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1. YHTEENVETO 
 
Havannankoira on pieni, tarmokas, matalaraajainen ja pitkäkarvainen koira, joka soveltuu erinomaisesti seura- ja 
harrastuskoiraksi. Ystävällinen luonne, kaunis ulkonäkö, soveltuvuus kaupunkiympäristöön ja erilaiset harrastus-
mahdollisuudet ovat tehneet rodusta viime vuosina hyvin suositun. Rotu on lähtöisin Kuubasta, mutta käytännössä 
jalostustyön pohja luotiin USA:ssa 1970-luvulla. Vuoden 2017 loppuun mennessä havannankoiria oli rekisteröity 
Suomeen 9147 kpl Suomen Kennelliiton jalostustietokannan mukaan. Tällä hetkellä rotu kuuluu kahdenkymmenen 
(20) suosituimman rodun joukkoon Suomessa.  
 
Havannankoirien jalostuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti terveen, käyttötarkoitukseensa hyvin soveltuvan 
sekä ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisen kannan säilyttäminen maassamme. Tavoitteen saavuttamiseksi 
on tärkeää, että rodun kasvattajat ja aktiiviset harrastajat tuntevat hyvin jalostuksen tavoiteohjelman, rotu-
määritelmän (liite 1) ja Havannalaiset ry:n jalostusohjeen (liite 2). Pääsääntöisesti jalostusohjeen suositukset on 
kirjoitettu auki myös tähän Jalostuksen tavoiteohjelmaan. Jokainen kasvattaja on vastuussa tekemistään yhdis-
telmistä ja niiden tuloksista ja osoittaa jalostuksen tavoiteohjelmassa kuvailtujen yhteisten tavoitteiden hyväksy-
misen omalla toiminnallaan. 
 
Rodun ulkomuodollinen taso on Suomessa korkea ja suomalaiset havannankoirat ovat menestyneet erinomaisesti 
myös kansainvälisellä tasolla. Sekä kasvattajat että koirien omistajat ovat olleet yleisesti tyytyväisiä koiriensa 
terveydentilaan ja luonteisiin, mutta toisaalta koirien terveydestä on ollut rodun harrastajien käytettävissä vielä 
turhan vähän tutkimuksin osoitettua tai yhdistyksen kartoittamaa tietoa.  Edellisen JTO:n julkaisemisen jälkeen 
Havannalaiset ry:n tekemistä pentueseuranta ja terveyskyselyistä on saatu valitettavan vähän tietoa rodun 
tilanteesta. Molempien kyselyiden vastausprosentin nostamiseen panostetaan, jotta se saadaan nousemaan. 
Pentueseurantakaavaketta ja terveyskyselykaavaketta päivitettiin vuonna 2017 ja ne muutettiin samalla netti-
lomakkeiksi. Vuonna 2017 julkaistiin myös nettipohjainen käytöskyselylomake. Näiden muutosten avulla 
helpotetaan kyselyihin vastaamista ja näin ollen saadaan lisää informaatiota rodun tilanteesta lisääntymisen, 
terveyden ja käytöksen osalta. Suomessa kannan tilanteen seuraamista on helpottanut SKL:n ylläpitämä 
jalostustietokanta, joskin merkittävälle osalle koirista ei ole tehty virallisia terveystutkimuksia eikä tietojärjestelmä 
mahdollista myöskään jalostuskoirien keskinäisten sukulaisuussuhteiden tarkastelemista täysin luotettavalla 
tavalla.  
 
Havannankoira on yleisesti ottaen terve, elinvoimainen ja pitkä-
ikäinen rotu. Suomessa systemaattisin tutkimuksin osoitetuista 
perinnöllisistä terveysongelmista merkittävimmät ovat patella-
luksaatio, jota on esiintynyt noin 20,7 %:lla tutkituista koirista, ja 
perinnöllinen harmaakaihi, jota on esiintynyt noin 3,9 %:lla tutki-
tuista koirista. Havannakoirien PEVISA-ohjelma astui voimaan 
1.1.2010 ja sitä on noudatettu hyvin. Myös Havannalaiset ry:n 
jalostusohjetta on noudatettu hyvin. Vuosien 2008–2017 aikana 
jalostusohjetta on täsmennetty urosten ja narttujen jalostuskäyttöä 
sekä erityisesti jalostuskoirien terveyttä koskevien jalostus-
rajoitusten osalta. Jalostuskoirien käyttöä koskevien rajoitusten 
tavoitteena on laajentaa jalostuspohjaa ja vähentää erityisesti nuorten urosten runsasta jalostuskäyttöä 
Suomessa.  
 
Yhdistykselle on tärkeää saada kasvattajat ja harrastajat puhaltamaan yhteen hiileen rodun tulevaisuuden 
parhaaksi. Havannalaiset ry:n merkittävimmiksi haasteiksi ovat muodostuneet rotua ja sen terveyttä koskevan 
tiedon säännöllinen kerääminen, rodun jalostuspohjan laajentaminen, avoimeen tiedon jakamiseen kannusta-
minen, aktiivinen pureutuminen ajankohtaisiin asioihin sekä yleinen resurssien niukkuus.  Rekisteröinnit ovat 
nousseet jo yli 500 rekisteröityyn pentuun vuodessa, ja rodun suosion jatkuessa myös koiran terveydestä 
piittaamattomien kasvattajien määrä voi kasvaa. On odotettavissa, että tulevaisuudessa yhdistys joutuu 
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panostamaan aiempaa runsaammin voimavarojaan myös muille kuin jäsenistölle suunnattuun tiedottamiseen ja 
opastamiseen, julkaisutoimintaan, sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. 
 

2. RODUN TAUSTA 
 
Havannankoira kuuluu bichon-ryhmään yhdessä maltankoiran (bichon maltese), bolognesen (bichon bolognese), 
bichon frisén, coton de tuléarin ja löwchenin (bichon petit chien lion) kanssa. Nimi bichon tulee sanasta barbet 
(barbichon), joka tarkoittaa ”karvaista, partaista”. Bichon-rotujen yhteisenä lähtöalueena pidetään Välimeren 
Ranskaa, Espanjaa ja Italiaa. Varhaisimmat merkinnät näistä pienistä, valkoisista koirista löytyvät ajalta ennen 
ajanlaskun alkua. Seuraavien vuosisatojen aikana bichon-ryhmän kantatyyppi muuttui useaan otteeseen ja lopulta 
siitä alkoi erkaantua erityyppisiä linjoja Euroopassa. Rotutasolla havannankoirien kehitys nykyiseen muotoonsa on 
kuitenkin tapahtunut lähinnä Kuubassa ja USA:ssa.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rodun synnystä on olemassa erilaisia teorioita. Kirjallisuudesta 
löytyy mainintoja, että espanjalaiset olisivat tuoneet Euroopasta 
Havannaan nykyistä maltankoiraa muistuttavia, mutta värikkäitä 
”malteesereita”. Paikallisesta kannasta alettiin ilmeisesti melko pian 
käyttää Euroopassa nimitystä ”Havannan silkkikoira”. Toisen vaih-
toehdon mukaan bichon-tyyppinen koira (Kuva 1) olisi kulkeutunut 
italialaisten mukana Etelä-Amerikkaan, jossa tapahtui risteytymä 
pienen paikallisen villakoiran kanssa ja tuloksena tästä oli havan-
nankoirien kehityksen alku. Monet kuubalaiset ovat sitä mieltä, että 
kantamuoto tuli maahan italialaisten kapteenien mukana. Kap-
teeneilla oli usein mukanaan arvokasta salakuljetettua tavaraa ja 
mukana olleiden pikkukoirien avulla ovet aukesivat rikkaiden taloi-
hin, joissa salakuljetustavara saatiin myydyksi. Kuubalaisen 
rotuyhdistyksen perustajan, Zoila Portuendo Guerran, mukaan 
Kuubassa olisi ollut kaksi paikallista varianttia: 1500–1600-luvuilla 
tuontikoirista kehitetty, pieni ja valkea ”blanquito de la Habana” 
(Kuva 2) sekä sen pohjalta 1800-luvulla kehittynyt havannankoira. 
Guerra arvelee, että ”blanquito de la Habana” olisi risteytetty 1800-
luvulla maahan tuotujen koirien, lähinnä pienten ja värikkäiden 
villakoirien kanssa, minkä seurauksena syntyi kookkaampi, 
rotevampi ja karvapeitteeltään värikkäämpi havannankoira. 
 
Tunnetuin havannankoirien kasvattaja Kuubassa oli 1900-luvun 
alussa vaikuttanut Catalina Laza. Hän oli rikkaan sokeritehtailijan 
rouva, joka lahjoitti kasvattamiaan koiria silloin tällöin muille varak-
kaille ihmisille. Havannankoira oli siis Kuubassa palatseissa ja 
rikkaiden taloissa esiintyvä rotu. Kuuban vallankumouksen aikaan 
monet varakkaat perheet pakenivat Amerikkaan ja osa heistä vei 
arvokkaat koiransa mukanaan. Tällaisia perheitä olivat mm. 
Fantasio ja Perez. Rotu säästyi katoamasta ajan saatossa suurelta 
osin perheiden Kuubasta salakuljettamien koirien ansiosta. 

 

Kuva 1. Italialainen Frederico II Gonzaga ja 
hänen bichon-tyyppinen koiransa. Maalauk-
sen on tehnyt Tiziano 1500-luvun alussa. 
 

Kuva 2. ”Blanquito de la Habana”, piirros 1800-
luvulta. Blanquito de la Habanan painon on 
arveltu olleen noin 1,3–2,7 kg 
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Kuubasta ilmeisesti kulkeutui Eurooppaan muutamia satunnaisia ”blanquito de la Habana” -koiria rikkaiden 
lemmikeiksi jo 1700-luvulla. Näitä koiria nimitettiin ”valkoisiksi kuubalaisiksi”. 1900-luvun taitteen kirjallisuudesta on 
löydettävissä enemmän yksittäisiä kuvauksia ”Havannan silkkikoirista”, jotka ovat lähellä nykyisiä havannankoiria. 
Muun muassa Lampton’s Observers Book of Rare Breeds, harvinaisten rotujen kirja, kuvaa havannankoiran 
spanielin tyyppiseksi bichoniksi, joka on pitkäkarvainen ja vilkas. Muutamassa kuvauksessa mainitaan myös, ettei 
rotu kestä kylmää ja kosteaa ilmaa. Monet vanhat kuvaukset havannankoirista ilmoittavat väriksi puhtaan 
valkoisen, mutta myös kellertävän, harmahtavan tai ruskean. Kuvauksissa on vain vähän rakennetta koskevia 
tietoja. Vanhoissa valokuvissa näkyy havannankoirien samankaltaisuus ”malteeseriin”, jolla oli myös laineikas 
karva toisin kuin nykyisellä maltankoiralla.  
 
2.1 Kanta ulkomailla 
 
1970-luvulla amerikkalainen Dorothy Goodale alkoi 
etsiä tietoa havannankoirista lehti-ilmoitusten avulla. 
Hän sai hankittua kuusi yksilöä Kuubasta Amerikkaan 
paenneilta Perezin ja Fantasion perheiltä sekä 
myöhemmin viisi koiraa Costa Ricaan paenneelta 
Ezequiel Barbalta. Nämä olivat ensimmäiset havan-
nankoirat, joilla Goodale vuonna 1975 aloitti Havana’s 
-nimisen kennelinsä (Kaavio 1, Kuva 3). Goodale 
käytti omien sanojensa mukaan apuna koirien muka-
na tullutta taustatietoa sekä kuubalaista v. 1963 
rotumääritelmää. Goodalen hankkimista koirista on 
ollut saatavilla erittäin vähän kuvamateriaalia. Kerro-
taan, että koirat olivat yhtenäisen tyyppisiä, luonteel-
taan iloisia ja seurallisia. Säkäkorkeus oli ilmeisesti 
noin 23–25 cm ja paino 4,5–5,5 kg. Goodalen ansios-
ta Amerikkaan perustettiin oma rotuyhdistys Havane-
se Club of America (HCA) vuonna 1979. Koska 
American Kennel Club (AKC) ei tuolloin vielä tun-
nustanut havannankoiraa viralliseksi roduksi, HCA piti 
havannankoirista omaa rekisteriä. Havannankoira 
esiintyi vielä tuolloin vain harvinaisten rotujen näytte-
lyissä ja koirista saattoi tulla ainoastaan ”club-
championeja”. Vuoden 1990 alussa HCA ilmoitti rekis-
terissään olevan noin tuhat havannankoiraa. AKC 
hyväksyi rodun virallisesti vuonna 1995.  
 
2000-luvulla muutamia amerikkalaisia kasvattajia 
alkoi puhuttaa voimakkaasti rodun terveyteen ja ulko-
muotoon liittyvät asiat. Kasvattajat keräsivät runsaasti 
tietoa rodun yksilöiden ilmiasusta tutkimustarkoituksia 
varten ja USA:ssa perustettiin myös riippumaton 
organisaatio (H.E.A.R.T.), joka on tukenut runsaasti 
rodun terveyttä koskevaa tutkimusta. USA:ssa on 
tutkittu 2000-luvulla erityisesti osteokondrodysplasian, 
kaihin ja useiden muiden sairauksien välisiä yhteyksiä 

(Starr et al. 2007). Samoihin aikoihin pieni ryhmä 
amerikkalaisia kasvattajia alkoi käyttää jalostuksessa 
vain suorat eturaajat omaavia koiria niin USA:sta, 
Venäjältä kuin myös Kuubasta, ja jalostustyön 
tuloksena oli USA:ssa yleistyneestä tyypistä monin 
tavoin poikkeavia havannankoiria, jotka muistuttavat 
enemmän myös eurooppalaista havannankoiratyyp-
piä. Vuoden 2007 aikana USA:ssa perustettiin ”Hava-
nese”-rodun rinnalle toinen rotu, ”Havana Silk Dog”, ja 
sitä harrastava järjestö (HSDAA: Havana Silk Dog 
Association). Toukokuuhun 2018 mennessä FCI 
(Fédération Cynologique Internationale) tai AKC eivät 
ole hyväksyneet Havanna Silk Dogia viralliseksi 
roduksi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 3. Havana’s Tigre Luna. Havana’s Tigre Lunan 
isä oli Jefe Pequeno ja äiti Nieve. Dorothy Goodale 
kertoo suosineensa tätä urosta, sillä sen jälkeläiset 
olivat yhtenäisen kokoisia ja tyyppisiä. Havana’s Tigre 
Luna periytti paljon valkoista väriä rotuun. 
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Kaavio 1. a) Perez/Fantasio -linjasta saadut yksilöt: 
 

1. ♀ Rags Girl (rusk.) 
♂ Silver Tiger (hopea) x ♀ Rags Girl (rusk.): 

2. ♀ Havana’s Show Girl (m. valk. merkein) 
3. ♀ Havana’s Inky Doll (m.) 
4. ♀ Havana’s Dark Lady (m.) 
5. ♀ Havana’s Buttons ’n Bows (mv.) 

♂ Sun Haven Fancy Pants (kerma/hopea) x ♀ Sun  
Haven Mimi (mv.): 

6. ♂ Havana’s Silver Promise (hopea) 

b) Barba-linjasta saadut yksilöt: 
 

♂ Negro Pajaro (m./hopea) x ♀ Amapolita Adorado (v): 
1. ♀ Nieve (hopea/v.) 
2. ♀ Querido (m. valk. merkein) 

♂ Negro Pajaro (m/hopea) x ♀ Elena Blanca (v.): 
3. ♀ Sorpresa (kerma) 
4. ♀ Dulce (v./shamppanja) 

♂ Rey David (shamppanja) x ♀ Botines Bella (kerma): 
5. ♂Jefe Pequeno (v./shamppanja)

 
Vuonna 1982 Al ja Monika Moser toivat USA:sta ensimmäiset havannankoirat Saksaan. Nämä koirat olivat 
Goodalen kuubalaisilta ostamien koirien F1–F2-polvien jälkeläisiä: uros Havana’s Hallmark O’Pillowtalk 
(black&tan), SRR’s Mr. Sandman (shamppanja) ja sen sisar SRR’s Cuban Doll (mustavalkea) sekä narttu 
Havana’s Ladybug O’Pillowtalk (valkoinen). Nämä koirat muodostivat pohjan Pillowtalk’s kennelin kasvatustyölle. 
Pian myös sveitsiläinen Aubortin perhe toi maahan uroksen Havana’s Bonaparte Chiquiticon (kulta), sen sisaren 
Havana’s Shadow Dancer (mustavalkea) sekä nartun Havana’s Little Bit Sweet (shampanja). Nämä kolme koiraa 
olivat myös Goodalen ostamien koirien F1–F2-polvien jälkeläisiä, ja ne muodostivat pohjan Boule de Neige  
-kennelin kasvatustyölle. 1980-luvun loppupuolella tuotiin lisää koiria USA:sta Eurooppaan, jotta jalostustyöhön 
saataisiin lisää jalostusmateriaalia.  
 
 
Lähes kaikki tänä päivänä tunnetut havannankoirat ovat 
periytyneet Goodalen hankkimista koirista. Mutta myös 
Kuubassa säilyi vallankumouksen yli muutamia puhdas-
rotuisia havannankoiria, joista paikallinen kanta saatiin 
hiljalleen palautettua (Kuva 4). Vaikka kuubalainen rotu-
määritelmä oli tunnustettu kansainvälisesti jo 1960-
luvulla, rotu oli vielä 1980-luvulla lähes unohduksissa 
Kuubassa. Vuonna 1991 perustettiin Zoila Portuendo 
Guerran johdolla ”Club Cuban del Bichon Habanero” 
-rotuyhdistys, jonka tavoitteena oli ohjata rodun 
jalostustyötä ja pelastaa Kuuban ainoa kansallisrotu. 
Kuubalaisina rodun kantakoirina pidetään noin kahta-
kymmentä puhdasrotuista yksilöä. Kantayksilöihin voi-
daan laskea lukeutuvan nartut: Mota (harm. v.m.), 
Donna (v.), Yeti (harm.), Zorrita (harm.), Porcina 
(musta), Puppet (shamppanja), Daquesa, Lassie ja 
Chiqui sekä urokset Pinki (kerma), Dinky (v.), Blanquito 
(v), Suche (kerma-harm.), Yoni, Bamby (harm.), Toby 
(v.) ja Caramba Coquito (kerma). Kuubalaiset havan-
nankoirat ovat jo melko tasalaatuisia, ja maassa toimii 
useita rodun kasvattajia ja harrastajia. Viime vuosina 
kuubalaisia havannankoiria on viety jonkin verran myös 
muualle maailmaan, myös Suomeen, tuomaan uutta 
jalostusmateriaalia paikallisiin kantoihin.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Ensimmäinen kuubalainen rodun valio, 
Puppy (1988–2002). Puppyn vanhemmat olivat 
kuubalaiset kantakoirat Pinki ja Mota. 
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Havannankoiran rotumääritelmissä on jonkin verran eroavaisuuksia AKC:n ja FCI:n välillä. FCI:n rotumääritelmän 
(Liite 1) mukaan havannankoiran kuonon pituus on sama kuin etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn, kun taas 
AKC:n rotumääritelmän mukaan kuono on hieman kalloa lyhyempi. FCI:n mukaan rungon pituuden (olkanivelestä 
istuinluun kärkeen) suhteen säkäkorkeuteen tulee olla 4:3, kun taas AKC:n mukaan riittää, että runko on hieman 
säkäkorkeutta pidempi. FCI:n rotumääritelmissä häntä kuvataan korkea-asentoiseksi, joko ”paimensauvan” 
muotoiseksi tai selän päälle kiertyneeksi, kun taas AKC:n rotumääritelmässä mainitaan hännän olevan korkealle 
kiinnittynyt ja kaartuvan selän päälle. Seisoessa sen sallitaan myös laskevan. FCI:n mukaan ylälinja on suora, 
lanneosan kohdalta hieman kaareva. AKC:n mukaan havannankoiralle kuuluu hieman sä’ästä takaosaa kohden 
nouseva ylälinja. FCI:n mukaan havannankoiran turkissa on niukasti aluskarvaa tai se puuttuu kokonaan ja 
peitinkarva on pitkää, pehmeää, laineikasta tai litteää. AKC:n mukaan havannankoiran turkin tulee olla runsas, 
kaksinkertainen, pehmeä, ja se saa olla myös ”rastamaisesti” punottu. Kuubassa, rodun kotimaassa, noudate-
taan FCI:n rotumääritelmää. 
 
Eri kantojen väliset eroavaisuudet eivät ole estäneet havannankoiraharrastajia ja -kasvattajia tuomasta uutta 
jalostusmateriaalia maamme kantaan niin Kuubasta kuin USA:stakin. Toisaalta suomalaiset havannankoirat ovat 
tänä päivänä huippuluokkaa ulkomuotonsa puolesta, ja monet kasvattajat ovat asettaneet korkeita 
ulkomuotovaatimuksia, jotka myös joskus saattavat rajoittaa voimakkaasti ulkomaisten, sukutaustoiltaan 
vieraampien jalostuskoirien käyttämistä. Esimerkiksi Kuubassa havannankoiria ei myöskään terveystarkasteta 
yhtä systemaattisesti kuin Suomessa tai USA:ssa, ja se asettaa omat haasteensa kansainväliselle yhteistyölle. 
Yleensä ottaen kasvattajat ovat kuitenkin tuoneet havannankoiria maahamme monipuolisesti, toisistaan 
poikkeavista linjoista. 
 
2.2 Kanta Suomessa 
 
Havannankoirien ensimmäiset yksilöt rekisteröitiin Suomeen syksyllä 1989. Nämä Hollannista tuodut koirat olivat 
narttu Ebony Eyes Of My Lovely’s (mustavalkoinen) ja uros Lucky Star Of My Lovely’s (valkoinen). Kyseiset 
koirat saivat ensimmäiset jälkeläiset jo samaisena vuonna Ganesan-kenneliin. Vuonna 1990 syntyi pentueita 
kolmeen eri kenneliin: Visakoivun kennelissä rodun ensimmäinen jalostusnarttu oli Jumping Lady of My Lovely’s 
(valko-musta), Garanzia’s kennelissä Neffy Van Het Vogelpark (valkoinen-creme) ja Ja-Kar kennelissä Elfish 
Miss Ayla Sweet Honesty (valkoinen/beige). Vuonna 1991 pentueita syntyi yhteensä kahdeksaan eri kenneliin ja 
vuoden loppuun mennessä Suomeen oli rekisteröity 87 havannankoiraa, joista tuonteja oli 28 kpl. Näiden koirien 
taustalta on löydettävissä yhteensä 14 eri puolille Eurooppaa USA:sta tuotua koiraa (Havana’s Bonaparte 
Chiquitico ja tämän sisar Havana’s Shadow Dancer, Havana’s Calabaza O’Pillowtalk ja tämän sisar Havana’s 
Moonlight at Jabir’s, Havana’s Colorado Aspen, Havana’s Domino O’Pillowtalk ja tämän veli Havana’s Panocha 
O’Pillowtalk, Havana’s Hallmark O’Pillowtalk, Havana’s Ladybug O’Pillowtalk, Havana’s Toreador O’Pillowtalk, 
S.R.R.’s Mr Sandman ja tämän sisar S.R.R.’s Cuban Doll, Destiny’s Little Shrimper sekä Manfred’s Winners 
Streak).  
 
Vuoden 1993 loppuun asti Suomeen tuotiin ulkomailta noin kymmenen havannankoiraa vuodessa. Yhteensä 
tuontikoiria oli Suomeen rekisteröidyistä 326 koirasta tuolloin 45 kappaletta. Koiria tuotiin paitsi Hollannista myös 
mm. Saksasta. Rodun kasvatustyö pääsi hyvin alkuun ja havannankoirien viehättävä olemus ja ihastuttava 
luonne saivat aikaan sen, että rodun määrä alkoi kasvaa ja rotu vakiinnutti paikkansa hyvin nopeasti Suomessa. 
Tuonnit eivät kuitenkaan jääneet vain noihin yksilöihin, ja jalostuspohjan laajentamiseksi rodun edustajia onkin 
tuotu vuosien 2000–2017 välillä keskimäärin kymmenen yksilöä vuodessa, muun muassa Saksasta, Ruotsista, 
Hollannista, USA:sta, Norjasta, Englannista, Unkarista, Tsekistä ja Kuubasta.  
 
Jalostustietokannan mukaan (5.2.2018 tarkasteltuna) vuoden 2017 loppuun mennessä havannankoiria oli 
rekisteröity Suomeen 9147 kappaletta vuosina 1990 - 2017, joista tuonteja tänä aikana 234 kpl. Rekisteröityjä 
suomalaisia kennelnimiä, joilta on tullut vähintään yksi pentue, on viimeisen kahdenkymmenen (20) vuoden 
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aikana ollut yhteensä 189 kappaletta. Kasvattajatilastoista kiinnostuneille löytyy lisätietoa Kennelliiton 
jalostustietokannasta: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKasvattajat.aspx?R=250&V=20&L=0.  
 
 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
Suomen Kääpiökoirayhdistyksen bichon havanais -alajaosto perustettiin vuonna 1991. Vuonna 1997 alajaostosta 
tuli Suomen Kääpiökoirayhdistyksen jäsenyhdistys, Havannalaiset ry, jonka Suomen Kennelliitto hyväksyi rotua 
harrastavaksi yhdistykseksi vuonna 2005. Itsenäinen havannankoirien rotujärjestö Havannalaiset ry:stä tuli 
1.1.2011. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta kattaa koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää puhdasrotuisten havannankoirien kasvatusta ja jalostusta Suomessa, sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi 
tekemistä ja luoda hyvää yhteishenkeä sekä yhteenkuuluvuutta jäseniensä ja muiden koiranomistajien, 
rotujärjestöjen ja yhdistysten keskuudessa. Yhdistys tiedottaa jäseniään julkaisemalla neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvää Havannalainen-lehteä ja ylläpitämällä www-sivuja. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu 
tiedotteita varten. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenille erilaisia tapahtumia sekä avoimen vuosikokouksen keväisin. 
Yhdistyksen hallinnosta vastaa sääntöjen (liite 3) mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu 
puheenjohtaja ja kahdeksan muuta täysi-ikäistä yhdistyksen jäsentä. Hallituksessa toimivat sihteeri ja 
taloudenhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Yhdistyksen jalostustoimikuntaan kuuluu yhdistyksen 
sääntöjen mukaan yhdeksän vuosikokouksen valitsemaa, täysi-ikäistä yhdistyksen jäsentä. Lisäksi yhdistyksessä 
toimii julkaisutoimikunta, johon oli vuoden 2017 aikana nimetty kahdeksan henkilöä. Ulkomuototuomareiden 
koulutuksesta ja pätevöinnistä vastasi vuonna 2017 neljä yhdistyksen tuomarijäsentä: Juha Kares, Tanya 
Ahlman-Stockmari, Juha Putkonen ja Markku Kipinä, sekä yhdistyksen nimeämä tuomareiden yhdyshenkilö. 
Vuoden 2018 alusta alkaen myös Jouko Leiviskä toimii kouluttavana tuomarijäsenenä. (Kaavio 2.) Yhdistyksen 
jalostustoimikunnan jalostusohjeet ovat liitteessä 2 ja yhdistyksen säännöt ovat liitteessä 4. Yhdistyksen 
jäsenmäärä on ollut vuosien varrella hiljakseen noususuuntainen. Vuoden 2007 lopussa olleesta 611 jäsenestä 
määrä oli noussut 890 jäseneen vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämän jälkeen jäsenmäärä on vakiintunut, 
ollen 811 jäsentä vuonna 2017. 
 

Kaavio 2. Havannalaiset ry:n organisaatio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Havannalaiset ry:n jäsenistö 
Vuosikokous 

Hallitus: puheenjohtaja ja 8 jäsentä 
Yhdistyksen toimeenpaneva elin 

Jalostustoimikunta  
 

9 jäsentä 
 

Jalostukseen liittyvien 
asioiden valmistelu ja 
jalostussuositukset, 
ohjet ja neuvonta 

Julkaisutoimikunta 
 

6 henkilöä 
 

Vastaa nettisivujen 
toimivuudesta ja 
Havannalainen-

lehdestä 

 

Ulkomuototuomari- 
asiat 

 
5 tuomarijäsentä 

ja  
1 yhdyshenkilö 
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 
4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

Suomen Kennelliiton sivuilla perinnöllisestä monimuotoisuudesta ja jalostuspohjasta kirjoitetaan seuraavasti: 

”Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan  myös 

jalostuspohjan laajuudesta. 

Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä 

mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen 

perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka 

geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus 

ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja sukulinjoista 

on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian suuret 

jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin 

yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää 

jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun 

kaikista sukulinjoista. 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 

enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Jos rodussa 

rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana 

useammalle kuin 20 - 50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 

10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. MMT Katariina Mäki 5.8.2013” 

 
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 
 
Rodun geenipohja on alkujaan ollut varsin kapea. Koko Euroopan kanta pohjautuu muutamaan USA:sta 1980-
luvulla tuotuun koiraan ja sen jälkeen tapahtuneisiin lisätuonteihin. Edelleenkin moni sukutaulu näyttää ensi 
silmäyksellä hyvältä, kun muutamien sukupolvien perusteella tarkasteltu sukusiitosprosentti jää alhaiseksi, mutta 
totuus paljastuu, kun sukutaulua tutkitaan useita sukupolvia taaemmaksi. Lähes kaikkien Keski-Euroopasta 
tuotujen koirien jälkeläisten taustalta löytyvät samat koirat hieman eri järjestyksessä. Vaikka rotuun alkuvuosina 
olikin vaikea saada uutta jalostusmateriaalia, kansallista jalostuspohjaa ovat vuosien saatossa laajentaneet niin 
Suomessa kuin myös muualla Euroopassa mm. USA:sta ja Kuubasta tuodut koirat.  
 
Suomessa on vuoden 2017 loppuun mennessä rekisteröity 9147 havannankoiraa, joista Koiranet-jalostustieto-
kannan mukaan vuosien 1998 - 2007 aikana on rekisteröity 2723 ja vuosien 2008 - 2012 aikana 2730 havan-
nankoiraa. Vuosien 2008 - 2012 aikana pentue- ja pentumäärät, kuten myös aktiivisten kasvattajien määrä ovat 
pysyneet melko tasaisina (pentumäärä vaihtelee välillä 528 - 565kpl ja kasvattajien määrä välillä 74 - 87 kpl). 
Vuosien 2013 - 2017 Suomeen on rekisteröity 2685 havannankoiraa. Viimeisen viiden vuoden aikana 
havannankoiria rekisteröineitä kasvattajia oli vuoden 2017 lopussa 120 kasvattajaa. Pentujen kysyntä on 
valitettavasti vilkasta ja rodun suosio onkin noussut vuoden 2012 kolmenkymmenen suosituimman rodun 
joukosta kahdenkymmenen suosituimman rodun joukkoon vuoteen 2017 mennessä. Lisäksi yhdistyksen tai 
kennelliiton pentuvälityksessä ei juurikaan ilmoitella luovutusiän jälkeen vielä vapaana olevista pennuista. 
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Taulukko 1.1. Havannankoirien rekisteröintimäärät, tuonnit sekä tuontien ja ulkomaisten koirien osuudet jalostukseen käytetyistä 
koirista vuosina 2003–2007 Sukusiitosprosentti kuvaa kyseisenä vuonna rekisteröityjen pentujen keskimääräistä sukusiitosprosenttia 
(viitteellinen). Lähde: SKL:n jalostustietokanta (5.3.2013) 
Vuosiyhteenveto 2003 2004 2005 2006 2007 Keskiarvo Yht. Osuus (%) 

Pennut (kotimaiset) 228 313 360 416 454 354,20 1771 98,50 
Tuonnit 3 4 8 5 7 5,40 27 1,50 

Rekisteröintejä 231 317 368 421 461 359,60 1798 100,00 

Pentueita 54 71 88 94 110 83,40 417   

Pentuekoko 4,2 4,4 4,1 4,4 4,1       

Kennelnimet 43 47 51 56 67       

Urokset jalostuksessa                 
- kaikki 27 41 48 52 61 45,80 229 100,00 

- kotimaiset 18 30 32 38 50 33,60 168 73,36 

- tuonnit 6 6 8 10 7 7,40 37 16,16 

- ulkomaiset 3 5 8 4 4 4,80 24 10,48 

- keskim. jalostuskäytön ikä 3v 5kk 3v 3kk 3v 7kk 4v 3v 8kk 3v 7kk     

Nartut jalostuksessa                 
- kaikki 54 70 86 91 110 82,20 411 100,00 

- kotimaiset 52 66 84 84 104 78,00 390 94,89 

- tuonnit 2 4 2 7 6 4,20 21 5,11 

- keskim. jalostuskäytön ikä 3v 7kk 3v 5kk 3v 3kk 3v 10kk 3v 7kk 3v 5kk     

Isoisät 47 61 69 76 79 66,40 332   
Isoäidit 62 81 92 103 110 89,60 448   

Sukusiitosprosentti 5,91 % 5,86 % 4,96 % 4,67 % 5,00 % 5,28 %     

 

Taulukko 1.2. Havannankoirien rekisteröintimäärät, tuonnit sekä tuontien ja ulkomaisten koirien osuudet jalostukseen käytetyistä 
koirista vuosina 2008–2012 Sukusiitosprosentti kuvaa kyseisenä vuonna rekisteröityjen pentujen keskimääräistä sukusiitosprosenttia 
(viitteellinen). Lähde: SKL:n jalostustietokanta (5.3.2013) 
Vuosiyhteenveto 2008 2009 2010 2011 2012 Keskiarvo Yht. Osuus (%) 

Pennut (kotimaiset) 513 539 529 516 544 528,20 2641 96,74 
Tuonnit 24 16 16 12 21 17,80 89 3,26 

Rekisteröintejä 537 555 545 528 565 546,00 2730 100,00 

Pentueita 114 126 130 121 127 123,60 618   

Pentuekoko 4,5 4,3 4,1 4,3 4,3       

Kennelnimet 75 80 87 76 74       

Urokset jalostuksessa                 
- kaikki 70 74 81 81 80 77,20 386 100,00 

- kotimaiset 51 53 57 59 57 55,40 277 71,76 

- tuonnit 14 15 20 20 20 17,80 89 23,06 

- ulkomaiset 5 6 4 2 3 4,00 20 5,18 

- keskim. jalostuskäytön ikä 3v 5kk 3v 4kk 3v 4kk 4v 1kk 2v 8kk 3v 4kk  
 

  

Nartut jalostuksessa                 
- kaikki 114 123 128 117 124 121,20 606 100,00 

- kotimaiset 105 111 121 105 113 111,00 555 91,58 

- tuonnit 9 12 7 12 11 10,20 51 8,42 

- keskim. jalostuskäytön ikä 3v 4kk 3v 9kk 3v 7kk 3v 6kk 3v 8kk 3v 4kk 
 

  

Isoisät 99 106 120 120 116 112,20 561   
Isoäidit 134 133 153 148 150 143,60 718   

Sukusiitosprosentti 3,76 % 3,75 % 3,18 % 2,56 % 2,91 % 3,23 %     
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Taulukko 1.3. Havannankoirien rekisteröintimäärät, tuonnit sekä tuontien ja ulkomaisten koirien osuudet jalostukseen käytetyistä 
koirista vuosina 2013–2017 Sukusiitosprosentti kuvaa kyseisenä vuonna rekisteröityjen pentujen keskimääräistä sukusiitosprosenttia 
(viitteellinen). Lähde: SKL:n jalostustietokanta (21.1.2018) 
Vuosiyhteenveto 2013 2014 2015 2016 2017 Keskiarvo Yht. Osuus (%) 

Pennut (kotimaiset) 
Tuonnit 
Rekisteröintejä 
Pentueita 
Pentuekoko 
Kennelnimet 

499 
12 

511 
117 
4,3 
77 

 

475 
18 

493 
112 
4,2 
68 

565 
11 

576 
133 
4,2 
75 

580 
7 

587 
134 
4,3 
79 

509 
9 

518 
118 
4,3 
75 
 

515,6 
11,4 
537 

134,8 
4,26 
74,8 

2628 
57 

2685 
614 

97,88 
2,12 
100 

Urokset jalostuksessa 
- kaikki 
- kotimaiset 
- tuonnit 
- ulkomaiset 
- keskim. jalostuskäytön ikä 

 
71 
47 
21 
3 

3v7kk 

 
71 
52 
18 
1 

3v7kk 

 
76 
57 
18 
1 

3v7kk 

 
75 
56 
17 
2 

3v6kk 

 
64 
51 
12 
1 

3v6kk 

 
71,4 
52,6 
17,2 
1,6 

3v7kk 

 
357 
263 
86 
8 

 
100 

73,67 
24,09 
2,24 

Nartut jalostuksessa 
- kaikki 
- kotimaiset 
- tuonnit 
- keskim. jalostuskäytön ikä 

 
115 
94 
21 

3v3kk 

 
110 
99 
11 

3v8kk 

 
130 
119 
11 

3v9kk 

 
129 
118 
11 

3v10kk 

 
114 
105 

9 
3v7kk 

 
119,6 
107 
12,6 

3v7kk 

 
598 
535 
63 

 
100 

89,46 
10,53 

 

Isoisät 
Isoäidit 

120 
146 

112 
136 

130 
156 

138 
164 

114 
140 

112,8 
148,4 

614 
742 

 

Sukusiitosprosentti 2,59% 2,82% 2,37% 2,37% 2,45% 2,52% 2,45%  
 
Vuosien 1998 - 2017 aikana pentue- ja pentumäärät ovat ylikolminkertaistuneet vuotta kohden tarkasteltuna ja 
myös kasvattajien määrä on kasvanut kaksinkertaiseksi. Taulukoiden 1.1. – 1.3. pohjalta voidaan todeta, että 
vuosittaisten rekisteröintien keskiarvo vuosina 2008 - 2012 on lähes kaksinkertaistunut verrattuna vuosiin 2003 - 
2007. Pentujen määrä notkahti vuonna 2013 alle 500, mutta on jälleen noussut ennätyslukemiin 580 pentua 
vuonna 2016. Vuonna 2017 pentuerekisteröintien määrä oli onneksi taas hiukan maltillisempaa, 509 pentua. 
Vuoden 2017 loppuun mennessä vuosittain pentuja rekisteröivien kasvattajien määrä on pysynyt kutakuinkin 
samoissa lukemissa vuosiin 2008 - 2012 verrattuna. Valtaosa kasvattajista hankkii jalostuskoirilleen 
jalostusohjeen edellyttämän näyttelytuloksen ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jokainen kasvattaja on 
käyttänyt jalostuskoiransa PEVISA:n edellyttämissä terveystarkastuksissa ennen astutusta. Näyttelykäyntien 
määrä on ollut laskussa viime vuosina, mutta näyttelyissä käy monen eri kasvattajan kasvatteja. 
 
Vuosien 2008 - 2012 aikana syntyneiden pentujen sukusiitosprosentti on noudatellut aiempien vuosien laskevaa 
suuntausta, pudoten vuoden 2008 luvusta 3,76 % vuoden 2012 lukuun 2,91 %. 2013 - 2017 pentujen 
sukusiitosprosenttia on saatu hiukan vielä alemmas 2,37 % ja 2,59 % välille (taulukko 1.2 ja 1.3. ja diagrammi 1). 
Sukusiitosprosentti kertoo sellaisten geeniparien todennäköisen osuuden, joissa molemmat alleelit ovat 
alkuperältään samoja. Populaation sukusiitosprosenttia kasvattaa lähisukuisten koirien yhdistäminen jalostus-
työssä sekä pitkällä tähtäimellä myös runsas tiettyjen yksilöiden käyttö, ns. siitosmatadorijalostus. On tosin 
muistettava, että jalostustietokannassa kuvattu sukusiitosprosentti on parhaimmillaankin vain hyvin viitteellinen ja 
suuntaa-antava, ja että se jättää ns. vanhan sukusiitoksen huomiotta: SKL:n jalostustietokannassa suku-
siitosprosenttien laskemisessa käytetään vaihtelevaa määrää sukupolvia eri koirien kohdalla, laskentaan 
käytetyistä sukutauluista puuttuu usein koiria ja sama koira voi olla merkittynä tietokantaan eri rekisteritunnuksilla, 
minkä vuoksi tietokanta voi tulkita saman koiran eri yksilöiksi. Esitetyt sukusiitosprosentit ovat siksi aliarvioita 
todelliseen tilanteeseen nähden. 
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Diagrammi 1. Keskimääräisen sukusiitosprosentin kehitys vuosien 2003–2017 välillä 
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (12.01.2018)  

 
 
 
4.1.2 Jalostuspohja 

Tehollinen populaatiokoko kuvaa jalostuspohjan laajuutta rodussa ja se on yhteydessä niiden yksilöiden mää-
rään, joita hyödynnetään jalostuksessa. Tehollisen populaatiokoon kasvaessa kannan geneettinen monimuo-
toisuus lisääntyy ja sukusiitosprosentti pienentyy. Tehollisen populaatiokoon laskukaavassa huomioidaan erik-
seen jalostusnarttujen sekä jalostusurosten määrät ja aikaisemmin suositeltava tehollinen populaatiokoko on ollut 
vähintään 100–200. Vuonna 2016 Suomen Kennelliiton sivuilla olevaa kuvausta tehollisesta populaatiosta on 
päivitetty mm. seuraavalla muutoksella: " Nykytiedon mukaan tehollisen koon tulisi lyhyellä aikavälillä olla 
vähintään 100 ja pitkällä aikavälillä paljon tätä isompi, jopa tuhat yksilöä, jotta sukulaistumisesta johtuva 
sukusiitos ei rappeuttaisi sitä. Useimmilla koiraroduilla tähän pitkän aikavälin tavoitteeseen ei päästä, 
joten tulevaisuudessa tarvitaan ennen pitkää risteytyksiä. Jos rodun tehollinen koko on alle 50, rotu on kriittisessä 
tilassa, jossa geenimuotoja häviää niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. 

Paras tapa pitää tehollinen koko mahdollisimman suurena on käyttää rodun koiria ja sukulinjoja jalostukseen 
mahdollisimman laajasti ja huolehtia, että koirien jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla osalla 
roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella 
rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. MMT 
Katariina Mäki 31.10.2013, päivitetty 14.1.2016 " 

Jalostustietojärjestelmän jalostuspohja per sukupolvi-luvut on laskettu nelivuotisjaksoilla. Viimeinen kussakin 
jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2013 luvut on laskettu 
vuosien 2010 - 2013 ajalta. Taulukoista 2.1. ja 2.2. näemme, että havannankoirilla tämä luku on sukupolvien 
2003 - 2009 aikana vaihdellut välillä 133 - 300 nousten tasaisesti koko ajan. Neljän viimeisen sukupolven aikana 
tehollinen populaatiokoko on kääntynyt laskusuuntaan sen ollessa 336 sukupolven 2017 aikana. Tehollisen 
populaatiokoon arvoja tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että kaavat antavat selviä yliarvioita todellisesta 
tilanteesta: SKL:n jalostustietokannan käyttämä kaava perustuu oletukseen ns. ihannepopulaatiosta, jossa 
kutakin jalostuskoiraa käytetään jalostukseen vain kerran ja jokaisesta yhdistelmästä syntyneistä jälkeläisistä vain 
yhtä urosta ja yhtä narttua käytetään edelleen jalostukseen. Ohjelma, jolla tehollinen populaatio on 
jalostustietokannassa laskettu, ei myöskään ota huomioon jalostusyksilöiden keskinäisiä sukulaisuussuhteita. 
Todellisuudessa havannankoirissakin löytyy huomattavasti esimerkkejä tapauksista, missä saman pentueen 
koirilla voi olla kymmeniä jälkeläisiä, erityisesti jos samasta pentueesta on käytetty useampaa urosta runsaasti 
jalostukseen. 
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Taulukko 2.1. Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen lukumäärät, isien ja emien lukumäärät sekä jalostukseen 
käytettyjen urosten ja narttujen osuudet syntyneistä sukupolvea kohden laskettuina. Tehollinen populaatiokoko on 
ilmaistu myös prosenttina maksimista. Lähde: SKL:n jalostustietokanta (2.2.2018) 
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Per sukupolvi (4 vuotta) 

       - pentueet 444 406 363 307 272 227 197 

jalostukseen käytetyt eri 
urokset 156 137 115 95 91 85 69 

jalostukseen käytetyt eri 
nartut 289 263 224 198 178 144 128 
- isät/emät 0,54 0,52 0,51 0,48 0,51 0,59 0,54 

- tehollinen populaatio 
300 

(34 %) 
268  

(33 %) 
227  

(31 %) 
194  

(32 %) 
180 

(33 %) 
156  

(34 %) 
133 

(34 %) 

- uroksista käytetty 
jalostukseen 13 % 13 % 13 % 13 % 12 % 11 % 12 % 

nartuista käytetty 
jalostukseen 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 34 % 33 % 
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Taulukko 2.2. Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen lukumäärät, isien ja emien lukumäärät sekä jalostukseen 
käytettyjen urosten ja narttujen osuudet syntyneistä sukupolvea kohden laskettuina. Tehollinen populaatiokoko on 
ilmaistu myös prosenttina maksimista. Lähde: SKL:n jalostustietokanta (2.2.2018) 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Per sukupolvi (4 vuotta)                 
- pentueet 497 496 489 477 495 504 491 480 

jalostukseen käytetyt eri 
urokset 172 174 183 197 206 209 188 176 

jalostukseen käytetyt eri 
nartut 329 326 345 335 355 351 336 310 
- isät/emät 0,52 0,53 0,53 0,59 0,58 0,6 0,56 0,57 

- tehollinen populaatio 
336  

(34 %) 
337  

(34  %) 
355 

(36 %) 
362 

(38 %) 
381 

(38 %) 
382 

(38 %) 
355 

(36 %) 
330 

(34 %) 

- uroksista käytetty 
jalostukseen 5 % 7 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 13 % 

nartuista käytetty 
jalostukseen 7 % 13 % 20 % 23 % 24 % 23 % 24 % 25 % 

 
Tehollisen populaatiokoon rivillä taulukoissa 2.1. ja 2.2 sulkeissa oleva prosenttiluku kuvaa havannankoirien 
tehollisen populaatiokoon osuutta rodun maksimista. Taulukosta 2.2 on havaittavissa, että viimeisten kahdeksan 
sukupolven aikana havannankoirakannan tehollinen populaatiokoko on pysynyt jokseenkin samana vaihdellen 
välillä 330 - 382. Kuitenkin koiramäärän kasvaessa tehollisen populaation koko prosentuaalisena osuutena 
laskettuna on pysynyt suurin piirtein samana kaikkien tarkastelussa olevien sukupolvien ajan. Vuosittainen 
pentuemäärä on noussut tasaisesti aina vuoteen 2017 asti. 
 
Jalostukseen käytettyjen narttujen ja urosten suhde on ollut viimeisten kahdeksan sukupolven aikana suurin 
piirtein 2:1 narttujen hyväksi (taulukko 2.2 ja diagrammi 2). Jalostukseen kaivataan edelleen Suomen kannassa 
selvästi enemmän uusia uroksia. Ennen jalostuksen tavoiteohjelman 2009 - 2013 voimaanastumista 
jalostustoimikunta täsmensi havannankoirien jalostusohjetta muun muassa asettamalla uroksille maksimi-
jälkeläismäärää ja vuotta kohden sallittua jälkeläismäärää koskevia rajoituksia. Koska suosituksista huolimatta 
jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen suhdeluku ja kaikista uroksista jalostukseen käytettyjen urosten 
prosentuaalinen osuus ei ole viime sukupolvina muuttunut parempaan suuntaan, päätyi jalostustoimikunta 
vuonna 2017 tarkistamaan jalostusohjeessa olevaa urosten jälkeläismäärää, sekä nuorena tehtyjen pentujen että 
elinikäisen pentumäärän osalta. Viime vuosien aikana siitosmatadorijalostuskannassa on vähentynyt rodun 
alkuvuosien tahtiin nähden, mutta valitettavasti vieläkään ei voida sanoa, että havannankoirissa ei olisi ns. 
matadoriuroksia. Huomionarvoista matadoriurosten kohdalla on se, että suuri osa niistä on viime vuosina ollut 
tuontiuroksia. 
 
Jalostuspohjan laajentamiseksi ja nuorten urosten runsaan jalostuskäytön hillitsemiseksi Havannalaiset ry:n 
jalostusohje mainitsee uroksen jalostuskäytön rajoituksista pentumääriin liittyen seuraavaa (liite 2): Uroksen 
jälkeläismäärä saa olla enintään 2,5 % edellisen vuoden rekisteröintimäärästä. Nykyisillä rekisteröintimäärillä 
(vuonna 2017: 518 kpl) lukumäärä on noin 13 pentua vuodessa. Alle 4-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 25 
jälkeläistä. Uroksella saa elinaikanaan olla enintään 60 jälkeläistä. 
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Diagrammi 2: Jalostukseen käytetyt urokset ja nartut sukupolvina 2003 – 2017. Lähde: Koiranet 2.2.2018 
 

 
 
Taulukkoon 3 on kirjattu viisitoista käytetyintä jalostusurosta viimeisen viidentoista vuoden ajalta. Tuontikoirat on 
taulukossa merkitty kursiivilla ja edellisen jalostuksen tavoiteohjelman tekemisen jälkeen (2013) listalle nousseet 
urokset on merkitty sinisellä. Vuosina 2003 - 2017 syntyi 7040 pentua, joista puolella isänä oli 77 eri urosta. 
Kaiken kaikkiaan jalostukseen käytettiin 454 eri urosta. Yhteensä näillä viidellätoista käytetyimmällä uroksella on 
taulukon tekohetkellä ollut 1140 jälkeläistä, mikä kattaa 12,46 % kaikista vuoden 2017 loppuun mennessä 
rekisteröidyistä koirista. Osa käytetyimpien uroksien listalla olevista koirista on poistunut jalostuskäytöstä jo 
useita vuosia sitten, mutta ne ovat yhä listan kärkisijoilla. Näiden koirien prosentuaalinen osuus tilastointiaikana 
on kuitenkin pienentynyt tarkasteltavan aikavälin kasvaessa. Toisaalta näiden koirien 2. polven jälkeläisten 
määrä on noussut vuosien aikana. Voidaan siis todeta, että 2000-luvun alun matadoriuroksilla on yhä merkittävä 
vaikutus Suomen havannankoirapopulaatioon. 
 

Taulukko 3. Suomen 15 käytetyintä jalostusurosta vuosina 2003–2017. Prosenttiosuus kuvaa uroksen jälkeläisten osuutta vuosina 
2003–2017 Suomessa rekisteröidyistä havannankoirapennuista. Lähde: SKL:n jalostustietokanta (2.2.2018) 

      Tilastointiaikana 
Toisessa 
polvessa Yhteensä 

  Uros synt. 
Pentu-
eita 

Pentu-
ja 

%-
osuus  kumulat.% 

Pentu-
eita 

Pentu-
ja 

Pentu-
eita Pentuja 

1 BELLEZZA'S NEVER SAY NEVER 2003 23 109 1,55 % 2 % 18 77 23 109 

2 GANESAN BE COOL 2002 23 99 1,41 % 3 % 25 111 23 99 

3 DIAMOND PEAK CASIMIR 2002 22 90 1,28 % 4 % 39 166 22 90 

4 DANDY DAISY WARRIOR LOVELY BOY 2012 20 86 1,22 % 5 % 2 10 20 86 

5 PILLOWTALK'S BRUMM BEAR 2002 19 80 1,14 % 7 % 24 103 19 80 

6 PILLOWTALK'S CHARLEY BROWN 2000 15 76 1,08 % 8 % 49 206 18 92 

7 
MASSIVUS ANGEL'S CALIMERO 
"NODY" 2006 17 72 1,02 % 9 % 16 61 17 72 

8 VISAKOIVUN QUERIDO AMIGO 2010 17 66 0,94 % 10 % 15 70 17 66 

9 MIMARCON BRAD PITT 2000 15 65 0,92 % 11 % 23 84 15 65 

10 MR BLUE JEANS SWEET HONESTY 2000 15 64 0,91 % 11 % 34 149 17 68 

11 BEHAVE'S JOKER IN JAZZ 2008 12 64 0,91 % 12 % 20 80 12 64 

12 
PILLOWTALK'S JUST LIKE RODOLFO 
VALENTINO 2008 18 62 0,88 % 13 % 20 88 18 62 

13 BICIA'S CHUTNEY SERVED WITH CO- 2012 12 61 0,87 % 14 % 13 52 13 67 
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Taulukkoon 4 on kirjattu viisitoista käytetyintä jalostusnarttua viimeisen viidentoista vuoden ajalta. Uroksiin ver-
rattuna narttujen jälkeläisten osuus kaikista samalla aikavälillä syntyneistä pennuista jää luonnollisesti pienem-
mäksi, vaikka narttua pennutettaisiin usein. Kun 15 käytetyimmän uroksen osuus aikavälin 2003 - 2017 koko-
naispentumäärästä oli 16,19 %, on narttujen vastaava vain 5,7%. Kaiken kaikkiaan vuosina 2003 - 2017 jalostuk-
seen käytettiin 849 eri narttua. 
 
Kaikilla viidellätoista eniten käytetyllä nartulla on vuoden 2017 loppuun mennessä ollut vähintään neljä pentuetta. 
Kuudella nartulla on 5 pentuetta, yhdellä 6. HUOM! Vuonna 2012 voimaan tulleen koirarekisteriohjeen mukaan 
nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta. Mikäli nartulle syntyy kuudes pentue tai yli kahdeksan vuoden 
ikäisenä astutettu narttu synnyttää liian tiheästi, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ rekisteriin. Tämän 
jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää rekisteröidä. Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina 
eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun 
terveydelle. 
 

Taulukko 4. Suomen 15 käytetyintä jalostusnarttua vuosina 2003–2017. Prosenttiosuus kuvaa nartun jälkeläisten osuutta kaikista 
Suomessa rekisteröidyistä havannankoirapennuista. Tuontikoirat on merkitty kursiivilla.Lähde: SKL:n jalostustietokanta (2.2.2018)  

      Tilastointiaikana 
Toisessa 
polvessa Yhteensä 

  Narttu synt. 
Pentu-
eita Pentuja %-osuus  

Pentu-
eita Pentuja 

Pentu-
eita Pentuja 

1 KUUSIVIRTA STELLA 2010 5 37 0,53 % 5 23 5 37 

2 SAHARANDA BETULA ALBA 2001 5 32 0,45 % 62 265 5 32 

3 JATAKABI'S XQUISITE 2008 4 27 0,38 % 10 42 4 27 

4 JATAKABI'S DREAM COME TRUE 2010 4 27 0,38 % 9 28 4 27 

5 MONA 2002 4 27 0,38 % 5 24 4 27 

6 DANDY DAISY WARRIOR PANDORA 2011 5 26 0,37 % 13 59 5 26 

7 BELLEZZA'S BLACK PEARL 2004 5 26 0,37 % 13 65 5 26 

8 KUUSIVIRTA AURORA 2000 5 25 0,36 % 2 14 6 31 

9 MÄNTYHAVUN DOORA 2010 4 25 0,36 % 5 26 4 25 

10 SUGAR SKY SUNNY STAR OF HAVANNA 2011 4 25 0,36 % 3 21 4 25 

11 FREGANCIAS NIKE 2006 4 25 0,36 % 4 14 4 25 

12 CEMILLA ADRIANNA 2007 4 25 0,36 % 4 19 4 25 

13 REDENSTAMM BLACK SPIRIT 2011 5 25 0,36 % 2 10 5 25 

14 VISAKOIVUN GLORIA GLORIOSA 2003 5 25 0,36 % 7 29 5 25 
15 NO IMPERFECTION ASTAROFGOLD 2005 4 24 0,34 % 9 41 4 24 

 
Viidentoista vuosina 2003 - 2017 käytetyimmän uroksen ja nartun sukulaisuussuhteet selviävät liitteestä 5. 
 
4.1.3 Havannankoiran populaatiot muissa maissa 
 
Muiden maiden rotuyhdistyksistä on vaikeaa saada tietoa havannankoirien rekisteröinneistä ja sukulinjoista.  
 
Ruotsin Avelsdata-tietojärjestelmän mukaan Ruotsiin on vuosina 1990 - 2012 rekisteröity yhteensä 7545 havan-
nankoiraa. Tuo luku sisältää myös tuonnit (132 kappaletta) vuodesta 2004 alkaen. Vuosina 2013 - 2017 
Ruotsissa on rekisteröity 3358 havannankoiraa, joista tuonteja on ollut 99. 

CIO 

14 SAHARANDA HERALDS HEYDAY 2004 14 61 0,87 % 15 % 10 54 14 61 

15 SAHARANDA HEDERA HELIX 2004 12 59 0,84 % 16 % 29 105 12 59 
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Norjan ja Tanskan tietokannat ovat avoinna vain jäsenille ja USA:ssa tilastoissa ei mainita rekisteröintimääriä, 
ainoastaan ranking-sijoitus verrattuna muihin rotuihin (vuonna 2012 havannat sijalla 28). Samaisilla listoilla 
havannankoira sijoittui 25. sijalle vuonna 2013, 25. sijalle vuonna 2014, 24. sijalle vuonna 2015 ja 23. sijalle 
vuonna 2016. Toisin sanoen havannankoirien suosio on ollut tasainen vuodesta toiseen. 
 
Englannissa havannankoiria on rekisteröity 162 kpl vuonna 2009. Sielläkin rodun suosio on selvästi kasvanut, 
sillä vuonna 2007 rekisteröitiin 121 ja vuonna 2006 89 havannankoiraa. Vuosina 2013 - 2016 Englannissa 
rekisteröitiin jopa 1498 havannankoiraa ja vuonna 2017 ensimmäisen kvartaalin aikana 107 havannankoiraa. 
  
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
 
Havannankoiran rekisteröinnit ovat yli kaksinkertaistuneet vuosina 2003 - 2017 (Taulukot 1.1, 1.2 ja 1.3). Vuonna 
2003 Suomeen rekisteröitiin 231 havannankoiraa ja vuonna 2017 518 havannankoiraa – samalla aikavälillä 
tuontien määrä on vaihdellut välillä 3 - 24 yksilöä vuosittain. Rodun suosio näyttäisi olevan tasaantumassa, sillä 
rekisteröinnit ovat pysyneet hyvin samantasoisina viime vuosina (vuonna 2008 rekisteröitiin 537 koiraa, 565 
koiraa vuonna 2012 ja 518 koiraa vuonna 2017). Tämä ei ole millään muotoa huono asia, sillä pitkään jatkuva 
”buumi” tuo hyvin äkkiä mukanaan myös suositun rodun ikävät lieveilmiöt, kuten pentujen salakuljetuksen ja 
pentutehtailun. Näitä lieveilmiöitä ei meillä Suomessa ole tullut ilmi kuin ihan yksittäisiä tapauksia. 
 
Valitettavasti Ruotsi, Norja ja Suomi ovat ainoat maat, joista Havannalaiset ry:llä on virallista tietoa 
havannankoirien rekisteröintimääristä. Merkittävimpinä rotua kasvattavina maina voidaan Ruotsin ja Suomen 
lisäksi pitää mm. Saksaa, USA:ta, Hollantia, Unkaria sekä rodun kotimaata Kuubaa.  
 
Koko Euroopan kanta pohjautuu muutamaan USA:sta 1980-luvulla tuotuun koiraan ja sen jälkeen tapahtuneisiin 
lisätuonteihin. Edelleenkin moni sukutaulu näyttää ensi silmäyksellä hyvältä, kun muutamien sukupolvien 
perusteella tarkasteltu sukusiitosprosentti jää alhaiseksi, mutta tutkittaessa sukutauluja useita sukupolvia 
taaemmaksi, taustalta löytyvät usein samat koirat hieman eri järjestyksessä (liite 5). Liitteessä 5 on tarkasteltu 
sukutauluja kahdeltatoista hajaotannalla valitulta havannankoiralta, jotka ovat esimerkkejä suurimpien 
kotimaisten kasvattajien jalostustyöstä ja ulkomailta tuoduista koirista. Tästä vertailusta on huomattavissa, että 
samoja sukulinjoja / yksilöitä löytyy hyvinkin paljon suomalaisten koirien taustalta, yleensä alkaen viidennestä–
kahdeksannesta sukupolvesta. Ulkomailta tuotujen koirien sukutauluja tarkasteltaessa huomataan, että mikäli 
tuonnit kohdistuvat Eurooppaan, ei tarvitse mennä koiran sukutaulussa kovinkaan kauas (4–7 sukupolvi), kun 
sukutauluista alkaa löytyä samoja yksilöitä. Havannankoirien sukutauluja Koiranetissä tarkasteltaessa on 
huomattava, että sukutauluista puuttuu paljon koiria ja samat koirat voivat esiintyä samassa sukutaulussa eri 
rekisterinumerolla, jolloin jalostustietojärjestelmä ei tunnista niitä samaksi koiraksi, eikä täten näytä niitä 
kertaantuvina yksilöinä.  
 
Rodun kotimaan Kuuban havannankoirakanta poikkeaa linjoiltaan eurooppalaisista havannankoirista Kuuban 
kauan jatkuneesta eristäytyneisyydestä johtuen. Suomeen on tuotu Kuubasta kaksi jalostuskäytössä ollutta 
koiraa. Lisäksi Suomessa on yksi pentue Ruotsiin tuodusta kuubalaisesta uroksesta ja kuubalaisia koiria löytyy 
mm. Unkarista ja Hollannista tuotujen koirien sukutauluista. Rotujärjestön olisi myös hyvä selvittää esimerkiksi 
Australian ja Kuuban kannan kokoa ja tilannetta sekä sen eroavaisuutta Euroopan kantaan. Australiaan on viety 
vuosien saatossa paljon havannankoiria sekä Euroopasta että USA:sta, mutta on epäselvää, miten läheistä 
sukua paikallinen kanta on nykyiselle suomalaiselle kannalle. Suomessa MyDogDNA-testi on tehty tähän 
mennessä (6.2.2018) 32 havannankoiralle. Kun katsotaan rodun MyDogDNA-raportteja yrityksen julkisesta 
rotuyhteenvedosta, näyttäisi Englannissa olevan geneettiseltä monimuotoisuudeltaan hiukan erilaisia koiria, kuin 
mitä meillä on Suomessa. Testattujen määrä on kuitenkin vielä hyvin pieni ja asia vaatii lisäselvitystä. 
 
Suomen kannassa jalostukseen käytettyjen narttujen ja urosten keski-ikä pysyi vuosina 2003 - 2017 melko 
tasaisena vaihdellen vuosittain 2 v 8 kk:n ja 4 v 1 kk:n välillä (Taulukot 1.1, 1.2 ja 1.3). Urosten keskimääräinen 
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jalostuskäyttöikä on pysynyt hyvin tasaisena vuosina 2013 - 2017 vaidellen välillä 3 v 7 kk - 3 v 6 kk. Esimerkiksi 
vuoden 2012 aikana urosten keskimääräinen jalostuskäyttöikä oli 2 v ja 8 kk eli pienoista nousua on onneksi ollut 
havaittavissa. Jos urosta on käytetty paljon hyvin nuorella iällä, se on ehtinyt siirtää perimässään mahdollisesti 
olevat terveys- ja/tai luonneongelmat jälkeläisilleen sekä mahdollisesti myös näiden jälkeläisille ennen ongelmien 
esiin tuloa. Ennen jalostuksen tavoiteohjelman 2009 - 2013 voimaanastumista jalostustoimikunta täsmensi 
jalostusohjetta nuorten urosten runsaan jalostuskäytön hillitsemiseksi mm. asettamalla uroksille vuotta kohden 
sallittua jälkeläismäärää koskevia rajoituksia. Vuonna 2017 jälkeläisrajoituksia tarkistettiin ja tällä hetkellä alle 4-
vuotiaalle urokselle sallitaan jalostusohjeessa enintään 25 jälkeläistä (liite 2). Vanhan jalostusohjeen 
jälkeläismäärärajoja koskevaa suositusta on noudatettu kohtuullisen hyvin, mutta se ei ole tuottanut toivottuja 
tuloksia populaatiotasolla. Uusi suositus, jossa elinikäistä jälkeläismäärää laskettiin 80 pennusta 60 pentuun, on 
ollut voimassa 2017 alusta alkaen, joten sen vaikutuksesta ei ole vielä kovin pitkää kokemusta. 
Jalostustoimikunnan tulee entistä aktiivisemmin tiedottaa sekä kasvattajia että jalostusurosten omistajia koiran 
nuoren iän jalostuskäytön riskeistä. Kun nuorta urosta on käytetty jalostukseen esim. kahden eri nartun kanssa, 
olisi suositeltavaa pitää taukoa ja seurata sekä uroksen omaa, että sen jälkeläisten terveyttä ja luonteen 
kehittymistä ennen enempää jalostuskäyttöä. 
 
Kuten jo kohdassa 4.1.1 todettiin, on havannankoirien sukusiitosprosentti ollut vuosina 2003 - 2017 lasku-
suuntainen. Jalostustietojärjestelmästä sukusiitosprosentteja katsottaessa tulee kuitenkin muistaa, että luvut ovat 
aliarvioita todellisesta tilanteesta puutteellisista sukupolvitiedoista johtuen. Mitä paremmin kasvattajat saavat 
pidettyä yhdistelmien sukusiitosprosentit hallinnassa, sitä paremmin saadaan rodun geenipooli pidettyä 
mahdollisimman laajana ja elinvoimaisena. Alhainen sukusiitosprosentti ei kuitenkaan takaa sitä, että perimän 
monimuotoisuusaste on korkea. Rodun monimuotoisuuden turvaamiseksi koiria tulisi käyttää jalostukseen 
monipuolisesti koko kannan sisällä ja hyödyntää myös sukutaustoiltaan erilaisia jalostuskoiria. Tänä päivänä on 
mahdollista tutkia havannankoirien geneettistä monimuotoisuutta myös perimää kartoittavilla testeillä ja 
huomioida testien tulokset jalostusvalinnoissa.  
 
Taulukoista 2.1 ja 2.2 on nähtävissä, että havannankoirien tehollinen populaatiokoko sukupolvea kohden on 
viimeisen viidentoista vuoden aikana kohonnut 133 yksilöstä 336 yksilöön. Kuitenkin, koiramäärän myös koko 
ajan kasvaessa, on havannankoirien potentiaalisesta sukupolvittaisesta tehollisesta populaatiokoosta ollut 
vuosina 2003 - 2017 käytössä vain 31 - 38 %. Sukupolvittaisen tehollisen populaatiokoon prosenttiosuuden olisi 
toivottavaa lähteä noususuuntaiseksi, jotta kannan sisäinen geneettinen vaihtelu olisi turvattua. Koska tehollista 
populaatiota koskevat luvut on saatu jalostustietojärjestelmästä, on niiden kohdalla muistettava, että kyseiset 
luvut antavat jopa kymmenkertaisen yliarvion todellisesta tilanteesta, koska jalostustietojärjestelmä ei ota 
huomioon jalostuskoirien epätasaisia jälkeläismääriä eikä keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Tehollisen 
populaatiokoon kehityssuuntaa on kuitenkin tärkeää seurata, jotta sen mahdolliseen pienentymiseen ehditään 
reagoida ajoissa. 
 
Taulukoiden 2.1 ja 2.2 pohjalta voidaan sanoa, että Suomen havannankoirakannan isä/emä-suhde on kohta-
laisen hyvä vaihdellen viimeisen viidentoista vuoden aikana sukupolvea kohden 0,48 ja 0,60 välillä. Ideaali-
tilanteessa jokaiselle jalostusnartulle käytetään eri urosta, jolloin isä/emä-suhde saa arvon 1,0. Mitä lähempänä 
isä/emä-suhde on arvoa 1,0, sitä parempi on rodun jalostuspohjan laajuutta kuvaava tehollinen populaatiokoko. 
Suhdelukuun 1,0 on hyvin haastavaa päästä, mutta Havannalaiset ry:n yhtenä tavoitteena tulee olla kasvattajien 
ja urosten omistajien valistus tämänkin asian tiimoilta. Jalostusohjeessa annetut urosten jalostuskäytön 
rajoitukset tukevat tätä tavoitetta omalta osaltaan. 
 
Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuudet koko rodun kannasta ovat viimeisten viidentoista vuoden 
aikana vaihdelleet sukupolvea kohden välillä: urokset 5 - 13 % ja nartut 7 - 34 % (taulukot 2.1 ja 2.2). 
Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus koko kannasta näyttäisi viime sukupolvien aikana olleen 
laskusuuntainen, mikä osaltaan vaikuttaa myös tehollisen populaatiokoon kehitykseen ja tätä kautta pienentää 
rodun geneettistä monimuotoisuutta (huomioitavaa kuitenkin, että osa ko. koirista ei ole vielä jalostusikäisiä). 
Kaikista koirista ei tietenkään ole jalostusyksilöiksi, mutta olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa uroksia ja narttuja 
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saataisiin käytettyä jalostukseen aiempaa laajapohjaisemmin, eikä jalostukseen käytettäisi matadorikoiria, 
etenkään nuorella iällä. 
 
Vuosina 2003 - 2017 syntyneestä 1649 pentueesta uusintayhdistelmiä oli 257 eli noin 15,6 %. Huomioitavaa 
ikävä kyllä on, että vuosien 1998 - 2012 välillä uusintayhdistelmien prosentuaalinen osuus kaikista pentueista oli 
10,7 % eli uusintayhdistelmien prosentuaalinen osuus kaikista pentueista on hiukan noussut edellisen JTO:n 
tekemisen jälkeen. Havannalaiset ry:n jalostusohje (liite 2) ei hyväksy uusintayhdistelmiä. Uusi suositus on ollut 
voimassa 2017 alusta alkaen, joten siitä ei ole vielä kovin pitkää kokemusta. Kuten taulukosta 5 näemme, on osa 
kasvattajista tehnyt saman yhdistelmän jopa neljä kertaa. Huolestuttavimmin taulukosta hyppäävät esiin urokset 
Bellezza’s Never Say Never ja Ganesan Be Cool. Molempia uroksia on käytetty useamman nartun kanssa siten, 
että yhdistelmä on aina uusittu vähintään kolme (3) kertaa. Uusintayhdistelmät eivät ole eteenpäin vievää 
rodunjalostusta, vaan jo olemassa olevan geenipoolin köyhdyttämistä ja koiramäärän lisäämistä. Jalostusohje 
kieltää uusintayhdistelmien tekemisen ja yksi yhdistyksen tulevaisuuden haasteista tulee olemaan jatkossakin 
kasvattajien valistaminen myös tämän asian suhteen.  
 
Taulukko 5. Kolmekymmentä suurimman jälkeläismäärän jättänyttä uusintayhdistelmää vuosilta 2003 - 2017. Sama uros on 
merkitty aina samalla värillä. Lähde: SKL:n jalostustietokanta  6.2.2018 

  
2003 - 2017 Toisessa polvessa 

Uros  Narttu Pentuja Pentueita Pentueita Pentuja 
BELLEZZA'S NEVER SAY NEVER FREGANCIAS NIKE 25 4 4 14 
BASTIAN KUUSIVIRTA STELLA 23 3 1 7 

BELLEZZA'S NEVER SAY NEVER 
FABLECASTLE'S INCRIEBLE 
CHICA 22 4 5 22 

GANESAN BE COOL PIENENKORVEN MILLA 18 4 4 16 
GANESAN BE COOL PIENENKORVEN SETTA 17 4 6 21 
GANESAN BE COOL PIENENKORVEN NATALIA 17 4 3 17 
MAGICTAIL'S INDIANA JONES ANI 17 3 3 18 
DANDY DAISY WARRIOR LOVELY 
BOY 

DANDY DAISY WARRIOR 
PANDORA 16 3 0 0 

GANESAN BE COOL PIENENKORVEN SEITA 16 4 5 23 
DANDY DAISY WARRIOR LOVELY 
BOY 

HABANEROS LINDOS 
BERNARDITA 15 3 1 6 

SIN-MAR VERTTI GLITTERMOON AFRODITE 15 3 2 10 
BELLEZZA'S NEVER SAY NEVER KUUSIVIRTA AURORA 14 3 1 6 
JATAKABI'S TRUE BELIEVER JATAKABI'S XQUISITE 14 2 8 31 
MAGICTAIL'S INDIANA JONES MONA 14 2 1 4 

TARBABY'S LIFE FORCE 
VISAKOIVUN MANTA 
CELESTE 14 3 5 18 

VISAKOIVUN MIILO SOLSTRAND KUUSIVIRTA STELLA 14 2 4 16 
GYÖNGYÖSI PELYHES JACK ICEPRINCESS 13 2 6 27 
JA-KAR CUURAN KUKKA JA-KAR VILLI RUUSU 13 2 0 0 
SANDRA'S CUBAN CELEBRATION 
CASPER MAR-LINI FALLU 13 3 6 31 
SANDRA'S CUBAN CELEBRATION 
CASPER SNOWMOON'S DARLING 13 3 10 43 

BELLEZZA'S NEVER SAY NEVER 
HVITER GRAN 
TJUGUFYRAKARAT 12 3 0 0 

MIMARCON BRAD PITT 
ALEKSANDRIAN EXOTIC 
DREAM 12 2 15 51 

MIMARCON BRAD PITT 
DIAMOND PEAK CLIVIA 
MINIATA 12 4 1 4 
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PILLOWTALK'S CHARLEY BROWN JA-KAR VAALEAVIETTELYS 12 2 14 59 

SAHARANDA GONGORA GALEATA 
JATAKABI'S PEPPER'S 
HONEY 12 2 6 24 

YO SOY ABEDUL JATAKABI'S DARK DIAMOND 12 2 5 25 
BELLEZZA'S NEVER SAY NEVER HVITER GRAN ABRIDA 11 3 4 20 
DANDY DAISY WARRIOR LOVELY 
BOY 

PAW'S MYSTERY COCO 
CHANEL 11 3 0 0 

ESPRESSO 
GULLÖGA ONCE UPON 
ATIME 11 3 3 8 

GANESAN BE COOL PIENENKORVEN KATI 11 3 1 4 
JATAKABI'S NORMAN'S MARIUS TAIKA 11 2 2 5 

PAW'S MYSTERY ALONZO LEON 
REDENSTAMM BLACK 
SPIRIT 11 2 0 0 

 

Taulukoissa 6.1 - 6.3 tarkastellaan viiden-
toista käytetyimmän jalostusuroksen jalos-
tuskäyttöä vuosina 2003 - 2017 sekä kahden 
edellisen sukupolven aikana. Jotta rotujen 
geneettinen monimuotoisuus saataisiin säily-
tettyä ja tehollinen populaatiokoko saataisiin 
säilymään/parantumaan, pidetään suurilukui-
silla roduilla (viimeisen viiden vuoden aikana 
rekisteröity vähintään 250 koiraa) suosi-
tuksena, että jalostukseen käytettävällä 
koiralla olisi 1. polven jälkeläisiä enintään 2 - 
3 % ja 2. polven jälkeläisiä enintään 6 - 10 % 
sukupolven (havannankoirilla noin 4 vuotta) 
aikana rekisteröinteihin nähden. Havan-
nalaiset ry rajaa jalostusohjeessaan (liite 2) 
urosten jälkeläismääriä. Narttujen jälkeläismääristä ohjeistetaan Suomen Kennelliiton rekisteröintiohjeessa. 
 
Urosten jalostuskäyttöä tutkittaessa on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, minkä ikäisenä urosta on käytetty 
jalostuksessa ja millaisella aikavälillä uroksen jälkeläiset ovat syntyneet (Taulukko 6.1). Urosten liikakäyttö voi 
olla haitallista perinnöllisten sairauksien suhteen silloin, kun nuorella uroksella astutetaan merkittävä osa yhden 
sukupolven nartuista. Jalostuskäytön ollessa pitkäjänteistä, jälkeläisnäyttö ehtii tulla esiin ja se voidaan 
huomioida paremmin niin uroksen kuin sen jälkeläistenkin jalostusvalinnoissa. Kotimaisten urosten ja tuonti-
urosten lisäksi Suomen havannankoirakantaan ovat jättäneet vuosien varrella jälkensä myös muutamat 
ulkomaiset ”lainaurokset”, jotka ovat saaneet maassamme lyhyen ajan sisällä jopa useita kymmeniä jälkeläisiä. 
Myöhemmin urokset ovat palanneet kotimaahansa. Aivan viime vuosina lainauroksia ei ole enää käytetty 
Suomessa samalla tavalla, kuin 2000-luvun alkupuolella Suomen oman koirakannan kasvettua. 
 
Taulukko 6.1. Viisitoista käytetyintä jalostusurosta vuosina 2003–2017 Prosenttiosuudet kuvaavat uroksen 
ensimmäisen ja toisen polven jälkeläisten osuutta viimeisessä sarakkeessa ilmoitetun sukupolven aikana 
rekisteröidyistä koirista.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta 

 
uros synt. käytetty välillä 

1. polven 
jälkeläisten 

osuus 

2. polven 
jälkeläisten 

osuus 

vuosien  
väliltä  

laskettuna 

1 Bellezza's Never Say Never 2003 2004 - 2011 6,10 % 4,31 % 2005 - 2008 

2 Ganesan Be Cool 2002 2003 - 2009 6,32 % 7,08 % 2004 - 2007 

3 Diamond Peak Casimir 2002 2004 - 2011 5,04 % 9,29 % 2005 - 2008 



 

23 

 

23

4 Dandy Daisy Warrior Lovely Boy 2012 2014 - 2017 3,96 % 0,46 % 2014 - 2017 

5 Pillowtalk's Brumm Bear 2002 2004 - 2011 4,48 % 5,76 % 2005 - 2008 

6 Pillowtalk's Charley Brown 2000 2002 - 2006 6,88 % 15,41 % 2003 - 2006 

7 Massivus Angel’s Calimero “Nody” 2006 2008 - 2013 3,28 % 2,78 % 2009 - 2012 

8 Visakoivun Querido Amigo 2010 2012 - 2016 3,05 % 3,23 % 2013 - 2016 

9 Mimarcon Brad Pitt 2000 2003 - 2011 4,15 % 5,36 % 2004 - 2007 

10 Mr Blue Jeans Sweet Honesty 2000 2002 - 2011 5,09 % 11,14 % 2003 - 2006 

11 Behave’s Joker in Jazz 2008 2010 - 2016 3,58 % 4,48 % 2005 - 2008 

12 Pillowtalk’s Just Like Rodolfo Valentino 2008 2009 - 2015 2,89 % 4,09 % 2010 - 2013 

13 Bicia's Chutney Served With Cocio 2012 2014 - 2017 3,09 % 2,63 % 2013 - 2016 

14 Saharanda Heralds Heyday 2004 2006 - 2015 3,41 % 3,02 % 2005 - 2008 

15 Saharanda Hedera Helix 2004 2005 - 2011 3,30 % 5,88 % 2005 - 2008 
 
Taulukko 6.2. Viisitoista käytetyintä jalostusurosta viimeisen sukupolven ajalta (2014–2017).  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (11.2.2018) 

    Tilastointiaikana Toisessa polvessa Toisen 
polven % 

osuus 
kaikista 

rekisteröin-
neistä til.aik.   Uros Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja 

1 DANDY DAISY WARRIOR LOVELY BOY 20 86 4,04 % 4 % 2 10 0,46 % 

2 BICIA'S CHUTNEY SERVED WITH COCIO 12 61 2,87 % 7 % 14 57 2,62 % 

3 TIFON YAN FRANK 13 59 2,77 % 10 % 8 24 1,10 % 

4 BAYARIN MERRY MAKER 9 48 2,25 % 12 % 2 9 0,41 % 

5 VISAKOIVUN QUERIDO AMIGO 11 46 2,16 % 14 % 15 70 3,22 % 

6 PAW'S MYSTERY ALONZO LEON 9 44 2,07 % 16 % 1 2 0,09 % 

7 CAMILLO STAR OF HAVANNA 10 42 1,97 % 18 % 0 0 0 % 

8 ULROIN EINARI 9 40 1,88 % 20 % 1 1 0,05 % 

9 TORCEDORE'S ACIERTO DEL AMORE 9 37 1,74 % 22 % 4 16 0,74 % 

10 SMÖTKYN RIIKON MUSTIKKA 8 37 1,74 % 23 % 2 7 0,32 % 

11 PILLOWTALK'S FIRE N'ICE 8 37 1,74 % 25 % 4 16 0,74 % 

12 
TAILORMADE TREASURE STAR OF HA-
VANNA 10 36 1,69 % 27 % 12 50 2,30 % 

13 ZODIAKA'LA STAR'S CAUSE I'M THE ONE 8 30 1,41 % 28 % 18 80 3,68 

14 AMAZING ARAGORN STAR OF HAVANNA 7 30 1,41 % 30 % 1 4 0,18 % 

15 JA-KAR CUURAN KUKKA 6 30 1,41 % 31 % 0 0 0 % 
 
Taulukko 6.3. Viisitoista käytetyintä jalostusurosta 2. viimeisen sukupolven ajalta (2010–2013).  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (5.3.2013) 

  
Tilastointi- 

aikana 
Toisessa polvessa 

kaikkiaan 
Toisen polven  

% osuus 
 kaikista 
rekiste- 

röinneistä 
til.aik. 

 
Uros Pentueita Pentuja 

%-
osuus  

kumulat. 
% Pentueita Pentuja 

1 
Pillowtalk's Just Like Rodolfo 
Valentino 

13 47 2,21 % 2 % 4 19 0,88 % 

2 Bamse's Humle Bear 9 42 1,97 % 4 % 1 6 0,23 % 

3 Bamse's Jul Godis 10 37 1,74 % 6 % 2 11 0,51 % 

4 Pillowtalk's Cher Mon Coeur 7 36 1,69 % 8 %     0,00 % 
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5 Mimarcon Brad Pitt 7 34 1,60 % 9 % 17 61 2,84 % 

6 Liveoak's As Good As It Gets 9 34 1,60 % 11 % 5 22 1,02 % 

7 Sanillan Twilight Zone 10 34 1,60 % 12 % 1 2 0,09 % 

8 Gyöngyösi Pelyhes Jack 8 32 1,50 % 14 % 7 31 1,44 % 

9 Behave's Joker In Jazz 7 32 1,50 % 15 % 3 12 0,56 % 

10 Bellezza's Never Say Never 6 31 1,46 % 17 % 16 72 3,35 % 

11 Tiziana Egyptian Jasper 7 31 1,46 % 18 % 2 8 0,37% 

12 Diamond Peak Casimir 7 29 1,36 % 20 % 26 115 5,35 % 

13 Chewbaccas Keep Fit Kermit 6 29 1,36 % 21 % 5 27 1,26 % 

14 
Dream Maker Of Tai Poseido-
nas 

6 29 1,36 % 22 %     0,00 % 

15 Ganesan Jet Set Jerry 8 28 1,32 % 24 % 12 60 2,79 % 

  YHTEENSÄ 120 505 23,73 %   101 446 6,90 % 

         Taulukosta 6.1 näemme, että viidestätoista (15) käytetyimmästä uroksesta vuosina 2003 - 2017 vain yksi uros 
mahtuu yleiseen sukupolvittain lasketun jälkeläismäärän maksimin vaihteluun 1. sukupolven jälkeläisten mukaan. 
Kun katsotaan samaa asiaa 2. sukupolven jälkeläismäärillä laskettuna, tilanne on hiukan parempi sillä vain kaksi 
urosta ylittää yleiseksi ohjeeksi annetun 6 - 10 % arvon. Uroksien Pillowtalk's Charley Brown ja Mr. Blue Jeans 
Sweet Honesty osalta 1. polven jälkeläisten jalostuskäyttö on saatava pienenemään/loppumaan muutamaksi 
vuodeksi, koska niitä on käytetty aivan liikaa. Toisaalta on myös muistettava, että vielä 1990-luvun puolivälissä 
Suomessa oli hyvin vähän havannankoiria ja useiden urosten jälkeläismäärät kasvoivat aivan liian suuriksi 
populaation kokoon nähden.  
 
Taulukoista 6.2. ja 6.3. nähdään, että kahden viimeisen sukupolven aikana urosta Dandy Daisy Warrior Lovely 
Boy lukuunottamatta kaikki urokset ovat alittaneet sukupolvittain lasketun ensimmäisen sukupolven 
jälkeläismäärän enimmäissuosituksen (3 % suurilukuiset rodut). Toisen polven jälkeläismäärien prosenttiluvut on 
laskettu kyseisen sukupolven aikana (kaikki rekisteröinnit yhteensä). Näistä nähdään, ettei yksikään uros ylitä 
suositeltua 6 - 10 % määrää.  
Edellisen sukupolven (vuodet 2014 - 2017) käytetyimpien urosten toisen polven jälkeläismäärien pitäisikin olla 
pieniä, sillä niiden ensimmäisen polven jälkeläiset ovat vielä alle 4-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan jalostukseen 
käytettiin viimeisen sukupolven (2014 - 2017) aikana 172 ja edellisen sukupolven (2010 - 2013) aikana 206 eri 
urosta. Kennelliiton jalostusstrategiassa mainitaan, että jalostukseen käytetään mahdollisimman pitkäikäisistä 
suvuista polveutuvia koiria. Taulukosta 6.1. voidaan laskea, että jotkin havannaurokset ovat saaneet jälkeläisiä yli 
10-vuotiaina. 
 
Taulukko 7.1. Viisitoista käytetyintä jalostusnarttua vuosina 2003–2017. Prosenttiosuudet kuvaavat nartun 
ensimmäisen ja toisen polven jälkeläisten osuutta viimeisessä sarakkeessa ilmoitetun sukupolven aikana 
rekisteröidyistä koirista.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta  

  Narttu synt. käytetty välillä 

1. polven 
jälkeläisten 
osuus 

2. polven 
jälkeläisten 
osuus 

vuosien 
väliltä 
laskettuna 

1 KUUSIVIRTA STELLA 2010 2012-2016 1,72 % 1,07 % 2012-2015 

2 SAHARANDA BETULA ALBA 2001 2003-2008 2,39 % 19,82 % 2003-2006 

3 JATAKABI'S XQUISITE 2008 2010-2015 1,26 % 1,95 % 2010-2013 

4 JATAKABI'S DREAM COME TRUE 2010 2012-2016 1,26 % 1,31 % 2012-2015 

5 MONA 2002 2004-2008 1,72 % 1,53 % 2004-2007 

6 DANDY DAISY WARRIOR PANDORA 2011 2013-2017 1,21 % 2,75 % 2012-2015 

7 BELLEZZA'S BLACK PEARL 2004 2006-2011 1,31 % 3,29 % 2006-2009 

8 KUUSIVIRTA AURORA 2000 2002-2009 2,67 % 1,20 % 2002-2005 
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9 MÄNTYHAVUN DOORA 2010 2012-2016 1,17 % 1,21 % 2012-2015 

10 SUGAR SKY SUNNY STAR OF HAVANNA 2011 2013-2017 1,15 % 0,97 % 2013-2016 

11 FREGANCIAS NIKE 2006 2008-2011 1,15 % 0,65 % 2008-2011 

12 CEMILLA ADRIANNA 2007 2009-2013 1,14 % 0,87 % 2009-2012 

13 REDENSTAMM BLACK SPIRIT 2011 2013-2017 1,15 % 0,46 % 2013-2016 

14 VISAKOIVUN GLORIA GLORIOSA 2003 2005-2009 1,40 % 1,62 % 2005-2008 

15 NO IMPERFECTION ASTAROFGOLD 2005 2008-2011 1,14 % 1,95 % 2007-2010 
 

Taulukko 7.2. Viisitoista käytetyintä jalostusnarttua viimeisen sukupolven ajalta (2014–2017).   
Lähde: SKL:n jalostustietokanta  

    Tilastointiaikana Toisessa polvessa 

Toisen polven % 
osuus kaikista 

rekisteröinneistä 
til.aik.   Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja 

1 KUUSIVIRTA STELLA 3 23 1,08 % 5 23 1,06 % 

2 REDENSTAMM BLACK SPIRIT 4 22 1,03 % 2 10 0,47 % 

3 DANDY DAISY WARRIOR PANDORA 4 21 0,99 % 13 59 2,71 % 

4 SUGAR SKY SUNNY STAR OF HAVANNA 3 20 0,94 % 3 21 0,97 % 

5 MÄNTYHAVUN DOORA 3 19 0,89 % 5 26 1,20 % 

6 REDENSTAMM JET SET DIAMOND 4 19 0,89 % 1 2 0,09 % 

7 REDENSTAMM WHITE HOPE 4 18 0,85 % 4 15 0,69 % 

8 DANZON BURNING LOVE 3 17 0,80 % 0 0 0 % 

9 JATAKABI'S DREAM COME TRUE 2 16 0,75 % 9 28 1,29 % 

10 VISAKOIVUN ESTRELLA ETERNA 3 16 0,75 % 1 5 0,23 % 

11 NOTCHILL'S NOMIKA DACAPO 4 16 0,75 % 0 0 0 % 

12 REDENSTAMM PANTHERA 3 16 0,75 % 3 13 0,60 % 

13 DANZON ADORIA 3 15 0,70 % 2 9 0,41 % 

14 BELLEZZA'S SPECIAL DESIGN 4 15 0,70 % 3 7 0,32 % 

15 CALLUNAVIAS ICE ON FIRE 3 15 0,70 % 0 0 0 % 
 

Taulukko 7.3. Viisitoista käytetyintä jalostusnarttua 2. viimeisen sukupolven ajalta (2010–2013).   
Lähde: SKL:n jalostustietokanta 

    Tilastointiaikana Toisessa polvessa Toisen polven 
% osuus 
kaikista 

rekisteröinneistä 
til.aik.   Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja 

1 MASSIVUS ANGEL'S NATHY 4 19 0,91 % 3 18 0,84 % 

2 REDENSTAMM STARS'N MOON 4 18 0,86 % 11 51 2,37 % 

3 NICOLEN FESTINA LENTE 3 17 0,81 % 4 15 0,70 % 

4 TARINAKUMMUN BENTEN 3 16 0,77 % 8 42 1,95 % 

5 MARCOSA'S BELLE OF TIZIANA BALL 3 16 0,77 % 2 7 0,33 % 

6 JUBILADA ALEGRE ARABELLA 2 15 0,72 % 0 0 0 % 

7 LUMIKUONO LAS SOLEARES 3 15 0,72 % 1 6 0,28 % 

8 VISAKOIVUN GINEBRA SABROSA 3 15 0,72 % 6 22 1,02 % 

9 CEMILLA BEANCA 2 15 0,72 % 10 42 1,95 % 

10 KUUSIVIRTA STELLA 2 14 0,67 % 5 23 1,07 % 

11 JATAKABI'S XQUISITE 2 14 0,67 % 10 42 1,95 % 
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12 LAMONA 3 14 0,67 % 5 12 0,56 % 

13 CEMILLA ADRIANNA 2 13 0,62 % 4 19 0,88 % 

14 KINWAY MISTY MELODY 2 13 0,62 % 3 16 0,74 % 

15 WINSLETT'S ORANGE LICORICE 2 13 0,62 % 3 14 0,65 % 
 
Taulukon 7.1. pohjalta katsottuna narttujen tilanne on luonnollisesti huomattavasti parempi kuin urosten, mutta 
yllättävää kyllä nartuistakin löytyy yksi narttu, jonka 2. polven jälkeläismäärät ylittävät nuo yleiset suositusarvot 
kirkkaasti. Tämä narttu on Saharanda Betula Alba. Havannalaiset ry:n tuleekin miettiä olisiko syytä liittää 
jalostusohjeeseen 2. polven jälkeläismääriin liittyviä rajoituksia. 
 
Kaiken kaikkiaan jalostukseen käytettiin viimeisen sukupolven (2014 - 2017) aikana 329 ja edellisen sukupolven 
(2010–2013) aikana 355 eri narttua. 
 
Havannankoirien PEVISA-ohjelmaan (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) päätettiin 
ylimääräisessä kokouksessa 19.5.2018 lisätä myös jälkeläismäärärajoitus seuraavasti: "Urosten 
jälkeläismäärärajoitus: Alle 4-vuotiaana enintään 25 pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään aina koko-
naan." (muutos astuu voimaan 1.1.2019 alkaen). Lisäksi Havannalaiset ry:n jalostusohjeessa suositellaan 
seuraavaa: ”Narttua, jolla on 5 pentuetta, ei tule käyttää jalostukseen. Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 
2,5 % edellisen vuoden rekisteröintimäärästä. Nykyisellä rekisteröintimäärällä (v. 2017; 518 kpl) lukumäärä on 
noin 13 pentua/vuosi. Alle 4-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 25 jälkeläistä. Uroksella saa elinaikanaan olla 
enintään 60 jälkeläistä.” 
 
Niin uroksissa, kuin nartuissakin on jalostukseen käytettyjen eri yksilöiden määrä lähtenyt laskusuuntaiseksi parin 
viimeisen sukupolven aikana. Tätä kehitystä on syytä seurata tarkasti ja suunta on saatava varsinkin urosten 
kohdalta taas kasvusuuntaiseksi. 
 
Kuten liitteen 4 sukutauluista nähdään, on viidentoista käytetyimmän jalostusuroksen ja -nartun välillä joitain 
sukulaisuussuhteita. Uroksista nousee esiin Voila Up To The Minute, joka on isänä käytetyimmällä uroksella ja 
toiseksi ja viidenneksi käytetyimmällä nartulla. Kolmanneksi käytetyin uros Diamond Peak Casimir on isänä 
kahdenneksitoista käytetyimmällä nartulla. Kolmanneksi käytetyimmän uroksen isä Visakoivun Zarpazo Tierno on 
myös neljänneksitoista käytetyimmän nartun isänä. Kuudenneksi käytetyin uros Pillowtak's Charley Brown on 
isänä seitsemänneksi käytetyimmällä nartulla. Huolestuttavaa on, että neljänneksitoista käytetyin uros Saharanda 
Heralds Heyday ja viidenneksitoista käytetyin uros Saharanda Hedera Helix ovat täysveljeksiä. 
 
Narttujen välillä sukulkaisuussuhteita ei ole havaittavissa muuten, kuin jo urosten kautta mainitut suhteet. 
 
Liitteen 4 ja taulukon 3 pohjalta huolestuttavana voidaan pitää sitä, että käytetyimpien urosten listalle on noussut 
aivan viime vuosina useita uusia nuoria uroksia, vaikka nykyinen populaatio mahdollistaa urosten 
laajamuotoisemman käytön. Muutama näistä koirista on vielä nuoria eikä niiden jälkeläisistä tai mahdollisesti 
periyttävistä sairauksia ole ollut mahdollista muodostaa vielä kuvaa. Viidentoista käytetyimmän uroksen 
jalostuskäyttöä pitäisi huomattavasti vähentää ja niiden toisen polven jälkeläisten jalostuskäytön tulee olla 
vähäistä ja suunnitelmallista, jotta kyseisten koirien geenijälki ei pääse pienentämään havannankoirien 
jalostuspohjaa Suomessa. Lisäksi olisi tärkeää pyrkiä estämään uusia nuoria uroksia nousemasta tälle listalle. 
 
Edellä esitettyjen jalostustaulukoiden ja käytetyimpien jalostuskoirien sukulaisuusvertailujen perusteella voidaan 
todeta, että Suomen kannassa on käytetty varsin paljon samoja yksilöitä, ja että nämä yksilöt ovat olleet usein 
myös läheistä sukua toisilleen. Geenipohjan laajuuden turvaamiseksi kasvattajien tulisi välttää samojen 
näyttelymenestyjien jalostuskäyttöä hyvin runsaassa määrin ja pyrkiä sen sijaan harkitsemaan esimerkiksi näiden 
koirien vähemmän tunnettujen sukulaisten, tai muiden vähemmän käytettyjen urosten jalostuskäyttöä. Lisäksi 
kasvattajien tulee suosia hieman vanhempia uroksia jalostuskäytössä. Viime vuosina on käytetty runsaasti myös 
uroksia, joille itsellään tai niiden jälkeläisillä ei välttämättä ole juurikaan näyttelytuloksia. Jalostustoimikunta myös 
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suosittelee, että yhdistelmän neljän polven sukutaulun sukusiitosprosentti, jalostustietojärjestelmästä katsottuna, 
olisi alle 6,25 %, mikä vastaa teoreettisesti serkusten sukusiitosprosenttia. Sukusiitosprosentti ei ole viime 
vuosina enää noussut ongelmaksi suurimmaksi osaksi yhdistelmiä, vaikka laskennassa käytetty 
sukusiitosprosentti ei kylläkään anna täyttä kuvaa sukusiitosasteesta.  
 
Jalostusurosten määrä tulisi saada selvästi suuremmaksi jalostusnarttujen määrään verrattuna. Jalostuskoirien 
käyttörajoituksia koskevien ohjeiden lisäksi muita keinoja jalostuspohjan laajuuden turvaamiseksi ovat mm. 
narttujen astuttaminen ulkomaisilla uroksilla, sukutaustoiltaan erilaisten tuontikoirien hankkiminen, sekä 
jalostusurosten lainaaminen jalostuskäyttöä varten ulkomailta. Kuitenkaan ei ole popullation kannalta 
tarkoituksenmukaista käyttää yksittäisiä tuontiuroksia liian monelle nartulle, vaan urosten jälkeläisrajoitusten tulee 
täyttyä myös tuontikoirilla. Tuontien ja ulkomaisten urosten jalostuskäytössä olisi myös huomioitava, että niitä 
käytetään juuri oikeisiin narttuihin yhdistäen, jotta yhdistelmistä saataisiin suurin mahdollinen hyöty 
havannankoirien tehollisen populaation ja geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi/parantamiseksi. 
Tuontikoirien kohdalla tulee myös muistaa, että ne eivät automaattisesti tuo merkittävää lisää rodun geenipooliin, 
sillä monet ulkomaiset koirat periytyvät samoista linjoista kuin Suomessa olevat jalostuskoirat. Sukutaulujen 
tarkastelu tuonteja mietittäessä on äärettömän tärkeätä. Tuontikoirien osalta on huomioitava myös, että tiedot 
koiran ja sen sukulaisten sairauksista ovat usein puutteellisia. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa 
jalostukseen käytetään perimältään huonotasoista koiraa. Tämän takia on tärkeää tarkkailla koiran 
jälkeläistuloksia ja jälkeläisten terveyttä. Varsinkin tuontikoirien kohdalla hidas ja pitkäjänteinen jalostuskäyttö on 
erittäin tärkeätä, jotta nähdään mahdolliset terveysongelmat jälkeläisissä ennen kuin jälkeläismäärä kasvaa 
suureksi. 
 
Yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena havannankoirien perimän monimuotoisuuden selvittämisessä voidaan 
pitää MyDogDNA-kartoitusten lisäämistä ja sitä kautta perimän monimuotisuuden selvittämistä kotimaassa ja 
muihin maihin nähden. Perimän monimuotoisuutta voidaan tällä hetkellä selvittää tutkimalla DLA-alueella 
sijaitsevien immuunivasteeseen vaikuttavien geenien heterogeenisyyttä. DLA-alueen tulokset ovat yksi osa 
MyDog-DNA testistä saatavia tuloksia. Perimän monimuotoisuuden kartoittaminen avaa uusia mahdollisuuksia 
kasvattajille säilyttää ja mahdollisesti jopa lisätä rodun geneettistä monimuotoisuutta. Ensimmäiset yksittäisten 
havannankoirien perimän monimuotoisuutta selvittävät tutkimukset on teetetty keväällä 2013 (Genoscoperin 
pilottitutkimus). Vuoden 2018 alussa MyDogDNA-testi on tehty 32 havannankoiralle.  
 
4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
 
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä havannankoiran 
käyttötarkoituksesta 

Havannankoira kuuluu FCI:n luokituksessa ryhmään 9 seura- 
ja kääpiökoira. Näiltä roduilta ei vaadita käyttötulosta. 
Havannankoira on rotumääritelmän käyttötarkoituksen (liite 1) 
mukaan seurakoira, ja tätä virkaa se kasvattajilta ja omistajilta 
saadun palautteen mukaan hoitaa myös nykyisin varsin 
kunniakkaasti. Käyttöominaisuudet ovat siis säilyneet rodussa 
erinomaisesti. Yksi merkittävimmistä rodun suosion 
taustatekijöistä on havannankoirien luonne, jota rotumääritelmä 
kuvaa sanoin ”ystävällinen, leikkisä, iloinen, jopa hieman 
ilveilevä ja rakastettava hurmuri.” Rotumääritelmässä myös 
mainitaan, että havannankoira on ”poikkeuksellisen valpas ja 
siksi helppo kouluttaa varoittamaan vieraista” ja, että havan-
nankoira ”rakastaa lapsia ja leikkii väsymättä heidän 
kanssaan”. 
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4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin 
 
Havannankoirissa ei ole ollut havaittavissa selkeää jakautumista erilaisiin linjoihin, käyttötarkoituksen tai luonteen 
perusteella. Vertailua luonteen ja käyttöominaisuuksien suhteen tällä perusteella ei voida tehdä.  
 
4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen tai käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien testaus ja/tai 
kuvaus 
 
Havannankoiran PEVISA ohjelmassa ei ole vaatimuksia luonteeseen, käyttätymiseen tai käyttöominaisuuksiin 
liittyen. Havannankoirissa ei ole ollut liioin havaittavissa selkeää jakautumista erilaisiin linjoihin, käyttötarkoituksen 
tai luonteen perusteella. 
 
4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 
 
Havannankoirien luonnetta on arvioitu Suomessa vielä todella vähän populaatioon kokoon nähden luonnetestien 
ja MH-luonnekuvausten avulla. Rodun luonnearviot ovat perustuneet pitkälti kasvattajien ja harrastajien 
huomioihin omista kasvateistaan ja koiristaan, sekä näyttelyissä, erilaisissa kokeissa ja yhdistyksen tapaamisissa 
kohtaamiensa koirien käyttäytymisestä. Vuodesta 2007 alkaen Havannalaiset ry:n jalostustoimikunta on saanut 
tietoa myös kannan terveyttä ja luonnetta kartoittavista kyselyistä. Yleisesti ottaen havannankoirien 
käyttäytymisessä ei ole havaittu merkittäviä sukupuolten välisiä eroja.  
 
Vuonna 2007 käynnistetyn terveyskyselyn yhteenveto julkaistiin Havannalainen-lehdessä vuonna 2012. 
Yhteenvetoon mennessä vastauksia oli saatu 159:stä havannankoirasta. Kyselyssä pyydettiin koirien omistajia 
kuvailemaan koiransa luonnetta ja kertomaan, onko koira esim. voimakkaasti arka, hiukan arka, varautunut, 
apaattinen, rohkea, aggressiivinen, dominoiva tai alistuva. Vastauksista ilmeni, että 66 % vastanneiden koirista 
kuvailtiin rohkeiksi, reippaiksi tai vilkkaiksi vailla mitään mainintoja varautuneisuudesta. Osa näistä koirista oli 
jonkin verran dominoivia luonteeltaan. 22,6 %:lla koirista luonteessa esiintyi jonkin verran varautuneisuutta, 
arkuutta tai ujoutta, mutta hallitsevana luonteenpiirteenä näiden koirien kohdalla oli omistajien mielestä 
pääasiassa iloisuus ja leikkisyys. Toisaalta rodussa esiintyvä lieväkin varautuneisuus, arkuus tai ujous on asia, 
johon jalostustoimikunnan ja rodun kasvattajien tulee kiinnittää enemmän huomiota. Havannalaiset ry:n tietoon 
on tullut toistaiseksi vain yksi pelkoaggressiotapaus, jonka lisäksi kyselyssä yksi koira todettiin pelkopurijaksi 
muita koiria kohtaan ja yksi hieman aggressiiviseksi. Muutamassa kaavakkeessa koiran luonteen kerrottiin 
muuttuneen huonompaan suuntaan vasta vakavan sairastumisen myötä.  

 
Vuoden 2012 syksyllä terveyskyselyä päivitettiin. Siinä tiedusteltiin 
luonteen osalta erikseen myös paukkuarkuuden ja eroahdistuksen 
esiintymistä, sekä onko koira tottunut vai tottumaton erilaisiin tilanteisiin ja 
vieraisiin ihmisiin.  
 
Päivitettyyn kyselyyn (liite 6) oli saatu vuoden 2017 loppuun mennessä 62 
vastausta, 30 uroksen omistajalta ja 32 nartun omistajalta. Kyselyn 
vastauksista ilmeni, että 88,7 % koki, että koira tottuu erilaisiin paikkoihin ja 
tilanteisiin nopeasti.  Uusiin asioihin tottumattomia kuvattiin olevan 3,2 %. 
Leikkisäksi koiransa kuvasi 72,6 % ja rohkeaksi 59,7 %. Paukkuarkuutta 
ilmeni 21 %:lla koirista, alistuvuutta 21 %:lla, varautuneisuutta 17,7 %:lla, 
arkoja oli 12,9 % ja dominoivia 12,9 %.  Ihmistä väistäviä koiria kuvattiin 
olevan 11,3 % ja apaattisia 3,2 %.  Hormoneilla kuvasi olevan vaikutusta 
käytökseen juoksuaikoina 27,4 %:lla.  Tämän kyselyn pohjaltakin voidaan 
todeta, että luonteita pidettiin pääasiassa leikkisinä ja rohkeina, ja koirat 
tottuivat erilaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin nopeasti..  Kuitenkin rodussa 
esiintyvät asiat tuloksissa, kuten mm. varautuneisuus, arkuus, ujous, 
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dominoiva luonteenlaatu ja paukkuarkuus ovat asioita, jotka eivät kuulu havannankoiran toivottuihin 
luonteenominaisuuksiin ja jalostustoimikunnan ja rodun kasvattajien tulee kiinnittää enemmän huomiota näihin 
asioihin, jotta tilanne ei pääse huononemaan. Jalostustoimikunta kannustaakin jäsenistöä vastaamaan 
havannankoirien käyttäytymiskyselyyn, mistä muokattiin oma, nettipohjainen kyselynsä vuonna 2017. 
 
Jalostustoimikunta toteutti vuonna 2010 myös eläinlääkäriasemille kohdistetun terveyskyselyn. Kyselyyn saatiin 
vastaukset kolmeltatoista eläinlääkäriasemalta, joissa oli ollut hoidettavana yhteensä 704 havannankoiraa. 
Vastauksissa eläinlääkäriasemat vastasivat kysymykseen ”Käsityksenne rodun luonteesta?” seuraavasti: ”iloisia, 
ystävällisiä, hyväluonteisia, varautuneita, suhteellisen helposti käsiteltäviä” (6 vastausta) ja ”melko arkoja, hiukan 
arkoja, osa arkoja” (3 vastausta). Neljä asemaa ei vastannut kysymykseen ollenkaan. Valitettavasti 
eläinlääkäriasemat eivät eritelleet vastauksissa tämän tarkemmin, kuinka yleistä arkuus oli ollut heillä hoidet-
tavana olevissa koirissa.  
 
”MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri 
käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia 
kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta.” Lainattu SKL:n sivuilta. 
MH-luonnekuvattuja havannankoiria on vain yksi (vuonna 2012), havannankoiranarttu Tarinakummun Benten 
(FIN34475/06). MH-luonnekuvaukseen pohjautuen ei voida tämän yksittäis tuloksen perusteella tehdä mitään 
johtopäätöksiä.   
MH luonnekuvauksesta olisi tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista tehdä rodun ihanneprofiili selkeyttämään 
rodulta edellytettäviä luonteenominaisuuksia ja käyttäytymismallia, tällä hetkellä Havannalaiset ry on kuitenkin 
keskittyneet hiomaan luonnetestin (LTE) ihanneprofiilia rotumme kannalta oikeaksi.  
 
”Luonnetesti on koiran luonteen virallinen testaus ja siten se on ainutkertainen ja vain tietyin edellytyksin 
uusittavissa.Se ei ole koe eikä kilpailu. Vaikka lopputulos on pisteytetty, on tärkeämpää katsoa lomakkeesta se, 
mitä koirasta kerrotaan. Testin loppupistemäärä on merkitsevä vain, jos testi on rodulle valionarvon edellytys tai 
jos se on vähemmän kuin +75 pistettä, jolloin testin saa uusia. Seurakoiralle on tärkeää, että koira on 
tasapainoinen ominaisuuksiltaan. Tasapainoinen, pienellä määrällä kaikkia ominaisuuksia varustettu seurakoira 
on iloinen ystävä, joka turvaa mielellään laumaansa ja viihtyy sen parissa. Harrastuskoiralta voidaan kuitenkin 
odottaa enemmän luonteen vahvuutta ja silloin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät hermot, toimintakyky ja 
tasapainossa oleva vilkkausaste eli temperamentti.” Lainattu SKL:n sivuilta. 
 
Luonnetestattuja (LTE) koiria on viidentoista viimeisen vuoden aikana (2003 - 2017) ollut yhteensä 26 kpl.  
Jokainen yksittäinen koira on osallistunut kertaalleen luonnetestiin, uusinta testituloksia ei ole yhdelläkään 
koiralla. Kaikki koirat ovat suorittaneet testin loppuun saakka. Aikaisempia tuloksia löytyy kennelliiton 
jalostustietokannasta 3 kpl, jotka ovat vuosilta 2001, 2000 ja 1998; kyseisten koirien kokonaispisteet ovat olleet 
97 / 74 / -56. 
 
Kuten alla olevasta taulukosta 8 voidaan nähdä vuosina 2016 ja 2017 on testattujen määrään saatu lievää 
nousua.  Havannalaiset ry on kyseisinä vuosina ensimmäisiä kertoja järjestänyt omat luonnetestitapahtumat. 
Molempina vuosina luonnetesteihin osallistui 6 havannankoiraa.  Kaikeen kaikkiaan populaation kokoon nähden 
testattujen määrä on kuitenkin vielä todella pieni. Luonnetestien järjestämistä on tarkoitus jatkaa vuosittain, 
tavoitteena tällä tavoin kannustaa rodun harrastajia testauttamaan koiriaan ja lisätä aktiivisuutta asian suhteen. 
 
Taulukko 8 kertoo kuinka monta koiraa on osallistunut kunakin vuonna luonnetestiin ja minkälaiset 
kokonaispisteet kukin yksilö on saanut.  Lopuksi taulukossa on laskettu kuinka monta prosenttia 
luonnetestattujen koirien määrä on kyseisen vuoden rekisteröinneistä. 
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Taulukko 8. Vuonna 2003 - 2017 luonnetestatut. Lähde SKL:n jalostustietokanta 9.1.2018 
VUOSI  LTE 

OSALLISTUNEIDEN 
MÄÄRÄ 

Koira  
1. 

Koira 
2. 

Koira 
3. 

Koira 
4. 

Koira 
5 

Koira 
6. 

Koira 
7. 

Osallistuneiden 
määrä % 
kyseisenä vuonna 
rekisteröidyistä 
koirista  

2017 6 80 70 68 54 0 -26  1.2 % 
2016 7 130 110 95 83 74 68 -11 1,2 % 
2015 2 203 110      0,3 % 
2014         0 % 
2013 1 144       0.2 % 
2012 3 110 108 58     0,5 % 
2011 1 58       0,2 % 
2010 1 119       0,2 % 
2009 1 99       0,2 % 
2008         0 % 
2007 1 29       0,2 % 
2006 1 210       0,2 % 
2005         0 % 
2004 2 138 119      0.6 % 
2003         0 % 

 
Kuten yksittäisten koirien pisteytyksistä voidaan nyt 15 vuoden aikana nähdä, hajonta on ollut melkoisen suurta 
korkeimman pistemäärän ollessa +210 ja matalimman -26.  Testatusta 26 havannankoirasta yli +200 pistettä on 
saanut 2 kpl; +199 - +150 pistettä 0 kpl, +149 - +100 pistettä 9 kpl, +99 - +50 pistettä 11 kpl, +49 - 0 pistettä 2 
kpl, -1- -50 2 kpl.  Suurimmalla osalla testatuista havannankoirista pistemäärät asettuvat siis +99 - +50 pisteen 
väliin 11 kpl ja heti toisena pistemäärät +149 - +100 pistettä 9 koiraa.  Näiden osuus 15 vuoden aikana testatujen 
määrästä on 76.9 %. 
 
Havannalaiset ry:n hallitus ja jalostustoimikunta kävivät havannankoirien luonnetestin ihanneprofiilia läpi vuonna 
2017. Ihanneprofiilin tarkastelussa oli lisäksi apuna järjetön järjestämiin luonnetestitapahtumiin osallistuneiden 
kahden luonnetestituomarin näkemykset havannankoiran ihanneprofiilista.  
 
Taulukko 9. Havannankoirien luonnetestin ihanneprofiili osa-alueittain. Taulukko päivitetty 28.1.2018. 

Havannankoiran ihanneprofiili luonnetestissä 2018 
Toimintakyky +1 a kohtuullinen / +1b kohtuullisen pieni  Pisteet 15 
Terävyys +1a pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua /  
Terävyys +1b koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä 

Pisteet 1 

Puolustushalu +1 pieni Pisteet 1 
Taisteluhalu +2 a kohtuullinen / 
+2b kohtuullisen pieni 

Pisteet 20 

Hermorakenne +2 tasapainoinen pisteet 70 
Temperamentti +3 vilkas pisteet 45 
Kovuus +1 hieman pehmeä Pisteet 8 
Luoksepäästävyys +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin Pisteet 45 
Laukauspelottomuus +++ laukausvarma / ++ laukauskokematon  

Yhteispistemäärä 205 
 
Aikaisempaa ihanneprofiilia muokattiin seuraavissa osioissa: 
- toimintakyvyn osalta siten, että hyvän ollessa ihan sallittu ominaisuus, katsottiin että havannankoiralla kuitenkin 
riittää myös toimintakykyyn arvio ’kohtuullinen’ 
- puolustushalun kohdalla katsottiin, että arvio ’pieni’ on riittävä havannankoiralle, joka on seurakoira 
Muilta osin ihanneprofiili pidettiin käytännössä entisenlaisena.  Kokonaispisteisiin tällä oli vaikutusta siten, että 
entisen +222, sijaan, ideaalipistemäärä on +205. 
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Luonnetestattujen koirien yksittäisten osioiden pistemäärän jakaantumista on käsitelty taulukossa 10. Siinä on 
kuvattu kuinka monen koiran luonnearvio on osunut johonkin tiettyyn kohtaan ja kuinka paljon osuus on 
prosentteina (%) testattujen koirien määrästä (26 kpl).  
 

Taulukko 10. Vuonna 2003 - 2017 testatut. Lähde SKL:n jalostustietokanta 9.1.2018 

Luonnetestin 
suorittaneiden koirien 
tuloskooste vuosilta 

2003-2017 
(26 koiraa) 

Arvostelu Pisteet Koirien 
osuus  

testatuista 
kpl- 

määränä 

Koirien 
osuus 

testatuista  
%-määränä 

Vuoden 2014 jälkeen 
hajautetun osion tulokset 

yhteensä 

 
TOIMINTAKYKY + 3 suuri + 45    
 + 2 hyvä + 30 1 3,8 %  
käytössä   
v. 2007-2014 
ei eril. a ja b kohtia 

+ 1 kohtuullinen + 15   +1, +1a, +1b 
yht. 30,7 % 

 + 1a kohtuullinen + 15 5 19,2 % 
 + 1b kohtuullisen 

pieni 
+ 15 3 11,5 % 

 - 1 pieni - 15 16 61,5 %  
 - 2 riittämätön - 30 1 3,8 %  
 - 3 toimintakyvytön - 45    
 
TERÄVYYS      
 +3 kohtuullinen 

ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 

3 4 15,4 %  

 +2 suuri ilman jäljelle 
jäävää 
hyökkäyshalua 

2    

käytössä 
v. 2007-2014 

ei eril. a ja b kohtia 

+1 pieni ilman jäljelle 
jäävää 

hyökkäyshalua 

1   +1, +1a, +1b 
yht. 84,6 % 

 +1a pieni ilman 
jäljelle jäävää 

hyökkäyshalua 

1 14 53,8 % 

 +1b koira, joka ei 
osoita lainkaan 

terävyyttä 

1 8 30,8 % 

 -1 pieni jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin 

 
-1 

   

 -2 kohtuullinen 
jäljelle jäävin 

hyökkäyshaluin 

-2    

 -3 suuri jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin 

-3    

 

PUOLUSTUSHALU +3 kohtuullinen, 
hillitty 

3 4 15,4 %  

 +2 suuri, hillitty 2 1 3,8 %  
 +1 pieni 1 8 30,8 %  
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 -1 haluton -1 13 50,0 %  
 -2 erittäin suuri -2    
 -3 hillitsemätön -3    

 

TAISTELUHALU +3 suuri 30    
käytössä   
v. 2007-2014 
ei eril. a ja b kohtia 

+2 kohtuullinen 20    

 +2a kohtuullinen 20 1 3,8 % 
 +2b kohtuullisen 

pieni 
20 1 3,8 % 

 +1 erittäin suuri 10    
 -1 pieni -10 12 46,0 %  
 -2 riittämätön -20 11 42,3 %  
 -3 haluton -30 1 3,8 %  

 

HERMORAKENNE +3 tasapainoinen ja 
varma 

105    

 +2 tasapainoinen 70 3 11,5 %  
käytössä   
v. 2007-2014 
ei eril. a ja b kohtia 

+1 hieman rauhatom 35   +1, +1a, +1b 
yht. 49.1 % 

 +1a hieman 
rauhaton 

35 12 46,0 % 

 +1b hermostunein 
pyrkimyksin 

35 8 3,1 % 

 -1 vähän 
hermostunut 

-35 3 1,2 %  

 -2 hermostunut -70    
 -3 erittäin 

hermostunut 
-105    

 

TEMPERAMENTTI +3 vilkas 45 9 35,0 %  
 +2 kohtuullisen 

vilkas 
30 15 58,0 %  

 +1 erittäin vikas 15 1 3,8 %  
käytössä   
v. 2007-2014 
ei eril. a ja b kohtia 

-1 häiritsevän vilkas -15   -1, -1a, -1b 
yht. 3.8 % 

 -1a häiritsevän vilkas -15   
 -1b hieman 

välinpiämätön 
-15 1 3,8 % 

 -1c impulsiivinen -15    
 -2 välinpitämätön -30    
 -3 apaattinen -45    

 

KOVUUS +3 kohtuullisen kova 24 2 7,7 %  
 +2 kova 16    
 +1 hieman pehmeä 8 17 65,4 %  
 -1 erittäin kova -8    
 -2 pehmeä -16 7 26,9 %  
 -3 erittäin pehmeä -24    



 

33 

 

33

 
Ihanneprofiiliin verrattaessa voidaan todeta, että kokonaispistemäärältään rodun ihanneprofiilin tuntumiin +205 
pistettä pääsi vain 2 koiraa, näiden pisteiden ollessa +203 ja +210.  
Eriteltynä osa-alueittain toimintakyvyn kohdalla 30,7 %:lla oli rotumääritelmän ihanneprofiilin mukainen arvio 
kohtuullinen/kohtuullisen pieni, suurimmalla osalla koirista 61,5 % ollessa toimintakyvyn kohdalla arvio pieni. 
Hyvin pieni toimintakyky voi kertoa arkuudesta ja ei näin ollen ole suotava ominaisuus seurakoiralle.  
Terävyyden kohdalla suurin osa 84,6 % arvioiduista koirista saavutti ihanneprofiilin kohdan pieni ilman jäljelle 
jäävää hyökkäyshalua /koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä. Millään testatuista koirista ei ollut jäljelle  
jäävää hyökkäyshalua mikä on seurakoiralle ihanteellista.  
Puolustushalun pieni arvion sai 30,8 %, 50 %:n ollessa haluttomia. 
Taiteluhalun suhteen kohtuulllinen/kohtuullisen pieni arvion saavutti vain 7,6 % koirista, suurimmalla osalla arvion 
ollessa 46 % pieni tai 42,3 % riittämätön. Taisteluhalultaan havannan tulisi olla kohtuullinen. Vain yhdellä 
testatuista oli kohtuullinen taisteluhalu. 88,3 % testatuista taisteluhalu oli pieni tai riittämätön. Kun huomioidaan, 
että yksi taisteluhalua testissä mittaava testi on vieraan kanssa leikkiminen, on tässäkin huomioitava mahdollinen 
arkuus / pidättyväisyys (mikä ei ole havannalle hyvä asia).  
Hermorakenteen kohdalla arvion tasapainoinen saavutti 11,5 % koirista, suurimman osan 46 % ollessa hieman 
rauhattomia. Hermorakenteeltaan havannankoiran (kuten koiran yleisestikkin) tulisi olla tasapainoinen. 
Temperamentiltaan vilkkaita oli 35 % arvioiduista koirista, suurimman osan 58 % saadessa arvion kohtuullisen 
vilkas, mikä sekään ei ole huono. Kun on kyseessä rotu, missä haukkuherkkyys on yksi ominaisuuksista voi 
liiallinen temperamentti tehdä elämästä havannan kanssa hyvinkin äänekästä. 

 

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS 
 

+3 hyväntahtoinen, 
luoksepäästävä, 

avoin 

45 13 50,0 %  

käytössä   
v. 2007-2014 
ei eril. a ja b kohtia 

+2 luoksepäästävä 
aavistuksen 

pidättyväinen 

 
30 

   

 +2a luoksepäästävä, 
aavistuksen 

pidättyväinen 

 
30 

6 23,0 %  

 +2b luoksepäästävä 
hieman 

pidättyväinen 

30 7 26,9 %  

 +1 mielistelevä 15    
käytössä   
v. 2007-2014 
ei eril. a ja b kohtia 

-1 selvästi 
pidättyväinen 

-15    

 -1a selvästi 
pidättyväinen, ei 

yritä purra 

-15    

 -1b selvästi 
pidättyväinen, yrittää 

purra 

-15    

 -2 hyökkäävä -30    
 -3 salakavala -45    

 
LAUKAUS-
PELOTTOMUUS 

+++ laukausvarma  11 42,3 %  

 ++ 
laukauskokematon 

 15 57,7 %  

 + paukkuärtyisä     
 -laukausaltis     
 --laukausarka     
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Kovuuden suhteen hieman pehmeä arvion sai suurin osan 65,4 % koirista. Kohtuullisen koviakin löytyi kaksi 
testattujen joukosta. Liiallinen kovuus tekee koirasta haastavan koulutettavan, kuten myös liiallinen pehmeys. 
Luoksepäästävyydeltään hyväntahtoisia, luoksepäästäviä ja avoimia oli 50 % koirista. Loput puolet olivat 
luoksepäästäviä mutta aavistuksen tai hieman pidättyväisiä, mikä ei ole havannankoiralle ominaista käytöstä.  
Laukauspelottomuuden kohdalla laukaisuvarmoja/ laukauskokemattomia arvion saivat kaikki prosettilukujen 
ollessa 42,3 % / 57,7 % 
 
Havannalaiset ry järjesti rodun ensimmäisen jalostustarkastuksen vuonna 2012. Jalostustarkastuksessa 
havannankoirien käyttäytymistä arvioidaan yleisvaikutelman ja käsiteltävyyden osalta. Jalostustarkastuksen on 
toteuttanut, joko kaksi ulkomuototuomaria tai ulkomuototuomari ja 1 - 2 jalostustoimikunnan jäsentä yhdessä. 
Vuosina 2012 - 2017 jalostustarkastukseen on osallistunut yhteensä 40 koiraa.  
 
Taulukko 11. Vuosina  2012 -  2017 jalostustarkastettujen havannankoirien yleisvaikutelman jakautuminen. 
 

Yleisvaikutelma       
tasapainoinen iloinen avoin flegmaattinen arka varautunut agressiivinen 

35 10 5 1 0 3 1 
87.5 % 25 % 12,5% 2.5 % 0 % 7.5 % 2,5 % 

 
Tämän pienen otannan perusteella voidaan vain todeta, että suurinosa jalostustarkastetuista koirista on ollut 
yleisvaikutelmaltaan tasapainoisen oloisia ja käsiteltävyys on ollut normaalia. Kuitenkin täytyy myös huomioida, 
että varautuneisuus, flegmaattisuus tai agressiivisuus eivät ole hyviä havannankoiran luonteenpiirteitä. 
Suomen Kennelliiton hyväksymissä virallisissa koiranäyttelyissä otettiin vuonna 2011 arvostelulomakkeissa 
käyttöön myös kohta "käyttäytymisen arviointi". Vuoden 2017 loppuun mennessä käyttäytymisen arvioinnin 
sisältäviä arvosteluja oli Havannalaiset ry:lle saapunut 10887 kappaletta.  
 
Taulukko 12. Käyttäytyminen näyttelyssä, vuodet  2011 – 2017. 
 Suhtautuminen Tu-

omariin 
    Yleisesti      

 Rodunomainen/ 
käsiteltävissä 

Väistää Vihainen Pelokas Vihainen 
koirille 

Ei mer-
kintää 

Yhteensä 

2011 1239 6 2 2 0 103 1352 

2012 1613 7 0 0 0 52 1672 

2013 1514 5 0 0 0 267 1786 

2014 1347 3 0 0 0 227 1577 

2015 1389 1 0 0 0 128 1518 

2016 1390 2 0 0 1 118 1511 

2017 1287 1 0 0 0 183 1471 

Yht 9779 25 2 2 1 1078 10887 

Yht. % 89,8 % 0,2 % 0,02 % 0,02 % 0,009 % 9,9 %  

 
Vuonna 2015 rodunomaisen tilalle muutettiin sanamuoto käsiteltävissä. 
 
Kuten taulukosta 12 käy ilmi, on vuosien 2011 - 2017 aikana suurimman osan (89,8 %) havannankoirista todettu 
näyttelyssä käyttäytyneen rodunomaisesti/olevan käsiteltävissä. Vain 0,2 % käyttäytymisen osalta arvostelluista 
koirista on väistänyt tuomaria ja vihaisia / pelokkaita on ollut kumpiakin 0,02 % arvostelluista koirista.  Toisille 
koirille vihaisia yksilöitä on ollut vain 1 kpl (0,009 %). 9,9 % arvosteluista ei sisältänyt merkintää koiran 
käytöksestä. 
 
Ulkomailta ei ole ollut saatavilla uutta tietoa havannankoirien luonteen kartoituksista sitten edellisen jalostuksen 
tavoiteohjelman. Edellisessä jalostuksen tavoiteohjelmassa esiteltyjen ulkomaisten kartoitusten (USA:n 
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Kuva 6. Havannankoira lähdössä henkilöhakuun 

rotuyhdistyksen toteuttama kysely vuodelta 2004, Ruotsin rotuyhdistyksen toteuttama kysely vuodelta 2007) ja 
edellä kuvattujen tietojen pohjalta havannankoirien käyttäytymisessä ei näyttäisi olevan suuria eroja koirien 
maantieteellisestä sijainnista riippuen.  
 
Jotta havannankoiraa voitaisiin tulevaisuudessakin kuvailla luonteeltaan ystävälliseksi, leikkisäksi ja iloiseksi 
hurmuriksi jalostustoimikunnan tulee jalostusta ohjatessaan entistä voimakkaammin painottaa oikean, rotu-
tyypillisen luonteen säilyttämisen tärkeyttä. Kasvattajien tulee jalostusvalintoja tehdessään arvioida jalostus-
koiriensa luonteenpiirteitä entistä kriittisemmin, ja määrätietoisesti jättää pois jalostuksesta koirat, joilla on epä-
tyypillinen luonne. Varautuneisuus, arkuus ja aggressiivisuus eivät kuulu havannankoiran luonteeseen, eivätkä 
nämä luonteenpiirteet saa päästä yleistymään rodussa. Havannankoiran tulee olla luoksepäästävä ja avoin sekä 
hermorakenteeltaan tasapainoinen. Jotta havannankoira olisi "ilveilevä hurmuri" sillä tulisi olla vähintään 
kohtuullinen toimintakyky, jonka ansiosta se itsenäisesti keksii temppuja ja kokeilee erilaisia toimintatapoja 
joutuessaan ongelmatilanteeseen tai halutessaan jotakin. Arkielämässä koiran luonteella ja käyttäytymisellä on 
sille itselleen ja sen perheelle ensiarvoisen suuri merkitys, joten rodunomaisen luonteen säilyttämisen tärkeyttä ei 
voi kylliksi korostaa. Perhe joka on uskonut hankkivansa ystävällisen, iloisen ja leikkisän seurakoiran saattaa olla 
suurissa vaikeuksissa, mikäli koira osoittautuukin hermostuneeksi, araksi tai pahimmillaan jopa aggressiiviseksi. 
 
4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 
 

Havannankoiran kanssa suosituin koemuoto on agility. 
Vuosina 2003 – 2017 Suomeen rekisteröitiin 7040 
havannankoiraa. Samalla aikavälillä tottele-
vaisuuskokeeseen (TOKO) osallistui 19 havannan-
koiraa yhteensä 103 kertaa ja agilitykilpailuun 72 
havannankoiraa yhteensä 3001 kertaa. Uutena lajina 
rallytoko on kerännyt harrastajia havannankoirien 
joukosta. Vuosina 2014 -2017 rallytokoon osallistui 
yhteensä 14 havannankoiraa, yhteensä 76 kertaa. 
Lisäksi ensimmäinen rally-tokovalio havannankoirissa 
saatiin vuoden 2018 alussa, koiralla Nicolen Kaizen 
Viento. Kennelliiton alaiseen koiratanssiin on 
osallistunut tarkastelujaksolla 1 havannankoira, 
yhteensä 3 kertaa. 
 

Huomionarvoista on se, että moni havannankoira osallistuu harrastuslajeihin, myös agilityyn, veteraani-ikäiseksi 
asti, jopa yli 10-vuotiaana. Näiden koirien kilpailu-ura onkin kestänyt usein lähes vuosikymmenen ajan.  
 
Käyttäytymiskokeeseen on vuosien 2003 - 2017 välisenä aikana osallistunut kolme koiraa: yksi vuonna 2005, 
toinen vuonna 2011 ja kolmas vuonna 2013. Kaikki koirat ovat saaneet BH-tunnuksen, eli ne ovat hyväksytysti 
suorittaneet käyttäytymiskokeen. 
 
Vaikka harrastuskokemuksia ei ole kartoitettu yhdistyksen jäseniltä kyselytutkimuksin, voidaan koiran omistajilta 
ja kasvattajilta saadun palautteen pohjalta sanoa, että havannankoira soveltuu agilityn, rallytokon ja TOKOn 
lisäksi myös terapiakoiraksi, kaverikoiratoimintaan, koiratanssiin, henkilöetsintään ja jäljestämiseen.  Henkilö-
etsinnässä ja jäljestämisessä havannankoiran on valitettavasti käytännössä mahdotonta päästä viralliseen 
kokeeseen, koska kokeet ovat yleensä täynnä perinteisesti niihin osallistuvia rotuja tai sitten havannankoira 
katsotaan liian pieneksi koiraksi toimiakseen virallisesti pelastuskoirana (henkilöetsintä). Virallisten 
palveluskoirakokeiden tottelevaisuusosio on myös mahdotonta suorittaa havannankoiran kanssa, koska 
kääpiökoira ei pääse yli metrisestä hyppyesteestä. Havannakoirille ei myöskään ole haettu palveluskoiraoi-
keuksia, mikä toisaalta myös estää rodun osallistumisen virallisiin palveluskoirakokeisiin. 
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Harrastusmuodoista agility on kilpailulaji, jossa havannankoira pääsee 
parhaiten toteuttamaan aktiivista olemustaan yhdessä ihmisen kanssa 
vauhdikkaasti työskennellen. TOKO-kokeissa havannankoirat ovat osoit-
taneet, että ne oppivat asiat hyvinkin nopeasti, kunhan kouluttaja osaa 
tehdä harjoituksista intensiivisiä ja vaihtelevia, sillä totiset, hitaat ja 
kaavamaiset toistot eivät ole vauhdikkaan havannankoiran vahvuuksia, 
moni kouluttaja onkin saanut huomata, että vilkasta koiraa voi olla aluksi 
hyvin haastavaa saada keskittymään opeteltavaan asiaan. Uutena lajina 
mukaan tullut rallytoko onkin hieman kuin välimuoto agilityn ja TOKOn 
välillä. Siinä opetellaan tottelevaisuuskoemaisia liikkeitä, mutta se on 
vauhdikkaampi ja hieman vapaamuotoisempi laji kuin perinteinen 
tottelevaisuuskoe. Ominaisuuksiltaan havannankoira soveltuukin hyvin 
rallytokon harrastamiseen. Hyötykäytöistä kaverikoira- ja 
terapiakoiratoiminta ovat tälle seuralliselle ja iloiselle rodulle sopivimpia. 
Yksittäisiä havannankoiria on koulutettu muuhunkin toimintaan, kuten 
toimimaan hypokoirana. 
 

Jotta tämä monipuolinen rotu ei jäisi vain näyttely- ja agilityharrastajien tietoisuuteen, Havannalaiset ry:n ja 
kasvattajien tulisi jatkossa panostaa enemmän rodun harrastus- ja käyttömahdollisuuksista tiedottamiseen.  
 
4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
 
Yksi merkittävimmistä rodun suosion taustatekijöistä on iloinen, avoin ja sosiaalinen luonne. Havannalaiset ry:n 
tiedot rodun luonteesta pohjautuvat yksittäisten kasvattajien, koiran omistajien ja trimmaajien antamaan 
palautteeseen, näyttelykaavakkeista saatuun tietoon sekä terveyskyselykaavakkeiden välityksellä saatuun 
tietoon. Terveyskyselyyn saatiin vastauksia 62 koirasta, mistä 30 oli uroksia ja 32 narttuja. Kyselyssä omistajat 
ilmoittivat 16 koiran olevan steriloituja (25,8 %) ja steriloinnin syyksi ilmoitettiin: piilokives x2, ei jalostuskelpoinen 
x3, yli seksuaalinen käytös x2, vaikeat valeraskaudet x2, vahinkoastumisten ehkäisy x2 (eri sukupuolia samassa 
taloudessa). Vastauksia saatiin koirista ikävälillä 1 - 12 vuotta. 
Rotujärjestö on ottanut käyttöön käyttäytymiskyselyyn oman nettilomakkeen syksyllä 2017.  
 
Häiritsevästä vilkkaudesta ja eroahdistuksesta on raportoitu yksittäisiä tapauksia. Nämä ongelmat voivat ilmetä 
tuhotöinä tai häiritsevänä äänen käyttönä. Myös ääniherkkyydestä (paukkuarkuus) rodussa on raportoitu joitakin 
yksittäisiä tapauksia. Rotumääritelmässä mainittu ”poikkeuksellinen” valppaus voi ilmetä joillakin yksilöillä 
haukkuherkkyytenä. Havannankoirilla haukkuherkkyys selittyy rodun historialla: rodun alkuperämaassa, 
Kuubassa, havannankoiran tehtävä oli ilmoittaa saapuvista vieraista haukkumalla, joten koirien haluttiin olevan 
herkkähaukkuisia, ja tämä ominaisuus on säilynyt suurella osalla nykypäivänkin havannankoirista. 
Rotumääritelmässä mainittu lasten rakastaminen ei ole myötäsyntyinen ominaisuus lapsiin tottumattomalle 
koiralle, mutta mikäli koira saa pennusta lähtien tutustua myös lapsiin, se on yleensä innoissaan päästessään 
mukaan heidän leikkeihinsä. Havannankoirat ovat yleensä myös hyvin sosiaalisia, joten mikäli ne saavat 
pennusta pitäen runsaasti erilaisia kokemuksia ja pääsevät tutustumaan erilaisiin ympäristöihin ja erilaisiin 
eläimiin, ne ystävystyvät helposti muidenkin eläinlajien kanssa, esim. kissat ja siilit mahtuvat hyvin 
havavannankoiran kanssa samaan pihapiiriin. Rodun sosiaalisesta luonteesta kertoo myös se, että saman 
perheen havannankoirien välisistä tappeluista on raportoitu harvoin. 

 
Havannankoirien käyttäytymiseen ja luonteeseen vaikuttavia 
terveydellisiä tai rakenteellisia ongelmia rodussa on hyvin vähän. 
Kaihin sokeuttamien koirien omistajilta on saatu yksittäisiä 
raportteja arkuuden ja varautuneisuuden lisääntymisestä. Näissä 
tapauksissa koirassa ilmennyt arkuus/varautuneisuus on kuitenkin 
lieventynyt, kun koira on vähitellen sopeutunut näkökyvyn 

Kuva 7. Havannankoira tottele-
vaisuuskokeessa 
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menetykseen. Aggressiivista käytöstä voi lisätä/aiheuttaa esimerkiksi nivelrikko. Näissä tapauksissa 
aggressiivisuus on näkynyt yleensä oman lauman koirien välisenä tappeluna, ei aggressiivisuutena ihmistä 
kohtaan. 
 
Lisääntymiskäyttäytymisen osalta toteutettiin vuonna 2009 kasvattajille suunnattu kysely, jonka tulokset julkaistiin 
Havannalainen-lehdessä. Kyselyyn vastasi 27 kasvattajaa, joista 12 oli hoitanut 2 - 5 pentuetta ja 11 yli 
kymmenen pentuetta. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan todeta, että havannankoiran yleisimmät juoksuvälit ovat 
7 - 8 kuukautta ja 5 - 6 kuukautta. Kiiman kestoksi kasvattajat raportoivat noin 3 viikkoa. Kyselyn mukaan 
havannankoirat ovat hyviä emoja ja alkavat yleensä itse vierottaa pentujaan noin kuuden viikon iässä, tosin osa 
nartuista olisi imettänyt pentujaan vaikka luovutuspäivään asti. Havannankoiraurokset raportoitiin varmoiksi 
astujiksi ja ongelmia esiintyi lähinnä ensikertalaisten urosten kanssa, jotka olivat liian innokkaita tai narttu oli 
hyvin dominoiva. Muutama kyselyyn vastannut kasvattaja kertoi nartun olleen halukas astuttavaksi, mutta 
murisevan kun uros jäi kiinni. Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti jalostukseen tulee käyttää vain koiria, 
jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan, eikä keinosiemennyksen syynä saa olla nartun 
tai uroksen haluttomuus tai kyvyttömyys normaaliin astutukseen. Havannalaiset ry:n tietojen mukaan 
havannankoirille on tehty vain yksittäisiä keinosiemennyksiä uroksen astumishaluttomuuden tai -kyvyttömyyden 
tai astutuksen epäonnistumisen vuoksi. Tulevina vuosina on tarpeen tarkkailla keinosiemennyksien määriä ja 
syitä rodussa. 
 
Nartut ovat yleensä tarkkoja pennuistaan niiden ensimmäisten elinviikkojen ajan. Tämä ei kuitenkaan ilmene 
aggressiona vaan hyvin tarkkaavaisena käytöksenä ja esimerkiksi pentujen ”piilottamisena” vatsaa vasten.  
Muutamat yksittäiset uroskoirien omistajat ovat raportoineet viime vuosina uroksen häiritsevän seksuaalisesta 
käyttäytymisestä: jos samassa taloudessa tai naapurustossa on juoksuaikainen narttu tällaiset yliaktiiviset urokset 
saattavat merkkailla sisätiloihin (asiaan saattaa tietysti vaikuttaa myös koiran sisäsiisteyskoulutus), jotkut 
menettävät ruokahalunsa ja lakkaavat syömästä ja osa pyrkii astumaan pehmoleluja tai tyynyjä. 
 
4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista 
 
Dokumentoidun sekä koirien omistajilta saadun dokumentoimattoman tiedon perusteella keskeisimmät ongelmat 
havannankoirien luonteessa ja käyttäytymisessä ovat arkuus, pidättyväisyys, häiritsevä vilkkaus, yliseksuaalisuus 
ja haukkuherkkyys.  
  
Välinpitämättömyys ja pidättyväisyys tulee osata erottaa arkuudesta ja epäluuloisuudesta. Pidättyväinen koira 
tuntee oman arvonsa eikä väistä ihmistä. Arka koira taas ei anna vieraan ihmisen koskea edes tutustumisen 
jälkeen ja väistää aktiivisesti.  Epäotollisissa olosuhteissa arkuus voi kehittyä pelkoaggressiivisuudeksi, sillä 
koiran mielestä hyökkäys on paras puolustus. Aggressiivisuutta rodussa esiintyy vain vähän, ja jalostusvalintojen 
sekä tiedottamisen ja koulutuksen avulla pyritään siihen, ettei tämä ongelma pääse yleistymään. Arkoja ja 
aggressiivisia yksilöitä ei tule missään tapauksessa käyttää jalostukseen.  
  

Häiritsevä vilkkaus voi johtua paitsi perimästä, myös koiran 
liiallisesta aktivoinnista tai koulutuksen ja liikunnan 
puutteesta. Taipumus haukkuherkkyyteen on 
havannankoiralla perinnöllistä ja johtaa juurensa rodun 
historiaan. Myös taipumus yliseksuaaliseen käyttäytymiseen 
voi olla perinnöllistä. Kasvattajien tulee siis huomioida myös 
nämä asiat jalostusvalintoja tehdessään.  
 
Luonteen kehittymiseen liittyy perinnöllisiä tekijöitä, joten 
jalostuksessa olisi kiinnitettävä vielä nykyistä enemmän 
huomiota luonteeseen ja karsittava ei-toivottuja 
luonteenpiirteitä käyttämällä vain rotumääritelmän mukaisia 
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yksilöitä. Myös tiedottamiseen ja koirien omistajien koulutukseen ja opastukseen on panostettava, jotta koiralla 
mahdollisesti luonteessa ilmeneviä ongelmia ei vahvistettaisi vaan vähennettäisiin oikealla sosialistamisella, 
ohjauksella ja koulutuksella. 
 
Havannanlaiset ry toivoo, että vuonna 2017 uudistetun käyttäytymiskyselyn  kysymyksiin tulevista vastauksista 
saadaan lähivuosina paljon lisätietoa rodun luonteesta ja käyttäytymisestä. Ulkomuototuomareiden ja 
kasvattajien tulee yhdessä rotujärjestön kanssa puuttua välittömästi rodussa mahdollisesti esiin tuleviin luonne- ja 
käyttäytymisongelmiin. 
 
4.3 Terveys ja lisääntyminen 
 
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

 
Havannankoiran ensimmäinen Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) astui voimaan 
1.1.2010. Tuossa ensimmäisessä muodossaan pentujen normaalin rekisteröinnin edellytykset olivat seuraavat: 
”Pentujen vanhemmilla pitää astutushetkellä olla virallinen polvitarkastuslausunto ja voimassaoleva 
silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kata-
raktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.” 
Vuoden 2011 vuosikokous hyväksyi yksimielisesti PEVISA-ohjelmaan esitetyn päivityksen, mikä muutti havan-
nankoirien PEVISA:a polvilausunnon osalta 1.1.2012 alkaen seuraavasti; ”Pentujen vanhemmilla pitää astu-
tushetkellä olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto. Polvilumpioluksaation raja-arvo on 1 ja jos 
koiran tulos on aste 1, on se paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.” 
Myös Suomen Kennelliiton päättämät täydennykset yleiseen PEVISA-sääntöön ja yleisiin PEVISA–ohjeisiin 
25.8.2011 (astui voimaan 1.1.2012) sekäpolvilumpioluksaation tutkimista ja luokitusta koskevan ohjeen päivitys 
25.8.2011 (astui voimaan 1.1.2012 vuoden siirtymäajalla) ovat vaikuttaneet havannankoirien PEVISA-ohjelmaan. 
1.1.2013 lähtien havannankoiran PEVISA-ohjelma edellyttää jalostukseen käytettäviltä koirilta seuraavaa, jotta 
pennut rekisteröidään normaalisti: 
 
”Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto ja 
virallinen silmätarkastuslausunto. 
 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta 
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta.  
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Lisäksi on huo-
mioitava, että alle kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus tulee uusia kahden vuoden kuluessa 
lausunnon saamisesta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt jo kolme vuotta, ei polvitutkimusta 
tarvitse uusia.” 
 
19.5.2018 ylimääräinen kokous päätti havannankoirien PEVISA-ohjelmaan lisättäväksi kohdan: "Urosten 
jälkeläismäärärajoitus: Alle 4-vuotiaana enintään 25 pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään aina kokonaan." 
Muutos astuu voimaan 1.1.2019. Tämän päätöksen myötä havannankoirien PEVISA-ohjelma kuuluu 1.1.2019 
seuraavasti: 
Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkas-
tuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa 
tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei 
kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1 ja jos 
koiran tulos on aste 1, on se paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Urokselle rekisteröidään kor-
keintaan 25 jälkeläistä alle neljän vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. Näistä viimeinen pentue re-
kisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 
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Patellaluksaatio 
 
Patellaluksaatiolla tarkoitetaan polvinivelen löysyyttä ja polvilumpion sijoiltaanmenoa. Patellaluksaatio on 
perinnöllinen, mutta tarkkaa periytymistapaa ei ole tiedossa. Patellaluksaatio luokitellaan Putnamin asteikon 
mukaan neljään vaikeusasteeseen. Lievin luksaation aste (1) ontavallisesti oireeton. 2 ja 3 asteenluksaatioissa 
koiralla voidaan havaita selviä liikkumisvaikeuksia, mutta koira voi olla myös täysin oireeton. Ravatessaankoira 
koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan, että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut 
poispaikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen). Neljännen asteen 
luksaatiossapolvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Vaikeat patellaluksaatiot on hoidettava kirurgisesti. 
Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono. 
  
Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa. Luksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen (tai molempia). Alla 
Putnamin asteikko erilaisten asteiden selvitysten kera (lähde: SKL:n kotisivut, Jalostus ja kasvatus -> artikkelit) 

0  Polvilumpio ei luksoidu. 

Aste 1      Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin  
kuin normaalisti ja patella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla  
ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu  
itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa  
olla lievästi kiertynyt. 

Aste 2 Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio  
luksoituu polvea koukistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy  
poissa telaurasta kunnes se asetetaan takaisin paikoilleen tai palautuu  
itsekseen jalan ojentuessa. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30  
astetta sisäänpäin (pienet koirat). 

Aste 3 Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua  
tilapäisesti paikoilleen. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 30–60 astetta. 

Aste 4 Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman  
leikkausta. Sääriluun yläosa kiertynyt jopa 90 astetta. 

 
Vakava-asteinen patellaluksaatio vaatii aina leikkaushoitoa. Jatkuvasti liikkuessa luksoituva patella voi aiheuttaa 
koiralle nivelrikkoa ajan kuluessa. Patellaluksaation vaivaama koira kykenee toimimaan alkuperäisessä 
tehtävässään seurakoirana, mutta suurin osa harrastusmahdollisuuksista on poissuljettuja. Patellaluksaatioon ei 
ole saatavilla geenitestiä. 
 
PEVISA-ohjelman mukaisesti jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jonka polvitulos on astetta 2 tai huonompi ja 
asteen 1 polvituloksen saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Tulokset tulkitaan 
aina huonomman polven mukaan.  
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Diagrammi 3.1. Syntyneiden pentujen ja polvitutkittujen yksilöiden määrät vuosina 2002–2016.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (15.1.2018) 

 
 
Kuten diagrammista 3.1. ja taulukosta 10 näemme, on polvitutkittujen havannankoirien osuus syntyneiden 
määrästä vaihdellut 12 - 37 %:n välillä vuosina 2002 - 2016. Vuotta 2017 ei otettu näihin tarkasteluihin mukaan, 
sillä kyseisenä vuonna syntyneet koirat ovat vielä liian nuoria viralliseen polvitarkastukseen. Vuonna 2016 
syntyneistä on tutkittu vasta 12 %, mutta muuten vuosittain ikäluokasta tutkittujen osuus on vaihdellut 19 % ja 37 
% välillä.  
 
Taulukko 13: Vuosina 2002–2016 virallisissa polvitutkimuksissa todetut patellaluksaatiotapaukset ja tutkittujen koirien 
määrät ko. vuonna syntyneistä. Lähde: SKL:n jalostustietokanta (12.1.2018) 

Vuosi Syntyneitä Tutkittuja 0 1 2 3 4 
2002 237 64 27 % 47 10 4 3 0 
2003 243 65 27 % 50 11 4 0 0 
2004 326 80 25 % 65 10 5 0 0 
2005 360 94 26 % 79 10 2 3 0 
2006 446 147 33 % 117 21 7 1 1 
2007 476 143 30 % 110 26 4 3 0 
2008 516 192 37 % 142 38 10 1 1 
2009 581 186 32 % 133 38 9 6 0 
2010 555 158 28 % 133 20 4 1 0 
2011 571 171 30 % 135 24 8 4 0 
2012 506 162 32 % 130 23 8 1 0 
2013 481 145 30 % 112 30 2 0 0 
2014 519 123 24 % 99 16 8 0 0 
2015 583 109 19 % 94 11 2 2 0 
2016 603 74 12 % 67 6 1 0 0 

Yhteensä 7003 1913 27,3 % 
1513 

79,1 % 
294 15,4 

% 
78    4,1 

% 
25     1,3 

% 
2        

0,1 % 
 
Nuorimpien koirien osalta tutkittujen osuus on selvästi pienempi, mikä johtuu todennäköisesti siitä, ettei kaikkia 
nuorempia koiria ole vielä tutkittu. Yli 3-vuotiaiden koirien osalta tutkittujen osuus on pysynyt jo lähes 10 vuoden 
ajan n. 30 % paikkeilla.  
 
Havannalaiset ry:n tulee myös tehokkaammin tiedottaa siitä, kuinka tärkeää koko rodun jalostuksen kannalta 
myös niiden perheen seuralaisena olevien, jalostuskäytön ulkopuolelle jäävien "kotikoirien" virallinen polvi-
tarkastaminen on, sillä näiden koirien polvitarkastustulokset antavat omalta osaltaan tärkeää tietoa jalostukseen 
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käytettävien koirien mahdollisista sukuriskeistä. Kentältä epävirallisesti saadun palautteen pohjalta voidaan ikävä 
kyllä todeta, että useita havannankoiria joudutaan operoimaan polvien patellaluksaation vuoksi vuosittain. 
 
Kuten taulukosta 13 nähdään, ovat vakavimmat Suomessa diagnosoidut patellaluksaatiot olleet astetta 4. Niitä 
on kuitenkin diagnosoitu kaikista tutkituista lähes kahdesta tuhannesta koirasta vain 2 kpl. Suurin osa tutkituista 
havannankoirista (79,1 %) on todettu terveiksi. Diagrammi 3.2 esittää tehtyjen polvitutkimuksien tulosjakauman 
vuosittain syntyneistä pennuista vuosina 2002 - 2016. Diagrammista nähdään, että vuosittaisesta vaihtelusta 
huolimatta tulokset eri ikäluokilla on samansuuntaiset. Terveiden koirien osuus on suurimmillaan nuorilla koirilla, 
vuonna 2015 syntyneillä 86 % ja vuonna 2016 syntyneillä 91 %. Yli 3-vuotiaiden osalta terveiden osuus on viime 
vuosina pysytellyt lähellä 80 %. Nuorimpien koirien kohdalla suurempi osuus voi selittyä sillä, että alle 3-
vuotiaana saatu 0-tulos voi vielä muuttua ja uusintatulos voi olla huonompi. Tämän vuoksi alle 3-vuotiaana tehty 
tutkimustulos on myös voimassa vain 2 vuotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammi 3.2. Patellaluksaation asteluokkien prosentuaaliset osuudet vuosina 2002–2016.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (15.1.2018), syntymävuoden mukaan katsottuna 

 

 
 
Vaikka virallisissa polvitutkimuksissa tuloksen 2 tai huonompi saa pieni osa koirista, on kentältä saadun 
palautteen mukaan rodussa kuitenkin ilmennyt vuosittain useita leikkaushoitoa vaatineita 
patellaluksaatiotapauksia, joista ei ole virallista tietoa Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Näin ollen kyseinen 
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tilasto antaa hieman vääristyneen kuvan rodun todellisesta tilanteesta. Rotujärjestön tulee miettiä keinoja, miten 
se saisi virallisen tiedon myös niiden leikkaushoitoa vaatineiden koirien patellatilanteesta. 
 
Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen uuden polvitutkimusohjeen mukaan koira on saanut lopullisen polvituloksen 
vasta täytettyään kolme vuotta. Vuoden 2012 aikana uusintapolvitarkastuksessa kävi 112 havannankoiraa. 
80,4 %:lla uudelleen tutkituista tulos ei muuttunut lainkaan, 5,4 %:lla tulos parantui ja 14,3 %:lla tulos huononi. 
Huonomman tuloksen uusintatutkimuksessa saaneista koirista neljällä polvitulos huonontui huomattavasti: 
yhdellä 1/0 tuloksesta 2/0 tulokseen, yhdellä 1/0 tuloksesta 0/2 tulokseen, yhdellä 0/0 tuloksesta 2/2 tulokseen ja 
yhdellä 0/0 tuloksesta 3/3 tulokseen.Vuonna 2013 uusintatutkittujen koirien määrä ja tulokset olivat lähes samat 
kuin vuonna 2012. Tutkittuja koiria 111, tulos huononi 13,5 % ja parani 6,3 % ja pysyi samana 80,2 %. Vuonna 
2014 uusintatutkittujen koirien määrä putosi hieman ollen 92 koiraa, joista tulos huononi 9,9 %, parani 2,2 % ja 
pysyi samana 87,9 %. Vuonna 2015 uusintatutkittujen koirien määrä putosi huomattavasti, osaltaan sen takia, 
että vanhemmat koirat olivat ehtineet jo saada loppuelämän voimassa olevan polvituloksen. Uusintatutkittuja oli 
55 koiraa, joista tulos huononi 14,5 %, parani 7,3 % ja pysyi ennallaan 78,2 %. Vuonna 2016 
uusintatutkimuksessa kävi 71 koiraa, joista huonomman tuloksen sai 7,0 %, paremman tuloksen 1,4% ja saman 
tuloksen 91,5 %. Vuoden 2017 vastaavat luvut olivat 63 koiraa, 17,5 % tulos huononi, 6,3 % tulos parani ja 76,2 
% pysyi ennallaan. Yksittäisillä koirilla polvikohtainen tulos vaihtui toisin päin, jolloin esimerkiksi alkujaan 1/0 
tuloksen saaneen koiran uusintatulos oli 0/1. Muuten huonontuneet tulokset koskivat pääosin yhtä polvea, vain 
kolmasosalla tutkituista oli tulos huonontunut molempien polvien osalta. Viiden vuoden otannan perusteella tulos 
huononee siis vähintään noin joka kymmenennellä koiralla. On myös mahdollista, ettei kaikkia 0 tuloksen 
nuorena saaneita koiria uusintatarkasteta, jos on tiedossa huonontunut tulos. Jalostustoimikunta seuraa 
uusintapolvitarkastuksien tuloksia. 
 
USA:ssa havannankoirien polvitilanne näyttäisi olevan hieman parempi kuin Suomessa, kun katsotaan OFA:n 
(Orthopedic Foundation for Animals) patellaluksaatiotilastoa vuodesta 1974 vuoden 2017 loppuun. Tuon tilaston 
pohjalta 97,1 % USA:ssa polvien osalta tutkituista havannankoirista on terveitä ja 2,9 % on jonkin asteisesti 
sairaita. Valitettavasti tuosta taulukosta ei näy sairaiden polvitutkimuksen tarkkaa astetta. Vuonna 2012 The 
Havanese Club Of American tekemän laajan terveyskyselyn mukaan eriasteisista patella ongelmista kärsii 7,3% 
kyselyyn osallistuneista havannankoirista. Kyselyyn oli saatu vastaukset 1721 koirasta. 
 
Ruotsissa havannankoirien patellaluksaatiotilanne näyttää Avelsdata-tietokannan pohjalta melko hyvin 
samansuuntaiselta kuin Suomessa. Vuosina 2002 - 2016 Ruotsissa on tehty1522 virallista polvitutkimusta 
havannankoirille ja näistä asteen 1 polvia oli 6,44 % asteen 2 polvia oli 2,50 % ja asteen kolme polvituloksia oli 
0,13 %. Tutkittuja koiria Ruotsissa on n. 20 % vuosittain syntyneistä pennuista. Näiden tuloksien perusteella 
patellaluksaatiotilanne Ruotsissa vaikuttaisi olevan hieman parempi kuin Suomessa ja erityisesti huonoimpien 
polvituloksien määrä näyttäisi laskeneen viime vuosina jonkin verran. Ruotsissa on suositusten mukaan ollut 
sallittua käyttää jalostukseen vain 0/0 polvituloksen saaneita koiria vuodesta 2007 alkaen. Jos polvituloksien 
kehitys jatkuu samansuuntaisena, voidaan tiukemman jalostusrajoituksen olettaa parantaneen 
patellaluksaatiotilannetta Ruotsin havannankoirakannassa. 
 
Muualta maailmalta ja varsinkin rodun kotimaasta Kuubasta on polvitutkimusten osalta saatavilla tietoa erittäin 
huonosti. Joko koiria ei tutkita lainkaan, tai sitten niiden tutkimustuloksia ei tilastoi mikään taho. 
 
Perinnöllinen katarakta eli harmaakaihi 
 
Virallisissa silmätutkimuksissa seulottavista silmäsairauksista 
perinnöllinen harmaakaihi eli katarakta on aiheuttanut rodun 
kasvattajille eniten huolenaiheita. Perinnöllinen harmaakaihi 
puhkeaa useimmiten nuoruudessa tai täysi-ikäisenä ja 
samentaa silmän linssin joko osittain tai kokonaan, jolloin se voi 
johtaa näkökyvyn menetykseen. Sairauden torjuntaa vaikeuttaa 
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puhkeamisiän vaihteleminen, jolloin sairastuneella koiralla voi jo olla useita jälkeläisiä ja toisen polven jälkeläisiä. 
Perinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. 
Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi 
voidaan yrittää poistaa leikkauksella ja paras tulos saadaan, kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos on 
täydellinen. Hoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on terve ja koiran yleiskunto muuten ei ole este 
leikkaukselle. Kaihia on todettu tai epäilty periytyväksi yli sadalla rodulla. Tunnettujen muotojen 
periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei 
tiedetä. Havannankoirilla tehtyjen sukupuuanalyysien perusteella se näyttäisi olevan resessiivisesti periytyvä, 
jolloin sairaan koiran on täytynyt saada kaihin-alleeli molemmilta vanhemmiltaan. Katarakta voi olla myös 
hankittu; esimerkkinä voidaan mainita mm. diabetekseen liittyvä kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. 
nukleaariskleroosi eli linssin samentuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos vaan normaaliin 
ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu ’opaalinharmaaksi’ eikä vaikuta näkökykyyn. Ruotsista 
on raportoitu, myös anteriorista y-suturakataraktaa, joka ei aiheuta merkittävää haittaa koiran näkökyvylle. Hyvin 
pieniä pistemäisiä tai lasikuitumaisia samentumia silmän linssin ytimessä (nukleus) tai muutoksia linssin taka- tai 
etukapselissa ei myöskään lueta virallisissa tutkimuksissa kaihimuutoksiin kuuluviksi.  
 
Perinnöllinen kaihi on yksi niistä silmäsairauksista joka haittaa eniten koiran elämää ja sitä kautta vaikuttaa 
tietysti myös koiran perheen elämään. Mikäli koiralla on kaihi vain toisessa silmässä ja silmän sokeutuminen 
tapahtuu hitaasti, ehtii koira sopeutua toispuoleiseen näön menetykseen, mutta mikäli kaihi on molemmissa 
silmissä ja koira sokeutuu nopeasti, voi koiralla olla suuria ongelmia arkielämän rutiineissa. Koira joka on joko 
toispuoleisesti tai kokonaan sokea on luonnollisesti altis tapaturmille, kuten esim. törmäyksestä aiheutuville 
vammoille. Mikäli koiran sokeutuminen tapahtuu hitaasti, koira sopeutuu usein näön menetykseen niin hyvin, että 
omistaja ei aina ole edes huomannut koiran sokeutumista. Täysin sokeakin koira pärjää, kunhan omistajat 
huomioivat koiran tilanteen, tärkeää on esim. että kotona huonekalujen paikat eivät muutu ja lenkkeily-ympäristöt 
pysyvät tuttuina. Kuten edellä olevassa taudin kuvauksessa todetaan, on kaihi nykyään mahdollista hoitaa 
kirurgisesti, mikäli koiran yleiskunto sen mahdollistaa, ja koiran omistaja leikkauksen hinnan ja jälkihoidon 
huomioon ottaen siihen päätyy. Valitettavasti havannankoirilla esiintyvään perinnölliseen kaihiin ei ole tällä 
hetkellä saatavissa geenitestiä. 
 
Havannankoirien PEVISA-ohjelman mukaan perinnöllistä kaihia sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
Lisäksi Havannalaiset ry:n jalostusohjeen mukaan: ”.. Aiotun yhdistelmän sukutaulussa neljän sukupolven sisällä 
ei saa esiintyä sairasta koiraa molemmilla puolilla (pennun isoisoisovanhemmat). Koiraa, joka on toistuvasti 
(esim. kolmessa) eri yhdistelmissä jättänyt kaihia sairastavan jälkeläisen, ei tule käyttää jalostukseen. 
Suositellaan kaihiriskin tarkastelua useammassa sukupolvessa mahdollisimman laajan terveen linjan 
saamiseksi pentueen sukutauluun.” 
 
Kuten diagrammista 4 ja taulukosta 14 nähdään, on virallisesti silmätutkittujen havannankoirien osuus synty-
neiden määrästä vaihdellut vuosina 2002 - 2016 11–35 %:n välillä. Vuotta 2017 ei otettu näihin tarkasteluihin 
mukaan, sillä kyseisenä vuonna syntyneet koirat ovat vielä liian nuoria virallista silmätarkastusta ajatellen. 
Vuosittain syntyneistä virallisesti silmätarkastettujen osuus on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Nuorimmilla koirilla 
(vuosina 2015 - 2016 syntyneet) tarkastettujen koirien osuus on vielä keskimääräistä pienempi, sillä kaikkia koiria 
ei tutkita vielä nuorena. Näiden ikäluokkien osalta tutkittujen määrä tullee todennäköisesti nousemaan. Yhdistys 
kannustaa koirien omistajia käyttämään koiriaan virallisissa silmätarkastuksissa järjestämällä joukkotarkastuksia 
ympäri Suomea. Samalla järjestö avustaa yli 6-vuotiaiden koirien silmätarkastuksia ko 
joukkotarkastustapahtumissa 30 eurolla jäsenen omistamaa koiraa kohden. Järjestö toivoo, että saisi näin riski-
iässä olevia koiria enenevässä määrin silmätarkastuksiin. Rodun terveystilanteen laajamittaisen arvioinnin 
kannalta on tärkeää saada tutkimustuloksia myös erityisesti sen ikäisiltä koirilta, joilla perinnölliset silmäsairaudet 
ovat todennäköisemmin jo ilmenneet. 
 
Taulukko 14. Vuosina 2002–2016 virallisesti silmätarkastettujen määrät syntyneisiin nähden sekä terveiden lukumäärät 
vuosittain tutkituista.  Lähde: SKL:n jalostustietokanta (12.1.2018) 
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Vuosi           Syntyneitä              Tutkittu               Terveitä 
2002 237 63 / 27 % 52 / 83 % 
2003 243 67 / 28 % 58 / 87 % 
2004 326 82 / 25 % 66 / 80 % 
2005 360 94 / 26 % 74 / 79 % 
2006 446 146 / 33 % 115 / 79 % 
2007 476 142 / 30 % 111 / 78 % 
2008 516 181 / 35 % 150 / 83 % 
2009 581 188 / 32 % 160 / 85 % 
2010 555 162 / 29 % 138 / 85 % 
2011 571 183 / 32 % 153 / 84 % 
2012 506 166/33 % 131/79 % 
2013 481 156/32 % 135/87 % 
2014 519 130/25 % 106/82 % 
2015 583 102/17 % 79/77 % 
2016 603 65/11 % 58/89 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammi 4. Syntyneiden pentujen ja silmätutkittujen yksilöiden määrät vuosina 2002–2016.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (15.1.2018) 

 

 
 
Kun tarkastellaan diagrammia 4 ja taulukkoa 14, nähdään, että perinnöllistä kaihia sen eri muodoissa (katarakta, 
jonka sijaintia ei ole määritelty, kortikaalinen katarakta, linssin etuosan saumalinjan katarakta, nukleaarinen 
katarakta, posterior polaarinen katarakta, punktaatti katarakta ja totaali katarakta) on havannankoirissa vuosina 
2003 - 2017 löytynyt epäilyttävänä viideltätoista ja todettuna kaihina 84:lta koiralta. Edellä mainituissa luvuissa 
tulee huomioida, että sama yksilö on voinut saada useamman kaihilausunnon erimuotoisista kaihimuutoksista. 
Yksilötasolla kaihisairaiden määrä on siis hiukan pienempi, kuin mitä nyt esitetyt luvut antavat ymmärtää. 
Perinnöllisen kaihin osalta on vähän virallista tietoa saatavilla maailman laajuisesti. Jalostustietojärjestelmästä 
voidaan nähdä, että 2005 - 2015 välillä epäilyttävien/kaihia sairastavien määrä vuositasolla on vakiintunut 20 - 35 
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välille. Huolestuttavaa on, että aggressiivisia kaihitapauksia erittäin nuorella koiralla (alle 2-vuotiaana) ollut viime 
vuosina 1-2 tapausta/vuosi. 
 
Vuoden 2012 lopussa Havanese Club of America ilmoitti kotisivuillaan, että vuoden 2006 Eye Registration 
Foundation:istä (CERF) saadun havannankoirien silmäsairausraportin mukaan 92,9 %:lla tutkituista 
havannankoirista silmätulos oli ”normaali”. Valitettavasti tässä lausunnossa ei kerrota, mitä aikaväliä ja montaako 
yksilöä tuo prosenttiluku tarkoittaa. Lisäksi kerrotaan, että CERF-lausunnon läpäisemättömien koirien lausuntoina 
on pääasiallisesti kaihi, mutta harvinaisemmissa tapauksissa syynä voi olla myös jokin seuraavista: coloboma, 
RD, verkkokalvon rappeuma tai linssiluksaatio. Vuonna 2012 The Havanese Club Of American tekemän laajan 
terveyskyselyn mukaan 3 %:lla kyselyyn osallistuneista havannankoirista oli todettu perinnölliseksi katsottava 
kaihimuoto. Kyselyyn oli saatu vastaukset 1721 koirasta. 
 
Ruotsissa on löydetty Avelsdata-tietokannan mukaan virallisissa silmätarkastuksissa 43 kaihitapausta vuosina 
1998 - 2011. Vuosina 2002 - 2016 syntyneiden koirien osalta katarakta-lausunnon on saanut yhteensä 101 
koiraa. Näistä tuloksista 8 on totaalikaihia ja 26 y-sauman kaihimuutoksia. Näiden lisäksi vanhan 
lausuntoprotokollan mukaisissa tuloksissa on 16 tulosta, joissa on sairautena ei-perinnöllinen kaihi. Kaiken 
kaikkiaan tuona aikana on Ruotsissa tehty 2001 virallista silmäpeilausta. 
 
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma 
 
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, 
jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja samassa rodussa 
voi olla jopa useita eri muotoja sairaudesta. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen. 
Oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liittyen PRA-muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla 
esiintyvä PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa 
PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa PRA:n 
muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi, myöhemmin koirasta tulee täysin sokea. 
Kuten taulukosta 13 nähdään, on Suomessa vuosien 1998 – 2016 aikana todettu virallisissa tutkimuksissa kaksi 
PRA-tapausta – yksi on Tšekin tasavallasta tuotu koira ja toisen vanhemmat ovat tuontikoiri. Lisäksi on tehty 
kaksi PRA, epäilyttävä -diagnoosia. Näistä kumpikin on Suomessa kasvatettuja koiria eikä niistä kummallekaan 
ole tehty uutta silmätarkastusta diagnoosin jälkeen. 
 
PRA on radikaalisti koiran ja sen omistajan elämään vaikuttava sairaus. PRA:ta ei voida hoitaa leikkauksella ja se 
yleensä sokeuttaa koiran hyvin nopeasti. Havannankoirien PRA:n muotoon/muotoihin ei ole olemassa 
geenitestiä. PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jalostusohjeessa suositellaan, että aiotun 
yhdistelmän sukutaulussa neljän sukupolven sisällä ei saa esiintyä sairasta koiraa molemmilla puolilla 
(pennun isoisoisovanhemmat). 
 
USA:sta on myös tiedossa muutamia PRA-tapauksia. Ruotsissa on vuosien 2002 - 2016 syntyneistä 
havannankoirista löydetty yksi PRA-tapaus Avelsdata-tietokannan mukaan. 
 
Kuten polvitutkimusten, niin myös silmätutkimustenkin kohdalla, Havannalaiset ry:n tulee lisätä tiedottamista 
perheen seuralaisena olevien "kotikoirien" virallisten tutkimusten tärkeydestä koko rodulle. Jalostuskoirien 
lähisukulaisten silmien tutkimustulokset auttavat kasvattajia välttämään silmäsairauksien riskien kertautumista 
jalostusyhdistelmissään, ja näin todennäköisyys sairaiden koirien syntymiseen vähenee.  
 
4.3.2 Muut rodussa todetut merkittävät sairaudet 
 
Seuraavassa esitetyt sairaudet ovat tulleet Havannalaiset ry:n jalostustoimikunnan tietoon jalostustietojärjes-
telmän, vuonna 2010 eläinlääkäriasemille tehdyn terveyskyselyn ja vuonna 2007 aloitetun havannankoirien 
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omistajille suunnatun terveyskyselyn välityksellä sekä havannankoirien omistajien jalostustoimikunnalle osoit-
tamina ilmoituksina. 
 
Eläinlääkäriasemille suunnattuun terveyskyselyyn saatiin vastaukset kolmeltatoista eläinlääkäriasemalta ympäri 
Suomea ja vastausten pohjalta saatiin tietoa yhteensä 704:n eläinlääkäreillä asiakkaana olleiden havan-
nankoirien eläinlääkärikäyntien syistä. Tämä kattaa noin 12 % Suomeen rekisteröidyistä havannankoirista. 
Eläinlääkäriasemien terveyskyselykaavakkeista ei ole mahdollista saada tarkkoja lukumääriä havannankoirilla 
esiintyneistä vaivoista, koska vastaukset annettiin kaavakkeissa luokittain (ei yhtään tapausta, 1–2 kpl, 2–5 kpl, 
5–10 kpl, 10–20 kpl ja yli 20 kpl). Eläinlääkäriasemille suunnatun terveyskyselyn tuloksissa (Diagrammit 5, 6 ja 7) 
mainitut luvut ovat vastausten perusteella laskettuja keskimääräisiä esiintymisprosentteja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammi 5. Yleisimmät eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä esiintyneet vaivat. Kuvaajassa on mainittu yli 
viiden prosentin (y-akseli) todennäköisyydellä esiintyneet vaivat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

47

Diagrammi 6. 
Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä keskimäärin 1–5 %:lla havannankoirista esiintyneet vaivat 

 
 
Diagrammi 7.  
Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä alle prosentilla havannankoirista esiintyneet vaivat 

 
 
Eläinlääkäriasemille tehdyn terveyskyselyn mukaan havannankoirien eläinlääkärikäyntien syiden ”Top 10”:n 
muodostivat: hammaskivi (min. 19 %), maitohampaiden poisto (min. 16 %), korvatulehdus (min. 16 %), ien-
tulehdus (min. 11 %), erilaiset ihosairaudet (10 %), suolisto-ongelmat (min. 10 %), sidekalvontulehdus (min. 6 %), 
anaalirauhastulehdus (6 %), sydämen sivuääni (min. 6 %), runsas silmävuoto (4 %) sekä virtsatieinfektiot (4 %). 
On huomattava, että patellaluksaatiota, jota esiintyy jalostustietokannan mukaan havannankoirilla yleisesti, oli 
kyselyyn vastanneilla eläinlääkäriasemilla todettu vain 3,6 %:lla havannankoirista. Osassa kaavakkeista 
patellaluksaatiota koskeva kohta oli jätetty tarkoituksella tyhjäksi lisämaininnalla ”katso tiedot 
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jalostustietokannasta”, ja sama lisämaininta oli kaavakkeessa myös useiden silmäsairauksien kohdalla. On 
mahdollista, että eläinlääkäriasemilla ei pidetä erityistä kirjaa epävirallisista lausunnoista, joita jalostustoimikunta 
tavoitteli kyselykaavakkeen avulla selvitettävän. Todennäköisin selitys lienee silti se, että valtaosassa 
vastanneista eläinlääkäriasemista ei ole mm. silmätarkastuksia suorittavaa erikoistunutta eläinlääkäriä. 
 
Havannalaiset ry:n koiranomistajille suunnattuun terveyskyselyyn oli toukokuuhun 2012 mennessä saapunut 
vastaus 159 koirasta, mikä kattaa noin 2,6 % Suomeen rekisteröidyistä havannankoirista (Taulukko 15.1). 
Vajaalla kolmanneksella kyselyyn osallistuneista havannankoirista esiintyi tulehdusperäisiä vaivoja joko 
kertaluonteisesti tai toistuvasti. Kyselyn yhteenvedosta voidaan todeta myös, että jotakin lisääntymiselimistöön ja 
lisääntymiseen liittyvää ongelmaa (kohtutulehdus, nisäkasvain tai epämuodostuma, kivesvika, hedelmät-tömyys) 
tai toimenpidettä (keisarinleikkaus, sterilisaatio/kastraatio) esiintyi tai oli suoritettu noin joka viidennelle koiralle. 
Vastaavasti tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvää ongelmaa (ristisideongelmat, Legg-Perthes, nivelrikko, tapaturma) 
tai toimenpidettä (polvien tai eturaajan leikkaus) esiintyi tai oli suoritettu kuudesosalle koirista. Hampaistoon 
liittyviä ongelmia (hammaskivi, hammaspuutos, hampaiden poistot ja/tai purentavirheet) esiintyi 70 %:lla kyselyyn 
vastanneista. 
 
Taulukko 15.1 Jalostustoimikunnan käynnistämässä terveyskyselyssä kysyttyjen yksittäisten sairauksien ja vaivojen 
esiintyvyydet. Terveyskyselyyn oli saapunut tämän yhteenvedon valmistumiseen mennessä (toukokuu 2012) vastaukset 
159:stä Suomeen rekisteröidystä havannankoirasta.  
 

1. hammaskivi  54,7 % 
2. käyrät eturaajat  17,0 % 
3. hammaspuutos  15,7 % 
4. muut tulehdukset  11,3 % 
5. syöpä tai kasvaimia  9,4 % 
6. voimakas silmävuoto  8,2 % 
7. sydänongelma 7,5 % 
8. purentavirhe  6,9 % 
9. allergia  5,7 % 
9. ihottuma  5,7 % 
9. nivelrikko  5,7 % 
12. toistuvat korvatulehdukset  5,0 % 
13. virtsatieongelma  4,4 % 
14. ristisidevaivat  3,8 % 
14. ruuansulatuskanavan ongelma  3,8 % 
16. kirsikkasilmä  3,1 % 
16. kivesvika  3,1 % 
18. toistuvat silmätulehdukset  1,9 % 
18. epilepsia  1,9 % 
18. napatyrä  1,9 % 
21. hedelmättömyys  1,3 % 
22. häntämutka  0,6 % 
22. kuurous 0,6 % 
22. Legg-Perthes 0,6 % 
22. selkäongelma  0,6 % 
22. kilpirauhasongelma  0,6 % 
22. maksavika  0,6 % 
22. epämuodostuma 0,6 % 
töpöhäntä  0 % 
lyhytkarvaisuus  0 % 
munuaisvika  0 % 
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Vuosien 2012 - 2017 välillä yhdistyksen terveyskyselyyn oli saatu vastaus 62 koirasta, mikä on 1,9 % samana 
aikana rekisteröidyistä koirista. Taulukkoon 15.2 ja diagrammiin 8 on kirjattu kyselyn kohtaan "Muita vikoja" 
kirjatut tulokset, mitkä ovat hyvin samansuuntaisia, kuin edellisessäkin yhteenvedossa vaikkakin hammaskiveä, 
käyriä eturaajoja ja purentavirheitä raportoineiden määrä tässä otannassa oli noussut edelliseen nähden. 
 
Taulukko 15.2. Terveyskyselyn yhteenveto 2012-2017. 

muita vikoja yksilöä 
% 
vastanneista 

hammaskivi 15 24,20 % 
käyrät eturaajat 15 24,20 % 
hammaspuutokset 15 24,00 % 
purentavirhe 9 14,50 % 
toistuvat tulehdukset 8 12,90 % 
voimakas silmävuoto 7 11,30 % 
syopä ja kasvainsairaudet 6 9,70 % 
allergia 4 6,50 % 
ruuansulatuskanavan ongelmat 4 6,50 % 
nivelrikko 3 4,80 % 
ristisidevaivat 3 4,80 % 
kivespuutos 2 3,20 % 
kirsikkasilmä 2 3,20 % 
sydänongelmat 2 3,20 % 
virtsatieongelmat 2 3,20 % 
kuurous 1 1,60 % 
napatyrä 1 1,60 % 
toistuvat korvatulehdukset 1 1,60 % 
SA-tauti 1 1,60 % 
epilepsia 1 1,60 % 
leikkatut eturaajat 1 1,60 % 
maksaan liittyvät ongelmat 1 1,60 % 

 
Diagrammi 8. Terveyskyselyn tuloksia 2012 – 2017. 
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Taulukkoon 15.3 ja diagrammiin 9 on kirjattu terveyskyselyn osioon "Muita ilmenneitä vikoja tai vaivoja" vuosina 
2012-2017 kirjatut vastaukset. Näistäkin vastauksista nousee esiin tuo aikaisemmin mainittu leikkaushoitoa 
vaatineiden patellaongelmien mahdollisesti suurikin määrä. 
 
Taulukko 15.3. Terveyskyselyn tuloksia 2012-2017 muiden ilmenneiden vikojan ja vaivojen osalta. 

Muut ilmenneet sairaudet/vaivat Yksilöä 
% 
vastanneista 

leikattu patella 7 11,30 % 
patella luksaatio 4 6,50 % 
SARD 1 1,60 % 
kaihi 1 1,60 % 
follicular dysplasia 1 1,60 % 
ristisideleikattu 1 1,60 % 
suun ahtauden takia poistettuja hampaita 1 1,60 % 

 
Diagrammi 9. Terveyskyselyn tuloksia 2012 - 2017 muiden ilmenneiden vikojan ja vaivojen osalta. 

 
 
Havannalaiset ry:n jalostusohjeessa (liite 2) kerrotaan jalostuskäyttöön liittyen yleisesti seuraavaa: Mikäli koiralla 
on todettu elämänlaatua selvästi heikentävä vakava sairaus, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Tällaisia sairauksia 
ovat esimerkiksi: epilepsia, sebaceousadenitis (SA), Addisonin tauti, kuurous, Legg-Perthes, kilpirauhasen 
vajaatoiminta, maksashuntti, allergia, atopia, sydänsairaudet, toistuvasti esiintyneet virtsakivet, IMHA. Liioin 
koiraa, jolla on töpöhäntä, häntämutka, leikkausta vaatinut napatyrä, alapurenta, yläpurenta tai vino purenta ei 
tule käyttää jalostukseen. Sairaan koiran vanhempia, sisaruksia ja jälkeläisiä voi käyttää jalostukseen, mikäli 
aiotun pentueen toinen vanhempi, sen vanhemmat, sisarukset ja jälkeläiset ovat saman sairauden osalta terveitä. 
Tällaiset sairaudet eivät saa aiotuissa yhdistelmissä kertautua molemmilta puolilta kolmen sukupolven sisällä 
pennusta laskien (pennun isoisovanhemmat). Suositellaan riskien tarkastelua useassa sukupolvessa 
mahdollisimman terveen linjan saamiseksi pentueen sukutauluun. 
 
Silmiin liittyvät ongelmat  
 
Kaiken kaikkiaan vuosina 2003 - 2017 havannankoiralle tehtyjä virallisia silmätutkimuksia on 4347 tutkimusta. 
Taulukossa 16 on eritelty kunkin diagnoosin esiintymät ja kuinka monella eri koiralla kyseinen diagnoosi on tehty. 
Esiintymien määrä on suurempi sen vuoksi, että samalla koiralla on voinut tulla sama diagnoosi useammalla eri 
tutkimuskerralla. Diagnoosien saaneiden koirien määrät on esitetty myös diagrammissa 10. 
 
Taulukko 16. Vuosina 2003 - 2017 havannankoirille suoritetut viralliset silmäpeilaukset ja niiden löydökset.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (13.4.2018) 
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Diagnoosi Esiintymiä Koiria 
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 3937 1917 
Distichiasis, todettu 294 213 
Kortikaalinen katarakta, todettu 61 43 
Posterior polaarinen katarakta, todettu 28 17 
PPM, diagnoosi avoin 25 22 
RD, multifokaali, todettu 25 18 
Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 23 22 
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 13 9 
Trichiasis, todettu 12 12 
PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 11 7 
Caruncular trichiasis, todettu 10 10 
Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 10 9 
PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 8 7 
PPM, iris-iris, todettu 8 7 
Ektooppinen cilia, todettu 7 7 
RD, geograafinen, todettu 7 5 
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 6 6 
Lasiaisen rappeuma, todettu 6 4 
PRA, epäilyttävä 5 5 
Totaali katarakta, todettu 5 5 
Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 4 3 
Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä 4 4 
Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 4 4 
Nukleaarinen katarakta, todettu 4 4 
PRA, todettu 4 2 
Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 4 4 
Punktaatti katarakta, todettu 3 2 
Vilkkuluomen rauhasen esiinluiskahdus, todettu 3 3 
Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä 2 2 
Muu verkkokalvon sairaus, todettu 2 2 
Muu vähämerkityksellinen kaihi, todettu 2 2 
Näköhermon coloboma, todettu 2 2 
Posterior polaarinen katarakta, epäilyttävä 2 2 
Eversio palp. III, todettu 1 1 
Keratiitti, todettu 1 1 
Kuivasilmäisyys, todettu 1 1 
PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 1 1 
PPM, todettu 1 1 
Punktaatti katarakta, epäilyttävä 1 1 
Puutteellinen kyynelkanavan aukko, diagnoosi avoin 1 1 
RD, diagnoosi avoin 1 1 
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epiteliaalinen 1 1 
Synnynnäinen katarakta, diagnoosi avoin 1 1 
Vilkkuluomen ruston kiertymä, todettu 1 1 
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Lausunnon ”Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia” on saanut 1917 koiraa yhteensä 3937 tutkimuskerralla. 
Selvästi yleisin silmäsairausdiagnoosi havannankoirilla on distichiasis, tarkastelujaksolla lausunto on annettu 213 
koiralle. Muita merkittäviä sairauksia ovat kataraktat eli kaihit, PPM (diagnoosi avoin) ja RD. Kuitenkin PPM on 
todettu vain yhteensä kahdeksalla koirilla ja suurella osalla PPM (diagnoosi avoin) tuloksen saaneista koirista 
seuraavat tutkimukset on ollut silmien osalta terveitä. Ajallisesti PPM (diagnoosi avoin) tulokset ajoittuvat suurin 
osa vuosille 2006 - 2008. Seuraavissa kappaleissa on eritelty rodun kannalta tärkeimpiä sairauksia tarkemmin. 
 
Diagrammi 10. Havannankoirilla vuosina 2003 - 2017 todetut silmäsairaudet, koirien lukumäärä diagnoosia kohden.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta (14.3.2018) 

 

 
 
 
Distichiasis / ektooppinen cilia (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) ylimääräiset 
ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisä-
pinnalta (ektooppinen cilia). Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät 
sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin 
normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. 
Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vauri-
oitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla ’uivat’, 
pehmeät distichiasis-ripset eivät yleensä aiheuta oireita. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, 
jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne pysyvästi polttamalla tai leikkauksella.  
 
Kuten taulukosta 16 nähdään, on distichiasis, caruncular trichiasis, ektooppinen cilia, määrittelemättömiä yli-
määräisiä ripsiä/karvoja tai trichiasis -lausuntoja tullut vuosina 2003 - 2017 havannankoirille kaiken kaikkiaan 213 
yksilöllä. Ruotsin Avelsdata-tietokannan mukaan vuosina 2003 - 2017 Ruotsissa on diagnosoitu distichiasis 17 
havannankoiralla. Toisaalta Ruotsissa tutkitutetaan koirien silmiä vähemmän kuin Suomessa. Vuoteen 2009 asti 
tutkittujen koirien osuus Ruotsissa oli hieman yli 30 %, sen jälkeen 8 % - 24 %. 
 
Kaikkien edellä mainittujen vaivojen vaikutus koiran elämään vaihtelee suuresti vaivan vakavuudesta ja sijain-
nista riippuen. On paljon mm. distichiasis-lausunnon saaneita havannankoiria, joilla vaiva ei oireile millään tavoin 
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ja on yksilöitä, joilla vaiva uusiutuu hoidoista huolimatta, ja koiralla on jatkuvaa silmä-ärsytystä sekä 
pigmenttimuodostusta sarveiskalvossa. Vakavia tapauksia ei ole jalostustoimikunnalle ilmoitettu. 
 
Nämä vaivat ovat selvästi periytyviä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa eikä geenitestiä ole olemassa. 
Ripsimuutokset luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin. Havannalaiset 
ry:n jalostusohjeen mukaan koiraa, jolla on todettu ciliaaberranta, distichiasis, trichiasis, MRD, PPM, HTVL/PHPV 
tai kirsikkasilmä voidaan käyttää jalostukseen, kunhan aiotun pentueen toinen vanhempi ei omaa samaa ominai-
suutta.  Suositellaan riskien tarkastelua useammassa sukupolvessa mahdollisimman laajan terveen linjan 
saamiseksi pentueen sukutauluun. 
 
Retinan dysplasia (RD) eli verkkokalvon vajaakehitys on synnynnäinen silmän kehityshäiriö, jonka on todettu 
periytyvän useilla roduilla resessiivisesti. RD-muutokset jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat: MRD, GRD ja 
TRD, mutta ei ole varmuutta siitä, ovatko ne geneettisesti samoja sairauksia. RD:n lievin muoto on MRD, 
multifokaali retinan dysplasia, jossa silmän verkkokalvolla on yksittäisiä tai useampia poimuja. Näistä ei ole 
haittaa koiran näkökyvylle, tilanne ei etene ja muutokset saattavat myös osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten. 
GRD:ssä eli geograafisessa retinan dysplasiassa suurempi alue verkkokalvosta on epänormaali ja verkkokalvo 
voi iän myötä myös rappeutua paikallisesti muutoksen alueella. GRD voi haitata koiran näkökykyä. TRD:ssä eli 
totaalisessa retinan dysplasiassa verkkokalvo on irronnut kokonaan ja silmä on sokea usein jo syntymästä asti.  
 
Suomessa ei ole todettu yhtään TRD-tapausta. MRD-tapauksia on löytynyt 18 koiralla ja GRD tapauksia 5 
(taulukko 16). Havannalaiset ry:n jalostusohjeen mukaan MRD-tapauksia ei tarvitse sulkea pois jalostuksesta, 
kunhan aiotun pentueen toinen vanhempi ei omaa samaa ominaisuutta. Sen sijaan GRD ja TRD-koiria ei saa 
käyttää jalostukseen. Ruotsissa tutkituista koirista on vuosina 2003 - 2017 löytynyt RD yhteensä 4 koiralla.  
 
Kirsikkasilmä kehittyy tavallisesti nuorelle koiralle. Kolmannen silmäluomen (vilkkuluomen) alla sijaitseva 
kyynelrauhanen luiskahtaa esiin. Tulehtuessaan kyynelrauhanen voi kasvaa jopa pienen kirsikan kokoiseksi, 
tästä nimitys tälle vialle. Kirsikkasilmä voidaan korjata kirurgisesti.  Nykyisin kyynelrauhanen mieluummin 
”taskutetaan” paikoilleen, kuin poistetaan kokonaan, koska kyynelrauhasen poiston on todettu aiheuttavan 
kuivasilmäisyyttä. Kirsikkasilmä liittyy löysiin luomiin ja yleisesti silmän ja kallon rakenteeseen. Periytymis-
mekanismia ja periytymisastetta havannankoirilla ei tunneta. 
 
Tulehtunut, esiin luiskahtanut kyynelrauhanen aiheuttaa koiralle silmänärsytystä, mikä häviää nopeasti, 
kunkirsikkasilmä leikataan. Koiran käyttötarkoitukseen kirsikkasilmällä ei ole vaikutusta. Kirsikkasilmään ei ole 
olemassa geenitestiä. Jalostustoimikunnan jäsenistölle kohdistamassa terveyskyselyssä todettiin viisi kirsikka-
silmätapausta 159 vastauksen joukosta (2017 yhteenveto 2 tapausta), jalostustietojärjestelmässä näitä löydöksiä 
on kaksi (taulukko 13) ja jalostustoimikunnalle on raportoitu kahdeksan kirsikkasilmätapausta. Näiden tietojen 
perusteella kirsikkasilmätapausten lukumäärän voidaan arvioida jäävän alle yhden prosentin koko kannasta. 
Eläinlääkäriasemille suunnatussa terveyskyselyssä kirsikkasilmää todettiin kuitenkin esiintyneen keskimäärin 
4,3 %:lla asemalla käyneistä 704:stä havannankoirasta. 
 
Ulkomailta ei ole ollut uutta tietoa saatavilla sitten edellisen jalostuksen tavoiteohjelman. Kirsikkasilmä vaikuttaa 
havannankoirissa suhteellisen pieneltä ongelmalta. Havannalaiset ry:n jalostusohjeessa sanotaan, että koiraa, 
jolla on todettu kirsikkasilmä, voidaan käyttää jalostukseen, kunhan aiotun pentueen toinen vanhempi ei omaa 
samaa ominaisuutta. 
 
Voimakas, värjäävä silmävuoto tunnetaan harrastajapiireissä myös ”villakoirasilmänä”. Runsaaseen silmävuotoon 
voivat vaikuttaa perinnölliset tekijät. Runsasta silmävuotoa aiheuttavat muun muassa tukkeutuneet tai ahtaat 
kyynelkanavat, kyynelnesteen happamuuden muutokset, bakteeri- ja hiivatulehdukset, silmien ärsytystila, 
allergia, silmäluomen reunassa tai sisäpuolella kasvavat ripsikarvat ja ympäristön saasteet. Voimakasta, 
värjäävää silmävuotoa esiintyy rodussa huomattavasti. Voimakkaasta silmävuodosta kärsivää koiraa ei ole 
suositeltavaa yhdistää jalostuksessa toiseen koiraan, joka kärsii samasta vaivasta. 
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PPM (persistent pupillary membranes) tarkoittaa synnynnäisiä siikiöaikaisten verisuoten ja kalvojen jäänteitä 
iiriksessä. Tavallisimmin jäänteet ovat harmittomia rihmoja iiriksen pinnalla (PPM iris-iris). Vakavammissa 
tapauksissa jänteet ovat kiinnittyneet linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, jolloin ne voivat 
vaikuttaa pupillin toimintaa ja näkökykyyn. Kennelliiton ohjeistuksen mukaan lieviä iris-iris tapauksia voi käyttää 
jalostukseen.  
 
Sebaceous adenitis eli SA-tauti 
 
Sebaceous adenitis eli SA on heterogeeninen 
ryhmä sairauksia, joille yhteistä on ihossa 
karvatupen ympärillä oleva tulehdusreaktio ja 
talirauhasen toimintaa estävät ja häiritsevät 
reaktiot. Sairauden epäillään olevan 
immuunivälittein (autoimmuunisairaus). 
Tyypillisimmät iho-oireiden esiintymispaikat ovat 
pää, korvat (korvalehdet, ulkoinen korvakäytävä) 
ja selkä. Oireita voi olla esim. pelkästään 
korvissa.  Talirauhastulehduksen/ talirauhasten 
surkastumisen kliiniset oireet ovat ihon kuivuus, 
hilseileminen ja karstaantuminen sekä karvan-
lähtö. Turkin väri voi vaalealla koiralla myös 
muuttua tummemmaksi. Oireena voi myös esiintyä hyperkeratoosia eli ihon paksuuntumista, toissijaiset 
ihotulehdukset (bakteerit, hiiva) voivat pahentaa tilannetta. SA diagnosoidaan ihobiopsiasta. Näyte on helppo 
ottaa puudutetusta ihosta 8–10 mm ihostanssilla. Tukihoito on pitkäkestoista ja laaja-alaista ja vaatii yleensä 
omistajalta aikaa ja vaivaa. SA:ta ei voida parantaa. Vakavammissa tapauksissa SA-sairaudella on raportoitu 
olevan huomattava vaikutus koiran jokapäiväiseen elämään, kun taas hyvin lievissä tapauksissa sairaus ei 
vaikuta paljoakaan koiran elämään / hoitoon (viereisen kuvan koiralla on todettu SA-tauti ja sen karvaa ei ole 
leikattu). 
 
Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä ihosairauksia oli todettu keskimäärin 10 %:lta potilaina käyneistä 
havannankoirista, kuitenkin vain 0,2 %:lta hoidossa käyneistä havannankoirista oli diagnosoitu SA-tauti. 
Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu kolmetoista SA-tapausta ja myös Ruotsista on tiedossa joitain SA-tapauksia. 
SA:n periytymistavasta ei ole tietoa, mutta sitä pidetään perinnöllisenä sairautena, valitettavasti ko. sairauteen ei 
ole olemassa geenitestiä. SA-tautia voidaan seuloa ihosta otettavasta näytteestä. Testillä voidaan osoittaa 
sairaat yksilöt, mutta tulos voi joskus antaa negatiivisen tuloksen myös todellisuudessa SA-tautia sairastavalla 
koiralla. Sairaita koiria ei saa käyttää jalostukseen. Sairaan koiran vanhempia, sisaruksia ja jälkeläisiä voi käyttää 
jalostukseen, mikäli aiotun pentueen toinen vanhempi, sen vanhemmat, sisarukset ja jälkeläiset ovat saman 
sairauden osalta terveitä. Suositellaan riskien tarkastelua useassa sukupolvessa mahdollisimman terveen linjan 
saamiseksi pentueen sukutauluun.  
 
Sydänsairaudet 

 
Sydänongelmien periytymismekanismeja ei tunneta havannankoirilla ja myös yleisyydestä on saatavilla vain 
vähän tietoa. Keskimäärin synnynnäisiä sydänvikoja tavataan alle prosentilla kaikkien rotujen koirista. Valtaosaa 
synnynnäisistä sydänvioista pidetään periytyvinä, ja usein sydänviat periytyvät useiden perintötekijöiden 
yhteisvaikutuksesta, mikä tekee niiden vastustamisesta vaikeaa jalostuksen keinoin. Sydänvaivojen oireet 
riippuvat siitä, millaisesta vaivasta ja vakavuusasteesta on kyse. Tavallisimpia oireita ovat yskä, hengästyminen, 
hengitysvaikeudet, alentunut rasituksen sieto, vatsan turpoaminen, tajuttomuustilat, ruokahalun vähentyminen ja 
laihtuminen. Samankaltaisia oireita havaitaan myös hankittujen, ei-perinnöllisten sydänvaivojen yhteydessä. 



 

55 

 

55

Lievät muutokset sydämessä voivat pysyä oireettomina, vakavat muutokset sen sijaan aiheuttavat oireita usein jo 
alle vuoden ikäisillä koirilla. Hoito ja ennusteet vaihtelevat tapauskohtisesti.  
 
Tavallisimpia koirien synnynnäisiä sydänvikoja ovat keuhkovaltimoahtauma (pulmonaalistenoosi), aorttaläpän 
ahtauma, persistoiva oikea aortankaari ja patentti ductus arteriosus (PDA).PDA:ssa sikiöaikainen verisuonijäänne 
aortan ja keuhkovaltimon välillä ei ole syntymän jälkeen normaalisti sulkeutunut, mistä on seurauksena 
oikovirtausta aortan ja keuhkovaltimon välillä. USA:ssa on havaittu, että havannankoirien ei-synnynnäiset 
sivuäänet johtuvat usein hiippaläpän vajaatoiminnasta, joka voi kehittyä milloin tahansa. Joillakin yksilöillä 
hiippaläppien on havaittu vanhenevan ennenaikaisesti, jolloin oireet voivat tulla havaittaviksi jo keski-iässä. 
Kardiomyopatiaa eli sydänlihasrappeumaa seuraa sydänlihaksen supistumiskyvyn aleneminen. Dilatoiva 
kardiomyopatia on sydänlihaksen rappeutumissairaus, jossa sydämen toimintakyky heikkenee ja sydänlihas 
laajenee. Taudin syytä ei tunneta tarkasti, mutta siihen on todettu osallistuvan perinnöllisiä tekijöitä. Vaikka 
sairaus voi puhjeta nuorella iällä, oireet eivät välttämättä tule näkyviin ennen kuin koira on vanhempi. Vaivaan 
liittyvät rytmihäiriöt voivat johtaa äkilliseen kuolemaan milloin tahansa. Synnynnäiset sydänviat todetaan yleensä 
jo ensimmäisissä pennun eläinlääkärintarkastuksissa. 
  
Havannalaiset ry:lle on ilmoitettu Suomesta kymmenen (10) koiraa, joilla on todettu sydämen sivuääni. Tämän 
lisäksi on ilmoitettu yksittäisiä koiria, jotka kärsivät mm. sydämen vajaatoiminnasta tai sydämen avoimesta 
valtimotiehyestä (PDA). Luvussa eivät ole mukana erilaisista hankituista, yleensä vanhemmalla iällä todetuista 
sydänongelmista kärsivät koirat, joita on tiedossa enemmän, ko. sydänvaivoja esiintyy 10–20 %:lla vanhemmista 
koirista. Yleisin koirien hankittu sydänvaiva on vasemmanpuoleisen eteiskammioläpän rappeuma, jota 
todetaankin erityisesti iäkkäillä koirilla. Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä keskimäärin 6 %:lla 
havannankoirista oli todettu sydämen sivuääni, 1,6 %:lla oli todettu sydämen vajaatoimintaa ja 1,3 %:lla muita 
sydänsairauksia. Sydänsairauden vaikutukset koiran jokapäiväiseen elämään vaihtelevat hyvin suuresti 
ongelman vakavuuden ja lääkityksen tehon mukaan. Sydänvikoja omaavia koiria ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Osteokondrodysplasia 
 
Osteokondrodysplasian (kondrodysplasian) oireisiin lukeutuvat tyypillisesti raajojen kasvuhäiriöt, joiden taustalla 
piilee kasvuruston kasvulevyjen ennenaikainen sulkeutuminen. Osteokondrodysplasiaa esiintyy monta erilaista 
muotoa, joista osalla on yhteyksiä kääpiökasvuisuuteen. Havannankoiralla esiintyy etujalkojen kyynär- ja/tai 
värttinäluun eriasteista kaareutumista, mikä voi aiheuttaa kyynärnivelen muutoksia. Jalat voivat myös olla 
epäsymmetrisesti käyrät, jolloin niille tuleva rasitus ei ole tasaista. Useimmiten oireita (eriasteista ontumista) 
havaitaan kasvuvaiheessa 6–7 kk:n iässä. Tavallisin diagnoosi tällöin on ollut radius curvus eli värttinäluun 
kaareutuminen. Kyynärpään dysplasia liittynee suurimmalla osalla havannankoiria tähän kyynär- ja värttinäluun 
epäsuhtaiseen kasvuun, josta seuraa kyynärnivelen nivelraon epätasaisuutta ja erilaista luiden välistä 
pykälämuodostusta. Nämä voivat iän mukana aiheuttaa nivelrikkomuutoksia. Onkin hyvä konsultoida eläin-
lääkäriä, jos pennun jalat vaikuttavat poikkeuksellisen käyriltä, jotta leikkaushoidolla päästään vaikuttamaan luihin 
ennen kasvun päättymistä.  
 
Havannankoirilta ei edellytetä Suomessa kyynärniveltutkimuksia (kyynärpään dysplasia asteen määritys) ennen 
jalostuskäyttöä. Jalostusohjeessa kuitenkin suositellaan havannankoirien luustokuvauksia jalostuskoirille. FCI:n 
hyväksymässä rotumääritelmässä eturaajojen käyryys mainitaan vakavana virheenä. Osteokondrodysplasiaa on 
tutkittu USA:ssa viime vuosina: kasvattajien keräämän aineiston ja tarkempien tutkimusten perusteella rodussa 
on havaittu esiintyvän erilaisia kasvuhäiriöitä ja sairauksia, joiden välisiä yhteyksiä on yritetty selvittää (Starr et al. 
2007). Rodussa esiintyvän osteokondrodysplasian tutkiminen on ollut Euroopassa ja Suomessa vähäistä, joten 
tietoa ongelman yleisyydestä on ollut niukasti saatavilla. Monella suomalaisella havannankoiralla esiintyy 
käyryyttä eturaajoissa, mutta eturaajojen kasvuhäiriöt ovat olleet rodun harrastajien kokemuksen mukaan yleensä 
lieviä ja eturaajojaan oireilevia koiria on tavattu Suomessa harvoin. Havannalaiset ry:n jalostustoimikunnan 
tiedossa on neljä tapausta, joissa nuorella koiralla todettiin vakava eturaajojen kasvuhäiriö. Yhdistyksen tietojen 
mukaan kaksi näistä on vaatinut leikkaushoitoa. Kaiken kaikkiaan jalostustoimikunnalle on ilmoitettu yhdeksästä 
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yksilöstä, joilla on etujaloissa voimakasta käyryyttä. 2012 - 2017 terveyskyselyissä raportoitiin viidestätoista 
yksilöstä, joilla oli eriasteista käyryyttä eturaajoissa. Eläinlääkäriasemille tehdyn terveyskyselyn vastauksissa 
raportoitiin osteokondroosi/radius curvus -diagnoosi annetun 0,2 %:lle asemalla käyneistä havannankoirista. 
Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemään terveyskyselyyn saaduissa vastauksissa eturaajojen käyryyttä 
raportoitiin esiintyneen 17 %:lla havannankoirista. Tarkempaa määrällistä, laadullista tai tutkimuksin osoitettua 
tietoa suomalaisten havannankoirien raajojen kasvuhäiriöistä ei ole saatavilla. 
 
Havannalaiset ry:n jalostusohjeen mukaan havannankoiraa, jolla on selviä oireita luuston ja nivelten kasvu-
häiriöistä johtuen, ei saa käyttää jalostukseen. Kasvattajia ohjeistetaan myös kiinnittämään huomiota siihen, ettei 
lievästi käyräraajaisia koiria yhdistettäisi jalostuksessa, eikä vakavasti käyräraajaisia havannankoiria saa käyttää 
jalostukseen. 
 
Legg-Perthes 
 
Legg-Perthesin tauti tunnetaan myös nimillä Legg-Calve-Perthes ja reisiluun pään avaskulaarinen tai aseptinen 
kuolio. Taudin syy on tuntematon, mutta muutokset johtuvat reisiluun pään verenkierron häiriöstä, joka johtaa 
luun kuolioitumiseen. Legg-Perthesin tautia pidetään yleisesti perinnöllisenä ja sen on epäilty periytyvän 
autosomaalisesti väistyvästi ainakin manchesterinterriereillä, yorkshirenterriereillä kääpiövillakoirilla, kääpiö-
pinsereillä ja mopseilla. 
 
Oireet alkavat 4–11 kuukauden iässä takajalan ontumana. Ontuminen on aluksi lievää ja pahenee vähitellen. 
Joskus ontuminen havaitaan äkillisesti tapaturman yhteydessä. Koira aristaa lonkkanivelen taivutusta ja nivelen 
liikerata on rajoittunut. Jos ontuminen on jatkunut pidempään, jalassa on havaittavissa sen käyttämättömyydestä 
johtuva lihaskato. Molemminpuolisessa taudissa ontuminen voi olla vaihtelevaa tai jatkuvasti pahempaa toisessa 
jalassa. Diagnoosi voidaan varmistaa röntgenkuvauksella. Oireiden alkaessa röntgenmuutokset ovat jo 
näkyvissä, mutta ne voivat olla vähäisiä ja muutosten näkymisen edellytyksenä on hyvälaatuiset röntgenkuvat. 
Röntgenlöydöksiä ovat reisiluun päässä olevat röntgenharvat pesäkkeet, lyhentynyt ja paksuuntunut reisiluun 
kaula, litistynyt ja epätasainen reisiluun pää ja leventynyt nivelrako. 
 
Legg-Perthesin taudin hoito on kirurginen. Leikkauksessa reisiluun pää ja kaula poistetaan. Leikkauksen jäl-
keinen kuntoutus on tärkeää, jotta koira alkaa käyttää jalkaansa kunnolla ja  heikentyneitä lihaksia saadaan 
vahvistettua. Ennuste on yleensä hyvä. Hoitamattomaan niveleen kehittyy nivelrikko ja koira jää ontuvaksi. 
 
Havannankoirilla Legg-Perthes-taudin periytymismallia ei tunneta. Jalostustoimikunnan ohjeiden mukaan koiraa 
jolla on todettu Legg-Perthes ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunnan tiedossa on Suomesta noin 
kymmenen Legg-Perthes-tapausta. Eläinlääkäriasemille tehdyn terveyskyselyn vastauksissa raportoidaan, että 
Legg-Perthestä esiintyi keskimäärin 0,43 %:lla asemalla hoidetuista havannankoirista. Jalostustoimikunnan 
tekemään terveyskyselyyn vastanneista (2012 yhteenveto) yksi vastaaja raportoi Legg-Pertheksestä. 
 
Hampaistoon liittyvät ongelmat 
 
Havannankoirilla esiintyy erilaisia purentavirheitä ja lähinnä premolaari/molaarihampaiden ja etuhampaiden 
puutoksia. Pienet premolaari- (P1) tai molaarihampaiden (M3) puutokset on hyväksytty rotumääritelmässä 
(liite 1), eivätkä lievät hammaspuutokset ole jalostussuositusten mukaan este koiran jalostuskäytölle. Havan-
nalaiset ry:n jalostusohje toteaa hammaspuutoksista seuraavaa: ”Täydellinen hampaisto on toivottava. Koiralla 
tulee olla täydellinen etuhampaisto 6+6 ja kulmahampaita 2+2, jotka ovat oikein asettuneet. Muiden hampaiden 
osalta puutosten määrä ei saa olla enempää kuin 4 kpl yhteensä. Yhdistelmiä suunniteltaessa kasvattajien tulee 
kiinnittää huomiota siihen, että alaleuka on riittävän leveä. Liian kapea alaleuka ei anna alaetuhampaille riittävästi 
tilaa ja aiheuttaa riskin kulmahampaiden painumisesta kitalakeen. Lisäksi suositellaan, että vähintäänkin 
yhdistelmän toisella osapuolella on täysi hampaisto.” Täydellinen hampaisto on jalostuskoirilla toivottavaa, sillä 
hammaspuutokset ovat voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Kulmahampaiden asentovirhe tai rotumääritelmän 
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vastainen purenta voidaan usein todeta vasta, kun pysyvät hampaat ovat täysin kehittyneet ja leukojen kasvu 
pysähtynyt. Lisäksi on tärkeää seurata rodun alaleuan leveyden kehitystä, ettei liian kapea alaleuka pääse 
yleistymään rodussa.  
 
Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä hammaspuutoksia esiintyi 15,7 %:lla koirista. Noin 
puolella näistä puuttuvat hampaat olivat P1-hampaita. 
 
Purentavikoihin liittyy perinnöllisiä tekijöitä, joten yläpurentaista, alapurentaista tai muun vakavan hampaiden 
asentovirheen omaavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Hampaiden asentovirheiden ehkäisemiseksi on 
tärkeää antaa eläinlääkärin poistaa pennun maitohampaat välittömästi pysyvän hampaan puhjettua ikenen läpi, 
mikäli ne eivät irtoa itsestään.  
 
Eläinlääkäriasemille tehdyn terveyskyselyn vastaukset kertoivat hoitoa vaatineiden purentavirheiden olleen 
ongelmana keskimäärin 0,43 %:lla havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveys-
kyselyssä 6,9 %:lla koirista oli todettu purentavirhe, näistä noin puolet oli alapurentoja ja reipas kolmannes 
epätasaisia purentoja (2012 yhteenveto). 2012 - 2017 terveyskyselyyn vastanneista 14,5 % raportoi koirallansa 
olevan purentavirhe. Yksi omistaja ilmoitti myös, että hänen koiraltaan on jouduttu poistamaan hampaita liian 
ahtaan suun takia. Yhdellä koiralla esiintyi kulmahampaan asentovirhe. Yläpurennoista ei ollut mainintoja. 
Sairauslistalle on ilmoitettu yksi yläpurentatapaus. Vuosittain joitakin pentuja rekisteröidään EJ-rekisteriin 
purentavian takia.  
 
Irtoamattomattomat maitohampaat Varsinkin pentukulmahampaiden irtoamattomuus on hyvin yleinen ongelma 
havannankoirilla. Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä maitohampaiden poisto oli toiseksi yleisin 
havannankoirille tehty toimenpide ja se oli suoritettu keskimäärin 16 %:lle asemalla käyneistä havannankoirista. 
Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä asiasta ei ollut huomattu kysyä, mutta 
vapaasanaisissa kommenteissa 10,1 %:lle havannankoirista mainittiin suoritetun maitohampaan poisto. 
 
Hammaskivi on yleisesti kääpiökoirien suuri ongelma, niin myös havannankoirien. Hammaskiven muodostumi-
seen vaikuttavat monet tekijät kuten mm. ruuan laatu, geneettinen alttius syljen entsyymirakenteen kautta ja suun 
koko. Koiran omistaja voi ehkäistä hammaskiven muodostusta hoitamalla koiransa suuhygieniaa ja huolehtimalla 
oikeanlaisesta ravinnosta. Pahimmillaan hammaskiven kerrannaisvaikutukset voivat olla jopa vakavia 
sydänlihastulehduksia, kun bakteerit pääsevät ikenien kautta suureen verenkiertoon.  
Hammaskivi oli eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä merkittävin ongelma ja se oli todettu keskimäärin 
joka viidenneltä havannankoiralta. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä hieman yli 
puolella havannankoirista (54,7 %) esiintyi hammaskiveä (2012 yhteenveto). 2012 - 2017 aikana terveyskyselyyn 
vastanneet raportoivat 24,2 % tapauksista koiralla esiintyvän voimakkasta hammaskiven muodostusta. 
 
Kun kaikki jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemän terveyskyselyn vastauksista saadut tiedot hampaiston 
ongelmista yhdistetään, voidaan niitä todeta esiintyneen 70 %:lla havannankoirista (2018 yhteenveto 62,9 %). 
 
Allergiat ja atopia 
 
Allergisella koiralla on taipumus tuottaa liiallisesti vasta-aineita tavallisissa olosuhteissa harmittomia allergeenejä 
vastaan. Koira reagoi allergiaan tavallisesti ihollaan (kutina) ja näin ollen allerginen nuha, astma ja silmän 
sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia allergian oireita. Ruoka-aine allergiassa voi olla myös 
ruuansulatuskanavan oireita. Yleisimpiä ympäristön allergeenejä ovat pöly- ja varastopunkit, hilse, siitepöly, 
home ja tietyt kemikaalit. Ruoka-aineista merkittävimpiä allergian aiheuttajia ovat eri proteiinit, vehnä, maissi, 
maitotuotteet, sekä soija. Ruoka-aine allergia voi alkaa missä iässä tahansa ja kohdistuu ruoka-aineeseen, jota 
koira on syönyt pitkään. Ruoka-aineallergia ja atopia voivat esiintyä yhtä aikaa samalla yksilöllä. Atopia on 
geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva, allerginen ihosairaus, jossa muodostuu IgE-
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vasta-aineeri ympäristöallergeeneja vastaan. Koko eliniän kestävä kyky muodostaa IgE-tyypin vasta-aineita aina 
uusia allergeeneja vastaan onkin atopian merkittävin piirre.  
 
Atopian synnylle on useita altistavia tekijöitä, joista perimä on yksi merkittävimmistä. Koiran atopian periytymis-
malliksi on esitetty mm. dominoivaa periytymistä, mutta atopian periytymismallista ja yleisyydestä rodussa ei ole 
juurikaan tietoa saatavilla. Atoopikon jalostuskäyttöä ei kuitenkaan suositella. Atopian kehittymisessä myös 
antigeeniannoksella, altistuksen kestolla, altistumisiällä ja allergisoivan valkuaisaineen rakenteella on merkitystä. 
Hyvin suurella osalla atoopikkokoirista on todettu esiintyvän toistuvia iho- ja korvatulehduksia. Atopian ensioireet 
ilmenevät yleensä 6 kk–3 v ikäisellä koiralla ja oireiden vakavuusaste saattaa vaihdella eri vuodenaikoina. 
Atoopikon iho kutisee, turkki voi näyttää hilseilevältä ja huonokuntoiselta. Atooppisen koiran ihon 
suojamekanismeissa on todettu puutoksia (keramidit, lipidit, rasvahapot). Niiltä alueilta, joissa kutina on 
voimakkainta, iho voi paksuuntua ja tummuasekä karvat voivat irrota jatkuvan raapimisen seurauksena. Atopiaa 
ei voida sinällään parantaa, vaan ainoastaan yrittää lievittää sen oireita. Usein käytetään eri hoitojen yhdistelmiä 
tilanteesta riippuen (mm paikallishoidot, kortikosteroidit, antihistamiinit, antibiootit, siklosporiini ja siedätyshoito).  
 
Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä allergia oli diagnosoitu keskimäärin 3,2 %:lle havannankoirista. 
Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemän terveyskyselyn mukaan allergiaa esiintyi 5,7 %:lla (2018 yhteenvedon 
vastaava luku on 6,5 %) havannankoirista: Yleisin oli vehnä/vilja-allergia ja sitä esiintyi vajaalla puolella 
allergikoista. Muutamalle havannankoiralle oli tullut jonkin verran allergiaoireita rokoteaineista ja yksi 
havannankoira oli allerginen useille eri asioille. Jalostustoimikunnan terveystietoihin on ilmoitettu toistakymmentä 
allergiaa sairastavaa havannankoiraa. Koiraa, jolla on todettu allergia tai atopia, ei saa käyttää jalostukseen.  
 
Syöpä- ja kasvainsairaudet 
 
Havannankoirilla raportoidut syöpä- ja kasvainsairaudet ovat sijainniltaan ja taudinkuvaltaan hyvin laaja-alaisia ja 
erilaisia, yleisimmin jo vanhemmalle iälle (taulukko 14) ehtineiden yksilöiden vaivoja. Syöpäsairaudet etenkin 
vanhemmilla koirilla ovat yleinen koiran lopetukseen tai kuolemaan johtanut syy. Eläinlääkäriasemille tehdyssä 
terveyskyselyssä pahanlaatuisista kasvaimista kärsi keskimäärin 2,3 % havannankoirista ja rasvakasvaimia oli 
todettu puolestaan 3,6 %:lla havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä 
syöpää ja kasvaimia raportoitiin 9,4 %:lla havannankoirista (2018 yhteenvedon vastaava luku on 9,7 %). Näistä 
koirista lähes joka toisella esiintyi pahanlaatuisia kasvaimia, joka viidennellä epäiltiin kasvaimen olemassaoloa ja 
joka neljännellä esiintyneet kasvaimet olivat sinänsä harmittomia rasvakasvaimia. Pahanlaatuisten kasvainten 
esiintymisalueiksi mainittiin peräsuoli, imusolmukkeet, pää, iho, silmä, maha, nisä sekä lisämunuainen, mutta 
vain muutamaan kaavakkeeseen oli kirjattu tarkempaa tietoa diagnoosista. Useimmissa tapauksissa kasvaimet 
todettiin vanhemmalla iällä. Jalostustoimikunnalla on tiedossa kuusi erilaista syöpä-, kasvain- ja 
ihomuutosperäistä tapausta havannankoirilta. 
 
Välilevyjen kalkkeutumat ja rappeumat 

Välilevyjen rappeutumista esiintyy tyypillisesti kondrodystrofisilla roduilla (yksinkertaistettuna: matalaraajaiset 
rodut). Näillä roduilla koiran mittasuhteet aiheuttava mutaatio on yhteydessä taipumukseen selkänikamien 
välilevyjen varhaiseen rappeutumiseen (IDD). Välilevytyrää kutsutaan myös mäyräkoirahalvaukseksi, sillä sairaus 
on yleinen mäyräkoirilla. Rappeumat alkavat jo koiran ensimmäisen elinvuoden aikana ja tutkimuksissa on 
todettu, että välilevyt kalkkeutuvat pääosin kahteen ikävuoteen mennessä. Osa kalkkeutumista voi myöhemmin 
kadota ja siksi röntgenkuvauksen suositeltu ikä on 24 - 42 kuukautta.   Rappeutuneet välilevyt ovat alttiita 
vaurioille ja voivat pienemmänkin liikkeen/hypyn seurauksena rikkoontua ja aiheuttaa painetta yllä olevaan 
ligamenttiin ja selkäytimeen. Koira oireilee yleensä selän eriasteisena kipuna, hyppäämishaluttomuutena ja 
pahimmillaan erilaisina halvausoireina. Lievemmät tapaukset menevät ohi levolla ja kipulääkityksellä, 
vakavammissa tapauksissa voidaan yrittää kirurgista hoitoa. Leikkaushoitoa vaativissa tapauksia on tärkeää, että 
leikkaus pystytään suorittamaan mahdollisimman nopeasti, jotta halvaus ei jää pysyväksi. Viime vuosina on 
noussut esiin useampia tapauksia, joissa koira on jouduttu lopettamaan välilevytyrän takia, jopa verrattain 
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nuorella iällä. Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu kaksitoista (12) koiraa, joilla on todettu välilevytyrä tai 
välilevyrappeuma. Jäsenistölle tehdyn terveyskyselyn vastauksista 0,6 % sisälsi maininnan selkäongelmista ja 
eläinlääkärit raportoivat 1–5 % heillä hoidetuista havannankoirista kärsineen välilevytyrästä/-rappeumasta.  

Havannankoira hyväksyttiin vuonna 2016 mukaan IDD-lausunnon saavien rotujen joukkoon. IDD kuvauksessa 
tarkastellaan selkärangassa olevien kalkkeutuneiden välilevyjen määrää. Lausunto jaetaan kalkkeutuneiden 
välilevyn mukaan asteikoilla IDD0-IDD3. IDD0 koiralla ei todeta yhtään osittain tai kokonaan kalkkeutunutta 
välilevyä, IDD1 (lievä) tuloksessa niitä on 1-2, IDD2 (keskivaikea) 3-4 ja IDD3 (vaikea) 5 tai enemmän. 
Mäyräkoirilla tehdyn tutkimuksen mukaan kalkkeutuneiden välilevyjen runsas määrä lisää riskiä, että kyseinen 
koira saa myöhemmin välilevytyrän. Havannankoirilla tutkimustuloksia on vielä niin vähän, ettei selkeitä 
johtopäätöksiä voida vielä tehdä. Taulukosta 17 näkyy IDD tutkittujen havannankoirien lukumäärä ja tulokset 
vuosina 2016 - 2017. Tällä hetkellä tehtyjen tutkimuksien perusteella suurella osallahavannankoiristaa, lähes 
puolella tutkituista, löytyy vähintään 1 kalkkeutunut välilevy, mutta harvalla koiralla IDD-lausunto antaa 
huonomman tuloksen kuin IDD1 eli kalkkeutuneita välilevyjä tyypillisesti ei ole kovin montaa. Kalkkeutuneiden 
välilevyjen määrän perinnöllisyyttä ei ole vielä mahdollista arvioida, sillä tutkimustulokset eivät vielä kata 
useampaa sukupolvea. Kuitenkin voidaan todeta yhdistyksen tiedossa olevien terveystietojen perusteella, että 
välilevytyrän saaneen koiran lähisuvussa on usein esiintynyt muitakin välilevytyrätapauksia. Näin ollen voidaan 
pitää todennäköisenä jonkinasteista perinnöllisyyttä myös havannankoiran kohdalla liittyen välilevyrappeumaan. 
Koiraa, jolla on todettu välilevytyrä/-rappeutuma, ei saa käyttää jalostukseen. Yhdistys kannustaa jäseniään 
kuvauttamaan havannankoiriensa selät virallisesti IDD:n osalta järjestämällä joukkokuvauksia ympäri Suomea ja 
tukemalla jäsenen omistaman 24 - 48 kk ikäisen havannankoiran IDD-kuvausta 30 eurolla. 

Taulukko 17. IDD-tutkitut havannankoirat vuosina 2016 - 2017. Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä 13.4.2018 

 
2016 2017 

IDD0 / K0 5 56 % 20 61 % 
IDD1 / K1 2 22 % 5 15 % 
IDD1 / K2 2 22 % 7 21 % 
IDD2 / K4 0 0 % 1 3 % 
yhteensä 9 
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Rodussa lukumääräisesti vähän esiintyviä sairauksia 
 
Viimeiseksi on lisätty listaus eläinlääkärin hoitoa vaatineista sairauksista/ongelmista, joita Havannalaiset ry:llä on 
tiedossa lukumääräisesti hyvin vähän, yhdestä muutamaan tapaukseen. Kaikkien näiden sairauksien puh-
keamiseen vaikuttaa koiran perimä. Terveyskyselyiden avulla tarkkaillaan, etteivät nämä sairaudet pääse 
yleistymään rodussa. 
 
Epilepsialla tarkoitetaan kohtauksellista häiriötä aivojen sähköisessä toiminnassa. Kaikki kouristus- ja tajuutto-
muuskohtaukset eivät johdu idiopaattisesta epilepsiasta (geneettinen pohja), vaan niitä voivat aiheuttaa myös 
muun muassa päähän kohdistuneet vammat, maksa- ja sydänsairaudet sekä kasvaimet. Idiopaattista epilepsiaa 
ei voida parantaa, mutta lääkityksestä on usein apua, sillä lääkitys vähentää kohtausten määrää, kestoa ja 
voimakkuutta, ja koira voi yleensä elää normaalia elämää. Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä 
epilepsiaa oli todettu keskimäärin 1,6 %:lta havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä 
terveyskyselyssä epilepsiatapauksia tuli esille 1,9 %:lla (2018 yhteenvedon vastaava luku on 1,6 %) 
havannankoirista ja sairaslistalle on ilmoitettu 5 epilepsiaa sairastavaa koiraa. Koiraa, jolla on todettu epilepsia, ei 
saa käyttää jalostukseen. 
  
Maksashuntti saa aikaan veren virtaamisen maksan normaalin porttilaskimojärjestelmän ohi. Maksashuntit 
kuuluvat normaaliin sikiönkehitykseen, mutta yleensä ne surkastuvat ja häviävät syntymän jälkeen. Shuntti voi 
johtaa koiran kuolemaan jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Lievemmissä tapauksissa koirat voivat olla jopa 
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usean vuoden ikäisiä, maksan vajaatoiminnasta aiheutuvien oireiden ilmentyessä. Leikkauksen onnistuminen 
riippuu shuntin sijainnista ja vakavuudesta.  Eläinlääkäriasemile tehdyssä terveyskyselyssä maksasairauksia oli 
todettu keskimäärin 1,9 %:lla havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä 
maksasairauksia tuli esille 0,63 %:lla havannankoirista. Koiraa, jolla on todettu maksashuntti, ei saa käyttää 
jalostukseen. 
 
Lonkkaniveldysplasia voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkkaniveldysplasia johtuu 
nivelen kasvuhäiriöstä, jonka seurauksena reisiluun pää ei asetu uomaansa kunnolla tai liitos on löysä. Usein 
tästä onkin seurauksena muutoksia nivelessä, kipua sekä rajoittunutta kykyä liikkua. Myöhemmin lonkkanivelen 
kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Suomessa havannankoirilla ei edellytetä lonkkaniveltutkimuksia ennen 
jalostuskäyttöä ja takavuosina harva kuvautti koiransa lonkat. Viime vuosina rotuyhdistys on kuitenkin pyrkinyt 
kannustamaan kasvattajia ja koiranomistajia kuvauttamaan vähintään jalostukseen käytetyt koirat. Virallisesti 
lonkkakuvattujen havannankoirien määrä onkin kasvanut merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Vuonna 
2003 - 2017 tutkittiin lonkkien osalta virallisesti 114 koiraa, mikä on vielä suhteellisen pieni määrä koko 
populaatioon verrattuna. Löydökset jakautuvat asteikolle A - E seuraavasti; 29×A, 30×B ja 38×C ja 17xD. 
Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä lonkkaniveldysplasiaa oli todettu keskimäärin 0,42 %:lta 
havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä lonkkaniveldysplasiatapauksia ei 
tullut esille, sairauslistalle on ilmoitettu yksi lonkkaniveldysplasiaa sairastava koira. Lonkkakuvattujen koirien 
jalostuskäyttöä ei ole vielä haluttu rajata, sillä nykyisen otannan perusteella ei ole vielä mahdollista tehdä 
johtopäätöksiä rodun lonkkanivelten terveydestä tai perinnöllisyydestä. Lonkkakuvausta suositellaan kuitenkin 
jalostukseen käytettäville koirille ja Havannalaiset ry:n jalostusohjeessa todetaan seuraavaa: "Koiraa, jolla on 
lääkitystä ja/tai kirurgista hoitoa vaativa/vaatinut luuston ja nivelten kasvuhäiriö, ei saa käyttää jalostukseen". 
Kennelliiton kaikkia rotuja koskevat määräykset eivät salli E-tuloksen saaneen koiran jalostuskäyttöä.  
 
Häntämutka /synnynnäinen hännättömyys / töpöhäntäisyys. Synnynnäiset häntämutkat johtuvat luunmuodos-
tuksen häiriöistä ja vaihtelevat selvistä koukuista hyvin pieniin muutoksiin. Häntämutka periytyy todennäköisesti 
peittyvästi. Häntämutka itsessään ei välttämättä haittaa koiraa, mutta häntämutkan omaavalla koiralla saatetaan 
joskus todeta myös muita luunmuodostuksen häiriöitä. Synnynnäistä hännättömyyttä on jalostustoimikunnan 
tiedossa kaksi tapausta. Hännättömällä koiralla voi olla myös vakavia kehityshäiriöitä muualla selkärangan 
alueella. Toinen jalostustoimikunnan tietoon tulleista hännättömistä jouduttiin lopettamaan ennen luovutusikää. 
Töpöhäntäisyyttä jalostustoimikunnalla on tiedossa yksi tapaus Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi Saksassa. 
Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä häntämutka oli todettu keskimäärin 0,42 %:lla havannankoirista. 
Jäsenistölle tehdyssä terveyskyselyssä töpöhäntiä ei tullut esille, häntämutka oli todettu 0,6 %:lla koirista. Koiraa, 
jolla on todettu jokin edellä mainituista ongelmista, ei saa käyttää jalostukseen. Yksittäisiä havannankoirapentuja 
rekisteröidään vuosittain EJ-rekisteriin häntämutkan vuoksi.  
 
Kilpirauhasen vajaatoiminta johtaa aineenvaihdunnan ylläpidossa tarpeellisen kilpirauhashormonin (tyroksiini) 
vajaaeritykseen. Vajaatoiminnan oireet kehittyvät vähitellen ja ovat hyvin moninaiset: yleisimmät ovat aineen-
vaihdunnan hidastumiseen liittyvät oireetväsymys, lihominen sekä iho-oireet (huono turkin kunto, kaljuuntuminen, 
hilseily, sekä iho- ja korvatulehdukset). Vajaatoiminta voi häiritä myös kiimakiertoa ja aiheuttaa tiineh-
tyvyysongelmia. USA:ssa Michiganin yliopiston tietokannan mukaan, havannankoirilla esiintyy tutkituista 140 ro-
dusta toiseksi eniten kilpirauhasen vajaatoimintaa.  Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä kilpi-
rauhassairauksia oli todettu keskimäärin 0,5 %:lla havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä 
terveyskyselyssä kilpirauhassairauksia oli todettu 0,6 %:lla koirista. Sairauslistalle on ilmoitettu 12 koiraa, jolla on 
kilpirauhasen vajaatoiminta. Koiraa, jolla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta, ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Addisonin tauti (lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminta) on harvinainen sairaus, joka todetaan usein nuorilla 
tai keski-ikäisillä koirilla, nartuilla uroksia useammin. Lisämunuaisen kuorikerros tuottaa elimistön omia 
kortikosteroideja, joita tarvitaan mm. elektrolyyttitasapainon ylläpitämiseen sekä stressitilanteissa. Lisämunuaisen 
kuorikerroksen tuhoutuminen tai toimimattomuus aiheuttaa vajaatoiminnan oireita eli Addisonin-taudin. 
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Suomessa jalostustoimikunnan tiedossa on kolme diagnosoitua tapausta. Terveyskyselyissä ei tullut esille 
Addisonin tautitapauksia. Koiraa, jolla on todettu addisonin tauti, ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Virtsakivistä yleisimpiä ovat struviitti- ja kalsium-oksalaatti-kivet. Virtsakivien oireet saatetaan sekoittaa helposti 
virtsatietulehduksen oireisiin: verivirtsaisuus, kipu, virtsaamispakko. Virtsakiviä tavataan tavallista useammin 
eräiden harvinaisten aineenvaihduntasairauksien yhteydessä (esim. lisäkilpirauhasen liikatoiminta).  Eläin-
lääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä virtsatieinfektioita esiintyi 4,3 %:lla havannankoirista ja virtsakiviä 
1,3 %:lla havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä virtsatieongelmia 
esiintyi 4,4 %:lla koirista (2018 yhteenvedon vastaava luku on 3,2 %), mutta niistä valtaosa oli 
virtsatietulehduksia. Vain kahdella koiralla oli esiintynyt virtsakiviä tai -kiteitä. Koiraa, joka on toistuvasti kärsinyt 
virtsakivi tai -kide ongelmista, ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Napatyrässä vatsanpeitteissä on navan kohdalla aukko, josta suolen osa, vatsaontelon rasvaa tai vatsapaitaa voi 
työntyä ihon alle, vatsaontelon ulkopuolelle. Natatyrää tavataan hyvin lieväasteisesta nuppineulanpään 
kokoisesta aina todella suuriin ja vaikeisiin tapauksiin joissa vatsaontelo on sikiönkehityksen häiriön johdosta 
jäänyt täysin auki ja suolisto pursuaa esteettä vatsasta ulos, tämmöiset tapaukset ilmenevät heti syntyessä, ja 
ovat useimmiten niin vaikeita, että pentu joudutaan lopettamaan. Tavallisimmin napatyrä on todettavissa koiran 
ollessa luovutusikäinen. Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä tarkemmin määrittelemätön tyrä oli 
todettu pentutarkastuksen yhteydessä keskimäärin 2,8 %:lla kaikista asemalla käyneistä havannankoirista. 
Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä napatyrä oli todettu 1,9 %:lla koirista (2018 
yhteenvedon vastaava luku on 1,6 %) ja muu tyrä kuin napatyrä 1,3 %:lla koirista. Koiraa, jolla on todettu 
leikkaushoitoa vaativa napatyrä, ei saa käyttää jalostukseen 
 
Kuulovaivat. Suomessa havannankoirien kuulon testaaminen (BAER) on erittäin harvinaista, mutta USA:ssa 
testaaminen on hyvin yleistä. USA:ssa on havaittu toispuoleisen kuulovikaisuuden olevan tavallisempaa kuin 
molemminpuolisen kuulovikaisuuden. Toispuoleista kuuroutta on vaikea havaita ilman BAER testiä. Kuurous voi 
olla synnynnäistä tai kehittyä muutaman vuoden kuluessa, jolloin noin 3–4 vuotias koira havaitaan kuuroksi tai 
osittain kuulovammaiseksi. Jalostustoimikunnan tiedossa on Suomesta neljä havannankoiraa, joille on 
diagnosoitu nuorella iällä kuulovika. Eläinlääkäriasemile tehdyssä terveyskyselyssä kuulo-ongelmia oli todettu 
keskimäärin 0,7 %:lla havannankoirista. Jalostustoimikunnan jäsenistölle tekemässä terveyskyselyssä kuurous oli 
todettu 0,6 %:lla koirista (2018 yhteenvedon vastaava luku on 1,6 %). Koiraa, jolla on todettu kuulovika, ei saa 
käyttää jalostukseen. 
 
Edellä mainittujen lisäksi havannankoirilla tiedetään yksittäistapauksina erilaisia sairauksia kuten esimerkiksi: 
IMHA, purulihaksen tulehdus, perianaalityrä, munuaisten kehityshäiriö, krooninen bronkiitti, trombosytopenia, 
proteiinikato, Cushingin tauti, haiman vajaatoiminta, virtsateiden kehityshäiriö ja vesipää.  
 
Jalostustoimikunta seuraa kaikkia rodussa esiintyviä sairauksia. Erityisesti seurannassa on rodussa ilmenevät 
hyvin vakavat sairaudet sekä sairaudet, jotka alkavat yleistyä joko tietyissä sukulinjoissa tai yleisesti 
populaatiossa. 
 
4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

 
Taulukko 18: Havannankoirien kuolinsyytilasto vuoden 2017 loppuun mennessä.  
Lähde: SKL:n jalostustietokanta 13.1.2018 
Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 14 vuotta 3 kuukautta 99 
Kasvainsairaudet, syöpä 11 vuotta 0 kuukautta 53 
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 10 vuotta 4 kuukautta 48 
Sydänsairaus 11 vuotta 0 kuukautta 36 
Muu sairaus, jota ei ole listalla  7 vuotta 11 kuukautta 27 
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Tapaturma tai liikennevahinko 5 vuotta 2 kuukautta 21 
Luusto- ja nivelsairaus 7 vuotta 11 kuukautta 18 
Lopetus ilman sairauden diagnosointia 12 vuotta 1 kuukautta 16 
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 8 vuotta 6 kuukautta 15 
Selkäsairaus 7 vuotta 1 kuukautta 9 
Kuollut ilman sairauden diagnosointia 8 vuotta 7 kuukautta 7 
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 2 kuukautta 7 
Hermostollinen sairaus 3 vuotta 1 kuukautta 5 
Iho- ja korvasairaudet 6 vuotta 10 kuukautta 5 
Sisäeritysrauhasten sairaus 8 vuotta 7 kuukautta 5 
Immunologinen sairaus 5 vuotta 4 kuukautta 3 
Kadonnut 7 vuotta 8 kuukautta 3 
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4 vuotta 5 kuukautta 3 
Hengitystiesairaus 14 vuotta 5 kuukautta 2 
Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 3 kuukautta 2 
Silmäsairaus 10 vuotta 10 kuukautta 2 
Kaikki yhteensä 10 vuotta 6 kuukautta 386 

 
Jalostustietojärjestelmän kuolinsyytilastoon (taulukko 18) oli vuoden 2017 loppuun mennessä ilmoitettu yhteensä 
386 havannankoiran kuolemasta ja näiden ilmoitusten pohjalta havannankoiran keskimääräiseksi eliniäksi 
muodostuu 10 vuotta 6 kuukautta. 
 
Jokainen Suomen Kennelliiton Omakoira-palveluun kirjautunut koiran omistaja voi omilla sivuillaan ilmoittaa 
koiransa kuolleeksi, jolloin koiran tiedot automaattisesti kirjautuvat tähän jalostustietojärjestelmästä löytyvään 
tilastoon. Koirien omistajat eivät vielä ole selvästikään löytäneet tätä palvelua, joten Havannalaiset ry:n tulee 
tehokkaammin tiedottaa ko. mahdollisuudesta, ja kannustaa jäsenistöään avoimuuteen myös koirien kuolinsyihin 
ja sairasteluun liittyen.  
 
Taulukossa 18 olevan havannankoirien kuolinsyytilaston pohjalta voidaan todeta, että viisi johtavaa ilmoitettua 
kuolinsyytä ovat: vanhuus (luonnollinen tai lopetus), missä keski-ikä on 14 v 3 kk, kasvainsairaudet/syöpä, missä 
keski-iäksi muodostuu 11v 0kk, sydänsairaus, missä keski-ikä on 10 v 4 kk, muu sairaus, jota ei ole listalla, missä 
keski-ikä on 7v 11 kk sekä tapaturma/liikennevahinko, missä keski-ikä on 5 v 2 kk. Koiria joiden kuolinsyytä ei ole 
ilmoitettu löytyy taulukosta 48 kappaletta ja näiden keskimääräinen elinikä on 10 v 4 kk. 
 
”Muu sairaus, jota ei ole listalla” pitää sisällään yhteensä 27 koiraa. Kaikilla koirilla ei ole eritelty kuolinsyytä, 
mutta mainittuja sairauksia ovat: uusiutuva perinataalityrä, vesipää ja lattarinta, nisäkasvain, kohtutulehdus 
kahdella koiralla, epäonnistunut sterilisaatio, proteiinikato sekä heikkona syntynyt pentu kolmen koiran kohdalla.  
 
Koirat, joiden kohdalla kuolinsyy on ”vanhuus (luonnollinen tai lopetus)” on lisätiedoissa määritelty seuraavia 
sairauksia: sydämen vajaatoiminta sekä nivelrikko ja luonnehäiriöt. 
 
Taulukon 18 pohjalta voidaan sanoa, että yleensä havannankoirat kuolevat normaaleihin korkean iän mukanaan 
tuomiin ongelmiin, ja rodun keski-ikä on varsin hyvä. Jalostustoimikunnalla on tiedossa useita yli 16 vuoden ikään 
eläneitä havannankoiria. 
 
4.3.4 Lisääntyminen 
 
Vuonna 2009 tehdyn kasvattajakyselyn, pentueseurantakaavakkeiden yhteenvedon 2012 - 2017 mukaan sekä 
eläinlääkäreille ja jäsenistölle tehdyistä terveyskyselyistä saatujen tietojen mukaan suurin osa synnytyksistä 
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etenee ongelmitta ja nartut ovat yleensä olleet hyviä emoja. Astutukset sujuvat yleensä hyvin ja urokset ovat 
vahvaviettisiä ja hyviä astumaan. Kasvattajakyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 27 kasvattajaa, joista 15 raportoi 
astutuksen aina onnistuneen hyvin. Vain yhdessä vastauksessa useampi kuin yksi saman uroksen astumista 
nartuista oli jäänyt tyhjäksi. Jäsenistölle tehdyssä terveyskyselyssä tuli ilmi, että 1,3 % vastanneiden koirista oli 
osoittautunut hedelmättömäksi. Vuonna 2012 käyttöönotetun pentueseurantakaavakkeen myötä jätettiin 
terveyskyselystä lisääntymistä koskevat kysymykset pois, jotta kyselyissä ei tulisi päällekkäisyyksiä. 
 
Jalostustietojärjestelmän perusteella keskimääräinen pentuekoko rodussa on vuosina 2003-2017 ollut noin neljä 
pentua vaihdellen 4,1 ja 4,5 välillä (diagrammi 11). Keskimääräinen pentuekoko on vaihdellut eri vuosien välillä 
samalla vaihteluvälillä eikä selkeää trendiä pentuekoon muutoksesta ole nähtävissä. Kasvattajakyselyn 
perusteella pentujen keskimääräinen syntymäpaino on 161–180 grammaa; kyselyvastausten mukaan suurin 
syntynyt pentu oli painanut 284 grammaa ja pienin henkiin jäänyt 73 grammaa. 2012 käyttöönotetun 
pentueseurantakyselyn vastausten mukaan (21 pentua) keskimääräinen syntymäpaino olisi 187g. Vaikkakin 
otanta on hyvin pieni, näyttäisi se olevan yhtenevä kasvattajakyselyn tuloksen kanssa. 
 
Diagrammi 11. Havannankoiran keskimääräinen pentuekoko vuosina 2002 - 2017. Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä 13.4.2018 

 
 
Joskus harvoin astutukset eivät onnistu, syntyy kuolleita pentuja tai vastasyntyneillä todetaan eriasteisia 
kehityshäiriöitä. Kuolleena syntyneitä pentuja oli kasvattajakyselyn mukaan ollut noin puolella vastanneista. 
Kuolleena syntyneiden pentujen määrä oli kuitenkin hyvin pieni ja yleensä kyseessä oli alikehittynyt pentu tai 
irronnut istukka. Synnytyksessä menehtyneitä pentuja oli ollut seitsemällä kyselyyn vastanneella kasvattajalla. 
Tällöin pentu oli juuttunut synnytyskanavaan tai istukka oli irronnut ennenaikaisesti. Tarkkaa lukua havannan-
koirien pentukuolleisuudesta ei ole vielä kartoitettu, mutta kasvattajakyselyn ja yksittäisten kasvattajien kertoman 
mukaan pentukuolleisuus rodussa on hyvin vähäistä. Neljä kyselyyn vastanneista kasvattajista kertoi 
joutuneensa lopettamaan havannankoirapentuja. Kasvattajakyselyn mukaan yli viikon ikäisiä pentuja on joutunut 
lopettamaan kuusi vastanneista. Havannalaiset ry:n saaman palautteen mukaan havannankoirissa syntyy 
suhteellisen vähän synnynnäisistä vioista tai epämuodostumista kärsiviä pentuja (esimerkiksi kitalakihalkio). 
Pentueseurantakaavakkeesta vuosina 2012 - 2017 saatujen vastausten mukaan pennuissa oli ennen 
luovutusikää ilmennyt seuraavia vikoja/sairauksia: kolmella laskeutumaton kives, yksi kirsikkasilmä, kaksi 
napatyrää, yksi kallon aukile neljä alapurentaa ja kaksi ulkoasultaan lyhytkarvaista pentua. 
 
Synnytysten yhteydessä on tavattu jonkin verran pentujen tarjontavirheitä ja pentujen juuttumista synnytys-
kanavaan sekä muutamia tapauksia polttoheikkoutta, jolloin kasvattajat ovat joutuneet turvautumaan eläin-
lääkärin apuun tai keisarileikkaukseen. Tiedossa on myös muutamia tapauksia, joissa sikiöt ovat menehtyneet 
kohtutulehduksen tai muun infektion vuoksi. Kasvattajakyselyyn vastanneiden kasvattajien mukaan nartut 
synnyttävät yleensä 61 - 63 vuorokaudella astutuksesta. Kysymykseen ”Onko synnytyksessä esiintynyt poltto-
heikkoutta eli onko tarvittu oksitosiinia tai kalkkipistoksia?” tuli 7 kyllä, 8 ei ja 11 joskus -vastausta.  
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Jalostustoimikunnanjäsenistölle tekemän terveyskyselyn kohtaan ”Onko koira ollut lääkärin hoidossa tai leik-
kauksessa jostain muusta syystä?” 6,3 % vastanneista mainitsi muuksi leikkaukseksi keisarileikkauksen. 
Eläinlääkäriasemille tehdyssä terveyskyselyssä merkittävimpiä eläinlääkärikäyntien syitä olivat keisarileikkaus 
(2,6 %), polttoheikkous (2,3 %) ja kohtutulehdus (2,1 %). 
 

Jalostussuositusten mukaan polttoheikkoudesta kärsivää 
narttua tai kahteen kertaan keisarileikattua narttua ei enää saa 
astuttaa uudelleen. Vastaavasti urosta, jolla ei ole normaali 
sukupuolivietti ja joka on sen vuoksi toistuvasti haluton 
astumaan narttua, ei saa käyttää jalostukseen. Kennelliiton 
jalostusstrategian mukaisesti narttuja, jotka ensimmäisen 
pentueensa kohdalla eivät kyenneet synnyttämään 
luonnollisesti tai huolehtineet normaalisti jälkeläisistään ilman 
syytä, ei tulisi käyttää uudestaan jalostukseen. 
Vain harva (kasvattajakyselyn mukaan neljä ensikertalaista) 
narttu tarvitsee ihmisen apua pentujensa hoitamiseen. Isoin 

pentujen hoitoon liittyvä ongelma kasvattajakyselyn tulosten mukaan on ollut maidon vähäinen tuotanto. Tätäkin 
on ilmennyt yleensä vain keisarileikkauksen jälkeen ja se on hoidettu lääkityksellä tai syöttämällä emälle 
äidinmaidonvastiketta. Kennelliiton jalostusstrategian mukaan pentua, jota on luonnollisen synnytyksen jälkeen 
elvytetty ja erityisesti tuettu ensimmäisen elinviikon aikana hengissä säilymisen varmistamiseksi, ei tule käyttää 
jalostukseen. 
 
Havannalaiset ry lanseerasi loppuvuodesta 2012 pentueseurantakaavakkeen jonka avulla on kerätty tietoa 
pentuja, niiden syntymää ja hoitoa koskeviin asioihin. Pentueseurantakaavakkeisiin on vuosina 2012 - 2017 
saatu valitettavasti vastaukset vain 8 pentueesta. Vastaukset antavat kuitenkin hyvin samansuuntaisia 
vastauksia, kuin aikaisemmin tehty kasvattajakysely ja terveyskyselyistä saadut vastaukset. Astutukset 
onnistuvat hyvin, emät synnyttävät hyvin ja hoitavat pentunsa tarkasti ja varmuudella. Pentujen kehityksessä 
tapahtuu harvoin mitään dramaattista ennen luovutusikää (yksi pentu oli lopetettu munuaisongelman takia) ja 
pentujen kuvailtiin vastauksissa villeiksi, iloisiksi, ystävällisiksi avoimiksi ja reippaiksi. Vain kahden pennun 
kohdalla oli merkintä vetäytyväisyydestä/arkuudesta. 
 
Yhdistyksen tulee markkinoida pentueseurantakaavaketta kasvattajille enemmän/paremmin, jotta siitä 
tulevaisuudessa saadaan isompi hyöty havannankoirien lisääntymisasioiden selvittämisessä. 

    
4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 
 
Rotumääritelmän (liite 1) mukaisilla havannankoirilla ei ole sairauksille tai lisääntymisongelmille altistavia ana-
tomisia piirteitä.  
 
4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

 
Ongelma Mahdollinen syy Mitä ongelmalle voidaan tehdä 

perinnöllinen harmaakaihi – geneettinen tausta 
– tuontikoirien taustojen huono 
tuntemus 

– havannankoirien virallisia 
silmäpeilauksia pitää lisätä ja niitä 
pitää jatkaa vanhalle iälle asti 
– yhdistys järjestää virallisia 
tarkastustilaisuuksia  
– kasvattajien tulee hankkia 
sukutaulussa esiintyvien koirien 
terveydentilasta kaikki mahdollinen 
saatavilla oleva tieto ennen koirien 
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jalostuskäyttöä 
– kasvattajien ja koiran omistajien 
valistaminen ja kouluttaminen 
– vanhempien urosten käyttö 
– yli 6-vuotiaiden koirien 
silmätutkimuksissa tukeminen 
rotujärjestön joukkotarkastuksissa 

patellaluksaatio – geneettinen tausta 
– tuontikoirien taustojen huono 
tuntemus 

– havannankoirien virallisia 
polvitutkimuksia pitää lisätä 
– yhdistys järjestää virallisia 
tarkastustilaisuuksia  
– kasvattajien tulee hankkia 
sukutaulussa esiintyvien koirien 
terveydentilasta kaikki mahdollinen 
saatavilla oleva tieto ennen koirien 
jalostuskäyttöä 
– kasvattajien ja koiran omistajien 
valistaminen ja kouluttaminen 

ylimääräiset tai väärässä paikassa 
sijaitsevat karvat ja ripset silmien 
alueella 

– geneettinen tausta 
– tuontikoirien taustojen huono 
tuntemus 
 

– lisätään havannankoirien 
virallisia silmätarkastuksia 
– avoimuuteen kannustaminen  
– kasvattajien tulee hankkia 
sukutaulussa esiintyvien koirien 
terveydentilasta kaikki mahdollinen 
saatavilla oleva tieto ennen koirien 
jalostuskäyttöä 
– kasvattajien ja koiran omistajien 
valistaminen ja kouluttaminen 

osteokondrodysplasia/ 
radius curvus 

– geneettinen tausta (ongelman 
vakavuutta voi pahentaa myös 
vääränlainen liikunta ja ruokinta) 
– ongelman aliarviointi, tilastoinnin 
puute, avoimuuden puute 
– tuomarit palkitsevat 
käyräraajaisia koiria 

– kasvattajien ja koiran omistajien 
valistaminen ja kouluttaminen 
– avoimuuteen kannustaminen  
– ulkomuototuomareiden koulutus 
ongelman suhteen 
– jalostustarkastukset 

hammaskivi – geneettinen tausta 
– omistajien ja kasvattajien huono 
tietämys koiran suuhygienian 
tarpeellisuudesta 

– kasvattajien ja koiran omistajien 
valistus ja koulutus 

 
Yleisesti ottaen havannankoiraa pidetään 
rodun harrastajien parissa terveenä ja 
pitkäikäisenä rotuna. Rodun elinvoimaisuus 
on vanhojen havannankoiraharrastajien ja -
kasvattajien kokemuksen mukaan hyvä ja 
koirien elinikä pitkä; jopa 14 - 18 vuotta. 
Havannankoirilla esiintyy vastaavanlaisia 
sairauksia ja terveydellisiä ongelmia kuin 
niillä tämän päivän roduilla (muun muassa 
muut bichon-ryhmän rodut sekä kää-
piövillakoira), joiden kantamuodot ovat 
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vaikuttaneet havannankoirarodun kehittymiseen. Perinnöllisistä sairauksista eritoten silmäsairauksien ja 
patellaluksaation tiedetään olevan lähes koko kantaan kertyneitä ja rodussa laajalle levinneitä. Useiden 
havannankoirilla esiintyvien sairauksien periytymismekanismista rodussa ei ole varmuutta. Perinnöllisten 
tekijöiden lisäksi erilaisia sairauksia ja vaivoja saattavat aiheuttaa tai pahentaa ympäristötekijät, fyysiset traumat 
sekä oikeanlaisen hoidon puute. Perinnöllisyyden osuuden katsotaan kuitenkin olevan vahva silloin, kun jotakin 
sairautta esiintyy rodussa tai roturyhmässä selvästi enemmän kuin muissa roduissa. 
Havannankoiralla ei ole merkittäviä lisääntymiseen liittyviä ongelmia, vaan se on kasvattajien ja harrastajien 
kokemusten mukaan hyvän sukupuolivietin omaava, helposti synnyttävä ja pentunsa hyvin hoitava rotu. 
 
4.4. Ulkomuoto 
 
4.4.1. Rotumääritelmä 
 
Havannankoira on tasapainoinen, matalaraajainen ja terverakenteinen pieni koira. Ystävällinen ilme ja joustavat 
liikkeet, sekä elämäniloa ja tarmokkuutta viestittävä olemus, ovat tyypillisiä tälle pitkäkarvaiselle rodulle. 
Painopisteenä ulkomuodollisesti tavoiteltavissa asioissa tulee olla koiran kannalta kipua ja haittaa tuottavien 
ominaisuuksien välttäminen, jotta rotu pysyisi terveenä ja tasapainoisena myös tulevaisuudessa. Havannan-
koirilla ei esiinny epäterveitä tai liioiteltuja ulkomuoto-ominaisuuksia, joskin rodun yleisvaikutelmaan kuuluu pitkä 
karvapeite. Karvapeitteen mustaa väriä ei vieroksuttu, kun rotu tuli Eurooppaan 1980-luvulla, mutta 1980- ja 
1990-lukujen taitteessa mustan värin suosio koki aallonpohjan. FCI tunnusti myös mustan värin rodulle 
kuuluvaksi vuonna 1996 ilmestyneessä rotumääritelmässä. Vuonna 2016 FCI hyväksyi uuden rotumääritelmän, 
jonka suomennos on tässä tavoiteohjelmassa liitteenä (liite 1). Havannalaiset ry. suosittelee, että jalostukseen 
käytettävät havannankoirat olisi palkittu näyttelyssä vähintään arvosanalla erittäin hyvä (EH). 
 
Havannankoirien kasvatustyössä on edistytty hyvin Suomessa, ja suomalaiset havannankoirat ovat olleet ympäri 
maailmaa arvostelleiden tuomareiden mukaan ulkomuodollisesti rodun huippuluokkaa. Kuitenkin esimerkiksi 
kokoon ja turkin laatuun on jatkuvasti syytä kiinnittää huomiota jalostuksessa. Ihanteen mukainen säkäkorkeus 
on 23–27 cm, josta sallittu poikkeama on ± 2 cm. Tästä poikkeava koko on rotumääritelmän mukaan hylkäävä 
virhe, mutta edelleen löytyy tuomareita, jotka sijoittavat liian korkeita koiria näyttelyissä palkintosijoille. Viime 
vuosina havannankoiran keskimääräinen koko, erityisesti urosten keskuudessa, on valitettavasti kasvanut lähelle 
rotumääritelmän ylärajaa. Sen sijaan liian pieniä havannankoiria ei juurikaan tänä päivänä ole. Rotuyhdistys pyrkii 
ohjeistamaan ulkomuototuomareita mittaamaan koiria näyttelyissä ja vähentää suurikokoisten koirien suosimista.  
 
On muistettava, että havannankoiran pitää olemukseltaan erottua jo heti ensisilmäyksellä esim. coton de 
tuléarista, bolognesesta, lhasa apsosta ja maltankoirasta. Havannankoiran oikeanlaatuinen turkki on olennainen 
osa koiran yleisvaikutelmaa, joten tämän kauniisti laskeutuvan, 12–18 cm pitkän, pehmeän ja latvoistaan loivilla 
laineilla olevan turkin säilymisestä rodussa on huolehdittava. Valitettavasti kuitenkin koiria, joilla on laadultaan 
liian villava tai karkea karva tai liian runsaasti pohjavillaa, palkitaan usein näyttelyissä. Jos aikuisen koiran turkki 
on rotumääritelmän mukainen – siinä on vain vähän tai ei lainkaan pohjavillaa, ja karva on laadultaan 
oikeanlaista – se ei ole erityisen vaativa hoitaa pitkäkarvaisen rodun turkiksi. Kasvattajien tulee määrätietoisilla 
jalostusvalinnoilla huolehtia siitä, että liian paksut ja villavat turkit eivät pääse yleistymään rodussa, sillä vaikka ne 
saattavatkin olla varsin näyttäviä, ne ovat rodulle epätyypillisiä ja niiden hoitaminen arkielämässä on isotöistä ja 
hankalaa koiran omistajalle. Huopaantunut ja takkuinen turkki voi aiheuttaa koiralle erilaisia ongelmia. Rodussa 
esiintyy myös yksilöitä, joiden karvapeite on perinnöllisistä syistä johtuen tavanomaista selvästi lyhyempi. 
Tunnettuja ominaisuuden kantajia ei suositella yhdistettäväksi, joskaan muuten niiden jalostuskäytölle ei ole 
estettä, sillä ko. ominaisuus ei ole sairaus, eikä koiran elämää haittaava tekijä. Perinnöllisen lyhytkarvaisuuden 
kantajuus on nykyisin mahdollista selvittää geenitestillä. 
 
Havannankoirien rakenteellisiin ominaisuuksiin ja oikeaa rakennetta ilmentäviin liikkeisiin pitää jalostuksessa 
kiinnittää jatkuvasti huomiota. Havannankoiran liikkeiden tulee olla keveät ja joustavat, jolloin ne osaltaan 
ilmentävät rodun iloista luonnetta. Silloin tällöin näyttelykehissä nähtävät lyhyet ja töpöttävät takaliikkeet ovat 
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rodulle epätyypilliset. Tyypillisesti liikkuvan havannankoiran takapotkussa on pituutta ja ravi on tyylikästä 
katsottavaa, mutta liikkeiden ei kuitenkaan tulisi olla ns. ”show-liikkeitä”, joille on tyypillistä kova vauhti, pään 
pysty asento, ja tavoite maata peittäviin liikkeisiin. Myös koirien etuosien rakenteellisiin puutteisiin tulisi kiinnittää 
jalostuksessa nykyistä enemmän huomiota. Koirien liikkeisiin voi aiheuttaa epävakautta esimerkiksi väärä 
eturaajojen sijainti, liian lyhyt olkavarsi, etuasentoiset lavat, puutteellinen eturinta, huonot kulmaukset tai heikko 
takaosa. Viime aikoina eturaajojen käyryys näyttäisi lisääntynyt rodussa. Havannankoiran raajojen tulee olla 
suorat, hyväluustoiset ja kohtuullisesti kulmautuneet. Koiran rakenteelliset puutteet voivat heijastua myös 
ylälinjaan, jonka tulee olla rotumääritelmän mukaan suora. Valitettavasti tämän päivän näyttelykehissä näkee 
myös koiria, joilla varsinkin liikkeessä selkälinja ei pysy suorana vaan köyristyy. 
 

Havannankoiralla on ihanteellisesti keskivahva rakenne: 
koiralla ei tule olla liian siro, muttei myöskään liian raskas 
luuston rakenne. Havannankoiran rungon pituuden 
(olkanivelestä istuinluun kärkeen) suhde säkäkorkeuteen 
on 4:3. Usean vuoden ajan oli voimassa virhellinen tulkinta 
havannankoiran rungon pituuden mittaamisesta, missä 
mittaaminen tehtiin lapojen yläkärjestä. Tämä johti siihen, 
että rungonpituudessa tavoiteltiin liian pitkää runkoa. 
Rotuyhdistyksen havaintojen mukaan suurin osa tämän 
hetken havannankoirista ylittää rungonpituudeltaan 
rotumääritelmän mukaisen pituuden verrattuna 
säkäkorkeuteen. Kuonon mitta on usein ihannetta 

lyhyempi ja on syytä muistaa, että havannankoiran kuono ei saa olla suippo, eikä pigmentti saa olla puutteellinen: 
rotumääritelmän mukaisesti kirsupigmentin pitää olla musta tai ruskea ja silmäluomien reunojen pigmentin tulisi 
olla musta tai tummanruskea. Jalostukseen ei suositella havannankoiraa, jolla kirsu on lihanvärinen tai silmä-
luomien reunat ovat pigmentittömät. Myös hammaspuutoksiin ja hampaiden asentovirheisiin sekä leukojen 
riittävään leveyteen on hyvä kiinnittää jalostuksessa huomiota, sillä näissä näyttäisi olevan nykyään enenevässä 
määrin ongelmia. Täydellinen hampaisto on toivottava, vaikka rotumääritelmä salliikin P1 ja M3 hampaiden 
puuttumisen  
 
Havannalaiset ry on vuoden 2012 aikana julkaissut havannankoirien rotumääritelmän tulkinnan, mikä päivitettiin 
vuonna 2017. Rotumääritelmän tulkina löytyy yhdistyksen kotisivuilta, minkä lisäksi se on toimitettu 
ulkomuototuomareille ja Kennelliittoon. Jokaisen kasvattajan, tai kasvattajaksi aikovan, tulisi tutustua 
rotumääritelmään sekä sen tulkintaan. Rotumääritelmän tulkinta on myös osa ulkomuototuomareiden 
koulutusmateriaalia. 
 
4.4.2. Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 
Havannalaiset ry ei ole pitänyt tilastoa siitä, kuinka moni tiettynä vuonna syntyneistä koirista tulee elämänsä 
aikana näyttelyihin ainakin kerran elämässään, mutta karkea arvio kasvattajien ja harrastajien keskuudessa on, 
että noin neljännes syntyvistä pennuista käy edes kerran elämässään näyttelykehässä arvosteltavana. 
Jalostustietojärjestelmän mukaan vuosina 2003 - 2017 syntyneistä 7406 havannankoirasta 1721 yksilöä on 
saanut näyttelyssä tuloksen T tai parempi eli tämän pohjalta voidaan sanoa, että noin 23 % vuosina 2003 - 2017 
syntyneistä havannankoirista on käynyt näyttelyssä ainakin kerran elämässään. 
 
Suomalaisten havannankoirien taso on erittäin hyvä ja suomalaiset koirat menestyvätkin useissa ulkomaisissa 
näyttelyissä, mukaan lukien Voittaja-näyttelyt. 
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Taulukko 19: Havannankoirien näyttelykäynnit ja laatuarvostelut vuosilta 2003–2017.  
  2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

käyn-
tejä 768 1018 1104 1534 1447 1622 1592 1462 3456 3362 3096 3031 3032 1606 
ERI 505 660 632 1019 927 1118 1106 1072 2627 2574 2335 2306 2360 1276 
EH 183 210 296 388 374 382 380 327 681 681 667 598 551 286 
H 62 46 79 108 119 109 93 45 123 92 86 105 99 38 
T 11 7 16 15 21 10 9 15 14 5 3 11 10 1 
HYL 4 10 1 2 5 3 3 2 5 4 2 4 3 1 
EVA 3 0 2 2 1 0 1 1 6 6 3 7 9 4 

 
Kuten taulukosta 19 nähdään, on jokaisena esitettynä vuotena yli puolet arvosteluista johtanut arvosanaan 
erinomainen (ERI). Arvosanojen tyydyttävä (T), hylkäävä (HYL) ja ei voida arvostella (EVA) osuus näyttelyissä 
jaetuista arvosanoista jää jokaisena taulukossa esitettynä vuotena häviävän pieneksi. 
 
Havannankoirien ensimmäinen jalostustarkastus pidettiin vuonna 2012. Vuoden 2017 loppuun mennessä 
Havannalaiset ry:n jalostustarkastuksissa arvostelun on saanut 40 yksilöä, mikä on noin 1,24 % vuosina 2012-
2017 syntyneistä (3227) havannankoirista. Tarkastetuista kolme on saanut lausunnon "hyväksytty jalostukseen" 
ja loput 37 ovat saaneet lausunnon "hyväksytty jalostukseen varauksin". Jalostustarkastettujen määrän vähyyden 
vuoksi ei jalostustarkastetuista koirista voida vetää mitään johtopäätöksiä rodun ulkomuodollisesta tasosta. Jotta 
jalostustarkastuksista saadaan toimiva työkalu tulevaisuudessa, on yhdistyksen alettava järjestää 
jalostustarkastuksia aktiivisemmin.  
 
4.4.3. Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
 
Koska havannankoira on käyttötarkoitukseltaan seurakoira, tulee rodun pysyä rakenteeltaan terveenä ja 
liioittelemattomana. Ulkomuoto-ominaisuuksien osalta kasvattajien on yhdistyksen ohjaamana ja tukemana sekä 
yhteistyössä rodun ulkomuototuomareiden kanssa pyrittävä pitämään havannankoiran turkki ja koko 
rotumääritelmän mukaisena. Jotta havannankoirat pysyvät Suomessa ulkomuodollisesti hyvin tasokkaina koirina 
ja säilyttävät erinomaiset seurakoiraominaisuudet jatkossakin, tulee kasvattajien ja ulkomuototuomareiden 
kiinnittää erityistä huomiota jalostukseen käytettävien ja näyttelyvoittajiksi valittavien yksilöiden laatuun. 
Havannalaiset ry rodun rotujärjestönä vastaa ohjeistavan ja koulutuksellisen materiaalin tuottamisesta (esim. 
Rotumääritelmän tulkinta 2017) ja jakelusta ja erilaisten tilastollisten tietojen keräämisestä ja julkaisemisesta 
(esim. vuosittaiset näyttelykäynti- ja tulostilastot) sekä erilaisten koulutus- ja luentotilaisuuksien järjestämisestä. 

 
4.4.4. Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
 
Havannankoirissa rotuna ei ole nähtävissä suuria ylilyöntejä rakenteen ja ulkomuodon suhteen. Suurimpia 
rakenteellisia ongelmia tällä hetkellä ovat liian kapeat alaleuat, kulmausten puutteellisuus tai ylikulmautuneisuus, 
sekä huono selkälinja ja käyrät eturaajat. Syynä näiden ongelmien yleistymiseen ovat perimän lisäksi 
ulkomuototuomareiden sokeutuminen näille rakenteellisille vioille ja vian omaavien koirien palkitseminen 
näyttelyissä, sekä kasvattajien tekemät jalostusvalinnat. Kaikki edellä mainitut ongelmat ovat perinnöllisiä ominai-
suuksia, joten kahta saman rakenteellisen vian omaavaa koiraa ei tule yhdistää jalostuksessa.  
 
Suurimpina ulkomuodollisina ongelmina voidaan pitää turkinlaatua, liian pitkää runkoa ja ylisuurta kokoa. Liian 
runsas tai laadultaan vääränlainen turkki lisää usein turkinhoitoon vaadittavaa aikaa ja taitoa. Tämä voi aiheuttaa 
monelle koiran omistajalle ylitsepääsemättömiä haasteita ja nykypäivänä valitettavasti onkin hyvin yleistä, että 
havannankoiria pidetään lyhyessä turkissa. Ulkomuototuomareita pitää ohjeistaa siitä, ettei suurta, 
runsasturkkista ja näyttävää koiraa saa palkita näyttelykehässä oikeankokoista ja rotutyypillisen turkinlaadun 
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omaavaa korkeammalle. Kasvattajien tulee kiinnittää jalostukseen käytettävien koirien turkinlaatuun, rungon 
pituuteen ja kokoon erityistä huomioita, eikä kahta saman vian omaavaa koiraa tule yhdistää keskenään, sillä 
nämä ominaisuudet ovat perinnöllisiä.  
 
Jotta rotu saadaan pidettyä liioittelemattomana ja terverakenteisena sekä ulkomuodollisilta ominaisuuksiltaan 
ihanteellisena ja kauniina seurakoirana, tulee rotujärjestön yhdessä kasvattajien ja ulkomuototuomareiden 
kanssa huolehtia siitä, ettei rotuun pääse yleistymään virheitä ja ongelmia. On tärkeää huomata ajoissa puut-tua 
rodussa esiin nouseviin liioiteltuihin piirteisiin, virheisiin ja puutteisiin, joista ei missään tapauksessa saa tulla 
rodun "ominaisuuksia". Ulkomuototuomareiden koulutuksessa tulee painottaa näiden ongelmien huomioimista 
arvostelussa, sekä kasvattajille jalostusvalintojen ensiarvoista merkitystä rodulle tässä asiassa. Yhdistys järjesti 
kasvattajille koulutustilaisuuden havannankoirien oikeasta rakenteesta keväällä 2013, kouluttajana tilaisuudessa 
oli Markku Kipinä ja koulutukseen osallistui 30 havannankoirakasvattajaa. Koulutustilaisuus sai paljon positiivista 
palautetta, ja vastaavia koulutuksia tullaan järjestämään jatkossakin. Rotujärjestön tulee tiedottaa rodussa 
tapahtuvista muutoksista ja mahdollisien ongelmien lisääntymisestä mahdollisimman laajasti ja nopealla 
aikataululla, ja panostaa siihen, että avoimuutta myös ulkomuotoa ja rakennetta koskevissa asioissa saadaan 
lisättyä. 
 

5. Yhteenveto aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisesta  
 
5.1. Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 
Taulukoihin 20 ja 21 on kirjattu vuosien 2008 - 2017 aikana jalostukseen käytetyimpien urosten ja narttujen 
jälkeläistilastot. Polvet ja silmät sarake kertoo, montako yksilöä koiran jälkeläisistä on virallisesti tutkittu polvien tai 
silmien osalta ja montako noista tutkituista jälkeläisistä on ollut jollain lailla sairaita, mukana ovat siis myös kaikki 
sellaisetkin muutokset, joilla ei ole jalostuksen kannalta merkitystä. Tarkasteltaviksi vuosiksi valittiin viisi viimeistä 
vuotta, koska tuona aikana edellinen JTO on ollut jäsenistön nähtävissä / voimassa. 
 
Taulukon 20 pohjalta voidaan laskea, että tilastointiaikana 30 käytetyintä urosta ovat yhteensä siittäneet 1518 
jälkeläistä, joista 23,8 % polvet on virallisesti tutkittu ja virallisessa silmätarkastuksessa tuosta jälkeläismäärästä 
on käynyt 22,5 %. Tutkituista jälkeläisistä polvien osalta sairaita on ollut 5,3 % ja silmien osalta sairaita on ollut 
4,3 %. Taulukosta löytyvistä uroksista vanhimmat ovat olleet tilastointiajan lopussa noin kymmenen (10) vuotiaita.  
 
Taulukko 20. 30:n jalostukseen vuosina 2008–2017 käytetyimmän uroksen jälkeläistilasto, silmissä kaikki 
löydökset luokiteltu sairaaksi. Jalostustietojärjestelmä 17.1.2018 
 

    Pennut tilastointiaikana Polvet Silmät 

  Uros 
Synt. 
vuosi 

Pen-
tueet 

Pen-
tuja 

Vuo-
den 
aika-
na 

2. pol-
vessa 

Tut-
kittu 

Sai-
ras 

Tut-
kittu 

Sai-
ras 

1 
DANDY DAISY WARRIOR LOVELY 
BOY 2012 20 86 17 10 5 0 4 0 

2 
MASSIVUS ANGEL'S CALIMERO 
"NODY" 2006 17 72 0 61 24 8 23 1 

3 
BICIA'S CHUTNEY SERVED WITH 
COCIO 2012 13 67 6 52 16 0 16 5 

4 VISAKOIVUN QUERIDO AMIGO 2010 17 66 0 70 6 1 6 1 

5 BEHAVE'S JOKER IN JAZZ 2008 12 64 0 80 22 4 22 7 

6 
PILLOWTALK'S JUST LIKE RO-
DOLFO VALENTINO 2008 18 62 0 88 14 4 12 2 

7 TIFON YAN FRANK 2013 13 59 7 24 7 1 6 0 
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8 
ZODIAKA'LA STAR'S CAUSE I'M 
THE ONE 2009 14 56 3 80 11 4 10 2 

9 SANILLAN TWILIGHT ZONE 2009 16 56 0 57 18 6 17 3 

10 BAMSE'S JUL GODIS 2006 14 54 0 84 11 4 9 2 

11 BANNERA'S NEXT TO NONE 2009 11 54 0 94 25 7 23 7 

12 LIVEOAK'S AS GOOD AS IT GETS 2007 12 48 0 58 7 3 7 1 

13 
PILLOWTALK'S CHER MON 
COEUR 2010 10 48 0 69 18 2 17 3 

14 BAYARIN MERRY MAKER 2011 9 48 8 9 6 0 6 0 

15 GYÖNGYÖSI PELYHES JACK 2007 11 48 0 52 8 3 7 2 

16 BELLEZZA'S NEVER SAY NEVER 2003 9 45 0 77 12 4 13 1 

17 GANESAN JET SET JERRY 2006 11 45 0 123 20 5 19 5 

18 MIMARCON BRAD PITT 2000 9 44 0 84 12 3 11 6 

19 PAW'S MYSTERY ALONZO LEON 2014 9 44 23 2 1 0 1 1 

20 
DREAM MAKER OF TAI POSEIDO-
NAS 2009 9 43 0 19 10 3 10 1 

21 SAHARANDA HERALDS HEYDAY 2004 10 42 0 54 24 4 24 4 

22 CAMILLO STAR OF HAVANNA 2014 10 42 9 0 7 0 7 0 

23 SMÖTKYN RIIKON MUSTIKKA 2010 9 42 0 7 8 3 7 0 

24 BAMSE'S HUMLE BEAR 2007 9 42 0 50 7 2 7 1 

25 DIAMOND PEAK CASIMIR 2002 10 41 0 166 31 2 27 2 

26 SIN-MAR VERTTI 2004 9 41 0 42 10 2 10 2 

27 VOILA BRUCE WITH A TWIST 2007 8 40 0 28 9 1 9 1 

28 ULROIN EINARI 2011 9 40 0 1 1 0 2 1 

29 
TAILORMADE TREASURE STAR 
OF HAVANNA 2012 11 40 0 50 9 3 8 3 

30 PILLOWTALK'S FIRE N'ICE 2011 9 39 16 16 2 1 2 1 
 
Taulukon 21 pohjalta voidaan laskea, että tilastointiaikana 30 käytetyintä narttua ovat yhteensä synnyttäneet 670 
jälkeläistä, joista 21,6 % polvet on virallisesti tutkittu ja virallisessa silmätarkastuksessa tuosta pentumäärästä on 
käynyt 25,2 %. Tutkituista jälkeläisistä polvien osalta sairaita on ollut 4,2 % ja silmien osalta sairaita on ollut 
4,8 %. Taulukosta löytyvistä nartuista vanhimmat ovat olleet tilastointiajan lopussa 8 - 9 vuotiaita. 
 
Taulukko 21. 30:n jalostukseen vuosina 2008–2017 käytetyimmän nartun jälkeläistilasto, silmissä kaikki löydökset 
luokiteltu sairaaksi. Jalostustietojärjestelmä 17.1.2018 
 

    Pennut tilastointiaikana Polvet Silmät 

  Narttu 
Synt. 
vuosi 

Pen-
tueet 

Pen-
tuja 

Vuo-
den 
aika-
na 

2. pol-
vessa 

Tut-
kittu 

Sai-
ras 

Tut-
kittu Sai-ras 

1 KUUSIVIRTA STELLA 2010 5 37 0 23 3 0 3 0 

2 JATAKABI'S DREAM COME TRUE 2010 4 27 0 28 12 4 16 2 

3 JATAKABI'S XQUISITE 2008 4 27 0 42 11 0 12 3 

4 
DANDY DAISY WARRIOR 
PANDORA 2011 5 26 4 59 5 1 5 1 

5 
SUGAR SKY SUNNY STAR OF HA-
VANNA 2011 4 25 7 21 5 0 9 0 

6 FREGANCIAS NIKE 2006 4 25 0 14 4 0 4 1 
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7 MÄNTYHAVUN DOORA 2010 4 25 0 26 7 0 7 0 

8 REDENSTAMM BLACK SPIRIT 2011 5 25 6 10 1 0 1 0 

9 CEMILLA ADRIANNA 2007 4 25 0 19 8 1 19 0 

10 
NO IMPERFECTION 
ASTAROFGOLD 2005 4 24 0 41 5 1 5 1 

11 REDENSTAMM JET SET DIAMOND 2011 5 24 5 2 1 0 1 1 

12 VISAKOIVUN WINNERS CHOICE 2006 5 22 0 23 4 1 3 3 

13 JUBILADA ALEGRE ARABELLA 2009 3 22 0 0 1 1 2 1 

14 TARINAKUMMUN BENTEN 2006 4 22 0 42 5 1 5 1 

15 BELLEZZA'S BLACK PEARL 2004 4 21 0 65 12 6 12 2 

16 VISAKOIVUN ESTRELLA ETERNA 2007 4 21 0 5 1 1 1 0 

17 REDENSTAMM STARS'N MOON 2008 5 21 0 51 3 1 3 2 

18 KINWAY MISTY MELODY 2006 3 20 0 16 4 2 4 2 

19 LAMONA 2007 4 20 0 12 5 0 11 4 

20 VISAKOIVUN X-TE PRINZESSIN 2007 4 20 0 21 6 1 6 0 

21 REDENSTAMM WHITE HOPE 2010 5 20 0 15 3 2 3 0 

22 VISAKOIVUN GINEBRA SABROSA 2008 4 19 0 22 4 0 4 0 

23 MICKY MOON YSABEL 2006 4 19 0 41 2 0 2 1 

24 MASSIVUS ANGEL'S NATHY 2008 4 19 0 18 4 1 3 0 

25 YO SOY OBERTURA CUBANA 2010 4 19 7 26 4 0 4 1 

26 JA-KAR VILLI RUUSU 2009 3 19 0 10 2 0 2 1 

27 
DIAMOND PEAK GOLDEN 
EARRING 2009 5 19 0 68 5 1 5 1 

28 
HAVANNETTE'S CUBAN 
TEMPTATION 2011 3 19 0 60 5 0 5 1 

29 LUMIKUONO LAS SOLEARES 2006 4 19 0 6 4 1 3 0 

30 TORCEDORE'S ARIA EL AMORE 2006 3 19 0 55 9 2 9 3 
 
 
5.2. Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet Toteutuminen 
– entistä aktiivisempaan ulkomaiseen 
yhteistyöhön panostaminen rodun 
harrastajien ja kasvattajien kesken 

– yhdistys pitää yhteyttä ulkomaisiin 
järjestöihin (kansainvälinen 
yhteyshenkilö) 
– kasvattajia ja harrastajia 
pyydetään toimimaan rotujärjestön 
apuna tiedon hankkimisessa omien 
ulkomaisten kontaktiensa avulla    

– kansainvälinen yhteyshenkilö 
on ollut yhteydessä 
pohjoismaihin (yhteistyö hyvin 
alkuvaiheessa)  
– kasvattajien/harrastajien 
kautta saatu epävirallista tietoa 

– selvitys esimerkiksi Australian ja 
Kuuban kannan eroavaisuuksista 
sukutaulullisesti Suomen kantaan 
nähden 

– kasvattajilta ja harrastajilta 
pyydetään apua 
sukutauluselvitysten tekemisessä 

– ei ole toteutunut 

– maantieteellisesti haastavien 
etäisyyksien takaa tuotaviin koiriin / 
spermaan yhdistyksen apua 
(kontaktit ja käytännönjärjestelyt) 

– kasvattajat ja harrastajat tekevät 
yhteistyötä yhdistyksen kanssa  

– tällaista toimintaa ei ole ollut 

– urosten keskimääräisen 
jalostuskäyttöiän nostaminen 4,5 

– urosten omistajat eivät anna 
nuoria uroksiaan liian paljoa 

– ei ole toteutunut 
– urosten keski-ikä alle 4v 
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vuoteen jalostuskäyttöön 
– kasvattajat eivät käytä nuoria 
uroksia liian paljoa jalostukseen 

– keskimääräisen sukusiitosprosentin 
pitäminen alle 3 %:ssa 
jalostustietojärjestelmän antaman 6:n 
polven mukaan laskettuna 

– kasvattajat välttävät 
jalostusohjeen suositusta 
suuremman  sukusiitosprosentin 
omaavia yhdistelmiä 
– pennunostajat suosivat pienen 
sukusiitosprosentin pentuja 
– uroksen omistajat eivät anna 
urostaan yhdistelmään jonka 
tuloksena olisi jalostusohjeen 
suositusta suuremman 
sukusiitosprosentin omaavia pentuja 

– pääsääntöisesti 
yhdistelmissä 
sukusiitosprosentti on ollut alle 
3% (toteutunut hyvin)  
– vaikutuksesta 
pennunostajien kohdalla ei 
tietoa 
– urosten omistajien kohdalla 
asia toteutunut 

– Pyritään nostamaan tehollista 
populaatiota  
40 % jalostustietojärjestelmästä 
katsottuna 

– Jalostukseen valitaan 
mahdollisimman monta eri yksilöä, 
ja käytettävät koirat valitaan 
mahdollisimman laajalta pohjalta  
– yksittäisten näyttelyvoittajien 
runsasta jalostuskäyttöä vältetään 

– tehollisen populaation 
nostaminen 40% ei ole 
onnistunut (keskimäärin 36%) 
– yksittäisten näyttelyvoittajien 
runsas jalostuskäyttö on 
vähentynyt 

– jalostuspohjan laajentaminen: isät / 
emät suhdeluku nostetaan 0,6:sta 
0,7:ään 

– kasvattajat ja harrastajat antavat 
jalostuskelpoisia uroksia 
kappalemääräisesti enemmän 
jalostuskäyttöön 
 

– suhdeluvun nostaminen ei 
ole onnistunut 
 

– sukupolvittaisen jalostukseen 
käytettyjen urosten ja narttujen 
prosentuaalisen osuuden 
kasvattaminen uroksilla 7 %:ista 12 
%:iin ja nartuilla 8 %:sta 18 %:iin 

– kasvattajat ja harrastajat tekevät 
entistä aktiivisempaa yhteistyötä 
useampien urosten ja narttujen 
saamiseksi jalostukseen  

– ei ole toteutunut 

– mikään jalostukseen käytetyistä 
uroksista ei ylitä jalostusohjeen 
jälkeläismääräsuosituksia 

– kasvattajat ja urosten omistajat 
seuraavat urostensa jälkeläismääriä 
tarkasti, eivätkä käytä / anna 
jalostukseen urosta jolla maksimi-
jälkeläismäärä alkaa olla 
jalostusohjeen sallimissa rajoissa 

– muutama uros on ylittänyt 
jalostusohjeen jälkeläismäärä 
suositukset 

– panostetaan enemmän luonteen 
kartoittamiseen: 
– yhdistykselle palautetaan 150 
koiran terveyskysely (sisältää myös 
kysymyksiä luonteesta) 
– saadaan 30 havannankoiraa 
luonnetestattua tai MH-
luonnekuvattua 
– kahden vuoden välein tehdään 
yhteenveto näyttelyarvostelujen 
käyttäytyminen-arvioista 

– kasvattajille ja harrastajille jaetaan 
terveyskyselykaavakkeita kaikkien 
tapahtumien yhteydessä sekä 
lehden ja netin välityksellä 
 – kasvattajia ja harrastajia 
kannustetaan ennakkoluulottomasti 
osallistumaan koirineen MH-
luonnekuvauksiin ja luonnetesteihin 

– terveyskyselykaavakkeita on 
jaettu netin ja lehden 
välityksellä, tapahtumien osalta 
ei ole toteutunut suunnitellulla 
tavalla 
– terveyskyselyitä on 
palautettu 62 kpl, eli tavoite ei 
toteutunut 
– luonnetestattujen koirien 
määrä ei ole toteutunut  
– näyttelyarvosteluista tehty 
yhteenvetoja käyttäytymisen 
osalta, mutta ei ole julkaistu 
kahden vuoden välein 
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–osallistutaan MyDogDNA-
tutkimukseen  
30 koiran voimin  

–kasvattajia ja harrastajia 
kannustetaan teettämään koiralleen 
MydogDNA- tutkimus jotta saataisiin 
selville havannankoirien geneettinen 
monimuotoisuusaste 

– on toteutunut 

– nostetaan kuolinsyytilastoon 
ilmoitettujen koirien määrä 162:sta 
250:aan 

– kasvattajia ja harrastajia 
kannustetaan kirjaamaan koiriensa 
kuolemansyihin liittyvät tiedot 
tilastoon SKL:n Omakoira-palvelun 
kautta, jotta saadaan selville, mikä 
on havannankoirien todellinen keski-
ikä ja mihin havannankoirat yleensä 
kuolevat 

– ei ole toteutunut 
– kasvattajien ja harrastajien 
kannustaminen kirjaamaan 
kuolinsyy ei ole ollut riittävää 

– nostetaan virallisten 
silmätarkastusten prosentuaalinen 
osuus syntyneisiin nähden   
yli 30 %:iin 

– rotujärjestö kannustaa käyttämää 
silmätarkastuksessa myös sellaiset 
koirat, joita ei käytetä jalostukseen 

– rotujärjestö on kannustanut 
silmätarkastuksissa käynteihin 
– prosentuaalisen osuuden 
nousu on toteutunut 

– nostetaan virallisten 
polvitarkastusten prosentuaalinen 
osuus syntyneisiin nähden   
yli 30 %:iin  

– rotujärjestö kannustaa käyttämää 
polvitarkastuksessa myös sellaiset 
koirat, joita ei käytetä jalostukseen 

– polvitarkastusten määrissä ei 
ole tapahtunut merkittävää 
muutosta 

– jalostustarkastetaan 50 havannan-
koiraa 

– rotujärjestö järjestää 1–2 
jalostustarkastusta vuodessa 
– kasvattajia ja harrastajia 
kannustetaan viemään koiriaan 
rotujärjestön järjestämiin 
jalostustarkastuksiin 

– rotujärjestö järjestänyt 
jalostustarkastuksia, 
keskimäärin kerran vuodessa 
– kasvattajia ja harrastajia on 
kannustettu tuomaan koiriaan 
jalostustarkastuksiin  
– jalostustarkastuksissa käynyt 
40 koiraa vuosina 2012-  2016 

– jalostukseen käytetyistä koirista 
70 % täyttää jalostusohjeen 
ulkomuotovaatimuksen EH tai 
hyväksytty jalostustarkastus 
(aikaisempaa seurantaa ei ole tehty) 

– kannustetaan viemään koira 
vähintään yhden kerran näyttelyyn 
tai jalostustarkastukseen 

– tavoite täyttyy, sillä uroksista 
82 % ja nartuista 77 % on 
saanut näyttelyistä EH:n tai 
hyväksytyn 
jalostustarkastuksen 

 
 
Jalostustietojärjestelmän tilastojen pohjalta laskettuna havannankoirien PEVISA-ohjelma on ajan tasalla, eikä ole 
liian rajoittava, jotta rodun populaatiokoko ja geneettinen monimuotoisuus saadaan pidettyä nykyisellä tasolla, tai 
jopa parannettua sitä. Jalostustietojärjestelmän terveystilastojen pohjalta voidaan laskea, että vuosina 2003-2017 
rekisteröidyistä, virallisesti polvitutkituista koirista vain 5,36 % jäi saamansa tuloksen takia jalostuskäytön 
ulkopuolelle, ja samalla aikavälillä rekisteröidyistä, virallisesti silmäpeilatuista koirista vain 2,92 % jäi jalostus-
käytön ulkopuolelle silmätuloksen takia. 
 

6. Jalostuksen tavoitteet ja toteutus 
 
6.1. Jalostuksen tavoitteet 
 
Havannalaiset ry:n tulee yhdessä kasvattajien ja harrastajien kanssa tehdä kaikkensa, jotta rodussa olevat 
ensiluokkaisen seurakoiran ominaisuudet saadaan säilytettyä, tai jopa parannettua niitä. Havannankoiran luonne 
ja terveys tulee saada säilytettyä niin, että se pystyy jatkossakin toimimaan niin eläkeläisen kuin lapsenkin 
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murheiden ja ilojen jakajana. Havannalaiset ry:n yhtenä tavoitteena tulee olla havannankoiran kanssa 
harrastettavien lajien monipuolisuudesta tiedottaminen entistä laajemmin ja jäsenistön kannustaminen virallisiin 
kokeisiin ja kilpailuihin muissakin lajeissa kuin näyttelyt, agility ja toko. 
 
Vuosien 2014 - 2023 aikana Havannalaiset ry:n, kasvattajien ja harrastajien tulee yhteistyössä tehdä seuraavista 
tavoitteista rodun jalostuspohjan, luonteen, terveyden, lisääntymisen ja ulkomuodon osalta todellisuutta ja näin 
ollen pitää havannankoira yhtenä parhaista seurakoiraroduista. 
 
 

Tavoite Toimenpiteet 
– entistä aktiivisempaan ulkomaiseen yhteistyöhön 
panostaminen rodun harrastajien ja kasvattajien 
kesken 

– yhdistys pitää yhteyttä ulkomaisiin järjestöihin 
(kansainvälinen yhteyshenkilö) 
– kasvattajia ja harrastajia pyydetään toimimaan 
rotujärjestön apuna tiedon hankkimisessa omien 
ulkomaisten kontaktiensa avulla    

– selvitys esimerkiksi Australian ja Kuuban kannan 
eroavaisuuksista sukutaulullisesti Suomen kantaan 
nähden 

– kasvattajilta ja harrastajilta pyydetään apua 
sukutauluselvitysten tekemisessä 

– maantieteellisesti haastavien etäisyyksien takaa 
tuotaviin koiriin / spermaan yhdistyksen apua 
(kontaktit ja käytännönjärjestelyt) 

– kasvattajat ja harrastajat tekevät yhteistyötä 
yhdistyksen kanssa  

– urosten keskimääräisen jalostuskäyttöiän 
nostaminen 4,5 vuoteen 

– urosten omistajat eivät anna nuoria uroksiaan liian 
paljoa jalostuskäyttöön 
– kasvattajat eivät käytä nuoria uroksia liian paljoa 
jalostukseen 
- Vuoden 2019 alusta lähtien PEVISA-ohjelmaan 
lisätään rajoite nuorten koirien jalostuskäytölle: 
Urokselle rekisteröidään korkeintaan 25 jälkeläistä 
alle neljän vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. 
Näistä viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin 
kokonaisuudessaan. 

– keskimääräisen sukusiitosprosentin pitäminen alle 
3 %:ssa jalostustietojärjestelmän antaman 6:n polven 
mukaan laskettuna 

– kasvattajat välttävät jalostusohjeen suositusta 
suuremman sukusiitosprosentin omaavia yhdistelmiä 
– pennunostajat suosivat pienen sukusiitosprosentin 
pentuja 
– uroksen omistajat eivät anna urostaan 
yhdistelmään jonka tuloksena olisi jalostusohjeen 
suositusta suuremman sukusiitosprosentin omaavia 
pentuja 

– Pyritään nostamaan tehollista populaatiota  
40 % jalostustietojärjestelmästä katsottuna 

– Jalostukseen valitaan mahdollisimman monta eri 
yksilöä, ja käytettävät koirat valitaan mahdollisimman 
laajalta pohjalta  
– yksittäisten näyttelyvoittajien runsasta 
jalostuskäyttöä vältetään 

– jalostuspohjan laajentaminen: isät / emät suhdeluku 
nostetaan 0,6:sta 0,7:ään 

– kasvattajat ja harrastajat antavat jalostuskelpoisia 
uroksia kappalemääräisesti enemmän 
jalostuskäyttöön 
 

– sukupolvittaisen jalostukseen käytettyjen urosten ja 
narttujen prosentuaalisen osuuden kasvattaminen 
uroksilla 7 %:ista 12 %:iin ja nartuilla 8 %:sta 18 %:iin 

– kasvattajat ja harrastajat tekevät entistä 
aktiivisempaa yhteistyötä useampien urosten ja 
narttujen saamiseksi jalostukseen  
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– mikään jalostukseen käytetyistä uroksista ei ylitä 
jalostusohjeen jälkeläismääräsuosituksia 

– kasvattajat ja urosten omistajat seuraavat 
urostensa jälkeläismääriä tarkasti, eivätkä käytä / 
anna jalostukseen urosta jolla maksimijälkeläismäärä 
alkaa olla jalostusohjeen sallimissa rajoissa 

– panostetaan enemmän luonteen kartoittamiseen: 
– yhdistykselle palautetaan 150 koiran terveyskysely 
(sisältää myös kysymyksiä luonteesta) 
– saadaan 30 havannankoiraa luonnetestattua tai 
MH-luonnekuvattua 
– kahden vuoden välein tehdään yhteenveto 
näyttelyarvostelujen käyttäytyminen-arvioista 

– kasvattajille ja harrastajille jaetaan terveys-
kyselykaavakkeita kaikkien tapahtumien yhteydessä 
sekä lehden ja netin välityksellä 
 – kasvattajia ja harrastajia kannustetaan 
ennakkoluulottomasti osallistumaan koirineen MH-
luonnekuvauksiin ja luonnetesteihin 
- Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan 
luonteiden kartoittamiseen järjestämällä vuosittain 
luonnetestin 

–osallistutaan MyDogDNA-tutkimukseen  
30 koiran voimin  

–kasvattajia ja harrastajia kannustetaan teettämään 
koiralleen MydogDNA- tutkimus jotta saataisiin 
selville havannankoirien geneettinen 
monimuotoisuusaste 

– nostetaan kuolinsyytilastoon ilmoitettujen koirien 
määrä 162:sta 250:aan 

– kasvattajia ja harrastajia kannustetaan kirjaamaan 
koiriensa kuolemansyihin liittyvät tiedot tilastoon 
SKL:n Omakoira-palvelun kautta, jotta saadaan 
selville, mikä on havannankoirien todellinen keski-ikä 
ja mihin havannankoirat yleensä kuolevat 

– nostetaan virallisten silmätarkastusten 
prosentuaalinen osuus syntyneisiin nähden   
yli 30 %:iin 

– rotujärjestö kannustaa käyttämää 
silmätarkastuksessa myös sellaiset koirat, joita ei 
käytetä jalostukseen 

– nostetaan virallisten polvitarkastusten 
prosentuaalinen osuus syntyneisiin nähden   
yli 30 %:iin  

– rotujärjestö kannustaa käyttämää 
polvitarkastuksessa myös sellaiset koirat, joita ei 
käytetä jalostukseen 

– jalostustarkastetaan 50 havannankoiraa – rotujärjestö järjestää 1–2 jalostustarkastusta 
vuodessa 
– kasvattajia ja harrastajia kannustetaan viemään 
koiriaan rotujärjestön järjestämiin 
jalostustarkastuksiin 

– jalostukseen käytetyistä koirista 70 % täyttää 
jalostusohjeen ulkomuotovaatimuksen EH tai 
hyväksytty jalostustarkastus (aikaisempaa seurantaa 
ei ole tehty) 

– kannustetaan viemään koira vähintään yhden 
kerran näyttelyyn tai jalostustarkastukseen 
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6.2. Suositukset jalostuskoirille ja jalostusyhdistelmille  
 
Seuraavassa esitetään Havannalaiset ry:n jalostusohjeen (liite 2) keskeisimmät kohdat: 
 
–  Jalostukseen käytettävä koira on oltava virallisesti polvitarkastettu (PEVISA) ja polvilausunnon 1 saanut koira 
voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Tuloksen 2 tai huonompi omaavaa koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen 
-- Ylimääräinen kokous 19.5.2018 päätti seuraavasta lisäyksestä havannankoirien PEVISA-ohjelmaan 1.1.2019 
alkaen: Urosten jälkeläismäärärajoitus: Alle 4-vuotiaana enintään 25 pentua. Viimeinen pentue rekis-
teröidään aina kokonaan. 
– PEVISAn mukaisesti jalostukseen käytettävän koiran silmätulos ei saa olla astutushetkellä yli 12 kk vanha 
– Koiraa, jolla on todettu kaihi, PRA, GRD, TRD, ektropion tai entropion, ei saa käyttää jalostukseen. (PEVISA: 
kaihi- tai PRA-sairaan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä). Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan 
sulje koiraa jalostuksesta.  Yhdistelmää, joka on tuottanut kaihia, PRA:ta, GRD:tä, TRD:tä, ektropionia tai 
entropionia sairastavan jälkeläisen, ei tule uusia. Aiotun yhdistelmän sukutaulussa neljän sukupolven sisällä ei 
saa esiintyä sairasta koiraa molemmilla puolilla (pennun isoisoisovanhemmat). 
– Koiraa, jolla on todettu cilia aberranta, distichiasis, trichiasis, MRD, PPM, HTVL/PHPV tai kirsikkasilmä voidaan 
käyttää jalostukseen, kunhan aiotun pentueen toinen vanhempi on saman sairauden osalta todettu terveiksi. 
– Mikäli koiralla on todettu elämänlaatua selvästi heikentävä vakava sairaus, sitä ei saa käyttää jalostukseen. 
Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi: epilepsia, sebaceous adenitis (SA), Addisonin tauti, kuurous, Legg-Perthes, 
kilpirauhasen vajaatoiminta, maksashuntti, allergia, atopia, sydänsairaudet, toistuvasti esiintyneet virtsakivet, 
IMHA. Liioin koiraa, jolla on töpöhäntä, häntämutka, leikkausta vaatinut napatyrä, alapurenta, yläpurenta tai vino 
purenta ei tule käyttää jalostukseen. 
– Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan tehtäväksi Kennelliiton viralliset röntgentutkimukset (lonkat, 
kyynärät ja selkä). Kyseisen tutkimuksen asteikon huonoimman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen. Koiraa, jolla on lääkitystä ja/tai kirurgista hoitoa vaativa/vaatinut luuston ja nivelten kasvuhäiriö, ei 
saa käyttää jalostukseen. Vakavasti käyräraajaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen ja lievästi käyräraajaisia 
koiria ei suositella yhdistettävän jalostuksessa. 
– Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 2,5 % edellisen vuoden rekisteröintimäärästä ja vähimmäisikä 
astutushetkellä on 18 kk. Nykyisellä rekisteröintimäärällä (v. 2017; 509 kpl) lukumäärä on noin 13 pentua/vuosi. 
Alle 4-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 25 jälkeläistä. Uroksella saa elinaikanaan olla enintään 60 jälkeläistä. 
– Nartun vähimmäisikä astutushetkellä 18 kk. Ensimmäistä kertaa narttua pennutettaessa nartun suositellaan 
olevan alle neljävuotias. 8 vuotta täyttänyttä narttua ei tule käyttää jalostukseen. Nartulle syntyvien pentueitten 
väli tulee olla vähintään 10kk. Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta. Uusintayhdistelmien teko ei ole sallittu.  
– Urosta tai narttua, joka on ollut toistuvasti haluton luonnolliseen astumiseen, ei saa käyttää jalostukseen. 
Kahden keisarinleikkauksen jälkeen narttua ei saa käyttää jalostukseen. 
– Koiran tulee olla palkittu virallisen näyttelyn laatuarvostelun ensimmäisellä palkinnolla (vanhat säännöt) tai 
erittäin hyvä (EH) -maininnalla (nykyiset säännöt). Hyväksytty jalostustarkastus (ilman varausta tai varauksella) 
voi korvata em. näyttelytuloksen. 
– Hermorakenteeltaan heikkoa, aggressiivista tai arkaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jalostukseen 
käytettävällä koiralla ei saa olla jokapäiväistä elämää hankaloittavia luonneominaisuuksia. 
– Täydellinen hampaisto on toivottava. Koiralla tulee olla täydellinen etuhampaisto 6+6 ja kulmahampaita 2+2, 
jotka ovat oikein asettuneet. Muiden hampaiden osalta puutosten määrä ei saa olla enempää kuin 4 kpl 
yhteensä. 
– Jalostukseen ei tule käyttää rotumääritelmästä poikkeavan kokoista koiraa 23 - 27 cm +/– 2 cm. 
 
6.3. Rotujärjestön toimenpiteet 
 
Havannalaiset ry:n tulee havannankoiran rotujärjestönä luoda kasvattajille parhaat mahdolliset lähtökohdat 
toteuttaa jalostusohjeita ja suosituksia omassa jalostustyössään.  Havannalaiset ry edistää tiedottamisella ja 
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erilaisten tapahtumien järjestämisellä kasvattajien ja harrastajien avointa kanssakäymistä parhaan mahdollisen 
ilmapiirin aikaan saamiseksi rodun harrastajien ja kasvattajien parissa. 
 
Jotta kasvattajat ja harrastajat pystyvät toteuttamaan kohdassa 6.1. mainittuja tavoitteita yhdessä rotujärjestön 
kanssa tulee rotujärjestön: 
– paneutua aktiivisesti ulkomaisen yhteistyön kehittämiseen 
– selvitetään eri maiden havannankoirakantojen eroavaisuuksista Suomen kantaan nähden 
– auttaa parhaan mahdollisen kykynsä mukaan suunnitelmallisten tuontien maahan saamisessa 
– julkaista vähintään joka toinen vuosi jalostustietojärjestelmää ja erilaisia palautettuja kyselyitä pohjana käyttäen 
tilastoitua tietoa havannankoirien terveydestä ja jalostuksellisista asioista lehdessään ja kotisivuillaan 
– kannustaa jäsenistöä antamaan koiriaan jalostuskäyttöön mahdollisimman laajapohjaisesti 
– kerätä aktiivisesti tietoa havannankoirien terveydestä ja luonteesta erilaisten kyselyiden ja muiden 
tietolähteiden kautta ja julkaista tästä saatua tietoa yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla 
– avata ns. terveystili, mihin ohjataan osa yhdistyksen varoista ja mistä voidaan tukea/rahoittaa erilaisia rodun 
terveyden eteen tehtäviä projekteja ja tutkimuksia 
– päivittää jalostusohjetta ja jalostussuosituksia tarvittaessa ja seurata sekä JTO:n, että PEVISA-ohjelman 
toteutumista ja mahdollisia muutostarpeita 
– järjestää joukkotarkastuksia terveyden osalta ja joukkonäytteenottotilaisuuksia geeninäytteiden osalta 
– järjestää luonnetestejä mahdollisuuksien mukaan 
– järjestää jalostustarkastuksia mahdollisimman laaja-alaisesti ympäri Suomea 
– järjestää rodun erikoisnäyttelyitä 
– järjestää erilaisia tapahtumia ja luentoja koko jäsenistöä huomioiden 
– järjestää ulkomuototuomareille koulutusta ja käydä aktiivista keskustelua ulkomuototuomareiden kanssa rodun 
tilasta 
– pitää kotisivuilla oleva materiaali pennunostajia silmällä pitäen mahdollisimman ajantasaisena 
– seurata aktiivisesti rodun jalostuksessa ja tasossa tapahtuvia muutoksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja 
tiedottaa jäsenistöä niistä viipymättä yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä 
– kaikilla mahdollisilla keinoilla helpottaa ja avustaa kasvattajia ja harrastaja rodun eteen tehtävässä työssä 
 
Yhdistykselle on tärkeää saada kasvattajat puhal-
tamaan yhteen hiileen rodun tulevaisuuden 
parhaaksi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi 
yhdistys pyrkii tekemään yhteistyötä kaikkien 
kasvattajien kanssa ja saamaan heidät myös 
yhdistyksen aktiivisiksi jäseniksi. Yhteishengen 
parantamiseksi yhdistys hyödyntää rakentavasti 
ja tasapuolisesti omia tiedotuskanaviaan, Havan-
nalaiset ry:n kotisivuja ja Havannalainen-lehteä, 
ja järjestää jäsenilleen vuosittain erilaisia tapah-
tumia, joissa kasvattajat ja muut rodun 
harrastajat voisivat jakaa kokemuksiaan ja 
keskustella ajankohtaisista asioista. 
 
Yhdistys seuraa aktiivisesti rodun ja kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja hyödyntää 
tietoa muun muassa jalostusneuvonnassa. Yhdistys kartoittaa säännöllisesti terveyttä ja luonnetta koskevaa 
tietoa jäsenistöltä kyselykaavakkeiden avulla. Tulokset tilastoidaan huolellisesti vähintään joka toinen vuosi ja 
yhdistys julkaisee tiivistetyn selvityksen jäsenilleen omissa tiedotuskanavissaan. Yhdistys pyrkii julkaisemaan 
vuosittain myös populaation tilaa selventäviä tilastoja, isoisä- ja isoäititilastoja sekä urosten käyttötilastoja SKL:n 
jalostustietokannan pohjalta. Yhdistys seuraa aktiivisesti jalostusurosten ja -narttujen jälkeläismääriä ja pitää 
silmällä jalostuspohjan laajuudessa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi yhdistys kerää rodussa saavutettavia koe-, 
luonnetesti- ja näyttelytuloksia ja tilastoi niitä.  
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Jalostustoimikunta toimii kasvattajien apuna jalostusta koskevissa asioissa, seuraa säännöllisesti 
jalostussuositusten toteutumista käytännössä ja täsmentää tarvittaessa jalostusohjetta. Yhdistys ajanmukaistaa 
ja muuttaa tarvittaessa myös jalostustoimikunnan työohjetta ja pentuvälityksen ehtoja. Yhdistys julkaisee 
lehdessä ja kotisivuilla ajan tasalla olevaa listaa jalostussuositukset täyttävistä, toteutetuista jalostusyhdistelmistä 
ja kaikista jalostukseen käytetyistä uroksista. Aktiivisen tiedotuksen ja jalostusohjeen avulla kasvattajia 
rohkaistaan jalostusurosten laajapohjaiseen käyttöön ja terveystutkimusten teettämiseen myös keski-ikäisille ja 
sitä vanhemmille koirille. Kasvattajia kehotetaan aktiivisesti rohkaisemaan myös kasvattiensa omistajia 
teettämään koirilleen viralliset silmä- ja polvitutkimukset jalostusohjeen suositteleman käytännön mukaisesti, 
jolloin myös ns. kotikoiria saataisiin tutkittua enemmän. Yhdistys pyrkii jäsenille suunnattujen kyselyiden, 
kartoituksen ja valistuksen keinoin siihen, että tulevaisuudessa käytettävissä olisi enemmän tietoa Suomen 
kannassa esiintyvistä sairauksista, rakennevioista sekä lisääntymistä ja luonnetta koskevista ongelmista. 
 
Rotutyypin säilymistä yhdistys pyrkii tukemaan jäsenistölle ja yleisölle suunnatun valistuksen keinoin. Myös rotua 
arvostelevia tuomareita koulutetaan ja muistutetaan tarvittaessa haitoista, joita väärän tyyppisten yksilöiden 
palkitseminen korkeasti näyttelyissä voi aiheuttaa rodulle. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut, joten 
yhdistyksen täytyy tulevaisuudessa suunnata aiempaa runsaammin voimavaroja tiedottamiseen, 
julkaisutoimintaan, jäsenten opastamiseen sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. 
 
6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 
 
 
Vahvuudet: 
– erinomainen perhekoira, jolla viehättävä luonne 
– soveltuu erilaisiin harrastuksiin 
– sopusuhtainen ja terverakenteinen 
– yhdistyksessä on mukana pitkäaikaisia ja kokeneita 
rodun harrastajia 
– uudet jäsenet ovat aktiivisia ja kiinnostuneita 
selvittämään asioita 
– jäsenistöllä on kansainvälisiä yhteyksiä 
 

 
Mahdollisuudet: 
– jalostuksen kannalta oleellisen tiedon määrän 
kasvu, terveystutkimusten yleistyminen 
– lisääntyvä yhteistyö kasvattajien kesken 
– geenipohjan laajentaminen tuontien ja 
ulkomaanastutusten avulla, sekä entistä useampien 
kotimaisten yksilöiden hyödyntäminen jalostuksessa 
– koirien geenitutkimus ja geenitestien saaminen 
jalostuksen apuvälineiksi 
– yhteistyö ulkomaisten rotuyhdistysten kanssa 
– avoimuuden lisääntyminen = entistä paremmat 
mahdollisuudet koirien terveydellisen yms. tausta 
selvittämiseen 

 
Heikkoudet:  
– aktiivinen toiminta yhdistyksessä keskittynyt harvoille 
– toimintatavat ovat olleet vakiintuneita ja paikoin hitaasti 
muuttuvia 
– tiedon kerääminen ja tiedottaminen ollut vähäistä 
– terveystietojen saanti ulkomailta puutteellista 
– ei vielä riittävästi tietoa eri sairauksien yleisyydestä ja 
periytyvyydestä 
– kaikkia rodussa esiintyneitä sairauksia ei ilmoiteta 
jalostustoimikunnalle  
– avoimuuden puute kasvattajien parissa; leimautumisen 
pelko 
– osittain heikko yhteishenki 
– koirien kasvattaminen ”itselleen ja omille linjoilleen” eikä 
koko populaatiota huomioiden 

 
Uhat: 
– rodun harrastajien keskinäinen eripuraisuus voi 
pahimmillaan johtaa voimakkaaseen pirstoutumiseen 
ja jalostusta koskevan yhteistyön vähenemiseen 
– sairauksien yleistyminen rodussa ja uusien 
sairauksien esille tuleminen 
– erilaisten sairauksien (esim. allergiat) vähättely 
– heikon hermorakenteen ja luonteen omaavien 
koirien jalostuskäyttö ja kasvattajien ”sokeutuminen” 
luonteelle 
– siitosmatadorien käyttö 
– jalostuspohjan kaventuminen 
– voimakkaasti kasvaneen kysynnän aiheuttama 
pentutehtailu  
– laskusuhdanne, jolloin pennut eivät mene kaupaksi 
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- vähän dokumentoitua tietoa rodun luonteesta sekä 
luonteen ja käyttäytymisen merkityksen liian pieni 
huomioiminen jalostusvalintoja tehdessä 
- vähäinen koulutus kasvattajille ja omistajille luonteen ja 
käytöksen merkityksestä seurakoiralle 

– ulkomaisten koirien taustojen huono tuntemus 
yhdistettynä niiden runsaaseen jalostuskäyttöön 
– jalostusvalintojen tekeminen väärin perustein, 
esimerkiksi tavoitteena saada syntyvistä pennuista 
tietyn värisiä 

 
Rotuun kohdistuvista riskeistä ehkä suurin on perinnöllisten sairauksien lisääntyminen. Riskiä voidaan ehkäistä 
terveysseurannalla ja tarpeeksi laajasta jalostuspohjasta huolehtimalla. 
Havannankoiralla rotuna on kaikki mahdollisuudet säilyttää terveytensä ja ulkomuodolliset ja luonteelliset 
ominaisuutensa ja jopa parantaa kaikkia edellä mainittuja, kunhan kasvattajat ja harrastajat sekä rotujärjestö 
eivät herpaannu ja sokeudu koirien virheille ja huonoille perinnölliseksi katsottaville ominaisuuksille. 
 
Riski  Syy Varautuminen Välttäminen Merkitys 
Rodun terveyden hei-
kentyminen. 

Sairaat koirat ja 
kantajat jalostuksessa. 
Kaventuva 
jalostuspohja. 
Erilaisten sairauksien 
vähättely esim. 
allergiat. 
Ulkomaisten koirien 
taustojen huono 
tuntemus. 

Terveyden 
merkityksen 
korostaminen 
jalostustyössä 
erityisesti yhdistyksen 
toimesta. 
Osallistuminen geeni-
tutkimukseen. 

Sairaiden koirien 
karsiminen jalostuksesta. 
Jalostusohjeiden 
päivittäminen. Avoin 
tiedonvälitys kasvattajien 
välillä sekä kasvattajien 
ja jalostustoimikunnan 
välillä. Tietojen aktiivinen 
kerääminen ja tilastointi 

Jalostusmateriaali 
heikentyy laadullisesti, 
ehtyy tai loppuu. 

Tuontikoirien terveys-
taustojen tuntematto-
muus. 

Terveystietoja ei ole 
saatavilla. 

Aktiivinen ja jatkuva 
yhteistyö muiden 
maiden 
rotuyhdistysten ja 
kasvattajien kanssa. 

Vaaditaan tutkittuja ja 
terveitä vanhempia. 

Kantaamme tulee lisää 
perinnöllisiä sairauksia 
ja vikoja 

Jalostuspohjan 
kaventuminen 

Jalostuskoirien 
sisäsiittoisuus, 
siitosmatadorit, 
yhdistelmien 
toistaminen 

Urosten ja narttujen 
jalostuskäytön ja 
sukusiittoisuuden 
aktiivinen 
seuraaminen 
jalostustyössä. 

Sukulaisuutta mittaavien 
apuvälineiden käytön 
lisääminen, 
siitosmatadorien 
välttäminen, pyrkimys 
ainutkertaisiin 
yhdistelmiin, tarvittaessa 
tuonteja, tietojen 
aktiivinen kerääminen ja 
tilastointi 

Jalostuspohja 
heikentyy ja katoaa, 
sairaudet lisääntyvät, 
rotu muuttuu 
perimältään liian 
homogeeniseksi. 

Tuontikoirien käyttö 
geenipohjaa laajenta-
mattomasti. 

Erilainen sukutausta 
houkuttaa käyttämään 
koiraa jalostukseen 
erityisen runsaasti, 
mahdollisesti vielä 
toisilleen läheistä sukua 
olevien koirien kanssa. 

Harkinta ja uroksen 
jalostuskäytön 
rajoittaminen. 

Tuontikoirien käyttäminen 
harkitusti ja 
laajapohjaisesti. 

Positiivinen 
jalostuspotentiaali jää 
hyödyntämättä, määrä 
kasvaa mutta 
monimuotoisuus ei. 

Vahvasti sukusiittoiset 
paritukset. 

Voimakas pyrkimys 
linjata esim. hyvin 
menestyksekkääseen 
koiraan. 

Harkitseva ja tiedos-
tava jalostustyö. 

Toisen vaihtoehdon 
etsiminen, astuttaminen 
esim. ulkomailla, 
kasvattajan vastuun 
tiedostaminen. 

Rotu muuttuu liian 
sisäsiittoiseksi ja 
perimältään 
homogeeniseksi. Riski 
saada esille perinnölli-
siä sairauksia ja vikoja. 

Kehittyminen muotiro-
duksi. 

Rekisteröintimäärien ja 
rodun näyttelysuosion 
kasvaminen. 

Aktiivinen rodun 
tilanteen seuranta. 

Kasvatustyön 
suunnitelmallisuus ja 
vastuullisuus. Muutoksiin 
reagoidaan ajoissa. 

Pentuja syntyy paljon, 
mutta niille ei ole 
kysyntää. Rodun tason 
laskeminen. 

Rotumääritelmän 
suosituksista 
poikkeavien koirien 
palkitseminen 

Rotumääritelmän 
mukaan virheelliset 
koirat menestyvät 
näyttelyissä ja niitä 

Tuomareiden ja 
kasvattajien 
tiedottaminen ja 
kouluttaminen. 

Kasvattajat tuntevat hyvin 
rotumääritelmän ja 
näkevät myös omien 
koiriensa puutteet 

Rodun tason 
laskeminen. Jälkeläiset 
eivät ole hyviä rodun 
edustajia. 



 

80 

 

80

näyttelyissä  käytetään jalostukseen. rehellisesti. Jalostusta 
tehdään rotumääritelmän 
mukaisilla koirilla. 

Luonne- ja 
käytösongelmien 
lisääntyminen rodussa. 

Kasvattajilla ja 
omistajilla ei ole 
tarvittaa dokumentoitua 
tietoa ja yhdistyksen 
järjestämää koulutusta 
luonteisiin ja 
käytökseen liittyen. 

Luonnetestien 
järjestäminen. 
Kasvattajien ja 
omistajien 
kouluttaminen sekä 
luonnekyselystä 
saatujen tulosten 
yhteenvetojen 
säännöllinen 
julkaiseminen. 

Luonteen ja 
käyttäytymisen 
huomioiminen 
jalostusvalintoja 
tehdessä. Erilaisten 
luentojen ja testien 
järjestäminen 
luonteeseen ja 
käyttäytymiseen liittyen. 
Kasvattajien ja omistajien 
tietotaidon lisääntyminen. 

Luonteet ja käytös 
rodun sisällä 
huononevat 
huomattavasti. Arkojen 
ja vetäytyvien koirien 
määrä kasvaa ja tätä 
kautta seurakoiralta 
vaaditut ominaisuudet 
huononevat. 

 
6.5. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta  
 
Seuraavassa on yhdistyksen toimintasuunnitelma vuositasolla: 
 

Vuosi Toimenpiteet 
2019 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Järjestetään joukkotarkastus ja 

luonnetesti. Järjestetään vähintään yksi jalostustarkastus ja ulkomuototuomarikoulutus ja -
koe. Järjestetään erikoisnäyttely.  

2020 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Järjestetään joukkotarkastus ja 
luonnetesti. Järjestetään vähintään yksi jalostustarkastus ja ulkomuototuomarikoulutus ja -
koe. Tehdään yhteenveto saapuneista kyselyn vastauksista ja julkaistaan ne lehdessä ja 
kotisivuilla. Järjestetään erikoisnäyttely. 

2021 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Järjestetään joukkotarkastus ja 
luonnetesti. Järjestetään vähintään yksi jalostustarkastus ja ulkomuototuomarikoulutus ja -
koe. Järjestetään erikoisnäyttely.  

2022 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Järjestetään joukkotarkastus ja 
luonnetesti. Tehdään yhteenveto saapuneista kyselyjen vastauksista ja julkaistaan ne 
lehdessä ja kotisivuilla. Järjestetään erikoisnäyttely. Järjestetään vähintään yksi 
jalostustarkastus ja ulkomuototuomarikoulutus ja -koe. Aloitetaan voimassa olevan JTO:n 
tavoitteiden toteutumisen tarkastaminen sekä JTO:n laatiminen vuosille 2023–2027. 

2023 Järjestetään kasvattajapäivä / luento harrastajille. Järjestetään joukkotarkastus ja 
luonnetesti. Järjestetään erikoisnäyttely. Järjestetään vähintään yksi jalostustarkastus ja 
ulkomuototuomarikoulutus ja -koe. Käsitellään uusi JTO yhdistyksen vuosikokouksessa. 

 
Jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman toteutumista seurataan kaikkien käytettävissä olevien lähteiden 
pohjalta jatkuvasti. 
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Kuvia tähän JTO:hon ovat toimittaneet: Marjo Heikka, Laura Laakso, Pia Lehtola, 'Murmelin Marsula', Tanja 
Mäkipää, Merja Onnela, Annukka Ovaska, Ville Pokela, Jouni Tunturivuori, Merja Tähkänen ja Taru Vainio. 
 
Kiitos teille kaikille avustanne! 

 
7. LÄHTEET 
 
Filppu, P (2009) Havannalaiset terapiakoirina – Fado ja Luna. Havannalainen 3/2009, s. 30-31. 
Gustavsson-Lilius, M. (2010) Havannako monipuolinen harrastuskoira? Havannalainen 4/2010, s. 42-44. 
Havanese Pedigree Database: http://www.havanesegallery.hu/index_en.php  
Havannalaiset ry:n kotisivut: http://bichonhavanais.fi/index.php/fi/  
Heikka, M. (2009) Kasvattajakyselyn tuloksia. Havannalainen 4/2009, s. 56-58. 
Heikka, M (2010) Minustako kasvattaja? Osa 4 – synnytys. Havannalainen 4/2012, s. 70-72. 
Jalostustarkastuskaavakkeet (Jalostustarkastus 24.3.2012). Havannalainen 3/2012, s 47-51. 
Näyttelyarvostelut, Suomen Kennelliiton vuosien 2011 ja 2012 loppuun mennessä rotujärjestölle toimittamat 
Sarvikas, P. (2009) Havannankoira (bichon havanais) - Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2009-2013 
Sarvikas, P., jalostustoimikunta (2012) Terveyskyselyn yhteenveto. Havannalainen 2/2012, s. 24-27. 
Sarvikas, P, jalostustoimikunta (2011) Eläinlääkäriasemien terveyskyselyn yhteenveto. Havannalainen 4/2011, s. 

78-80 
Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä: http://jalostus.kennelliitto.fi/ 
Suomen Kennelliiton artikkelit: http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/etusivu.htm  
Suomen Ranskanbulldogit ry:n terveyssivut: http://www.toydogs.net/rb/terveys/index.php 
Svenska Kennelklubben SKK Avelsdata: http://kennet.skk.se/avelsdata/ aikaväliltä 1.1.1998-31.12.2011 
Suomen Kennelliitto, kokeet ja kilpailut:  
http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/luonnetesti 
http://www.mydogdna.com/fi 
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-
hyvinvointi/perinnolliset  
https://www.havanese.org/files/2012HavHealthSurvey.pdf  
 
 

8. LIITTEET 
 
Liite 1. Rotumääritelmä 
Liite 2. Jalostusohje 
Liite 3. Havannalaiset ry:n säännöt 
Liite 4. Eniten käytettyjen urosten ja narttujen sukulaisuussuhteet 
Liite 5. Havannankoirien sukutaulujen tarkastelua 
Liite 6. Terveyskysely 2016 
 
 



 

82 

 

82

Liite 1 

Rotumääritelmä 
N:o 250 
 
FCI:n ryhmä 9: Seura- ja kääpiökoirat (alaryhmä 1  bichonit ja sukulaisrodut) 
 
Alkuperämaa: Kuuba 
Vastuumaa: FCI 
 
(Hyväksytty: FCI 12.12.2016, Kennelliitto 29.8.2017) 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: 
Seura- ja kääpiökoira 
 
FCI:N LUOKITUS: 
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat Alaryhmä 1 bichonit ja sukulaisrodut Käyttökoetulosta ei vaadita. 
 
LYHYT HISTORIAOSUUS: 
Rotu on kotoisin läntisen Välimeren alueelta ja kehittynyt Espanjan ja Italian rannikkoalueilla. Ilmeisesti 
valtamerillä purjehtineet italialaiset merikapteenit veivät jo varhain tämänrotuisia koiria mukanaan Kuubaan. 
Näiden koirien tavallisin väri havannanruskea (punaruskea tupakan väri) johti virheelliseen uskomukseen, jonka 
mukaan rotu olisi alun perin kotoisin Kuuban pääkaupungista Havannasta. Kuuban poliittisten tapahtumien 
seurauksena vanhat verilinjat ovat tyystin hävinneet Kuubassa. USA:ssa on säilynyt joitakin aikoinaan Kuubasta 
sinne salakuljetettujen koirien jälkeläisiä. 
 
YLEISVAIKUTELMA: 
Tarmokas, pieni ja matalaraajainen koira, jolla on pitkä, runsas, pehmeä ja mieluiten laineikas karvapeite. Liikkeet 
ovat eloisat ja joustavat. 
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 
Kuonon pituus (kirsun  kärjestä  otsapenkereeseen) on sama kuin etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn. 
Rungon pituuden (olkanivelestä istuinluun kärkeen) suhde säkäkorkeuteen on 4 : 3. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  
Poikkeuksellisen valppautensa ansiosta helppo kouluttaa varoittamaan vieraista. Ystävällinen, leikkisä ja 
rakastettava hurmuri, iloinen ja jopa hieman ilveilevä. Rakastaa lapsia ja leikkii väsymättä heidän kanssaan. 
 
PÄÄ:  
Keskipitkä; pään ja rungon pituuden suhde säästä hännän tyveen mitattuna suhde on 3 : 7. 
KALLO-OSA: Tasainen tai vain hieman kaareva, leveä; sivulta katsottuna otsalinja on vain hieman kohoava. 
Ylhäältä katsottuna kallo on neliömäinen, takaosa on kaareva ja muut sivut miltei suorat. 
OTSAPENGER: Kohtuullinen. 
KIRSU: Musta tai ruskea. 
KUONO-OSA: Kapenee kevyesti kirsua kohti, ei suippo eikä tylppä. 
HUULET: Ohuet, kuivat ja tiiviit. 
HAMPAAT / PURENTA:  
Leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto on toivottava. P1 ja M3 hampaiden puuttuminen on sallittua. 
POSKET: Hyvin litteät, eivät ulkonevat. 
SILMÄT: Melko suuret, mantelinmuotoiset ja väriltään mahdollisimman tummanruskeat. Ilme on ystävällinen. 
Silmäluomien reunat ovat väriltään tummanruskeasta mustaan. 
KORVAT: Melko ylöskiinnittyneet, poskenmyötäisesti riippuvat ja hieman laskostuneet, mikä kohottaa niitä 
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kevyesti. Korvat ovat pitkähapsuiset, eivät kovin teräväkärkiset; eivät sivuille sojottavat eivätkä tiiviisti 
poskenmyötäiset. 
 
KAULA: Keskipitkä. 
 
RUNKO: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. 
YLÄLINJA: Suora, lanneosan kohdalta hieman kaareva. 
LANTIO: Selvästi viisto. 
RINTAKEHÄ: Selvästi kaareutuneet kylkiluut. 
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on selvästi kohoava. 
 
HÄNTÄ: Korkea-asentoinen, joko piispansauvan muotoinen tai mieluiten selän päälle kiertynyt, pitkän silkkisen 
karvan peittämä. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat, yhdensuuntaiset, kuivat ja hyväluustoiset. Etäisyys maasta kyynärpäähän ei 
saa olla suurempi kuin kyynärpäästä säkään. 
ETUKÄPÄLÄT: Hieman soikeat, pienet ja tiiviit. 
 
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat hyväluustoiset ja kohtuullisesti kulmautuneet. 
TAKAKÄPÄLÄT: Hieman soikeat, pienet ja tiiviit. 
 
LIIKKEET: Havannankoira liikkuu erityisen keveästi, joustavasti ja melko napakasti, mikä kuvastaa rodun iloista 
luonnetta. Eturaajat liikkuvat vapaasti ja suoraan eteenpäin suuntautuen, takaraajat antavat suoralinjaisen 
työnnön. 
 
KARVAPEITE 
KARVA: Villava aluskarva on niukka ja puuttuu usein kokonaan. Peitinkarva on hyvin pitkää (täysikasvuisella 
koiralla 12 - 18 cm), pehmeää, sileää tai laineikasta ja voi muodostaa kiharaisia suortuvia. Kaikenlainen 
karvapeitteen muotoilu, leikkaaminen karvan pituuden tasoittamiseksi ja trimmaaminen on kielletty. Poikkeuksena 
sallitaan käpäläkarvojen siistiminen. Samoin kulmakarvoja voidaan hieman lyhentää, etteivät ne peitä silmiä. 
Myös kuonokarvoja voidaan hieman siistiä, mutta karvat tulisi mieluiten jättää luonnolliseen pituuteensa. 
VÄRI: Harvoin täysin puhtaanvalkoinen; kellanruskea eri sävyissään (hieman mustia karvankärkiä sallitaan = 
soopeli), musta, havannanruskea, tupakanruskea ja punertavanruskea. Edellä mainitun väriset laikut ovat 
sallittuja. Tan-merkit sallittu kaikissa värivivahteissa. 
 
KOKO 
SÄKÄKORKEUS: 23 - 27 cm. 
Sallittu vaihteluväli 21 - 29 cm. 
 
VIRHEET:  
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen 
vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 
 
VAKAVAT VIRHEET: 
• puutteellinen rotutyyppi 
• tylppä, suippo tai muun kuin kallon pituinen kuono-osa 
• ns. petolinnun silmät, liian syvällä sijaitsevat tai ulkonevat silmät, lihanväriset silmäluomien reunat 
• liian pitkä tai liian lyhyt runko 
• suora, matala-asentoinen häntä 
• käyrät eturaajat (lähellä toisiaan olevat ranteet ja ulkokierteiset käpälät) 



 

84 

 

84

• epämuodostuneet käpälät 
• karkea, niukka tai muotoiltu karvapeite, aikuisilla koirilla lyhyt karvapeite. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
• vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen  
• lihanvärinen kirsu 
• ylä- tai alapurenta 
• sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium), pigmentittömät silmäluomien reunat 
• rotumääritelmän antamista mitoista poikkeava koko. 
 
HUOM. 
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin. 

 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan  
rodunomaisia koiria. 
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Liite 2 
 

Havannalaiset ry:n jalostusohje 
voimassa 1.12.2017 alkaen 

 
Havannankoiran jalostusohje on päivitetty Kennelliiton yleisen jalostusstrategian tavoitteiden mukaiseksi, joten 
tärkeimpinä kriteereinä ovat koiran terveys ja hyvinvointi, jalostuspohjan riittävä laajuus ja perinnöllinen 
monimuotoisuus sekä rodunomaisuus. Suomen Kennelliiton yleisen jalostusstrategian löydät täältä. 

Kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen, voi pyytää neuvoja jalostustoimikunnalta yhdistelmiä ja jalostusta 
koskevissa kysymyksissä. Jalostustoimikunta muistuttaa kasvattajia siitä, että jalostustoimikunta käy edelleen 
yhdistelmiä läpi kasvattajan pyynnöstä. Jalostustiedustelun tehdessään kasvattaja saa koko jalostustoimikunnan 
kommentit kaikista heillä sillä hetkellä tiedossaolevista terveysriskeistä, mitä suunniteltu yhdistelmä pitää 
sisällään. 

Kasvattaja: Ilmoitathan yhteydenotossasi selkeästi onko kyseessä ilmoitus jalostusohjeen täyttävien 
pentueiden listalle vai jalostustiedustelu! 

Kasvattaja huomioithan ennen yhdistelmäsi toteuttamista rotukohtaiset PEVISA-edellytykset sekä rotujärjestön 
laatimat jalostusohjeet. Havannankoirat ovat mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien 
vastustamisohjelmassa (PEVISA) kataraktan, PRA:n ja patellaluksaation osalta. Jalostusohjeesta käyvät ilmi 
rotujärjestön jalostuskoirille asettamat vähimmäisedellytykset. 

Havannankoiran PEVISA-ohjelma 

(Voimassa 1.1.2010 – 31.12.2018) 
Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto ja virallinen 
silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta 
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta. Alle kolme (3) vuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa 
2 vuotta lausunnon saamisesta, jonka jälkeen se tulee uusia. 
Mikäli koira on tutkimushetkellä jo täyttänyt kolme (3) vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia. 
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 

19.5.2018 ylimääräinen kokous päätti havannankoirien PEVISA-ohjelmaan lisättäväksi kohdan: "Urosten 
jälkeläismäärärajoitus: Alle 4-vuotiaana enintään 25 pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään aina kokonaan." 
Muutos astuu voimaan 1.1.2019. Tämän päätöksen myötä havannankoirien PEVISA-ohjelma kuuluu 1.1.2019 
seuraavasti: 
Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkas-
tuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa 
tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei 
kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1 ja jos 
koiran tulos on aste 1, on se paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Urokselle rekisteröidään kor-
keintaan 25 jälkeläistä alle neljän vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. Näistä viimeinen pentue re-
kisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 
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Havannalaiset Ry:n jalostusohjeet 

Kaikki tämän jalostusohjeen täyttävät yhdistelmät, jotka Havannalaiset ry:n jäsenenä oleva kasvattaja ilmoittaa 
jalostustoimikunnan sihteerille, tullaan julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla. Kasvattaja vastaa ilmoittaessaan 
jalostusohjeen täyttävän yhdistelmänsä, että yhdistelmä täyttää kaikilta osin jalostusohjeen (jos huomataan, että 
yhdistelmä ei täytä joltain osin jalostusohjetta, numero tullaan poistamaan ja kohdalle lisätään syy, miksi ohje ei 
täyty). Jalostusohjeen täyttävistä yhdistelmistä syntyneet pennut pääsevät myös Havannalaiset ry:n 
pentuvälitykseen.Yhdistelmänumero tulee hakea aina ennen astutusta. Yhdistelmälle on mahdollista ilmoittaa 
varauros, jolloin astutuksen jälkeen voidaan ilmoittaa käytetty uros. Mikäli varaurosta ei ole ja uros muuttuu, tulee 
se ilmoittaa ennen astutusta. 

Yksittäisten, koiran elämää haittaamattomien kauneusvirheiden osalta ei ole laadittu tiukkaa säännöstöä, niiden 
osalta kasvattajien tulee kiinnittää huomiota siihen, että samat virheet eivät kertaudu yhdistelmissä molemmilta 
puolilta. 
 
Jalostussuositukset: 

1. Koiraa, jolla on todettu kaihi, PRA, GRD, TRD, ektropion tai entropion, ei tule käyttää 
jalostukseen. Aiotun yhdistelmän sukutaulussa neljän sukupolven sisällä ei saa esiintyä sairasta 
koiraa molemmilla puolilla (pennun isoisoisovanhemmat). Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen 
kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Koiraa, joka on toistuvasti (esim. kolmessa) eri 
yhdistelmissä jättänyt kaihia sairastavan jälkeläisen, ei tule käyttää jalostukseen. Koiraa, jolla on 
todettu ciliaaberranta, distichiasis, trichiasis, MRD, PPM, HTVL/PHPV tai kirsikkasilmä voidaan 
käyttää jalostukseen, kunhan aiotun pentueen toinen vanhempi ei omaa samaa ominaisuutta. 
Suositellaan kaihiriskin tarkastelua useammassa sukupolvessa mahdollisimman laajan terveen linjan 
saamiseksi pentueen sukutauluun. 

2. Mikäli koiralla on todettu elämänlaatua selvästi heikentävä vakava sairaus, sitä ei tule käyttää 
jalostukseen. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi: epilepsia, sebaceousadenitis (SA), Addisonin tauti, 
kuurous, Legg-Perthes, kilpirauhasen vajaatoiminta,maksashuntti, allergia, atopia, sydänsairaudet, 
toistuvasti esiintyneet virtsakivet, IMHA. Liioin koiraa, jolla on töpöhäntä, häntämutka, leikkausta vaatinut 
napatyrä, alapurenta, yläpurenta tai vino purenta ei tule käyttää jalostukseen. 
Sairaan koiran vanhempia, sisaruksia ja jälkeläisiä voi käyttää jalostukseen, mikäli aiotun pentueen 
toinen vanhempi, sen vanhemmat, sisarukset ja jälkeläiset ovat saman sairauden osalta terveitä. 
Tällaiset sairaudet eivät saa aiotuissa yhdistelmissä kertautua molemmilta puolilta kolmen 
sukupolven sisällä pennusta laskien (pennun isoisovanhemmat). Suositellaan riskien tarkastelua 
useassa sukupolvessa mahdollisimman terveen linjan saamiseksi pentueen sukutauluun.  

3. Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan tehtäväksi Kennelliiton viralliset röntgentutkimukset (lonkat, 
kyynärät ja selkä). Kyseisen tutkimuksen asteikon huonoimman tuloksen saanutta koiraa ei saa 
käyttää jalostukseen. Koiraa, jolla on lääkitystä ja/tai kirurgista hoitoa vaativa/vaatinut luuston ja 
nivelten kasvuhäiriö, ei saa käyttää jalostukseen. Vakavasti käyräraajaista koiraa ei tule käyttää 
jalostukseen ja lievästi käyräraajaisia koiria ei suositella yhdistettävän jalostuksessa. Pyritään suoriin 
eturaajoihin. 

4. Urosten käytön rajoitus: 
Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 2,5 % edellisen vuoden rekisteröintimäärästä ja vähimmäisikä 
astutushetkellä on 18 kk. Nykyisellä rekisteröintimäärällä (v. 2016, 580 kpl) lukumäärä on noin 15 
pentua / vuosi. Uroksella saa olla alle neljä vuotiaana enintään 25 jälkeläistä ja koko elämän 
aikana 60 jälkeläistä. Viimeinen pentue hyväksytään kuitenkin kokonaisuudessaan jalostusohjeen 
täyttävään pentueeseen. 

5. 5. Narttujen käytön rajoitus: 
Nartun vähimmäisikä astutushetkellä 18 kk. Ensimmäistä kertaa narttua pennutettaessa nartun 
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suositellaan olevanalle neljävuotias. 8 vuotta täyttänyttä narttua ei tule käyttää jalostukseen. Nartulle 
syntyvien pentueitten väli tulee olla vähintään 10kk. Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta.  

6. Uusintayhdistelmien teko ei ole sallittu 
7. Lisääntymisongelmat: 

Urosta tai narttua, joka on ollut toistuvasti haluton luonnolliseen astumiseen, ei tule käyttää jalostukseen. 
Kahden keisarinleikkauksen jälkeen narttua ei tule käyttää jalostukseen. Narttua, jolla on esiintynyt 
polttoheikkoutta, ei tule käyttää jalostukseen. 

8. Jalostustoimikunta toivoo, että kasvattajat suosivat yhdistelmiä, joissa sukusiitoskerroin jää alle 6,25 % 
(neljän sukupolven mukaan), mikä vastaa teoreettisesti serkusten sukusiitosastetta. Perusteena 
yhdistelmän sukusiitosprosentin laskemisessa käytetään Suomen Kennelliiton jalostustietokantaa. 
Suositus perustuu Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan. 

9. Koiran tulee olla palkittu vähintään virallisen näyttelyn laatuarvostelulla erittäin hyvä (EH) –maininnalla. 
Hyväksytään myös ulkomainen näyttelytulos, jäsenellä ilmoitusvelvollisuus. Hyväksytty jalostustarkastus 
(ilman varausta tai varauksella) voi korvata em. näyttelytuloksen. 

10. Hermorakenteeltaan heikkoa, aggressiivista tai arkaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jalostukseen 
käytettävällä koiralla ei saa olla jokapäiväistä elämää hankaloittavia luonneominaisuuksia. 

11. Tunnettuja lyhytkarvaisuuden kantajia ei suositella yhdistettävän, mutta muutoin lyhytkarvaisuuden 
kantajien jalostuskäytölle ei ole estettä. 

Asioita, joihin kasvattajan lisäksi tulee erityisesti kiinnittää huomiota jalostusyhdistelmiä 
suunniteltaessa: 

• Täydellinen hampaisto on toivottava. Koiralla tulee olla täydellinen etuhampaisto 6+6 ja kulmahampaita 
2+2, jotka ovat oikein asettuneet. Muiden hampaiden osalta puutosten määrä ei saa olla enempää kuin 
4 kpl yhteensä. Yhdistelmiä suunniteltaessa kasvattajien tulee kiinnittää huomiota siihen, että alaleuka 
on riittävän leveä. Liian kapea alaleuka ei anna alaetuhampaille riittävästi tilaa ja aiheuttaa riskin 
kulmahampaiden painumisesta kitalakeen. Lisäksi suositellaan, että vähintäänkin yhdistelmän toisella 
osapuolella on täysi hampaisto.  

• Oikeat rungon mittasuhteet 
• Karvanlaatu. 
• Jalostukseen ei tule käyttää rotumääritelmästä poikkeavan kokoista koiraa 23-27 cm +/-   2 cm 
• Jalostustoimikunta edellyttää nartun omistajan ilmoittavan jalostustoimikunnalle yhdistelmänsä ennen 

astutusta. Tapahtunut astutus toivotaan ilmoitettavan jalostustoimikunnalle mahdollisimman pian, 
syntyneen pentueen tiedot 2 viikon kuluessa pentujen syntymästä. Kasvattajan tulisi ilmoittaa myös, jos 
yhdistelmä ei toteutunut. Kasvattajan pyynnöstä voidaan yhdistelmä julkaista vasta pentujen syntymän 
jälkeen. Yhdistelmänumero tulee tällöinkin hakea ennen astutusta. 

• Uroksen omistajan ei tule antaa urostaan huonokuntoiselle nartulle eikä sallia uroksen jälkeläismäärän 
nousevan yli suositellun lukumäärän. 
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Liite  3 

HAVANNALAISET RY:N SÄÄNNÖT  
 
PRH Hyväksynyt 28.09.2011 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Havannalaiset ry  ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi. 
Kokous- ja pöytäkirjakielenä käytetään suomea. 
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n (SKL) hyväksymä valtakunnallinen rotujärjestö ja 
SKL:n jäsen. Yhdistys voi yhdistysjäsenenä kuulua myös muihin tarkoitusperiään palveleviin yhdistyksiin. 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
- edistää koiraharrastusta 
- tehdä havannankoira-rotua tunnetuksi 
- edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten, terveiden ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien 
havannankoirien jalostusta 
- ohjata jäseniään koiran pidossa, hoidossa sekä kasvatuksessa 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia 
- järjestää jalostusneuvontaa ja jalostustarkastuksia 
- järjestää pentuvälitysneuvontaa 
- järjestää erikoisnäyttelyitä 
- tukee harrastustoimintaa sekä luonteentestaamista 
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
- toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan ottaa vastaan avustuksia, 
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.   
 
3. Jäsenet 
 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.  
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa  samassa taloudessa asuva henkilö. 
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on alle 15 vuotta vanha.  
Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella tai ilmoituksen voi 
tehdä kasvatin omistaja myös itse. Kasvattaja tai kasvatin omistaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden 
jäsenmaksun.  
Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallitus voi muuttaa sen jäsenen suostumuksella 
yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai sen on tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.  
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja 
toimintaa.  
Varsinaiset jäsenet, nuoriso-, perhe-, pentue- ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen 
hallitus. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  
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4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on  
- jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. 
- tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä  
- tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
Hallitus voi määräajaksi tai pysyvästi erottaa jäsenen 
- joka on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä  
- tai ei enää nauti Suomen kennelliiton luottamusta, siten että hänen koirapitoonsa tai kasvatustyöhönsä on liiton 
toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide.  
 
Mikäli erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu jäsen voi vedota erottamisesta 
yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden 
kuluessa tiedon saatuaan.  
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.  
 
5. Jäsenmaksu 
 
Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä, perhejäseniltä, pentuejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän  
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta  päättää kullekin jäsenryhmälle erikseen vuosikokous. Jäsenmaksut on 
suoritettava maaliskuun loppuun mennessä.  
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.  
 
6. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta 
täysi-ikäistä yhdistyksen jäsentä. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  
Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) toimikaudeksi kerrallaan. 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) toimikautta, ja heistä on erovuorossa vuosittain puolet, ensimmäisellä 
kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuoron mukaan. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 
luettuna on läsnä.  
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa 
 

 

7. Jalostustoimikunta 
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Havannankoirien jalostuksen neuvoa antavana asiantuntijalautakuntana toimii yhdistyksen vuosikokouksen 
valitsema jalostustoimikunta. 
Toimikunta toimii hallituksen alaisuudessa ja noudattaa toiminnassaan jalostustoimikunnalle hyväksyttyä 
toimintaohjesääntöä.  
Toimikuntaan kuuluu vuosikokouksessa valitut 9 täysi-ikäistä yhdistyksen jäsentä. 
Jalostustoimikunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Jalostustoimikunnan jäsenten toimikausi on 
kolme (3) toimikautta ja heistä on erovuorossa vuosittain yksi kolmasosa, kahdella ensimmäisellä kerralla arvan 
mukaan ja sen jälkeen vuoron mukaan. 
Toimikunta valitsee keskuudestaan, yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan toimikunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. 
Jalostustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet jalostustoimikunnan jäsenistä sitä vaatii. 
Jalostustoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä. 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi 
yhdessä.  
 
9. Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme 
viikkoa ennen vuosikokousta.  
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.  
 
10. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. 
Äänioikeutetut jäsenet voivat yhdellä valtakirjalla käyttää yhden äänioikeutetun jäsenen ääntä.  
Pentue-, nuoriso- ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut 
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa.  
 
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinainen kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja 
ylimääräinen kokous seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen 
julkaisun ilmoituksella tai sähköpostitse. Aika määräytyy postileimasta tai sähköpostin lähetyspäivästä.  
 
12. Vuosikokous 
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Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
9. valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
11. päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista 
12. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin 
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
14. keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  
 
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen. 
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Liite 4 
15:sta vuosina 1998-2011 eniten jalostukseen käytetyn uroksen ja nartun  
sukulaisuussuhteet esitettynä numerokoodein koiran nimen perässä 

Urokset 
 
1. 

Bellezza’s Never Say 
Never 

Voila Up To The  
Minute (1) 

Bellezza’s Gipsy 
Rose 

 
3. 

Pillowtalk’s Charley 
Brown (3) 

Pillowtalk’s  
Nero 

Pillowtalk’s  
Grazia 

 
5. 

Pillowtalk’s Brumm 
Bear 

Pillowtalk’s Ted 
E. Bare 

Darling Pepperlie 
Blue Temptation 

 
7. 

Mr Blue Jeans Sweet 
Honesty 

Katrina’s Charmer 
Of Manfred 

Silly Miss Sally 
Sweet Honesty 

 
9. 

Bellezza’s Incredible 
Idol 

Mr Yeti-Yovie 
Sweet Honesty (5) 
Bellezza’s Dashing 

Diana (6) 

 
11. 

Saharanda Hedera 
Helix 

Mr Victim Of Love 
Sweet Honesty 

Saharanda Betula  
Alba (7) 

 
13. 

Happyhero 
Voila Up To  

The Minute (1) 
Pinmint’s Bit 

Of Luck 

 
15. 

Magictail’s 
Indiana Jones 

Mammamantan 
Rocky 

Magictail’s 
Deborah 

 
nartut  

 
Nartut 

2. 
Ganesan Be Cool 

Pillowtalk’s 
Georgio (2) 
Ganesan  
Xezerina 

4. 
Diamond Peak 

Casimir 

Visakoivun Zarpazo 
Tierno (4) 

Visakoivun Onda 
Anacarada 

6. 
Voila Up To The 

Minute (1) 

Mr Simply Red Sweet Ho-
nesty 

Strandwik’s  
Ewita 

8. 
Mimarcon 
Brad Pitt 

Mr Yeti-Yowie 
Sweet Honesty (5) 

Ganesan  
Rose-Marie 

10. 
Sandra’s Cuban 

Celebration Casper 

Sandra’s True 
Temptation Tango 

Sandra’s Magic 
Miss Melody 

12. 
Bellezza’s Almondeye 

Amore (8) 

Fablecastle’s Ay 
Companeros 

Ganesan Dansing  
Daisy 

14. 
Pillowtalk’s  
Gold Stern 

Pillowtalk’s  
Pegasus 

Pillowtalk’s Mia  
Bella Antonella 
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1. 

Fablecastle’s Incrieble 
Chica 

Fablecastle’s 
Adios Muchachos 

Fablecastle’s 
Fresa Dulce 

 
3. 

Kuusivirta Aurora 
Ganesan Secret 

Wish 
Fablecastle’s 

Eso Es El Amor (10) 

 
5. 

Mona 
Voila Up To 

The Minute (1) 
Savolax Angel 

Andrina 

 
7. 

Bellezza’s Black  
Pearl 

Pillowtalk’s Charley 
Brown (3) 

Bellezza’s Sweet 
Champagne 

 
9. 

Fregancias Nike 
Kebic’s  
Frans 

Fregancias 
Jonna Lind 

 
11. 

Saharanda Cedrela 
Serreta 

Pillowtalk’s 
Georgio (2) 

Fablecastle’s 
Besame Mucha 

 
13. 

Fablecastle’s 
Double Centido (9) 

Fablecastle’s Alcalde Jua-
rez 

Fablecastle’s Nuenas Nal-
gitas 

 
15. 

Ja-Kar  
VaaleaViettelys 

Ja-Kar Idän 
Ihmemies 

Ja-Kar 
Halleluja Amor 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Saharanda Betula 

Alba (7) 

Voila Up To 
The Minute (1) 

Fablecastle’s Doble Senti-
do (9) 

4. 
Ani 

Ganesan Happy 
 Hurrigane 
Valkopilven 
Eleonoora 

6. 
Garanzia’s Lucky 

Stroke 

Macho’s 
Fantastico 

Neffy Van Het 
Vogelpark 

8. 
Visakoivun Gloria 

Gloriosa 

Visakoivun Zarpazo 
Tierno (4) 

Bellezza’s Dashing 
Diana (6) 

10. 
Fablecastle’s 

Eso Es El Amor (10) 

Bellezza’s Almondeye 
Amore (8) 

Fablecastle’s 
Double Centido (9) 

12. 
Pienenkorven Milla 

Macho’s Son  
Adesso 

Pienenkorven Kati 

14. 
Visakoivun 

Kilo De Alegria 

Havana Toreador 
O’Pillowtalk 

Venusta Of The Frisian 
Moorlands 
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Liite 5. 
 
HAVANNANKOIRIEN SUKUTALUJEN TARKASTELUA 
 
 
Bellezza’s Brave Heart FI29880/12. Vanhemmat Bellezza’s Next To Me ja Bellezza’s Carmencita. 
Sukusiitosprosentti neljällä sukupolvella 3.21. Sukutaulussa ensimmäinen yhteinen koira molemmilla puolilla on 
Bellezza’s Jolly Jewel, joka äidin puolelta tulee toisessa polvessa ja isän puolelta neljännessä polvessa. 
Seuraavissa polvissa kertautuvat jo useammat samat koirat. Näitä ovat Mucho Bravo Wild Willy, Fablecastle’s Ay 
Comaneros, Miss Morgana-Poke Sweet Honesty, Ganesan Dansing Daisy, Fablecastle’s Alcalde Juarez, 
Pillowtalk’s Nina, Pillowtalk’s Perla Puro, Havanna Toreador O’Pillowtalk, Pillowtalk’s Emperador, Pillowtalk’s 
Elena Blanca, Pillowtalk’s Havana Star, Ebony Eyes Of My Lovely’s, Pillowtalk’s Salute, Havana’s Ladybug 
O’Pillowtalk, Pillowtalk’s Diosa, Pillowtalk’s Black Velvet, S.R.R.’s Mr. Sandman, Havana’s Tigre Luna, 
Pillowtalk’s Tigre Luna, Pillowtalk’s Chicita. 
 
Ganesan Midas Touch FIN27302/08. Vanhemmat Ganesan Jet Set Jerry ja Ganesan Ebony Eyes. 
Sukusiitosprosentti neljällä sukupolvella 0.78. Sukutaulussa ensimmäinen yhteinen koira on molemmilla puolilla 
Voila Up To The Minute, joka kummallakin vanhemmalla on neljännessä polvessa. Seuraavat yhteiset koirat 
tulevat vasta seitsemännessä ja kahdeksannessa sukupolvessa, sillä osa koirista puuttuu sukutauluista. 
Tietojemme mukaan ainakin Havanna Toreador O’Pillowtalk esiintyy jo kuudennessa sukupolvessa molemmilla 
puolilla. Muut yhteiset koirat molemmilla puolilla sukutauluissa ovat jo mainittujen lisäksi Havana’s Hallmark 
O’Pillowtalk, Pillowtalk’s Salute, Pillowtalk’s Happy Jose, Pillowtalk’s Black Velvet, Pillowtalk’s Perla Puro. 
 
Fablecastle’s Jonatan Leijonjhärta FI27615/12. Vanhemmat Isfolket’s U Got It ja Visakoivun Estrella Eterea. 
Sukusiitosprosentti neljällä sukupolvella 0. Ensimmäinen yhteinen koira tulee kuudennessa polvessa 
kummaltakin puolelta ja se on Havana Toreador O’Pillowtalk. Seuraavat yhteiset koirat seitsemännessä ja 
kahdeksannessa polvessa ovat Pillowtalk’s Jabalaya, Pillowtalk’s Perla Puro, Pillowtalk’s Elena Blanca, 
Pillowtalk’s Havana Star, Pillowtalk’s Latino, Havana’s Tigre Luna. 
 
Ja-Kar Ei Koskaan FI50062/11. Vanhemmat Bamse’s Humle Bear ja Ja-Kar Hunaja Pupu. Sukusiitosprosentti 
neljällä polvella 0. Ensimmäinen yhteinen koira on Manfred’s Winners Streak, joka tulee äidin puolelta 
neljännessä polvessa ja isän puolelta kahdeksannessa polvessa. Muita yhteisiä koiria ovat Neffy Van Het 
Vogelpark, Macho’s Fantastico, Havana’s Cuban Flirt, Havana Toreador O’Pillowtalk, Pillowtalk’s La Bamba. 
Myös tästä sukutaulusta puuttuu useita koiria, joista tiedämme ainakin Havana Toreador O’Pillowtalkin olevan 
useammassa kohdassa ko. sukutaulua, kuin missä se nyt näkyy.  
 
Saharanda Drosera Alba FI34809/11. Vanhemmat Ganesan Don Julio ja Saharanda Trillium Alba. 
Sukusiitosprosentti neljällä polvella 1,61. Ensimmäiset yhteiset koirat tulevat neljännessä polvessa ja ne ovat 
Pillowtalk’s Andiamo ja Pillowtalk’s Peach Blossom. Muut yhteiset koirat ovat Pillowtalk’s Black Velvet, Havana 
Toreador O’Pillowtalk, Pillowtalk’s Huggybear, Pillowtalk’s Perla Puro, Pillowtalk’s Havana Star, Pillowtal’s 
Jambalaya, Pillowtalk’s Happy Jose, Pillowtalk’s Latino, S.R.R.’s Cuban Doll O’Pillowtalk, Havana’s Little Peg, 
Pillowtalk’s Diosa, Havana’s Hallmark O’Pillowtalk, Havana’s Valiente Oro, Havana’s Kiss’n Tell, Havana’s Tigre 
Luna, S.R.R.,s Mr.Sandman. Myös tästä sukutaulusta puuttuu monta koiraa, joten sukusiitosprosentti vääristyy. 
 
Visakoivun Varita Magica FI53237/12. Vanhemmat Pillowtalk’s Cher Mon Coeur ja Visakoivun X-Te Prinzessin. 
Sukusiitosprosentti neljällä polvella 2.60. Ensimmäiset yhteiset koirat tulevat neljännessä polvessa ja ne ovat 
Pillowtalk’s Cesario ja Pillowtalk’s Jambalaya. Muut yhteiset koirat ovat Pillowtalk’s Perla Puro, Pillowtalk’s 
Havana Star, Pillowtalk’s Ted E. Bare, Pillowtalk’s Elena Blanca, Visakoivun Tiny One, Pillowtalk’s Black Velvet, 
Pillowtalk’s Latino, Pillowtalk’s Puchula,S.R,R,’s Cuban Doll O’Pillowtalk, Havana’s Hallmark O’Pillowtalk, 
Pillowtalk’s Seda, Pillowtalk’s Peach Blossom, Havana’s Little Beg, Havana’s Buttons’n Bows, Havana’s Dusty 
Matador, Havana’s Valiente Oro, Pillowtalk’s Andiamo, Pillowtalk’s Huggybear, S.R.R.’s Sandman, Pillowtalk’s 
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Diosa, Pillowtalk’s Nina, Pillowtalk’s Chicita, Havana Toreador O’Pillowtalk, Havana’s Ladybug O’Pillowtalk. 
Tältäkin koiralta puuttuu koiria sukutaulusta, esim. Bellezza’s Almondeye Amory, mutta sillä oli myös samoja 
koiria osin tuplasti eri värisinä. Sama ilmiö oli eräiden muidenkin koirien kohdalla. 
 
Tuontikoirat: 
 
Domoszlói-Vadász Holiday FI55832/12. Vanhemmat Domoszlói-Vadász Don Giovanni ja Domoszlói-Vadász 
”Happy-Day” Amina. Sukusiitosprosentti neljällä polvella 3.13. Ensimmäinen yhteinen koira tulee kolmannessa 
polvessa ja se on Gaston Bohemia Sen. Muut yhteiset koirat ovat Pillowtalk’s Samba, Pillowtalk’s Perla Puro, 
Pillowtalk’s Salute, Pillowtalk’s Conchita, Pillowtalk’s Jambalaya, Pillowtalk’s Dominio, Pillowtalk’s Latino, 
S.R.R.’s Mr.Sandman. Myös tämän koiran sukutaulussa on paljon puuttuvia koiria, joten todellista käsitystä 
sukusiitosprosentista on vaikeaa saada. 
 
Tequilaville’s Exquisite Ebony FI44354/12. Vanhemmat Frosty Ink’s Midnight Moon ja Tequilaville’s Zara Av 
Örtjärn. Sukusiitosprosentti neljällä polvella 0. Ensimmäinen yhteinen koira on Kebic’s Kicki, joka tulee toisella 
vanhemmista neljännessä ja toisella viidennessä polvessa. Muut tiedossa olevat yhteiset koirat ovat Mucho 
Bravo Wild Willy, Pillowtalk’s Julia A’Invibes, Pillowtalk’s Kuba Royal. Myös tämän koira sukutaulussa on 
puutteita, joten sukusiitosprosentti vääristyy. 
 
Zodiaka’la Star’s Cause I’m The One FI18912/09. Vanhemmata Sanillan Fun Fellow ja Garden Angel Amazita. 
Sukusiitosprosentti neljällä polvella 0. Ensimmäinen yhteinen koira on Mucho Bravo Wild Willy ja se esiintyy 
kummallakin koiralla viidennessä polvessa. Muut tiedossa olevat yhteiset koirat ovat Pillowtalk’s Perla Puro, 
Pillowtalk’s Jambalaya, A Maiden Effort’s Do You Love Me, A Maiden Effort’s Ultimo, Pillowtalk’s Elena Blanca, 
Pillowtalk’s Salute, Pillowtalk’s Conchita, Havana’s Tigre Luna, Pillowtalk’s Havana Star, Pillowtalk’s Black 
Velvet, Havana Toreador O’Pillowtalk, Sandez Miranda, Pillowtalk’s Emperador, Pillowtalk’s Latino. Tältäkin 
koiralta puuttuu sukutaulusta useita koiria, joten sukusiitosprosentti vääristyy. 
 
Marcosa’s You Are My Sunshine FI12574/10. Vanhemmat Pillowtalk’s Tiziano ja Havacasa Yes I Can At 
Marcosa. Sukusiitosprosentti neljällä polvella 0. Ensimmäinen yhteinen koira on Pillowtalk’s Diosa ja se esiintyy 
toisella koirista neljännessä ja toisella kuudennessa polvessa. Muut tiedossa  olevat yhteiset koirat ovat Havana’s 
Tigre Luna, Pillowtalk’s Chicita, Havana’s Ladybug O’Pillowtalk, Havana’s Hallmark O’Pillowtalk, S.R.R.’s 
Mr.Sandman, Havana’s Little Peg, Havana’s Valiente Oro, Pillowtalk’s Esplendido, Nieve. Myös tältä koiralta 
puuttuu sukutaulusta koiria, joten sukusiitosprosentti vääristyy. 
 
Triunfo D’Lay FIN10684/02. Vanhemmat Magico ja Naivee Sirius D’Lay. Sukusiitosprosentti 0. Sukutaulussa ei 
ole näkyvissä yhteisiä koiria, mutta koiran isä on sisarusten lapsi. Kuubasta tuotujen koirien sukutauluissa ei 
esiinny samoja koiria, kuin eurooppalaisten koirien sukutauluissa. 
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Liite 6. 
 

Terveyskyselykaavake 
 
 

Jalostustoimikunta kartoittaa terveyskyselyn avulla havannankoirien terveystilannetta Suomessa. 
Kyselyn avulla kerätään tietoa erityisesti sellaisista sairauksista ja vioista, joista ei ole mahdollista 
saada tietoa virallista kautta. Tärkeää olisi täyttää kyselykaavake myös silloinkin, kun koira on ollut 
täysin terve. Jalostustoimikunnan toiveena on, että kaavakkeen täyttäisivät kaikki rekisteröidyn 
havannankoiran omistajat.  
Kyselyyn voi vastata myös, vaikka koira olisikin jo kuollut. Terveyskyselykaavake on koirakohtainen, 
mutta mikäli olet omistanut useita koiria, voit mielellään postittaa useita kaavakkeita samassa 
kuoressa. Terveystiedot ovat julkisia. 
Ole ystävällinen ja täytä lomake mahdollisimman huolellisesti.  
Jalostustoimikunta kiittää arvokkaasta avustasi rodun parhaaksi. 

 
Koiran virallinen nimi  :                                                                                                                              

 

Rekisterinumero :    
 

Syntymäaika :   /    
  

 

Sukupuoli: Uros      
Narttu   

 

Omistajan nimi ja yhteystiedot :    
 

 
 

Mikäli koirasi ei ole enää elossa, mihin se kuoli ja minkä ikäisenä?   
 

 

 
TERVEYSTUTKIMUSTULOKSET JA TUTKIMUSAJANKOHDAT : 
Koira on virallisesti polvitarkastettu : kyllä  ei      
Koira on virallisesti silmätarkastettu : kyllä ei     
 
Virallisesti kyynärät kuvattu: kyllä    /  ei     päivämäärä:___________________  
 
Mikäli koiraa on tutkittu selän, lonkkien tai sydämenosalta, mikä oli 
lausunto:__________________________________________________________________         
                        
MUITA SAIRAUKSIA TAI VIKOJA (laita rasti ruutuun, mikäli kyseinen kohta koskee 
koiraasi) 
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Häntämutka  Töpöhäntä  Lyhytkarvaisuus  Kuurous  
 
Hedelmättömyys Napatyrä  Kivespuutos  Kirsikkasilmä 
 
Toistuvat silmätulehdukset Toistuvatkorvatulehdukset    SA-tauti         
 
Legg Perthes  
 
Voimakas silmävuoto    
 
Hammaskivi          alkanut oireilla _______ iässä, käy hammaskiven poistossa ______ 
kk välein 
 
Hammaspuutokset           Mitkä hampaat puuttuvat (apuna 
hammaskuva):___________________ 
 
Purentavirheet: alapurenta         yläpurenta           vinopurenta          asentovirhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epilepsia:        Alkanut oireilla _____ iässä. Miten koirasi epilepsia on todettu, kuinka 
usein kohtauksia tulee ja millainen lääkitys koirallasi on? _________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Toistuvat tulehdusperäiset sairaudet:          Millaisia tulehduksia ja missä (esim. 
anaalirauhas-, ien-, eturauhas-, virtsatie- ja ihotulehdukset)? Kuinka usein tulehdukset 
toistuvat? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Allergia:    Alkoi oireilla ____ iässä. Miten allergiat on todettu, mille koira on allerginen ja 
miten hoidetaan? 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Syöpä ja kasvainsairaudet:           Millainen kasvain/ syöpä, missä iässä todettu ja missä 
osassa koiraa? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Käyrät eturaajat:  vain toinen  lievästi voimakkaasti 
  
vaatinut leikkaushoitoa         missä iässä?______________________ 
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Nivelrikko:         alkoi oireilla ____ iässä. Missä nivelissä?_________________________ 
 
Ristisidevaivat:          alkoi oireilla _____ iässä. Miten hoidettiin?____________________ 
 
Selkäongelmat:          alkoi oireilla ____ iässä. Millainen vaiva kyseessä ja miten hoidettu?  
________________________________________________________________________ 
 
Sydänongelmat:          todettu ______ iässä. Millainen sydänvika on kyseessä (esim. 

sivuääni, sydämen laajentuma, läppävika)? ____________________________________ 

 

Kilpirauhasongelmat:         todettu _____ iässä. Liika vai vajaatoiminta? _______________ 

 

Virtsatieongelmat:         alkoi oireilla ____ iässä. Millaisesta vaivasta on kyse ja onko vaiva 

ollut toistuva? 

_____________________________________________________________________ 

Munuaisvika:         alkoi oireilla _____ iässä. Millainen vaiva on kyseessä ja miten sitä on 

hoidettu? 

________________________________________________________________________ 

Maksaan liittyvät ongelmat:          alkoi oireilla _____ iässä. Millainen vaiva on kyseessä ja 

miten sitä on 

hoidettu?________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Ruoan sulatuskanavan ongelma:         alkoi oireilla ____ iässä. Millainen vaiva on 
kyseessä ja miten sitä on hoidettu? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Onko koira ollut toistuvassa eläinlääkärin hoidossa tai leikkauksessa jostain muusta 
syystä?  
________________________________________________________________________ 
 
Muut ilmenneet sairaudet tai vaivat? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
LUONNE (rastita koiraasi parhaiten kuvaava kohta / kohdat): 
 
arka              rohkea  leikkisä  alistuva  dominoiva       apaattinen  
 
varautunut         paukkuarka          väistää vierasta ihmistä           eroahdistunut  
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tottuu erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin nopeasti               tottumaton  
 
Koirani luonne on testattu: Luonnetest           BH-koe              MH-luonnekuvaus 
 
HORMONIEN VAIKUTUS KÄYTÖKSEEN (rastita parhaiten koiraasi kuvaava kohta / 
kohdat). Mikäli omistat uroksen, juoksuajalla tarkoitetaan naapuruston narttujen 
juoksuaikoja: 
ruokahalu huono juoksuaikoina ruokahalu kohoaa juoksuaikoina 
 
levottomuus juoksuaikoina  äänekkyys juoksuaikoina  
 
merkkailee sisälle: jatkuvasti juoksuaikoina ei koskaan 
 
astuu kaikkea mahdollista   koira on steriloitu  
 
Oliko steriloimiseen joku tietty syy, jos mikä? Miten koiran käytös on muuttunut steriloinnin 
jälkeen?_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
RUOKAHALUUN LIITTYVÄÄ: 
koira syö mitä vaan ja koska vaan    koira syö ruokansa hyvin, mutta ei välitä nameista 
 
koira pitää välillä paastopäiviä            Kuinka usein ja montako päivää putkeen? ________ 
________________________________________________________________________ 
 
koira on nirso koira on erittäin vaikea saada syömään mitään 
 
koira on hyvässä kunnossa koira on jatkuvasti laiha 
 
koira lihoo herkästi koiraa on lähes mahdotonta saada lihomaan 
 
Muuta mieleen tulevaa: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi  

Päiväys ja allekirjoitus :  ___ / ____ 

 
 
Kiitos vastauksistasi! Jos sinulla on eläinlääkärin lausunto koirallasi todetusta 
sairaudesta, voit liittää siitä kopion terveyskyselylomakkeeseen. Täytettyjen kaavakkeiden 
palautus jalostustoimikunnan sihteerille jalostussihteeri@gmail.com  
 
 

   

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  


