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 1.YHTEENVETO 

 

Puli on ikivanha unkarilainen paimenkoira, jonka esi-isiä on ollut olemassa jo tuhansia vuosia 

sitten. Se on pienistä unkarilaisista paimenkoirista laajimmin koko maailmalle levinnyt. 

Viimeisinä vuosikymmeninä pulia on kotimaassaan Unkarissa käytetty vähenevässä määrin 

työkoirana, ja sen roolina on ollut olla seura- ja näyttelykoira.  

Onneksi kuitenkin viimeisimmän vuosikymmenen aikana pulin luonteen ja 

työkoiraominaisuuksien arvostus on ollut kovasti nousussa niin Unkarissa, kuin myös 

muissakin maissa. Tästä on seurannut, että rodun terveyteen ja luonteeseen on alettu selvästi 

panostaa. On alettu ymmärtää, että pelkkä näyttävä turkki ei tee pulista pulia, vaan että turkin 

alla pitää olla terverakenteinen, toimivaluonteinen ja pitkäikäinen peruskoira. 

Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on jatkumo pulin aiemmalle nykymuotoiselle varsin 
onnistuneelle jalostuksentavoiteohjelmalle, joka oli voimassa 2007 - 2012. Suomessa rodun 
terveystilanne, etenkin pahimman ongelman eli lonkkanivelten osalta, on selvästi parantunut, 
eikä eteen ole tullut mitään uusia terveysuhkia aiempien jo huomioitujen lisäksi. Tämä ja rodun 
kotimaan kasvattajien uudenlainen panostaminen rodun terveyteen (esim. MKOE:n Puli 
projekt, jossa pienet unkarilaiset ovat saaneet viralliset lonkkakuvat edullisemmin ja erityisesti 
puleja on lonkkakuvattu runsaasti) mahdollistaa aiempien PEVISA-ehtojen tiukentamisen. 
Rodun rekisteröintimäärien maailmanlaajuisen laskusuunnan vuoksi on PEVISA ehdoissa 
pakko rajata myös yksittäisten jalostuskoirien käyttöä, sillä Suomi on nousemassa rodun 
merkittäväksi kasvattajamaaksi. 

Tämän jalostuksentavoiteohjelman mukaiset PEVISA-säännöt: 

PULI MUUT VÄRIT - musta ja maskillinen fawn (Unkarissa maszkos fako)) 

- vanhempien tulee olla vähintään 18 kk astutushetkellä 
- yksittäisen nartun tai uroksen jälkeläismäärä ei sen elinaikana saa olla yli 15, viimeinen 
pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan (poikkeuslupaa 1-2 pentueelle voi hakea 
jälkeläisnäytön perusteella, kts. kohta 4.1.3) 
- vanhemmilla lonkkakuvaustulokset: raja-arvo D, D tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 
A tai B tuloksen saaneen kanssa 
- silmäpeilaustulokset astutushetkellä, silmäpeilaustulokset enintään 36 kk vanhat, koiria joilla 
perinnöllinen katarakta, tRD tai gRD ei saa käyttää jalostukseen 
- edellä olevat PEVISA ehdot koskevat myös poikkeusluvalla tehtäviä musta-valkoinen 
väriristeytyksiä 

PULI VALKOINEN 

- muuten kuten edellä, mutta lonkkakuvaustulosten osalta vain raja-arvo D 

Jalostuksentavoiteohjelman lisäsuositukset  

- jalostukseen käytettävän nartun alaikäraja astutushetkellä on kaksi vuotta (24 kk) ja uroksen 
18 kk. 
- jos yhdistelmän toisella osapuolella on mitä tahansa silmämerkintöjä (mRD, PPM, 
ylimääräisiä ripsiä), toisen osapuolen tulee olla silmiltään terve 
- yhdistelmä ei ole uusinta 
- jalostukseen käyttävän koiran tulee olla hyväksytysti jalostustarkastettu, tai vaihtoehtoisesti 
se on osallistunut virallisiin koiranäyttelyihin siten, että se on palkittu vähintään kaksi kertaa 
laatuarvostelun palkinnolla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta. Toisen arvostelun tulee 
olla avoimesta luokasta. 
- edellä olevat koskevat, väristä riippumatta, kaikki yhdistelmiä 
-ulkomaiset tulokset huomioidaan kunhan kasvattaja on pystynyt ne asianmukaisesti 
todistamaan: kopiot tuloksista tai ulkomaisten kennel- tai rotujärjestöjen tietokannat 



 

 

 2. RODUN TAUSTA 

2.1. Pulin historia 

  

Puli on aasialaista alkuperää oleva unkarilainen paimenkoirarotu. Sen 

alkuperäisesivanhemmat ovat mitä todennäköisimmin tulleet Karpaattien keskustasangolle 

(nykyinen Transilvania) muinaisten unkarilaisten vaeltavien paimentolaisten mukana. 

Unkarilaiset itse pitävät rotua vanhimpana koirarotuna, koska sen esi-isistä on merkkejä jo 

4000 – 6000 v.eKr. (Csaba 1998, Sàrkány & Ócsag 1987) 

Jo 900-luvulta lähtien Unkarissa on ollut paljon isoja ja pieniä paimenkoiria. Isot valkoiset olivat 

komondoreja ja kuvaszeja, pienet puleja. Sana PULI tarkoittaa alkuperäisessä merkityksessä 

pientä paimentavaa koiraa. Pulia kasvatettiin ennen kaikkea työkoiraksi eikä sen ulkomuodolle 

asetettu juuri vaatimuksia. Pulin tehtävä oli paimentaa ja vartioida karjaa päivisin, yöllä sen 

tukena oli ”iso valkoinen” - komondor tai kuvasz. Pulin karva kerittiin keväisin samaa aikaa 

lampaiden kanssa, ja talvella se sai olla pidempi suojatakseen koiraa Pustan ankarissa oloissa. 

Luonteenpiirteistä oli tärkeimmät oppivaisuus, tottelevaisuus, kestävyys ja nopeus sekä 

työhalukkuus. (Csaba 1998, Sàrkány & Ócsag 1987) 

1910-luvulla alettiin koiria jalostaa tietoisesti Unkarissa ja 1920-luvulla pulit jaettiin kolmeksi eri 

rotutyypiksi: terrierimäiset pumeiksi, pystykorvamaiset mudeiksi ja nyöriturkkiset puleiksi. 

(Csaba 1998, Sàrkány & Ócsag 1987) 

Dr. Emil Raitsits laati pulille rotumääritelmän v. 1924 ja sai ihmiset kiinnostumaan 
puhdasrotuisen pulin jalostuksesta. Rotumääritelmässä puli oli jaettu neljään eri luokkaan: yli 
50 cm korkeat poliisikäyttöön ja vartiointiin tarkoitetut pulit, 40 - 50 cm korkeat nauta- ja 
sikakarjaa paimentavat pulit, 35-40 cm korkeat lammaspaimentavat, 35 cm korkeat 
seurakoirapulit. (Csaba 1998, Sàrkány & Ócsag 1987) 

Toisen maailmansodan aikana ja seurauksena Unkarissa oli pulaa ruuasta ja lääkkeistä. 

Kasvattajat joutuivat jakamaan koiransa taloihin joissa oli varaa niitä ruokkia. Ankarissa oloissa 

koiria kuitenkin kuoli ravinnon puutteeseen ja sairauksiin. Haukkuvana ja perhettään 

puolustavana vahtina tai isäntänsä apuna, hälyttävänä ”sotakoirana”, moni puli myös 

ammuttiin. Tuhansia puleja kuoli ja rodun jalostus piti sodan jälkeen aloittaa lähes 

alusta. Näihin aikoihin puliin on sekasortoisissa oloissa sotkettu rodun sukupuuttoon 

kuolemisen estämiseksi muitakin rotuja. (Szemere S.E. 2001) 

Kuitenkin jo vuonna 1959 rotu oli niin yhtenäinen, että sille voitiin luoda uusi rotumääritelmä, 
jossa hylättiin suurin ja pienin kokoluokka ja kaksi keskimmäistä yhdistettiin. Pulin kooksi 
määriteltiin näin 35 - 50 cm joka on lähes sama kuin nykyisin. (Csaba 1998, Sàrkány & Ócsag 
1987, Szemere S.E.2001) 

1960 -luvulla rakenteellisesti hyvä jalostus puli, täydessä turkissa, oli jo hyvin samannäköinen 
kuin nykyiset koiramme. Työkoira tausta näkyy nykyäänkin pulin maailmanlaajuisessa 
populaatiossa rodun terveytenä, ja kotimaassaan Unkarissa edelleen myös rodun 
ulkomuodollisena epäyhtenäisyytenä. (Csaba 1998) 

Puli on laajimmin levinnyt unkarilainen paimenkoira. Se on levinnyt unkarilaisten siirtolaisten 

mukana ja sitä on alettu kasvattaa ympäri maailmaa jo 50-luvulta lähtien. Pulia kasvatetaan 

myös FCI maiden ulkopuolella ja rotumääritelmät poikkeavat jonkin verran toisistaan. Laajalle 

leviäminen ei kuitenkaan tarkoita, että rodun populaatio olisi kovinkaan suuri. Unkarin 

ulkopuolella syntyy arviolta 500 pentua vuosittain. Unkarissa viimeisen 10-vuoden aikana on 

rekisteröity keskimäärin 862 pulia/vuosi trendin ollessa koko ajan laskeva, vuonna 2005 oli 

marraskuun loppuun mennessä rekisteröity vain 434 pentua. Jos laskusuunta jatkuu, 



 

 

rekisteröidään vuosina 2005 - 2015: keskimäärin 446 pentua ja vuosina 2016 - 2026: 

keskimäärin vain 223 pentua. (Treit Gusztáv, A PULI 2005/2.) 

Unkarissa jää paljon puhdasrotuisia (jopa niitä, joiden molemmat vanhemmat on rekisteröity) 

pulin pentuja rekisteröimättä, sillä osalle unkarilaisia rekisteröintimaksut ovat korkeat. Maan 

keskinettopalkka on noin 500 €, ja rekisteröinti maksaa noin 40 € (MEOE). Alle tuolla hinnalla 

on esimerkiksi tällä hetkellä (11/2012) valtavasti myynnissä puhdasrotuisia, ei rekisteröityjä 

pentuja. Etenkin silloin kun maan taloustilanne on huono rekisteröimättömien pulien määrä 

kasvaa. Toisaalta monelle unkarilaiselle pennunhankkijalle riittää että koira on puli, sen näkee, 

ei sen todentamiseen tarvita papereita. Pulin arvostusta Unkarissa kuvaa unkarilainen sanonta: 

Se ei ole koira, se on puli (Ez nem kutya, ez Puli). 

Suurin osa puleista on vain kotikoiria tai niiden kanssa käydään näyttelyissä. Jokaisessa 

maassa muutamia puleja on myös monipuolisena harrastuskoirana, lajeina ennen kaikkea 

tottelevaisuuskokeet ja agility. Unkarissa, Ruotsissa ja Amerikassa pulien 

paimennustaipumuksia testataan, ja niille myös opetetaan paimennusta. On kuitenkin 

valitettavan harvinaista että puli saa toimia sen alkuperäisessä tehtävässä lammaspaimenena.  

Nykyisen rotumääritelmän (FCI:n numero: 55, 13.9.2000) mukaan pulin käyttäytyminen/luonne: 

”Eloisa, erittäin oppimiskykyinen, lapsirakas ja erinomainen vahti. Nykyisin puli soveltuu 

harrastuskoiraksi.” Pulin tehtävänä nyky-yhteiskunnassa onkin usein oman perheen 

paimentaminen ja pihan vahtiminen. 

  

 2.2. Rodun historia Suomessa 

 

Lähteinä tässä ja seuraavassa kappaleessa on käytetty Unkarinpaimenkoirat ry:n  

30 – vuotisjuhlavuoden erikoisnäyttelyn näyttelyluettelon yhteydessä julkaistua historiikkia, 

Koiramme –lehden vuonna 1992 numerossaan 1 - 2 julkaisemaa rodun esittelyä (Rajala 1992) 

sekä Kennelliiton KoiraNet-tietokantaa vuonna 2011. KoiraNet -tietokannan tiedot ennen 80-

lukua ovat epävarmat, joten luvuissa voi olla tästä syystä virheellisyyksiä.  

Tiedossa olevan ensimmäisen pulin, uroksen nimeltä Ördag av Banhegyi, toi Suomeen tri Pehr 

Tallberg vuonna 1936. Koira myös osallistui saman vuoden toukokuussa Helsingissä pidettyyn 

koiranäyttelyyn. Toisen maailmansodan aikaan Unkarista tuotiin Suomeen myös muutamia 

puleja, joilla tiedetään olleen ainakin yksi pentue. Sekasortoisista oloista johtuen koirilla ei 

oletettavasti ollut rekisteripapereita. 

Virallisesti pulin kasvatus alkoi 1960-luvun puolivälissä, kun jyväskyläläiset Laura ja Matti 
Jauho tuottivat Fenyöhegyi -kenneliinsä mustan nartun V-64 Csabaújtelepi Dorka ”Pieni” 
SF000929/64 ja mustan uroksen Violakerti Pajtás ”Paksu” SF00928/64. Ensimmäinen 
Suomeen rekisteröity pulipentue syntyi näille koirille 13.6.1966 ja siinä oli 5 mustaa pentua: 1 
uros ja 4 narttua. Kennel Fenyöhegyi kasvatti vuosina 1966 - 78 yhteensä 7 pentuetta, joissa 
18 pentua. 

Vuonna 1966 helsinkiläinen Pertti Suominen kennel Szembogari tuotti Unkarista mustan 
pulinartun SF MVA V-67 Agasehyházi Bogar’in SF01328/66. Nartulla oli kaksi pentuetta, 
yhteensä 9 pentua vuosina 1967 - 68. Isänä pentueissa oli Maszat SF1237/64. Vuonna 1971 
Irene Papp tuotti Unkarista mustan pulinartun SF MVA Meselhöhegyi Dajka Dorka’n 
SF10102/71. Nartulla oli kaksi pentuetta, yhteensä 10 pentua. Toinen pentue oli Irene Pappin 
vuonna 1974 Unkarista tuottaman uroksen SF MVA Belzebub Delceg SF10189B/74 kanssa. 
Kaiken kaikkiaan tälle urokselle syntyi vuosina 1975 - 76 neljä pentuetta. 



 

 

Kanta ei kuitenkaan vakiintunut, vaan rekisteröinneissä näkyy kasvatustyön jaksottaisuus. 
Esimerkiksi vuosina 1970 - 75 rekisteröitiin yhteensä 77 pulia, kun taas vuosina 1980-85 vain 
7. Tästä on valitettavasti seurannut arvokkaiden linjojen täydellinen katoaminen.  Vuodesta 
1988 lähtien puleja on rekisteröity noin 20 vuodessa, huippuvuosi oli 1994, jolloin rekisteröitiin 
33 pulia.(KoiraNet 2/2011) 

Takavuosina eniten Suomessa puleja kasvattivat Leena ja Kyösti Laakkonen kennelnimellä 
Portiers. Heillä oli vuosien 1987 - 2001 aikana yhteensä 32 pentuetta 143 pentua. He myös 
toivat aktiivisesti jalostusmateriaalia Englannista, Itävallasta, Hollannista, Unkarista ja 
Ruotsista. Vuosien mittaan ainakin 15 pulia on tullut maahan heidän toimestaan. Kennel sai 
vuonna 1997 pulien kasvatuksesta Vuolasvirta-palkinnon, jonka numero on 364. Suomessa 
järjestetyssä Maailman Voittaja 1998 näyttelyssä kennel Portiers oli 1. ryhmän paras 
kasvattajaryhmä.  

Nykyään rotua kasvattaa kymmenkunta kasvattajaa (Taulukot 1. ja 2.), joista eniten on 
kasvattanut kennel Castlewolf, Maarit Sandbäck. Castlewolf kennelissä on syntynyt 
muunvärisiä pentuja (mustia ja muunvärisiä) 31 pentuetta, 119 pentua, ja 13 valkoista pentua 
kolmessa pentueessa. (KoiraNet 11/2011) 

 

Kennel  Pentueet Pennut 
Viim. 

pentue 

CASTLEWOLF 32 123 2011 

PORTIERS 28 118 2001 

NARUKERÄN 9 35 2010 

TERRUN 5 25 2010 

ELRAGADO 3 17 2004 

KREIVINKARTANON 3 9 1992 

SAGOSLOTTETS 2 8 1997 

SYKERÖN 2 8 2000 

WAILERS 2 8 2009 

KÄPÄLÄN 2 7 1998 

MYTAGON 2 7 1993 

XIMENE'S 1 8 2009 

MAGYAR VÁNDOR 1 7 2011 

FIREHEART 1 6 1995 

CARNOUSTIE'S 1 5 2004 

HUOPATASSUN 1 5 2009 

VIIDEN TÄHDEN 1 5 2009 

PULTZARIN 1 4 2011 

JOKIVALLIN 1 2 2007 

SHAMITY 
SHAMAN'S 1 1 2009 

 

Taulukko 1. Viimeisen 20 vuoden aikana kennelnimellä 
kasvatetut muunväriset pulipentueet 
Lähde: SKL:n KoiraNet lokakuu 2011 

 

 

 



 

 

Kennel  Pentueet Pennut 
Viim. 
pentue 

CASTLEWOLF 3 13 2011 

NARUKERÄN 2 6 2011 

BARATSAGOS 1 7 2007 

 
Taulukko 2. Viimeisen 20 vuoden aikana kennelnimellä 
kasvatetut valkoiset pulipentueet 
Lähde: SKL:n KoiraNet lokakuu 2011 

 

 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

 

Unkarinpaimenkoirat ry:n toiminta alkoi 23.10.1974, jolloin perustettiin Suomen Seura- ja 
Kääpiökoirayhdistyksen yhteyteen Puli- ja Pumi - niminen alajaosto. Perustavassa 
kokouksessa olivat läsnä Gunnel Holm, Laura Jauho, Liisa Jokinen, Marjatta Jääskeläinen, 
Pirkko Kujala, Marita Laitinen, Hans Lehtinen, Irene Papp, Liisa Puutula-Räsänen,  Ritva-Kajsa 
Selander ja Raili Suominen. 

23.10.1976 jaoston nimi muutettiin Unkarinpaimenkoirat – alajaostoksi. 

1.2.1980 yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin ja nimeksi tuli Unkarinpaimenkoirat ry. 

1.10.1985 yhdistyksestä tuli rotua harrastava yhdistys. 

23.4.1988 pidetyssä kokouksessa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuusto 
hyväksyi Unkarinpaimenkoirat ry:n rotujärjestöksi. Rotujärjestömme kotipaikka on Helsinki, 
mutta sen toiminta käsittää koko maa. Rotujärjestömme tarkoituksena on edistää Suomessa 
puhdasrotuisten ja terveiden unkarilaisten paimenkoirien (komondor, kuvasz, mudi, puli ja 
pumi) kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Järjestömme tekee 
rotuja tunnetuksi julkaisemalla jäsenlehteä, vuosikirjaa ja rotuesitteitä, ylläpitämällä 
yhdistyksemme www-sivuja, järjestämällä kursseja, leirejä, näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja.  

Rotujärjestömme jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa oli 294 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 
oli 260 ja loput jäsenet olivat perhe- ja pentujäseniä. Unkarinpaimenkoirat ry:llä on 4 
yhdistysjäsentä: Pulit ry, Pumit ry, Suomen Mudiyhdistys ry ja Suomen Kuvasz-Klubi ry. 
Vuoden 2011 lopussa Pulit ry:n varsinaisten jäsenten määrä oli 78, Pumit ry:n varsinaisten 
jäsenten määrä 242, Suomen Mudiyhdistys ry:n varsinaisten jäsenten määrä 73, Suomen 
Kuvasz-Klubin varsinaisten jäsenten määrä 30. Rotujärjestön ja yhdistysjäsenien 
yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 683. Yhdistyksen jäsenmäärät sekä unkarinpaimenkoirien 
rekisteröinnit vuosilta 2002 - 2011 löytyvät kaaviosta 1. 

Unkarinpaimenkoirat ry:ssä on vuosikaudet toiminut jalostustoimikunta, jonka jäsenet on 
valinnut hallitus. Jalostustoimikuntaan on pyritty valitsemaan edustajat kaikista roduista. 
Jalostustoimikunnan tehtävänä on ollut mm. kerätä ja tilastoida tietoa rodun terveydestä, 
julkaista jalostustoimintaan liittyvää tietoa (mm. vuosikirja), järjestää jalostustarkastuksia sekä 
pyydettäessä antaa jalostusneuvoja ja –suosituksia rotujemme kasvattajille. 

Vuonna 2011 ja 2012 jalostustoimikuntaa ei pystytty valitsemaan, koska halukkaita tehtäviin ei 
ollut. Kyseisinä vuosina hallituksella oli vastuu jalostusasioista. Jalostusasioita on koordinoinut 
hallituksen valitsema jalostusyhteyshenkilö, jolle osoitetaan esim. jalostustiedustelut. 
Tarvittaessa hallitus on käyttänyt alaistensa rotuyhdistysten nimeämien yhteyshenkilöiden 
apua. Yhdistyksen pieni koko (260 jäsentä/2011) ja rotujen määrä (5) altistavat ongelmalle, 
samoin se, että aktiivisia osaajia on siirtynyt toimimaan rotuyhdistyksiin (etenkin Pumit ry:hyn 
ja SUMU ry:hyn). Sama ongelma on ollut myös jo vuosia Ruotsin vastaavalla yhdistyksellä. 
(SvK FUR) 
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Kaavio 1 Yhdistyksen jäsenmäärien (varsinaiset jäsenet) ja rotujen rekisteröintien 
kehitys vv. 2002 - 2011 

 

 4. RODUN NYKYTILANNE 

 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 

  

Pulin rekisteröintimäärät ovat viimeisen 10 vuoden aikana olleet keskimäärin 30 yksilöä/vuosi. 

Rekisteröinnit ovat maltillisesti nousseet, lukuun ottamatta vuotta 2001, jolloin ei syntynyt 

yhtään pentuetta ja tuonteja oli 3. Rodun geenipoolia Suomessa voidaan pitää populaation 

kokoon nähden laajana: lähes 19 % viimeisen kymmenen vuoden rekisteröinneistä on 

erilinjaisia tuonteja ja 10 vuoden ajalla pentueiden rekisteröintien keskimääräinen 

sukusiitosaste on ollut 0,91 %. Esimerkiksi Englannissa sama luku on peräti 7,5 % (The 

Kennel Club). Kuutena vuonna Suomessa viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksolla 

keskimääräinen sukusiitosaste on ollut alle 0,5 % (KoiraNet 2/2011). 

Täytyy kuitenkin muistaa että iso osa yhdistelmistä on ollut sellaisia, joissa ainakin toinen 

vanhemmista on tuonti, ja KoiraNet antaa tällöin varsin puutteellisen sukutaulun, ja 

sukusiitosaste on vain viitteellinen. Pulilla ongelmia on teettänyt myös KoiraNet:iin virheellisesti 

taltioidut rekisterinumerot, jolloin ohjelma laskee luvun virheellisesti, vääristäen sen alaspäin. 

Kennelliitto korjaa rekisterinumerot, kun niistä ilmoitetaan. 

 

 

 

 



 

 

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Muunväriset 34 10 40 38 26 14 19 18 15 23 

Muunväriset 
tuonnit 2 2 2 15 4 3 2 3 4   

Valkoiset 8 11     8           

Valkoiset tuonnit 1   2 2 1   3     1 

Yhteensä 45 23 44 55 39 17 24 21 19 24 

Taulukko 3. Rekisteröinnit Suomessa vv. 2002 – 2011 Lähde: SKL:n KoiraNet 

helmikuu 2012 

 

Pienessä kannassa on äärimmäisen tärkeää, ettei ns. matadoruroksia käyttämällä saateta 

populaation kaikkia koiria sukulaisiksi toisilleen. Puli on populaatioltaan maailmanlaajuisesti 

niin pieni, että myös nartun/narttujen liikakäytöllä saadaan aikaan ongelmia. ”Yksittäisen koiran 

liialliselle jalostuskäytölle on olemassa useita syitä. Joku haluaa jalostaa täydellisen koiran, 

toiselle tärkeää on maine ja raha. Mikä syynä kulloinkin onkaan, seuraukset ovat selvät: 

jalostuspohja kapenee ja perinnölliset sairaudet lisääntyvät.” (Koiramme 10/2011, s.63) 

Suljetussa kannassa sukusiitosaste nousee aina väkisin, tämä tarkoittaa jatkuvasti lisääntyvää 

sukulaisuutta ja geenivarastojen yksipuolistumista. Kerran kertynyt suljetun kannan sisäinen 

sukulaisuus ei koskaan pienene ilman risteytyksiä tai rotuunottoja, mutta sen kertymistä 

voidaan merkittävästi hidastaa. Mitä pienempi on populaation tehollinen koko (jalostukseen 

käytettyjen yksilöiden määrä), sitä nopeampaa on sukulaisuuden nousu, geneettinen 

köyhtyminen.  Jotta nousu saataisiin pysymään minimissään, mahdollisimman montaa rodun 

yksilöä tulisi käyttää jalostukseen, ja kohti tätä tavoitetta päästään rajaamalla yksittäisten 

koirien käyttöä.  

Yksittäisen uroksen/nartun käytön rajana tulisi pitää 10 % kahtena edellisenä vuonna 

syntyneistä pennuista. Näin pienessä populaatiossa kuin puli Suomessa on syytä ottaa 

tarkkailuajaksi viimeiset 5 vuotta (raja 4 % - 5 %) tai 10 v (raja 2 %). Rajoja voidaan pitää 

suosituksina sillä koira yhdellä pentueella jo ylittää näin pienessä populaatiossa tämän rajan.  

Keskimääräinen pentuekoko 1995 - 2004 on ollut 4,6. Suomessa uroksia on käytetty selvästi 

yli näiden suositusten. (Mäki, K a) (Katso Taulukko 6)  

Aiempiin vuosiin nähden isäurostilanne on jo parantanut, sillä Suomen eniten käytetyllä puli 

uroksella Fin Mva V-91 Nhun-Af-Bennalla SF11412/86 oli vuosina 1989 - 1995 yhteensä 15 

pentuetta, joissa 56 pentua. Vuosien 1986 - 1995 aikana 33 % Suomessa syntyneistä pulin 

pennuista oli tämän uroksen jälkeläisiä. Jälkeläisen jälkeläisiä kyseisellä uroksella on kuitenkin 

vain 16. Kun taas uroksella Xosmo vom Felsenmeer FIN15469/03, jolla omia jälkeläisiä 23 (6 

pentuetta), on jälkeläisen jälkeläisiä 50 (2011), ja uroksella Hupajtas Jacint Peti FIN omia 

jälkeläisiä 19 (4), ja jälkeläisen jälkeläisiä 44. Kummallakin toisen polven jälkeläismäärä ylittää 

suositeltavan ylärajan: Toisen polven jälkeläismäärä saa olla maksimissaan kaksi kertaa 

ensimmäisen polven jälkeläisten määrä. Kumpaakin urosta on myös itsessään käytetty selvästi 

yli suositusten jalostukseen.  

 

 

 

 



 

 

 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Pennut (kotimaiset) 42 21 40 38 34 14 19 18 15 23

Tuonnit 3 2 4 17 5 3 5 3 4 1

Rekisteröinnit yht. 45 23 44 55 39 17 24 21 19 24

Pentueet 9 6 10 8 7 4 5 5 2 5

Pentuekoko 4,7 3,5 4 4,8 4,9 3,5 3,8 3,6 7,5 4,6

Kasvattajat 6 2 8 3 6 3 3 4 2 3

Jalostukseen käytetyt eri urokset

- kaikki 9 6 8 7 6 4 5 4 2 5

- kotimaiset 1 3 3 2 3 1 3

- tuonnit 7 4 4 3 4 3 2 4 1 2

- ulkomaiset 1 1 1 0 0 0 0

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 8 kk 4 v 4 v 1 kk 3 v 9 kk 6 v 3 v 7 kk 5 v 9 kk 6 v 7 v 4 kk 7 v 9 kk

Jalostukseen käytetyt eri nartut

- kaikki 9 5 10 8 7 4 5 5 2 5

- kotimaiset 5 2 7 7 5 3 4 4 2 5

- tuonnit 4 3 3 1 2 1 1 1

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 3 kk 4 v 2 kk 3 v 8 kk 4 v 3 v 7 kk 2 v 10 kk 2 v 9 kk 4 v 4 kk 4 v 4 kk 5 v 2 kk

Isoisät 16 10 15 11 10 7 10 9 4 7

Isoäidit 16 10 14 12 12 7 10 9 4 6

Sukusiitosprosentti 0,55 % 0,50 % 0,42 % 0,18 % 2,08 % 0,06 % 1,22 % 0,27 % 0,20 % 4,04 %  

Taulukko 4.  Pulin populaation tunnusluvut Suomessa vv. 2002 - 2011 
Lähde: SKL:n KoiraNet  helmikuu 2012 
 
     
 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Per vuosi

- pentueet 9 6 10 8 7 4 5 5 2 5

- jalostukseen käytetyt eri urokset 9 6 8 7 6 4 5 4 2 5

- jalostukseen käytetyt eri nartut 9 5 10 8 7 4 5 5 2 5

- isät/emät 1 1,2 0,8 0,88 0,86 1 1 0,8 1 1

- tehollinen populaatio 12 (67%) 7 (58%) 12 (60%) 10 (62%) 9 (64%) 5 (62%) 7 (70%) 6 (60%) 3 (75%) 7 (70%)

- uroksista käytetty jalostukseen 5 % 9 % 0 % 29 % 5 % 27 % 20 % 30 % 33 % 23 %

- nartuista käytetty jalostukseen 0 % 8 % 9 % 16 % 21 % 50 % 50 % 55 % 14 % 73 %

Per sukupolvi (4 vuotta)

- pentueet 33 31 29 24 21 16 17 12 10 11

- jalostukseen käytetyt eri urokset 25 21 20 17 15 12 12 10 9 9

- jalostukseen käytetyt eri nartut 26 24 21 18 18 14 14 10 8 10

- isät/emät 0,96 0,88 0,95 0,94 0,83 0,86 0,86 1 1,12 0,9

- tehollinen populaatio 34 (52%) 31 (50%) 28 (48%) 24 (50%) 22 (52%) 18 (56%) 18 (53%) 13 (54%) 11 (55%) 13 (59%)

- uroksista käytetty jalostukseen 12 % 12 % 14 % 20 % 18 % 28 % 27 % 31 % 23 % 14 %

- nartuista käytetty jalostukseen 9 % 14 % 18 % 27 % 40 % 45 % 51 % 48 % 39 % 36 %  

Taulukko 5.  Pulin populaation jalostuspohja vv.  2002-2011    
Lähde: SKL:n KoiraNet  helmikuu 2012 
    



 

 

Tilastointiai

kana

Toisessa 

polvessa Yhteensä

Uros (isä - emä)

Syntymä 

vuosi Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1

XOSMO VOM FELSENMEER                

(Szabadi Aladin - Isis vom Felsenmeer) 2000 5 22 8,33 % 8 % 14 50 5 22

2

BENNAZ' IMPULSZ DEBELL-PEPS 

(Foxhead Picasso - Bennaz´ Deszi-Belle) 1996 4 18 6,82 % 15 % 0 0 4 18

3

MATYAS KIRALY UDVARI ORDA 

(Gatyas-Reti Csibesz - Matyas Kiraly 

Udvari Üstök) 2005 5 17 6,44 % 22 % 1 3 5 17

4

ROSENHJORTH'S BLACK IVORY 

(Arankas Action Full of Affection - 

Rosenhjorth´s Black Bori 2004 2 12 4,55 % 26 % 3 13 2 12

5

KALÁCSOS JOCÓ                       

(Kalácsos Gazsi - Kalácsos Maca) 2005 2 11 4,17 % 30 % 2 11

6

SZILASLIGETI MAROS              

(Szilasligeti Kuruc - Bag-Dali Ila "Pimasz") 2007 2 10 3,79 % 34 % 0 0 2 10

7

XAIDA'Z RO-FE KOMIKUS-KUSZTOR 

(Rockisland Roll Yer Ow n at Mournbr - 

Xaida´s Ad-Ax Fekete-Csuli) 2001 2 10 3,79 % 38 % 3 12 2 10

8

CASTLEWOLF WITO'S WODKA              

(Xosmo vom Felsenmeer - Castlew olf 

Upright) 2004 2 9 3,41 % 41 % 2 9 2 9

9

PORTIERS MAGYAR CSARDAS               

(Kutya´s Ravasz-Roggi - Bennaz´ Behty-

Belle) 1994 2 8 3,03 % 44 % 3 9 3 13

10

SAGOSLOTTETS BABY-BOY     

(Mamaros Adu Albi - Eberfürge Baby) 1994 2 8 3,03 % 47 % 2 9 2 8

11

VÉCSEY UTCAI CSELES                 

(Ecsedi-Lápi Fészk Janko - Véckey Utcai 

Cilike) 2005 1 8 3,03 % 50 % 1 1 1 8

12

HARMASHATARHEGYI BALOGH 

ADONY                                       

(Kiralykerti Tigris - Kinizsi-Nepe Borcsa) 1994 1 7 2,65 % 53 % 5 22 5 29

13

HUPAJTAS JACINT PETI          

(Csipkeszegi Ambrus Öcsem - Hupajtas 

Vica) 1992 2 7 2,65 % 56 % 8 44 4 19

14

TOFÜRDÖI DUHAJ                  

(Szentmihalyi Szabo Turcsi - Lyukopataki 

Alma) 2003 1 7 2,65 % 58 % 0 0 1 7

15

BEDECAN FUNNY FEHER NEGYEDIK 

(Xaida´s Gi-Xa Denever Robija - Brianda 

Na-Bo Intarsia) 2002 1 7 2,65 % 61 % 0 0 1 7  

 

Taulukko 6. Suomessa runsaimmin siitokseen käytetyt 15 puliurosta vv. 2002 - 2011 

Lähde: SKL:n KoiraNet helmikuu 2012 

 

 



 

 

Tilastointi

aikana

Toisessa 

polvessa Yhteensä

Narttu (isä - emä)

Synt.        

vuosi Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1

CASTLEWOLF UPRIGHT     

(Hupajtas Jacint Peti - Castlewolf 

Copy Right) 2002 3 16 6,06 % 10 40 3 16

2

CASTLEWOLF XYLOCAINE 

(Hupajtas Jacint Peti - Castlewolf 

Show Lady) 2004 2 14 5,30 % 2 9 2 14

3

IMMERZU VIVACIOUS           

(Immerzu Quantrell - Kirasdream 

Immerzu Moon Shine) 2005 2 13 4,92 % 0 0 2 13

4

CASTLEWOLF COPY RIGHT ( 

Kutya¨s Ubel-Ugri - Perecesi Fitos) 1997 3 13 4,92 % 8 39 3 13

5

CASTLEWOLF DIVA FOR XIMENE 

(Rosenhjorth¨s Black Ivory - 

Castlewolf Uplight) 2006 2 12 4,55 % 1 1 2 12

6

CASTLEWOLF WITO'S WINETTO 

(Xosmo vom Felsenmeer - 

Castlewolf Uplight) 2004 3 11 4,17 % 3 11

7

KIA-KNÄUEL VON DISCHER'S HOFF 

(Xosmo vom Felsenmeer - Fenya 

von Disher´s Hoff 2003 3 11 4,17 % 3 6 3 11

8

MÁTYÁS KIRÁLY UDVARI KACÉR 

(Bánhegyi Apacs - Matyás Kiraly 

Udvari Kelme) 2006 2 10 3,79 % 2 10

9

NARUKERÄN COCO-KANELI 

(Xaida¨s Ro-Fe Komikus-Kusztor - 

von Thüringen Csinos) 2005 2 9 3,41 % 0 0 2 9

10

CASTLEWOLF VITO VENDULA 

(Sagoslottets Baby-Boy - Castlewolf 

Copy Right) 2003 2 9 3,41 % 0 0 2 9

11

CASTLEWOLF CAN GET IT ALL 

(Kutya¨s Ubel-Ugri - Perecesi Fitos) 1997 2 9 3,41 % 1 2 2 9

12

CASTLEWOLF UPLIGHT    

((Hupajtas Jacint Peti - Castlewolf 

Copy Right) 2002 2 9 3,41 % 4 16 2 9

13

ELRAGADO EUROPE                  

(Agardi Pajtas Betyar - Csavai 

Csalogany) 1999 1 8 3,03 % 0 0 1 8

14

PORTIERS MAJUS JELENA    

(Portiers Fekete Elvis - Erdokertesi 

Luca) 1996 1 7 2,65 % 2 10 2 12

15

TERRUN MOBARDOT              

(Xosmo vom Felsenmeer - 

Castlewolf the New Winner) 2004 2 7 2,65 % 0 0 2 7  

Taulukko 7. Suomessa runsaimmin siitokseen käytetyt 15 pulinarttua vv. 2002 - 2011  

Lähde: SKL:n KoiraNet helmikuu 2012      
 

  

 4.1.1 Kanta muualla maailmassa  

  

Rodun populaation koon arvioimista haittaa se, että Unkarista on vaikea saada tarkkoja lukuja. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vuonna 2005 esitetty ”kauhuskenaario” rajusti laskevista 

rekisteröinneistä, ei olisi toteutunut, vaan että edelleen Unkarissa oltaisiin suunnilleen vuoden 

2005 tasolla. ”Vuonna 1968: 1750, vuonna 1987: 1587, vuonna 1988: 1699, vuonna 1990: 

1734, vuonna 1991: 1502, vuonna 1992: 1707, vuonna 1993: 1387, vuonna 1994: 1452, 

vuonna 1995: 1126, vuonna 1996: 907, vuonna 1997: 840, vuonna 1998: 1014, vuonna 1999: 



 

 

820, vuonna 2000: 940, vuonna 2002: 738, vuonna 2003: 861, vuonna 2004: 799, ja 

marraskuun loppuun mennessä 2005 vain 434 pentua.” (Treit Gusztáv 2005.) 

Unkarissa on monilla kasvattajilla ollut tapana toistaa useaan kertaan samaa yhdistelmää: 

paras oma uros ja paras narttu, niin että yhden kasvattajan kymmenet kasvatit voivat olla vain 

yhden isän ja emän jälkeläisiä. Toinen selkeä ongelma on matador – urokset, ja se että 

yksittäisten urosten liikakäyttö näyttää liittyvän kyseisten urosten hyvään 

näyttelymenestykseen, ei terveystuloksiin. Kolmas ongelma on että kasvattajien linjoilla 

kasvatustyö turhan usein loppuu, kun kasvattaja itse lopettaa. Unkarissa pulin rotuyhdistys 

Hungária Puli Klub on havahtunut ongelmaan ja pyrkiikin elvyttämään linjoja ja estämään 

linjojen katoamista. (Unkarilaisten rotujen konferenssi 2004 Kecskémet)  

Koska Suomen pulikanta pohjaa pitkälti unkarilaisiin linjoihin, niin tällä hetkellä Unkarista on 

hyvin vaikea löytää uusia erilinjaisia tuonteja. Ongelmia teettää myös edellä mainittu 

kasvatuskulttuuri, josta on seurannut että Unkarissa yksittäisten koirien sukusiitos- ja 

sukukatokertoimet ovat hyvinkin korkeita, ja että sukutauluissa kertaantuvat meille jo 

ennestään liian tutut nimet. Muualta maailmasta, jopa naapurimaa Ruotsista on helpompi 

löytää Suomeen uusia linjoja.  

Valitettavasti Ruotsissa pulin rekisteröinnit ovat viime vuosina puolittuneet. Myös Isossa 

Britanniassa rekisteröinnit ovat laskeneet. Kummassakin maassa alkuperäinen syy 

tilanteeseen on ollut tuontikoirien vähyys, johtuen aiemmista tiukista 

maahantuontimääräyksistä - jotka onneksi helpottuneet vuoden 2011 alusta. Tuontien 

vähyydestä on seurannut rajuakin linjasiitosta, ja kun ihan viime vuosina maiden Kennelliitot 

puuttuivat tiukemmin korkeiden sukusiitoskertoimien yhdistelmiin, on yhdistelmiä jäänyt 

tekemättä. Myös kasvattajien lisääntynyt tietoisuus sukusiitoskertoimen merkityksestä on 

aiheuttanut, ettei pentueita ole tehty.  

Saksassa osa kasvattajista rekisteröi nykyään pentunsa Union der Rassehunde Clubs 1972 

International e.V:hen, ja tämä on laskenut FCI:n alaisen Verband für das Deutsche 

Hundewesen:in (VDH) pulirekisteröintejä. (URCI 1972) 

Iso osa USA:n ja Iso-Britannian puleista on vain hyvin kaukaista sukua unkarilaisille esi-

isilleen, eli voidaan puhua erillisistä sukulinjoista. Myös Itä-Euroopasta (jopa Unkarista) löytyy 

vielä harvinaisia linjoja. Puli on myös jaettu kahteen värimuunnokseen Unkarissa ja Suomessa. 

Etenkin Unkarissa värimuunnoksia yhdistellään nykyään paljon, jotta saadaan tehtyä 

geneettisesti järkeviä yhdistelmiä. 

 

 

Maa 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

USA 145 149    132 130 153   

Ruotsi 39 93 89 68 134 99 77 79 82 79 

UK 56 37 70 78 55 73 66 83 78 60 

Saksa 14 23 20 39 39 17 26 62 34 47 

Unkari       799 861 738 835 

Taulukko 8: Rekisteröinnit Ulkomaat vv. 2001 – 2010, Lähteet: AKC, Svk 

Hundata, The Kennel Club, VDH, Treit Gusztáv) 

 



 

 

 4.1.2 Yhteenveto rodun jalostuspohjaan vaikuttavista tekijöistä  

  

Rodun populaatio maailmanlaajuisesti on pieni, ja ainakin nyt se näyttää olevan pienenemään 

päin. Kasvattajat, niin USA:ssa, Isossa Britanniassa kuin Unkarissakin, ovat vasta viime 

vuosina alkaneet suhtautua kriittisesti korkean sukusiitoskertoimen omaaviin yhdistelmiin, rotu 

on pitkään saanut geneettisesti köyhtyä.  

Suomalaiset ovat jo vuosia olleet valveutuneita ja ovat tehneet geneettisesti harkittuja 

yhdistelmiä. Suomalaiset kasvattajat ovat tuoneet paljon koiria, käyttäneet paljon tuonteja 

jalostukseen, eivätkä ole tehneet samoja yhdistelmiä toistamiseen, ja tehtyjen 

jalostusyhdistelmien sukusiitosasteet ovat erittäin maltillisia.  

Näin ollen ainoa ongelma on yksittäisten koirien liikakäyttö, jota tässä JTO:ssa ja tähän 

pohjaavassa PEVISA:ssa halutaan rajata, mutta maltillisesti 15 jälkeläiseen/koira.  Tämän 

jälkeen on mahdollista anoa vielä poikkeuslupaa 1 - 2 pentueelle jälkeläisnäytön perusteella. 

Ennen kuin anomusta voi tehdä, pitää 50 % tai yli jo syntyneistä jälkeläisistä olla PEVISA 

tutkittuja (lonkat ja silmät). Poikkeusluvan myöntää Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta, 

ja se pitää saada ennen astutusta.  

 4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet  

 4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 

tarkoituksesta  

  

Puli on eloisa, erittäin oppimiskykyinen, lapsirakas ja erinomainen vahtikoira. Nykyisin puli 

soveltuu harrastuskoiraksi. 

 

 4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  

  

Koiran hyvä luonne merkitsee usein eri asioita eri ihmisille. Rodunomaisesta luonteesta tulisi 

olla kuitenkin melko yhtenevä käsitys. Paimenkoirat ovat yleensä työintoisia ja ohjaajalleen 

nöyriä rotuja. Jotta paimenkoira pystyi työskentelemään paimenen apuna, piti koiran olla 

tarkkaavainen, tottelevainen, nopea reagoimaan ja innokas työskentelemään. Koiran tuli olla 

ohjaajapehmeä, "nöyrä", mutta se ei saanut olla liian tilannepehmeä, vaan sen tuli kyetä 

kohtaamaan myös vaarallisia ja epämukavia tilanteita niistä liikaa paineistumatta.  

Puli on aina työskennellyt hyvin lähellä paimenta, ja ihminen on sille edelleen äärimmäisen 

tärkeä. Yöaikaan se on saanut myös tukea komondorilta tai kuvaszilta. Paimentamisen lisäksi 

pulin tehtävänä onkin ollut hälyttää paikalle lisää apua, joko ihmisen tai isomman koiran.  

 

 

 

 



 

 

4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet 

 

LUONNETESTIT  

Suomalainen luonnetesti on alun perin kehitetty Ruotsin armeijalle sotakoirien 

koulutuskelpoisuuden arvioimiseksi. Alkuperäisessä testissä oli useampia osioita, mutta 

Suomeen tuotiin niistä vain yksi. Luonnetesti otettiin täällä käyttöön 1976 ja ennen vuotta 1995 

osallistumisoikeus oli vain palveluskoirilla. Testiä on parin vuosikymmenen aikana kehitetty 

soveltumaan paremmin harrastus- ja seurakoirien luonteen testaamiseen. (Lankinen J. 1998 - 

2002, Liimatainen 2008) Pulille ei ole vielä laadittu luonnetestin ihanneprofiilia. 

Suomalaisen luonnetestin tuloksissa arvioidaan koiraa yhdeksän eri ominaisuuden suhteen 

(Lankinen J. 1998 - 2002): 

1) Toimintakyky 

Tämä on eräs testin tärkeimmistä tuloksista. Toimintakyvyn arvosana kuvaa koiran kykyä 

tehdä ratkaisuja erilaisissa sille uusissa tilanteissa. Toimintakykyä ilmaisee yhtälailla 

puolustautuminen kuin pakokin, toimintakyvyttömyys ilmenee koiran pyrkiessä joko 

mitätöimään tilanteen, tai sen muutoin jähmettyessä paikalleen mitään tekemättömäksi. 

Toimintakyvyn testaamiseen on luonnetestissä kaksi erikoiskoetta: KELKKAKOE, jossa 

vedetään esim. kelkalle kyhättyä epämääräistä ihmistä muistuttavaa hahmoa hiljalleen kohti 

koiraa. Hahmo vedetään lopuksi aivan ohjaajan luo. Koiran tulee pelätä hahmoa ja väistää sitä 

- varsinainen toimintakyky mitataan kelkan pysähdyttyä: miten nopeasti koira tulee tutkimaan 

sille pelottavaa "mörköä". 

Sekä nk. PIMEÄ HUONE, jossa ohjaaja menee koiraa peräänsä kutsuen heikosti valaistuun 

tilaan (kellari tms.). Koira jää toisen tuomarin kanssa ulkopuolelle odottamaan kunnes ohjaaja 

on poistunut, ja se päästetään hetken kuluttua sisään. Koiran tulisi etsiä ohjaaja pimeästä 

ilman apua (kutsu tms.). Tässä kokeessa ei etsimiseen kulutettu aika merkitse mitään, kunhan 

koira liikkuu - toimii - koko ajan. Tästä osasuorituksesta puuttuu kelkkakokeeseen oleellisesti 

kuuluva uhka. 

2) Terävyys 

Terävyys on koiran taipumusta reagoida aggressiivisesti sitä uhkaavaa ihmistä kohtaan. Mitä 

terävämpi koira on, sitä pienemmästä ärsytyksestä se käyttäytyy aggressiivisesti. 

Terävyyden arviointiin on luonnetestissä oma erikoiskokeensa: Koira kiinnitetään lyhyellä 

taluttimella seinään tms. ja ohjaaja poistuu näkyvistä. Koiran rauhoituttua alkaa toinen 

testituomareista lähestyä sitä ensin epäröiden, ja lopuksi selkeän uhkaavasti. Saavuttuaan 

koiran luo tuomari lopettaa uhkaamisen ja alkaa puhua koiralle ystävällisesti. Koiran tulee 

lopettaa kaikki aggressiivinen tai pelokas käyttäytyminen ja antaa nyt ystävällisen hyökkääjän 

koskea itseensä. 

3) Puolustushalu 

Puolustushalu on koiran perinnöllinen halu puolustaa laumaansa. Tätä kuten muitakin 

ominaisuuksia arvioitaessa pyritään luonnetestissä arvioimaan nimenomaan halua, ei opittua 

kykyä. Koiran toiminnan voimakkuus sen puolustaessa ohjaajaansa ei vaikuta arvosanaan, 

tärkeämpää on mm. sen asema ohjaajaan ja hyökkääjään nähden. Kun koira pyrkii pysymään 

ohjaajan ja hyökkääjän välissä osoittamatta minkäänlaista aggressiivisuutta, voidaan katsoa 



 

 

sillä selvästi olevan puolustushalua, kun taas voimakkaastikin ohjaajan selän takaa haukkuva 

ja muriseva koira saattaa omata puutteita tässä ominaisuudessa. 

Puolustushalua testataan suorittamalla hyökkäys koiran kanssa kulkevaa ohjaajaa kohti. 

4) Taisteluhalu 

Taisteluhalu on koiran perinnöllinen halu käyttää ruumistaan leikkimieliseen (tai todelliseen) 

taisteluun saavuttaakseen haluamansa päämäärän. Tämä ilmenee useimmiten 

leikkimishaluna. Väsyessään fyysisesti koira jatkaa toimintaa nimenomaan taisteluhalunsa 

avulla. 

Luonnetestissä taisteluhalua mitataan erikoiskokeella, jossa tuomari leikkii koiran kanssa 

kepillä, rätillä tms. Kun koira kiinnostuu lelusta, aloitetaan taisteluleikki, joka lopuksi lopetetaan 

"kesken", jotta nähdään haluaako koira vielä jatkaa sitä oma-aloitteisesti. Kaikki koirat eivät ole 

tottuneet leikkimään ihmisen kanssa, tai ovat perusluonteeltaan pidättyväisiä vierasta kohtaan, 

joten niiden ei voi odottaakaan leikkivän vieraan ihmisen kanssa. Tässä tilanteessa annetaan 

ohjaajan yrittää leikkiä koiransa kanssa. Vaikka koira ei leikkisi ollenkaan, näkyy taisteluhalu 

muissakin luonnetestin osasuorituksissa (esim. kelkkakokeessa). Pelkkä leikkiminen ei 

ratkaise annettavaa arvosanaa. 

5) Hermorakenne 

Koiran hermojen vahvuus on sen tärkeimpiä jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tekijöitä. 

Tämä ominaisuus ei ole mitenkään omistajan vaikutettavissa. Syntyään hermoheikkoa koiraa 

ei voi esimerkiksi pentuajan totuttamisella parantaa. Samoin perimältään hyvähermoinen koira 

kestää merkittävästi enemmän "kolhuja" elämässään niiden vaikuttamatta sen 

käyttäytymiseen. 

Hermorakennetta tarkkaillaan koko luonnetestin ajan. Optimissaan koiran tulisi kohdata 

järkkymättä kaikki testiin kuuluvat oudot tilanteet. 

6) Temperamentti 

Temperamentti on koiran kyky havainnoida ympäristöään ja toimia sen mukaisesti. Kyse ei ole 

ainoastaan sen nopeudesta reagoida, vaan optimissaan koiran tulisi havaita kaikki siihen 

vaikuttavat ympäristön tapahtumat ilman viivettä ja reagoida niihin. Temperamentin ollessa 

liian korkealla, häiritsevät kaikki ympäristön tapahtumat sen keskittymistä tilanteisiin. 

Temperamentin arviointiin on oma erikoiskokeensa: Ohjaajan kanssa kulkevan koiran perään 

lasketaan esimerkiksi telineellä oleva kivillä tms. täytetty tynnyri, jolla pyritään aikaansaamaan 

koiralle takaa-ajotilanne. Koiran väistöliikkeen voima ja hallinta kuvaavat sen temperamenttia. 

7) Kovuus 

Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa sille epämiellyttäviä (ja muitakin) 

kokemuksia ja välttää niiden kohtaamista uudelleen. Tämä ominaisuus on ratkaisevassa 

asemassa koiran käyttäytymisen ilmenemiseen. Perimältään pehmeän koiran näkyvä 

käyttäytyminen muuttuu etenkin sen elämän alkuvaiheessa paljonkin kokemuksien perusteella, 

kun taas kova koira ei anna näiden vaikuttaa käytökseensä. 

Luonnetestissä koiran kovuutta tarkkaillaan koko testin ajan, ja lisäksi sille on oma 

erikoiskokeensa: Ohjaajan kanssa kulkeva koira pelästytetään esimerkiksi kulman takaa äkkiä 

sen eteen avatun sateenvarjon avulla. Koiraa ei päästetä selvittämään mitä tapahtui, vaan 

ohjaaja vie sen pois paikalta heti varjon avautumisen jälkeen. Hetken päästä ohjaaja palaa 



 

 

koiran kanssa tapahtumapaikalle. Pehmeä koira ei tule vapaa-ehtoisesti uudelleen paikalle, 

vaan tarvitsee houkuttelemista - kova koira puolestaan ei muista tapahtunutta, vaan kulkee 

reippaasti uudelleen tapahtumapaikalle. 

8) Luoksepäästävyys 

Luoksepäästävyyttä mitataan koiran suhtautumisella vieraaseen, ystävällisesti käyttäytyvään 

ihmiseen. Koiran tulisi antaa tämän ottaa kontakti ja koskea itseensä. 

9) Suhtautuminen ampumiseen 

Luonnetestiin kuuluu aina kaksi 9mm pistoolilla ammuttua laukausta. Koiran tulisi säilyttää 

toimintakykynsä laukauksista huolimatta. Laukaukset ammutaan testin viimeisenä osiona, jotta 

mahdollisesti ampumiseen voimakkaasti reagoivien koirien muut ominaisuudet saadaan 

arvioitua ilman laukausten aiheuttamaa painetta. 

”Edellä luetellut ominaisuudet arvioidaan kuusiportaisella asteikolla +3... -3, jolla negatiiviset 

arvosanat ilmentävät ei-toivottua käyttäytymistä. Useimmissa arvosanoissa testin kannalta 

korkein arvosana +3 ei suoraan kuvaa testattavan ominaisuuden suurinta tasoa tai voimaa, 

esimerkiksi puolustushalun +3 arvosana annetaan kohtuullista halua osoittavalle koiralle - suuri 

tai erittäin suuri hillitsemätön puolustushalu alentaa arvosanaa. Vain toimintakyvyn ja 

hermorakenteen arvostelussa korkein arvosana vastaa ominaisuuden suurinta voimakkuutta. 

Kullekin ominaisuudelle on lisäksi määritelty kerroin (1 - 35), jolla kerrottuna annetut arvosanat 

muodostavat testin loppupisteet. Kertoimet on määritetty testattavien ominaisuuksien 

koulutettavuuden peittämiseksi: esimerkiksi koiralle helposti koulutettavan puolustushalun 

kertoimena on 1, kun taas hermorakenteen kerroin on 35. Poikkeuksena on suhtautuminen 

ampumiseen, joka arvioidaan vain asteikolla + ja -. Miinus ilmaisee koiran suhtautuneen 

voimakkaan pelokkaasti ampumiseen.”(Lankinen J. 1998 - 2002) 

”Testin loppupistemäärä ei käytännössä kerro lähestulkoon mitään itse koirasta, vaan tulos on 

luettava eri osa-alueiden arvosanoista. Testin maksimipistemäärä - 300 pistettä - ei suinkaan 

ole optimi kaikille koiraroduille. Testituloksia tarkasteltaessa tulee aina muistaa rodun 

alkuperäinen tarkoitus, ja verrata tuloksia sen vaatimuksiin. Esimerkiksi suurikokoisille 

seurakoiraroduille testin optimiarvot (suuri taisteluhalu, vilkas temperamentti, kohtuullinen 

terävyys jne.) eivät kuulu, eikä niitä tule testituloksessa toivoakaan.” (Lankinen J. 1998 - 2002) 

Vuosina 1993 – 2004 luonnetestattiin 18 pulia (Taulukko 1), vuosina 2005 - 2010 

luonnetestattiin 40 pulia (Taulukko 2). Koiran tulee olla täyttänyt 24 kk ennen testiä, eikä se 

saa olla vielä täyttänyt 7 vuotta. Testi-ikäisiä puleja on vuosina 2005 - 2010 rekisteröintien 

perusteella vuosina 1999 - 2008 syntyneet koirat, joita kaikkiaan yhteensä 249 

(mustat+valkoiset) pulia. Testattujen pulien määrä tästä kokonaismäärästä on 16 %. (SKL:n 

KoiraNet) 

Vuosina 2005 - 2010 kolme kertaa testi keskeytettiin (alle 1 %), kerran syynä koiran pehmeys, 

kerran hermorakenne ja kerran luoksepäästävyys (valkoinen). Yksi narttu on testattu kahteen 

kertaan, tilastossa koiran paremmat pisteet. Valkoisia puleja on testattu 3, jotka kaikki uroksia. 

(SKL:n KoiraNet) 

Luonnetestipisteytys ja testaajat ovat vuosien mittaan muuttuneet ja testattujen koirien 

lukumäärä on varsin pieni, mutta näistä seikoista huolimatta tuloksien perusteella voidaan pulin 

ajatella seurakoiramaistuneen. Vuosina 2005 - 2010 (n=40) testatut pulit ovat 

luoksepäästävämpiä ja puolustushaluttomampia kuin vuosina 1993 - 2004 (n=18). Vuosina 



 

 

1993 - 2004 alle 40 %:lla (7 koiralla 18:sta) oli toimintakyky -1, vuosina 2005 - 2010 noin 60 

%:lla (23 koiralla 40:stä) oli toimintakyky miinusmerkkinen. (SKL:n KoiraNet) 

Luonneominaisuuksiin vaikuttavien tekijöiden jakautuminen: geenit n. 40 % - 50 % ja 

ympäristötekijät 50 % – 60 %. (Liimatainen R. 2010) Periytyviä ominaisuuksia ovat eri 

tutkimusten mukaan erityisesti: ääniarkuus ja muut pelot (periytymisaste= h² jopa 0,40 - 0,60) 

aggressiivisuus (koiria kohtaan 0,81, ihmisiä kohtaan 0,77), ja aktiivisuus (0,53), kun muilla 

ominaisuuksilla periytymisaste 0,05 - 0,20. (Tiira K. 2010) Vain yksi 2005 - 2010 testatuista 

puleista (valkoinen uros) oli laukaisualtis, hermorakenne kaikilla 37 tuloksen saaneella oli 

plusmerkkinen (SKL:n KoiraNet). 

Tutkimuksen mukaan tällä hetkellä luonteen jalostukseen vaikuttaa eniten viimeaikainen 

jalostusvalinta, eli näyttelyt. Mitä enemmän jalostukseen käytetyillä yksilöillä on 

näyttelymeriittejä, sen pelokkaampia, ei-sosiaalisia, leikkihaluttomampia ja vähemmän 

aggressiivisempia ne ovat. Kun taas mitä enemmän jalostukseen käytetyillä yksilöillä on 

työmeriittejä (pk, metsästys, paimennus, luola…) sen rohkeampia ja leikkihaluisempia ne ovat. 

(Svartberg 2006) 

Nyky-yhteiskunnassa koiran luoksepäästävyys ja avoimuus ovat hyviä asioita, useimmiten 

paimenkoiratkin asuvat tiiviisti kaupungeissa ilman paimennettavia: lampaita, ankkoja, lehmiä 

ja ilman vartioivaa omaa pihaa. Historiansa ja rotumääritelmänsä perusteella pulin ei tarvitsisi 

kuitenkaan olla täysin varaukseton vieraita kohtaan, sen tulisi edelleen olla hyvä ja äänekäskin 

vahti.  

Isompi ongelma rodun tulevaisuuden kannalta on kuitenkin toimintakyky.” Toimintakykyä 

pidetään koiran kykynä hallita tekojaan huolimatta siitä, että se on joutunut pelon valtaan. 

Toisin sanoen koira pystyy pelostaan huolimatta toimimaan kyseisessä tilanteessa oikealla 

tavalla ja tarvittaessa voittamaan pelkonsa”. (Lankinen 1998 - 2002) Koiran toimintakyvyn 

puute vaikeuttaa myös tavallisen kotikoiran elämää ja voi johtaa sen lopettamiseen. Se 

huonontaa koiran ja koko perheenkin elämänlaatua, koiran ollessa peloissaan, stressaantunut 

ja häiriökäyttäytyvä.  

Pulin terveystilanne ja muut luonneominaisuudet, temperamentti ja helppo koulutettavuus, 

tekevät siitä myös erinomaisen harrastuskoiran. Mutta hyvällä harrastuskoiralla pitäisi olla 

toimintakykyä ja rohkeutta! Kasvattajien onkin syytä jatkossa pyrkiä parantamaan tätä 

ominaisuutta. Seurakoiramaisuuteen liittyy tavoiteltavia ominaisuuksia, mutta on varottava 

jalostuksen myötä tuhoamasta rodun alkuperäistä tarkoitusta. Pulin turkki soveltuu hyvin 

työntekoon, paimentamiseen, Suomen sääoloissa, lukuun ottamatta sateista Etelä-Suomea ja 

rannikkoa.  Muutama puli toimii Lapissa poropaimenena. 

PULIN LUONNETESTIT 2000 - 2011 

   

Testikertoja yhteensä  69  

 - uroksia 35  

 - narttuja 34  

   

Pisteiden keskiarvo 103  
 

 



 

 

Vuosi 
Koira-
koita/v  LOPPUPISTEIDEN JAKAUMA   

2000 2  Miinuspisteitä 2 3 % 

2001 1  0 - 74 10 14 % 

2002 0  75 - 149 48 70 % 

2003 1  150 - 200 7 10 % 

2004 1  yli 200 2 3 % 

2005 7        

2006 10  Ampuma-alttiita 2 3 % 

2007 9     

2008 5     

2009 9     

2010 9     

2011 15     

 

  OPTIMIARVOSANAT 
NEGATIIVISET 
ARVOSANAT 

Toimintakyky 0 0 %  37 54 %   

Terävyys 14 20 %  0 0 %   

Puolustushalu 12 17 %  32 46 %   

Taistelutahto 0 0 %  54 78 %   

Hermorakenne 0 0 %  3 4 %   

Temperamentti 32 46 %  1 1 %   

Kovuus 3 4 %  4 6 %   

Luoksepäästävyys 48 70 %   0 0 %   

 

 

ARVOSANAJAKAUMAT +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Toimintakyky  - 2 % 39 % 50 % 2 %  - 

Terävyys 20 %  - 75 %  -  -  - 

Puolustushalu 17 %  - 31 % 44 %  - 1 % 

Taistelutahto  - 17 %  - 39 % 39 %  - 

Hermorakenne  - 4 % 86 % 4 %  -  - 

Temperamentti 46 % 40 % 7 % 1 %  -  - 

Kovuus 4 %  - 85 %  - 5 %  - 

Luoksepäästävyys 69 % 26 %  -  -  -  - 

TAULUKKO 9 

Pulien luonnetestit Suomessa vv. 2000 - 2011 

Lähde: Lemmikkipalstat/tulospörssi/Suomen Palveluskoiraliitto 

 

 

 

 

 



 

 

 
Pulit  
1993 - 2004 

18 YHTEENSÄ 
12 narttua 
6 urosta (joista 1 HYL) 

 -3 -2 -1 1 2 3 

Toimintakyky   7 10   

Terävyys    11 2 4 

Puolustushalu   4 7 3 3 

Taistelutahto  5 8  4  

Hermorakenne    17   

Temperamentti     9 8 

Kovuus  1  14  2 

Luoksepäästävyys  1 2 2 6 6 

       
Taulukko 10: LT Tulokset vv. 1993 – 2004 (yht. 17) 

 
Pulit  
2005 - 2010 

40 YHTEENSÄ, joista HYLx3 
22 urosta 
18 narttua 

 -3 -2 -1 1 2 3 

Toimintakyky  1 30 18 2  

Terävyys    41  10 

Puolustushalu   23 17  11 

Taistelutahto  19 22  10  

Hermorakenne   2 46 3  

Temperamentti   1 4 21 25 

Kovuus  2  47  2 

Luoksepäästävyys     13 38 

       
Taulukko 11. LT Tulokset vv. 2005 - 2011 (yht. 51) 

 

MH-LUONNEKUVAUS 

Ruotsissa on MH luonnekuvattu (Mentalbeskrivning Hund) koiria vuodesta 1997 lähtien. 

Vuonna 2003 Ruotsin tietokannassa oli jo yli 27 000 koiraa. MH-luonnekuvauksen tarkoitus on 

saada tietoa koiran luonteesta ennen koekäyntejä ja jalostuskäyttöä. Kennelliiton valtuusto 

vahvisti MH luonnekuvaus säännön 21.5.2009 astuvaksi voimaan 1.1.2010. Kennelliiton 

hallitus hyväksyi virallisiksi yksittäisiä luonnekuvaustuloksia vuodelta 2008. 

Suomessa yksi puli on MH luonnekuvattu virallisesti vuonna 2008. Ruotsissa 2002 - 2011 

syntyneistä on MH luonnekuvattu 57 pulia. Tuloksien keskiarvot taulukossa. Liitteenä MH 

tulosten selitystaulukko (Liite1). Pulien kannalta MH luonnekuvausta kannattaisi suosia juuri 

näiden Ruotsin vertailulukujen vuoksi. Suomessa pulille ei vielä ole laadittu ihanneprofiilia. 

 

 

 

 

 



 

 

Ruotsin pulien MH – kuvaukset vv. 2002 - 2011 

Ominaisuus Arvo 

 

 
 

        

Uteliaisuus 3,1          

Aggressiivisuus 1,8          

Sosiaalisuus 3,1          

Takaa-ajo 1,6          

Leikkisyys 2,3          

           

           

           

           

           

           

           

           
Kaavio 2.   Ruotsin pulien MH – kuvaukset vv. 2002 – 2011 

Lähde: SKK Avelsdata joulukuu 2012 

1a KONTAKTI Tervehtiminen 3,3 

1b KONTAKTI Yhteistyö. 3 

1c KONTAKTI Käsittely 2,8 

2a LEIKKI Leikkihalu 2,7 

2b LEIKKI Tarttuminen 2,4 

2c LEIKKI Puruote ja taistehalu 1,9 

3a2 TAKAA-AJO 1,8 

3b2 TARTTUMINEN 1,3 

4 AKTIVITEETTITASO 2,8 

5a ETÄLEIKKI kiinnostus 2,6 

5b ETÄLEIKKI uhka/aggressio 1,5 

5c ETÄLEIKKI uteliaisuus 1,6 

5d ETÄLEIKKI leikkihalu 1,4 

5e ETÄLEIKKI yhteistyö 1,3 

6a YLLÄTYS. pelko 3 

6b YLLÄTYS. puolustus/aggressio 1,7 

6c YLLÄTYS uteliaisuus 2,6 

6d YLLÄTYS jäljellejäävä pelko 2 

6e YLLÄTYS jäljellejäävä pelko  1,5 

7a ÄÄNIHERKKYYS pelko 3 

7b ÄÄNIHERKKYYS uteliaisuus 3,1 

7c ÄÄNIHERKKYYS jäljelle jäävä pelko 1,4 

7d 
ÄÄNIHERKKYYS jäljelle jäävä 
kiinnostus 1,3 

8a AAVEET puolustus/aggressio 2,4 

8b AAVEET tarkkaavaisuus 3,8 

8c AAVEET pelko 3,6 

8d AAVEET uteliaisuus 2,1 

8e AAVEET kontaktinotto aaveeseen 2,5 

9a LEIKKI 2 leikkihalu 2,5 



 

 

9b LEIKKI 2 tarttuminen 2,1 

10 AMPUMINEN 2,2 

 

Taulukko 12.      Ruotsin pulien MH kuvaukset vv. 2002 - 2011 

Lähde: SKK Avelsdata maaliskuu 2012  
 

Ruotsin MH luonnekuvaus tulosten perusteella, ei nouse esiin suuria huolia. Verrattuna 

ruotsalaisten pumien ja mudien tuloksiin, tulokset ovat hyvin yhtenevät, lukuun ottamatta 

aktiviteettitasoa ja leikkimisosuuksia, joissa ka:t pulilla ovat selvästi alhaisemmat.  

Aktiviteettitaso pulilla on ollut km 2.8 (mudilla 3,3 ja pumilla 3,1), se saisi olla aavistuksen 

suurempi. (SvK Avelsdata) 

Parhaiten rotujen erot näkyvät kun vuosien 2000 - 2010 MH luonnekuvaustulokset tiivistetään:  

1) Uteliaisuus/pelottomuus 3,1 (pumi 3,1, mudi 3,1), 2)aggressiivisuus 1,8 (pumi 1,8, mudi 2,1), 

3) Sosiaalisuus 3,1 (pumi 3,1, mudi 3,1), 4) Metsästyshalu 1,6 (pumi 2,3, mudi 2,3), Leikkisyys 

2,3 (pumi 3,1, mudi 3,1). Puliin ei ole yhdistetty metsästysrotuja, ja sen toimintakyky ja 

leikkisyys eivät näy niin hyvin hampaiden käyttämisenä, ja ”retuutusleikkimisenä” kuin mudilla 

ja pumilla. (SvK Avelsdata)  

HARRASTAMINEN 

Puli on pienistä unkarilaisista paimenkoirista puhtain paimenkoira. Siihen ei ole vuosisadan 

alussa yhdistetty metsästyskoirarotuja parantamaan sen ominaisuuksia toimia maatilan 

sekatyöläisenä, kuten mudiin ja pumiin. Tästä syystä sen käyttö maatilan työkoirana väheni, ja 

sen suosio kasvoi koti- ja näyttelykoirana. Energisenä, iloisena, ja ei niin terävänä ja kovana, 

kuin sukulaisrotunsa, se on täyttänyt perhekoiran tehtävän hyvin.  

Kotimaassaan paperiton puli tai kaksi on varsin monessa talossa, kun taas yhä harvemmiksi 

käyvillä maatiloilla on pumi tai mudi, tai näiden sekoitus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

kaikkialla maailmassa kiinnostus pulin paimennusominaisuuksiin on elpynyt, ja koiria toimii 

jonkin verran nykyään työkoirina maatiloilla – myös Suomessa. 

Tyypillinen (toivotun luonteinen) puli on energisenä, älykkäänä, rohkeana ja 

omistajakeskeisenä erinomainen harrastuskoira moneen lajiin. Koska rodulla ei ole PK-

oikeuksia, on lajeiksi valikoitunut tottelevaisuuskokeet ja erityisesti agility.  

Tokossa yksi koira on saavuttanut Tokovalio - tittelin vuonna 2006, muut 5 vuosina 2007 - 

2011 tottelevaisuuskokeisiin osallistuneet koirat ovat kisanneet muutamia kilpailuja 

alokasluokassa.  

Agilityssa on viimeisten vuosien aikana kisannut hieman aiempaa useampi koirakko.  Vuonna 

2011 kolme puli kisasi agilityn III-luokassa, kun tätä ennen kautta aikojen Suomessa kisaavista 

koirista vain yksi oli yltänyt tälle tasolle. Kaikkiaan vuosina 2007 - 2011 kisasi 9 eri koirakkoa. 

Näiden lisäksi yli 10 koirakkoa on treenannut lajia, ja toivottavasti osa näistä pääsee vielä 

hakemaan virallisen tuloksenkin. 

 

 

 



 

 

  2011 2010 2009 2008 2007 

MAXI 3 0 0 0 1 0 

MAXI 2 0 0 0 0 0 

MAXI 1 0 0 0 0 0 

MINI 3 1 0 0 0 0 

MIDI 3 2 1 1 1 0 

MIDI 2 1 1 0 0 0 

MIDI 1 3 4 3 1 0 

MINI 1 1 1 0 0 0 

KOIRIA YHT.  8 7 4 3 0 

STARTTEJA YHT. 159 119 52 37 0 

Taulukko 13.    Agilitykisoihin osallistuneet pulit vv. 2007 - 2011 

Lähde: SKL:n KoiraNet helmikuu 2012   

 
ULKOMAAT 
 
Pulin, pumin ja mudin tapa paimentaa on erilainen kuin paljon käytettyjen bordercollieiden, 

siksi koulututusta ja mahdollisuuksia kilpailla paimentamisessa on ollut monessa maassa 

vähän. Pienet unkarilaiset työskentelevät lähellä paimenta ja lähtevät vain käskystä lauman 

luokse. Ne tekevät kyllä paimennuskaaren ja kokoavat lauman, mutta käskystä.  Ne eivät 

vahdi, ja paineista laumaa katseellaan, tekevät sen vain paimenen pyynnöstä. Unkarilaisten 

mielestä bordercolliet väsyttävätkin itseään ja laumaa liikaa, eivätkä ole ohjaajilleen kuuliaisia. 

Pienet unkarilaiset paimentavat äänellään, mitä bordercolliet eivät tee, mutta käyttävät ääntää 

vain tarpeen vaatiessa (Menyhárt K. 2002 - 2012) 

Rodun kotimaassa Unkarissa rekisteröity puli on pitkään ollut lähinnä seura- ja näyttelykoira, ja 

vasta viimevuosina on muutama pulikasvattaja alkanut paneutua uudelleen rodun 

käyttöominaisuuksiin ja erityisesti paimentamiseen.  Mitään tilastoja unkarilaisten pulien 

tuloksista ja luonteista ei ole saatavilla. Suurin osa unkarilaisten paimenten työkoirista on 

paperittomia. 

USA:ssa viimeisen viiden vuoden aikana, joka vuosi keskimäärin 60 pulia on saanut tittelin, 

näistä 1/3 on ollut näyttelyvalioita, 1/3 agilityvalioita tms., 1/3 tottelevaisuus tms., ja 1/10 

paimennustitteleitä.  Samoilla koirilla on tietenkin titteleitä monista lajeista. (PCA BOT 2008 - 

2011) USA:ssa vuonna 1986 perustetun AHBA:n (The American Herding Breed 

Assosiaciation) alaisuudessa voivat kilpailla ja harjoitella kaikki paimenkoirarodut, tämä on 

mahdollistanut jo vuosikymmenien ajan pulienkin kanssa paimentamisen. (AHBA) 

Ensimmäiset pulit, jotka ansainneet AHBA:n paimennustitteleitä löytyvätkin PCA:n (Puli Club of 

America) tietokannasta jo vuodelta 1990 (PCA BOT 1990). 

Ruotsissa on viimeisen viiden vuoden aikana kisannut tottelevaisuudessa yksittäisiä koiria, 

agilityssa ei yhtään, eikä tiedostoista löydy paimennustuloksiakaan. Ruotsalaisten pulien 

luonteesta saa kuitenkin kuvan edellä olevan MH-tulosten perusteella. 



 

 

  

 4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen 

  

Puli tarvitsee edelleen itselleen tukea antavan lauman, se ei sovellu tarhakoiraksi, eikä 

kymmeniä tunteja päivittäin yksin olemaan. Etenkin pentuna ja nuorena puli tarvitsee ihmiseltä 

ohjeita, selkeitä rajoja ja koulutusta, miten toimia. Jos se ei se näitä saa, se voi alkaa häiriö 

käyttäytyä liialla vahtimisella, jopa puremisella, ja luulee näin palvelevansa ihmistä. Tämä on 

ollut yleisin syy, kun pulille on jouduttu uutta kotia hakemaan. Muutama yksilö on tästä syystä 

jouduttu Suomessa lopettamaan.  

Pulin voimakkaaseen ihmiskeskeisyyteen, sitoutumiskäyttäytymiseen liittyy myös eroahdistus, 

liiallinen kiintyminen omistajiin: sisälle ulostaminen, ympäristön tuhoaminen ja jatkuva 

haukkuminen yksin ollessa. Eroahdistuksen taustalla on perinnölliset luonteenpiirteet ja 

epäonnistuminen yksinolon harjoittelussa. Puleilla on esiintynyt muutamia tapauksia 

eroahdistusta.  

Pulin käytöshäiriöt liittyvät pääsääntöisesti yksilöiden toimintakyvyn puutteeseen, ja tähän olisi 

kasvatuksessa ja myös ostajien valinnassa paneutua. Toimintakyvytön ja pehmeä koira 

tarvitsee johdonmukaisen omistajan. Luonnetestien valossa yksittäisissä pentueissa on hyvin 

erilaisia yksilöitä, jolloin kasvattajan vastuulla on löytää jokaisella pennulle se sopivin koti. 

Koska puli on innokas työskentelijä, se tarvitsee melko runsaasti aktiviteetteja. Jos sillä on iso 

piha, jossa se saa päivät touhuta, kulkea omistajansa perässä ja vahtia pihaa, se ei tarvitse 

muuta. Kerrostalokoirana puli tarvitsee 1,5 - 2 tuntia liikuntaa ja mielellään muuta aktivointia 

näiden lisäksi.  

Päivittäistilannekäyttäytymisen eroista maiden välillä ei ole tietoa. Enemminkin vaikuttaa siltä 

että rodun luonneongelmat ovat samat maasta riippumatta. Ruotsin rotujärjestön tekemässä 

terveyskyselyssä (Svar hälsoenkät puli 2009) tulee esille sekä liika vahtiviettisyys että 

eroahdistusongelma, sekä vaikeudet päästä ongelmista eroon, kun niitä on alkanut esiintyä. 

Kyselyn mukaan 3 (174 pulin otos) on jouduttu lopettamaan luonneongelmien vuoksi. 

Unkarissa pulit yleensä elävät pihakoirina, jolloin niiden elinympäristön vaateet ovat hyvin 

erilaiset kuin kerrostalossa elävällä kaupunkikoiralla. Niiltä myös usein odotetaan ja niille 

sallitaan vahtivuutta. 

Yhdistyksellä ei ole kerättyä tietoa rodun lisääntymisongelmien ja pikkupentukuolleisuuden 

syistä.  Ongelmana on ollut että kasvattajat eivät ole ottaneet yhdistyksen kotisivuilla olevaa 

terveyskyselyä omakseen ja vastauksia on kertynyt yksittäisiä. Yhdistys ei liene ainoa, joiden 

vaikea saada kasvattajilta terveystietoja sillä mm. Suomen Bordercolliet & Australiankelpiet 

ry:llä pentuelistalle pääsyn ehtona on lisääntymiseen liittyvien terveystietojen jättäminen, ja 

monella muulla yhdistyksellä on sitoumuskasvattajajärjestelmä, jonka avulla tietoja saadaan 

kertymään. Unkarinpaimenkoirat ry:n on syytä tulevina vuosina pyrkiä keksimään ratkaisuja, 

joilla saadaan rotujen terveystietoja paremmin kertymään. 

Pentueilmoitusten perusteella narttujen tyhjäksi jäämisiä on paljon (syitä ei tiedetä), samoin 

pienilukumääräisten pentueiden (1 - 2 pentua) määrä on viime vuosina kasvanut (SKL:n 

KoiraNet). Viimeisen viiden vuoden aikana ainakin kaksi isoa pentuetta on syntynyt 

keisarinleikkauksella, syynä kohdunsuun avautumattomuus. Muutama keisarinleikkauspentue 

on ollut yhden pennun pentueita. 

 



 

 

Urosten astumiskäyttäytymisestä ei ole kerättyä tietoa, mutta yleinen käsitys kasvattajien 

keskuudessa on, että osa uroksista ei ole yhtä halukkaita astumaan narttuja kuin toiset.   

Pulinartut hoitavat pentunsa pääsääntöisesti hyvin, tiedossa ei ole että keinoemoja olisi 

tarvittu.  

  

 4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä 

ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta  

  

Keskeisimpänä ongelmana pennun ostajan kannalta voidaan pitää rodun yksilöiden 

luonteiden heterogeenisyyttä, ja sitä että aina hankittu puli ei olekaan ihan sitä luonteeltaan, 

mitä ostaja toivoi. Rodusta ja yksittäisestä pentueestakin löytyy edustajia laidasta laitaan: 

huippuluonteisia harrastuskoiria kisaamaan monessa lajissa, ja niitä joille arkikin on liiallisen 

pehmeyden vuoksi hankalaa. Iso osa puleista osuu näiden kahden äärityypin välille. 

Kullekin koirayksilölle pitäisi kasvattajan osata löytää sopiva koti, ja kullekin pennunostajalle se 

sopivin pentu.  Kasvattajien on syytä tiedostaa heterogeenisyys ongelma ja paneutua pentujen 

luonteisiin. Jos kasvattaja on kokematon, kannattaa hänen käyttää pentujen luonteiden 

arvioinnissa selvästi kokeneemman kasvattajan apuna, tai hyvin kokenutta pentutestaajaa. 

Kasvattajan on syytä myös hyvin tarkkaan miettiä toimintakyvyttömän ja pehmeän pulin 

jalostuskäyttöä, aggressiivista koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen lainkaan. Rotuyhdistyksen 

olisi syytä myös tarjota kasvattajille koulutusta luonneasioissa. 

Kasvattajan kannalta isona ongelmana voidaan pitää tietojen vähäisyyttä. Koska rodun 

geenipooli on Suomessa pieni, pitää kasvattajien myös tuoda uusia jalostuskoiria tai käyttää 

ulkomaalaista urosta, ja etenkin rodun kotimaassa puleilla on hyvin vähän luonnenäyttöjä. 

Ongelmaksi voikin tulla, että jalostukseen käytetty koira jättää itseään selvästi heikompi 

luonteisia jälkeläisiä, tai että on ollut pakko käyttää koiraa, jonka luonteesta tietää vain sen, 

minkä itse on saanut nähdä.    

Puli on turkkinsa vuoksi näyttävä näyttelykoira, jolloin jalostus helposti kääntyy 

näyttelykoirajalostukseksi kaikkialla maailmassa, ja koiran alkuperäinen luonne, ja 

toimintakyvyn puutteeseen liittyvät ongelmat unohtuvat. 

Lisääntymisongelmista ei kerry tietoa rodun jalostuksen eteenpäin viemiseksi, jos kasvattajat 

eivät ymmärrä suhtautua ongelmiin avoimesti, että ongelmat ovat rodun ongelmia, eivät 

yksittäisen kasvattajan.  

 

  



 

 

 4.3. Terveys ja lisääntyminen 

 4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

  

 

Voimaantulovuosi 

 

Vastustettava 

sairaus 

 

Vaadittavat 

toimenpiteet 

Mahdolliset raja-arvot 

ja muut 

rekisteröintirajoitukset 

1996 Lonkkanivelen 

kasvuhäiriö 

 

RD, PRA 

Kuvaus 

min.ikä 12 kk 

Silmäpeilaus 

(voimassa 22 kk) 

Ei raja-arvoja 

2003 Lonkkanivelen 

kasvuhäiriö 

RD 

Kuvaus 

min. ikä 12 kk 

Silmäpeilaus 

(voimassa 24 kk) 

Ei raja-arvoja 

2007 Lonkkanivelen 

kasvuhäiriö 

Katarakta, mRD 

Kuvaus 

min. ikä 12 kk 

Silmäpeilaus 

(voimassa 36 kk) 

Raja-arvo D 

 

Ei raja-arvoja 

2013 Lonkkanivelen 

kasvuhäiriö 

Katarakta,  

tRD, gRD 

Kuvaus 

min. ikä 12 kk 

Silmäpeilaus 

(voimassa 36 kk) 

Raja-arvo D 

D –lonkkaisen saa 

parittaa vain A- tai B- 

tuloksen saaneen 

kanssa 

Perinnöllinen katarakta, 

gRD, tRD 

 

Jälkeläisrajoitus 15 

pentua 

(+ 1-2 pentuetta 

jälkeläisnäytön 

perusteella) 

 

Taulukko 14. Aiemmat PEVISA:t ja nyt anottava uusi, tähän JTO:hon pohjaava, PEVISA 

Lähde: Pulin JTO:t 1996, 2003, 2007 

 

 

 



 

 

TÄHÄN JTO:hon pohjaavan PEVISA:n mukainen yhdistelmä: 

PULI MUUT VÄRIT - musta ja maskillinen fawn (Unkarissa maszkos fako) 

- vanhempien tulee olla vähintään 18 kk astutushetkellä 

- yksittäisen nartun tai uroksen jälkeläismäärä ei sen elinaikana saa olla yli 15, viimeinen 

pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan (poikkeuslupaa 1-2 pentueelle voi hakea 

jälkeläisnäytön perusteella, kts. JTO) 

- vanhemmilla lonkkakuvaustulokset: raja-arvo D, D tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 

A tai B tuloksen saaneen kanssa 

- silmäpeilaustulokset astutushetkellä, silmäpeilaustulokset enintään 36 kk vanhat, koiria joilla 

perinnöllinen katarakta, tRD tai gRD ei saa käyttää jalostukseen. 

- edellä olevat PEVISA ehdot koskevat myös poikkeusluvalla tehtäviä musta/valkoinen 

väriristeytyksiä 

PULI VALKOINEN 

- muuten kuten edellä, mutta lonkkakuvaustulosten osalta vain raja-arvo D   

Valkoisen ja muunvärisen yhdistämiseen on oltava Kennelliiton jalostustieteelliseltä haettu 

poikkeuslupa, poikkeuslupa tulee olla olemassa ennen astutusta. 

 

 

 4.3.1.1 Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli dysplasia (HD) 

 

Lonkkaniveldysplasia, eli lonkkanivelen kasvuhäiriö, on yleisin koirien luusto-ongelmista. Pulin 

kohdalla se on vakavin ja laajimmin Suomen populaatiossa ilmenevä perinnöllinen sairaus.  

Puleilla on yleismaailmallisesti verrattuna kahteen muuhun pieneen unkarilaiseen 

paimenkoiraan: pumiin ja mudiin, huonot lonkat. Alkuperäinen syy tähän todennäköisesti on 

että puli on näitä enemmän näyttelykoirarotu, sen nivelten kunto ei ole enää viimeisinä 

kymmeninä vuosina testautunut työtä tehdessä. Huonoja geenejä on ehtinyt kertyä kantaan 

ennen kuin jalostuskoirien lonkkia on alettu kuvata. Lonkkaniveldysplasia periytyy 

kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa suuri joukko geenejä, joiden puitteissa 

ympäristövaikutukset vielä muokkaavat ominaisuuksia. Lonkkaniveldysplasiaan vaikuttaa 

mahdollisesti monen pienivaikutteisen geenin lisäksi ns. suurivaikutteinen geeni. Jos tämä 

geeni myöhemmin löydetään, voidaan jalostukseen saada apua myös geenitesteistä. (Mäki 

2000, Mäki, 2004) 

Lonkkaniveldysplasian periytymisaste (h2) kertoo missä määrin geenit keskimäärin vaikuttavat 

kunkin koiran tulokseen ja kuinka suuri osuus koirien välisistä eroista nivelten rakenteessa on 

geeneistä johtuvaa. Jos periytymisaste on pieni (pienempi kuin 0,10 eli 10 %) koiran oma tulos 

on epävarma ennuste koiran jalostusarvosta. Tällöin jalostusvalinnassa on kiinnitettävä 

huomiota enemmänkin koiran jälkeläisiin. Jos periytymisaste on suuri (yli 40 %), on omakin 

tulos hyvä ennuste jalostusarvosta. Tutkimuksissa lonkkaniveldysplasian periytymisasteet ovat 

olleet vähintään kohtalaisia 27 % - 42 %. Eri koiraroduissa ja eri populaatioissa (sama 

koirarotu eri maissa) periytymisaste vaihtelee. Periytymisasteen ollessa kohtalainen löytyy 



 

 

myös paljon perinnöllistä vaihtelua (erilaisia geenejä) ja jalostukseen voidaan valita parhaat. 

(Mäki 2000, Mäki 2004) 

Oleellista on ymmärtää että koiran fenotyyppi lonkkien suhteen ei kerro sen jalostusarvoa, 

vaan on tärkeää tietää sen jälkeläisten tulokset, samoin kuin vanhempien ja sisarusten. 

Kun periytymisaste on pieni, indeksijalostuksessa painotetaan enemmän jälkeläisten ja 

sukulaisten tuloksia. Asteen ollessa suuri, koiran oma tulos saa suuremman painon. 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö syntyy koiran nopean kasvun aikana, kun koira on 14 - 26 viikon 

ikäinen. Nivelen osat kehittyvät yhteen sopimattomiksi, mistä seuraa niiden hankautumista 

toisiaan vastaan, ja edelleen pidemmän ajan kuluessa nivelrikko.  

Suomessa käytetään Kansainvälisen kennelliiton eli FCI:n suosittelemaa asteikkoa 

arvioitaessa lonkkakuvia. Asteita A (ei muutoksia) ja B (lähes normaali) sanotaan terveiksi, C 

(lievä), D (kohtalainen), E (vaikea) sairaiksi. Yleensä C:ksi arvioituihin lonkkaniveliin ei tule 

kliinisiä oireita, D:n ja E:n lonkkiin näitä useimmiten tulee. 

Koiran lihaskunnolla ja normaalilla painolla on iso merkitys kliinisten oireiden kehittymiseen. 

Normaali paino, riittävä ja sopiva liikunta ovatkin tärkeimmät ennaltaehkäisykeinot. 

Tutkimuksen mukaan erilaisista rohdosvalmisteista jotka vaikuttavat nivelnesteeseen ja 

nivelrustoon, on selvää myönteistä vaikutusta, ja ne toimivat myös ennaltaehkäisevästi. 

Selvästi kipuilevalle koiralle tulee antaa tulehduskipulääkkeitä, jotka ovat viime vuosina 

kehittyneet. Niiden sivuvaikutukset ovat aiempaa vähäisemmät, ja niitä voidaan käyttää 

pitempiä aikoja. 

Lonkkaniveldysplasia asteet D ja E heikentävät pulinkin kokoisen koiran elämänlaatua, ilman 

että ne aina invalidisoisivat kivulla. Pulin psyykkinen kapasiteetti mahdollistaisi siitä erittäin 

monipuolisen harrastuskoiran. Nyt iso osa populaatiosta jää kotikoiriksi (”sohvaperunoiksi”), 

sillä terveempää harrastuskoiraa hakevat päätyvät muihin rotuihin. Monet kovempaa treeniä 

vaativat harrastukset tuottavat myös koiralle iloa, nyt pulit jäävät näistä paitsi. Vaarassa on 

myös, että puli unohtuu harrastuskoirana, ja että tätä kautta sen luonteeseen ei enää kiinnitetä 

riittävää huomiota. 

Suomessa on kuvattu vuosina 1990 - 2010 syntyneistä 504 pulista 200 kpl eli noin 40 % 

Kuvatuista terveitä (A ja B) on ollut 97 kpl eli 49 %, lievästi dysplastisia (C) 57 kpl eli 29 %, 

kohtalaisesti (D) ja vaikeasti dysplastisia (E) yhteensä 46 kpl eli 24 %. Yhteensä siis 52 % 

kuvatuista katsotaan olevan lonkkanivelen kehityshäiriö. 

 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

1990 27 0 0 0 1 1 2 

1991 20 0 0 0 0 1 1 

1992 27 2 2 2 1 0 7 

1993 24 2 2 3 2 1 10 

1994 26 1 5 1 2 0 9 

1995 21 1 1 1 2 0 5 

1996 21 1 1 2 2 0 6 

1997 29 1 2 1 4 0 8 

1998 5 0 1 1 0 0 2 

1999 13 0 0 0 1 0 1 

2000 14 0 1 1 2 1 5 



 

 

 

 

Taulukko  15.  Kaikki lonkkakuvatut pulit vuosina 1990 - 2010 
syntyneistä 

Lähde:   SKL:n KoiraNet maaliskuu 2012     
 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

2006 17 2 3 3 2 0 10 

2007 40 7 3 6 2 3 21 

2008 54 8 14 10 7 0 39 

2009 36 3 6 5 1 0 15 

2010 31 1 0 0 0 0 1 

Yhteensä 178 21 26 24 12 3 86 

% kaikista   12 % 15 % 13 % 7 % 2 % 48 % 

% 
kuvatuista   24 % 30 % 28 % 14 % 3 %   

 
Taulukko  16.   Kaikki lonkkakuvatut pulit vuosina 2006 - 2010 syntyneistä 

Lähde:   SKL:n KoiraNet maaliskuu 2012    
 

Vuosina 2004 - 2008 syntyneistä 147 pulista on kuvattu 92, eli peräti 63%. Terveitä (A ja B) oli 

52 kpl eli 57 %, lievästi dysplastisia (C) 25 kpl eli 27 %, kohtalaisesti (D) ja vaikeasti 

dysplastisia (E) yhteensä 15 eli 16 %. Yhteensä 40 kpl eli 43 % kuvatuista katsotaan olevan 

lonkkanivelen kehityshäiriö. Kohtalaiset ja vaikeat dysplasiat ovat selvästi vähentyneet, ja 

täysin terveiden eli (A) yksilöiden määrä on lisääntynyt. Kuvattujen määrä alkaa olla myös niin 

hyvä, yli 60 %, että se antaa viitteitä koko kannan tilanteesta.  

Vuosina 1996 - 2003 käytettiin varsin paljon (44 % käytetyistä, 8 kpl) kohtalaisesti dysplastisia 

(D) narttuja jalostukseen (Taulukko A.), edelleen vuosina 2004 - 2009 näiden osuus oli turhan 

iso (24 % käytetyistä, 9 kpl). Mutta kun vuosina 1996 - 2003 oli 8:lla (42 %) yhdistelmällä 

lonkkien ka. C tai huonompi, niin vuosina 2004 - 2009 vain 4 yhdistelmällä (21 %) oli lonkkien 

ka. tasan C. Tämä on tilastollisesti iso muutos, ja kuvaa kasvattajien vakavaa ja oikeaa 

asennoitumista ongelmaan, halua parantaa rodun lonkkaniveldysplasiatilannetta. 

2001 8 0 1 2 1 0 4 

2002 22 0 2 7 5 0 14 

2003 18 3 2 2 0 0 7 

2004 22 3 3 5 2 0 13 

2005 29 5 8 5 2 0 20 

2006 17 2 3 3 2 0 10 

2007 40 7 3 6 2 3 21 

2008 54 8 14 10 7 0 39 

2009 36 3 6 5 1 0 15 

2010 31 1 0 0 0 0 1 

Yhteensä 504 40 57 57 39 7 200 

% kaikista   8 % 11 % 11 % 8 % 1 % 40 % 

% 
kuvatuista   20 % 29 % 29 % 20 % 4 %   



 

 

 

A B C D kaikki 

3 1 6 8 18 

17% 6%    33% 44%  
 

Taulukko 17. Vuosina 1996 - 2003 jalostukseen käytettyjen narttujen 

lonkkakuvaustulokset  

Lähde SKL:n KoiraNet lokakuu 2011 

 

A B C D kaikki 

11 9 9 9 38 

29% 24%   24% 24%  
 

Taulukko 18. Vuosina 2004 - 2009 jalostukseen käytettyjen narttujen 

lonkkakuvaustulokset  

Lähde: SKL:n KoiraNet lokakuu 2011 

 

A B C D kaikki 

5 9 1  15 

33 % 60 % 0,7 %   

 

Taulukko 19. Vuosina 2010 - 2011 jalostukseen käytettyjen narttujen 

lonkkakuvastulokset 

Lähde: SKL:n KoiraNet joulukuu 2012 

 04 – 06 07 - 09 10- 11 

A-A  3 1 

A-B 2 4 6 

B-B 5  2 

A-C 2 5 1 

B-C 2 3 1 

 58 % 79 % 73 % 

A-D 1 3  

B-D 4  3 

C-C 1 1 1 

C-D 2   

D-D    

 42 % 21 % 27 % 

Kaikki 19 19 15 

 

Taulukko 20. Vuosina 2004 - 2011 tehdyt  

yhdistelmät lonkkakuvaustulosten mukaan  

Lähde: SKL:n KoiraNet Lokakuu 2011 

 



 

 

 

Puli     

Lonkat 1998 – 2003   

Tulos Lukumäärä Yhteensä 

A (1) 4 4 

B (2) 7 14 

C (3) 11 33 

D (4) 10 40 

E ( 5) 1 5 

Kaikki 33 96 

Indeksi 96/33 2,9 

 

Taulukko 21.  Vuosina 1998 - 2003 syntyneiden 

lonkkakuvaustulosten muuttaminen lukuarvoksi 

Lähde: UPK:n vuosikirjat 

 

Puli    

Lonkat   2004 - 2008  

Tulos Lukumäärä Yhteensä 

A (1) 25 25 

B (2) 27 54 

C (3) 25 75 

D (4) 13 52 

E (5) 2 10 

kaikki 92  

indeksi 216/92 2,35 
 

Taulukko 22. Vuosina 2004 - 2008 syntyneiden 

lonkkakuvaustulosten muuttaminen lukuarvoksi 

Lähde: SKL:n KoiraNet Huhtikuu 2012. 

Indeksi luvut pohjaavat todellisen populaation tilanteeseen ja ovat tästä syystä lähempänä 

reaalitodellisuutta ja käyttökelpoisempia kasvattajille, kuin ideaalilauseet: ”vain terveitä tulee 

käyttää jalostukseen”. Joskus terveitä ei-lähisukulaisia ei yksinkertaisesti ole kannassa 

riittävästi, jotta kasvatus ideaalirajoja noudattaen olisi mahdollista. Puhdasrotuisen rajatun 

populaation jalostus lähtee rodun omasta tilanteesta koko maailmassa ja yksittäisissä maissa 

pyrkien parantamaan sitä. Jokaisella rodulla on omat erityisongelmansa ja jokaisessa 

maassakin rodun ongelmat ovat hieman erilaiset. 

Pulin lonkkanivel tilanne on aiempaa selvästi parempi Suomessa. Lonkkatulokset voidaan 

muuttaa luvuiksi A=1, B=2, C=3, D=4, ja laskea populaation keskiarvo, ja pyrkiä tekemään tätä 

parempia yhdistelmiä ja näin parantaa populaation tilannetta. Pulien lonkkien ka indeksi 2,35 

(2004 - 2008), kun se aiemmin oli 2,9 (1998 - 2003). Näyttää siis siltä että ongelma vastaa 

erittäin hyvin jalostuksellisiin toimenpiteisiin ja näitä on järkevä jatkaa. Edelleen kuitenkin 16 

%:lla vuosina 2004 - 2008 syntyneistä kuvatuista, on ollut D- tai E-lonkat. Näin ollen raja-

arvona on syytä pitää edelleen D, kuten aiemminkin, eikä tiukentaa tätä. 

PEVISA:an voidaan ottaa myös jo edellisessä JTO:ssa suosituksena ollut yhdistelmärajaus eli, 

että yhdistelmän indeksi ei saa olla korkeampi kuin 3. Vuosina 2007 - 2009 kaikki tehdyt 



 

 

yhdistelmät ovat jo täyttäneet tämän ehdon (Taulukko 20). Yhdistelmiä D-D (eli 4) ja D-C (3,5) 

ei saa tehdä. Yksinkertaisessa indeksiin perustuvassa jalostuksessa arvotetaan 

tutkimustulokset numeroin ja pyritään tekemään koko populaation keskiarvo indeksiin 

verrattuna indeksiltään parempia yhdistelmiä. Vuosina 2004 - 2008 pulien indeksi on ollut 

peräti 2,35. Tavoitteena olisi parantaa tätä entisestään. Edelleen kasvattajalla on mahdollisuus 

hakea poikkeuslupaa PEVISA:n, jos hänellä on hyvät perusteet tehdä D-D tai D-C yhdistelmä. 

  

 4.3.1.2 Vastustettavat (tRD,gRD, katarakta) ja seurattavat (mRD, distichiasis, PPM) 

silmäsairaudet 

 

Pulilla on ollut silmäpeilaus PEVISA:ssa vuodesta 1996. Ensin sen voimassaoloaika oli 12 kk 

(vuodet 1996 - 2003) ja vastustettavina sairauksina olivat PRA ja RD. Sitten 24 kk (vuodet 

2003 - 2006) ja vastustettavana sairautena RD. Vuoden 2007 alusta peilaus on ollut voimassa 

36 kk ja vastustettavina sairauksina ovat HC ja mRD. Voimassa oleva 

jalostuksentavoiteohjelma suosittaa ns. aikuispeilausta ennen jalostuskäyttöä ja vain terveiden 

koirien käyttöä. PEVISA ei rajaa diagnoosin saaneita pois jalostuksesta.  

Vuosien 1999 - 2008 aikana on syntynyt 219 pulia, joista 123 on tutkittu, eli 51 %. Tutkituista 

115 eli 93 % on ollut terveitä. Näin ollen 53 % kaikista ajanjaksolla syntyneistä on todettu 

olleen ainakin peilaushetkellä terveitä. Parhaimpina vuosina, eli 2005: 27 syntyneestä on 

tutkittu 63 %, ja vuoden 2008: 52 syntyneestä peräti 88 % on peilattu. Vuoden 2008 tutkituista 

iso on pentupeilattuja. Diagnoosilöydöksinä: 3 trichiasis, 2 PPM iris-iris, 1 

distichiasis/ektooppinen cilia, 1 mRD ja 1 PHTVL/PHPV avoin. 

MRD (multi focal retinal dysplasia), gRD (geograafinen retinal dysplasia) ja tRD (total retinal 

dysplasia) ovat saman sairauden erilaisia asteita, mutta perinnöllisesti mRD:n ei ole todettu 

liittyvän näihin vakavampiin muotoihin. Vielä ”Ei tiedetä ovatko mRD, gRD ja tRD keskenään 

geneettisesti samoja sairauksia. On rotuja joilla esiintyy kaikkia em. RD muotoja ja rotuja, joilla 

mRD potilaita käytetään aktiivisesti jalostukseen ja silti vakavampia verkkokalvon 

kehityshäiriöitä (gRD, tRD) ei esiinny.” (Jalomäki S. 2008)  

Retinal dysplasia (RD) eli verkkokalvon vajaakehitys on synnynnäinen silmän kehityshäiriö, 

jossa on eri vakavuusasteisia häiriöitä, lievistä paikallisista verkkokalvon poimuista sokeutta 

aiheuttaviin suuriin muutoksiin. Nämä muutokset voidaan todeta jo pennuilla, joskin lievinä niitä 

on hyvin pienessä silmässä vaikea nähdä. Paikalliset verkkokalvon poimut ovat vaarattomia, ja 

koirat, joilla on vain joitakin poimuja silmänpohjassa, saavat silmätarkastuksessa vain 

merkinnän poimuja ja niitä ei suljeta pois jalostuksesta. GRD ja tRD on osoitettu kaikilla 

roduilla, joilla niitä esiintyy perinnöllisiksi, ja sairaat yksilöt tulee jättää jalostuskäytöstä. MRD:tä 

pidetään toisilla roduilla perinnöllisenä, toisilla ei. Suomessa mm. kultaisianoutajia, joilla on 

mRD:tä paljon, sairaita saa vapaasti käyttää jalostukseen. Pulilla mRD:tä pidetään Englannissa 

perinnöllisenä, USA:ssa taas ei. USA:n pulipopulaation ollessa selvästi suurempi ja tutkitumpi, 

USA:n tulosta voidaan tällä hetkellä pitää luotettavampana. (CERF;Pärnänen,J; Wikström & 

Öberg 2007) 

Kataraktassa eli mykiön samentumassa (harmaakaihissa), linssin läpinäkyvyys häviää osittain 

tai kokonaan, muutoksia todetaan yleensä molemmissa linsseissä. Jos linssit samentuvat 

täysin koira sokeutuu, suurin osa muutoksista on kuitenkin lieviä. Sairaus voi olla primaarinen 

ja mahdollisesti perinnöllinen, tai sekundaarinen ja liittyä muuhun perinnölliseen 

silmäsairauteen, yleissairauteen, ravinnonpuutteeseen, vammoihin tai myrkyn vaikutukseen. 



 

 

Kaihia kuvataan sen sijainnin ja laajuuden mukaan: ne voivat olla lieviä, kohtalaisia tai 

voimakkaita. (Pärnänen, Wikström 2001) 

Primaaristen kataraktojen sanotaan johtuvan mykiön sisäisistä häiriöistä joihin ei siis löydy 

ulkoista syytä. Ne voidaan jakaa sen iän mukaan jolloin ne muodostuvat. Kongenitaalinen kaihi 

on synnynnäinen ja kehittyy sikiökaudella, ja johtuu useimmiten kohdun ympäristöhäiriöstä 

tiineyden aikana. Syntymästä 6-7 vuoden ikään mennessä kehittyneet kataraktat ovat ryhmä 

joka herättää eniten kiinnostusta, sillä tässä iässä ilmenevät perinnölliset kaihit. Ensi kertaa 

löydetyistä yksittäisistä pienistä mykiön samentumista ei voida arvioida, onko sairaus 

perinnöllinen vai ei, vaan koira tulee tutkia uudelleen noin vuoden kuluttua. Myös 

myöhemmässä iässä löytyneeseen kaihiin tulee suhtautua varauksellisesti, jos koiraa ei ole 

aikaisemmin tutkittu. (Pärnänen, Wikström 2001)  

Kennelliiton uusien sääntöjen mukaan: ”Alle vuoden iässä annettu virallinen 

silmätarkastuslausunto on PEVISA tarkistusten osalta voimassa vuoden. Vähintään vuoden 

iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman 

mukaisesti. (Hallitus 9/09, voimaan 1.1.2011)”. Eli käytännössä tämä tarkoittaa, sitä että 

pentuna peilatut jalostuskoirat tulee peilata vielä uudelleen ennen ensimmäistä pentuetta.  

Pulilla esiintyvät silmäsairaudet ilmenevät vasta aikuisiällä: kaihi, lievät distiachiaset ja MRD:t 

voivat pikkupennulla jäädä huomaamatta. Tärkeämpää onkin huolehtia siitä että kaikki 

jalostuskoirat peilataan vielä viimeisen kerran 7 - 9 vuotiaina, kuin siitä että kaikki pennut 

peilataan. On muistettava se, että peilaaminen ei ole ihan helppoa, vääriä löydöksiä tulee, ja 

vääriä terveitäkin. Myös tästä syystä, mitä useammin koira on peilattu, sitä varmemmin tulos 

on oikea. Pulin silmäsairaustilanne on erittäin hyvä, ei ole kuitenkaan riittävää että jalostuskoira 

peilataan vain kerran hyvin nuorena. Suositeltavaa olisi, että jalostuskoirat peilattaisiin 2 - 3 

kertaa aikuisena, esim. 2 v, 5 v ja 8 v.  

Pulin PEVISA:ssa on ollut silmäpeilaus, joka on kerrallaan 36 kk voimassa. Nykyisessä 

hyvässä tilanteessa tämä on edelleen riittävä. Koiria joilla perinnöllinen katarakta, gRD tai tRD, 

ei tule käyttää jalostukseen. Kasvattajien tulee kuitenkin huomioida Kennelliiton säännöt, jotka 

vaativat aikuispeilausta (koiran oltava vähintään 12 kk) jalostuskoirilta. (Hallitus 9/09, voimaan 

1.1.2011).  

Jalostuksentavoiteohjelman suositus on, että koiralle, jolla on jokin ei-jalostuksesta poissulkeva 

silmäsairaus (mRD, distichiasis, PPM tai jokin muu), kasvattaja valitsisi silmien osalta täysin 

terveen partnerin. 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 
Tutkittu 

% 
Terveitä Terveitä % 

2002 22 11 50 % 11 100 % 

2003 18 7 39 % 6 86 % 

2004 22 13 59 % 13 100 % 

2005 29 19 66 % 16 84 % 

2006 17 9 53 % 8 89 % 

2007 40 18 45 % 17 94 % 

2008 54 51 94 % 49 96 % 

2009 36 21 58 % 21 100 % 

2010 31 24 77 % 24 100 % 

2011 36 20 56 % 20 100 % 

 
Taulukko 23.  Suomessa vv. 2002 - 2011 syntyneiden pulien silmäpeilaustulokset  



 

 

Lähde: SKL:n KoiraNet helmikuu 2012     
 

Diagnoosi Esiintymiä 

Caruncular trichiasis, todettu 2 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 185 

Ektooppinen cilia, todettu 1 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, 
todettu 1 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 1 

PPM, iris-iris, todettu 3 

RD, multifokaali, todettu 1 

 
Taulukko 24.   Silmäpeilaustulokset vv. 2002 - 2011 syntyneet pulit 

Lähde: SKL:n KoiraNet helmikuu 2012   
 

 4.3.2 Muut Suomessa ja ulkomailla todetut merkittävät sairaudet 

 

Pulien terveystiedoista Suomessa tiedetään vähän ja tavoitteena on tehdä laajahko 

terveyskysely lähivuosina. 

Synnynnäisiä sydänvikoja, eri diagnooseja, erilinjaisilla koirilla, on muutamia, samoin kuin 

muita anomalioita. Jälkimmäisten perinnöllisyydestä ei ole mahdollisuutta saada tietoa, koska 

tarkkoja diagnooseja (lääkärintodistuksia) ei ole saatavilla. 

Kivesvikaa on esiintynyt neljällä Harmashatarhegyi Balogh Adonin jälkeläisellä. Koska 

uroksella on paljon jälkeläisiä, tämä riski on huomioitava jos uros kertaantuu pentueen 

sukutaulussa. Kivesvikaa (myös molemminpuolista kivesten laskeutumattomuutta) on melko 

paljon myös rodussa yleisesti. Vaikea kuitenkin arvioida onko ongelmaa keskimääräistä 

enemmän kuin muissa roduissa, koska tarkkoja tilastoja ei ole.  

USA:ssa on diagnosoitu: hypothyroidismia, maksa shunttia, yksittäisiä autoimmuunisairauksia, 

ihosairauksia, häntämutkia, patella luksaatioita ja liian lyhyitä häntiä. (Puli Club of American 

terveyskyselyn tulokset) USA:ssa rotu on myös CHIC rotu, joka saa tämän tittelin, kun se on 

terve silmien, lonkkien, polvien osalta, ja siltä on otettu degenaratiivisen myelopatian 

geeniteesti (yhtään tapausta ei ole tiedossa), vapaaehtoisesti voi testata kuulon, sydämen ja 

kyynäreet. (the Canine health Information Center) 

Ruotsissa SvkFUR (Ruotsin Unkarinpaimenkoirien rotujärjestö) on kerännyt terveyskyselyllä 

tietoa pulien terveydestä. Yhteenveto tuloksista on tehty 2003, heidän 2004 ilmestyneeseen 

RAS:iin (Rasspecifika avelsstrategier för puli), joka on vastine meidän JTO:lle. Yhteensä 

otoksessa oli 180 pulia, jotka rekisteröity 1990 - 2003, rekisteröinnit painottuivat ajanjakson 

loppupuolelle, koska kysely on aloitettu 2000 luvulla.  

Yhteenvedossa muistutetaan, että kyselylomake oli ongelmallinen erityisesti iho-ongelmien 

kohdalla, koska saman allergisen koiran kohdalle tuli monta eri iho-ongelma diagnoosia, vielä 

allergian lisäksi. Todennäköisesti otos ei myöskään ole edustava koko rodusta, vaan painottuu 

sairastaviin ja diagnoosin saaneisiin. 



 

 

Yleisinä ongelmina kyselyyn vastanneiden koirilla: purentaviat 10 % (lähinnä alapurentoja), 

ekseema 10 %, valeraskaudet nartuilla 13 % (ei pidetty ongelmana), korvatulehdukset 15 %, 

kutina 16 % (yleisempää uroksilla), iho ongelmat yhteensä 26 % (yleisempää uroksilla). 

Joitain tapauksia (5 - 10 kpl) oli allergioita, kivesvikoja, erilaisia vatsavaivoja, 

virtsatietulehduksia, anaalirauhasongelmia ja hyvänlaatuisia kasvaimia (nartuilla). 

Muutamia tapauksia (2 - 4 kpl) oli esiintynyt borreliaa, erlichiaa, heikentynyttä immuunivastetta, 

silmäsairauksia, toistuvia kurkkutulehduksia, kohtutulehduksia, syöpiä (nartuilla), 

sydänsairauksia, toistuvia ripuleita (uroksilla), hormonihäiriöitä (ei kilpirauhanen, ei diabetes) ja 

napatyria. 

Yksittäisinä tapauksina oli esiintynyt eosinofiilinen granulooma, patella luksaatio, 

maksasairaus, munuaissairaus, neurologinen sairaus (ei epilepsia), infektioherkkyys. 

(Rasspecifika avelsstrategier för puli 2004) 

Ruotsin uudemmassa terveyskyselyssä 174 pulia vuosilta 1985 - 2009 uusina sairauksina: 5 

yksilöllä on ilmennyt epilepsia kohtauksia, 2 saanut epilepsia diagnoosin, yhdelläkään ei 

lääkitystä. Kahdella koiralla on diagnosoitu kilpirauhasen vajaatoiminta. Korvatulehduksia on 

ollut peräti 39/174 pulista. (Svar Hälsoenkät puli 2009) 

Englannissa tehdyssä pulien kyselyssä vastausprosentti oli vain 24 %. 26 kuolleen 

perusteella: 9 oli kuollut syövän, 7 vanhuuden, 5 sydänvian, 2 luonneongelmien, 1 

aivoveritulpan, ja 1 kouristuskohtausten vuoksi. Kuoliniän mediaani oli 12 vuotta 5 kuukautta, 

nuorin oli kuollessaan 1 vuotta ja vanhin 17 vuotta 11 kuukautta. (Summary results of the 

Purebred Dog Health Survey for the Hungarian Puli Breed 2006) 

Elävien kohdalla vastausprosentti oli 30,6 %, 30/98 lomakkeesta palautettiin, 79 koiran tiedoin. 

Näiden keski-ikä oli 6 vuotta 2 kuukautta, nuorin oli 6 kuukautta ja vanhin 14 vuotta 9 

kuukautta. Näistä 48 (61 %) oli vastaajien mukaan täysin terveitä, ja 31:lla (39 %) oli yksi tai 

useampi sairaus. (Summary results of the Purebred Dog Health Survey for the Hungarian Puli 

Breed 2006)  

Tuloksissa ensin sairausryhmät, sitten yleisimmät kyseisen ryhmän sairaudet. Yleisimpiä olivat 

luuston sairaudet (9): erityisesti nivelrikot, lonkkaviat, murtumat; sydänsairaudet 

(8):erityisesti epäspesifit sivuäänet; silmäsairaudet (7): erityisesti kaihi, sidekalvontulehdus, 

entropium; kuulo (6): ulkokorvan tulehdukset; ihosairaudet (6) erityisesti ihottuma, 

karvanlähtö, hilseily; lisääntymiseen liittyvät (6): synnytysvaikeudet (fyysinen este), 

valeraskaudet, ruuansulatuselinten sairaudet (3): paksusuolentulehdus, ummetus, 

ruokatorven ahtauma; urologiset sairaudet (3) virtsakivet, kystiitti; immunologiset sairaudet 

(2) keliakia, ruoka-aineyliherkkyys. Loput sairaudet olivat kertaluonteisia diagnooseja. 

(Summary results of the Purebred Dog Health Survey for the Hungarian Puli Breed 2006)  

http://www.thekennelclub.org.uk/download/2508/hshungarianpuli.pdf 



 

 

 4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä

Immunologinen sairaus 3 vuotta 11 kuukautta 1

Kadonnut 2 vuotta 4 kuukautta 1

Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 3 kuukautta 7

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 1 vuotta 10 kuukautta 2

Luusto- ja nivelsairaus 1 vuotta 8 kuukautta 2

Muu sairaus, jota ei ole listalla 10 vuotta 1 kuukautta 2

Sydänsairaus 13 vuotta 9 kuukautta 1

Tapaturma tai liikennevahinko 2 vuotta 3 kuukautta 2

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 5 kuukautta 8

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 0 kuukautta 1

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 9 vuotta 4 kuukautta 11

Kaikki yhteensä 8 vuotta 10 kuukautta 38  
Taulukko 25. Pulin kuolinsyytilasto, syntymävuodet   -2012.  

Lähde: SKL:n KoiraNet joulukuu 2012 

Pulien kuolinsyistä on vasta vähän tilastoa. Jos tilastoista poistetaan onnettomuuksissa 

kuolleet ja kadonneet, rodun odotettu elinikä näiden tilastoitujen kuolleiden mukaan on 9,8 

vuotta. Tilastoja dominoivat syöpäsairaudet (6/33), erityisesti narttujen nisäkasvaimet ja näiden 

lisäksi imusolmukesyövät. Syöpäsairauksilla on geneettistä taustaa, tästä syystä onkin 

kasvattajien tärkeää pyrkiä välttämään yhdistämästä koiria, joiden lähisukulaiset ovat kuolleet 

samoihin syöpäsairauksiin. 

Ja kaikkien pulien omistajien, myös yksittäisen lemmikin omistajan, on syytä seurata 

vanhemman koiransa imusolmukkeiden ja erityisesti narttukoirien nisien seutuja. Jos narttua ei 

ole ajateltu jalostukseen, sen sterilointia voidaan suositella ensimmäisen tai toisen juoksun 

jälkeen. Pulille tyypillinen turkki vaatii ns. aikuiskarvan, eli kovan peitinkarvan. Tämä voi jäädä 

tulematta jos narttu steriloidaan ennen ensimmäistä juoksua, jolloin nisäkasvaimet parhaiten 

estettäisiin. Sterilointi taas selvästi myöhempinä vuosina ei niin hyvin ennaltaehkäise 

nisäkasvaimia. 

 4.3.4 Lisääntyminen 

 

Yhdistyksellä ei ole kerättyä tietoa rodun lisääntymisongelmista. Pentukuolleisuudesta eikä 

synnynnäisistä vioista ja epämuodostumista ole tietoja eikä lukuja. 

Urosten astumiskäyttäytymisestä ei ole kerättyä tietoa, mutta yleinen käsitys kasvattajien 

keskuudessa on, että osa uroksista ei ole yhtä halukkaita astumaan narttuja kuin toiset. 

Urosten pehmeys tai hyppyhaluttomuus voi johtaa siihen, että joistakin uroksista tulee 

matador-uroksia, kun käytetään vain varmaa astujaa.  

Nartuille on tehty jonkin verran keisarinleikkauksia, mutta mitään tilastoja leikkausten syistä 

(esim. 1 pentu, iso pentue, vanha narttu) ei ole kerätty. Kaksi normaalikokoista pentuetta on 

viime vuosina syntynyt keisarinleikkauksella. 

Ruotsissa tehdyn viimeisen terveyskyselyn mukaan jopa 20 % (11/53) nartuista oli jäänyt 

astutuksesta tyhjäksi (Svar hälsoenkät puli 2009). Myös Suomessa tyhjäksi jäämisiä on paljon.  

 

 



 

 

 4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

 

Pulin turkki täysin hoitamattomana menee hengittämättömäksi matoksi, joka aiheuttaa iho-

ongelmia. Myös turkin jääminen useammaksi päiväksi kosteaksi, koiran annetaan esimerkiksi 

uida kesällä päivittäin, aiheuttaa hot spottia eli akuuttia kosteaa dermatiittia. Pulin 

korvakäytäviä on syytä tarkkailla, toisilla yksilöillä nekin kasvavat täyteen karvaa ja 

korvatulehdus riski kasvaa. 

Rodussa ei ole lisääntymisongelmille altistavia piirteitä.   

 

 4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä hyvinvointi- ja terveysongelmista  

 

Rodulla ei ole tällä hetkellä erityisiä hyvinvointi- ja terveysongelmia. 

Edelleen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota yhdistelmien lonkkiin, omien lisäksi 

isovanhempien ja muiden lähisukulaisten, koska lonkkatilanne oli varsin huono vielä 

kymmenen vuotta sitten.  

Jotta muiden sairauksien osalta tilanne pysyisi nykyisenlaisena, on syytä kiinnittää huomiota 

pienen populaation monipuoliseen käyttöön, jottei mikään sairausgeeni pääse rikastumaan 

kannassa, ja jotta jatkossakin löydetään riittävän alhaisen sukusiitoksen yhdistelmiä. 

Yhtenä ongelmana voidaan pitää tiedon vähyyttä: erityisesti rodun kuolinsyistä ja 

lisääntymisongelmista on lähivuosina saatava kattavampaa tilastoitua tietoa.  

 4.4 Ulkomuoto 

 

Hyvin erikoisen karvan alta pitäisi löytyä liioittelematon ja terverakenteinen neliömäinen, 

luustonsa vahvuuteen nähden lihaksikas koira, jolla on eloisat lyhytaskeliset liikkeet. Koska 

rotu on työkoira, sen kokoon tulee kiinnittää huomiota, liian pienenä se ei enää kykene 

työtehtäväänsä. Vaikka rotu menestyy näyttelyissä, tulee varoa ei-rotutyypillisiä näyttäviä 

liikkeitä - maatavoittavaa ravia. Aiemmin rodun ongelmana on ollut rungon pituus, nykyään 

paljon useammin rintakehän puutteet, kallon malli, sekä liian pienet kuonot, ja tätä myöten liian 

pienet hampaat. Myös urosten sukupuolileima on usein puutteellinen koirien ollessa suositellun 

koon alle tai alarajalla. 

Pulilla hyväksytään Suomen rotumääritelmässä kolme väriä, musta, maszkos fakó (soopeli 

maskilla), ja valkoinen. Valkoinen on oma rotumuunnoksensa, joka arvostellaan Suomen ja 

näyttelyissä erikseen, muualla yhdessä. Koska Unkarissa hyväksytään rodulle myös harmaa 

väri, on suurimmassa osassa maita käytössä näyttelyissä ja rotumääritelmissä 

rotumuunnokset: 1) musta ja muut värit ja 2) valkoinen. Suomessa on käytössä puli muut värit 

ja valkoinen. Suomen KoiraNetissä käytetään maszkos fakó –väristä kummallista muunnosta 

maskadfako, joka lienee ruotsin ja unkarin sekoitusta. Yhdistyksellä ei ole tietoa mistä sana on 

tullut ja miksi se on otettu käyttöön.  

 4.4.1 Pulien näyttelytilastot 

 

Pulien yleisin näyttelyissä saavuttama arvosana on erinomainen (ERI) ja se on 76 %:lla 

näyttelyyn osallistuneista koirista. Erittäin hyvä (EH) arvosana on 19 %:lla koirista. Yli 90 % 



 

 

puleista on saanut joko EH:n tai ERI:n. Tämä tukee sitä käsitystä, että pulien taso Suomessa 

on ulkomuodollisesti korkea. 

 

2012 2011 2010 2009 YHT.

Näyttely-

käynnit kpl 243 220 281 280 1024
ERI 84,4 % 79,1 % 72,6 % 71,1 % 76,4 %

EH 14,4 % 16,4 % 21,0 % 21,4 % 18,6 %

H 0,4 % 2,7 % 4,6 % 3,9 % 3,0 %

T 0,4 % 1,8 % 0,7 % 1,1 % 1,0 %

HYL 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % 0,6 %

EVA 0,4 % 0,0 % 0,4 % 1,1 % 0,5 %  

Taulukko 26. Pulien näyttelykäynnit vv. 2009 - 2012 

Lähde: SKL:n KoiraNet joulukuu 2012 

 

 4.4.2 Jalostuksessa huomioitavat seikat ulkonäössä 

 

Unkarinpaimenkoirat ry. päivitti yhdessä kouluttavien tuomarien kanssa yhdistyksen 

tuomarikoulutusmateriaalin 2010, seuraavat kappaleet ovat tästä materiaalista. 

Yleisvaikutelma: Keskikokoinen, vahvarakenteinen, neliömäinen koira, jolla on kevyt, ei 

kuitenkaan liian hento luusto. Melko tiivis runko on kauttaaltaan hyvin lihaksikas. Yksittäisten 

ruumiinosien rakennetta on vaikea arvostella, sillä koko runko on runsaan, pantoja ja nyörejä 

muodostavan karvapeitteen peitossa. Sen vuoksi on tarpeellista koiraa arvostellessa 

tunnustella sitä käsin. Pään karvapeite on niin runsas, että pää vaikuttaa pyöreältä ja silmät 

ovat karvan peitossa. Lantion päälle kaartuvan, runsaskarvaisen hännän vuoksi runko näyttää 

hieman kohoavan takaosaa kohti. HUOMIOITAVAA: Tulee muistaa, että pulin tulee olla 

jäntevä ja lihaksikas työkoira.  

Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus; rintakehän syvyys on 
hieman alle puolet säkäkorkeudesta; kuonon pituus on kolmannes pään koko pituudesta. 
HUOMIOITAVAA: Koska pulin rintakehän tulee olla alle puolet sen korkeudesta, koiralla pitää 
olla selvästi raajakorkeutta. Lyhytraajaisuus ja mataluus on rodussa ongelma, johon on syytä 
kiinnittää huomiota. Myös pitkärunkoisuutta ja pitkäkuonoisuutta esiintyy. 
 
Pää: Edestä katsottuna pyöreä, sivulta katsottuna vaikuttaa soikealta. Kallo-osa: Pieni ja 
kevyt. Kulmakaaret ovat voimakkaasti kehittyneet. HUOMIOITAVAA: Kallon tulee olla pyöreä, 
kuonon 1/3 pään pituudesta. Kallon malli on syytä arvioida käsin, samoin kuonon pituus. 
Litteäkalloisuutta ja pitkäkuonoisuutta esiintyy. Kuono on tylpästi pyöristyvä, ei suippo. 
Suippokuonoisella etuhampaat eivät useinkaan mahdu siistiin riviin. Koiran ollessa täydessä 
karvapeitteessä pää näyttää pienehköltä verrattaessa sitä kokonaisuuteen.  
 
Otsapenger: Niukka. Kirsu: Melko pieni ja musta. Kuono-osa: Ei suippo, kuononselkä on 
suora. Huulet: Tiiviit ja tummapigmenttiset. Hampaat/purenta: Täydellinen leikkaava purenta, 
jossa hammaskaavion mukaisesti 42 hammasta. HUOMIOITAVAA: Pulin huulien tulee olla 
tiiviit. Pigmentin tulee aina olla lähtökohtaisesti musta, mutta valkoisen pulin kuonon 
talvipigmentti tulee suhteuttaa vuoden aikaan ja koiran muuhun laatuun. Hampaat ovat 
säännölliset ja voimakkaat. Kaikki poikkeavuudet purennassa ja hampaissa tulee huomioida, 
kuten hammaspuutokset ja epäsäännöllisyys hammasrivissä.  
 



 

 

Silmät: Keskikokoiset, tummanruskeat, hieman vinoasentoiset ja kohtuullisen kaukana 
toisistaan. Ilme on eloisa ja älykäs. Silmäluomet ovat tiiviit ja hyvin pigmentoituneet. 
HUOMIOITAVAA: Pulin silmät ovat mantelinmalliset. Ulkonevat silmät eivät ole rodunomaiset. 
Silmät eivät saa vuotaa tai rähmiä.  
 
Korvat: Keskikorkealle kiinnittyneet, tyvestään leveät, riippuvat, V:n muotoiset ja 
pyöreäkärkiset. HUOMIOITAVAA: Korvanlehden ulkoreunan tulee ulottua silmän sisäkulmaan 
saakka. Oikea korvanpituus on ½ pään pituudesta. Pystyt, pyöreät, liian suuret, raskaat tai liian 
pienet korvat ovat virheelliset.  
 
Kaula: Keskipitkä, kiinteä, hyvin lihaksikas ja runsaskarvainen, muodostaa noin 45:n asteen 
kulman vaakatasoon nähden. HUOMIOITAVAA: Paksusta karvapeitteestä johtuen pulin kaula 
ei merkittävimmin erotu rungosta. Koiran tuleekin antaa hieman ”kaulaton” vaikutelma. Selvästi 
erottuva kaula, on joko liian pitkä, tai liian pysty. 
 
Ylälinja: Suora, vaikuttaa hännänasennon vuoksi hieman takaosaa kohti nousevalta. Säkä: 
Vain hieman ylälinjasta kohoava. Selkä: Keskipitkä, suora, kiinteä ja lihaksikas. Lanne: Lyhyt 
ja hyvin vahvalihaksinen. Lantio: Lyhyt ja hieman viisto. Rintakehä: Syvä ja pitkä, kylkiluut 
ovat hyvin kaareutuneet. Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on vähitellen taaksepäin nouseva. 
HUOMIOITAVAA: Säkä ei ole korostunut, mutta havaittavissa. Rintakehä on tilava, keskileveä, 
syvä, pitkä, ei kuitenkaan tynnyrimäinen. Hieman viisto lantio ei ole erottuva, koska koiran 
hännän tulee olla tiiviisti kiepillä lantion päällä. Leveä takaosa on tärkeä etenkin nartulla, 
ihanteellinen narttu liikkuu takaa hieman leveämmin kuin edestä. Katsottaessa koiraa 
takaapäin, takaosa peittää etuosan. Kevytluustoisuus ja koiran kaikkinainen kapeus, keveys, 
on Suomen kannassa ongelma, johon on syytä kiinnittää huomiota. 
 
Häntä: Keskikorkealle kiinnittynyt, runsaskarvainen ja asennoltaan lantion päällä litteällä 
kierteellä. Ojennettuna häntä ulottuu kintereisiin. HUOMIOITAVAA: Hännän pitkät karvat 
sekoittuvat lähes huomaamattomasti lantion karvoihin, jolloin häntää ei juurikaan näy. Häntä 
saa olla tiukallakin kierteellä, kunhan se on lantion päällä. Häntä ei saa olla sirppimäinen kuten 
pumilla, josta näkyy valo läpi. Hännän tulee ja se saa ilmentää pulin mielialoja. Tyypillisellä 
koiralla, häntä on  useimmiten selän päällä. Arvosteltaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti 
liian alas kiinnittyneisiin häntiin, jolloin koira vain harvoin nostaa hännän oikeaan asentoon, 
sekä liian lyhyisiin häntiin ja häntämutkiin. Paimenkoiralla tulee kuitenkin sallia paimenkoukku. 
 
Eturaajat Lavat: Lapaluut ovat viistot ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Säästä vedetty pysty linja 
osuu rinnan etuosan syvimpään kohtaan. Lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus on 100-110 
astetta. Olkavarret: Keskipitkät ja hyvin lihaksikkaat. Kyynärpäät: Tiiviisti rintakehän 
myötäiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus on 120-130 Kyynärvarret: Pitkät, 
suorat ja kuivalihaksiset. Käpälät: Lyhyet ja pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Kynnet 
ovat mustat tai tumman liuskeenharmaat. Päkiät ovat tummat ja kimmoisat. Käpälät ovat 
yhdensuuntaiset, eteenpäin suuntautuneet ja kohtuullisen kaukana toisistaan. 
HUOMIOITAVAA:  Eturaajat suorat ja lihaksikkaat. Löysät lavat ja huono lihaksisto ei ole 
toivottua. 
 
Takaraajat: Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat kohtuullisen kaukana toisistaan ja 
yhdensuuntaiset. Lantion ja reiden välinen kulmaus on noin 100-110 . Polvikulma on 100-110 . 
Reidet ja sääret: Pitkät ja hyvin lihaksikkaat. Kintereet: Kuivat ja selväpiirteiset. Välijalat: 
Lyhyet. Käpälät:  Hieman etukäpäliä litteämmät, muutoin samanlaiset. Liikkeet:  Hyvin eloisat 
ja vauhdikkaat. Askeleet ovat lyhyet. Tyypillinen liikunta on usein lyhyt- ja nopea-askelista sekä 
hypähtelevää. Koiralla on taipumus pyörähtää itsensä ympäri. HUOMIOITAVAA: Oikeanlaiset 
kulmaukset takaavat rodunomaiset liikkeet, jotka tulevat vain vähän ulos rungon alta. 
Takaraajojen asento on hieman leveämpi kuin eturaajojen. Vaikka puli on paimenkoira, sillä ei 
ole paimenkoiran pitkää maatavoittavaa ravia, vaan se liikkuu rodulle tyypillisellä nopealla 
lyhyellä askeleella.  
 
Nahka:  Poimuton, tiivis ja voimakkaasti pigmentoitunut. Paljaat iho-alueet ovat kaikilla 
värimuunnoksilla mustat tai liuskeenharmaat. HUOMIOITAVAA: Toivottavaa on, että pulin 



 

 

kitalaki ja suu ovat selvästi pigmentoitunut. Kynsien ja päkiöiden tulee olla mustat tai 
liuskeenharmaat.  
 
Karvapeite: Pennun karvapeite on tiheää ja laineikasta tai kiharaa. Myöhemmin siihen 
muodostuu karvatupsuja, joista kehittyy tiukkoja pantoja ja nyörejä. Karvapeite koostuu 
karheasta peitinkarvasta ja hienosta aluskarvasta. Näiden kahden karvatyypin suhde määrää 
karvapeitteen laadun. Jos peitinkarvaa on runsaasti enemmän kuin aluskarvaa, karvapeite on 
epätyypillinen ja hieman harottava. Jos aluskarvaa on runsaasti enemmän, mikä ei ole 
toivottavaa, karvapeite on liian pehmeä, huopaantunut ja vaikea hoitaa. Näiden kahden 
karvatyypin välinen perinnöllisesti määräytynyt oikea suhde saa aikaan silmää miellyttäviä 
pantoja tai nyörejä, jotka ovat helppohoitoisia. Lanteen ja lantion päällä sekä reisien 
takaosassa nyörit ovat pisimpiä (20-30cm). Päässä ja raajoissa ne ovat lyhimpiä (10-12cm). 
Pään karvapeite on ihanteellinen, kun se muodostaa vahvoja nyörejä, jotka peittävät kasvojen 
alueen. Auki kammattu tai hoitamaton, takkuinen karvapeite ei ole toivottava. 
HUOMIOITAVAA: Pulin pentukarva on tasalaatuista. Karva muuttuu aikuistumisen myötä (8-
18kk), siten että siinä on selvästi peitin- ja aluskarva. Tässä iässä karva myös takkuuntuu 
voimakkaasti. Omistajan tuleekin tehdä työtä avatakseen siihen karvatupsut, joista nyörit 
alkavat muodostua.  Pulin karva voi muodostaa nyörejä, laattoja tai pantoja, joukossa voi olla 
hiukan avointa karvaa, mutta ei häiritsevästi. Karvan tulee olla liikkeitä myötäilevää, ei liian 
kovaa ja jäykkää.  
 
Värit: 

a) Musta; musta, jossa vähäinen häivähdys ruosteenpunaista tai harmaata; 
kellanruskea, jossa selvä musta maski. Valkoinen, halkaisijaltaan korkeintaan 5cm:n 
kokoinen rintamerkki hyväksytään. Valkoista väriä varpaiden välissä ei pidetä virheenä. 

 
b) Helmenvalkoinen ilman minkäänlaista pellavanvaaleaa vivahdetta.  

 
Kaikki edellä mainituista poikkeavat värit tai merkit eivät ole toivottuja. 

 
 
HUOMIOITAVAA:  
Musta : Etenkin nyörien päät voivat vivahtaa ruskeaan, ruosteen väriin tai harmaaseen. Se ei 
ole virhe. 
Kellanruskea maskilla: Koiralla tulee olla musta maski, musta pigmentti, mustaa karvojen 
kärjissä, korvissa ja hännässä, joskus myös koko rungossa. Rungon karva vaihtelee 
tummemmasta ruskeasta jopa vaaleaan kerman sävyyn ja saattaa vaihdella jopa vaaleaan 
harmaaseen. Kaikki sävyt hyväksytään, kunhan koiralla on musta maski ja pigmentti. Harmaa 
koira, jolla on selvä maski on maskillinen fakó (suom. kellanruskea, soopeli maskilla) ja sallittu 
väri. 
Siniharmaa, harmaa: Tasaisen harmaa koira, ilman maskia, on rotumääritelmän vastainen. 
Vain ikäharmaus on sallittua. FCI:n rotumääritelmäkäännöksen vuoksi Unkarissa harmaa eli 
szürke on sallittu. Kuten myös USA:ssa ja Englannissa. 
Kermanväri, aprikoosi: Ei rotumääritelmän mukainen väri. Selvästi keltaista ja aprikoosia 
koiraa ei tule palkita. Jos valkoisessa koirassa on keltaista sävyä, tulee virhe suhteuttaa koiran 
muuhun laatuun. Geneettisesti valkoinen ja keltainen koira ovat rodussa samoja. USA:ssa ja 
Englannissa aprikoosi on sallittu väri. 
Ruskea: Erittäin harvinainen, ei sallittu väri. Koiralla on myös ruskea pigmentti. 
Valkoinen: On syntyessään kokovalkoinen musta pigmenttinen. Kasvatetaan ja arvostellaan 
Suomessa ja Unkarissa omana rotunaan. Monessa muussa maassa esim. Ruotsissa 
arvostellaan kaikki värimuunnokset yhtenä rotuna. 
 
Pulin tulee aina olla yksivärinen lukuun ottamatta maskillista koiraa. Rinnassa korkeintaan 5cm 
läpimittainen valkoinen läiskä on sallittu, samoin jokunen valkea juova varpaiden välissä. Muut 
värimerkit ovat ei toivottavia. Tyypillinen virhe rodussa on merkkivärisyys. Yksivärisellä koiralla 
karvan pituuteen ja koiran ikään liittyy erisävyistä haalistumista. Nyörit ovat kuollutta karvaa, 
joten ne harvoin ovat kirkkaan puhtaan väriset, yleensä ne ovat tavalla tai toisella haalistuneet.  
 



 

 

Koko ja paino:  
Säkäkorkeus: 
Urokset 39-45cm; ihannekorkeus 41-43cm; 
nartut 36-42cm; ihannekorkeus 38-40cm. 
Paino: 
Urokset 13-15kg 
nartut 10-13kg. 
HUOMIOITAVAA: Sukupuolen tulee näkyä pulista ensisilmäyksellä. Juniori ikäinen puli 
näyttään kevyemmältä ja korkeammalta kuin täysikarvapeitteinen koira ja sen vuoksi 
kokenutkin arvostelija voi arvioida koiran koon väärin.  Nuorena koira näyttää helposti 
pitkärunkoiselta, kun karvanpituus vääristää mittasuhteita.  
 
 

 5. YHTEENVETO  AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 

TOTEUTUMISESTA  

  

Pulin edellinen JTO oli voimassa 2007 - 2012. Rodun rekisteröinnit ovat maltilliset nousseet, 

jakautuen viimeisinä parina vuotena niin mustiin kuin valkoisiin. 

Vuosina 2007 - 2011 tehtiin 35 mustaa tai muunväristä yhdistelmää, ja 1 väriristeytys, näistä 3 

ei täyttänyt JTO:ta. Kaksi kertaa syynä oli, että yhdistelmä oli uusinta, ja yhdessä syynä 

yhdistelmässä emältä puuttui rakennenäyttö (näyttelytulokset tai jalostustarkastus). Valkoisia 

pentueita syntyi 2007 - 2011 4, jotka kaikki olivat JTO:n suositusten mukaisia Vuonna 2007 

syntyi yksi valkoinen pentue, ja tauon jälkeen vuonna 2010 kaksi pentuetta ja vuonna 2011 

yksi pentue. Vuosina 2010 - 2011 syntyi myös kolmeen musta-musta pentueeseen valkoisia 

pentuja. 

Vuosien 2007 - 2011 välisenä aikana yhdistykseltä haettiin yhtä PEVISA-poikkeuslupaa 

vahinkopentueelle, jonka vanhemmat tutkittiin pentujen syntymän jälkeen. Yhdistys puolsi 

poikkeuslupaa, mutta Kennelliitto ei sitä antanut. Musta-valkoinen poikkeuslupia haettiin 3, 

joista kaksi sai puollon, ja joista toinen puolletuista tuotti pentueen. 

PEVISA tutkimuksena pulilla JTO:ssa oli lonkat ja silmät. Pulin lonkkanivel tilanne on aiempaa 

selvästi parempi Suomessa, lonkkien ka indeksi 2,34 (2004 - 2008), kun se aiemmin oli 2,9 

(1998 - 2003). Näyttää siis siltä että ongelma vastaa erittäin hyvin jalostuksellisiin 

toimenpiteisiin ja näitä on järkevä jatkaa. Edelleen kuitenkin 20 %:lla vuosina 2004 - 2008 

syntyneistä kuvatuista, on ollut D- tai E-lonkat. Näin ollen raja-arvona on syytä pitää edelleen 

D, kuten aiemminkin.  

Tulevaan PEVISA:an voidaan ottaa myös, jo edellisessä JTO:ssa suosituksena ollut 

yhdistelmärajaus, eli että yhdistelmän indeksi ei saa olla korkeampi kuin 3. Vuosina 2007 - 

2011 kaikki tehdyt yhdistelmät ovat jo täyttäneet tämän ehdon. Yhdistelmiä D-D (eli 4) ja D-C 

(3,5) ei saa jatkossa tehdä. Yksinkertaisessa indeksiin perustuvassa jalostuksessa arvotetaan 

tutkimustulokset numeroin ja pyritään tekemään koko populaation keskiarvo indeksiin 

verrattuna indeksiltään parempia yhdistelmiä. Vuosina 2004 - 2008 pulien indeksi on ollut 

peräti 2,34. Tavoitteena olisi parantaa tätä entisestään. 

Erityisen aktiivisesti puleja on edellisen JTO:n voimassaolon aikana silmäpeilattu, osa 

kasvattajista otti tavaksi pentupeilauksen, Vuosien 1999 - 2008 aikana on syntynyt 219 pulia, 

joista 123 on tutkittu, eli 51 %. Tutkituista 115 eli 93 % on ollut terveitä. Näin ollen 53 % 

kaikista ajanjaksolla syntyneistä on todettu olleen ainakin peilaushetkellä terveitä. Parhaimpina 

vuosina, eli 2005: 27 syntyneestä on tutkittu 63 %, ja vuoden 2008: 52 syntyneestä peräti 88 % 



 

 

on peilattu. Vuoden 2008 tutkituista iso on pentupeilattuja. Diagnoosilöydöksinä: 3 trichiasis, 2 

PPM iris-iris, 1 distichiasis/ektooppinen cilia, 1 mRD ja 1 PHTVL/PHPV avoin.  

Kennelliiton uusi silmäpeilaussääntö ohjeistaa peilaamaan erityisesti jalostuskoirat vasta 

aikuisena, tulevaisuus näyttää mihin suuntaan tämä vie pulien silmäpeilaustilastoja, ja 

kasvattajien käytäntöjä. Nythän pentupeilatut silmät näyttävät KoiraNet tietokannassa 

”terveiltä” vanhuuteen saakka, ja vaikka peilaus ei olisi enää vuosiin ollut virallisesti voimassa. 

Edellisen JTO:n aikana kasvattajat PEVISA-tutkituttivat kasvattejaan hyvin, mutta muun 

terveystiedon kerääminen ja kartuttaminen näin pienipopulaatioisessa rodussa on ollut erittäin 

hankalaa, ja myös rodun kotimaasta on hankala saada mitään tilastoja. Tulevana JTO kautena 

muun kuin PEVISA-terveystiedon kerääminen tuleekin olemaan painopistealueena. 

  

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 6.1 Jalostuksen tavoitteet 

  

Tavoitteena on ylläpitää pulin tämänhetkinen terveystilanne ja saada rekisteröinnit maltillisesti 

nousemaan. Suljetussa populaatiossa geenipooli pienenee vääjäämättä, tästä syystä pyritään 

saamaan mahdollisimman moni koira jalostukseen, ja välttämään yksittäisten jalostuskoirien 

liikakäyttöä. 

 

 6.2 Uhat ja mahdollisuudet 

  

Vahvuudet 
      -   puli on suhteellisen terve rotu 

- maailmanlaajuinen populaatio 
mahdollistaa ei sukulaisten 
löytymisen 

- Suomen kanta on hyvä 19 % 2000 
- 2011 rekisteröinneistä tuonteja  

- uusia kasvattajia Suomessa ja 
Unkarissa  

 

Heikkoudet 
- pulin huonohko lonkkatilanne 
- muista kuin PEVISA sairauksista 

vähän tietoa 
- näyttöä rodun luonteesta ja 

toimintakyvystä vähän (toko ja 
agility tuloksia) 

- vaikeahoitoisen ja haisevan turkin 
maine  

- valkoisen rotumuunnelman 
populaation koko ja mahdolliset 
terveysongelmat 

Mahdollisuudet 
- terveyden vuoksi rotu tulee 

suositummaksi, ja ostaja kanta 
monipuolistuu 

- populaatio laajenee, jalostusvalinta 
helpottuu 

- rodun lonkkatilanne paranee 
- rotu alkaa näkyä enenevässä 

määrin myös agility, toko 
harrastuskoirana 

- kasvattajien määrä lisääntyy 
- internet mahdollistaa 

Uhat 
- luonneominaisuuksien 

heikkeneminen, jos koira ajatellaan 
vain turkkirotuna 

- sisäsiitoskertoimien nousu eri 
maissa ja keskityttäessä värien 
kasvatukseen (eri värejä 
kasvatettaessa erillään omina 
populaatioinaan) 

- pentueiden ja erityisesti 
rekisteröityjen pentujen määrän ja 
populaation edelleen 



 

 

terveystietojen jakamisen 
- myös Unkarissa yhteen 

rotuyhdistykseen, Hungaria Puli 
Klub, siirtymisen myötä tilastointi 
rodun rekisteröinneistä ja 
terveystutkimuksista paranee 

- rodun maahantuonnit ja 
pentueiden ss-asteet pysyvät 
nykyisellä erinomaisella tasolla 

pieneneminen Euroopassa 
- terveystietojen ja 

rekisteröintitietojen pysyminen 
pimennossa rodun kotimaassa 
Unkarissa 

 
 
 
 

 

 

 

6.3 Varautuminen ongelmiin 

 

Riski Syy Varautuminen Miten 
vältetään  

Toteutuessaan 
merkitsee 

1) Kasvatus 
vähenee 
nykyisestä 
kaikkialla 
maailmassa 
ja geenipooli 
pienenee. 
 
 
 
 

Uudet 
muotirodut 
vievät ostajia. 
Unkarissa 
kaikkien koirien 
määrä vähenee. 

Yhdistys tukee 
kasvattajia ja 
puli-ihmisiä 
tekemään 
yhteistyötä 
maiden rajojen 
yli ja tekee 
yhteistyötä 
rodun 
ulkomaisten 
rotujärjestöjen 
kanssa. Yhdistys 
pyrkii myös 
englanninkielise
en tiedotukseen. 
(internetsivut) 
 
 

Pidetään oma 
geenipooli 
riittävän 
laajana ja 
rekisteröinnit 
riittävällä 
tasolla. 
 

Vaikeuksia 
löytää uusia 
erilinjaisia 
jalostuskoiria. 
Jalostusvalinta 
vaikeutuu ja 
lopulta rotu 
voidaan jopa 
menettää. 

2) Kasvatus 
vähenee 
Suomessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)Rotu ei myy.  
 
 
 
 
 
b)Jalostuskoirien 
hankinta 
vaikeutuu. 

a)Yhdistys 
markkinoi ja 
jakaa tietoa 
rodusta 
sopivissa 
tilaisuuksissa. 
 
b) Yhdistys 
tiedottaa, antaa 
jalostusneuvoja 
ja järjestää 
jalostustarkastuk
sia. Yhdistys 
auttaa 
tuontikoirien 

Vältetään 
pullonkaula 
tilanteet 
populaatiossa 
rajaamalla 
yksittäisten 
jalostusyksilöi
den käyttöä, 
niin että se 
pysyy 
terveellä 
tasolla 
suhteessa 
populaation 
kokoon.  

Nykyinen kanta 
tai koko rotu 
voidaan 
menettää 
Suomesta. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hankinnassa ja 
pitää yllä 
yhteyksiä 
ulkomaille. 
 

3) Rodun 
lonkkatilanne 
huononee 
entisestään 
Suomessa. 

Kasvattajat eivät 
suhtaudu 
ongelmaan 
riittävän 
vakavasti. 
Rodun 
kotimaassa ei, 
eikä monessa 
muussakaan 
maassa -
pentueen 
vanhemmilta ei 
vaadita 
lonkkakuvaustul
oksia.  

Nykyistä 
suurempi osa 
populaatiosta 
lonkkakuvataan 
ja tehdään 
tiukempaa 
jalostusvalintaa. 
Tuontikoiria 
tuotaessa 
tuodaan 
terveeksi 
virallisesti 
kuvattujen 
vanhempien 
jälkeläisiä tai 
terveeksi 
kuvattuja 
aikuisia. 

JTO:ssa ja 
PEVISA:ssa 
tiukempi 
suhtautumine 
ongelmaan, 
sekä 
tiedottaminen
. 

Pulista ei ole 
enää fyysisesti 
alkuperäiseen 
paimennusteht
äväänsä, eikä 
sellaisiin 
aktiivisiin 
harrastuksiin, 
joihin sillä 
psyykkisesti 
olisi 
erinomaiset 
edellytykset. 

4)Populaatios
ta löytyy 
muita laajalle 
levinneitä 
perinnöllisiä 
sairauksia 
lonkkavian 
lisäksi. 

Rodun 
populaation 
terveystietojen 
keruussa on ja 
on ollut puutteita 
Suomessa.  

Populaation 
terveystilanteest
a kerätään tietoa 
aikaisempaa 
systemaattisem
min. Otetaan 
mallia muiden 
yhdistysten 
onnistuneista 
”pakotteista” 
kerätä tietoa 
esim. 
sitoumuskasvatt
ajajärjestelmät. 

Ongelmista 
tiedotetaan 
avoimesti ja 
faktatietoihin 
perustuen 
yhdistyksen 
lehdessä ja 
kotisivuilla. 

Kasvatustyö 
vaikeutuu, 
kasvattajat 
lopettavat. ks. 
1) ja 2) 

5) Rodun 
luonteesta 
katoaa 
tyypillinen 
työkoiran 
energisyys. 

Rodun 
harrastajat 
keskittyvät 
näyttelymenesty
kseen.  

Yhdistys pitää 
tiedotuksessaan 
yllä oikeaa 
käsitystä pulin 
luonteesta. 
Yhdistys 
järjestää 
vuosittain 
luonnetestin tai 
MH-kuvauksen. 

Jalostuksess
a kiinnitetään 
luonteisiin 
huomiota. 

Rotu menettää 
alkuperäisen 
ideansa. 



 

 

Ja yhdistys 
järjestää BH-
kokeen, jolla 
tukee koirien 
omistajia 
hankkimaan 
rodulle pk-
oikeudet 
takaisin. 

 

  

 6.4 Rotujärjestön toimenpiteet JTO:n toteuttamiseksi yleisesti 

  

Rotujärjestö pyrkii suosituksillaan ohjaamaan kasvattajia käyttämään jalostuksessaan 

jalostuskoirina yksilöitä, jotka vastaavat edellä kuvattuja vaatimuksia. Jalostuskoirat ovat 

tyypiltään, luonteeltaan ja rakenteeltaan mahdollisimman rodunomaisia. Jalostuskoirat 

täyttävät PEVISA:n ehdot ja ovat muutenkin terveitä. 

Rotujärjestö tulee kartoittamaan rodun terveydentilaa terveyskyselyillä ja jakamaan niistä 

saatua tietoa. Rotujärjestö pyrkii järjestämään jalostustarkastuksen joka toinen vuosi, kuten 

myös ulkomuototuomarikoulutuksen. Rotujärjestö pyrkii vuosittain järjestämään jalostukseen 

liittyvän luennon, ja järjestämään luonnetestin tai MH luonnekuvauksen, ja roduille tehdään 

ihanneprofiilit sekä MH luonnekuvaukseen että luonnetestiin. Rotujärjestö kannustaa 

kasvattajia yhteistyöhön ja avoimuuteen, terveystutkituttamaan ja luonnetestauttamaan 

koiriansa. 

Noudatetaan SKL-FKK:n jalostukseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, rodun PEVISA 

määräyksiä, Unkarinpaimenkoirat ry:n sääntöjä, pentuvälityksen ohjeita ja 

kasvattajasitoumusta. Annetaan kasvattajille ja rodun harrastajille rotuun liittyvää tietoa. 

1) Yhdistys valvoo ja tukee rodun kasvattajia 

- yhdistys ei tee yhteistyötä kasvattajien kanssa, joiden kasvatustyö on selvästi 

epäeettistä, ja eläinsuojelullisesti arveluttavaa (Eläinsuojelulaki- ja asetus) 

- eikä myöskään sellaisten kasvattajien jotka säännöllisesti rikkovat Kennelliiton 

kasvattajasitoumusta ja rekisteröintisääntöjä (SKL:n Koirarekisteriohje 2006 ja 

Kasvattajasitoumus) 

- yhdistys antaa kasvattajilleen koulutusta, ja kerää ja jakaa tietoa tämän JTO:n 

sisältämistä asioista  

- kasvattajille, jotka kertovat pennun ostajille yhdistyksestä, ja maksavat näiden 

pentujäsenmaksun, yhdistys tarjoaa ilmaista mainostilaa 

 

2) Populaation kokonaistila ja rakenne 

- Unkarinpaimenkoirat ry jakaa aktiivisesti rotutietoa kaikille rodusta kiinnostuneille 

(internetsivut, rotuneuvoja, yhdistyksen rotuesittelyt) 



 

 

- yhdistys ylläpitää nettisivuja ja pentuvälitystä 

- yhdistys järjestää kasvattaja- ja rotupalavereja 

- yhdistys antaa jalostusneuvontaa ja ylläpitää jalostusuroslistaa 

 

3)Terveys 

- yhdistys kerää terveystietoja terveyskyselyillä 

- yhdistys seuraa vuosittain PEVISA -sairauksien esiintymistä 

- yhdistys seuraa rodun terveystilannetta ulkomailla 

- yhdistys tiedottaa lehdessä ja internetsivuilla rodussa esiintyvistä sairauksista 

- yhdistys mahdollistaa kasvattajien tiedottamisen omista linjoistaan löytyneistä 

sairauksista ilmaiseksi haluamallaan tavalla (lehdessä tai vain 

jalostustoimikunnan tiedostoissa)  

- yhdistys järjestää terveyspalavereja akuuteista aiheista 

 

4) Luonne 

- yhdistys kerää luonteista tietoa kyselyin ja seuraa luonnetestien tuloksia 

 yhdistys järjestää luonnetestejä ja MH-kuvauksia 

- yhdistys tukee pulien omistajia osallistumaan koirineen erilaisiin harrastuksiin 

 

5) Ulkomuoto 

- yhdistys seuraa vuosittain näyttelytuloksia ja julkaisee vuosikirjaa  

- yhdistys järjestää jalostustarkastuksia vuosittain 

- yhdistys antaa jalostusneuvoja 

  

 6.5 Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi 

 

 

VUOSI 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

Terveyskysely 

kaikille 

unkarilaisten 

paimenkoirien 

omistajille. 

Järjestetään 

luonnetesti 

ja/tai MH-

kuvaus. 

Järjestetään 

Järjestetään 

luonnetesti  

ja/tai MH-

kuvaus. 

Järjestetään 

Terveyskysely 

kaikille 

unkarilaisten 

paimenkoirien 

omistajille. 

Järjestetään 

luonnetesti ja/tai 

MH-kuvaus. 

Järjestetään 

jalostus-



 

 

Toimenpiteet Järjestetään  

luonnetesti ja/tai 

MH-kuvaus. 

Tehdään 

ihanneprofiili 

luonnetestiin ja 

MH 

luonnekuvauksee

n 

Järjestetään 

jalostustarkastus  

jalostus- 

tarkastus 

jalostus-

tarkastus 

Järjestetään 

luonnetesti ja/tai 

MH-kuvaus. 

Järjestetään 

jalostustarkastus  

tarkastus 

 

Taulukko 27.      Rotujärjestön toimenpiteiden aikataulu vuosille 2013 – 2017 
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 8. LIITTEET 

 

Liite 1. MH-kuvauksen tulosten lukuohje  

 



1 2 3 4 5

1a. KONTAKTI 

Tervehtiminen

Torjuu kontaktia,  murisee tai

yrittää purra

Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta 

siihen, ei väistä

Ottaa itse kontaktia tai vastaa

siihen

Mielistelevä kontaktinotossa,

hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI

Yhteistyö

Ei lähden vieraan ihmisen 

mukaan /  Ei kokeilla

Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole

kiinnostunut TO:sta

Lähtee mukaan halukkaasti,

kiinnostuu TO:sta

Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, 

erittäin kiinnostunut TO:sta

1c. KONTAKTI

Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää 

purra Väistää tai hakee tukea ohjaajasta

Hyväksyy käsittelyn
Hyväksyy ja ottaa kontaktia

Hyväksyy ja vastaa liioitellulla 

kontaktilla

2a. LEIKKI 1

Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/

vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on 

aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja 

on hyvin aktiivinen

2b. LEIKKI 1

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai 

etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen

vauhdista

2c. LEIKKI 1

Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei 

vedä vastaan

Tarttuu, vetää vastaan, mutta

irrottaa ja tarttuu uudestaan/

Korjailee otetta

Tarttuu heti koko suulla, vetää

vastaan kunnes TO irrottaa

Tarttuu heti koko suulla, vetää

tempoo, ravistaa - kunnes TO

irrottaa

3a. TAKAA-AJO Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää

Aloittaa etenemisen hitaasti,

voi lisätä vauhtia, seuraa koko 

matkan saalista

Aloittaa kovalla vauhdilla 

päämäärähakuisesti, pysähtyy 

saaliille

Aloittaa heti kovalla vauhdilla

juosten saaliin ohi, voi kääntyä 

saaliille

3b. TARTTUMINEN Ei kiinnostu saaliista/

Ei juokse perään

Ei tartu, nuuskii saalista
Tarttuu saaliiseen epäröiden

tai viiveellä

Tarttuu heti saaliiseen, mutta

irrottaa

Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä 

suussaan vähintään 

3 sekuntia

4. AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, 

passiivinen

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi 

istua, seistä tai maata

Tarkkailevainen ja enimmäkseen 

rauhallinen, yksittäisiä toimintoja

Tarkkailevainen, toiminnot tai

rauhattomuus lisääntyy vähitellen

Toiminnot vaihtelevat nopeasti 

osion aikana/ Rauhaton koko ajan

5a. ETÄLEIKKI

Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja
Kiinnostunut avustajasta, seuraa 

ilman taukoja

Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä 

lähtöyrityksiä

Erittäin kiinnostunut avustajasta, 

toistuvia lähtöyrityksiä

5b. ETÄLEIKKI

Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä (1-2) 

uhkauseleitä osion ensim. osassa

Osoittaa yksittäisiä (1-2) 

uhkauseleitä osion ensim. tai 

toisessa osassa

Osoittaa useampia uhkaus-

eleitä osion ensim. osassa

Osoittaa useampia uhkauseleitä 

osion ensim. ja toisessa osassa.

5c. ETÄLEIKKI

Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo Saapuu linjalle aktiivisen avustajan 

luo

Saapuu piilossa olevan

puhuvan avustajan luo

Saapuu avustajan luo 

epäröiden tai viiveellä

Saapuu avustajan luo suoraan 

ilman apua

5d. ETÄLEIKKI

Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
Leikkii - voi tarttua varovasti,

mutta ei vedä

Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa 

ja tarttua uudelleen
Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota

5e. ETÄLEIKKI

Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta Kiinnostuu, mutta keskeyttää On kiinnostunut leikkivästä

avustajasta

Kiinnostunut leikkivästä sekä 

passiivisesta avustajasta

Houkuttelee myös passiivista

avustajaa leikkimään

6a. YLLÄTYS

Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois 

katsettaan haalarista
Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 metriä

6b. YLLÄTYS

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja 

muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja 

hyökkäyksiä, voi purra

6c. YLLÄTYS

Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on

laskettu maahan/

Ei mene ajoissa

Menee haalarin luo, kun ohjaaja 

puhuu kyykyssä ja houkuttelee 

koiraa

Menee haalarin luo, kun ohjaaja 

seisoo sen edessä

Menee haalarin luo, kun ohjaaja on 

edennyt puoliväliin

Menee haalarin luo ilman

ohjaajan apua

6d. YLLÄTYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden 

vaihtelua tai väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden 

vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu 

kerran, pienenee toisen 

ohituskerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu 

samanlaisina vähintään kahdella 

ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä 

jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS

Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

haalaria yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

haalaria väh. kahdella 

ohituskerralla

Puree haalaria tai leikkii sen 

kanssa, kiinnostus vähenee

Puree haalaria tai leikkii sen 

kanssa väh. kahdella ohituskerralla

7a. ÄÄNIHERKKYYS

Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois 

katsettaan

Pakenee enintään 5 metriä
Pakenee enemmän kuin 5 metriä

7b. ÄÄNIHERKKYYS

Uteliaisuus

Ei mene katsomaan
Menee räminälaitteen luo kun

ohjaaja puhuu kyykyssä ja 

houkuttelee koiraa

Menee räminälaitteen luo kun

ohjaaja seisoo sen vieressä

Menee räminälaitteen luo kun 

ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee räminälaitteen luo ilman 

apua

7c. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumis-

nopeuden vaihteluita tai 

väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden 

vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu 

kerran, pienenee toisen ohitus- 

kerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu 

samanlaisina vähintään kahdella 

ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä 

jokaisella ohituskerralla

7d. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta 

kohtaan

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

laitetta yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

laitetta väh. kahdella ohitus- 

kerralla

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, 

kiinnostus vähenee

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa 

väh. Kahdella ohituskerralla

8a. AAVEET

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja 

muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa uhkauseleitä ja useampia 

hyökkäyksiä

8b. AAVEET

Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen 

ei kiinnostusta/

Ei kiinnostu lainkaan

Katselee aaveita silloin tällöin
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, 

kumpaakin puolet ajasta tai koko 

ajan toista

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
Tarkkailee molempia aaveita koko 

osion ajan

8c. AAVEET

Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla
On enimmäkseen ohjaajan edessä 

tai sivulla, pientä välimatkanottoa

On enimmäkseen ohjaajan edessä 

tai sivulla, vaihtelee paon ja 

kontrollin välillä

On enimmäkseen ohjaajan takana, 

vaihtelee paon ja kontrollin välillä

Peruuttaa enemmän kuin 

taluttimen mitan tai lähtee paikalta / 

Pakenee

8d. AAVEET

Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on 

ottanut avustajalta hupun pois / Ei 

mene ajoissa

Menee katsomaan, kun ohjaaja 

puhuu avustajan kanssa ja 

houkuttelee koiraa

Menee katsomaan, kun ohjaaja 

seisoo avustajan vieressä

Menee katsomaan, kun ohjaaja on 

edennyt puoleenväliin
Menee katsomaan ilman apua

8e. AAVEET

Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/

Ei mene ajoissa

Hyväksyy avustajan tarjoaman 

kontaktin, mutta ei vastaa siihen

Vastaa avustajan tarjoamaan

kontaktiin
Ottaa itse kontaktia avustajaan

Innostunutta kontaktinottoa

avustajaan, esim. hyppii tai

vinkuu

9a. LEIKKI 2

Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/

vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on 

aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja 

on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI 2

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä 

tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen

vauhdista



10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja 

sen jälkeen täysin välinpitämätön

Häiritsevyys lisääntyy 

leikin/passiivisuuden aikana, sen 

jälkeen välinpitämätön

Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä 

tms, mutta palaa 

leikkiin/passiivisuuteen 

Keskeyttää leikin/ passiiv., 

lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms 

kohden, ei palaa leikkiin/

passiivisuuteen

Häiriintynyt, pelokas / 

Yrittää paeta /

Ohjaaja luopuu ampumisesta


