamalla Isän nimi- kenttään koiran isän nimen ja Emän nimi- kenttään 

emän nimi löydetään kaikki koirat jotka ovat täyssisaria. Mikäli koiran nimessä on heittomerkki, esimerkiksi 

Example's Oiva Esimerkki, kirjoita nimi heittomerkin kanssa.   

 

Syntymävuosi  
 

Hakuun valitaan ensimmäiseen kenttään alkaen syntymävuosi ja toiseen hakukenttään päättyen 

syntymävuosi. Eli jos halutaan hakea vuosina 2010-2017 syntyneet koirat valitaan ensimmäiseen kenttään 

2010 ja toiseen kenttään 2017.  
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Sukupuoli, väri ja alkuperä 
 

Loput Perustieto-osion pudotusvalikoista kuten sukupuoli ja väri ovat melko yksiselitteisiä. Alkuperä-

kentässä voidaan valita halutaanko etsiä Suomessa syntyneitä koiria (Pentuerekisteröinti), Suomeen tuotuja 

ja tänne rekisteröityjä (Tuontikoira) vai Suomeen rekisteröityjen koirien sukutaulussa esiintyviä koiria 

(Sukupuukoira). Täältä löytyy myös valinta sille että koirat ovat rekisteröity Suomessa alkuperästä 

riippumatta (Pentuerekisteröinti tai tuontikoira)  

 

Terveys 
 

Luusto ja nivelet 

  
 Luusto-osion kaikki hakukentät toimivat samalla periaatteella, ensimmäiseen kenttään tulee parempi arvo 

ja toiseen kenttään tulee asteikon huonompi arvosana. Jos esimerkiksi halutaan hakea koiria joiden lonkat 

ovat väliltä A-C, valitaan ensimmäiseen kenttään A ja toiseen kenttään C. Jos taas halutaan hakea 

pelkästään D-lonkkaiset koirat valitaan molempiin kenttiin D.  
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Kystinuria 

  
Kystinuria-osiossa voidaan hakea koiria kystinuria-statuksen perusteella. Valinta Vapaa hakee kaikki koirat 

jotka ovat kystinuria vapaita, riippumatta siitä onko koiran tulos saatu geenitestaamalla vai onko se laskettu 

koiran vanhempien tulosten perusteella (molempien vanhempien tulee silloin olla geenitestattuja 

kystinuria vapaiksi). Vapaa (geenitestattu) haulla löydetään koirat, jotka on geenitestattu vapaiksi. Vapaa 

(vanhempien tulosten perusteella) haetaan koirat, joiden vanhemmat on geenitestattu vapaiksi. Kantaja 

valinnalla näytetään koirat, jotka on geenitestattu kystinuria kantajiksi.  Kystinuria sairaat löytyvät 

hakemalla arvolla Sairas. Vapaa tai Kantaja haulla löydetään koirat, joiden kystinuria status on tiedossa (pl. 

sairaat koirat). 

 

Sydänkuuntelu 
 

Kuuluuko koiralla sydänkuuntelussa (auskultointi) sydämen sivuääni.  

 

Sydänultra 
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Silmät 
 

Silmät osiossa on toistaiseksi ainoastaan rodulla yleisimmin esiintyvät silmäsairaudet ja eri tyyppiset 

kataraktat on niputettu yhteen. Perinnölliset silmäsairaudet kentässä voidaan hakea onko koiralla todettu 

perinnöllisiä silmäsairauksia, jos niitä ei ole todettu on arvo OK ja jos silmäsairauksia on todettu on arvo 

silloin EI OK.    

 

Värien kantajuudet 
 

 Värien kantajuuksia voidaan hakea seuraavilla hakutekijöillä. 

Kantaja: koira joko on itse kyseisen värinen tai vähintään toinen koiran vanhemmista on kyseisen värinen 

tai koiralla on kyseisen värisiä omia jälkeläisiä. Vaihtoehtoisesti koira on geenitestattu kyseisen värin 

kantajaksi. 

Ei (geenitestattu): koira on geenitestattu värin suhteen ja tulos osoittaa että koira ei kanna kyseistä väriä. 

Ei tiedossa:  ei tiedetä kantaako koira kyseistä väriä vai ei. 
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Esimerkkihaku: 2010-luvulla syntyneet ruskeaa väriä kantavat urokset, 

jotka täyttävät Kennelliiton ja SNY:n pentuvälityksen terveysvaatimukset 
 

 

Kuva jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Tällä haulla löytyi 11 koiraa jotka täyttivät ehdot. 

 


