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1.

YHTEENVETO

Mihin tarkoitukseen tarvitsemme jalostuksen tavoiteohjelmaa? Eikö yli 100 vuotta vanha rotumääritelmä ole riittävä? Miten
jalostuksen tavoiteohjelma voi auttaa säilyttämään rodun nykyinen taso tai jopa viedä sitä eteenpäin?
Australianterreri on vanha rotu. Käyttökoirana rotu on kehitetty 1800-luvulla Australiassa, ensisijaisesti pienten tuhoeläinten
metsästykseen. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on muuttunut. Tänä päivänä australianterrieri on käyttötarkoitukseltaan
seurakoira. Käyttötarkoituksen muuttuminen on asettanut rodun luonteelle uusia haasteita. Australianterrierin on oltava
yhteiskuntakelpoinen, lempeä ja ystävällinen, mutta yhä luonteeltaan peloton ja itsevarma. Rotumääritelmä antaa meille
kuvauksen rodun ulkomuodosta ja jonkin verran myös luonteesta, mutta sen antama tieto ei yksin vastaa nykypäivän
kasvattajille asetettuihin vaatimuksiin. Meidän tulee pyrkiä kasvattamaan australianterrierejä, jotka ovat luonteensa,
terveytensä ja ulkomuotonsa puolesta mahdollisimman korkeatasoisia. Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma on
kirjoitettu antamaan kasvattajille, urosten omistajille ja kaikille rodusta kiinnostuneille tietoa, apua ja tukea työssä
australianterrierien tulevaisuuden hyväksi.
Jalostuksen tavoiteohjelmaan on koottu koiranjalostukseen ja sen etiikkaan liittyen yleisen tiedon ja suositusten lisäksi
rotukohtaisia suosituksia. Suositukset perustuvat kasvattajakollegioissa ja Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksissa
järjestettyihin kasvattajien mielipiteiden selvittämiseen. Useimmiten valtaosa kasvattajista on ollut suositusten takana, mutta
osa suosituksista perustuu demokraattiseen äänestyksen tulokseen. Lisäksi jalotustoimikunnan tekemät terveysselvitykset ja
2

jalostustoimikunnalle toimitettu aineisto koskien yksilöillä esiintyviä sairauksia ovat olleet vahvasti vaikuttamassa
suosituksiin, kuten myös viralliset terveystulokset.
Tavoiteohjelmaa noudattamalla kasvattaja voi olla varma, että näin tekemällä hän ainakin pyrkii toimimaan rodun parasta
ajatellen. Yksittäinen kasvattaja saattaa ajatella toimiessaan vastoin suosituksia, ettei yhdellä pentueella ole niin väliä. Tästä
ei kuitenkaan voi koskaan olla varma, yhden pentueen merkitys näkyy vasta myöhemmin riippuen siitä, kuinka paljon näitä
pentuja käytetään jatkossa jalostukseen. Tätä seikkaa voi tuskin kukaan kasvattaja tietää etukäteen, tai kontrolloida joka
pennun osalta sen jalostuskäyttöä koko sen eliniän. Jokaisen kasvattajan tulisi ensisijaisesti ajatella rotua kokonaisuutena,
vasta toissijaisesti oman kasvatustyön tuloksia. Sukupolvet ennen meitä ovat kasvatustyöllään luoneet sen rodun, jota me
nykyään arvostamme ja rakastamme. Nyt on meidän vuoromme toimia vastuunkantajina rodun tulevaisuudesta.
Jalostuksen tavoiteohjelman tekstiin ei ole otettu mukaan yleistä tietoa genetiikasta tai jalostusmenetelmistä. Nämä aiheet
vaativat melko paljon selvittämistä ollakseen hyödyksi lukijalle. JTO:n liitteenä 4 on Aussi-lehteen kirjoitettu kolmiosainen
artikkelisarja koiranjalostuksen perusteista, ja näissä artikkeleissa selvitetään genetiikan perusteita ja populaatiogenetiikkaa
kasvattajille huomioiden australianterrierien jalostus. Lukijan kannattaa siis etsiä vastauksia genetiikkaan liittyviin
kysymyksiin tästä liitteestä.
Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on kokonaispaketti australianterrierien kasvatuksesta ja jalostuksesta
australianterrierikasvattajille, jalostusurosten omistajille ja kaikille muillekin australianterriereistä kiinnostuneille. JTO alkaa
katsauksella rodun historiaan ja nykyiseen tilanteeseen. Omissa luvuissaan perehdytään yksityiskohtaisemmin muun muassa
australianterrierien luonteeseen ja käyttötarkoitukseen, terveyteen ja ulkomuotoon, australianterrierikasvatukseen Suomessa
ja rodun populaatioon lukujen valossa, jalostukselle asetettuihin päämääriin sekä tulevaisuuteen suuntautuviin strategioihin ja
suunnitelmiin liittyen australianterrierikasvatukseen.
JTO:ta ovat olleet tekemässä niin jalostustoimikunnan jäsenet, hallituksen jäsenet kuin kaikki kasvattajakollegioissa ja
muissa yhteistilaisuuksissa keskusteluihin osallistuneet henkilöt. Vuosien mittaan yhteiset tavoitteet ja keinot niihin
pääsemiseksi ovat muotoutuneet ja muuttuneet, mutta aina on päämääränä ollut säilyttää australianterrieri terveenä
rotutyypillisenä rotuna.
Erityisesti rodun parissa on kiinnitetty huomiota siihen, että luonteen vaaliminen nykyisellä tasolla ja tasoa yhä parantamalla
on tärkeää. Australianterrieri haluaa miellyttää omistajaa ja työskennellä omistajansa kanssa yhdessä, ja tämä ominaisuus on
tehnyt rodusta suositun seurakoiran. Australianterrieri on valpas ja aina toimintaan valmis harrastuskoira ja energinen
lenkkikaveri, ja sen luonteessa on edelleen tiettyä julkeaa itsevarmuutta. Kasvattajien haasteena on karsia rodusta ääripään
luonneominaisuudet, arkuus ja aggressiivisuus.
Rodun terveystilanne on pysynyt Australianterrierikerhon tietojen perusteella suhteellisen vakiona. Avoimuus ja tiedon kulku
kasvattajien välillä edesauttaa ja parantaa rodun terveyttä, ja tähän on panostettu viime vuosina. Sairauksien ilmoittaminen
jalostustoimikunnalle ja sitä kautta niiden julkistaminen kaikkien kasvattajien saatavilla olevaksi tiedoksi onkin lisääntynyt.
Jokainen yhdistelmä on tietynlainen riski, mutta riskien hallinta paranee, kun kasvattajat tietävät, millaisia riskejä he
yhdistelmää tehdessään ovat ottamassa. Jalostustoimikunnan hallussa olevat sairaustiedot on siirretty Australianterrierikerhon
kotisivuille internetiin salasanan taakse. Salasanan saavat kaikki kasvattajat ja muutkin kerhon jäsenet pyytämällä sihteeriltä.
Myös KoiraNet auttaa nykyään kasvattajia antamalla hyvin ajantasaista tietoa virallisista terveystutkimuksista.
Ulkomuotojalostuksessa pääpaino on yhä edelleen oikean tyypin säilyttämisessä. Tärkeintä on säilyttää rodulle tyypilliset
mittasuhteet ja linjat sekä ne ominaisuudet, jotka tekevät australianterrieristä australianterrierin, eikä jotain muuta pientä
kivaa koiraa.
Huolimatta jalostuksen tavoiteohjelmassa esitetyistä ongelmista Australianterrierikerho suhtautuu luottavaisesti
tulevaisuuteen. Rotua esiintyy eri puolilla maailmaa ja Australiassa, USA:ssa ja Pohjois-Euroopassa se on suhteellisen
yleinen rotu. Yli sadan vuoden aikana on jalostettu erilinjaisia australianterriereitä eri maissa. Tekemällä yhteistyötä eri
maiden kasvattajien kanssa saadaan geenipooli säilymään mahdollisimman laajana.
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2.

RODUN TAUSTA

Australianterrieri on niitä harvoja rotuja, jotka ovat kehittyneet Brittein saarten ulkopuolella. Tosin rodun perustana ovat
vanhat brittiläiset terrierirodut, joita siirtolaiset toivat 1700- ja 1800-luvuilla mukanaan Australiaan ja Tasmaniaan.
Rotu kehittyi ja kehitettiin käyttökoiraksi ensisijaisesti pienten tuhoeläinten metsästykseen. Karussa maassa elannon
hankkiminen oli kovan työn takana. Koirien tehtävä olikin pitää pois tuhoeläimet, jotka tuhosivat viljelyksiä ja
elintarvikevarastoja ja kantoivat mukanaan erilaisia kulkutauteja ja sairauksia, esimerkiksi paiseruttoa. Tämän vuoksi
kasvatustyön tärkein tavoite oli toimintakyky ja muut käyttöominaisuudet, ja koirien ulkonäkö oli toisarvoinen seikka.
Tavoitteena oli peloton, reipas, pieni terrieri, joka selviytyisi tehtävästä kuin tehtävästä Australian ankarissa olosuhteissa.
Australianterrierin kehityksessä ovat mukana olleet muun muassa skyen-, dandiedinmontin- ja vanha skotlantilainen
karkeakarvainen black & tan –terrieri. Tiedetään, että siihen on myös yhdistetty matalajalkaisia irlanninterriereitä ja
yorkshirenterrieriä. Tiedot rodun tarkasta alkuperästä ovat olleet enimmäkseen muistitietoa ja hävinneet vuosien saatossa.
Rodun alkuaikojen kasvattajat eivät olleet kiinnostuneita kirjaamaan ylös koiriensa tietoja tai syntymäaikoja.

Kuva 1. Vanha skotlantilainen terrieri (a Scotch terrier).
Melbournessa vuonna 1868 pidetyssä koiranäyttelyssä esitettiin ensimmäisen kerran karkeakarvainen (rough coated) terrieri.
Tämän kategorian alle mahtuivat kaikki karkeakarvaiset terrierit, joten ei voida tietää, oliko vielä kyseessä ensimmäinen
varsinainen australianterrieri. Vuonna 1872 Melbourne Royal –näyttelyssä esitettiin viisi karkeakarvaista terrieriä, joilla
kuvailtiin olleen ”mustansininen kiiltävä turkki rungossa” (”blackish-blue sheen body coat”). Tätä on pidetty
australianterrierin ensimmäisenä esiintymisenä näyttelyssä. Vuoden 1899 Sydneyn näyttelyssä oli oma luokkansa
”karkeakarvaisille australianterriereille”, mikä osoittaa rodun olleen vuosisadan lopussa vakiintuneen myös nimeltään.

Kuva 2. Karkeakarvainen terrieri Viktorian koiranäyttelyssä vuonna 1889.
Ensimmäiset näyttelyluettelot mainitsevat karkeakarvaisen terrierin väreiksi harmaan tan-värisin merkein, sinisen tan-värisin
merkein ja mustan tan-värisin merkein. Vuonna 1873 mainitaan myös sandy –väri. Ensimmäinen maininta punaisesta väristä
on vasta vuodelta 1896, joten sandy on alkuperäinen väri ja punainen vasta myöhemmin kehitetty.
Australianterrieri on kehitetty yhdistämällä tuolloin olemassa olleita terrierirotuja. Aluksi syntynyt pentu nimettiin sen
rotuiseksi, jota se eniten muistutti. Victorian Poultry and Kennel Society:n näyttelyluettelosta vuodelta 1887 löytyy
dokumentoitu todiste tästä sekä esimerkkejä rodun luomiseksi käytetyistä roduista. Luettelossa esiintyy esimerkiksi Tip,
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rotuna pystykorvainen skyenterrieri, ja sen täysveli Clifton Twig, rotuna blue & tan karkeakarvainen australianterrieri.
Ilmoitettuna oli myös Pelham Napper, rotu karkeakarvainen australianterrieri, jonka isä oli skotlantilainen terrieri Pelham
Scottie, tuontikoira. Pelham Scottie oli myös toisen australianterrierin isä, sandy-värisen uroksen nimeltä Fern Jock.
Ensimmäinen rotumääritelmä australialaiselle karkeakarvaiselle terrierille kirjoitettiin vuonna 1887 ja sitä korjattiin pari
vuotta myöhemmin, jolloin Melbournessa perustettiin rotuyhdistys vaalimaan oman australialaisen terrierirodun kehittämistä.
Kanta oli varsin epäyhtenäinen, olihan kyseessä aivan uuden rodun kehittäminen. Yhteisenä tavoitteena oli kuitenkin kehittää
pienikokoinen, mutta vahva ja sitkeä työkoira, joka selviytyisi tehtävästä kuin tehtävästä kaikissa olosuhteissa.

Kuva 3. Grand Champion Torres Blue Jacket vuodelta 1930.

Aina vuoteen 1940 saakka australianterrierikasvattajat saattoivat yhdistää linjoihinsa mitä rotua
halusivat parantaakseen omaa kantaansa. Rodulla ei siis ollut ns. suljettua rekisteriä. Varhaiset asiakirjat
osoittavat, että australianterrierikasvattajat käyttivät esimerkiksi norwichin-, manchester- ja pieniä
irlanninterrierejä jalostuksessaan, löytyypä jopa maininta griffonin käytöstä
australianterrierikasvatuksessa. Erityisesti yorkshiren- ja australiansilkkiterrierejä yhdistettiin
australianterrierin kanssa. Näissä pentueissa syntyi kaikkia kolmea rotua muistuttavia pentuja, jotka
sitten rekisteröitiin siksi roduksi, jota ne eniten muistuttivat. Sama koira saattoi myös kilpailla
näyttelyissä sekä australianterrierien että silkkiterrierien luokissa. Vasta vuonna 1947 kiellettiin rotujen
sekoittaminen New South Walesin osavaltiossa, ja vuonna 1952 kielto astui voimaan viimeisenä EteläAustralian alueella.

Kuva 4. CH Copper Top Jelly Roger oli 1960-luvun alussa huippuluokan näyttelykoira ja Pam McDougall Douglasin mukaan
”Tämä koira oli niin täydellinen näyttelykoira kuin yleensä on mahdollista kasvattaa.”
5

Australianterrierin alkuperäisenä käyttötarkoituksena oli paitsi pitää rotat ja muut pikkujyrsijät sekä
käärmeet poissa maatiloilta ja kaupunkien tiheään asutuilta asuma-alueilta myös auttaa lampaiden ja
karjan paimentamisessa ja erityisesti suojelemisessa käärmeiltä. Australianterrieri vahti lauman
reaktioita ja siirtyi laitumella paikasta toiseen kätevästi lampaiden selkiä myöten hyppien ja niillä
”ratsastaen”. Voidakseen toimia näin australianterrierin tuli olla kissamaisen ketterä eikä liian
raskasrakenteinen, mutta luustoltaan vahva ja luonteeltaan sitkeä työkoira. Lisäksi australianterrierillä
tuli olla paimenkoiramainen halu työskennellä ihmisten ja muiden koirien kanssa yhteistyössä.
Pelottomuutta, ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä tarvittiin myös käärmeiden metsästyksessä.
Australianterrierille on yhä edelleen tyypillistä "tanssahteleva" hyppeleminen ja kauluskarvojen
pörhisteleminen. Hyppelyn tarkoitus oli saada käärme iskemään. Rodun ulkonäöllinen ominaisuus,
runsas kauluskarvoitus, suojeli koiraa käärmeiden puremalta. Käärmeen iskiessä harhaan koiran
kaulukseen, australianterrieri sai otteen käärmeen "niskasta".
Australianterrierin tuli toimia myös vahtikoirana. Englanti karkotti aikanaan rikollisia Australiaan, joten
elämä Australiassa ei aina ollut rauhallista. Luvatonta tunkeilijaa vastaan pieni koira oli tietenkin
alakynnessä, mutta tarkkaavaisuutensa vuoksi se ehti varoittaa kotiväkeään lähestyvästä vaarasta
haukkumalla.
Alkuaikoina australianterrierin oli käyttökoirana todella ansaittava paikkansa. Työhön kykenemättömiä
yksilöitä tuskin pidettiin hengissä Australian karuissa oloissa. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on
tältä osin muuttunut. Tänä päivänä australianterrieri on käyttötarkoitukseltaan pääasiassa seurakoira,
joka asuu yhä useammin kaupunkilaisperheessä. Käyttötarkoituksen muuttuminen on asettanut varsinkin
rodun luonteelle uusia haasteita. Australianterrierin on nykyään oltava yhteiskuntakelpoinen, lempeä ja
ystävällinen, mutta silti peloton ja itsevarma. Sopeutumisessaan uuteen käyttötarkoitukseen
australianterrieri on menettänyt kiihkeää terrieriluonnettaan, piirrettä, jonka kanssa ihmisten on toisinaan
ollut vaikea elää.
Käyttötarkoituksen muuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö australianterrierillä olisi enää
metsästysvaistoa. Yhä edelleen rodussa on vahvana saalistusvietti, esimerkiksi pihapiiriin eksyneet
hiiret, rotat, sisiliskot tai linnut on nopeasti eliminoitu. Metsästystaipumusta ei kuitenkaan löydy enää
kaikilta yksilöiltä, osa suhtautuu pienriistaan täysin välinpitämättömästi. Jotkut australianterrierit
pystyvät yhä myös ottamaan käärmeen hengiltä. Mutta rodun käyttötarkoituksen muuttuminen pienestä
tiukkaluonteisesta metsästävästä terrieristä helposti käsiteltäväksi ja ystävälliseksi seurakoiraksi on
koitunut usean nykyajan australianterrierin kohtaloksi – silloin kun käärmeen kanssa on otettu mittaa.
Edelleenkään australianterrieri ei pelkää käärmettä, vaan käy hanakasti kimppuun.
Australianterrieri on ollut ketterä ja vahva työkoira. Yhä edelleen australianterrierin rakenteen on oltava
sellainen, että sen liikkeet ovat vaivattomia. Australianterrierin tulee yhä edelleen pystyä vaivattomasti
hyppäämään "lampaan selkään", vaikka tänä päivänä rotua käytetään enää hyvin harvoin lampaiden
kanssa työskentelyyn.
Pienestä koosta huolimatta australianterrierissä ei saa olla kääpiökoiramaisia ominaisuuksia.
Australianterrieri on edelleen pieni, vahva, toimelias koira, joka tarvitsee omistajaltaan paljon huomiota,
toimintaa ja liikuntaa. Rotu ei sovellu pelkäksi sohvannurkkakoristukseksi. Vaikka australianterrieri on
aika vanha rotu (rotumääritelmä on kirjoitettu ensimmäisen kerran jo vuonna 1887) rotu ei ole vieläkään
kovin homogeeninen, ei ulkonäkönsä eikä luonteensa osalta.
Ensimmäiset australianterrierit tulivat Suomeen vuonna 1963 Tanskasta. Rodun kasvatus oli 1960 luvun lopulla maassamme vilkasta ja australianterrierejä esiintyi koiranäyttelyissäkin runsaslukuisena.
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Silloinen kantamme perustui puhtaasti tanskalaisiin koiriin, joista monilla oli englantilainen tausta. 1960
-luvulla Suomessa oli paljon australianterriereitä, joilla oli niukka karva ja äreä luonne.
Suurimman alkuinnostuksen jälkeen australianterrierien kasvatus ja näyttelyissä käynti väheni 1970luvulla, vaikka rodun tasoa saatiin yhtenäistettyä ja luonnetta pehmennettyä Australiasta tuotujen koirien
avulla. 1980 -luvulla rekisteröinti- ja näyttelyissäkäyntimäärät nousivat runsaasti, mutta yhä esiintyi
luonteeltaan äreitä ausseja ja ulkonäössäkin oli paljon epäyhtenäisyyttä.
1990-luovulla rodun terveydentilaan alettiin kiinnittää Suomessa enenevässä määrin huomiota ja uusia
vieraslinjaisia koiria tuotiin maahamme laajentamaan geenipoolia. Australianterrierejä on tuotu
Suomeen rodun alkuperämaan Australian lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Yhdysvalloista,
Kanadasta, Englannista, Saksasta, Uudesta Seelannista, Ranskasta ja Hollannista.

3.

JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Australianterrierikerho ry on Suomen Kennelliito r.y:n alaisuudessa toimiva australianterriereitten
rotujärjestö. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 13.6.1987, jolloin yhdistys sai nimekseen
Australianterrierikerho ry. Rotua harrastavaksi yhdistykseksi Australianterrierikerho ry tuli 7.12.1994.
Australianterrierikerhon rotujärjestönä toimi alkuajoista aina vuoteen 2007 vuonna 1947 perustettu
Suomen Terrierijärjestö ry – Finlands Terrierorganisation fr (STJ ry). Suomen Kennelliitto ry:n
valtuusto myönsi 19.5.2007 Australianterrierikerho ry:lle rotujärjestön aseman.
Australianterrierikerho ry:n jäsenmäärä on ollut vuosien aikana voimakkaasti kasvava. Vuosina 1995 ja
1997 jäsenmäärä hivenen laski, mutta sen jälkeen on tapahtunut tasaista kasvua. Vuoden 2006 lopussa
jäsenmäärä oli 566.
Taulukko 1.
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Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että hallituksen jäsenistä on aina puolet erovuorossa. Varajäsenet, joita on
kaksi, valitaan vuodeksi. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan. Tarvittaessa voidaan sihteeri ja rahastonhoitaja valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista
jäsenistä ovat läsnä hallituksen kokouksessa.
Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen kirjanpito, kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat. Hallitus
kutsuu koolle vuosikokouksen, valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntöjen mukaan
esitettäväksi määrätyt asiat sekä toimeenpanee tehdyt päätökset. Hallitus myös päättää jäsenten
ottamisesta ja erottamisesta. Hallitus edustaa rotujärjestöämme ja päättää kerhon edustajista Suomen
Kennelliiton kutsumissa tilaisuuksissa ja kokouksissa. Hallitus voi nimetä avukseen erilaisia
toimikuntia, kuten jalostustoimikunnan ja näyttelytoimikunnan.
Australianterrierikerholla on oma pentuvälitys, joka välittää pentuja, jotka täyttävät kerhon edellyttämät
suositukset. Australianterrierikerho julkaisee omaa pentuopasta, joka toivotaan annettavan kaikille
pennun ostajille. Oppaassa on kerrottu pennun hoidosta, ruokinnasta, kehityksestä, trimmauksesta ja se
sisältää myös rotumääritelmän.
Hallitus nimeää jalostustoimikunnan vuosikokouksen ehdottamista henkilöistä. Jalostustoimikuntaan
kuuluvat puheenjohtaja ja kahdesta neljään jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain
erovuorossa on yhdestä kahteen toimikunnan jäsentä kokoonpanosta riippuen. Jalostustoimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi myös olla
toimikunnan ulkopuolelta. Harjoittelijajäseniä jalostustoimikuntaan voidaan valita yksi kerrallaan
yhdeksi vuodeksi.
Yhdistyksen hallitus voi erittäin painavista syistä myös erottaa toimikunnan jäseniä kesken toimikauden.
Hallitus voi täydentää jalostustoimikuntaa jäljellä olevan toimintavuoden ajaksi uusilla jäsenillä
eroavien tilalle. Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilö, jonka suositellaan täyttävän ainakin osan
seuraavista vaatimuksista:
- on ollut rotuyhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan
- omaa perusteellisen rodun tuntemuksen
- tuntee hyvin Suomen australianterrierikannan
- omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä (esim. kasvattajan peruskurssi, jalostusneuvojan
peruskurssi tai kasvattaja, joka on kasvattanut useamman pentueen).
Valittavan henkilön tulee olla yhteistyökykyinen ja nauttia kerhon jäsenistön luottamusta sekä pyrkiä
omassa toiminnassaan noudattamaan jalostuksen tavoiteohjelmaa. Jalostustoimikunnan tehtävänä on
toimia neuvoa antavana, ohjaavana ja australianterrierirodun rodunjalostuksellisiin kysymyksiin
paneutuvana elimenä. Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitystä, perinnöllisten sairauksien esiintymistä
ja muita rodun sisäisiä ongelmia, tekee esityksiä ja suunnitelmia, joilla edistetään terverakenteisuutta ja
rotutyypillisyyttä sekä järjestää jalostustarkastuksia ja jälkeläisarviointeja. Jalostustoimikunta ylläpitää
rekisteriä sille ilmoitetuista sairauksista. Listat ilmoitetuista sairauksista ovat salasanan takana
internetissä Australianterrierikerhon kotisivuilla, ja salasanan saavat kaikki kasvattajat sekä muut kerhon
jäsenet pyytämällä sihteeriltä.
Hallitus voi jalostustoimikunnan pyynnöstä nimetä asiantuntijajäseniksi ulkomuototuomarin tai
eläinlääkärin jotakin tehtävää varten. Jalostustoimikunta voi nimetä itselleen tarvittavan määrän
avustajia. Jalostustoimikunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset tulee hallituksen hyväksyä.
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4.

NYKYTILANNE

4.1 Populaation koko ja rakenne

Suomessa on vuonna 2007 arviolta 2000 australianterrieriä. Vuosittaiset rekisteröinnit ovat 1990-luvun
alusta alkaen olleet suuruusluokaltaan samansuuruisia, eli liikkuneet noin 200 – 250 rekisteröinnin
tienoilla. 1990-luvun puolivälin jälkeen oli joitakin vuosia, jolloin rekisteröinnit jäivät reilummin alle
200 rekisteröinnin.
Taulukko 2. Yhteenveto rekisteröinneistä 1992 – 2005

2000-luvulla rekisteröintimäärät ovat pysytelleet 200 rekisteröinnin tienoilla, tosin vuonna 2005
rekisteröitiin 275 australianterrieriä, joka on tähänastinen ennätys. Rodun aseman yhtenä suosituimmista
terrieriroduista voidaan sanoa vakiintuneen.
Vuosittain maahan on tuotu keskimäärin noin 10 - 15 tuontikoiraa eri puolilta maailmaa, eniten
Ruotsista.
Taulukko 3. Vuosien 2001 – 2005 rekisteröintien tarkempi sisältö

Valtaosa rodun kasvattajista on ns. harrastajakasvattajia, joille koirankasvatus ei ole elinkeino. Rodussa
ei myöskään ole ollut suuria pentumääriä tuottavia kasvattajia. Suurin osa kasvattajista kasvattaa yhdestä
kolmeen pentuetta vuodessa. KoiraNetin tilastoista löytyy 56 kasvattajaa, joiden viimeisimmästä
pentueesta on aikaa korkeintaan viisi vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana pentuja on rekisteröinyt 72
kasvattajaa.
Australianterrierikerhon tiedossa ei ole merkittävää rekisteröimättömien pentujen kasvatusta, vaikka
yksittäisiä rekisteröimättömiä australianterrierejä tuleekin tietoon silloin tällöin.
Yhdistyksen kanta on, että yksittäisen uroksen käyttö ei saa koiran eliniän aikana ylittää minään neljän
vuoden jaksona 5 %:a rekisteröityjen pentujen kokonaismäärästä. Nämä neljä vuotta voivat siis olla
mikä tahansa neljän vuoden peräkkäinen jakso. Mikäli 5 %:n osuus ylittyy, niin jalostustoimikunta ei
enää suosittele kyseisen uroksen käyttöä jalostukseen. Australianterrierikerho haluaa kiinnittää
kasvattajien huomion urosten liikakäyttöön ja yksittäistä urosta tulisi käyttää jalostukseen Suomessa
maksimissaan 10 pentueen verran. Kymmenennen pentueen jälkeen syntyneitä pentueita ei enää
hyväksytä jalostustoimikunnassa eivätkä ne pääse Australianterrierikerhon pentuvälitykseen. Pentueiksi
lasketaan uroksen FI-rekisteriin rekisteröidyt pentueet, riippumatta siitä kenen omistuksessa uros on.
Kuten oheisista taulukoista näkyy, on rodussa käytetty muutamia uroksia suositeltua enemmän
jalostukseen. Lisäksi näiden urosten lähisukulaisia, sekä uroksia että narttuja, on käytetty paljon
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jalostukseen, mikä lisää ko. urosten vaikutusta rodun populaatioon. (taulukko: KoiraNet, Suomen
Kennelliitto)
Taulukko 4. Jalostukseen käytetyt urokset 1986 –2005 (20 eniten jälkeläisiä saaneet)
Taulukko 4
Uros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GOLDEN MOONRAKER DU CLOS DEWINDORAH
BORCHORST FILIPINO
TASDALE KRAKA KID
TARALEE MAN ABOUTOWN
TATONG'S ECLIPSE OF THE MOON
BESTEBA'S RED RAMKOTA
TAHEE RED DRAGON
WYANGAN SANDPIPER
MARIENDALS JESSE JAMES
TAHEE KRACKERTOA
SELENDIA FIRE AND ICE
TAHEE TRADE IN RED
SASSATOWN RAINMAN
IBETH OUTLAW BILLY
SASSATOWN GOLD-DIGGER
AVOCATION NORDIC WARLORD
TEHILL'S DUAL POWER
TERAUSTRALIS JACKAROO
LILLE REGINA MR. SWING KING
MELUKYLÄN GURU KULTAMURU

Tilastointiaikana 1986 - 2005
Pentueita
Pentuja %-osuus kumulat.%
25
109
3,33
3
18
77
2,35
6
13
68
2,08
8
18
67
2,05
10
14
66
2,02
12
14
64
1,96
14
14
62
1,89
16
12
59
1,8
17
12
58
1,77
19
12
52
1,59
21
10
52
1,59
22
10
51
1,56
24
14
49
1,5
25
9
46
1,41
27
11
45
1,38
28
8
42
1,28
30
7
41
1,25
31
9
40
1,22
32
8
39
1,19
33
8
39
1,19
34

Yhteensä
Pentueita
Pentuja
25
109
18
77
13
68
18
67
14
66
14
64
14
62
12
59
12
58
14
52
10
52
10
51
14
49
9
46
11
45
8
42
7
41
9
40
8
39
8
39

Taulukko 5. Viiden vuoden tilasto 2001-2005 jalostukseen käytetyistä uroksista ja niiden prosenttiosuus pennuista (lähde:
KoiraNet, Suomen Kennelliitto)
Taulukko 5

Tilastointiaika 2001 - 2005
Uros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TEHILL'S DUAL POWER
TASDALE LAST LAUGH
SELENDIA NAME OF THEGAME
BEARSTEP'S TONGANOXIE
WILD WEST REGENCY RED DEVIL
MELUKYLÄN GURU KULTAMURU
ÖVIKSPOJKEN AV FALCHEBO
AVOCATION AMAZING RACE
RED GEM'S WILD THING
SELENDIA FIRE AND ICE
BESTEBA'S RED RAMKOTA
REIMIN TULI JA LEIMAUS
TEHILL'S CHECK-MATE
VITTERKLIPPENS GLENN
BLACK BACK RHAPSODY INROCK
TWEE-DLE-DEE BANANA BENDER
GOLDEN MOONRAKER DU CLOS DEWINDORAH
BLACK BACK MIDNIGHTEXPRESS
TATONG'S ECLIPSE OF THE MOON
WIORA NED KELLY

Yht eensä

Pent ueita

Pentuja

7
6
8
6
8
7
5
4
5
4
6
4
8
4
3
4
3
3
4
2

41
38
38
36
34
34
31
25
24
24
23
22
21
20
18
17
17
17
17
16

%-osuus kumulat.% Pentueita
4,02
3,73
3,73
3,53
3,33
3,33
3,04
2,45
2,35
2,35
2,25
2,16
2,06
1,96
1,76
1,67
1,67
1,67
1,67
1,57

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

4%
8%
11 %
15 %
18 %
22 %
25 %
27 %
30 %
32 %
34 %
36 %
38 %
40 %
42 %
44 %
45 %
47 %
49 %
50 %

7
6
8
7
9
8
6
4
5
10
14
4
8
4
3
4
25
3
14
2

Pentuja
41
38
38
39
38
39
32
25
24
52
64
22
21
20
18
17
109
17
66
16

Australianterrierikerholla ei vielä 1990-luvulla ollut urosten jalostuskäyttöä rajoittavia sääntöjä, joten
tuolloin ei urosten pentuemäärien prosenttiosuuksia laskettu eikä niitä seurattu systemaattisesti. Tällöin
on saattanut olla jaksoja, jolloin joidenkin urosten käyttömäärät ovat ylittäneet nykyiset suositukset.
Jalostukseen käytettyjen urosten keskimääräinen ikä edellisinä vuosina on ollut vähän päälle neljä vuotta
ja nartuilla hieman alle neljä vuotta.
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Vuodesta 1991 on tilastoituja 2. polven jälkeläisiä yhteensä 2368 kappaletta. Taulukossa 3 on
kolmenkymmenen eniten käytetyn uroksen prosenttiosuudet 2. polven jälkeläisistä.
Eniten Suomen australianterrierikantaan on vaikuttanut tanskalainen uros Tatong's Silver Moondancer.
Se on isoisänä 19.9 %:lla kaikista 2. polven jälkeläisistä. Isoisoisä prosentti on 17,1 %.
Taulukko 6. Isoisätilasto (30 eniten 2. polven jälkeläisiä saaneet urokset)
(lähde: KoiraNet, Suomen Kennelliitto)
Isoisätilasto

Tilastointiaika vuodesta 1991
jälkeläisiä

Uros
GOLDEN MOONRAKER DU CLOS DEWINDORAH
TATONG'S ECLIPSE OF THE MOON
BLUEPEPPER'S WOODYWOODPECKER
BLUEPEPPER'S PINK PANTHER
TASDALE KRAKA KID
TAHEE TRADE IN RED
THE FARM'S ONE HELL OF A DEVIL
BEARSTEP'S TONGANOXIE
EAGER APRIL THUNDER
BESTEBA'S RED RAMKOTA
SELENDIA CLASSIC CLOWN
MELUKYLÄN GURU KULTAMURU
AVOCATION HOT ROD
SELENDIA FIRE AND ICE
SELENDIA GALAXY KID
TEHILL'S DUAL POWER
SASSATOWN MANPOWER
BAYJET BLUE WARRIOR
WILD WEST REGENCY RED DEVIL
OPHELIA'S SWING TO TOP
ÖVIKSPOJKEN AV FALCHEBO
AVOCATION NORDIC WARLORD
BLUEPEPPER'S GOODYTOGRIMMY'S
TERAUSTRALIS JACKAROO
BLACK BACK JAM SESSION
TASDALE LAST LAUGH
TATONG'S TWIST 'N SHOUT
GUNYAH DU CLOS DE WINDORAH
SINIMARJAN ENRICO
REIMIN STAR WARS

synt.vuosi

pentueita

pentuja

2.polvessa

%-osuus

1991
1992
1994
1995
1995
1995
1995
2000
1992
1993
1993
1999
1995
1996
1996
1998
1995
1997
1999
1992
1999
1998
1998
1997
1998
2000
1995
1991
1993
1999

25
14
9
5
13
10
5
7
6
14
7
8
9
12
4
8
3
2
9
4
6
8
2
9
5
6
3
3
2
2

109
66
40
31
68
51
23
39
33
64
30
39
38
63
16
45
15
10
38
25
32
42
14
40
24
38
13
16
10
14

246
177
154
145
128
128
120
105
89
72
67
62
59
51
49
43
42
38
35
31
30
28
28
25
24
22
22
21
20
18

10,4
7,5
6,5
6,1
5,4
5,4
5,1
4,4
3,8
3,0
2,8
2,6
2,5
2,2
2,1
1,8
1,8
1,6
1,5
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8

Yhteensä

2079

Selvitys taulukon 6 urosten sukulaisuussuhteista:
Tatong's Silver Moondancer on isänä seuraavilla uroksilla:
• Colden Moonraker Du Clos Dewindorah (emä Dare Devils Neelah Nyree)
• Tatong's Eclipse Of The Moon
• Tatong's Twist'N'Shout
• Gunyah Du Clos Dewindorah (emä Dare Devils Neelah Nyree)
Tatong's Silver Moondancer on isoisänä seuraavilla uroksilla:
• Bluepepper's Woody Woodpecker (ii.)
• Selendia Classic Clown (sekä isän että emän puolella)
• Melukylän Guru Kultamuru (ei)
• Selendia Fire And Ice (sekä isän että emän puolella)
• Bayjet Blue Warrior (ii.)
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Tatong's Eclipse Of The Moon isoisänä:
• Avocation Hot Rot (ei.)
The Farm's One Hell Of A Devil on isänä:
• Melukylän Guru Kultamuru
Wyangan Sandpiper on isoisänä seuraaville uroksilla:
• Bluepepper's Woody Woodpecker (ei.)
• Sinimarjan Enrico (ii.)
• Bluepepper's Pink Panther (ei.)
Tasdale Kraka Kid on isänä seuraavilla uroksilla:
• Selendia Galaxy Kid (ei. on Colden Moonraker Du Clos Dewindorah)
• Black Back Jam Session (ei. on Golden Moonraker Du Clos Dewindorah)
Tasdale Kraka Kid on isoisänä:
• Tehill's Dual Power (iei. on Golden Moonraker Du Clos Dewindorah ja eei. on Tatong's Eclipse
Of The Moon)
• Reimin Star Wars (i.Tahee Trade In Red ja eei. on Golden Moonraker Du Clos Dewindorah)
Eager April Thunder on isänä:
• Bluepepper's Goodytogrimmy's

Tehollinen populaatio kuvaa jalostuspohjan laajuutta. Mitä pienempi tehollinen populaatio on, sitä
nopeammin sen keskimääräinen sukusiitosaste kasvaa ja geenien erilaisia versioita häviää. Suositeltava
tehollisen populaation luku on 100–200. Tehollisen koon ollessa alle 50 populaatio on erittäin
haavoittuvaisessa tilanteessa. Laaja populaatiokoko mahdollistaa rodun sisäisen geneettisen
vaihtelevuuden ja monimuotoisuuden.
Tehollisesta populaatiokoosta huolehtiminen kuuluu sekä uroksen- että nartunomistajille.
Yksittäisen jalostuskoiran ja sen perimän osuus koirakannassa ei saisi nousta kohtuuttoman suureksi.
Tehollinen koko ei juurikaan kasva, jos yhtä ja samaa urosta käytetään kuinka monelle nartulle tahansa.
Jalostuspohjaa voi laajentaa tehokkaasti vain käyttämällä sekä useita narttuja että uroksia.
Pyrkimyksenä tulisi olla, että estetään sekä populaatiokoon että tehollisen populaatiokoon pieneneminen
ja ylläpidetään laaja geenipooli. Lisäksi tulisi selkeästi suosia suvultaan tuntemattomampien tai
vähemmän käytettyjen koirien jalostuskäyttöä.

Taulukko 7. Vuosina 2001 – 2006 rekisteröityjen australianterrieripentueitten keskimääräiset sukusiitosprosentit ja tehollinen
populaatiokoko
Tehollinen populaatio
Tehollinen populaatio
Sukusiitosprosentti

2006
94
2,63 %

2005
82
2,51 %

2004
64
2,24 %

2003
72
0,95 %

Tehollinen populaatiokoko (Ne) lasketaan kaavalla:
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2002
90
2,10 %

2001
68
2,43 %

Ne = 4*Nm*Nf/(Nm+Nf).
Kaavassa Nm = lisääntyvien urosten määrä ja Nf = lisääntyvien narttujen määrä.

Edellisen kaavan mukaan laskettu tehollinen populaatioko on kuitenkin erittäin ylioptimistinen arvio,
jossa ajatellaan kullakin yksilöllä olevan suunnilleen sama määrä jälkeläisiä, eikä huomioida mm.
käytettyjen koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Koirien ollessa toisilleen läheisiä sukulaisia on
tehollinen populaatiokoko todellisuudessa huomattavasti pienempi.
Vuosina 2001 – 2005 Suomeen on tuotu ulkomailta 30 urosta. Tuontiuroksista yli puolet on ollut
suhteellisen erilinjaisia Suomessa jo olevaan kantaan verrattuna. Eniten uroksia on tuotu Ruotsista.
Muita tuontimaita ovat olleet Australia, Yhdysvallat, Englanti, Uusi-Seelanti, Tanska ja Norja. Näistä
uroksista on 17:ää käytetty jalostukseen vuoden 2006 loppuun mennessä.
Tuontinarttuja vuosina 2001-2005 on ollut 25 kpl, joista yli puolet Ruotsista. Muita tuontimaita ovat
olleet Norja, Yhdysvallat, Australia, Saksa ja Tanska. Näistä tuontinartuista on 11:llä nartulla ollut
vuoden 2006 loppuun mennessä pentue tai pentueita.
Kuten nähdään taulukosta 7 (luku: Tehollisesta populaatio) australianterrierien tehollinen
populaatiokoko on ollut kaikkina vuosina alle suositellun rajan, vaikka australianterrieriä ei voida pitää
lukumääräisesti pienenä rotuna. Kun lisäksi huomioidaan se kappaleissa 5.2 ja 5.3 selvitetty tosiasia, että
viimeisen 15 vuoden aikana useat käytetyimmistä uroksista ovat olleet toisilleen sukua - ja sama koskee
jalostukseen käytettyjä narttuja - ja se, että samoja koiria esiintyy useaan kertaan jalostuskoirien takana,
ovat teholliset populaatiokoot todellisuudessa huomattavastikin alhaisempia.
Australinterrierien jalostuspohja Suomessa on siis suhteellisen kapea, vaikka lukumääräisesti kyseessä
on keskisuuri rotu. Voidaan jopa väittää, että eri linjojen osalta Suomen australianterrierikanta on pieni.
Tästä seuraa selkeitä ongelmia, jotka ovat jo tulleet esille. Koska samat koira esiintyvät valtaosassa
sukutauluja, kasvattajat eivät koe voivansa tai pidä tarpeellisena välttää näihin koiriin linjaamista, ja itse
asiassa samojen koirien lukumäärä sukutauluissa vain lisääntyy. Toki nämä eniten käytetyt jalostuskoirat
siirtyvät kauemmaksi sukutauluissa, mutta samalla esiintyvät yhä useammassa sukutaulun haarassa
koirien taustoissa. Näin ollen esimerkiksi KoiraNet ei enää laske kuuden sukupolven sukusiitoskerrointa
”oikein”, koska samoja nimiä saattaa esiintyä runsaasti vasta seitsemännessä ja kahdeksannessa
polvessa. Tämä taas saa kasvattajat virheellisesti luottamaan yhdistelmän olevan ”turvallisissa”
sukusiitoskertoimien rajoissa, vaikka tosiasiassa näin ei olisikaan.
Australianterriereillä lisää ongelmaa se, että eniten käytetyt jalostuskoirat ovat olleet pääasiassa
tuontikoiria, ja myös niiden lähisukulaisia on tuotu maahan melko paljon. Tuontikoirien sukutaulusta
näkyy Kennelliiton rekisterissä mahdollisesti vain kolme sukupolvea, jolloin sukulaisuus jo Suomessa
olevaan kantaan saattaa jäädä huomioimatta. Lisäksi KoiraNet ei suinkaan aina tunnista tuontikoirien
sukulaisuussuhteita edes rekisteröityjen sukupolvien osalta, joten Koiranetin antamat
sukusiitoskertoimet saattavat jäädä huomattavankin paljon alhaisemmiksi kuin ne tosiasiassa rodussa
ovat. Jotkut rodun kasvattajat eivät tunne vanhojen koirien taustoja, joten heiltä saattaa jäädä kokonaan
huomaamatta kaukaisempien sukupolvien läheinen sukulaisuus. Rodussa on tehty viime vuosina
pentueita, joiden kahdeksan sukupolven sukutaulussa esiintyy usea eri koira kukin jopa yli kymmenen
kertaa.
Eri linjojen vähäisyys aiheuttaa ongelmia kasvattajille myös silloin, kun kasvattaja pyrkii tekemään
ulkosiitoksen tai haluaisi välttää linjaamasta mihinkään koiraan. Kasvattajilla on vaikeuksia löytää
tällöin sopivia uroksia. Monet kasvattajat joutuvat nyt linjaamaan eniten käytettyihin koiriin lähes pakon
edessä. Sama vaikeus koskee jalostustoimikuntaa niissä tapauksissa, jolloin nartun omistaja tekee
jalostustiedustelun saadakseen jalostustoimikunnalta urosehdotuksia nartulleen. Jalostustoimikunta ei
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periaatteessa ehdota linjauksia lähisukulaisiin, ja ehdottomana ylärajana ehdotuksille tulee pitää
sukusiitoskerrointa 6,25 % kahdeksassa sukupolvessa. Samojen sukujen ja yksilöiden liiallinen käyttö
vuorostaan johtaa sukusiitosasteiden nousuun.
Tehollista populaatiokokoa voisi kasvattaa uusilinjaisilla tuonneilla, mutta tilanne ei ratkaisevasti parane
tulevaisuudessa, jos näitä tuonteja ja niiden jälkeläisiä yhdistetään valtaosaan linjoista. Ainoa keino
parantaa todellista tehollista populaatiokokoa on ratkaisevasti rajoittaa urosten käyttöä, eli käyttää
mahdollisimman montaa eri urosta jalostukseen. Lisäksi olisi suosittava uroksia ja narttuja, jotka tulevat
harvinaisemmista tai vähän käytetyistä linjoista.
Suomi on väkimäärään suhteutettuna merkittävä australianterrierien kasvatusmaa. Rodun kotimaassa
Australiassa rekisteröintimäärät ovat tasaisesti noin 350 rekisteröinnin tuntumassa. Australian lisäksi
merkittäviä maita rodun kasvatuksen kannalta ovat Yhdysvallat ja muut Pohjoismaat. Keski- ja eteläEuroopassa australianterrierien kasvatus on melko vähäistä, mutta kasvattajia löytyy kuitenkin useista
maista. Suomesta on viety australianterrierejä lähes kaikkiin maihin, joissa niitä kasvatetaan, Australiaa
lukuun ottamatta.
Taulukko 8. Rekisteröinnit muissa maissa

Ruotsi
vuosi
rekisteröinnit

1978
31

1985
65

1990
48

1995
76

2000
102

2005
146

Australia
vuosi
rekisteröinnit

1986
782

1990
648

1995
432

2001
294

2005
342

2006
289

USA
vuosi
rekisteröinnit

2004
438

2005
416

Norja
vuosi
rekisteröinnit

2000
68

2001
58

2002
70

2003
61

2004
66

2005
70

Tanska
vuosi
rekisteröinnit

1970
244

1980
95

1990
87

1995
58

2000
46

2005
51

4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet

Australianterrieri on valpas ja aina toimintaan valmis harrastuskoira ja energinen lenkkikaveri. Se on
joka sään kestävä koira, jonka helppohoitoinen karkea turkki sopii monenlaiseen menoon.
Australianterrieri on avoin, iloinen ja ympäristöstään kiinnostunut, se haluaa osallistua perheensä
puuhiin ja olla mukana kaikessa toiminnassa.
Australianterrierin luonteessa on edelleen "paimenkoiramaisia" ominaisuuksia – tallella on halu
miellyttää omistajaa ja työskennellä omistajansa kanssa yhdessä. Australianterrieri onkin melko helposti
koulutettava. Tämä ominaisuus on tehnyt rodusta suositun seurakoiran. Australianterrieri on myös
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lapsiystävällinen ja lasten kanssa erittäin kärsivällinen. Leikkisyys ja tietty huumorintaju kuuluvat
australianterrierin ominaisuuksiin, ja siksi se nauttii lasten seurasta.
Australianterrierin vauhti, rakenne, reagointikyky, ketteryys ja miellyttämisenhalu sopivat hyvin tänä
päivänä esimerkiksi agilityradoille ja pelastuskoiraharrastukseen raunioille. Australianterrierin kanssa
harrastetaan myös tottelevaisuuskokeita ja jäljestystä.
Australianterrieri vahtii tarmokkaasti omaa reviiriään. Reviirin puolustaminen ja tulijoiden
ilmoittaminen perheelle haukkumalla on australianterrierille tyypillinen ominaisuus. Kun tulijat on
ilmoitettu, haukkuminen ei jää päälle. Australianterrieri ei suhtaudu tulijoihin epäluuloisesti tai
varautuneesti vaan asenne vieraisiinkin on avoimen ystävällinen ja utelias.
Australianterrierin luonne on edelleen hyvin itsevarma. Koira ei näytä olevan lainkaan tietoinen pienestä
koostaan niin puolustautuessaan uhkaa vastaan kuin metsästäessään tai taistellessaan käärmeen kanssa.
Rotu on luonteensa vuoksi myös tapaturma-altis, koska se ei itsevarmuutensa seurauksena ymmärrä
pelätä. Nämä rodulle tyypilliset luonteenpiirteet omistajan on syytä ymmärtää, kun miettii itselleen
australianterrierin hankkimista.
Vuonna 2004 jalostustoimikunta teki laajan kyselytutkimuksen australianterrierien luonteista. Laajahko
kysely kartoitti omistajien ja kasvattajien kokemuksia koiriensa luonteista ja käyttäytymisestä eri
tilanteissa. Luonnekyselykaavake on edelleen Australianterrierikerhon kotisivuilla ja täytettyjä
kaavakkeita saapuu jalostustoimikunnalle edelleen harvakseltaan. Jalostustoimikunta on saanut
kyselyyn noin 200 vastausta. Vastausten tarkempi analysointi on vielä kesken, mutta karkeana
alustavana tuloksena tästä kyselystä selvisi, että omistajat ovat erittäin tyytyväisiä koiriensa luonteeseen.
Australianterrieriä pidettiin sosiaalisena, luokseen päästävänä, iloisena, seurallisena, avoimena ja
lapsirakkaana koirana, jolla on energiaa, mutta se vaatii myös paljon toimintaa.
Vaikka australianterrieri on miellyttämisenhaluinen koira, niin terrierin itsepäisyys ja kärsimättömyys
tulivat esille kyselyssä. Joidenkin vastaajien mielestä arkuudesta johtuva aggressiivisuus rodussa on
lisääntynyt ja sitä ei luonnollisestikaan koettu hyvänä asiana. Toisissa vastauksissa toivottiin, ettei
luonne ”pehmene” liikaa ns. seurakoiramaiseksi, eli rodulta toivotaan varmuutta ja hyvää itsetuntoa.
Liian aran koiran kanssa on vaikeuksia sekä jokapäiväisessä elämässä että harrastuksissa kuten tokossa
ja agilityssä.
Osa omistajista oli kokenut ongelmaksi rodun ylivilkkauden, säheltämisen ja turhan haukkumisen, myös
eroahdistus koettiin ongelmaksi. Useammassa vastauksessa tuli esille luonteen varautuneisuutta, mikä ei
ole rodulle tyypillinen ja toivottava ominaisuus.
Vuonna 2003 jalostustoimikunta lähetti 200 eläinlääkärille kyselyn, jossa kartoitettiin
australianterrierien terveystilannetta ja luonnetta. Jalostustoimikunta sai vastauksen 29 eläinlääkäriltä.
Eläinlääkärit arvioivat australianterrierin olevan tänä päivänä temperamenttinen, mutta käsiteltävä.
Suurin osa eläinlääkäreistä piti rodun luonnetta hyvänä. Jotkut eläinlääkärit olivat kuitenkin huomanneet
arkuutta tai aggressiivisuutta toisille koirille, eli koirien omistajien ja eläinlääkärien kokemukset rodun
luonteesta ovat hyvin samanlaisia.
Rodun luonteissa on havaittavissa varsin suurta hajontaa, australianterriereistä löytyy suhteessa ihmisiin
sekä hyvin pehmeitä, jopa alistuvan nöyriä yksilöitä että erittäin kovia, itsenäisiä ja
”metsästysterrierimäisempiä” yksilöitä. Samaten sosiaalisuudessa suhteessa toisiin koiriin on suurta
hajontaa, osa uroksista tulee mainiosti toimeen isoissakin uroslaumoissa, osa on hyvin dominoivia eikä
siedä ollenkaan toisia uroksia läheisyydessään. Nartuissa on havaittavissa huomattavasti vähemmän
dominoivia yksilöitä kuin uroksissa.
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Samaten vilkkaudessa ja keskittymiskyvyssä on suuria eroja. Rauhallisimmat yksilöt ovat jopa
flegmaattisia verrattuna yleiseen mielikuvaan terriereistä, vilkkaimmat yksilöt ovat elohopeamaisen
liikkuvaisia ja energisiä. Jopa hermostuneen ylivilkkaita yksilöitä on ilmoitettu jalostustoimikunnalle.
Koulutettavuudessa on suuria eroja juuri itsenäisyyden ja keskittymiskyvyn erojen takia, mutta valtaosa
australianterriereistä on koulutettavissa helposti ja lempein menetelmin.
Suurin osa australianterriereistä sijoittunee ominaisuuksiltaan keskiluokkaan, eli valtaosa täyttää melko
hyvin rotumääritelmän kuvauksen ”Voimakasluonteinen terrieri; valpas, toimelias ja tasapainoinen.”
Ongelmia luonteen arviontiin aiheuttaa se, että omistajien ja kasvattajien käsitykset oikeanlaisesta
luonteesta ovat hyvinkin erilaisia. Mikä on yhdelle reipas ja aktiivinen terrieri, voi toiselle olla
hermostuttavan ylivilkas ja vaativa. Joku pitää haukkuvaa koiraa valppaana ja tarkkaavaisena, toisen
mielestä kyseessä on epävarma turhan louskuttaja. Jotkut sallivat uroksille ominaisena huomattavasti
enemmän dominanssia ja uhoamista kuin toiset. Myös omistajien kyvyt ja tiedot kasvattaa koiransa ovat
erilaisia, ja fiksuna terrierinä australianterrieri ottaa hyvin nopeasti perheessä pomon paikan, jos se sille
annetaan.
Australianterrierien luonteissa tulisi pyrkiä eroon kaikenlaisesta arkuudesta, flegmaattisuudesta ja
huonosta stressinsietokyvystä, mutta missään nimessä tämä ei tarkoita aggressiivisuuden, korostuneen
dominanssin tai hermostuneen aktiivisuuden toivottavuutta. Pyrkimyksenä tulee olla hyvän itsetunnon
omaava, sosiaalinen, energinen ja oma-aloitteinen koira, jolla on hyvä stressinsietokyky ja avoimen
utelias suhtautuminen ympäristöönsä.
Virallisissa luonnetesteissä on käynyt yhteensä 40 australianterrieriä vuoden 2006 loppuun mennessä
(liite3). Tuloksista ei pysty vielä tekemään mitään varmoja johtopäätöksiä, koska otanta on kovin pieni
rodun rekisteröintimääriin verrattuna. Kunhan testituloksia kertyy vielä jonkun verran enemmän, on
suunnitelmissa laatia analyysi luonnetestitulosten perusteella siitä, minkälaisia luonneominaisuuksia
ausseilla esiintyy, vastaavatko testitulokset toivottuja rodunomaisia luonteenpiirteitä ja mitkä ovat
mahdolliset ongelmat ja vahvuudet luonteissa.
Kun luonnetestituloksia verrataan vuonna 2004 toteutetun luonnekyselyn vastauksiin, huomataan
molemmista samansuuntainen tulos, nimittäin että australianterrierien luonteet eroavat varsin paljon
toisistaan. Kummankaan perusteella ei voida määritellä vain yhdenlaista, tyypillistä luonnetta.
Esimerkiksi kovuuden osalta testatuista yksilöistä vajaa viidennes arvioitiin luonteeltaan -2 pehmeäksi,
suurin osa testatuista sai arvion hieman pehmeä +1 ja loput testatuista, reilu neljännes, arvioitiin
kohtuullisen koviksi. Vuonna 2004 tehdyssä kyselyssä suurin osa vastaajista piti australianterrierinsä
luonnetta erittäin hyvänä, mutta kyselyssä tuli esille myös arkuudesta johtuvan aggressiivisuuden
lisääntyminen ja toisaalta ”kovapäisyys”.
Australianterrierin tulisi olla itsevarma, sen ei pidä hermostua, ei reagoida aggressiivisesti eikä
lamaantua sille uusissa tilanteissa vaan kohdata tilanteet uteliaasti ja toimimalla rohkeasti tilanteen
vaatimalla tavalla. Toimintakyky on kykyä toimia myös silloin kun koira on peloissaan tai epävarma.
Toimintakykyyn vaikuttavat useat yksilön ominaisuudet kuten temperamentti, kovuus, rohkeus,
taisteluhalu ja puolustushalu. Luonnetesteissä kolmannes testatuista australianterriereistä on arvioitu
toimintakyvyltään -1 pieneksi. Kohtuullisen toimintakyvyn +1 saavutti yli puolet testatuista ja suuri
toimintakyky on ollut kolmella yksilöllä.
Luonteenominaisuuksista taistelutahtoa voitaisiin pitää terrierille tyypillisenä moottorina ja
sisukkuutena. Taistelutahdossa on kyse koiran perinnöllisestä ominaisuudesta nauttia toiminnasta
itsestään ilman aggressiota sekä leukojen ja lihasten käyttämisestä. Testatuissa yksilöissä oli hajontaa
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taistelutahdon voimakkuudessa. Vajaa kolmannes omasi joko pienen -1 ja toinen vajaa kolmannes
suuren +3 taistelutahdon, ja loput olivat taistelutahdoltaan kohtuullisia.
Rotujärjestön tavoitteena on saada seuraavaan JTO:n päivitykseen mennessä valmiiksi rodunomainen
tulkinta luonnetestistä australianterrierille. Rotujärjestö pyrkii saamaan luonnetestattujen
australianterriereiden määrää kasvatettua kannustamalla koiranomistajia viemään koiriaan testiin sekä
järjestämällä luonnetestejä itse.

Taulukko 9. Yhteenveto luonnetestien arvioinneista

Yhteenveto luonnetestiarvosteluista

Toimintakyky
Pieni
Kohtuullinen
Suuri
Terävyys
Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Kohtuullinen ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu
Haluton
Pieni, hillitty
Mitätön
Pieni
Kohtuullinen, hillitty
Taistelutahto
Pieni
Kohtuullinen
Suuri
Hermorakenne
Vähän hermostunut
Hieman rauhaton
Suhteellisen rauhallinen
Tempramentti
Häiritsevän vilkas
Erittäin vilkas
Kohtuullisen vilkas
Vilkas
Kovuus
Pehmeä
Hieman pehmeä
Kohtuullisen kova
Lupksepäästävyys
Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus
Laukausvarma
Laukauskokematon
Paukkuärtyisä
Laukausaltis
Laukausarka

Arvo

Koiria kpl

-1
+1
+2

14
23
3

+1
+2
+3

20
1
19

-1
+1a
-1b
+1
+3

3
1
2
15
19

-1
+2
+3

11
17
11

-1
+1
+2

1
38
1

-1
+1
+2
+3

1
9
3
27

-2
+1
+3

6
23
11

+2
+3

8
33
+ / 29
++ / 5
+++ / 1
--
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4.3 Terveys
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet

Rotu ei kuulu PEVISAan. Suurimmalle osalle jalostukseen käytettävistä australianterriereistä tehdään
kuitenkin virallinen polvi- ja silmätarkastus jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti. Tämä käytäntö on
ollut voimassa vuodesta 1993. Tarkastustulokset on alusta asti julkaistu Aussi-lehdessä, ja
jalostustoimikunta pitää niistä myös ajantasalla olevaa listausta. Nykyään tulokset selviävät hyvin
ajantasaisesti KoiraNetistä.
4.3.2 Muut Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet

Australianterrierikerhon jalostustoimikunta on yli vuosikymmenen ajan kerännyt tietoa
australianterriereiden terveydestä kasvattajilta ja koirien omistajilta. Ilmoituksia on tullut jonkin verran,
suurin osa ilmoituksista on tullut viimeisen viiden vuoden aikana eli ilmapiiri keskustella rodun
ongelmista on muuttumassa avoimemmaksi. Kasvattajat alkavat ymmärtää sen, että geneettiset sairaudet
tai viat eivät ole kenenkään yksittäisen kasvattajan syytä vaan rodun geeneissä kulkeva ominaisuus,
mutta salailu voi saada aikaan niiden lisääntymisen rodussa. Valitettavasti sairausilmoituksia ei
vieläkään saada läheskään kaikilta kasvattajilta, eivätkä koirien omistajat useinkaan osaa sairauksia
ilmoittaa suoraan jalostustoimikunnalle. Australianterrierikerho ja jalostustoimikunta tekevät jatkuvasti
valistustyötä lisätäkseen avoimuutta sairauksien suhteen. Eniten ilmoituksia on tullut diabeteksesta,
virtsakivistä, legg pertheksestä ja patellaluksaatioista.
Vuonna 2003 tehtiin terveyskysely rodun terveystilanteesta eläinlääkäreille. Terveyskysely lähetettiin
kahdellesadalle eläinlääkärille, joista 29 vastasi. Kymmenen eläinlääkäriä ilmoitti, ettei ole tavannut
yhtään tai vain yhden australianterrierin vastaanotollaan. Yleisesti ottaen eläinlääkärit pitivät
australianterrieriä terveenä rotuna. Eläinlääkäreiden mukaan kasvattajien tulisi kuitenkin kiinnittää
huomiota seuraaviin asioihin: allergiat (joista suurin osa ei ole ruoka-aineallergioita), entropium,
epilepsia, virtsakivet, diabetes, patella luksaatio, legg perthes ja luonne. Useamman eläinlääkärin käsitys
on, että diabetes, epilepsia ja muut kuin ruoka-aine allergiat ovat lisääntyneet rodussa viime vuosina.
Australianterrieriä voi pitää suhteellisen pitkäikäisenä rotuna. Keskimääräinen ikä lienee rodussa noin
10–12 vuotta. Neljätoistavuotiaat australianterrierit eivät ole kuitenkaan harvinaisia ja 16–17 -vuotiaita
australianterriereitä tavataan myös säännöllisesti. Rodun vilkkaudesta ja rohkeudesta seuraava
onnettomuusherkkyys aiheuttaa joitakin kuolemaan johtavia onnettomuuksia vuosittain.
Koska australianterrieri ei kuulu PEVISAan, Suomen Kennelliitto ei aseta erityisvaatimuksia
australianterrieripentujen rekisteröinnille vaan rodun osalta noudatetaan yleisiä rekisteröintiohjeessa
mainittuja vaatimuksia. Australianterrierikerhon omia jalostuskriteereitä ei siten voida kutsua
vaatimuksiksi, ettei synny käsitystä, että ne olisivat vaatimuksena pentujen rekisteröimiselle
Kennelliitossa. Näin ollen tässä jalostuksen tavoiteohjelmassa kutsutaan Australianterrierikerhon
omia sisäisiä jalostuskriteerejä suosituksiksi.
Joidenkin suositusten noudattaminen pentueiden vanhempien osalta on edellytyksenä sille, että pennut
otetaan Australianterrierikerhon pentuvälitykseen, ja että kasvattaja voi saada jalostustoimikunnan
hyväksynnän pentueelleen. Nämä suositukset mainitaan kohdassa 7.4.
Vaikka kyse on suosituksista, Australianterrierikerho korostaa, että vastuullisen ja rodun parasta
ajattelevan kasvattajan tulisi aina pyrkiä näitä suosituksia noudattamaan. Näin toimimalla kasvattaja voi
tuntea tekevänsä parhaansa rodun nykytilan ja tulevaisuuden hyväksi. Uutta tietoa sairauksien
18

periytymisestä pyritään saamaan koko ajan, ja tämän tiedon perusteella voidaan tulevaisuudessa päättää
uusista suosituksista.
Australianterriereillä esiintyy seuraavia sairauksia. Sairaudet on lueteltu aakkosjärjestyksessä.
Allergiat (atopia)
Allerginen reaktio on krooninen tulehdusreaktio. Se aiheutuu herkistyneen elimistön puolustautuessa
ympäristön tavanomaisia, useimmiten vaarattomia asioita vastaan. Elimistö herkistyy kun hengityksen,
suun tai ihon kautta sinne tuleville herkistäville asioille (allergeeneille) kehitetään vasta-ainetta. Vastaaineen muodostumisen (herkistymisen) jälkeen uudelleenkohtaamiset ärsykkeen kanssa aikaansaavat
allergisen reaktion. Atopialla tarkoitetaan yksilössä olevaa perinnöllistä taipumusta muodostaa IgEvasta-aineita ympäristöallergeeneja vastaan. Kroonisen tulehduksen klassiset oireet ovat punoitus,
kuumotus, turvotus, kutina ja kipu. Oireet ilmenevät eri osissa elimistöä riippuen mistä allergian
alalajista on kysymys.
Atopiataipumus periytyy ja se ilmenee useimmiten iho- ja/tai suolisto-ongelmina. Eläinlääkärikyselyn
perusteella allergiat ovat yleistyneet australianterriereillä. Tarkkaa syytä yleistymiseen ei tunneta, ei
myöskään tiedetä kuinka yleistä allergia rodussa on. Allergiaa sairastavaa koiraa ei pidä käyttää
jalostukseen. Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu 11 allergiaa sairastavaa koiraa.
Calve-Legg-Perthes - reisiluun pään kuolio
Tätä sairautta tavataan pienillä koirilla ja kääpiörotuisilla koirilla. Sairaus alkaa ontumisena kasvun
keskivaiheilla noin 5-14 kuukauden iässä. Legg-Perthes aiheutuu reisiluunkaulan alueen
verenkiertohäiriöstä. Muutokset ilmenevät kasvurustossa ja luutuvassa reisiluunpäässä sekä – kaulassa
aiheuttaen mahdollisesti nivelrikon. Sairauden hoitona on leikkaus, jonka jälkeen koira kuntoututetaan.
Onnistuneen kuntoutuksen jälkeen koira voi elää normaalia kotikoiran elämää.
Sairautta pidetään perinnöllisenä, mutta sen periytymismekanismia ei tarkoin tunneta. Tällä hetkellä
sairautta pidetään polygeenisesti periytyvänä. Sairaita yksilöitä ei tule käyttää siitokseen ja sairaiden
koirien lähisukulaisia käytettäessä on siitosyhdistelmät valittava tarkoin. Jalostustoimikunnalle on
ilmoitettu muutamia tapauksia vuosittain, yhteensä 27 Legg-Perthes tapausta.
Diabetes mellitus - sokeritauti
Koiran sokeritaudissa haiman betasolut menettävät kykynsä tuottaa insuliinia. Yleisin oire on lisääntynyt
juominen ja virtsaaminen. Koira yleensä syö hyvin, mutta laihtuu. Se on väsynyt ja haluton. Pahimpia
oireita ovat oksentelu, syömättömyys, vatsan aristus ja voimattomuus. Tautiin voi liittyä myös
harmaakaihi. Hoitona käytetään päivittäisiä insuliinipistoksia ja ruokavaliota. Taipumus diabetekseen
periytyy. Laukaisevina tekijöinä tunnetaan mm. vääränlainen ravinto, liikalihavuus ja vähäinen liikunta.
Sairaus on ongelma jalostuksessa, koska diabetes saattaa puhjeta vasta myöhemmällä iällä, jolloin koiraa
on jo mahdollisesti ehditty käyttää jalostukseen.
Jalostustoimikunta on tehnyt laajan kyselyn diabeteksen esiintymisestä australianterriereillä. Kysely
kohdistettiin koiranomistajiin, kasvattajiin ja eläinlääkäreihin. Tällä kyselyllä jalostustoimikunta sai
useita uusia ilmoituksia diabetekseen sairastuneista. Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu 56
diabetestapausta. Useimmat sairastuneista ovat olleet yli 8-vuotiaita sairastuessaan.
Helsingin Yliopiston ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Biomedicumissa Hannes Lohen
tutkimusryhmä on vuodesta 2007 alkaen ottanut vastaan verinäytteitä diabetekseen sairastuneilta
australianterriereiltä ja niiden lähisukulaisilta tavoitteena löytää diabetekselle altistava geeni.
19

Australianterrierikerho tukee tutkimusta kaikin käytettävissään olevin keinoin. Diabetekseen
sairastunutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen ja sen lähisukulaisia tulee käyttää harkiten jalostukseen.
Epilepsia
Epilepsia on yksi yleisimmistä neurologisista sairauksista koirilla. Se ilmenee yleensä noin 1–5 vuoden
iässä. Sairautta ei voida parantaa, mutta sitä voidaan useimmiten pitää kurissa lääkkeillä.
Primaarinen l. idiopaattinen epilepsia on perinnöllistä. Tarkasti ei tiedetä kuinka epilepsia periytyy
koirilla. Epilepsia saattaa haitata yksilön jokapäiväistä, normaalia elämää sekä käyttöä
käyttötarkoitukseensa riippuen siitä, kuinka usein kohtauksia esiintyy, kuinka rajuja ne ovat ja tehoaako
epilepsialääkitys.
Epilepsiatyyppisten kohtauksien aiheuttaja voi olla esim. vamma, kasvain tai muu tauti (esim.
maksashuntti). Epilepsiatyyppisiä kohtauksia voi esiintyä myös ulkopuolisesta ärsykkeestä. Joskus
epilepsiatyyppisistä kohtauksista puhutaan sekundaarisena epilepsiana.
Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu joitakin epilepsiatapauksia ja muutama epilepsiatyyppinen tapaus,
mutta eläinlääkärikyselyyn saatujen vastausten perusteella niitä täytyy todennäköisesti olla enemmän ja
sairaus on ehkä yleistymässä. Sairaus on ongelma jalostuksessa, koska koira saattaa saada ensimmäiset
kohtauksensa vasta muutaman vuoden iässä, jolloin sitä on jo saatettu käyttää jalostukseen. Kohtauksia
saavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, joka on tuottanut sairaan yksilön, ei tule uusia.
Sairastuneen koiran sisaruksien jalostuskäytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja harkintaa.
Lukumääräisesti ja eri linjojen osalta pienessä/keskikokoisessa rodussa ei ole aina järkevää eikä
mahdollistakaan jättää epilepsiajälkeläisen tuottaneita vanhempia heti pois jalostuksesta. Ehdoton
jalostuskäyttökielto olisi varsin ankara päätös erityisesti ottaen huomioon, että kyseessä voi olla myös
epilepsiatyyppiset kohtaukset, joiden syy on muu kuin perinnöllinen, eikä eläinlääkäri useinkaan pysty
varmasti selvittämään kohtausten syytä. Mikäli samalle koiralle tulee toinen tai jopa tätä useampia
epilepsiajälkeläisiä, ei jalostustoimikunta suosittele enää sen käyttöä jalostukseen. Jalostustoimikunnalle
on tullut ilmoitus kahdeksasta epilepsiaa sairastavasta koirasta.
HC (hereditary cataract) - perinnöllinen harmaakaihi
Silmän linssi eli mykiö muodostuu läpinäkyvistä säikeistä ja soluista, jotka ovat järjestäytyneet eri
suuntiin. Linssi on ohuen kotelon eli kapselin ympäröimä. Harmaakaihi merkitsee linssin tai sen
kapselin samentumista. Perinnöllisen harmaakaihin lisäksi samentuminen voi johtua ikääntymisestä,
myrkytyksestä tai jostain sairaudesta. Perinnöllinen harmaakaihi ilmenee yleensä nuorilla tai keskiikäisillä koirilla molemmissa silmissä. Harmaakaihi heikentää koiran näkökykyä tai voi myös aiheuttaa
sokeutumisen. Perinnöllisen harmaakaihin periytymismalli australianterriereillä on toistaiseksi epäselvä.
Suomessa jalostukseen käytettävien koirien silmät on jo yli kymmenen vuoden ajan tutkittu miltei
sataprosenttisesti. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta australianterriereillä on vain muutama virallisessa
silmätutkimuksessa annettu HC- ja kataraktalausunto. Sairaus on ongelmallinen jalostuksessa, koska se
voi ilmetä minkä ikäisenä tahansa. Koira voi saada nuorempana terveen lausunnon, ja myöhemmin HClausunnon, jollon sitä on jo ehkä ehditty käyttää jalostukseen. Koiraa, jolla todetaan perinnöllinen
harmaakaihi, ei tule käyttää jalostukseen.
Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu 27 kaihitapausta. Jalostustoimikunnalle ei ole pääsääntöisesti
ilmoitettu, minkä tyyppisestä kaihista on ollut kysymys.
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Patellaluksaatio - polvilumpion sijoiltaanmeno
Polvilumpio on reisiluun telaurassa, jossa nivelsiteet sen pitävät. Polvilumpion sijoiltaanmenoon
vaikuttavat reisi- ja sääriluun muoto, telauran mataluus sekä nivelsiteiden löysyys. Patellaluksaatio on
rakenteesta johtuva perinnöllinen sairaus. Lyhyet raajat, suorat kulmaukset ja länkisäärisyys altistavat
patellaluksaatioon. Sairauden tarkkaa periytymismekanismia ei ole vielä tyhjentävästi selvitetty.
Ongelman voivat aiheuttaa myös muut tekijät kuten onnettomuus. Oireet vaihtelevat vaikeusasteen (1-4)
mukaan. Lieväkin luksaatio lisää polven alttiutta muille vaurioille (esim. ristisiderepeämät), jotka
saattavat vaatia leikkaushoitoa.
Eläinlääkäri tutkii polvinivelet käsin tunnustelemalla ja ne arvioidaan havaittavissa olevan löysyyden
mukaan asteikolla 0 (terveet) – 4 (polvilumpio on pysyvästi luksoitunut).
Jalostukseen käytetyt australianterrierit on tutkittu jo useiden vuosien ajan. Suurin osa tutkituista on ollut
terveitä (0/0). Jalostukseen käytettyjen koirien polvien tulee olla virallisesti polvitarkastettu,
tutkimustuloksena 0/0, tai korkeintaan 1/1, jolloin yhdistelmän toisella koiralla tulee olla 0/0 polvet.
Yhdistys ei suosittele jalostukseen sellaisia koiria, joilla on 2-asteen tai tätä vakavampiasteinen
patellaluksaatio. Sairaiden koirien lähisukulaisia käytettäessä siitosyhdistelmät on valittava huollella.
Seuraavassa taulukossa on koostettuna tarkistettujen australianterriereiden polvilausuntoja kymmenen
viime vuoden ajalta (lähde: KoiraNet, Suomen Kennelliitto). Tutkittuja koiria kyseisenä aikana 633 kpl.
Taulukko 10. Polvilausunnot 1995 – 2005

Synt.vuosi
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Yhteensä

0
83 %
82 %
84 %
83 %
95 %
91 %
83 %
74 %
71 %
85 %
81 %
82 %

1
10 %
2%
4%
4%
3%
2%
14 %
2%
4%
3%
11 %
6%

2
3%
9%
2%
0%
0%
0%
3%
7%
7%
3%
3%
3%

3
3%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
5%
1%

MUITA ONGELMIA

Häntämutkat
Häntämutkat ovat nikamaepämuodostumia, jotka hännässä esiintyessään ovat harmittomia, mutta
joidenkin tietojen mukaan ne ovat osoitus siitä, että koira saattaa periyttää vastaavia epämuodostumia
myös selkärangan alueelle. Myös luonnontöpöjä australianterrierejä on syntynyt. Silloin on suositeltavaa
kuvauttaa selkäranka ja töpö, jotta tiedetään, että töpöhäntäisyydestä ei ole haittaa koiran normaalille
elämälle.
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Kivesten laskeutumishäiriö
Koiran kivekset laskeutuvat normaalisti kivespusseihin heti syntymän jälkeen. Joskus molemmat tai
toinen kives saattaa laskeutua vasta myöhemmällä pentuiällä. Jos kives ei laskeudu, se yleensä jää
nivuskanavaan tai jopa vatsaonteloon ja silloin puhutaan piilokiveksisyydestä. Kives saattaa myös
laskeutua vain puoliväliin. Kivesvika ei yleensä haittaa yksilön jokapäiväistä normaalia elämää.
Vatsaonteloon jääneet kivekset saattavat altistua lämpimässä kiveskasvaimille. Omistaja voi harkintansa
mukaan poistattaa ne leikkauksella. Piilokivesten leikkauttamista suositellaan mikäli koira harrastaa
agilityä tai muuta vastaavaa urheilulajia.
Piilokiveksisyys on usean geenin kautta periytyvää. Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaan
kivesvikaisen koiran jalostuskäyttö ei ole sallittua eikä sitä arvostella näyttelyssä. Jalostustoimikunnalle
on ilmoitettu 14 kivesvikaista koiraa.
Lisääntymishäiriöt
Australianterrierit ovat hyviä synnyttäjiä ja vain harvoin joudutaan turvautumaan leikkaukseen.
Pentueen keskimääräinen pentukoko on noin viisi pentua. Urosten siitoshalukkuutta voidaan yleisesti
pitää hyvänä. Australianterriereillä esiintyy sekä urosten että narttujen hedelmättömyyttä, mutta ei
huolestuttavissa määrin.
Virtsakivet
Virtsakivi on kiveä muistuttava mineraalikeräymä, joka muodostuu virtsarakkoon tai -tiehyeeseen.
Virtsakivet voivat olla suuria yksittäisiä kiviä tai pientä hiekanjyvää muistuttavia hippusia.
Tyypillisimmät oireet virtsakivistä ovat verivirtsaisuus ja virtsaamisvaikeudet. Suuret virtsakivet estävät
yleensä virtsan kulkeutumista rakosta virtsaputkeen ja pienemmät kivet saattavat tukkeuttaa
virtsaputken. Vaikka kivet eivät tukkeuttaisikaan täysin virtsateitä, aiheuttavat ne koiralle kipua.
Virtsakivien muodostuminen saattaa johtua esimerkiksi ravinnosta tai virtsarakon sairauksista kuten
virtsatietulehduksista. Virtsakivet voidaan todeta röntgenkuvassa tai ultraäänitutkimuksella. Ne voidaan
poistaa joko leikkauksen avulla, tai liottamalla kiviä erityisruokavalion avulla. Liuotushoito ei
kuitenkaan tehoa kaikkiin kivityyppeihin. Hoitomuoto on pohdittava tapauskohtaisesti ja
virtsakivityypin mukaan.
Virtsakivistä on tehty jalostustoimikunnalle tähän mennessä vajaat kolmisenkymmentä ilmoitusta (25
kpl). Suurimmassa osassa ilmoituksista ei ole merkitty, minkätyyppiset virtsakivet ovat olleet kyseessä.
Yhteensä viidessä ilmoituksessa kivien tyyppi on nimetty: näistä kahdessa tapauksessa on kyseessä ollut
struviittikivet ja kolmessa kalsiumoksalaattikivet. Suurimmassa osassa ilmoituksia ei ole mainittu, miten
virtsakiviä on hoidettu. Satunnaisia mainintoja on sekä sulatusruoan käytöstä että virtsakivien
poistamisesta leikkauksella. Virtsakivien periytyvyydestä australianterriereillä ei ole tietoa.
Muita rodussa tavattuja sairauksia ja vikoja

Purentaviat ja hammaspuutokset ovat perinnöllisiä vikoja, joiden esiintymistä seurataan.
Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu yksittäisiä tapauksia myös seuraavista ongelmista ja sairauksista:
maksashuntti, sydänvika, kuivasilmä, entropium, cushingin tauti, kasvaimet ja kilpirauhasen
vajaatoiminta.
Rodussa on tavattu myös PRA:ta (ei Suomessa) ja VonWillebrandtin – tautia (ei Suomessa).
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Kaikilla nisäkkäillä esiintyviä sikiön kehityshäiriöitä ovat esimerkiksi vesipää, kitalakihalkiot ja tyrät.
Pennun kitalakihalkiota ei yleensä yritetä operoida, vaan pentu lopetetaan tai se menehtyy.
Kitalakihalkion syntyyn arvellaan perinnöllisyyden lisäksi vaikuttavan myös emän kantoaikana saamat
lääkeaineet.
Napa- ja nivustyrät ovat voivat korjautua itsekseen pennun kasvaessa tai ne voidaan korjata
leikkauksella. Viasta on kerrottava pennunostajalle ja kasvattaja on Kennelliiton laatiman pennun
myyntisopimuksen (kauppakirjan) mukaisesti velvollinen maksamaan leikkauksen. Kahta
napatyräperimän omaavaa koiraa ei suositella yhdistettävän.

4.3.3 Yhteenveto rodulla muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatuista sairauksista

4.4 Ulkomuoto

Rodun ulkomuotoa on laajemmin käsitelty viimeksi kasvattajapalaverissa vuonna 2004.
Ulkomuodollisesti Suomessa on korkeatasoisia koiria, jotka menestyvät ulkomaillakin koiranäyttelyissä.
Vaikka rodussamme on ulkomuodollisesti korkea taso, rodun ulkomuodon pitämisessä rodunomaisena
(käyttötarkoituksen mukaisena) on työtä tehtävä edelleen määrätietoisesti. Kasvattajapalaverissa nousi
esille seuraavia haasteita rodun ulkomuodon kehitykselle.
Koko
Rotumääritelmän mukaan australianterrierin toivottava säkäkorkeus on noin 25 cm, nartuilla hieman
vähemmän. Jalostustarkastuksissa on mitattu säännöllisti kaikki tarkastukseen osallistuneet koirat.
Uroksia on tarkastettu kaiken kaikkiaan 45 yksilöä ja narttuja 56. Tarkastuksista tehdyt tilastot osoittavat
selkeästi australianterriereiden olevan kookkaampia kuin rotumääritelmässä esitetään.
Koko on kasvanut todennäköisesti sen myötä, että on haluttu vankempaa luustoa ja pidempää päätä, ja
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jalostukseen on käytetty paljon kookkaita yksilöitä. Nykyään löytyy
myös jonkin verran oikeankokoisia koiria, joilla on myös vahva luusto ja pitkä pää. Tavoite on
rotutyypin ja ketteryyden säilyttäminen sekä pyrkimys pysyä oikeassa kokoluokassa. Oikeat mittasuhteet
ja tasapainoinen kokonaisuus ovat keskeisiä aussin olemukselle, eikä tiukkojen kokorajoitusten tulisi
mennä näiden edelle.
Koon arvioinnissa tulisi kuitenkin huomioida se, että säkäkorkeudeltaan 30 cm australianterrieri on jo 20
% korkeampi kuin rotumääritelmän esittämä toivottava korkeus. Pienikokoisessa rodussa melko
vähäisetkin cm -lisäykset korkeuteen ovat suhteellisesti merkittäviä.
Koirien mittaamista suositellaan tehtäväksi jalostustarkastusten lisäksi esimerkiksi erikoisnäyttelyjen
yhteydessä.
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Taulukko 11. Urosten mitatut säkäkorkeudet

Lukumäärä

Urosten säkäkorkeudet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
25
cm

26
cm

27
cm

28
cm

28,5
cm

29
cm

29,5
cm

30
cm

30,5
cm

31
cm

32
cm

33
cm

Taulukko 12. Narttujen mitatut säkäkorkeudet

Narttujen säkäkorkeudet
16
14
Lukumäärä

12
10
8
6
4
2
0
24,5
cm

25
cm

25,5
cm

26
cm

26,5
cm

27
cm

27,5
cm

28
cm

28,5
cm

29
cm

30
cm

31
cm

31,5
cm

Pää ja ilme
Australianterrierin ilmeen tulee olla tarkkaavainen - valpas ja terävä. Voimakas
silmienympäryspigmentti ja kirsun pigmentti vaikuttavat australianterrierille tyypilliseen tarkkaavaiseen
ilmeeseen. Verrattuna 80- ja 90-lukujen australianterriereihin pigmentit ovat parantuneet, samoin
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kuononselkänahkat ovat jonkin verran tulleet takaisin. Kuononselkänahka on mustapigmenttinen
karvaton iho, joka ylettyy kirsusta kuonon selälle ja jopa otsapenkereeseen saakka. Se on leveimmillään
kirsun luona ja kapenee otsapengertä kohti ja saa aikaan hieman ”koalamaisen” vaikutelman. Silmien
väri on tumma ja muoto soikea, vaaleat ja/tai pyöreät silmät antavat australianterrierille epätyypillisen
ilmeen. Korvien tulisi olla pienet, teräväkärkiset ja eläväiset; suuret, pehmeät ja leveät korvat antavat
rodulle epätyypillisen ilmeen.
Ns. peukalonjäljet eli peukalon pään kokoinen tumma kohta karvoituksessa kallon kummallakin
puolella, silmän ja korvan puolivälissä, ovat toivottavia blue & tan –värisille australianterriereille,
vaikka rotumääritelmä ei niitä edellytäkään. Niitä ei esiinny punaisilla eikä hiekanvärisillä
australianterriereillä. Ne eivät ole selvästi näkyvissä enää sen jälkeen kun top-knot ja koristekarvat ovat
kehittyneet täysimittaisiksi. Päissä esiintyy vielä paljon karkeita kalloja sekä suippoja ja voimattomia
kuono-osia.
Rakenne
Australianterrierin tulee olla rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen mukaan kevyesti ja vaivattomasti
liikkuva. Sen tulee pystyä rakenteensa puolesta työskentelemään vaikka koko päivän.
Tänä päivänä rodussa esiintyy heikkoja ja kapeita kauloja. Käyttötarkoituksen mukaan kaulan on oltava
voimakas. Australianterriereitä on nostettu aikoinaan kauluksesta ratsastajan eteen hevosen selkään
paimenessa ollessa.
Lapojen asennoissa esiintyy paljon virheellisyyksiä ja samoin olkavarren ja lapaluun pituuksissa ja
asennoissa. Tällöin etuliikkeistä tulee tehottomat. Kasvattajien tulee kiinnittää erityistä huomiota
etuosien rakenteen parantamiseen. Eturaajoissa esiintyy ranskalaisia etuosia, luustottomuutta, kääntyviä
raajoja ja luiden pituudet eivät ole oikein.
Rungon ongelmia ovat kölin (eteen työntyvä rintalasta) puuttuminen ja liian pitkät ja kapeat rungot.
Selkälinja ei saa olla laskeva eikä notko. Selkälinjat ovat parantuneet viimeisen kymmenen vuoden
aikana, sillä pyöreät lanteet ovat vähentyneet. Takaraajoissa esiintyy kinnerahtautta, korkeaa kinnertä ja
puutteellisia tai liioiteltuja kulmauksia. Myös reisiluu voi olla liian lyhyt, jolloin liike jää koiran rungon
alle. Liikkeet ovat kuitenkin kokonaisuudessaan rodussa parantuneet viimeisen kymmenen vuoden
aikana.
Turkin laatu ja väri
Turkin laatu ja väri on punaisilla australianterriereillä parantunut viimeisten vuosien aikana Suomessa.
Blue & tan –värisillä näkee liian mustaa turkkia tai toisesta ääripäästä grizzleä (ruskean-harmaan-mustan
kirjavaa) väriä. Oikea blue & tan- väri on katoamassa rodusta koko maailmassa ja sen säilyttämiseksi
kasvattajien on työskenneltävä aktiivisesti.
Turkit voivat olla myös liian runsaita ja koristekarvat liian pehmeitä. Australianterrieri on työkoira ja
sille ei kuulu liioiteltu turkki. Australianterrierin tulee päästä vaivattomasti kulkemaan vaikeissa
maastoissa mm. risukoissa, ilman että se kerää puolet aluskasvillisuudesta turkkiinsa. Oikeanlainen
karkea turkki on helppo trimmattava, eikä se kerää likaa tai mene takkuun. Vaikka turkeissa voi esiintyä
huonoja värejä, niin turkin laatu on tärkeämpää kuin väri.
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5.

YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA

Tässä osiossa esitellään lyhyt yhteenveto aikaisemmin hyväksytyn tavoiteohjelman tavoitteista ja
toimenpiteistä, joiden avulla ohjelmaa on toteutettu.
Tavoite
Rodun terveydentila

Toimenpide

Tulos

Rodussa ilmeneviin perinnöllisiin
sairauksiin
- diabetes
-harmaakaihi (HC)
- Legg Perthes
- polvilumpion sijoiltaan meno (patella
luksaatio)
tulee kiinnittää suurta huomiota.

- Jalostustoimikunnan hyväksynnän
pentueelle saa mikäli terveys- ja
näyttelyvaatimukset täyttyvät:
-Patella luksaatio: Polvet 0/0 tai
korkeintaan 1/1 , jolloin toisella
jalostukseen käytettävällä koiralla
tulee olla 0/0 -polvet.
- Virallinen silmätarkastuslausunto;
tutkimushetkellä koiran on oltava
tunnistusmerkitty ja iältään vähintään
12 kuukautta.
- Virallinen silmätarkastus-lausunto ei
saa olla astutus-hetkellä kahta vuotta
vanhempi.
- Kartoitetaan diabeteksen esiintymistä
australianterrierreillä: jalostustoimikunta on tehnyt diabe-teksesta
yleisen kyselyn koiran-omistajille,
kasvattajille sekä laajan
terveyskyselyn eläin-lääkäreille.

- Pentueet ovat liki kaikki tutkituista ja
terveistä vanhemmista (polvet ja
silmät).
- Eläinlääkäreille suunnatun kyselyn
tuloksena oli, että australianterrieri on
kaiken kaikkiaan terve rotu.
- Kyselystä nousi esille yllättävän
paljon allergioita ja epilepsiaa.
- Eläinlääkärit olivat kiinnittäneet
huomiota yleiskuntoon ja hoitoon.
- Diabetesilmoituksia on tullut 45.
- Diabetekseen sairastutaan yleensä
vanhemmalla iällä, noin 8-10 –
vuotiaana.

Tavoite
Ulkomuoto ja luonne

Toimenpide

Tulos

Ulkomuotojalostuksen painopisteenä
on rotumääritelmän mukaisen tyypin
säilyttäminen.
Rotumääritelmän edellyttämät
mittasuhteet omaava, ehdottomasti
terverakenteinen koira, joka liikkuu
tyypillisin vapain ja vaivattomin
liikkein. Samalla tulee pyrkiä
lähemmäksi rotumääritelmän
kokoihannetta, kuitenkaan
voimakkuudesta ja mittasuhteista
tinkimättä.
Arkoja ja aggressiivisia koiria ei tule
käyttää jalostukseen.
Jalostuksessa tulee välttää pelkästään
yhden ominaisuuden jalostamista tai
äärimmäisyyksien tavoittelua, tulee
pyrkiä säilyttämään terveluonteinen,
terverakenteinen ja
yhteiskuntakelpoinen australianterrieri.

Ulkomuoto: päästäkseen
pentuvälitykseen vanhemmilla pitää
olla vähintään laatuarvostelun 2.
palkinto (hyvä) Suomesta.
Vuonna 2004 on tehty laaja
luonnekysely.

Ulkomuodollinen taso on korkea.
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Ongelmia ulkomuodossa edelleen:
-koko (liian suuri)
-selän ja lanneosan pituuden liioittelu mittasuhteet vääristyvät
-etuosien rakenne –> liikkeet ->
terveys
-vastauksia luonnekyselyyn on tullut
runsaasti ja yleisesti ottaen
australianterrierin luonteeseen ovat
omistajat erittäin tyytyväisiä.

Tavoite

Toimenpide

Tulos

Jalostustoimikunta on kerännyt tietoja
australianterrierien terveydestä ja
pitänyt niistä yhteenvetoa, jonka saa
jalostus-toimikunnalta pyydettäessä.
Jalostustoimikunta lähettää jokaisesta
hyväksymästään yhdistelmästä
pentueen suku-taulussa tiedossaan
olevat tiedot kasvattajalle, syntyvän
pentueen neljän sukupolven ajalta.
Jalostustoimikunta on tehnyt
terveyskyselyn kasvattajille, koiran
omistajille ja eläinlääkä-reille.

Avoimuus ja rehellisen tiedon
jakaminen kasvattajien kesken on
lisääntynyt.

Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan tehtävänä on
toimia neuvoa antavana, ohjaavana ja
australianterrierin
rodunjalostuksellisiin kysymyksiin
paneutuvana elimenä.
Jalostustoimikunnan tehtävänä on
seurata australianterrierin kehitystä,
perinnöllisten sairauksien esiintymistä
ja muita rodun sisäisiä ongelmia sekä
tehdä esityksiä ja suunnitelmia, joilla
edistetään terverakenteisuutta ja
rotutyypil-lisyyttä.

6.

JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT

6.1 Visio

Australianterrierin jalostuksen tavoitteena on rotumääritelmän mukainen (Liite 1), terve ja
yhteiskuntakelpoinen koira.
Nykypäivän australianterrieri on yli sadan vuoden kehityksen tulos; se on muotoutunut alkuperäisestä
pienestä tuhoeläinten metsästäjästä ja lampaiden kaitsijasta tämän päivän seurakoiraksi.
Käyttötarkoitukseltaan australianterrieri nähdään myös tulevaisuudessa seurakoirana. Tulevaisuuden
seurakoira on luonteeltaan ystävällinen, tasapainoinen, lapsirakas ja itsevarma.
Australianterrieri on edelleenkin kooltaan pieni, mutta vahva ja toimelias koira, joka tarvitsee
omistajaltaan paljon huomiota, toimintaa ja liikuntaa. Rodun luonne ja fyysiset ominaisuudet antavat
mahdollisuuden monenlaiseen harrastamiseen. Muun muassa agility, toko ja pelastustoiminta sopivat
erinomaisesti australianterrierille.

6.2 Rotujärjestön tavoitteet ja päämäärät

Australianterrierien geenipohjaa ei voida pitää maailmanlaajuisesti ajateltuna kovin suurena. Kyseessä
on lukumäärältään pienehkö tai korkeintaan keskisuuri rotu. Jalostuksen tavoitteena on edistää
geenipoolin mahdollisimman laajaa käyttöä.
Australianterrieri on valpas, eloisa, luonteeltaan tasapainoinen ja lapsirakas koira, eli hyvä seurakoira.
Kasvattajien tulee kiinnittää huomiota luonteeseen, että se säilyisi oikeanlaisena. Arkoja ja aggressiivisia
koiria ei tule käyttää jalostukseen, myöskään varautuneisuus ja sulkeutuneisuus eivät kuulu tyypilliseen
luonteeseen.
Jalostuksessa tulee välttää pelkästään yhden ominaisuuden jalostamista tai äärimmäisyyksien tavoittelua.
Jalostuksen tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti terve, rotumääritelmän mukainen ja
lisääntymiskykyinen australianterrieri.
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Jalostuksen tavoiteohjelmalla pyritään säilyttämään terve, hyväluonteinen seurakoira unohtamatta
rodulle ominaisia luonteenpiirteitä. Kasvattajien tulee ottaa jalostusvalinnoissaan huomioon edellä tässä
tavoiteohjelmassa mainitut ongelmat ja pyrkiä estämään niiden yleistyminen rodussa.
Ulkomuotojalostuksen painopisteenä on rotumääritelmän mukaisen tyypin säilyttäminen.
Rotumääritelmän edellyttämät mittasuhteet omaava, ehdottomasti terverakenteinen koira, joka liikkuu
tyypillisin vapain ja vaivattomin liikkein. Samalla tulee pyrkiä lähemmäksi rotumääritelmän
kokoihannetta, kuitenkaan voimakkuudesta ja mittasuhteista tinkimättä.

6.3 Rotujärjestön strategia

Rotuyhdistyksessä pyritään edelleen vahvistamaan avointa ilmapiiriä. Avoimuutta kehitetään
julkaisemalla rotulehteä, ylläpitämällä kattavia kotisivuja internetissä ja pitämällä vuosikokouksien
yhteydessä luentoja. Pyritään myös lisäämään kasvattajien välistä yhteistyötä ja avointa keskustelua sekä
kasvattajien kouluttamista erilaisissa tilaisuuksissa, joissa on vaihtuvia teemoja. Rotuyhdistys jatkaa
tiedon keräämistä ja jakamista kasvattajille.
Laaditaan pentuekysely, joka toimitetaan kasvattajille ja jossa tiedustellaan yhden pentueen osalta esille
tulleita sairauksia ja muita ongelmia. Pyrkimyksenä on, että kasvattajat ottaisivat pentuekyselyyn
vastaamisesta säännöllisen tavan.
Jalostukseen käytetään mahdollisemman korkealuokkaista materiaalia. Huomioon tulee aina ottaa
ainakin jalostuskoirien terveys, luonne ja rotutyypillisyys ulkomuodon osalta. Jalostuskoirien tulee
täyttää tavoiteohjelmassa asetetut minimivaatimukset terveys- ja näyttelytulosten osalta, ja olla
ehdottomasti myös luonteeltaan rotutyypillisiä. Tavoitteena on, että jalostukseen käytettävät yksilöt
omaisivat mahdollisimman monia toivottavia ominaisuuksia, eikä niillä olisi vakavia virheitä tai
sairauksia. Kasvattajia neuvotaan kriittisyyteen jalostuskoiria valitessaan, ja satunnaisia kotikoiran
pennuttajia ohjataan valitsemaan suositukset täyttävä uros nartulleen.
Rotuyhdistys suosittelee kasvattajia käyttämään jalostukseen mahdollisimman terveitä ja hyväluonteisia
koiria. Jalostuskoiran valinnassa tulee kiinnittää huomiota koiran itsensä ohella myös sen mahdollisten
jälkeläisten ja sukulaisten laatuun. Yhdistelmien suunnittelussa on otettava huomioon
luonneominaisuudet, mahdollisten vikojen tai sairauksien periytyvyys ja yhdistelmän vaikutus koko
rotukantaan.
Tavoitteena on myös säilyttää geenipooli laajana, joten jalostuskoirien valinnassa tulee pitää järkevä
tasapaino vaadittavien ominaisuuksien ja toisaalta laajan jalostuskäytön sallivan linjan välillä.
Kasvattajia tulee rohkaista käyttämään jalostukseen myös vähemmän käytettyjä koiria ja koiria, joiden
takana on häviämässä olevia linjoja. Samojen urosten käyttöä pyritään rajoittamaan tarjoamalla uusia
vaihtoehtoja jalostukseen. Kasvattajiin pyritään vaikuttamaan siten, että heitä kannustetaan hankkimaan
ulkomailta uutta materiaalia. Vahvasti sisäsiittoisia yhdistelmiä ei pidetä suotavina.
Australianterrierikerho suosittelee - kuten Suomen Kennelliittokin ja esimerkiksi Svenska
Kennelklubben - ettei sukusiitoskertoimen tulisi mennä 6,25 %:n yläpuolelle kahdeksassa sukupolvessa.
Tämä on ns. serkusyhdistelmän sukusiitoskerroin.
Australianterrierikerho suosittelee, että yksittäisen uroksen käyttö ei saa koiran eliniän aikana ylittää
minään neljän vuoden jaksona 5 %:a rekisteröityjen pentujen kokonaismäärästä. Nämä neljä vuotta
voivat siis olla mikä tahansa neljän vuoden peräkkäinen jakso. Kerho (jalostustoimikunta) julkaisee
vuosittain tilaston Aussi-lehdessä ja kotisivuilla urosten jälkeläismääristä, ja nykyisin myös KoiraNet
auttaa kasvattajia seuraamaan oma-aloitteisesti urosten käyttömääriä. Kasvattajien ja urosten omistajien
toivotaan tekevän itse tilastoista johtopäätöksensä. Vastuu uroksen pentumäärästä on viime kädessä
28

kuitenkin uroksen omistajalla/jalostusoikeuden haltijalla. Nartun omistaja/kasvattaja ei voi tietää kuinka
monta astutusta uroksella on ollut, koska astutukset eivät näy KoiraNetissä kuin kuukausien viivellä.
Lisäksi nartun omistaja ei voi tietää, kuinka monta astutusta uroksen omistaja on jo luvannut tai
suunnitellut muille nartuille tulevaisuudessa.
Yhdistys jatkaa jalostustarkastuksien järjestämistä. Jalostustarkastukseen kutsutaan yhden tai useamman
uroksen tai nartun kaikki jälkeläiset. Jalostustarkastuksen suorittaa kaksi rotuoikeudet omaavaa
tuomaria, ja jokaisesta jalostustarkastettavasta koirasta täytetään tähän tarkoitukseen laadittu
tarkastuskaavake. Jalostustarkastukseen osallistuminen on ilmaista koiran omistajalle.
Jalostustarkastettavat koirat mitataan, ja ne arvioidaan hyvin yksityiskohtaisesti.
Koirien mittaamista suositellaan tehtäväksi lisäksi esimerkiksi erikoisnäyttelyjen yhteydessä.
Yleiset jalostussuositukset

Yleiset jalostussuositukset koskien narttuja
• Nartun tulee olla täyttänyt 18 kuukautta ennen ensimmäistä synnytystä.
• Mikäli nartulle on tehty kahdesti (2) keisarinleikkaus, suositellaan nartun poistamista
jalostuksesta.
• Nartulla saa teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on
pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus, tai nartun
kuudes pentue, sallitaan nartulle Suomen Kennelliiton myöntämällä poikkeusluvalla yhden
kerran. Jos nartulla on vuoden sisällä ollut kaksi pentuetta, seuraavan synnytyksen väli on oltava
vähintään vuosi.
• Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistusta, jonka
mukaan penikoittamisesta ei ole haittaa nartun terveydelle.
Yleiset jalostussuositukset koskien uroksia
• Suositellaan, että yksittäistä urosta tulisi käyttää jalostukseen Suomessa maksimissaan 10
pentueen verran. Vastuu pentuelukumäärän laskemisesta on pääasiassa uroksen omistajalla.
• SKL- FKK:n sääntöjen mukaan piilokiveksistä urosta ei saa käyttää jalostukseen, sen pentuja ei
rekisteröidä, eikä se voi osallistua näyttelyyn.
Terveyssuositukset molemmille sukupuolille

•
•

•

Jalostuskoirien tulee olla terveitä.
Kummallakin pentueen vanhemmista on astutushetkellä oltava alle 2 vuotta vanha virallinen
silmätarkastuslausunto ja silmissä ei ole todettu perinnöllistä harmaakaihia (HC) eikä muita
vakavia perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmätarkastuslausunto tulee olla annettu koiran ollessa
vähintään 12 kk vanha. Yhdistelmää, mikä tuotti perinnöllistä harmaakaihia (HC) sairastavan
koira, ei tule uusia. Kahta kaihijälkeläisen (HC) saanutta koiraa ei tule yhdistää.
Kummallakin pentueen vanhemmista tulee olla virallinen polvitutkimuslausunto, ja koiran tulee
olla tutkittaessa vähintään 12 kuukautta vanha. Jalostukseen saa käyttää koiraa, jonka
polvitutkimustulos on 0/0, 0/1 tai 1/1, jolloin kahdessa viimeisessä tapauksessa yhdistelmän
toisella vanhemmalla tulee olla 0/0 polvet.

Käytettäessä ulkomaalaista urosta tai narttua, on sen terveystulokset oltava verrattavissa Suomen
tuloksiin, ja jos koira asuu Suomessa, on se tutkittava Suomessa. Epäselvissä tapauksissa
jalostustoimikunta antaa lausunnon, onko pentue sääntöjen mukainen ja voidaanko yhdistelmä
hyväksyä.
Seuraavien sairauksien osalta jalostustoimikunta ilmoittaa kasvattajille yhdistelmässä kolmessa
sukupolvessa ilmenneet sairaustapaukset:
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•
•
•
•
•

perinnöllinen harmaakaihi (HC)
diabetes
epilepsia
Calve Legg Perthes
suurempi kuin ensimmäisen asteen patellaluksaatio.

Australianterrierikerho suosittelee kasvattajia tekemään yhdistelmiä, jotka täyttävät kaikki jalostuksen
tavoiteohjelmassa esitetyt kerhon suositukset.
Ulkomuotoa koskevat suositukset

•
•

Suositellaan jalostukseen urosta, jolla on virallinen koiranäyttelytulos, joka vastaa vähintään
Suomen tulosta H (hyvä).
Suositellaan jalostukseen narttua, jolla on virallinen koiranäyttelytulos, joka vastaa vähintään
Suomen tulosta H (hyvä).

Mikäli kyseessä on FCI- maiden ulkopuolelta tuotava sperma tai nartun astuttaminen FCI-maiden
ulkopuolella, voidaan suosituksista poiketa, jolloin koiralta ei vaadita edellä mainittuja
näyttelyvaatimuksia.
Näyttelytuloksen sijasta koiralle voidaan tehdä jalostustarkastus jalostustoimikunnan osoittamalla
tuomarilla koiran omistajan omalla kustannuksella. Jalostustarkastus vastaa näyttelyarvostelua.
Sairaudet tulee diagnosoida kunkin sairauden vaatimalla tavalla ammatti-ihmisen (yleensä eläinlääkärin)
toimesta. Jalostustoimikunta hyväksyy sairausrekisteriinsä kasvattajan ja omistajan ilmoitukset
sairaudesta, ristiriitaisten tietojen suhteen painavampana pidetään omistajan ilmoitusta. Olisi toivottavaa,
että sairausilmoituksen yhteydessä mainitaan, kuka on tehnyt diagnoosin ja ilmoitetaan diagnoosi
kokonaisuudessaan.
Kasvattajalla on mahdollisuus rekisteröidä esim. häntämutkalliset tai syntymätöpöt pennut EJrekisteriin. Kasvattaja voi halutessaan rekisteröidä EJ- eli Ei Jalostukseen –rekisteriin pennun, jolla
kasvattajan mielestä on sellainen vika, ettei koiraa tule käyttää jalostukseen. Pentueilmoituksen liitteenä
kasvattajan on toimitettava perustelut sille, miksi haluaa koiran merkittäväksi EJ –rekisteriin. EJ –
rekisteriin merkityn koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä
Yhdistys suosittelee, että mahdollisimman moni koiranomistaja tutkituttaisi koiransa silmät ja polvet,
vaikka niitä ei käytettäisi jalostukseen. Tällä tavalla saadaan tietoa, jonka avulla voidaan paremmin
suunnitella vanhempien ja sisarusten jalostuskäyttöä.
Sairasta tai viallista koiraa ei suositella käytettäväksi eikä sairaan jälkeläisen tuottanutta yhdistelmää
suositella uusittavaksi. Sairaan jälkeläisen vanhempia tulee käyttää jalostukseen erittäin harkitusti ja
kriittisesti. Tällaisissa tapauksissa jalostustoimikunta mahdollisuuksiensa mukaan seuraa, syntyykö
saman sairauden vaivaamia jälkeläisiä uusissakin yhdistelmissä. Jos uusia jälkeläisiä sairastuu samaan
sairauteen, ei koiraa enää suositella käytettäväksi ollenkaan jalostuksessa.
Edellytykset jalostustoimikunnan hyväksynnän saamiselle
ja pentuvälitykseen pääsemiseksi

Pentuvälitys on tarkoitettu Australianterrierikerho ry:n jäsenien Suomessa kasvattamille
vähimmäisvaatimukset täyttäville pentueille, jotka rekisteröidään Suomen Kennelliiton ylläpitämään FIrekisteriin.
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Australianterrierikerho on päättänyt, että saadakseen jalostustoimikunnan hyväksynnän pentueelleen ja
saadakseen pennut kerhon pentuvälitykseen pentueen vanhempien on täytettävä vähintään seuraavat
suositukset:
1. Kummallakin pentueen vanhemmista on astutushetkellä oltava alle 2 vuotta vanha virallinen
silmätarkastuslausunto ja silmissä ei ole todettu perinnöllistä harmaakaihia (HC) eikä muita vakavia
perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmätarkastuslausunto tulee olla annettu koiran ollessa vähintään 12 kk
vanha.
2. Virallinen polvitutkimuslausunto ja polvet korkeintaan 1/1, jolloin toisen osapuolen polvet on oltava
0/0. Myös siinä tapauksessa toisen on oltava 0/0, jos toisen polvet ovat 0/1.
3. Virallinen koiranäyttelytulos, joka vastaa vähintään Suomen tulosta H (hyvä).
Käytettäessä ulkomaalaista urosta tai narttua, on sen terveystulokset oltava verrattavissa Suomen
tuloksiin ja jos koira asuu Suomessa, on se tutkittava Suomessa. Epäselvissä tapauksissa
jalostustoimikunta antaa lausunnon, onko pentue yhdistyksen sääntöjen mukainen ja voidaanko se
hyväksyä pentuvälitykseen.
Australianterrierikerho haluaa kiinnittää kasvattajien huomion urosten liikakäyttöön ja yksittäistä urosta
tulisi käyttää jalostukseen Suomessa maksimissaan 10 pentueen verran. Kymmenennen pentueen jälkeen
syntyneitä pentueita ei enää hyväksytä jalostustoimikunnassa eivätkä ne pääse Australianterrierikerhon
pentuvälitykseen. Pentueiksi lasketaan uroksen FI-rekisteriin rekisteröidyt pentueet, riippumatta siitä
kenen omistuksessa uros on.
Syntyneet pentueet –palsta pentuvälityksessä:
Pentuvälitys on tarkoitettu alle 9 kuukauden ikäisille pennuille. Pentuvälitykseen voidaan ilmoittaa
pentu tai pentue, kun pennut ovat syntyneet ja pentue täyttää yhdistyksen pentuvälityksen vaatimukset.
Aikuiset koirat -palsta pentuvälityksessä:
Kasvattaja tai koiran omistaja voi etsiä uutta kotia yli 9 kuukauden ikäiselle koiralle tällä palstalla.
Koirasta ilmoitetaan perustiedot (koiran ikä, rekisterinumero, sukupuoli, millaista perhettä etsii ja
yhteystiedot).
Jalostustoimikunnan toimintatavat jalostustiedoksiannoissa ja jalostustiedusteluissa

Kasvattajat voivat toimittaa jalostustoimikunnalle joko tiedoksiannon yhdistelmästään, tai he voivat
kysyä jalostustoimikunnalta urosehdotuksia jalostustiedustelun avulla. Mikäli yhdistelmät täyttävät
Australianterrierikerhon asettamat terveys- ja näyttelytulokset, ne saavat jalostustoimikunnan
hyväksynnän ja pennut hyväksytään kerhon pentuvälitykseen.

Jalostustiedoksianto

Kasvattaja toimittaa jalostustoimikunnalle kirjallisesti tiedon suunnittelemastaan tai jo tehdystä
yhdistelmästä. Tieto voidaan toimittaa erillisellä Jalostustiedoksianto -lomakkeella tai vapaamuotoisesti,
kunhan jalostustoimikunnan tietoon tulee yhdistelmän vanhemmat ja niiden terveystutkimus- ja
näyttelytulostiedot.
Jalostustoimikunnalla on kaksi viikkoa aikaa käsitellä yhdistelmä, ja toimittaa kasvattajalle kirjallinen
vastaus. Jalostustoimikunta tarkistaa, että kerhon edellyttämät suositukset täyttyvät yhdistelmän osalta.
Kirjallisessa vastauksessa jalostustoimikunta ilmoittaa kasvattajalle pentueen sukutaulussa esiintyviä
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sairaita koiria tai sairaita jälkeläisiä tuottaneita koiria kolmen sukupolven ajalta seuraavien sairauksien
osalta:
• diabetes
• epilepsia
• calve legg perthes
• HC ja muut kaihitapaukset
• patellaluksaatiot.
Olisi erittäin toivottavaa, että kasvattajat hakisivat hyväksynnän suunnittelemalleen pentueelle jo ennen
astutusta, koska saavat vastauksen yhteydessä arvokasta tietoa yhdistelmän taustoissa esiintyvistä em.
sairauksista. On kuitenkin huomioitava, että jalostustoimikunnan lähettämä listaus ei ole kasvattajien
ensimmäinen ja ainoa mahdollisuus saada näitä sairaustapauksia tietoonsa. Jalostustoimikunta on
lähettänyt ylläpitämänsä sairauslistan kaikille sitä pyytäneille, ja tehtäviin on kuulunut ja kuuluu
edelleen myös vastata kasvattajien tiedusteluihin koskien nimettyjen koirien taustoja. Kerätyt
sairaustiedot ovat olleet ja ovat julkisia. Sairauslistan lähettämisestä olisi siis periaatteessa voitu luopua.
Sairauslistan lähettämistä on kuitenkin jatkettu kasvattajakollegion päätöksen perusteella, näin on
haluttu jakaa tietoa myös sellaisille kasvattajille, joita ei oma-aloitteisesti kiinnosta ottaa näistä asioista
selvää.
Kun yhdistelmä on jalostustoimikunnan hyväksymä, kasvattaja voi halutessaan käyttää tämän
yhdistelmän yhteydessä (esimerkiksi kotisivuillaan, mainoksissa jne) yhdistyksen merkkiä, joka kertoo
yhdistelmän täyttävän suositukset. (Liite 3)
Mikäli kasvattaja ei ole tehnyt tiedoksiantoa jalostustoimikunnalle ennen pentujen syntymää, hänen ei
tarvitse odottaa jalostustoimikunnan vastausta saadakseen pennut pentuvälitykseen. Kun kasvattaja
pentujen syntymän jälkeen tekee tiedoksiannon, hän voi samantien tehdä myös normaalin
pentuvälitysilmoituksen. Tämän jälkeen kotisivujen ylläpitäjä tarkistaa, että ilmoituksessa olevan
yhdistelmän molemmat vanhemmat ovat jo astutushetkellä täyttäneet silmä- ja polvivaatimukset ja niillä
on vaadittava näyttelytulos. Mikäli nämä tiedot eivät selviä KoiraNetistä, kasvattajan tulee lähettää
kopiot tuloksista nettisivujen ylläpitäjälle. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteys
jalostustoimikuntaan ennen pentueilmoituksen julkaisua. Ilmoituksen julkaisemisen jälkeen myös
pentuvälittäjät voivat välittää pentuja, mikäli ne on heille ilmoitettu välitettäviksi (netin kautta lähetetty
lomake toimitetaan automaattisesti molemmille pentuvälittäjille sekä sivujen ylläpitäjälle).
Vuoden 2008 alusta lähtien Australianterrierikerhon kotisivuille on laitettu uusi terveyssivusto. Siellä on
neljä listaa nähtävänä: ensimmäisenä se, jota jalostustoimikunta käyttää vastatessaan
jalostustiedusteluihin ja tiedoksiantoihin (tiedot, jotka on kasvattajakollegiossa sovittu ilmoitettavaksi),
polvi- ja silmätulokset, kolmantena on lista koirista aakkosjärjestyksessä ja siinä tiedot mm.
terveyskyselyjen vastauksista lyhennettynä taulukkomuotoon, ja neljäntenä kasvattajien toimittamat
pentueilmoitukset sellaisenaan, kuin ne on jalostustoimikunnalle toimitettu.
Kasvattajat voivat jo siis yhdistelmiä suunnitellessaan tutkia ajan tasalla olevia tietoja helposti, ilman
että niitä täytyy pyytää jalostustoimikunnalta. Listat on laitettu salasanan taakse, ja kaikki
kasvattajalistalla olevat saavat salasanan automaattisesti, muille jäsenille se annetaan pyynnöstä.
Kyseessä on siis Australianterrierikerhon jäsenille tarkoitettu palvelu.
Jalostustiedustelu

Jalostustiedustelulla tarkoitetaan pentuetta suunnittelevan kasvattajan jalostustoimikunnalta pyytämiä
urossuosituksia tietylle nartulle. Jalostustiedustelu tehdään viimeistään kaksi kuukautta ennen arvioitua
juoksuajan alkamista kirjallisesti, joko vapaamuotoisesti tai Jalostustiedustelu -lomakkeella.
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Jalostustiedustelua tehdessään pentuetta suunnittelevan kasvattajan tulee kertoa jalostustoimikunnalle
narttunsa terveystutkimus- ja näyttelytuloksista, sekä niistä ominaisuuksista, joita hän haluaisi tulevassa
pentueessa joko säilyttää tai parantaa. Kasvattajan tulee jalostustiedustelussa kertoa myös niistä
ominaisuuksista, joita hän toivoisi ehdotetulla uroksella olevan.
Jalostustoimikunta ehdottaa kasvattajalle muutamia uroksia, jotka mahdollisuuksien mukaan täyttävät
kasvattajan toivomat kriteerit mahdollisimman hyvin. Lisäksi jalostustoimikunta toimittaa kasvattajalle
tiedot yhdistelmien sukutaulussa esiintyvistä mahdollisista sairaista koirista tai sairaita jälkeläisiä
tuottaneista koirista tiettyjen sairauksien osalta (kts edellinen kohta ”Jalostustiedoksianto”) kolmen
sukupolven ajalta. Jos kasvattaja käyttää jotain jalostustoimikunnan ehdottamaa urosta, yhdistelmästä ei
tarvitse enää tehdä jalostustiedoksiantoa.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet

Australianterriereiden SWOT-analyysi on koostettu kasvattajapalaverissa vuonna 2004.
(SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Vahvuudet
-Suhteellisen terve rotu.
-Ei vakavasti rodun terveyttä uhkaavaa
terveysongelmaa koko kannassa.
-Jalostusmateriaali tutkittu polvien ja silmien osalta
lähes kaikilta koirilta.
- Suosituksia noudatetaan hyvin.
-Luonne, luonteeseen kiinnitetään huomiota.
-Tiedon jakaminen kasvattajille.
-Yhteistyöilmapiiri on parantunut.
-Pieni rotu – paljon linjoja.
-Ulkomuodollinen taso on korkea.
-Systemaattinen toiminta (kasvattajakollegio,
tarkastukset…)

Heikkoudet
-Joidenkin sairauksien osalta tilanne huonontumassa.
-Kaikki kasvattajat eivät noudata suosituksia.
-Kaikki kasvattajat eivät ilmoita ongelmista.
-Koko (liian suuri).
-Selän ja lanneosan pituuden liioittelu,
mittasuhteet vääristyvät.
-Etuosien rakenne  liikkeet  terveys
-Arkuudesta johtuva dominoivuus.
-Allergiat, epilepsia, diabetes
-Jalostukseen käytetty liikaa samoja ja samansukuisia
koiria  geenipooli pienentynyt

Mahdollisuudet
-Jatkaa työtä (tutkimukset, jalostustarkastukset,
kollegiot, kasvattajien välinen yhteistyö, tiedon
kerääminen ja jakaminen).
-Jalostusmateriaalia (laadukasta + tervettä) käyttämättä.
– Kannustetaan käyttämään vanhoja koiria.
-Tuomarikoulutus
-Kasvattajien valistus
-Uuden jalostusmateriaalin hankkiminen.

Uhkat
-Rekisteröimättömät pennut.
-Rodun väärä imago helppona pikkurotuna.
-Rakenteen raskaus
-Geenipoolin supistuminen
-Pelkkään ulkomuotoon kohdistuva jalostus.
-Epäsopu kasvattajien kesken, jonka johdosta
tiedonkulku vaikeutuu.
-Jätetään huomioimatta yhdistelmissä rodun taustassa
olevat terveys- tai luonneongelmat.
-Hysteerinen pelko yksittäisiä sairaustapauksia
kohtaan.
-Liiallinen yhden uroksen käyttö.
-Rekisteröintien hallitsematon kasvu.

6.5 Riskien hallinta

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu joitakin rodun piirissä havaittuja riskejä, mitkä ovat niiden syyt, miten
riskeihin varaudutaan, miten riskejä vältetään ja mitä riskit toteutuessaan pahimmillaan merkitsevät
rodulle.
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Riski

Syy

Varautuminen

Miten vältetään

Rodun suosio
kasvaa liikaa,
vaarana ns. villit
kasvattajat ja
rekisteröimättömät pennut.

Kiva pieni koira.
Korkea pennun
hinta.
Kasvattajat eivät
koe rotuyhdistystä
omakseen.

Lisätään
informaatiota
rodusta ja pyritään
saamaan kaikki
kasvattajat rodun
piiriin.

Rodun väärä imago.

Markkinoidaan
helppona pienenä
rotuna.

Lisätään
informaatiota
rodusta.

Lisätään
informaatiota rodusta.
Pidetään pentujen
hinta kohtuullisena,
jolloin rahasta
pennuttajat eivät koe
rotua niin
houkuttelevana.
Lisätään
informaatiota rodusta.

Rakenteen raskaus
ja koko.

Suuri koira on
näyttävämpi kuin
pieni ja suurta
kokoa on helpompi
kasvattaa kuin
pientä ja vahvaa.

Mitataan koiria
säännöllisesti
näyttelyissä ja
jalostustarkastuksissa.

Pelkkään
ulkomuotoon
kohdistuva jalostus.

Kasvattajien
kunnianhimo
menestyä
näyttelyissä.

Kerätään tietoa
rodun terveydestä
ja luonteesta sekä
seurataan
populaation
rakennetta
Suomessa ja
ulkomailla.

Informoidaan
kasvattajia ja
tuomareita.
Lisätään koirien
mittaustulokset
tulosluetteloon ja
julkaistaan
jalostustarkastustulokset lehdessä.
Pidetään yllä
keskustelua
kasvattajien ja rodun
harrastajien kesken
ulkonäön lisäksi
myös populaation
koosta, terveydestä ja
luonteesta.

Toteutuessaan
merkitsee
Rodun taso laskee,
terveys- ja
luonneongelmat
lisääntyvät.

Negatiivista
mainosta rodulle
kun omistajat eivät
pärjää rodun kanssa,
rescue-koirien
määrä lisääntyy
-> rodun suosio ja
rekisteröinnit
laskevat.
Rakenne ei kestä,
tulee selkä- ja
nivelvaivoja terveysongelmia.
Toteutuessaan
merkitsee, että rotu
ei ole enää
australianterrieri.
Terveys- ja
luonneongelmat
lisääntyvät.
Geneettinen
monimuotoisuus
vähenee.

6.6 Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi

Tässä osiossa JTO:n tavoitteet on purettu konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tavoitteille on suunniteltu
toteuttamisaikataulu seuraavalle JTO:n voimassaolokaudelle.
Vuosi
Toimenpiteet

2007
Kasvattajille
terveyskysely
kaikista 3-vuotta
täyttäneistä
kasvateista.
Tämä tehdään
jatkossa
vuosittain.
Pyritään järjestämään
jalostustarkastuksia
vuosittain.

2008
Aloitetaan
kasvattajakoulutus.
Kasvattajille
terveyskysely
kaikista 3-vuotta
täyttäneistä
kasvateista.
Pyritään järjestämään
jalostustarkastuksia

2009
Ryhdytään
pohtimaan
rodunomaista
tulkintaa
luonnetestis-tä.
Jatketaan
kasvattajien
koulutusta.
Kasvattajille
terveyskysely
kaikista 3-vuotta
täyttäneistä
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2010
Valmistellaan
JTO:n päivitys.
Rakennetaan
rodunomai-nen
tulkinta
luonnetestiin.

2011
JTO:n päivitys.
Jatketaan
kasvattajien
koulutusta.

Jatketaan
kasvattajien
koulutusta.

Kasvattajille
terveyskysely
kaikista 3-vuotta
täyttäneistä
kasvateista.

Kasvattajille
terveyskysely

Pyritään järjestämään

Jatketaan tiedon
keräämistä ja
informointia
terveys- ja
luonneasioista.

vuosittain.

kasvateista.

Jatketaan tiedon
keräämistä ja
informointia
terveys- ja
luonneasioista.

Pyritään järjestämään
jalostustarkastuksia
vuosittain.
Jatketaan tiedon
keräämistä ja
informointia
terveys- ja
luonneasiois-ta.

kaikista 3-vuotta
täyttäneistä
kasvateista.

jalostustarkastuksia
vuosittain.

Pyritään järjestämään
jalostustarkastuksia
vuosittain.

Jatketaan tiedon
keräämistä ja
informointia
terveys- ja
luonneasiois-ta.

Jatketaan tiedon
keräämistä ja
informointia
terveys- ja
luonneasiois-ta.

Asetettuihin jalostustavoitteisiin pyritään
•
•
•
•
•

7.

KERÄÄMÄLLÄ mahdollisimman paljon tietoa rodusta.
ANTAMALLA tarvittavaa informaatiota rodun kasvattajille ja rodun harrastajille.
JÄRJESTÄMÄLLÄ jalostukseen liittyviä tapahtumia kuten kasvattajapalavereita,
luentotilaisuuksia ja jalostustarkastuksia.
NOUDATTAMALLA Suomen Kennelliiton jalostukseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita,
Australianterrierikerhon JTO:n sääntöjä ja ohjeita ja kasvattajapalaverin suosituksia.
YLLÄPITÄMÄLLÄ ATK-pohjaisia tiedostoja kaikista rotua palvelevista aineistoista.

TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Jalostustoimikunnan toimintaohjeen mukaan toimikunta on ensisijaisesti vastuussa tavoiteohjelman
noudattamisesta ja sen toteuttamisen seurannasta. Koska jalostustoimikunta on hallituksen alaisuudessa,
hallitus kuitenkin viime kädessä valvoo tavoiteohjelman toteuttamista. Rotuyhdistys on velvollinen
huomioimaan jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteet vuotuista toimintasuunnitelmaa laatiessaan.
Jalostustoimikunta on velvollinen raportoimaan vuosittain tekemässään toimintakertomuksessa omana
osionaan sekä tavoiteohjelman toimenpiteiden toteutumisesta että asetettujen päämäärien
saavuttamisesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä yhteenveto edellisen vuoden rekisteröinneistä ja
muista kannan rakenteeseen liittyvistä seikoista: keskimääräinen pentueitten sukusiitosprosentti, urosten
jälkeläismäärät ja suhdeluku käytetyt urokset/nartut. Seurataan myös eniten käytettyjen koirien isoisä- ja
isoisoisätilastoja. Jalostustoimikunnan toimintakertomus on julkaistava yhdistyksen lehdessä.
Jalostuksen tavoiteohjelma on kokonaisuudessaan oltava luettavissa yhdistyksen nettisivuilla. Se
päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Kun siihen suunnitellaan muutoksia,
nämä muutokset on julkaistava siinä yhdistyksen lehdessä, missä esitetään kokouskutsu siihen
kokoukseen, missä muutokset käsitellään.

8.
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Fox Nell: Australian terrier, T.F. H Publications
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ELT Pohjola-Stenroos Satu: Koiran allergia (artikkeli)
Muuta painettua materiaalia:
Austalianterrierikerho ry 10 vuotta, toim. Marjo Ahola, Yliopistopaino Jyväskylä 1997
Australianterrierikerho ry:n pentuopas, Tampere 2004
Australian Terrier Club of Great Britain 1993-2003
The Australian Terrier Diamond Jubilee Handbook, toim. Miss Lynn Bell, 1993
Muu painamaton materiaali:
Jalostustoimikunnan tekemä diabeteskartoitus kasvattajille ja omistajille 2003
Jalostustoimikunnan tekemä eläinlääkärikysely 2003
Jalostustoimikunnan tekemä rodun luonteen kartoitus 2004
Jalostustoimikunnan ATK-pohjaiset tiedostot

9.

LIITTEET

Liite 1 Rotumääritelmä
Liite 2 Australianterriereiden luonnetestien tulosten yhteenveto.
Liite 3 Jalostustoimikunnan hyväksymä –logo
Liite 4 Artikkelisarja koiranjalostuksen perusteista; julkaistu Aussi-lehdissä 1/07, 2/07 ja 4/07.
LIITE 1
ROTUMÄÄRITELMÄ
Australianterrieri
Hyväksytty: FCI 14.2.1995
SKL-FKK 22.10.1996
Alkuperämaa: Australia
YLEISVAIKUTELMA: Vahva, matalaraajainen ja melko pitkä suhteessa korkeuteen (mitattuna säästä hännän tyveen).
Voimakasluonteinen terrieri; valpas, toimelias ja tasapainoinen. Karvapeite on trimmaamaton ja karhea; kaulan ympärillä on
rintalastaan ulottuva selvä kaulus. Pää on pitkä ja vahva. Karvapeite ja pää myötävaikuttavat kovapintaisen ja
karkeapiirteisen ulkonäön muodostumiseen. Australianterrieri on pääasiassa työkoira, mutta uskollisuutensa ja tasaisen
luonteensa ansiosta se sopii yhtä hyvin myös seurakoiraksi.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on pitkä suhteessa säkäkorkeuteen.
PÄÄ: Pitkä.
KALLO-OSA: Litteä, kohtuullisen leveä ja silmien välistä täyteläinen. Päälaen karva on pehmeää ja pitkää.
OTSAPENGER: Vähäinen mutta selvästi havaittava.
KIRSU: Musta ja keskikokoinen. Kirsun nahka ulottuu kuonon selälle.
KUONO-OSA: Vankka, voimakas, kallon pituinen ja silmien alapuolelta täyteläinen.
HUULET: Mustat, tiiviit ja kuivat.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: On tärkeää, että kuono-osa on pitkä ja vahva, jotta leuat ovat vahvat ja tehokkaat.
Hampaat ovat suuret ja tasaisessa rivissä. Yläetuhampaat peittävät tiiviisti alaetuhampaat (leikkaava purenta).
SILMÄT: Pienet, soikeat ja väriltään tummanruskeat. Ne sijaitsevat kaukana toisistaan, eivätkä ole ulkonevat. Ilme on
tarkkaavainen.
KORVAT: Pienet, pystyt, teräväkärkiset, hyväasentoiset ja kohtuullisen kaukana toisistaan. Ne ovat lyhytkarvaiset ja
herkkäliikkeiset (paitsi alle puolivuotiailla pennuilla).
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KAULA: Pitkä, hieman kaareva ja vahva; kiinnittyy sulavasti hyvin kulmautuneisiin (hyvin sijoittuneisiin) lapoihin.
RUNKO: Vahvarakenteinen. Runkoa arvosteltaessa tulee kiinnittää huomio yleisvaikutelmaan: ”vahva, matalaraajainen ja
melko pitkä suhteessa korkeuteen”.
YLÄLINJA: Tasainen.
LANNE: Vahva. Kupeet ovat syvät.
LANTIO: Kohtuullisen pitkä ja leveä.
RINTAKEHÄ: Eturinta on hyvin kehittynyt ja kylkiluut selvästi kaareutuneet. Rintakehä on suhteellisen syvä ja leveä.
HÄNTÄ: Typistetty, korkealle kiinnittynyt. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Pystyasentoinen, ei selälle kääntyvä.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajojen luusto on hyvä. Edestä katsottuna raajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset ja niissä on
ranteeseen asti hieman hapsutusta.
VÄLIKÄMMENET: Vahvat ja pystyt.
KÄPÄLÄT: Pienet, pyöreät ja tiiviit; eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. Päkiät ovat vahvat. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja
kohtuullisen kaarevat. Kynnet ovat vahvat ja väriltään mustat tai tummat.
TAKARAAJAT
REIDET: Vahvat ja lihaksikkaat.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET: Hyvin kulmautuneet ja matalat.
VÄLIJALAT: Takaa katsottuna yhdensuuntaiset, eivät liian kaukana toisistaan eivätkä liian ahtaat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Vapaat, tasapainoiset, joustavat ja voimakkaat. Edestä katsottuna eturaajojen tulisi liikkua tasapainoisesti ilman
löysyyttä lavoissa, kyynärpäissä tai ranteissa. Takaraajoissa tulisi olla työntövoimaa; polvien ja kintereiden tulee liikkua
vapaasti. Takaa katsottuna välijalat liikkuvat yhdensuuntaisina, eivät liian lähekkäin tai liian leveästi.
KARVAPEITE
KARVA: Rungon peitinkarva on karheaa, suoraa, tiheää ja noin 6 cm pitkää. Pohjavilla on lyhyttä ja pehmeää. Kuono,
raajojen alaosat ja käpälät ovat lyhytkarvaiset.
VÄRI: a) Sininen, teräksen- tai tummanharmaansininen. Pään etuosa, korvat, rungon alaosa, raajojen alaosat, käpälät ja
peräpeili ovat voimakkaan punaruskeat (eivät hiekanväriset). Pennut muodostavat poikkeuksen. Mitä syvempi väri ja
selvemmät värien rajat sitä parempi. Nokisuus ei ole toivottavaa. Päälaen karvapeite on väriltään sininen, hopeanvärinen tai
pään väriä vaaleamman sävyinen. b) Puhtaan hiekanvärinen tai punainen. Vähäinenkin nokisuus tai tummat sävyt
eivät ole toivottavia. Päälaen karvan vaaleampi sävy on sallittua. c) Kaikissa väreissä valkoiset merkit rinnassa tai käpälissä
ovat virhe.
KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Toivottava säkäkorkeus on noin 25 cm, nartuilla hieman vähemmän.
PAINO: Toivottava paino on noin 6,5 kg uroksilla, nartuilla hieman vähemmän.
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
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LIITE 2
Nimi

Toimintakyky Terävyys

Puolustushalu Taistelutahto Hermorakenne Temperamentti Kovuus

Luoksepääst. Laukauspelott. Loppupisteet Lopputulos

Acasos Dagarita

-1

+3

+3

+2

+1

+2

+1

+3

Avocation Iridian

+1

+1

+1

-1

+1

+2

+1

+2

Avocation Scarlet O Hara

+1

+3

+1

+3

+1

+3

+1

Avocation Skywalker

+1

+3

+3

+2

+2

+3

Bayjet Blue Warrior

+1

+1

+3

+2

+1

Bayjet Love Affairs

+1

+1

+1

-1

Bayjet Twisting Affair

+1

+3

+3

Bayjet Twist N Charm

+1

+3

Bearsteps Tonganoxie

+1

Black Back I Think I Can

129

1

++

110

LTE 1

+3

+

182

LTE 1

+3

+3

+

225

LTE 1

+3

+3

+2

+

173

LTE 1

+1

+1

+1

+3

+

110

LTE 1

+2

+1

+3

+1

+3

+

174

LTE 1

+1

-1

+1

+3

+1

+3

+

142

LTE 1

+3

+3

+3

+1

+1

+3

+3

+

170

LTE 1

-1

+3

+1

+2

+1

+3

-2

+2

+

103

LTE 1

Black Back Jam Session

-1

+3

+3

+3

+1

+3

-2

+2

+

115

LTE 1

Black Back Original Dude

-1

+3

-1

-1

+1

+2

+1

+3

-

95

++

Black Back Rhapsody In Rock

+1

+3

+3

+3

+1

+1

+1

+2

+

139

LTE 1

Blueswing Widgie

+1

+1

+1

+3

+1

+3

+1

+3

+

180

LTE 1

Golden Moonraker Du Clos de
Windorah

+1

+1

+1

+2

+1

+3

+1

+3

+

170

LTE 1

Haka Haun Iiro Iron

+1

+3

-1b

+2

+1

+3

+1

+3

170

2

Hemmolan Huithapeli

+1

+1

+1

+2

+1

+1

+1

+3

+

140

LTE 1

Jaskarin Suklaasydän

+2

+1

+3

+2

+1

+3

+3

+3

+

203

LTE 1

Melukylän Diiva Daami

+1

+1

+3

-1

+1

-1

+1

+3

+

82

LTE 1

Ophelia's Happy Days

+1

+3

+1

+2

+1

+1

+1

+3

+

142

LTE 1

Sassatown Cedric

+1

+3

+1a

+3

+1

+3

+3

+3

198

2

Sassatown Rough Diamond

+1

+1

+3

+2

+1

+3

+1

+3

+

172

LTE 1

Selendia Hot Stuff

+1

+1

+1

+2

+1

+3

+1

+3

+++

170

LTE 1

Selendia Illegal Alien

-1

+3

+3

+2

+1

+1

+3

+3

+

130

LTE 1

Selendia In Kozmic Blues

+2

+1

+3

+3

+1

+3

+3

+2

+

198

LTE 1

Selendia Jazz Dancer

-1

+1

+1

-1

+1

+3

+1

+3

++

110

LTE 1

Selendia Jungle Kid

+1

+1

+3

+3

+1

+3

+1

+3

+

182

LTE 1

Selendia Just So

-1

+1

+1

+3

+1

+1

+1

+3

+

120

LTE 1

Selendia Killing Speed

-1

+1

-1

-1

+1

+3

-2

+3

+

84

LTE 1

Silverglangs Salsa Girl

+1

+1

-1

-1

+1

+3

-2

+3

+

114

LTE 1

Sinimarjan Hattivatti

-1

+3

+1

-1

-1

+1

+1

+2

++

-3

Tasdale Last Laught

-1

+1

+1

-1

+1

+3

+1

+3

+

110

LTE 1

Tatong's Red Camellia

-1

+3

+3

+3

+1

+3

+1

+3

+

154

LTE 1

Tatong's Twist'n Shout

+1

+3

+3

+2

+1

+3

+3

+3

+

190

LTE 1

Tehills Check-Mate

-1

+2

+3

+3

+1

+1

+1

+3

++

123

LTE 1

Tehills Dual Power

+1

+1

+3

+2

+1

+3

+3

+3

+

188

LTE 1

Teraustralis Jackaroo

+1

+3

+1

+2

+1

+3

+3

+2

+

173

LTE 1

Top Knot Goanna Trap

-1

+1

-1b

-1

+1

+3

-2

+3

84

1

Whangdoodle Jillaroo

+2

+3

+3

+2

+1

+3

+3

+3

+

205

LTE 1

Whangdoodle Vade Mecum

-1

+1

+3

+2

+1

+3

-2

+3

++

108

LTE 1

Nimi

Toimintakyky Terävyys

Puolustushalu Taistelutahto Hermorakenne Temperamentti Kovuus
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LIITE 4

Koiranjalostuksen perusteita
KOIRANJALOSTUKSEN PERUSTEET, osa 1
Geeneissä sen salaisuus
Tässä kolmiosaisessa artikkelisarjassa pyritään selvittämään niitä perusteita, joihin koirien ja muidenkin
kotieläinten jalostus on perustunut ja edelleen pitkälti perustuu. Geenimanipulaatiota ja vastaavia teknisiä
menetelmiä ei käsitellä, koska ne eivät - ainakaan vielä - ole käytössä olevia jalostusmenetelmiä. Artikkelisarjan
ensimmäinen osa koostuu genetiikan peruskäsitteistä.
Ilmiasu ja perimä; fenotyyppi ja genotyyppi
Sitä koiran olemusta, jonka koiraa katsoessasi näet ja jonka luonteen ja terveydenkin ehkä tunnet, kutsutaan
koiran ilmiasuksi eli fenotyypiksi. Fenotyyppi on muodostunut perimän ja ulkoisten tekijöiden
yhteisvaikutuksesta. Ulkoisia tekijöitä on lukuisia, muutamia esimerkkejä ovat sikiöaikaiset olosuhteet kohdussa,
ravinto, elinympäristö, altistuminen viruksille ja bakteereille, liikunta ja kokemukset muista elollisista olennoista.
Koiranjalostus perustuu enimmäkseen koirien fenotyyppeihin, joten jalostuspäätöksiin on usein vaikuttamassa
useita ominaisuuksia, jotka eivät edes periydy jälkeläisille. Vanha sanonta ”Tittelit eivät periydy” pitää siis
paikkansa.
Perimä eli genotyyppi taas tarkoittaa koiran molemmilta vanhemmilta saamia perintötekijöitä. Kromosomeissa ja
tarkemmin sanoen kromosomeissa olevissa geeneissä sijaitsee se valtava tietomäärä, jonka perusteella elollinen
olento kehittyy ”omanlaisekseen”. Koiralla on perimässään 78 kromosomia. Kummaltakin vanhemmaltaan koira
on saanut 39 kromosomia, joista 38 on samanlaisia sekä uroksillä että nartuilla. Yksi kromosomi eli
sukupuolikromosomi on erilainen uroksilla ja nartuilla.
Vanhempien genotyyppi siis tosiasiassa määrää, minkälaisia jälkeläisistä tulee ja genotyypin tulisi siis olla tärkein
valintakriteeri jalostuksessa. Jotta koirankasvattajalla olisi edes pieni mahdollisuus saada selville jotain koiriensa
genotyypistä, tulee hänen tuntea perusasiat solusta, kromosomeista ja geeneistä sekä niiden osuudesta uuden
yksilön syntymisessä.
Solu ja kromosomit
Kaiken elämän perusyksikkö on solu. Bakteerit ja hiivat voivat koostua vain yhdestä solusta, monimutkaisemmat
elolliset olennot koostuvat miljoonista ja miljardeista soluista. Kaikki solut muodostuvat tumasta ja sitä
ympäröivästä solulimasta, jota rajaa solukalvo. Solun tumassa sijaitsevat kromosomit ja kromosomeissa geenit.
Kaikkien elollisten olentojen kaikkien solujen tumasta löytyvät kaikki kromosomit. Poikkeuksena sukusolut,
joiden tumassa on vain puolet normaalista kromosomimäärästä.
Kromosomi on muodostunut kahdesta toisiinsa kiertyneestä DNA-nauhasta (deoksiribonukleiinihappo), ja
yksittäinen geeni on pätkä tätä DNA-nauhaa. Jokaisessa kromosomissa on lukuisa määrä geenejä. Kromosomit
ovat tumassa pareittain. Ihmisillä on 23 kromosomiparia, lampaalla 27, lehmällä 30 ja koiralla siis 39.
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KUVA 1. Kuvassa oikealla kromosomi, ja suurennettuna vasemmalla näkyvissä DNA-nauhaa ja yksi geeni.
Vastinkromosomit, eli ne jotka muodostavat ”parin”, ovat keskenään samannäköisiä ja kokoisia.
Sukupuolikromosomit ovat tosin keskenään erilaisia, uroksella on kromosomipari XY ja nartulla XX. Narttu voi
siten tuottaa vain X – kromosomin sisältäviä sukusoluja. Tästä voidaan helposti päätellä, että uroksen sukusolut
eli siittiöt määräävät jälkeläisten sukupuolen.
Sukusolujen muodostuminen
Sukusolu muodostuu siten, että kiveksissä tai munasarjoissa oleva solu ei jakaannukaan kahdeksi identtiseksi
soluksi, vaan (yksinkertaistaen) solujen kromosomisto jakaantuu kahtia ja muodostuukin neljä solua, joissa on
vain puolet normaalista kromosomimäärästä. Tätä jakautumista kutsutaan meioosiksi. Meioosissa tapahtuu myös
DNA-jaksojen vaihtumisia kromosomien kesken, eli vanhemmilta perityt kromosomit eivät jakaudu sukusoluihin
samanlaisina kuin ne ovat olleet muodostaessaan alkuperäisen hedelmöittyneen solun. Sukusolun kromosomisto
poikkeaa muista soluista siis siten, ettei se jakaantuessaan kopioidu vaan puolittuu. Kromosomit jakaantuvat
sukusoluihin sattumanvaraisesti, ja laskennallisesti kromosomikokoonpanoltaan erilaisia sukusoluja voi syntyä
noin 550 miljardia (550 000 000 000).
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KUVA 2. Meioosi. Jakautumisessa tapahtuu meioosin 1. metafaasin aikana perintöaineksen sekoittumista
vastinkromosomien kesken. Ennen suvullisen jakautumisen alkua kromosomisto kahdentuu, ja meioosin 1.
metafaasissa vastinkromosomit asettuvat vastinalueet rinnakkain, jolloin DNA:ssa tapahtuu katkeamisia ja DNAjaksojen uudelleenyhdistymisiä kiasmoissa. Tällöin vastinkromosomien DNA-jaksoja vaihtuu kromosomien
kesken.
Hedelmöityksessä uroksen ja nartun puolittuneet kromosomistot yhdistyvät, jolloin uuden solun ja siten uuden
yksilön kromosomimäärä on taas normaali.
Tärkeää jalostuksen kannalta on sisäistää, että jokainen kromosomipari on muodostunut kahdesta kromosomista,
joista toinen on tullut emältä ja toinen isältä. Molempien vanhempien osuus perimässä on yhtä suuri.
Geenien toiminnasta
Geenien tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta niitä arvioidaan esimerkiksi ihmisellä olevan noin 20 000 – 25 000.
Jokaisella geenillä on kromosomissa oma paikkansa (lokus). Yhdestä geenistä voi olla erilaisia muotoja,
esimerkiksi silmien värin määräävästä geenistä yksi muoto aikaansaa ruskeat silmät, toinen siniset. Tällöin
puhutaan geenin eri alleeleista. Alleeleita voi olla vaikka kuinka monta, mutta yhdellä yksilöllä voi olla vain kaksi
alleelia , joko samanlaisia tai erilaisia. Jos yksilön alleelit ovat samanlaisia puhutaan homotsygootista
geeniparista, jos taas alleelit ovat erilaisia on kyseessä heterotsygootti geenipari.
Tuttu esimerkki alleeleista on australianterrierin turkin värin määräävä geeni, joita on aussilla kahta erilaista
alleelia. Toinen saa aikaan punaisen turkin värin, toinen taas blue&tan –värin. Silloin kun aussilla on
perimässään kaksi punaista geeniä tai kaksi sinistä (tarkoittaa blue & tan) geeniä, se on turkin värin suhteen
perimältään homotsygootti. Kun sillä on perimässään yksi punainen ja yksi sininen geeni, se on perimältään
turkin värin suhteen heterotsygootti. Jatkossa selviää, miksi blue&tan – värisestä aussista tiedetään jo sen värin
perusteella, että se on homotsygootti turkin värin suhteen, kun taas punaisesta aussista ei sellaista johtopäätöstä
voi tehdä.
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Koska alleelit voivat siis saada aikaan erilaisia ominaisuuksia, täytyy olla olemassa systeemi joka määrää
kumman alleelin sisältämä ominaisuus tulee yksilössä näkyviin. Siksi geeneillä on olemassa ”hierarkia” tai
”vahvempi voittaa heikomman” – ominaisuus. Geeniä, joka peittää vastinalleelinsa ominaisuudet alleen,
kutsutaan dominoivaksi eli vallitsevaksi. Geeni, jonka ominaisuudet jäävät vastinalleelin ominaisuuksien alle
piiloon, on nimeltään resessiivinen eli väistyvä.
Tämä yksinkertaiselta kuulostava systeemi on kuitenkin käytännössä paljon monimutkaisempi, koska monien
ominaisuuksien muodostumiseen tarvitaan useiden geenien sisältämä informaatio. Tällaisia ominaisuuksia
kutsutaan polygeenisiksi. Monimutkaisuutta lisää se, että jotkut ominaisuudet periytyvät ”nipuissa” eli erilaisia
ominaisuuksia sisältävät geenit ovat linkittyneet toisiinsa ja periytyvät siis tavallaan pakettina.
Esimerkkinä aussin turkin värin periytyminen
Mutta takaisin aussien turkinväriin. Kun yhdistetään kaksi blue&tan – väristä aussia, pennut ovat kaikki blue&tan
– värisiä. Jos taas yhdistetään kaksi punaista aussia, pennut voivat olla joko kaikki punaisia tai pentueessa voi olla
myös (tai äärettömän harvinaisissa tapauksissa ainoastaan) blue&tan –värisiä pentuja. Kun yhdistetään punainen
ja blue&tan –värinen aussi, pentueessa voi olla molempia värejä tai ainoastaan punaisia, mutta on sekin
mahdollista, että pentueessa on vain blue&tan-värisiä pentuja. Edellä alleleista kerrotun perusteella pystyy nyt
varsin helposti päättelemään, että aussien punaisen värin täytyy olla dominoivan geenin aiheuttama, ja blue&tan –
värin saa aikaan resessiivinen geeni.
Kerrataanpa vielä... Blue&tan-värisellä eli sinisellä aussilla ovat molemmat väriin vaikuttavat geenit eli alleelit
samanlaisia, ja ne saavat aikaan sen, että turkin väri on blue&tan. Jos pentu perii vain toiselta vanhemmaltaan
punaisen geenin, eli sillä on vastingeeneinä eli alleeleina sinisen värin aikaansaava geeni ja punaisen värin
aikaansaava geeni, sen turkinväri on kuitenkin aina punainen, koska punaisen värin aikaansaava geeni on
dominoiva. Tällainen aussi kantaa siis kuitenkin perimässään sinisen värin aikaansaavaa geeniä, ja periyttää sitä
(tilastollisesti) puolelle pennuistaan. Jos punainen aussi on saanut punaisen värin aikaansaavan geenin
molemmilta vanhemmiltaan, se on homotsygootti värin suhteen ja periyttää ainoastaan punaisen värin
aikaansaavaa geeniä, eli kaikki sen jälkeläiset ovat ainoastaan punaisia.
Nyt on ymmärrettävää, miksi kaksi punaista aussia voi saada sinisiä jälkeläisiä. Aina kun punainen aussi periyttää
yhdenkin sinisen pennun siitä tiedetään heti, että se on heterotsygootti punaisen värin aikaansaavan geenin
suhteen. Koska kyseessä on vain yksi ominaisuus, on jopa helppo laskea kuinka monta minkäkin väristä pentua
yhdistelmistä (tilastollisesti) syntyy.
sininen x sininen = 100% sinisiä
sininen x punainen = joko 100% punaisia tai 50% punaisia + 50% sinisiä
punainen x punainen= joko 100% punaisia tai 75% punaisia + 25% sinisiä.
Ei siis ole mikään ihme, jos kahden punaisen aussin pentueessa on sinisiä pentuja. Ihme sen sijaan olisi, jos
kahdelle siniselle vanhemmalle syntyisi punaisia pentuja. Niitä tiedetään Australiassa jopa rekisteröidyn, mutta
nykyisen genetiikan tietämyksen perusteella voidaan päätellä, että nartut ovat astutuksen lisäksi ”käyneet
vieraissa” omin päin ja pentueessa on ollut (ainakin) kahden uroksen jälkeläisiä.
Kaaviot aussin turkin värin periytymisestä
P = punaisen värin aikaansaava geeni, dominoiva (vallitseva)
s = blue&tan värin aikaansaava geeni, resessiivinen (peittyvä)

punainen aussi

blue&tan aussi
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KUVA 3. Pennuista 100 % punaisia, kaikki kantavat perimässään blue&tan geeniä (Ps)

KUVA 4. Pennuista 75 % punaisia, 25 % blue&tan värisiä. Punaisista pennuista 1/3 homotsygoottisesti punaisia
(PP), 2/3 kantaa perimässään blue&tan väriä.

KUVA 5. Pennuista 100 % blue&tan värisiä. Vastaava tulos myös silloin, kun molemmat vanhemmat muotoa P
P, eli kaikki pennut ovat homotsygootisti punaisia.
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KUVA 6. Pennuista 50 % punaisia, 50 % blue&tan värisiä. Kaikki punaiset pennut kantavat perimässään
blue&tan geeniä.

Yhden geenin aiheuttamat sairaudet
Kuten esimerkki osoitti, punaisen aussin ulkonäöstä ei voi tietää periyttääkö se myös sinisiä pentuja. Vasta kun
punaisella aussilla on tarpeeksi jälkeläisiä sinisten aussien kanssa voidaan perustellusti päätellä, onko se
homotsygootti vai heterotsygootti punaisen värigeenin suhteen.
Toinen seuraus punaisen värin dominoivasta ominaisuudesta on se, että punaisten aussien linjassa voi kuitenkin
kulkea sinisen värin geeni piilossa useitakin sukupolvia. Siniset aussit eivät sen sijaan voi koskaan kuljettaa
mukanaan punaista geeniä.
Moni saattaa nyt ajatella, että väliäkö sillä minkä värisiä pentuja sieltä putkahtaa ja kuinka paljon, kunhan ovat
puhdasrotuisia. Mutta laitetaan nyt värin tilalle yhden geenin aiheuttama sairaus. Tällaiset yksinkertaisesti
periytyvät (yhden geenin aiheuttamat) sairaudet lienevät harvinaisempia kuin polygeeniset, mutta tällaisia ovat
esimerkiksi silmäsairaus PRA (progressive retinal atrophy, etenevä verkkokalvon surkastuma) monissa roduissa
ja westieillä, skoteilla ja cairneilla tavattava alaleuan luuston kehityshäiriö CMO (craniomandibular osteopathy,
kraniomandipulaarinen osteopatia). Useimmiten sairauden aiheuttavat geenit ovat resessiivisiä, muutenhan ne
olisi ollut aika helppo karsia jalostuksella, mutta tunnetaan myös dominoivasti periytyviä sairausgeenejä.
Edellä kerrotun perusteella siis tiedetään, että resessiivinen sairausgeeni voi kulkea sukupolvia piilossa, kunnes
yhdistetään kaksi yksilöä joilla on molemmilla sama piilossa periytyvä sairaus. Seurauksena voi hyvinkin olla,
että joku jälkeläisistä saa molemmilta vanhemmiltaan tämän resessiivisen geenin (tilastollisesti 25% pennuista).
Tällainen pentu on näin ollen homotsygootti sairausgeenin suhteen ja sairastuu kyseiseen sairauteen. Pennun
kasvattaja tai omistaja voi olla ihmeissään siitä, miten kahden terveen vanhemman jälkeläinen ”yhtäkkiä” onkin
sairas, ja helposti kiistää sairauden geneettisen luonteen. Kuitenkaan kyseessä ei ole sen kummempaa kuin
resessiivisen geenin aiheuttama ominaisuus, joka tulee näkyviin eli koiran ilmiasuun vain silloin, kun se periytyy
molemmilta vanhemmilta. Tällaisten yhden geenin aiheuttamien ominaisuuksien (sairauksien) ilmitulon
seurauksena tiedetään varmasti, että molemmat vanhemmat ovat ko. sairauden kantajia. Lisäksi on tilastollisesti
todennäköistä, että pentuesisaruksista 50% on myös kantajia.
Mitä kasvattajan sitten tulee tietää koirien ja oman rotunsa geeneistä tai niiden periytymisestä tehdessään
jalostusvalintoja, ja miten tiedon voi saada? Artikkelisarjan tulevissa osissa paneudutaan tarkemmin muun muassa
jalostusmenetelmiin, jotka lisäävät homotsygoottisten geenien määrää yksilöissä ja siten suurentavat
perinnöllisten sairauksien ilmitulon riskiä.
Tärkeintä jalostuksen kannalta on hyväksyä se tosiasia, että koiran ilmiasusta ei voi edes asiantuntija päätellä kuin
murto-osan sen geeneistä.
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KOIRANJALOSTUKSEN PERUSTEET, osa 2
Monimutkaisempia periytymistapoja

Ensimmäisessä osassa perehdyttiin geeneihin ja yksinkertaiseen yhden geenin aikaansaaman ominaisuuden
periytymiseen. Huomattava joukko eliöiden ominaisuuksista periytyy kuitenkin monimutkaisempien
periytymistapojen avulla. Tässä artikkelisarjan toisessa osassa käydään läpi näitä muita periytymistapoja.
Intermediaarinen eli välimuotoinen periytyminen
Aikaisemmin on todettu, että geenin alleelit (vastingeenit) voivat olla joko domivoivia tai resessiivisiä. On
kuitenkin olemassa alleeleja, joiden molempien vaikutus näkyy yhtä aikaa koiran ilmiasussa eli fenotyypissä.
Kumpikaan alleeli ei siis ole dominoiva tai resessiivinen vaan ne ovat "tasavahvoja".
Aiemmin opitun mukaan kahden alleelin tapauksessa geenit yhdistyivät kolmeksi eri genotyypiksi (BB, Bb, bb),
mutta vain kahdeksi fenotyypiksi. Esimerkiksi punaisen ja blue & tan-värisen aussin pennut ovat aina joko
punaisia tai blue & tan-värisiä, vaikka punainen pentu kantaisikin perimässään blue & tan -geeniä.
Kun kyseessä on intermediaarinen periytyminen, tuloksena on kolme erilaista genotyyppiä mutta myös kolme
erilaista fenotyyppiä.Pennut ovat siis tältä ominaisuudeltaan vanhempien ominaisuuksien välimuotoja.
Esimerkkinä tällaisesta keskiarvotuloksesta on mateenvärinen mäyräkoira, jolla turkin pohjaväri on harmaa. Väri
saadaan, kun yhdistetään valkoinen mäyräkoira ja mustaruskea mäyräkoira. Pennun väri on siis mustan ja
valkoisen geenin vaikutuksen yhdistymisen tulos. Toinen esimerkki on pystykorvaisuuden ja lurppakorvaisuuden
geenit. Jos koiralla on molemmat geenit eli se on heterotsygootti niiden suhteen, voivat sen molemmat korvat olla
kärjistä lurpallaan tai toinen voi olla lurpallaan ja toinen pystyssä. Tällaisia korvia ei pidä sekoittaa terrierien
puolipystyihin korviin, jotka ovat kolmannen geenin aikaansaamia, joka itse asiassa dominoi sekä pysty- että
lurppakorvaisuuden geenejä.
Tunnettu tämäntyyppinen periytymistapa on myös merlevärityksen aiheuttava geenikombinaatio. Merlevärityksen
tekee erikoisemmaksi se, että homotsygoottina merle on kuitenkin semiletaali, eli se alentaa elinkykyä. Tämä
tarkoittaa sitä, että "normaali" merlevärinen koira on geneettisesti heterotsygootti Mm. Jos yksilö on
homotsygootti MM on se lähes valkoinen koira, jolla usein on myös silmä- ja kuulovikoja. Tämän takia kahta
merleväristä ei saa parittaa keskenään.
Intermediaarisesti vaikuttavia geenejä tunnetaan suhteellisen vähän. Pääsääntöisesti ei siis kannata olettaa, että
pennut olisivat vanhempiensa ominaisuuksien keskiarvo. Valtaosin koiranjalostus ei ole niin yksinkertaista.
Epätäydellinen penetranssi
Joidenkin dominoivien geenien ominaisuuteen kuuluu, että huolimatta niiden olemassaolosta niiden aikaansaama
ilmiasu ei tulekaan esiin tai se tulee esiin vaihtelevasti. Epätäydellinen penetranssi on kuitenkin suhteellisen
harvinainen ominaisuus geeneissä, useimmiten esiintulon vaihtelun aiheuttaa se, että kyseessä on monien geenien
aikaansaama ominaisuus eli polygeenisyys.
Esimerkkinä tällaisesta epätäydellisestä penetranssista on koiran valkokirjavuus. Kaksi koiraa, joilla on samat
valkokirjavuuden alleelit, voivat olla aivan eri tavalla läikikkäitä.
Mikäli sairauden aiheuttavan dominoivan geenin vaikutus ei näy koirassa, on helppo arvata, että seurauksena
saattaa olla koiran jalostuskäyttö. Näin ollen ensimmäisessä osassa esitetty toteamus, että dominoivien geenien
aiheuttamista ominaisuuksista on melko helppo jalostuksella päästä eroon, ei tosiasiassa pidäkään paikkaansa
kaikkien dominoivien geenien osalta.
Sukupuoleen kytkeytyneet ominaisuudet
Kuten on aikaisemmin (toivottavasti) opittu, resessiivisen geenin aiheuttaman ominaisuuden esilletuloon tarvitaan
sama resessiivinen geeni kaksinkertaisena (esimerkkinä blue & tan -väri aussilla). Sukupuoleen kytkeytyneiden
piirteiden esille tulemiseen tarvitaan kuitenkin uroksilla ainoastaan yksi geeni, joka sijaitsee uroskoiran X47
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kromosomissa. Nartulla tarvitaan sen sijaan aivan normaalisti kaksi resessiivistä geeniä nartun molemmissa Xkromosomeissa, jotta sama piirre tulisi nartulla esiin.
Koiralla tunnetaan useita X-kromosomiin kytkeytyneitä vikoja. Näitä ovat esimerkiksi hemofilia, kultaisen
noutajan lihasdystrofia, samojedinkoiran munuaisten vajaatoiminta ja siperianhuskyn PRA.
Muistin virkistykseksi: uroksella on X- ja Y-kromosomit, joista Y-kromosomin se on aina saanut isältään ja Xkromosomin emältään. Nartulla on kaksi X-kromosomia, joista toinen on tullut emältä ja toinen isältä.
Y-kromosomi on koiran pienin kromosomi. Siinä onkin etupäässä sellaisia geenejä, jotka tekevät koirasta
uroksen, sekä yleisiä solujen toimintoja sääteleviä geenejä. X-kromosomi sitä vastoin on yksi kookkaimmista
sisältäen moninkertaisen määrän geenejä, joille ei löydy vastinetta Y-kromosomista. X-kromosomiin
kytkeytyneet geenit sijaitsevat X-kromosomin siinä osassa, jolla ei ole vastinosaa Y-kromosomissa. Useimmiten
nämä geenit aiheuttavat viaksi katsottavan tai sairautta aiheuttavan ominaisuuden.
Koska nartuilla on kaksi X-kromosomia, niin niillä on siten kaksi alleelia kaikista X-kromosomissa olevista
geeneistä. Resessiivinen sairauden aiheuttava geeni peittyy useimmissa tapauksissa nartun toisessa Xkromosomissa olevan dominoivan ”terveen” geenin alle. Tästä seuraa, että nartut ovat vian kantajia, mutta itse
terveitä. Narttukin voi luonnollisesti saada kaksi resessiivistä geeniä ja sairastua, tällöin sen isän on täytynyt olla
sairas yksilö. Uroksella taas on vain yksi X-kromosomi, joten sillä ei ole dominoivaa tervettä vastingeeniä, joka
ehkäisisi resessiivisen sairausgeenin vaikutuksen. Näin ollen uros on sairas.

Kuva 1. Ympyrät ovat narttuja, neliöt uroksia. Piste on kantajayksilö, kokonaan värillinen kuvio on
sairas yksilö.X, jonka yllä viiva kuvaa, X-kromosomia, jossa sairausgeeni kulkee mukana.
Vasemmalla puolella kuvassa 1A emä on fenotyypiltään terve ominaisuuden kantaja, isä on feno- ja
genotyypiltään terve. Narttujälkeläiset ovat molemmat fenotyypiltään terveitä, mutta toinen on sairauden
kantaja. Toinen urosjälkeläinen on sairas ja toinen feno- ja genotyypiltään terve. Kuvassa 1B emä on
homotsykootti ja siten sairas, ja isä on feno- ja genotyypiltään terve. Molemmat tyttäret ovat
fenotyypiltään normaaleja kantajia, ja molemmat pojat ovat sairaita.

Sukupuoleen kytkeytyneiden geenien periytyminen
Nämä geenit periytyvät siis X-kromosomin mukana, joten ne periytyvät uroksille aina emän kautta. Narttu saa Xkromosominsa molemmilta vanhemmiltaan, joten se voi saada sairautta aiheuttavan alleelin joko emältään tai
isältään.
Tyypillinen tunnusmerkki sukupuoleen kytkeytyneiden geenien aiheuttamille sairauksille onkin, että ne tulevat
yleensä ilmi vain uroksissa ja voivat hypätä sukupolvien yli. X-kromosomissa oleva resessiivinen geeni periytyy
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useimmiten kantajaemien (emä, joka kantaa geeniä, mutta ei ole sairas) kautta urospennuille, jotka sairastuvat ja
toisaalta tyttärille, jotka eivät sairastu, mutta periyttävät geeniä taas vuorostaan eteenpäin. Jos uros sairastuu on
sen emä varma kantaja. Keskimäärin puolet kantajaemän urospennuista sairastuu, ja puolet narttupennuista on
itsekin kantajia. Jos sairasta urosta käytetään jalostuksen (esimerkiksi nuorta urosta ennen sairauden
havaitsemista) niin se periyttää geenin kaikille tyttärilleen mutta ei yhdellekään urospennulleen. Tämä johtuu
siitä, että uros periyttää urospennuilleen aina Y-kromosominsa, ja sairausgeeni kulkee siis X-kromosomissa. Jotta
syntyisi sairas narttupentu, niin emän tulee olla ainakin kantaja ja isän sairas yksilö.
Miten voidaan epäillä sairauden olevan sukupuoleen kytkeytyneen eli X-kromosomissa olevan geenin
aiheuttama? Tyypillisessä linjassa (sukutaulussa), jossa tällaista geeniä esiintyy , huomataan että useimmat
sairastuneet yksilöt ovat uroksia. Sairastuneita sukulaisuroksia saattaa esiintyä myös emän puoleisessa suvussa,
mutta ei juuri koskaan isän puoleisessa.
On olemassa myös sukupuoleen kytkeytyneitä dominoivia geenejä. Ne eroavat resessiivisistä geeneistä siinä, että
niiden aiheuttama sairaus tulee yleensä esiin jokaisessa sukupolvessa, ja myös nartut sairastuvat. Sairastuneet
urokset periyttävät geenin kaikille tyttärilleen, mutta eivät olleenkaan pojilleen. Sairastuneen koiran vanhemmista
ainakin toisen täytyy olla sairas.
Kasvattajan tulee huomioida, että yhden yhdistelmän sukutaulun perusteella ei voida tietää, onko kyse yhden
autosomaalin resessiivisen geenin vai X-kromosomissa olevan resessiivisen geenin aiheuttamasta sairaudesta.
Tällainen ero voidaan päätellä vasta useiden yhdistelmien ja useiden linjojen yhdistämisen jälkeen.
Epistasia
Geenit eivät ole vuorovaikutuksessa vain omien vastingeeniensä eli alleeliensa kanssa, vaan joissain tapauksessa
myös muiden geenien kanssa.
Aikaisemmin on jo kerrottu vastingeenien vuorovaikutuksesta eli alleelien välisestä "hierarkiasta", dominanssista.
Silloin kun geenit ovat vuorovaikutuksessa oman paikkansa (lokuksensa) ulkopuolella olevien geenien kanssa
kutsutaan sitä epistasiaksi.
Yksinkertaisin tapaus epistasiasta on, kun geeni tehokkaasti peittää aivan muun kuin oman alleeligeeninsä
vaikutuksen. Tällainen esimerkki on labradorinoutajan turkin värien periytyminen. Tietyssä paikassa (eli
lokuksessa) B sijaitsevat mustan värin aiheuttava dominoiva geeni B ja sen alleelina suklaanruskean värin
aikaansaava resessiivinen geeni b. Mustat labbikset ovat siis geneettisesti muotoa BB tai Bb, ja suklaanruskeat
muotoa bb. Mutta aivan toisessa paikassa sijaitsevat alleelit E ja e vaikuttavat myös labbiksen väriin siten, että
dominoiva alleeli E ei vaikuta väriin. Mutta jos koira on homotsykootisti resessiivinen muotoa ee, niin tämä
geenimuoto estää tumman pigmentin muodostumisen ja saa aikaan keltaisen labbiksen, aivan riippumatta siitä
mitä geenejä on kohdassa B.

Kytkentä ja kytkentäepätasapaino
Yhdessä kromosomissa on suuri määrä geenejä, jotka saavat aikaan mitä erilaisempia ominaisuuksia. Mitä
lähempänä geenit sijaitsevat toisiaan kromosomissa, sitä kiinteämmin ne ovat kytkeytyneet. Sukusolujen
muodostuessa tapahtuu ilmiö, tekijänvaihdunta, jossa geenien tulisi erottautua toisistaan ja yhdistyä uudelleen.
Näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Kiinteästi kytkeytyneiden geenien sanotaan olevan kytkentäepätasapainossa.
Kun kasvattaja tekee valintaa tietyn geenin suhteen tai sitä vastaan, hän myös samalla tekee valintaa muiden
samassa kromosomissa olevien geenien suhteen tai niitä vastaan. Tämä tulisi aina muistaa, kun tehdään
jalostusvalintaa. Epätoivotun ominaisuuden vastustaminen ankaralla jalostuskoirien karsinnalla voi aiheuttaa
tilanteen, jossa heitetään lapsi pois pesuveden kanssa, kun hävitetään pysyvästi tarpeellisia tai haluttuja
ominaisuuksia. Toinen seuraus kytkentäepätasapainosta on, että hyvin sisäsiitetyssä populaatiossa geneettiset viat
voivat vakiintua melko nopeasti, jos ne sattuvat olemaan samassa kromosomissa toivottua ominaisuutta
aiheuttavan geenin kanssa.
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Polygeeninen periytyminen
On tavallista, että ominaisuuden saa aikaan usean geenin yhteisvaikutus. Näitä ominaisuuksia kutsutaan
polygeenisiksi ominaisuuksiksi, ja niiden kehitystä säätelevät useat vuorovaikutuksessa olevat geenit. Osa
geeneistä vaikuttaa siten, että ne lisäävät toistensa vaikutusta. Geenejä voi esiintyä liukuva määrä, ja määrästä
riippuu ominaisuuden esiintulo tai sen "voimakkuus". Geenit voivat vaikuttaa myös siten, että yksi tai useampi
geeni saa aikaan tietyn ominaisuuden, mutta ominaisuuden voimakkuutta lisäävät tai vähentävät ns. modifioivat
geenit. Nämä modifioivat geenit siis säätelevät ominaisuuden yksityiskohtaisempaa laatua.
Polygeeniset ominaisuudet ovat usein kvantitatiivisia (kuten pituus, paino, henkiset ominaisuudet). Tällaisia
ominaisuuksia arvioidaan mittaamalla liukuvalla asteikolla eikä niiden muuntelu ole ryhmiteltävissä selvästi
toisistaan erottuviin tyyppeihin. Tämä on seurausta ensinnäkin siitä, että niiden syntyyn vaikuttaa useampia
geenejä. Lisäksi mikään geenien alleeleista ei ole useinkaan dominoiva, vaan niiden vaikutus on summautuva eli
kaikki geenit antavat kokonaisuuteen oman vaikutuksensa. Ja vielä ilmiasuun vaikuttavat tai ainakin voivat
vaikuttaa geenien lisäksi ulkoiset tekijät, kuten vaikka kokoon koiran sikiöaikaiset olosuhteet, terveys,
kasvuaikainen ravinto ja liikunta.
Tulee kuitenkin muistaa, että ulkoisilla tekijöillä, "ympäristöllä", ei saada aikaan geneettisiä ominaisuuksia.
Ympäristö voi vaikuttaa vähentävästi tai lisäävästi lonkkaniveldysplasian asteeseen, mutta koiralle ei tule
lonkkaniveldysplasiaa ellei sillä ole sen syntyyn tarvittavaa geeniyhdistelmää! Samaten aran, hermostuneen
koiran voi taitava koirankäsittelijä kasvattaa normaalisti käyttäytyväksi ja itsevarmemmaksi koiraksi, mutta
tällainen koira ei periytä mukavaa käyttäytymistään vaan todennäköisemmin epätoivottavampia
luonteenominaisuuksiaan, jotka tulevat näin ehkä yllätyksenä kasvattajalle ja pentujen ostajille.
Polygeenisten ominaisuuksien periytyvyyteen kuuluu, että yksi tai useampia geenejä tulee molemmilta
vanhemmilta, mutta vanhempien osuuden (vaikutuksen) ei tarvitse olla sama. Ominaisuuksien ilmenemisessä ei
ole havaittavissa säännönmukaisuutta, ja ne voivat hypätä useidenkin sukupolvien yli. Sekä uroksilla että nartuilla
esiintyy polygeenistä ominaisuutta, mutta ei välttämättä yhtä paljon.
Esimerkkejä polygeenisestä periytymisestä
Tämä esimerkki kuvineen on Kangasvuon artikkelista. Oletetaan, että koiran korkeutta määrää kolme eri
lokuksessa sijaitsevaa geeniä A, B ja C. Alleelit A P , B P ja C P lisäävät koiralle korkeutta aina yhden cm:n, alleelit
A L ,B L ja C L taas saavat aikaan tietyn saman koon, "minimikoon". Mitä enemmän P (pitkä) alleeleja koiran
perimässä on, sen korkeampi siitä tulee, L (lyhyt) alleelit taas eivät kasvata koiran korkeutta minimikoosta. Näistä
kuudesta alleelista on mahdollista aikaansaada 27 erilaista yhdistelmää ja genotyyppiä ja seitsemän eri
korkeutta!
Oheisen taulukon (Kuva 2) mukaan liukuvassa sarjassa matalin koira (A L A L B L B L C L C L ) on kuusi senttiä
matalampi kuin korkein (A P A P B P B P C P C P ) koira. Ääripäitä on vähiten ja keskikokoisia eniten.
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Kuva 2. Taulukossa vasen rivi ja ylärivi esittävät kaikkia mahdollisia sukusolutyyppejä tekstin esimerkistä, ja sitä
minkälaisia yhdistelmiä niistä voi muodostua ja minkä korkuinen koira kustakin yhdistelmästä on tuloksena.
Mitä johtopäätöksiä tästä jakaumasta sitten voidaan tehdä? Ainakin se ilmeinen seikka, että kun kaksi ääripään
tyyppiä (jotka ovat myös geneettisesti puhtaita ääripään tyyppejä) risteytetään keskenään, ovat kaikki
ensimmäisen polven yksilöt perimältään AL AP B L B P C LC P eli ne edustavat keskiarvotyyppiä ja ovat noin 3 cm
korkeampia kuin pienin ja 3 cm matalampia kuin suurin yksilö. Kun kaksi ensimmäisen polven keskikorkeaa
yksilöä risteytetään, voidaan niiden jälkeläiset ryhmitellä jo useaan eri korkeusluokkaan. Toisin sanoen, kahden
keskikorkean koiran jälkeläisissä voikin olla kaikenkorkuisia yksilöitä.
Tilastollisesti jälkeläiset muodostavat ominaisuuksiltaan normaalin muuntelukäyrän eli Gaussin käyrän, jossa
kummankin pään äärityyppejä on vähiten ja ensimmäisen polven kaltaisia keskiarvotyyppejä eniten. Totta kai
myös ympäristötekijät vaikuttavat ominaisuuden lopputulokseen, mutta tyypillistä polygeenisille ominaisuuksille
kuitenkin on, että niiden yleisyyttä kuvaa ns normaalikäyrä.
Sääntönä polygeenisten ominaisuuksien periytyvyyteen voidaan myös pitää, että mitä parempi fenotyyppi
vanhemmilla on, sitä pienempi riski siirtää ei-toivottuja ominaisuuksia jälkeläisiin ja sitä parempi mahdollisuus
saada toivottuja ominaisuuksia!
Miten arvioida perimää polygeenisissä ominaisuuksissa - puupääneuvo
maallikoille
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Jos edellä kerrottu tuntui aika vaikealta sisäistää, niin ei ole ihme. Polygeenisyys ei ole helppo pureskeltava edes
alan tutkijoille, saati sitten koirankasvattajalle ilman alan koulutusta. Niinpä tavallinen kasvattaja tuntee
kiusausta vain unohtaa koko juttu miettiessään omia jalostusvalintojaan. Miten ihmeessä sitä muka pystyisi
arvioimaan koiransa perimää ja sitä mitä kukin periyttää, kun edes asiantuntijat eivät pysty selvittämään tarkkaa
totuutta? Liikaa vaadittu, joten parempi olla edes yrittämättä.
Mutta mutta.... kasvattajilla on moraalinen velvollisuus vaalia rotunsa hyvinvointia ja terveyttä. Jos haluaa siis
yrittää ymmärtää polygeenisyyttä, niin voi itse koettaa vääntää asiaa itselleen rautalangasta. Olen aikoja sitten
saanut jostain (ehkä kasvattajakurssilta tms) alkusysäyksen todella yksinkertaistettuun "apuvälineeseen", jonka
avulla pystyn itse hahmottamaan polygeenisyyttä ja sen vaikutuksia edes alkeellisella tasolla. Tästä mallistani
nousevat geeniasiantuntijoiden hiukset varmaan pystyyn, mutta mielestäni on parempi, että asiaa mietitään edes
tällä "puupäätasolla" kuin ei ollenkaan.
Kuvittelen geenit mielessäni "pingispalloiksi" (helppo visualisoida). Seuravaaksi pitää tietää, onko arvioitava
sairaus asteittain ilmenevä (patella luksaatio, lonkkaniveldysplasia tms) vai enemmänkin muotoa terve – selvästi
sairas (diabetes, katarakta tms). Tällaisen selvän sairauden osalta ajattelen, että sen puhkeamiseksi koiralla tulee
olla ainakin 20 pingispalloa hallussaan eli siis perimässään. Jos niitä on yksikin vähemmän, sairaus ei puhkea ja
koira on terve. Asteittain arvioitavien ominaisuuksien ja sairauksien osalta taas ajattelen, että 20 pingispalloa on
sairauden vakavin muoto, ja 5 pallolla tulee jo oireita esille.
Seuraavaksi tutkailen jalostukseen käytettyjen koirien jälkeläisiä ja niiden tiedossani olevia
sairauksia/tutkimustuloksia. Jos koiralla on normaalia enemmän johonkin sairauteen sairastuneita (tai vakavaasteisia) jälkeläisiä, päättelen, että sillä on perimässään aika monta pingispalloa, ehkä 13-19. Tällöin se voi saada
sairaita jälkeläisiä useimpien partnereiden kanssa, jopa niiden, joilla on vain muutama pingispallo. Jos taas sillä
on hyvin vähän jos ollenkaan sairastuneita jälkeläisiä, niin päättelen, että sillä on normaalia vähemmän
pingispalloja perimässään, ehkä vain 0-5. Tällainen arvio nyt on melko yksinkertaista tehdä, ja helpottaa ehkä
vähän jalostuskoirien valintaa.
Olen itse soveltanut pingispalloteoriaa esimerkiksi seuraaviin tapauksiin elävässä elämässä. Uroksella on noin 70
jälkeläistä hyvin erilinjaisten narttujen kanssa. Näistä jälkeläisistä yhdellä on calve-legg-perthes - sairaus, ja tämä
pentu on sellaisen nartun kanssa, jonka sisko on sairastunut calve-legg-perthekseen. Tätä sairautta esiintyy
rodussa ehkä noin 3-5%:lla pennuista, tarkkaa osuutta ei tiedetä. Mielestäni voi melko oikeutetusti päätellä, että
kyseisellä uroksella on melko vähän legg-perthes-pingispalloja perimässään. En siis sanoisi, että kyseinen uros
"periyttää" legg-perthestä, vaikka sillä yksi sairastunut jälkeläinen onkin. Toisaalta toisella uroksella samasta
rodusta on ainakin kaksi varmaa legg-perthes -jälkeläistä ja yksi epäilty (ehkä pysähtynyt) legg-perthes jälkeläinen yhteensä noin 40 pennun joukossa. Oma arvioni on, että tällä uroksella on keskimääräistä enemmän
legg-perthes-pingispalloja. Samalla uroksella on itsellään 1/1 -asteinen patella luksaatio, mutta sillä ei ole kuin
muutama jälkeläinen, joilla on 0/1 tai 1/1-polvet eikä yhtään vakavampiasteista tulosta. Valtaosa tarkastetuista
pennuista on 0/0-polvisia. Niinpä teen päätelmän, että uroksella on patella luksaatio -pingispalloja ehkä juuri
tarpeeksi jotta niiden vaikutus näkyy sen omissa polvissa, mutta se ei periytä suuria määriä pingispalloja. Asiaa
tietysti auttaa sekin, että nartut ovat olleet 0-polvisia.
Tärkeää tässä puupäämallissa on muistaa pari seikkaa:
Sairaudet tai muut ominaisuudet eivät suinkaan periydy läheskään näin yksinkertaisella mallilla, joten kyseessä
on vain karkea väline omien pohdintojen tueksi. Minkäänlaista totuutta tai tietoa jonkun koiran perimästä ei sen
perusteella voi saada (eikä varsinkaan pidä sellaista julistaa toisten koirista)!
Jälkeläisiä ja pentueita eri partnereiden kanssa tulee olla tarpeeksi, jotta arviointia edes kannattaa tehdä. Ja
näistä jälkeläisistä eri yhdistelmistä tulee olla tarpeeksi tietoa. Muutaman pentueen tietojen perusteella tehty
arvio menee todennäköisesti metsään!
Vaikka koiralla olisi esimerkiksi 15 pingispalloa, se voi periyttää niitä minkä tahansa lukumäärän 0 ja 15 väliltä.
Gaussin käyrän mukaisesti rodun yksilöillä on keskimäärin 7-14 pingispalloa.
Mitä tästä opimme eli loppuviisastelu
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Jos ei muuta opittu niin varmaan ainakin se, että periytyminen on monimutkainen ja -vaiheinen tapahtuma, jossa
yksinkertaisia väittämiä tyyliin "Se uros periyttää sitä ja tätä ongelmaa, mutta tämä (yleensä oma) linja on terve"
kannattaa välttää, jollei halua osoittaa täydellistä tietämättömyyttään genetiikasta. Joskus periytymisen
yksinkertaistaminen - ainakin itselleen - voi olla kuitenkin hyödyllistä.
Edellä kerrotun perusteella voidaan antaa myös kaksi yleispätevää sääntöä:
1. Älä käytä jalostukseen sairasta/epätoivottavan ominaisuuden omaavaa koiraa.
2. Mitä parempi koiran fenotyyppi on, sitä parempia ovat jälkeläiset keskimäärin.
Seuraavassa ja samalla viimeisessä artikkelissa käydään läpi erilaisia jalostusmenetelmiä ja koetetaan kytkeä niitä
genetiikkaan.

KOIRANJALOSTUKSEN PERUSTEET, osa 3
Aikaisemmissa osissa käsiteltiin koiranjalostuksen perustana olevaa teoriaa eli periytymisen perusteita
kromosomi- ja geenitasolla. Tässä osassa on tarkoitus tarkastella hieman suurempaa kuviota eli
populaatiogenetiikkaa sekä erilaisia jalostusmenetelmiä.

Populaatiogenetiikkaa
Aloitetaan tämän artikkelin hankalimmalla lauseella: Populaatiogenetiikka on perinnöllisyystieteen haara, joka
tutkii alleeli- ja genotyyppifrekvenssien vaihtelua populaatioissa sekä tätä vaihtelua sääteleviä evoluutiotekijöitä:
luonnonvalintaa, geneettistä ajautumista, mutaatioita ja geenivaihtoa (määritelmä Wikipediasta).
Karkeasti yksinkertaistaen populaatiogenetiikka tutkii sitä, kuinka paljon erilaisia geenien alleeleja ja
genotyyppejä jossain suljetussa joukossa esiintyy, ja miten ja miksi nämä lukumäärät vaihtelevat eri joukkojen
välillä. Koiranjalostuksessa evoluutiotekijöiden tutkimisella ei luonnollisestikaan ole yhtä suurta merkitystä kuin
ihmisen suorittamien valintojen (= kasvatustyön) seurauksien tutkimisella.
Rotukoirilla yhden rodun suljettu rekisteri muodostaa yhden populaation. Valtaosassa niitä maita, joissa on
järjestäytynyttä kenneltoimintaa, rotukoirien tulee olla syntyneitä rekisteröidyistä vanhemmista päästäkseen itse
rekisteröidyiksi. Uusien rotujen syntyminen ja rekisteröimättömien koirien rotuunotot alkavat olla jo melko
harvinaisia. Lähiajan esimerkkejä tällaisista uusista roduista ovat parsonrusselinterrieri ja jackrusselinterrieri.
Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että valtaosa nykyisistä rotukoirista muodostaa suljetun populaation, johon ei
ehkä jopa yli 100 vuoteen ole otettu uusia yksilöitä suljetun kannan ulkopuolelta.
Tämä populaatioiden eristäminen ja määrätietoinen valinta tiettyjen ominaisuuksien suhteen ovat olleet ne tekijät,
joiden ansiosta nykyiset rotukoirat ovat hyvinkin yhdenmukaisia yhden rodun sisällä ja eroavat varsin selkeästi
muista roduista. Tähän ei olisi päästy, ellei populaation eristämisen lisäksi olisi käytetty tiukkaakin sisäsiitosta ja
ankaraa jalostuskarsintaa.
Perinnöllinen vaihtelu
Perinnöllinen vaihtelu tarkoittaa sitä geenien ja niiden alleelien lukumäärää, joka populaation sisällä esiintyy.
Villeillä eläimillä, jotka pystyvät etsimään parittelukumppaninsa lajilleen tyypillisellä tavalla ja olosuhteissa,
perinnöllinen vaihtelu populaation sisällä on suurta. Suurin osa geenien alleelipareista on heterotsykoottisia, eli
geeniparin alleelit ovat erilaisia.
Luonto pyrkii turvaamaan geneettisen monimuotoisuuden. Koirankasvattajille mielenkiintoinen esimerkki tästä
on suoja MHC-geenien liiallista yhdenmukaistumista vastaan. MHC-geenit vaikuttavat yksilön hajua
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muodostavien aineiden eli feromonien muodostumiseen. Feromonit antavat hajunsa avulla vahvoja seksuaalisia
signaaleja. Eläimet pystyvät niiden ansiosta haistamaan kumppaniehdokkaidensa MHC-geenikoostumuksen.
Kaikki eläimet hyönteisistä kotieläimiin välttävät tämän mekanismin avulla pariutumasta kumppanien kanssa,
joilla on liian samankaltainen MHC-geenistö kuin niillä itsellään. Tämä on luonnon tapa välttää läheistä
sukusiitosta ja sitä kautta säilyttää mahdollisimman paljon geneettistä vaihtelua.
Suojausmekanismi toimii kuitenkin vain, jos kumppaniehdokkaissa on todella olemassa valinnanvaraa. Jos
valikoima on liian köyhä, voi naaras ”pakon edessä” valita kumppanikseen lähisukua olevan uroksen.
Kasvattajien kannattaakin kiinnittää huomiota narttujensa käytökseen astutushetkellä. Kun nartut osoittavat
selvästi, etteivät halua pariutua tietyn uroksen kanssa, on niitä syytä kuunnella. Narttu "tietää" kasvattajaa
paremmin sopivatko uroksen MHC-geenit sen omiin vastaaviin vai eivät. Pakkoparitukset ovat tehokas tapa
rikkoa tämä luonnon suojamekanismi, jonka tarkoitus on estää perinnöllisen vaihtelun köyhtyminen yhdessä
eläimen tärkeimmistä geenisysteemeistä.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri perinnöllinen vaihtelu lisää muun muassa yksilöiden vastustuskykyä,
hedelmällisyyttä ja mahdollisuutta tuottaa muuttuviin olosuhteisiin paremmin sopivia jälkeläisiä. Perinnöllisellä
vaihtelulla on siten ollut ja on edelleen merkittävä rooli populaatioiden elinkyvyn ja eloonjäämisen kannalta.
Samaan ominaisuuteen vaikuttavissa geeneissä tulisi populaatiotasolla säilyttää mahdollisimman paljon vaihtelua,
siispä yksittäisten geenien eri muunnoksia ja vaihtoehtoja ei saisi hukata. Tätä kuitenkin tapahtuu sukusiitosta
käytettäessä ja varsinkin sitä sukupolvien ajan jatkettaessa.
Koiranjalostuksessa kasvattajat eivät yleensä pyri suureen perinnölliseen vaihteluun, paitsi jos toiminnallisuus ja
käyttötarkoitus ovat vielä ensisijaisina päämäärinä jalostuksessa. Useimmat haluavat vakiinnuttaa tyyppiä, tyypin
tarkoittaessa oikeastaan samaa kuin ulkomuoto. Kasvattajat pyrkivät siis saamaan aikaan koiria, jotka myös
periyttävät omaa tyyppiään. Yleisin tapa päästä tähän tavoitteeseen on kehittää voimakkaasti sisäsiitetty eläin,
jolla useimmat geenit ovat homotsygoottisia. Tästä seuraa automaattisesti, että osa geenien alleeleista häviää,
joten perinnöllinen vaihtelu pienenee. Toinen haitallinen seuraamus on, että tiettyjen geenien lisäämisen
seurauksena niiden mukana voi seurata myös haitallisia geenejä. Artikkelisarjan toisesta osasta muistetaan, että
geeni voi olla tiiviissä kytköksessä toiseen, ihan eri ominaisuutta säätelevään geeniin, jolloin niiden välillä
vallitsee kytkentäepätasapaino. Kun siis halutaan vakiinnuttaa joitain ominaisuuksia rodussa tai omassa linjassa,
lisätään myös niiden geenien määrää, jotka ovat kytköksissä näitä toivottuja ominaisuuksia sääteleviin geeneihin.
Havainnollistan geenien kytkeytymistä keksityllä esimerkillä (tämä siis EI ole faktatietoa): Oletetaan, että kaulan
pituutta säätelee useampi geeni, ominaisuus on siis polygeenisesti periytyvä. Yhden tällaisen kaulan pituutta
lisäävän geenin vieressä sijaitsee diabetekselle altistava geeni, ja nämä geenit ovat kytkentäepätasapainossa (siis
kiinteästi kytkeytyneet eivätkä eroa toisistaan sukusolujen muodostumisessa). Rodun kasvattajat – ja
koiranäyttelytuomarit – ovat päättäneet, että mitä pidempi kaula sitä parempi. Kasvattajat siis pyrkivät lisäämään
niiden geenien määrää, jotka pidentävät kaulaa. Samalla, kun näiden geenien määrä rodun yksilöissä lisäntyy,
lisääntyy myös niiden yksilöiden määrä, jotka saavat mukana diabetekselle altistavan geenin. Voidaan siis
perustellusti kysyä, onko rodun taso tosiasiassa parantunut, vaikka näyttelykehissä esiintyy entistä enemmän
näyttäviä pitkäkaulaisia yksilöitä.
Kasvattajien haastava tehtävä onkin jollain tavoin kyetä sekä vakiinnuttamaan rotutyypillisyyttä aikaansaavat
geenit että ylläpitämään mahdollisimman suuri geneettinen monimuotoisuus rodun populaatiossa, vaikka nämä
tavoitteet ovatkin hieman ristiriidassa keskenään. Kolmantena tavoitteena on tietysti poistaa ne geenit, jotka
aiheuttavat sairauksia ja perinnöllisiä vikoja. On hyväksyttävää hävittää vahingollisia alleleja valinnalla, mutta
tuntemattomien alleelien häviäminen muiden tavoitteiden seurauksena vähentää sitä vaihtelua, jota tarvitaan, jotta
valintaa yleensä voidaan suorittaa. Samalla se vähentää mahdollisuuksia evoluution jatkumiselle. Perinnöllisen
vaihtelun väheneminen voi myös johtaa sukusiitosdepressioon.
Tehollinen populaatio
Koirapopulaation perinnölliseen monimuotoisuuteen vaikuttaa tietenkin se, mitä ja minkä sukuisia yksilöitä
käytetään jalostukseen, mutta myös miten paljon kutakin jalostuskoiraa käytetään. Yksittäisen jalostuskoiran ja
sen perimän osuus koirakannassa ei saisi nousta kohtuuttoman suureksi. Tämä ongelma liittyy yleensä suosittujen
siitosurosten liikakäyttöön, ns. matadorijalostukseen. Populaation monimuotoisuuden kannalta olisi suotavinta,
että mahdollisimman monia perusvaatimukset täyttäviä yksilöitä, sekä uroksia että narttuja, käytettäisiin
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jalostukseen tasaisesti. Puhutaan ns. tehollisesta populaatiokoosta, joka määrittää jalostuspohjan laajuuden ja sitä
kautta sukusiitoskertoimen kasvunopeuden ja alleelihävikin populaatiossa. Siitoskoirien sukupuolijakauma
vaikuttaa tähän lukuun, jonka minimissään tulisi olla noin 200 jalostuskoiraa. Tehollisen koon ollessa alle 50
populaatio on erittäin haavoittuvaisessa tilassa. Tehollinen koko ei juurikaan kasva, jos yhtä ja samaa urosta
käytetään kuinka monelle nartulle tahansa. Jalostuspohjaa voi laajentaa tehokkaasti vain käyttämällä sekä useita
narttuja että uroksia.
Yleisimmät jalostusmenetelmät
Valtaosa koirankasvattajista tuskin miettii vain – tai ollenkaan – genetiikkaa suunnitellessaan
jalostusyhdistelmiään. Useimmat sen sijaan kyllä suunnittelevat sen, onko yhdistelmä mahdollisesti suku- tai
linjasiitos, vai ns. ulkosiitos. Näitä sanoja käytetään varsin vapaamuotoisesti koirankasvattajien parissa, ja välillä
myös aika tarkoitushakuisesti.
Suku- ja linjasiitos
Sisäsiitos, sukusiitos, linjasiitos... mikä on näiden yleisesti kasvattajien käyttämien termien sisältö ja ero?
Sanoja sisäsiitos ja sukusiitos käytetään aika lailla samassa merkityksessä. Ne tarkoittavat yleisessä
kielenkäytössä lähisukulaisten astuttamista keskenään. Kokemukseni perusteella sisä- tai sukusiitoksena pidetään
yleisesti ainakin sellaisia yhdistelmiä, joissa astutetaan keskenään isovanhempi – lapsenlapsi, puolisisarukset,
täti/setä – siskon-/veljenlapsi tai näitä vielä läheisempien sukulaisten parittamiset. Sen sijaan hämmästyttävän
monet kasvattajat eivät enää puhu sukusiitoksesta, kun keskenään on astutettu serkukset tai muut ”kaukaiset
sukulaiset”. Silloin on yleisempää puhua linjasiitoksesta tai linjaamisesta, joka tarkoittaa sukusiitosta tiettyyn
esivanhempaan tai sukulaiseen (ainakin yksi sama koira esiintyy molempien vanhempien sukutaulussa).
Kyseessä on periaatteessa sama asia, myös linjaaminen on sukulaisten parittamista keskenään. Tätä ilmaisua
kuitenkin vältetään, koska sukusiitoksella on tänä päivänä hieman huono maine.
Tieteellisemmin sukusiitos on aiheellista määritellä sellaisten yksilöiden parittamiseksi keskenään, jotka ovat
toisilleen läheisempää sukua kuin rodun yksilöt keskimäärin.
Jatkossa käytän sanaa sukusiitos, kun tarkoitan edellä määriteltyä keskenään sukua olevien yksilöiden
parittamista.
Tässä vaiheessa on syytä pikamuistutukseen sukulaisten sukulaisuusasteista. Sukulaisuusaste kertoo sen, mikä osa
koiran geeneistä on yhteisiä tämän sukulaisen kanssa. Vanhempien – isän ja emän – sukulaisuusaste on 50%.
Kaikkien isovanhempien 25 %. Ja jokaisessa sukupolvessa taaksepäin sukulaisuusaste puolittuu, eli isoisovanhempien sukulaisuusaste on 12,5 %, iso-iso–isovanhempien 6,25 % jne. Sisarusten sukulaisuusaste on 50
%, puolisisarusten 25 % ja serkusten 12,5 %.
Sukusiitosta käytetään vakiinnuttamaan tyyppiä ja lisäämään toivottavia ominaisuuksia periyttävien yksilöiden
määrää. Käyttäessään sukusiitosta kasvattaja pyrkii siihen, että molempien vanhempien takana olevan
koiran/koirien geenit siirtyisivät vanhempien kautta jälkeläisiin kahdentuen niiden kromosomeissa. Sukusiitos
lisää mahdollisuutta, että jälkeläiset kantavat kummassakin kromosomissaan identtisiä, samalta esivanhemmalta
peräisin olevia kopioita samasta alleelista, eli ovat homotsygoottisia kyseisessä lokuksessa.

55

JTO-malli 56(58)

Kuvasta nähdään, miten isällä oleva valkoinen ”kolmio-geeni” kahdentuu isä-tytär – parituksessa. Ensin tytär on
perinyt kolmio-geenin isältään. Kun isä sen jälkeen astuu tyttärensä, on jälkeläisissä 25 % niitä, joilla kyseinen
kolmio-geeni on kahdentuneena, ja 50 % niitä, joilla on kyseinen geeni yksinkertaisena. Isä periyttää itse tätä
ominaisuutta puolelle pennuistaan, mutta sukusiitoksella voidaan siis saada aikaan jälkeläinen, joka periyttää
tätä ominaisuutta KAIKILLE pennuilleen. Kuva on suoraan Per-Erik Sundgrenin kirjasta Koiranjalostus.

Sukusiitosaste
Sukusiitosaste kertoo, mikä osuus jälkeläisen geenipareista on kahdentuneessa muodossa, eli sama geenin alleeli
on tullut molempien vanhempien kautta.
Selvennetään tätä vielä, sillä jokaisen kasvattajan on oleellisen tärkeää tajuta sukusiitosasteen kertoma viesti:
Sukusiitosaste 10 % siis tarkoittaa, että 10 %:ssa pentujen geenipareista molempina alleeleina on yksi ja sama
geeni, joka on pentuihin tullut sekä isän että emän puolelta. Alunperin nämä kahdentuneet geenit voivat olla
lähtöisin joko yhdeltä tai useammalta sekä isän että emän takana olevalta sukulaiselta.
Koirien rekisterikirjan sukutauluissa näkyvät kolme polvea eivät riitä sukusiitosasteiden laskemiseen. Nimet
rekisterikirjoissa voivat olla erilaiset, mutta pitemmälle taaksepäin mentäessä huomataankin, että koirat voivat
olla hyvin läheistä sukua keskenään. Onneksi nykyään KoiraNet auttaa tässä kasvattajia ja jalostusurosten
omistajia laskemalla sukusiitosasteet ottamalla mukaan seitsemän sukupolvea. Tärkeää on tässä yhteydessä
huomioida, että KoiraNetin laskemat sukusiitosasteet ovat aina minimilukuja, ja todella monissa yhdistelmissä
oikea sukusiitosaste nousee korkeammaksi, jopa huomattavasti. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että KoiraNet
ei aina tunnista ulkomaisia rekisterinumeroita samoiksi, ei tunnista samaksi koiraa jolla on ollut kaksi eri
rekisterinumeroa, ja jostain syystä ei läheskään aina näytä tunnistavan edes tavallisia suomalaisia koiria samoiksi.
Lisäksi sukusiitosasteita vääristää se, että tuontikoirista tallennetaan Suomen Kennelliiton tietokantoihin kolme
sukupolvea, jolloin sukulaisuuden Suomen populaation kanssa täytyy löytyä näiden sukupolvien joukosta, jotta
KoiraNet tunnistaisi tuontikoiran samansukuiseksi Suomen kannan kanssa.
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On tärkeää muistaa, että sukusiitoksessa eivät ainoastaan toivotut ominaisuudet kahdennu. Myös sairauksia ja
muita epätoivottavia ominaisuuksia aiheuttavat geenit kahdentuvat. Usein nämä geenit ovat resessiivisiä, joten ne
ovat voineet kulkea useitakin sukupolvia piilossa. Sukusiitoksen vaarat liittyvät siihen, että sukulaisia
yhdistämällä muodostuu haitallisten, resessiivisten geenien suhteen homotsygootteja yksilöitä eli yksi geenipari
sisältää kaksi viallista geeniä, jolloin vika tai sairaus tulee yksilössä esiin.
Jokaisella koiralla (ja jokaisella ihmisellä) on perimässään vikoja aiheuttavia resessiivisiä alleeleja, joten
mahdollisuus, että rodun jalostuskoirilla näitä esiintyy, on todellisuudessa 100%. Koirien genetiikan
maailmanlaajuisesti tunnustetun tutkijan George A. Padgett:n mukaan jokainen koirayksilö kantaa perimässään
keskimäärin viittä (5) erittäin haitallista geeniä, jotka aiheuttavat vakavan sairauden tai vian. Sukusiitetyllä
koiralla on suurempi mahdollisuus saada sama alleeli molemmilta vanhemmiltaan, ja siten suurempi mahdollisuus
olla homotsygoottinen jonkun vahingollisen geenin suhteen.
Haitallisen sukusiitosasteen rajana pidetään yleensä kymmentä prosenttia, mutta jalostuksessa tulisi pyrkiä
pitämään sukusiitosaste kuuden prosentin alapuolella. Jotkut asiantuntijat pitävät viittä prosenttia suositeltavana
rajana.
Jos populaatio on tarpeeksi iso, liian korkeasta sukusiitosasteesta on suhteellisen helppo päästä eroon. Kun
paritetaan keskenään täysin erisukuiset yksilöt, on pentujen sukusiitosaste nolla, oli vanhempien sukusiitosasteet
miten korkeat tahansa. Tällaista yhdistelmää kutsutaan usein ulkosiitokseksi, koska siinä mennään ”ulos” omasta
linjasta. Melko yleinen tapa pienentää sukusiitosasteita on käyttää sisä- ja ulkosiitosta vuorotellen sukupolvien
edetessä. Valitettavasti tulos on joka tapauksessa heterotsygotian väheneminen ja perinnöllisten, sukusiitokseen
liittyvien ongelmien lisääntyminen. Yhden polven ulkosiitos välillä ei riitä hälventämään sisäsiitoksen
vaikutuksia.
Linjaus vaiko ei
Olen useamman kerran kuullut kasvattajan sanovan, että koska hänen tarkoituksensa ei ole linjata johonkin
molempien vanhempien sukutaulussa esiintyvään koiraan, kyseessä ei oikeastaan siis olekaan linjaaminen. Aivan
kuin kasvattaja voisi valita sukutaulusta sen mieluisan koiran, johon yhdistelmä linjaa, ja vain unohtaa loppujen
olemassaolo. Tämä on tietysti mahdotonta; oikeasti kyse on siitä, että kasvattaja haluaa tehdä yhdistelmän
välittämättä linjauksesta (ja siitä seuraavasta riskistä), ja koettaa selittää asian itselleen ja muille parhain päin.
Kertauksen vuoksi ja jotta se ei pääse unohtumaan: kaikki vanhempien takana olevat koirat tulevat mukaan
yhdistelmään. Ja jos molempien vanhempien takaa löytyy samoja koiria, silloin yhdistelmä linjaa niihin! Onko
kyseessä sukusiitos riippuu sitten siitä, ovatko vanhemmat toisilleen läheisempää sukua kuin rodun yksilöt
keskimäärin. Tämä taas on rotukohtainen kysymys. Australianterriereissä ei liene laskettu rodun yksilöiden
keskimääräisiä sukulaisuusasteita. Omalla mutu- tiedollani uskaltaisin väittää, että ausseilla tämä sukulaisuusaste
ei ole kovin korkea. Osittain se johtunee siitä, että ausseissa rodun perustamiskanta on mitä ilmeisemmin ollut
suhteellisen laaja verrattuna joihinkin muihin rotuihin. Kirjallisuudessa mainitaan, että monillakin roduilla
kantaesi-isiä on ollut jopa alle 10 yksilöä, joista koko rotu on kehitetty.
Jalostus tyypin perusteella
Jos tuntee epäluuloa sukusiitosta kohtaan, mutta haluaa silti vakiinnuttaa tietyn tyypin linjaansa, kasvattaja voi
jalostaa rotua tyypin perusteella. Tässä jalostusmenetelmässä vanhemmiksi valitaan ne koirat, jotka
mahdollisimman hyvin edustavat kasvattajan toivomaa tyyppiä, mutta sukusiitosta vältetään. Kahdella toisiaan
muistuttavalla yksilöllä on todennäköisesti myös enemmän geneettistä yhtäläisyyttä, erityisesti, jos toivottu tyyppi
on geneettistä perua eikä ulkoisten tekijöiden seurausta. Näin ollen jälkeläiset voivat hyvinkin edustaa samaa
tyyppiä. Tällä jalostusmenetelmällä ei voida kuitenkaan saavuttaa – kuin korkeintaan ehkä vahingossa – sellaisia
jälkeläisiä, joilla toivotut geenit olisivat kahdentuneet ja ne myös siten itse periyttäisivät ”varmasti” samaa
tyyppiä. Tyypin perusteella jalostettaessa pentujen tyyppi on aina arvoitus, ja pentueitten tasaisuus ja tyypin
yhtenäisyys vaihtelee pentueittain. Toisaalta hyvänä puolena on se, kasvattajan ei tarvitse suuremmin murehtia
mahdollisia sukusiitoksesta aiheutuvia ongelmia kasvateilleen tai rodulleen.
Yhteenveto
57

JTO-malli 58(58)

Koirankasvattajien tulisi kasvatustyössään aina toimia ensisijassa rodun parhaaksi, ja vasta toissijaisesti ajatella
oman kasvatustyönsä menestystä. Lisäksi jokaisen hyvän kasvattajan tulee mitata omaakin menestystään ainakin
kolmella mittarilla: kasvattiensa luonteilla, terveydellä ja ulkomuodolla. Koska puhdasrotuiset koirat ovat
suljettuja populaatioita, niiden tulevaisuuden elinmahdollisuudet päätetään myös tällä hetkellä, jokaisessa
tehdyssä yhdistelmässä. Tämän artikkelin valmistelussa luin lukuisia kirjoituksia sukusiitoksesta genetiikan
kannalta, ja ne kaikki korostivat kahta asiaa: kasvattajien vastuuta roduistaan sekä suuren perinnöllisen vaihtelun
säilyttämistä. Omalta osaltani ainakin vakuutuin alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kannanotoista, ja ne saivat
minut miettimään omaa kasvatustyötäni taas uudella tavalla.
En rupea keksimään mitään omaa ohjeistusta kasvattajille, vaan luotan – tässäkin kohtaa – todellisen asiantuntijan
mielipiteeseen. Itävaltalainen tohtori Hellmuth Wachtel, jonka alaa ovat populaatiogenetiikka, lajien
monimuotoisuuden säilyttäminen ja koiranjalostus, pitää tärkeimpänä asiana tulevaisuudessa kasvattajien ja
pennunostajien valistamista näistä kolmesta asiasta:
1. alhainen sukusiitosaste on koiran elintärkeä laatuominaisuus;
2. yksittäisen uroksen jalostuskäyttöä tulisi rajoittaa; ja
3. etusija jalostuksessa tulisi antaa koirille, joiden geenikoostumus on harvinainen.
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