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1. YHTEENVETO  
 
”Russeli on koiratiiviste.” (Lyhyin ja kuvaavin rodun luonnehdinta, lähde tuntematon) 

Jackrussellinterrieri (”russeli”) on alkujaan 150 vuotta sitten Englannissa kehitetty terrieriro-
tu. Rotumääritelmässä rodun käyttötarkoitukseksi on määritelty hyvä työterrieri, joka kyke-
nee maanalaiseen työskentelyyn sekä erinomainen seurakoira. Russelin alkuperäinen 
käyttötarkoitus kettujen metsästyksessä käytettynä luolakoirana on muokannut koirasta 
pienen, toimeliaan ja atleettisen, rohkean ja itsevarman terrierin. Luonteeltaan jackrussel-
linterrieri on osallistuva ja työintoinen. 

Jackrussellinterrierin tunnusomaisimpia piirteitä ovat valkovoittoinen väritys, merkit 
useimmiten päässä ja hännäntyvessä, ilmeikkäästi liikkuvat taittokorvat, terhakka pysty-
häntä, terävät liikkeet ja jämäkkä ruumiinrakenne. Sen ilme on terrierimäisen reipas ja äly-
käs. FCI hyväksyi rodun vuonna 2001, minkä jälkeen on lyhyessä ajassa onnistuttu jalos-
tuksellisesti korjaamaan monia piirteitä, jotka olivat suunnittelemattoman kasvatuksen 
myötä vääristyneet.  

Käyrät etujalat eivät enää ole rodulle tunnusomainen piirre eikä myöskään jykeviä, tynny-
rimäisiä rintakehiä enää juuri näe. Selkälinjat ovat parantuneet ja vahvistuneet. Yksityis-
kohdat, kuten pystyt korvat ja rodulle vieraat karvatyypit ovat vähentyneet. Jackrussellin-
terrieripentueisiin syntyy enää vain satunnaisesti parsonrussellinterrierityyppisiä pentuja. 
Myös luonteisiin on kiinnitetty huomiota; arkoja tai aggressiivisia russeleita ei tapaa yhtä 
usein kuin ennen rodun virallistamista. 

Suomen rekisteröidyn jackrussellinterrieripopulaation koko on n. 7 500 yksilöä (2012). Re-
kisterin ulkopuolella on yhä paljon jackrussellinterrierityyppisiä koiria, joiden lukumäärästä 
ei ole tietoa. On todennäköistä, että rekisterin rinnalle jää yhä elämään rekisteröimätön 
kanta. Jackrussellinterriereillä on ns. avoin kantakirja, mikä mahdollistaa rekisteröimättö-
mien jackrussellinterrierien rotuunoton. Rotuunotto ei kuitenkaan ole tarkoitettu Kennellii-
tossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille. Tämän jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolo-
aikana, yhteistyössä Suomen Kennelliiton kanssa, rodun rotuunottokäytännöt ja sitä kos-
kevat rotukohtaiset erityisehdot tullaan tarkistamaan.  

Suomalainen jackrussellinterrieripopulaatio koostuu useista eri alkuperistä ja useista eri 
maista kotoisin olevista koirista. Eri sukulinjoja (jotka eivät ole keskenään lainkaan sukua) 
on olemassa, vaikka tietyt suvut ovat yleistyneet enemmän kuin toiset. DLA-haplotyypien 
perusteella alkuperämaa Englannista olisi saatavilla geneettisesti uutta jalostusmateriaa-
lia. Kantakirjan pitäminen avoinna on tärkeää, sillä jackrussellinterrieri ei ole hyväksytty 
viralliseksi roduksi Englannissa. 

Yksittäisten jalostuskoirien pentumäärät ovat rodussa kohtuullisia. Sen sijaan toisen pol-
ven jälkeläisiä on muutamalla koiralla liikaa: 6 koiran toisen polven jälkeläismäärä (2001-
2012) ylittää 5 % keskimääräisestä rodun 4 vuoden rekisteröintimäärästä (2005-2012 re-
kisteröitiin keskimäärin 3351 koiraa/sukupolvi). 25 koiralla on yli 100 toisen polven jälke-
läistä (2001-2012). 20 eniten jalostukseen käytetyn uroksen ja 20 eniten jalostukseen käy-
tetyn nartun joukossa (yhteensä 46 koiraa) on koirien välillä 14 vanhempi-lapsi-suhdetta. 
Rodun sukuliastumisen suhteen suuri uhka on yksittäisten koirien toisen tai kaikkien suku-
polvien yhteenlaskettujen jälkeläismäärien nouseminen liian suureksi. 

Jackrussellinterrierien PEVISA-ohjelmaan kuuluvat silmä- ja polvitarkastukset. Silmäsaira-
uksien suhteen suurimpana ongelmana on katarakta (ns. perinnöllinen harmaakaihi), jota 
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esiintyy myös nuorilla koirilla. Patellaluksaatiota esiintyy 6 %:lla polvitarkastetuista russe-
leista. Jackrussellinterriereillä on allergioita, joita pyritään estämään jättämällä allergiset 
koirat pois jalostuksesta. Myös muita yksittäisiä sairauksia, kuten Legg Perthes ja mak-
sashuntti, on havaittu. Jackrussellinterriereillä on myös suhteellisen paljon synnytysongel-
mia, kuitenkaan tästä asiasta ei vielä ole yksiselitteisen kattavaa tietoa. 

Edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa asetettu tavoite yksittäisen uroksen jälkeläis-
määrästä saavutettiin, sillä yhdenkään jalostusuroksen jälkeläismäärä ei ylittänyt asetettua 
5 % osuutta yhden sukupolven aikana. Suositusta kiinnittää huomiota käytetyimpien uros-
ten keskinäisiin sukulaisuussuhteisiin ei sen sijaan ole noudatettu riittävästi vaan tilanne 
on varsin huolestuttava. Tavoite huomion kiinnittämisestä jalostuskoirien luonteisiin ei ai-
nakaan vähäisten luonnetesti- ja MH-luonnekuvauskäyntien valossa ole toteutunut. Käyt-
töominaisuuksien säilyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät tavoitteet voidaan sen sijaan 
katsoa ainakin osittain saavutetuiksi, sillä MEJÄ-harrastajien määrä ja siten myös koetu-
loksien määrä on lisääntynyt. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteista edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa oli rodun terveys ja 
sen seuranta. Yhdistys on kerännyt ja ylläpitänyt rodun sairaus- ja vikalistaa, jonne yksit-
täiset koiranomistajat sekä kasvattajat ovat voineet ilmoittaa koirissaan ja pentueissaan 
esiintyviä vikoja ja sairauksia. Yhdistys on myös julkaissut kotisivuillaan PLL-DNA testitu-
loslistaa sekä epävirallisempaa listausta foorumille BAER-kuulotesti- sekä selkäkuvaustu-
loksista.  Silmä- ja polvitarkastukset ovat lisääntyneet viime vuosina, mutta yhdistyksellä 
on edelleen haasteena saada vanhempia, jo jalostuksesta poistuneita koiria silmätarkas-
tuksiin. 

Edellisen JTO:n tavoitteena oli nostaa rodun ulkomuodollista tasoa tasaisemmaksi ja suo-
sia oikeaa rotutyyppiä sekä anatomisesti tervettä rakennetta. Yleisesti voidaan todeta rotu-
tyypin yhtenäistyneen, vaikkakin kannassa on vielä nähtävissä runsaasti ulkomuodollista 
vaihtelua. Anatomisesti terve rakenne mm. eturaajojen suhteen on parantunut, mutta eri-
tyistä huomiota tulee edelleen kiinnittää puutteelliseen tasapainoon etu- ja takaosien välil-
lä. Suorat ja pystyt etuosat ovat lisääntyneet. Hammaspuutoksiin on puututtu ja jalostusva-
linnoissa on pyritty välttämään yhdistelmiä, joissa molemmilla vanhemmilla on hammas-
puutoksia. Hammaspuutoksien seuranta on kuitenkin vaikeaa, mutta tuomarimateriaalissa 
ja –koulutuksessa hammaspuutoksiin on pyydetty kiinnittämään huomiota. 
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2. RODUN TAUSTA  
 
Jackrussellinterrierin rotumääritelmässä alkuperämaaksi on merkitty Englanti ja kehittäjä-
maaksi Australia ja tämä heijastaa hyvin rodun historiaa. Nykyisen jackrussellinterrierin 
historia juontaa juurensa 1820-luvun Englannin maaseudulle, jossa innokas metsästäjä 
pastori John ”Jack” Russell alkoi jalostaa maan alla työskenteleviä valkovoittoisia terrierei-
tä pääasiassa niiden metsästysominaisuuksien perusteella. Pastori Jack Russell on anta-
nut nimensä kolmelle russelirodulle Fédération Cynologique Internationalen (FCI) ja Suo-
men Kennelliiton tunnustamien jackrussellinterrierin ja parsonrussellinterrierin lisäksi kaik-
kien kennelliittojen ulkopuolella pysyttelevälle ”working” Jack Russell Terrierille, jonka 
omana yhdistyksenä toimii Jack Russell Terrier Club of Great Britain – Suomi-Finland. 
Parsonrussellinterrieri ja Jack Russell Terrieri ovat molemmat pitkäjalkaisempaa russeli-
tyyppiä, joka ketunmetsästyksessä juoksi hevosten rinnalla, kun taas jackrussellinterrierin 
jalat ovat lyhyemmät ja koirat vietiinkin saaliseläimen pesälle hevosen satulassa tai repus-
sa eli se oli ns. ”bagman’s dog”:  
 
Virallista asemaa tai rotumääritelmää jackrussellinterrieri ei ole kuitenkaan koskaan Eng-
lannissa saavuttanut. Jackrussellinterrieri rotuna on sikäli ainutlaatuisessa, mutta ei ka-
dehdittavassa asemassa, että rodun alkuperämaa ei ole sitä tunnustanut. Kuitenkin Eng-
lannissa rotu sekarotuisenkin asemassa on suosittu. Järjestelmällistä jalostusta tekeviä 
kasvattajia on rekisteröimättömyyden takia vain vähän.  
 
Ensimmäinen rotumääritelmä rodulle kirjoitettiin maailman toisella puolella Australiassa 
vuonna 1974 kaksi vuotta aiemmin perustetun Jack Russell Terrier Club of Australian 
(Inc.) toimesta. Australialaisen rotumääritelmän pohjana oli Jack Russell Terrier Club of 
Great Britainin rotumääritelmä 1970-luvun alusta. Suurimmat erot Englannissa kirjoitettui-
hin russelirotujen rotumääritelmiin löytyvät mittasuhteissa (neliömäisen koiran sijasta suo-
rakaiteen muotoinen koira, jonka jalat ovat 50 % sen säkäkorkeudesta), pienemmässä 
koossa (25-30cm), sekä luonnekuvauksessa, johon lisättiin maininta ”erinomainen seura-
koira”. Varhaisimmista, 1960-luvulla Australiaan tuoduista ja jalostukseen käytetystä koiris-
ta ei läheskään kaikista ole sukutaulua tiedossa, joistain ei tiedetä kuin omistajien sukuni-
mi. Vuonna 1988 JRTC of Australia rekisteröi 1977 jackrussellinterrieriä. JRTC of Australia 
oli vastuussa roturekisterin ylläpidosta ja kasvattajien ohjaamisesta kunnes Australian 
Kennelliitto (Australian National Kennel Council) tunnusti jackrussellinterrierin omaksi ro-
dukseen vuonna 1991. Australialaisilla kasvattajilla oli muutama vuosi aikaa rekisteröidä 
JRTC of Australian rekisterissä olevat koiransa Australian kennelliiton rekisteriin. JRTC of 
Australia jatkaa edelleen toimintaansa Australian kennelliiton ulkopuolella. Nykyään Aust-
raliassa jackrussellinterrieri on yksi terrieriryhmän suosituimmista koirista.  
 
Samaan aikaan Euroopassa rekisteröimättömät jackrussellinterrierit levisivät ympäriinsä. 
Hollannin Kennelliitto (Raad van Beheer) alkoi rekisteröidä jackrussellinterriereitä vuonna 
1987. Kyseessä ei kuitenkaan ollut täydellinen rekisteröinti sukutauluineen, mutta sen vai-
kutus oli kuitenkin selvä jalostuksen kannalta. Kasvatustoiminnasta tuli järjestelmällisem-
pää. Ensimmäinen Eurooppaan tuotu australialainen jackrussellinterrieri tuotiin juuri Hol-
lantiin. Rekisteriin pääsi ilman sukutaulua kunnes Hollannin Kennelliitto tunnusti rodun 
1.8.1999, jonka jälkeen jackrussellinterrierit rekisteröitiin sukutaulujen perusteella. 2000-
luvun ensimmäisinä vuosina jackrussellinterrieriereitä rekisteröitiin Hollannissa noin 900 
vuodessa ja rotu oli 10 suosituimman joukossa. Irlannissa jackrussellinterrierit tunnustettiin 
omaksi rodukseen vuonna 1998.  
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Mitään dokumenttia siitä koska ensimmäinen (rekisteröimätön) jackrussellinterrieri tuli 
Suomeen ei ole, mutta ajankohdan on arvioitu olevan joskus 1970-luvulla. 1980-luvulla oli 
jo tavallista, että hevoskaupan kylkiäisinä tuli maahan russelinpentu. Jackrussellinterrierit 
levisivätkin ensin hevosväen mukana. 1990-luvulle tultaessa russelit olivat keränneet jo 
siinä määrin kiinnostuneita, että rodun, joka tässä vaiheessa tulee käsittää hyvin väljästi, 
harrastajat perustivat oman yhdistyksen 1991. Suomeen koiria on tuotu alun perin pääasi-
assa Isosta-Britanniasta, Ruotsista, Hollannista ja Saksasta ja näistä koirista ja niiden jäl-
keläisistä muodostui Suomen kanta ennen rodun virallistamista. Vuonna 2000 Suomeen 
tuotiin ensimmäiset australialaiset koirat. Samana vuonna FCI otti jackrussellinterrierin 
väliaikaislistalleen ja Suomen Kennelliitto tunnusti rodun 1.1.2001 alkaen. Rotuunotot 
Suomessa aloitettiin samana vuonna ja rekisteri on edelleen auki. Vuonna 2003 FCI 
myönsi jackrussellinterriereille oikeuden vastaanottaa FCI:n myöntämiä sertejä ja kansain-
välisen valion titteleitä.  
 
Suomen Jackrussellinterrierit ry:n vuosikokouksessa 1999 päätettiin perustaa kantarekis-
teri. Siihen otettiin yksilöt, jotka olivat vuosina 1996–98 saaneet kahdelta eri tuomarilta 
1.palkinnon Suomen Jackrussellinterrierit ry:n näyttelyissä kokoluokissa alle 25cm tai 25-
31cm TAI jotka saivat vuosina 1999–2000 (jolloin käytössä oli australialainen rotumääri-
telmä) kahdelta eri tuomarilta 1.-3. palkinnon Suomen Jackrussellinterrierit ry:n näyttelyis-
sä TAI jotka hyväksyttiin erillisessä kantarekisteröintitilaisuudessa kantarekisteriin. 
1.1.2001 jälkeen Suomen Jackrussellinterrierit ry:n näyttelyissä saatuja tuloksia ei huomi-
oitu kantarekisteröinneissä. Kantarekisteröintitilaisuuksia järjestettiin vuosina 1999 ja 
2000. Kantarekisterikoirat (64kpl) hyväksyttiin suoraan Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin 
vuonna 2001.  
 
Pari ensimmäistä vuotta olivat selvää siirtymäkautta, jolloin rekisteröitiin ne vanhemmat 
koirat, jotka ennen rodun virallistamista olivat olleet sekarotuisen asemassa. Vuonna 2001 
vain 25 % rekisteröidyistä jackrussellinterriereistä oli syntynyt rekisteröintivuonnaan, seu-
raavana vuonna 2002 tämä prosenttiosuus oli noussut jo 54 %:iin. Vuosina 2003–2004 
siirryttiin kuitenkin pääasiassa normaaliin rekisteröintimenettelyyn, jossa kasvattaja rekiste-
röi kokonaiset pentueet SKL:n rekisteriin samana vuonna, kun ne syntyvät. Vuosien 2005-
2010 aikana rotuun on otettu rotuunottomenettelyn kautta n. 10-30 jackrussellinterrieriä 
vuosittain.  
 
Rodun virallistamisen jälkeen rodun suosio kasvoi nopeasti. Vuosien 2001–2004 rekiste-
röintimäärät olivat 300–400 yksilön välillä. Vuonna 2006 rekisteröintiin ensimmäisen kerran 
yli 600 yksilöä, nousua kertyi edellisvuodesta ennätykselliset 29 %.  Vuonna 2007 ja 2008 
rekisteröinnin nousivat n. 10 % vuodessa, ollen vuonna 2008 jo 892 yksilöä. Vuonna 2009 
rekisteröinnit kääntyivät ensimmäisen kerran laskuun, ollen 825 yksilöä, mutta seuraavana 
vuonna tehtiin sitten taas uusi rekisteröintiennätys, 917 yksilöä. Rekisteröintimäärien pe-
rusteella jackrussellinterrieri ylsi vuonna 2010 jo yhdeksänneksi suosituimmaksi koiraro-
duksi ja kaikista suosituimmaksi terrieriroduksi. Vuoden 2009 rekisteröintimäärien lasku 
viittasi kuitenkin jo siihen, että rodun rekisteröintien jatkuva kasvu alkaisi taittumaan ja 
vuosittaiset rekisteröintimäärät alkaisivat tasaantumaan. Vuonna 2011 rekisteröitiin yh-
teensä 982 yksilöä, mutta seuraavana vuonna rekisteröityjen koirien määrä jäi 954 yksi-
löön. Jackrussellinterrierien vuosittainen rekisteröintimäärä näyttäisi jäävän 900-1000 yksi-
löön, muttei kuitenkaan ylittäisi 1000 yksilöä. 
 
Rodun ensimmäisen virallisen vuosikymmenen aikana on rotuun pyritty saamaan myös 
uutta verta tuomalla koiria ulkomailta. Vuosina 2001-2005 rekisteröityjen tuontikoirien mää-
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rä vaihteli vuosittain 12-21 välillä. Vuosina 2006-2010 tuontikoirien rekisteröintimäärät 
vaihtelivat 23-38 välillä. Vuonna 2011 tuotiin 28 ja vuonna 2012 40 koiraa.Ensimmäisinä 
vuosina rodun virallistamisen jälkeen koiria tuotiin lähinnä Australiasta ja Hollannista. Vuo-
desta 2007 alkaen Ruotsi on ollut selkeästi suurin tuontimaa, viime vuosina n. puolet tuon-
tikoirista on tullut Ruotsista. Yhteensä jackrussellinterriereitä on tuotu Suomeen 24 eri 
maasta. Vaikka tuontimaita on paljon, niin suvullisesti monet tuontikoirat ovat olleet Austra-
lian tai Hollannin sukulinjoista. 
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
Suomen Jack Russell Terrierit ry perustettiin Leppälahdella 23.3.1991 eli noin kymmenen 
vuotta ennen kuin Suomen Kennelliitto hyväksyi rodun. Yhdistyksen tarkoituksena on alus-
ta asti ollut tehdä rotua tunnetuksi, yhteistoiminnan järjestäminen rodun harrastajille ja 
kasvatuksessa opastaminen. Kirjoitusmuoto jackrussellinterrieri otettiin käyttöön vuonna 
1993. Kuitenkin rodusta tiedotettaessa ennen vuotta 2001 aina mainittiin, että kyseessä 
ovat Suomen Kennelliiton rekisterin ulkopuolella olevat terrierit. Vuonna 1999 otettiin yh-
distyksessä käyttöön Australiasta peräisin oleva rotumääritelmä, johon FCI:n vuonna 2001 
hyväksymä rotumääritelmä perustuu. Samalla yhdistys siirtyi myös käyttämään Suomen 
Kennelliiton näyttelysääntöjä omissa epävirallisissa näyttelyissään. 
Yhdistys julkaisee nykyään neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Russeli-lehteä. Ensimmäi-
nen kerhojulkaisu ilmestyi toukokuussa 1992. Vuodesta 2002 on kilpailtu eri sarjoissa (agi-
lity/TOKO/käyttö/näyttely) Vuoden Russeli-kisassa, jonka tulokset lasketaan vuoden aika-
na ko. lajissa saavutetun menestyksen mukaan. 
 
Yhdistyksellä on ollut oma pentuvälitys vuodesta 1993. Pentuvälityksen suosio on noussut 
vuosien mittaan, vuonna 2004 yli puolet Suomessa rekisteröidyistä jackrussellinterrieripen-
tueista ilmoitettiin yhdistyksen pentuvälitykseen. Pentuvälityksessä on jo vuosia kiinnitetty 
huomiota vanhempien terveyteen. Vuodesta 1998 pentuvälitykseen otettavien pentueiden 
vanhemmilta on vaadittu silmä- ja polvitarkastuksesta kliinisesti terveen paperit. Ensim-
mäinen jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin vuonna 2002. PEVISA-rotuihin silmien ja 
polvien osalta jackrussellinterrieri on kuulunut 1.1.2004 alkaen. 
 
Ensimmäinen russelileiri järjestettiin vuonna 1992. Päivän mittaisena alkanut tapahtuma 
on viime vuosina ollut koko viikonlopun mittainen tapahtuma, jonka ohjelmisto on ollut 
vaihteleva. Russelileirin tarkoituksena on ollut tarjota eri puolilla maata asuville russelisteil-
le mahdollisuus tutustua toisiinsa ja viettää aikaansa rennossa yhteishengessä. Vuonna 
2004 järjestettiin ensimmäinen kasvattajapäivä ja agilitypäivä. 
 
Suomen Jackrussellinterrierit ry:n jäsenmäärä on noussut ensimmäisen toimintavuoden 56 
jäsenestä vuoden 2011 lopun 1006 jäseneen. 2.3.2002 nimi muutettiin muotoon Suomen 
Jackrussellinterrierit ry. Vuodesta 2001 Suomen Jackrussellinterrierit ry on toiminut jack-
russellinterrierin rotua harrastavana yhdistyksenä. 
Suomen Jackrussellinterrierit ry liittyi vuonna 2001 Suomen Kennelliittoon. Lisäksi Suomen 
Jackrussellinterrierit ry kuuluu Suomen Terrierijärjestö ry:hyn, joka toimii jackrussellinter-
rierin rotujärjestönä sekä Helsingin Seudun kennelpiiri ry:hyn. 
 
Suomen Jackrussellinterrierit ry:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosi-
kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksellä on jalostustoimikunta, jonka pu-
heenjohtaja valitaan vuosikokouksessa. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja ehdottaa halli-
tukselle jalostustoimikunnan kokoonpanoa, jonka hallitus vahvistaa. Jalostustoimikunta 
laatii itselleen toimintasuunnitelman, joka sisällytetään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. 
Hallitus laatii yhdistyksen budjetin ottaen huomioon myös jalostustoimikunnan toiminnan. 
Yhdistyksellä on myös pentuvälitys, jonka vetäjän valitsee hallitus. Pentuvälityksen vetäjä 
toimii myös rotuinfon jakajana. 
 
Hallitus suunnittelee yhdistyksen toiminnan ja vastaa siitä, että eri tapahtumilla on vetäjä. 
Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana tapahtumien järjestämisessä ja yhdistyksen 
toiminnassa. Toiminta on viime vuosina lisääntynyt sekä monipuolistunut. Talous on ollut 
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hyvässä kunnossa. Hallituksen tukena on toimikuntia, jotka järjestävät erilaista omaan toi-
mialueeseensa liittyvää toimintaa. Samoin aktiiviset yhdistyksen jäsenet ovat organisoi-
neet tapahtumia. Yhdistyksen järjestämä ensimmäinen luonnetesti oli vuonna 2010 ja 
vuonna 2011 järjestettiin ensimmäinen MH-luonnekuvaus. Lisäksi maakunnissa on alue-
toimintaa, jolle paikalliset aktiivit itse valitsevat vetäjät. Yhdistys tukee aluetoimintojen jär-
jestämiä tapahtumia ja niitä mainostetaan mm. yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla. 
 
Yhdistyksellä on käyttö-, agility- näyttely- ja jalostustoimikunnat. Käyttötoimikunta on jär-
jestänyt MEJÄ-leirejä, -kokeita ja MEJÄn rotumestaruuden. Ensimmäinen virallinen yhdis-
tyksen järjestämä MEJÄ-koe pidettiin vuonna 2009 ja on siitä lähtien järjestetty kerran vuo-
teen. Agilitytoimikunta on järjestänyt agilitykoulutuksia ja epävirallisen rotumestaruuden 
jonkin virallisen agilitykisan yhteydessä. Näyttelytoimikunta on järjestänyt vuosittain yhden 
näyttelyn. Vuoteen 2008 asti yhdistyksellä ei ollut oikeutta järjestää virallista näyttelyä, jo-
ten näyttely oli siihen asti epävirallinen ja vuodesta 2009 asti toimikunnan järjestämä vuo-
sittainen näyttely on ollut virallinen rodun erikoisnäyttely. 
 
Jalostustoimikunta 
Jalostustoimikunta käsittelee itsenäisesti kasvattajien jalostuskyselyt ja ylläpitää urosluet-
teloa, järjestää terveyskyselyitä sekä järjestää kasvattajille suunnattuja tapahtumia. Toimi-
kunta ylläpitää terveyslistaa, johon kasvattaja tai koiran omistaja voi ilmoittaa koirallaan 
todetut sairaudet. Toimikunta ylläpitää myös listausta linssiluksaatio-geenitestatuista koi-
rista. Listaus löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Vuosittain on järjestetty ainakin yksi kasvatta-
jaluento. Vuonna 2006 alkaneet jalostustarkastukset kuuluvat toimikunnan toimenkuvaan, 
niitä on viime vuosina järjestetty noin 1-2 vuodessa. Myös rotuunottojen järjestäminen ja 
niihin liittyvien ohjeistusten laatiminen kuuluu jalostustoimikunnan tehvätiin. Jalostustoimi-
kunnan tehtävät on määritelty sen ohjesäännössä. 
(http://jackrussellinterrieri.fi/jalostus/jalostusohje.shtml). 
 
 

 
 
 

http://jackrussellinterrieri.fi/jalostus/jalostusohje.shtml
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja  
 
Koiranjalostuksessa on nykyään tärkeää huomioida rodun perimän monimuotoisuus ja 
jalostuspohja. Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (allee-
lien) runsautta. Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu 
on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollis-
taa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja 
suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää 
myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tuleh-
dussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminen-
kin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua.  
 
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun 
koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun 
yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät geeniversion-
sa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodul-
le uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä 
geeniversiota ole.  
 
Ihannetilanteessa jalostuksesta ei suljeta pois enempää kuin 50 % pentueista tai enempää 
kuin se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. 
Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista.  
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pie-
nilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden rekiste-
röinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei 
yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Yhdessäkään ro-
dussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä 
koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suh-
teessa neljän vuoden rekisteröinteihin.  
(MMT Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto: 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm) 
 
 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 
 
4.1.1.1 Sukusiitosaste ja sukukatokerroin 
 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusii-
tosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää 
geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivan-
hemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän 
kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin 
osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset alleelit 
pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä.  
 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär 
-parituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja ser-

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
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kusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jo-
kaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa 
jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivis-
ten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.  
 
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään 
tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kak-
sinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin 
siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdis-
telmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, 
joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia 
sukusiitosyhdistelmiä ei ole.  
 
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusii-
tosasteen ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikke-
nemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nou-
sua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdus- ja allergia-
alttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti mo-
nen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lä-
hisukulaisten yhdistämisessä.  
 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, jo-
ten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen sa-
man taustainfon perusteella. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perus-
teella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.  
(MMT Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto, 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm) 
 
Sukukatokerroin (Ancestor Loss Coefficient) eli SKK, on sukusiitosasteen sisarluku, jolla 
myös voidaan arvioida yksilön perimän vaihtelun määrää. Kuten sukusiitosaste on sukuka-
tokerroin laskennallinen arvio siitä, miten paljon kaikesta mahdollisesta variaatiosta yksilöl-
lä on perimässään. Sukukatokerroin kertoo perimän vaihtelun määrästä yhdistelmissä eri 
tavalla kuin sukusiitosprosentti eli ne täydentävät toisiaan.  
 
SKK lasketaan todellisten ja mahdollisten esivanhempien suhteena. Esimerkiksi 5 polven 
sukutaulussa on maksimissaan 62 mahdollista esivanhempaa, jos sukutaulusta kuitenkin 
löytyy vain 31 eri koiraa (sukukatokerroin 0,50 eli 50 %), tarkoittaa se sitä, että puolet pe-
rimästä on jo menetetty. Mitä pienempi SKK on, sitä enemmän variaatiota on jo menetetty, 
siinäkin tapauksessa, että sukusiitosaste olisi 0,00 %. Toisin kuin sukusiitosasteen peri-
män monimuotoisuuden kannalta on edullisinta, jos sukukatokerroin on mahdollisimman 
korkea (eli lähellä lukua 1 tai 100 %).  
 
SKK vaihtelee välillä 0-1 (0 % -100 %) ja se voidaan laskea mille sukupolvimäärälle tahan-

sa, mutta kuten sukusiitosasteeseen, myös sukukatokertoimeen vaikuttaa käytettyjen su-

kupolvien määrä ja sukutaulun täydellisyys. Sukusiitosasteen ja sukukatokertoimen suhde 
ei ole täysin suoraviivainen. Käytännössä, mitä sukusiitetympi koira on, sitä alhaisempi on 
sen sukukatokerroin. Kahden sukusiitetyn yksilön jälkeläisen, vaikka vanhemmat eivät olisi 

toisilleen sukua, SKK ei voi nousta kovin korkeaksi.  Jos SKK on kovin pieni, on perimän 

vaihtelua jo menetetty, vaikka sukusiitosaste olisi alhainen. Vain toiseltakin puolelta tuleva 
sukusiitos laskee heti sukukatokerrointa - toisen puolen sukusiitoshan ei näy välttämättä 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm
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lainkaan sukusiitosasteessa. 2-3 sukusiitosprosentin pentueissa saattaa sukukatokerroin 
olla vain noin 80 % eli aika pienelläkin sukusiitosasteella saattaa kadota viidennes peri-

män vaihtelusta.   
 (Laura-Marja Vilppo) 
 
 
4.1.1.2 Populaation rakenne 
 

Vuositilasto - rekisteröinnit, lähteet KoiraNet ja Koiramme-lehti (rivi Rekisteröinnit yht.) 
Rekisteröintivuosi 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Pennut (kotimaiset) 914 938 879 773 826 720 640 462 327 297 219 126 

Tuonnit 40 28 38 37 34 38 23 15 16 15 21 12 

Rekisteröinnit yht. 954 982 917 825 892 786 695 492 394 326 345 333 

Pentueet 224 229 208 192 206 182 161 113 80 73 59 43 

Pentuekoko 4,1 4,1 4,2 4 4 4 4 4,1 4,1 4,1 3,7 2,9 

Kasvattajat 151 155 137 130 133 118 115 89 68 62 44 31 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 

 - kaikki 144 141 127 121 121 103 89 60 47 42 29 22 

 - kotimaiset 91 85 76 61 70 54 42 29 14 9 5   

 - tuonnit 47 46 38 39 37 30 26 18 15 8 3   

 - ulkomaiset 6 10 13 21 14 19 21 13 18 25 21 22 

 - keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 3v 2kk 3v 1kk 3v 4kk 3v 3kk 3v 2kk 3v 3kk 3v 1kk 2v 9kk 2v 3kk 3v 2kk 3v 5kk 3v 11kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 

 - kaikki 214 212 189 169 186 157 132 78 49 33 13 4 

 - kotimaiset 185 187 165 146 159 129 108 59 33 20 7 3 

 - tuonnit 29 25 24 23 27 28 24 19 16 13 6 1 

 - keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 3v 6kk 3v 5kk 3v 4kk 3v 3v 2v 10kk 3v 3v 2v 8kk 2v 11kk 2v 9kk 3v 4kk 

Isoisät 204 194 173 160 158 130 98 72 48 37 20 5 

Isoäidit 274 268 238 214 214 169 133 95 63 47 26 6 

Sukusiitosprosentti 1,26 % 1,12 % 1,23 % 0,73 % 1,11 % 1,06 % 1,04 % 1,33 % 0,80 % 0,30 % 0,78 % 0,00 % 

 
KoiraNetin vuositilaston laskentakaava rekisteröintien yhteismäärästä ottaa huomioon vain 
kotimaiset pennut ja tuonnit. Tämä johtaa siihen, että KoiraNetin vuositilaston rekisteröin-
tien yhteismäärä on jackrussellinterriereillä todellista matalampi, koska rotuunotettuja ei 
lasketa mukaan. Vuonna 2001 KoiraNetin vuositilasto laskee rekisteröintien yhteismääräk-
si 138, kun Koiramme-lehden rekisteröintitilaston mukaan rekisteröityjen määrä oli 333, 
vastaavat luvut vuosilta 2002-2012 ovat (ensimmäinen luku on KoiraNetin vuositilastosta, 
jälkimmäinen Koiramme-lehden rekisteröintitilastosta): 2002: 240-345, 2003: 312-326, 
2004: 312-394, 2005: 477-492, 2006: 663-695, 2007: 758-786, 2008: 860-892, 2009: 810-
825, 2010: 917-917, 2011: 966-982, 2012: 954-954. Koska KoiraNetin vuositilasto ei laske 
vuositilastotaulukkoon mukaan rotuunotettuja, joten kokonaisrekisteröintimäärä on tähän 
taulukkoon kerätty Koiramme-lehdistä.  
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Urosten jalostuskäytön aloitus (1. pentueen syntymävuoden perusteella), lähde KoiraNet 

Uroksen ikä sen ensimmäi-
sen pentueen syntymähetkel-
lä  

Uroksen 1. pentueen syntymävuosi (2 vuoden jaksot) 

2010-2011 2008-2009 2006-2007 2004-2005 2002-2003 2000-2001 

alle 1v 0 0 % 2 2 % 2 2 % 1 2 % 3 8 % 1 3 % 

1v-1v11kk 63 52 % 46 44 % 43 52 % 33 53 % 18 46 % 11 31 % 

2v-2v11kk 30 25 % 34 32 % 16 20 % 16 26 % 12 31 % 11 31 % 

3v-3v11kk 19 16 % 15 14 % 12 15 % 5 8 % 2 5 % 4 11 % 

4v-4v11kk 4 3 % 4 4 % 5 6 % 4 6 % 2 5 % 4 11 % 

5v tai yli 4 3 % 4 4 % 2 2 % 3 5 % 2 5 % 3 9 % 

8v tai yli 2 2 % 0 0 % 2 2 % 0 0 % 0 0 % 1 3 % 

Yhteensä 122   105   82   62   39   35   

 
Tässä taulukossa tarkastellaan urosten jalostuskäytön aloitusikää eli minkä ikäinen uros 
on ollut, kun sen 1. pentue on syntynyt. Kukin uros on siis taulukossa vain kerran ja vuosi-
luvut ovat pentueiden syntymävuosia, vasemmalla olevassa sarakkeessa näkyy urosten 
ikä pentueen syntyessä. Noin puolella uroksista jalostuskäyttö on alkanut alle 2 vuoden 
iässä ja noin 75 %:lla alle 3 vuoden iässä. Sitä millaista uroksen jalostuskäyttö on ollut 1. 
pentueen jälkeen (kuinka paljon ja missä iässä pentueita on syntynyt) tämä taulukko ei 
tarkastele. 
 
 
4.1.1.3 Rotuunotetut ja tuonnit 
 
Jackrussellinterrierin rekisteröintihistoria on niin nuori, että suomalaisen populaation koiri-
en alkuperä on mahdollista jäljittää. Populaatio koostuu toisaalta rotuunotetuista koirista ja 
niiden jälkeläisistä ja tuonneista ja niiden jälkeläisistä, sekä näiden erilaisista yhdistelmistä. 
Rotuunotto on rekisteröintimenettely rekisteröimättömille jackrussellinterriereille. Rotuunot-
totilaisuudessa kaksi ulkomuototuomaria katsovat koiran ulkomuodosta, edustaako se ro-
tutyypillistä jackrussellinterrieriä. Rotuunotetun koiran alkuperämaa saattaa olla Suomi tai 
jokin ulkomaa. Tuonnit ovat koiria, joilla on Suomen Kennelliiton tunnustama rekisteritodis-
tus Suomeen tuotaessa. Tuontien joukossa on myös muutamia muissa maissa rotuunotet-
tuja koiria.  
 
Koiria on rekisteröity vuosien 2001-2012 aikana rotuunoton kautta keskimäärin 46 koiraa 
vuodessa. Kuitenkin noin 60 % rotuunotetuista rekisteröitiin kahden ensimmäisen rekiste-
röintivuoden aikana. Tästä seurasi, että vuonna 2001 vain 25 % rekisteröidyistä jackrus-
sellinterriereistä oli syntynyt rekisteröintivuonnaan, seuraavana vuonna 2002 tämä pro-
senttiosuus oli 54 %. Näinä kahtena vuonna rekisteröitiin siis Suomessa rodun virallistami-
sen aikaan olleita vanhempia koiria. Jos keskiarvosta jätetään pois nämä kaksi ensim-
mäistä rekisteröintivuotta, keskimäärin vuodessa on rekisteröity 23 koiraa rotuunoton kaut-
ta (2003-2012). Vuonna 2010 ensimmäistä kertaa ei rekisteröity yhtään koiraa rotuunoton 
kautta. 
 
Vuosina 2001-2012 on rekisteröity keskimäärin 26 tuontia vuodessa. Eniten koiria on tuotu 
Ruotsista (110), Alankomaista (57) ja kehittäjämaa Australiasta (45). Rodun alkuvuosina 
Alankomaat oli tärkein tuontimaa, mutta vuoden 2003 jälkeen tuonnit ovat hiipuneet ja 
vuosina (2009-2012) on Alankomaista tuotu vain 1 koira. Ruotsin suosio tuontimaana on 
taas samanaikaisesti noussut: 50 % ruotsintuonneista on tuotu viimeisimmän sukupolven 
(2009-2012) aikana. Australiantuontien määrä ei ole yhtä vuotta lukuun ottamatta ylittänyt 
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10 tuontia (2003: 10kpl), osittain tämä johtuu varmasti tuonnin hankaluudesta ja kalleudes-
ta. On myös huomattava, että australialaiskoiria löytyy myös muista maista tuotujen koirien 
sukutauluista ja australialaiskoiria on tuotu Suomeen aikuisina mm. Ruotsista ja Singapo-
resta. 
 
Rotuunotetut koirat, lähde KoiraNet ja SJRT ry 

Rekisteröintivuosi Yht. 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2008 2005 2004 2003 2002 2001 

Yhteensä 547 0 16 0 14 39 34 29 16 57 20 119 203 

  

Tuontikoirat, lähde KoiraNet 

Rekisteröintivuosi Yht. 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2008 2005 2004 2003 2002 2001 

Tuonnit yht. 317 40 28 38 37 38 23 34 15 16 15 21 12 

Alankomaat 57 0 0 1 0 3 4 1 5 7 11 17 8 

Australia 45 1 1 0 3 6 6 2 4 5 10 3 4 

Belgia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ruotsi 110 12 9 17 20 14 5 15 5 2 11 0 0 

Saksa 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ranska 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 

Espanja 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Puola 27 7 7 4 3 3 1 2 0 0 0 0 0 

Italia 17 5 4 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 

Tsekki 13 5 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 

Norja 9 4 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 

Tanska 8 1 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 

Irlanti 7 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Unkari 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 

Venäjä 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Latvia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Singapore 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

Portugali  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Viro 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovakia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uusi-Seelanti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valko-Venäjä 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kreikka 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yhdysvallat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
KoiraNetissä osa alkuvuosien rotuunotetuista on merkitty pentuerekisteröidyiksi: vuosilta 
2001-2012 KoiraNetistä löytyy 504 koiraa, joiden alkuperäksi on merkitty rotuunotto. Näis-
tä 275 koiralla eli 55 %:lla on vähintään yksi pentu. Jos oletetaan, että pentuerekiste-
röidyksi merkityt 141 rotuunotettua ovat lisääntyneet suunnilleen samassa suhteessa eli n. 
60 % niistä olisi saanut vähintään yhden pennun, lisääntyneitä rotuunotettuja olisi yhteen-
sä n. 350 koiraa.  
 
Vuosina 2001-2012 mennessä Suomeen on rekisteröity 317 tuontia. Tuonneista 240 koi-
ralla eli 76 % tuonneista on vähintään 1 pentu.  
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4.1.2 Jalostuspohja 
 
4.1.2.1 Tutkimukset jackrussellinterrierin geneettisestä monimuotoisuudesta DNA-
tasolla1 
 
KoiraNetistä saatavan sukutaulupohjaisen aineiston lisäksi suomalaisen jackrussellinter-
rieripopulaation geneettistä monimuotoisuutta on tutkittu DNA-tasolla. Lisäksi jackrussellin-
terrieri on ollut tutkimuksen kohteena muutamissa ulkomaisissa tutkimuksissa. 
 
Jackrussellinterrieri oli mukana Elina Paakalan vuonna 2011 julkaistussa kotieläinten jalos-
tustieteen maisterintutkielmassa, joka käsitteli kymmenen koirarodun perinnöllistä moni-
muotoisuutta. Paakalan aineisto on saatu Finnzymes Oy:n DNA-tunniste- ja DNA-
polveutumisnäytteistä ja siinä tutkittiin mikrosatelliittimerkkejä. Otoskoko oli 53 (32 urosta 
ja 21 narttua). Tutkimukseen valituilla koirilla ei ollut yhteisiä vanhempia tai isovanhempia. 
Koirista 13 oli rotuunotettuja, joiden polveutumistiedot puuttuivat tai olivat puutteelliset. 16 
koirista oli tuonteja. 
 
Professori Hannes Lohen tutkimusryhmässä on tutkittu jackrussellinterrierin DLA-
haplotyyppejä. Tämän tutkimuksen aineisto on Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanilla toi-
mivan Lohen tutkimusryhmän keräämää. Tutkimus ei ole vielä valmis, mutta tutkijat ovat 
luovuttaneet Suomen Jackrussellinterrierit ry:lle alustavia tuloksia. Otoskoko on  62 koiraa.  
 
 
4.1.2.2 Tehollinen populaatiokoko 
 
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuu-
desta. Rodun monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi 
immuunijärjestelmää säätelevien DLA-haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perus-
teella.  
 
Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa 
on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koi-
ran geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen suku-
laisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.  
 
Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla 
neljä ja käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään 
neljä kertaa jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida 
tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeu-
teen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien 
lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton jalostustie-
tojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliarvion, 

                                                        
1 Perussanasto: 
Lokus = geenin paikka kromosomissa  
Alleeli = tietyn geenilokuksen (eli geenin paikan) erilaisia geenivaihtoehtoja, joita voi populaatiossa olla useita, 
mutta kullakin yksilöllä vain kaksi, joko samanlaiset (homotsygotia) tai erilaiset (heterotsygotia) 
Heterotsygootti = eriperintäinen solu tai yksilö, jossa on kaksi erilaista alleelia samasta geenistä. 
Homotsygootti = samanperintäinen on solu tai yksilö, jossa on kaksi erilaista alleelia samasta geenistä. 
Haplotyyppi = 2 tai useamman geenin ryhmä, joka periytyy yhdessä, esim. DLA-haplotyypissä on kolmen geenin 
ryhmä. 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
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koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset 
jälkeläismäärät.  
 
Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta 
häviää geeniversioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin 
on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä ker-
taalleen jalostukseen. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulko-
mailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomail-
ta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. 
(MMT Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto: 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/tehollinen_populaatiokoko.htm) 
 
Paakalan tutkimuksessa koirarotujen tehollinen populaatiokoko laskettiin laskettujen odo-
tettujen heterotsygotia-asteiden ja kirjallisuudesta saadun mikrosatelliittien mutaatiovauh-
din perusteella. Jackrussellinterrierin teholliseksi populaatiokooksi saatiin 82, mikä on toki 
yli kriittisen rajan (50), mutta silti pieni. Se on todennäköisesti lähempänä todellisuutta kuin 
KoiraNetin laskema kaava, jonka tiedetään antavan yliarvion tehollisesta populaatiokoos-
ta. 

 
Jalostuspohja rekisteröintivuoden mukaan, lähde KoiraNet 

Per sukupolvi (4 vuotta) 2009-2012 2005-2008 2001-2004   

pentueet 853 662 255   

jalostukseen käytetyt eri urokset 353 220 104   

jalostukseen käytetyt eri nartut 610 458 178   

isät/emät 0,58 0,48 0,58   

tehollinen populaatio 654 (38%) 449 (34%) 192 (38%)   

uroksista käytetty jalostukseen 7 % 15 % 20 %   

nartuista käytetty jalostukseen 11 % 34 % 43 %   

  

Jalostuspohja syntymävuoden mukaan, lähde KoiraNet 

Per sukupolvi (4 vuotta) 2009-2012 2005-2008 2001-2004 1997-2000 

pentueet 860 663 245 25 

jalostukseen käytetyt eri urokset 355 223 98 17 

jalostukseen käytetyt eri nartut 618 460 178 22 

isät/emät 0,57 0,48 0,55 0,77 

tehollinen populaatio 661 (38%) 453 (34%) 187 (38%) 27 (54%) 

uroksista käytetty jalostukseen 7 % 15 % 20 % - 

nartuista käytetty jalostukseen 11 % 34 % 43 % - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/tehollinen_populaatiokoko.htm
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4.1.2.3 DLA-Haplotyypit2 
 
MHC-kompleksissa (Major Histocompatibility Complex) on suuri määrä yksilön im-
muunivasteeseen vaikuttavia geenejä. Aluetta kutsutaan myös DLA-alueeksi. DLA-
geeneillä on tärkeitä toimintoja elimistössä. Ne vastaavat immuunipuolustuksesta, tunnis-
tavat koiran omat kudokset vieraista ja tuhoavat yhteistyössä muiden immunogeenien 
kanssa erilaisia viruksia, bakteereita ja muita vieraita tunkeilijoita. Koirarodun MHC-alueen 
heterotsygotiaa ja sen monimuotoisuutta kannattaisikin ylläpitää vähintään(kin) kohtuulli-
sella tasolla. 
 
DLA-aluetta testattaessa tutkitaan koiran immunogeenien (3 eri geeniä) alleelit. Tutkitut 
DLA-geenit periytyvät (yleensä) kolmen geenin ryhminä, joita kutsutaan haplotyypeiksi. 
Yksilö perii yhden haplotyypin isältään ja toisen emältään, joten jokaisella yksilöllä on kaksi 
DLA-haplotyyppiä. Homotsygotia DLA-haplotyypeissä (eli yksilö perii saman haplotyypin 
molemmilta vanhemmiltaan) saattaa heikentää yksilön immuunipuolustusta. Niukka DLA-
monimuotoisuus saattaa altistaa koirarodun erilaisille autoimmuunisairauksille. 
 
DLA-geenien testaaminen kertoo MHC-alueen monimuotoisuudesta. Kun tutkitaan riittävä 
määrä saman rodun koiria, saadaan käsitys koko rodun DLA-alueen monimuotoisuudesta, 
joka saattaa heijastella koko rodun monimuotoisuuden tasoa. Luonnonvalinta suosii DLA-
geenien monimuotoisuutta, joten ne saattavat säilyä monimuotoisempina kuin muut peri-
män alueet. Heterotsygotia ja haplotyyppien jakautuminen tasaisesti populaatiossa ovat 
siis yhtä tärkeitä kuin haplotyyppien määrä. 
 
Seuraavaksi esiteltävät tulokset jackrussellinterrierin DLA-monimuotoisuudesta ovat alus-
tavia.  
 
Jackrussellinterrieriltä on löydetty 20 DLA-haplotyyppiä, joista kaksi on harvinaista 
koirilla yleensäkin ja yksi kokonaan aiemmin löytämätön. Suomen jackrussellinterrieripopu-
laatiota voidaan tarkastella myös jakamalla populaatio eri ryhmiin niiden itsensä tai niiden 
esivanhempien alkuperän mukaan:  

- Englannista tuodut jackrussellinterrierit (jatkossa englantilaiset): 21 koiraa. 
- Vähintään 7/8-8/8  australialaissukuiset jackrussellinterrierit (jatkossa australialais-

sukuiset), joilla siis voi olla sukutaulussa 3. polvessa yksi koira, jonka sukujuuret 
ovat muualla kuin Australiassa: 20 koiraa. 

- Muut-ryhmässä ovat ne jackrussellinterrierit, jotka eivät täyttäneet edellisten ryhmi-
en kriteerejä: rotuunotetut, jotka tuotu muualta kuin Englannista ja niiden jälkeläiset; 
eurooppalaiset tuonnit sekä niiden jälkeläiset; koirat, joiden suvusta ¾ tai sen alle 
oli australialaista alkuperää sekä koirat, joiden suku on osan näistä tai kaikkien näi-
den yhdistelmiä: 21 koiraa. 
 

Tarkasteltaessa eri ryhmiä Suomen jackrussellinterrieripopulaation sisällä haplotyyppien 
jakautuminen ei ole tasaista, vaan Englannista tuoduilla jackrussellinterriereillä on 17/20 
haplotyyppiä, joista viittä (5) ei havaittu muissa ryhmissä. Australialaissukuisilla jackrussel-
linterriereillä löytyi 9/20 eri haplotyyppiä, jotka kaikki löytyvät myös muista populaation 
osista. Muut-ryhmästä löytyi 14/20 haplotyyppiä, joista kahta (2) ei havaittu muissa popu-

                                                        
2 Koska luvussa 4.1.2.3 DLA-haplotyypit esitellyt tulokset ovat alustavia, tekstin ovat tarkastaneet professori 
Hannes Lohi ja FM Alina Niskanen, joista jälkimmäinen tekee väitöskirjaa koiraeläinten MHC II –geenien moni-
muotoisuudesta Suomen suurpeto -tutkimusprojektissa yhteistyössä Helsingin yliopistossa ja Folkhälsänilla 
toimivan koirien geenitutkimusta tekevän, Hannes Lohen johtaman tutkimusryhmän kanssa.  
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laation osissa. Toistaiseksi vain jackrussellinterrieriltä löytynyt haplotyyppi havaittiin kui-
tenkin kaikissa ryhmissä.  
 
Koko otannassa homotsygoottien osuus oli melko pieni: 8 koiraa 62:sta (13 %) oli homos-
tygootteja. Puolet homotsygooteista (4kpl) oli australialaissukuisia, mikä oli odotettavaa, 
koska niillä oli vähiten haplotyyppejä. Muut-ryhmässä homotsygootteja oli 3kpl ja Englan-
nista tuoduissa 1kpl. 
 
Haplotyyppien yleisyys vaihteli koko populaation tasolla. 
 
Jackrussellinterrierin 7 yleisimmän haplotyypin jakautuminen populaatiossa 

1. 18,5% Yleisin australialaissukuisilla ja muut-ryhmässä. 

2. 12%  

3. 11,5%  

4. 10,5%  

5. 9%  

6. 8% Yleisin haplotyyppi Englannista tuotujen ryhmässä. 

7. 6,5%  

 
Kahdeksan haplotyypin yleisyys jäi alle 5 %, näihin kuului myös vain jackrussellinterriereil-
tä havaittu haplotyyppi. Lisäksi viisi haplotyyppiä löytyi vain yksittäisiltä koirilta. Populaati-
on eri ryhmiä vertailtaessa voidaan todeta, että englantilaisperäisten koirien yleisin haplo-
tyyppi oli eri kuin australialaissukuisten ja muut-ryhmään kuuluvien. 
 
Ajatellen rodun taustaa nämä tulokset eivät ole yllättäviä. Englanti on rodun alkuperämaa, 
joten on luonnollista, että sieltä löytyy suurin geneettinen monimuotoisuus. Jackrusselinter-
rierin määrätietoinen jalostus yhteen tiettyyn suuntaan on myös ollut vähäistä, koska rotua 
ei ole rekisteröity Englannissa. 
 
Australiaan taas on viety suhteellisen pieni määrä koiria (etäisyyden ja tiukkojen tuonti-
määräysten vuoksi), lisäksi siellä on ollut matadoriuroksia. Saksalaisen sukutaulutietokan-
nan mukaan esimerkiksi Malung Orinocolla oli 106 pentuetta, sen pentueveljillä 37 ja 24 ja 
sen yhdellä pojalla 71. On epävarmaa löytyvätkö kaikki australialaispentueet saksalaisesta 
tietokannasta, joten pentueita saattoi olla enemmänkin. Ainakin osa australialaiskasvatta-
jista on myös suosinut voimakasta sukusiitosta. Korkeimmat sukusiitosasteet Australiasta 
Eurooppaan tuoduilla koirilla ylittävät 25-35 % (25 % sukusiitosaste vastaa täyssisarus-, 
isä-tytär- tai emä-poika-paritusta). 
 
Muut-ryhmä on sekoitus eri sukujuurista lähtöisin olevia koiria. Ryhmässä havaitaan vä-
hemmän DLA-monimuotoisuutta kuin alkuperämaan koirissa, mutta enemmän kuin austra-
lialaissukuisissa koirissa. 
 
 
4.1.2.4 Heterotsygotia-aste ja -vajaus 
 
Heterotsygotia-aste tarkoittaa heterotsygoottien yksilöiden suhteellista osuutta populaati-
ossa. Sen avulla on mahdollista mitata perinnöllisen muuntelun määrää populaatiossa. 
Jos havaittu heterotsygotia-aste on odotettua heterotsygotia-astetta pienempi, voidaan 
olettaa, että populaatiossa on tapahtunut sukusiitosta. Jackrussellinterrierin heterotsygo-
tia-asteita on tutkittu useammassa eri tutkimuksessa ja eri aineistoista. 
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Havaitut ja odotetut heterostygotia-asteet eri tutkimuksissa.  

Korostetut tutkimukset on tehty suomalaisesta populaatiosta. 

Tutkimus: Havaittu Odotettu 

Irion (2003)
3
: 0,76 - 

Leroy (2009)
4
: 0,75 0,77 

Lohi (2010)
5
: 0,68 0,72 

Paakala (2011): 0,70 0,72 

 
Paakalan tutkimuksessa jackrussellinterrierin lokuksien heterotsygotia-asteet olivat toisek-
si korkeimmat 10 rodun vertailussa. Havaittu heterotsygotia-aste oli odotettua alhaisempi 
vain yhdessä lokuksessa. Koirarotujen heterotsygotia-asteiden on eri tutkimuksissa todettu 
vaihtelevan välillä 0,31-0,77 (Paakalan tutkimussa vaihtelu oli 0,50-0,73). 
 
Paakalan ja Leroyn saamat suhteellisen korkeat heterotsygotia-asteet saattavat selittyä 
sillä, että tutkittavaksi on valittu hyvin vaihtelevia mikrosatelliittimerkkejä, jotka eivät vält-
tämättä edusta koiran keskivertaisia mikrosatelliittimerkkejä. Jackrussellinterrierin havaittu 
heterostygotia-aste saattaa siis olla alhaisempi kuin nämä tulokset antavat ymmärtää.  
 
Leroy sai jackrussellinterrierin heterostygotiavajausta mittaavaksi FIS-arvoksi 0,03, Paaka-
la 0,04 ja Lohi 0,05. Positiivinen FIS-arvo kertoo siitä, että populaatiossa on odotettua 
enemmän homotsygootteja yksilöitä. Homotsygotia lisääntyy sukusiitoksen lisääntyessä. 
Tulosten perusteella jackrussellinterrierillä siis esiintyy sukusiitosta.  
 
 
4.1.2.5 Alleelirikkaus 
 
Alleelirikkautta käytetään kuvaamaan alleelien monimuotoisuutta lokuksessa. Alleelirikka-
us voidaan laskea myös keskiarvona useammasta lokuksesta. Mitä suurempi alleelirikkaus 
on, sitä monimuotoisempana perimää voidaan pitää.   
 
Leroy oli saanut jackrussellinterrierin keskimääräiseksi alleelirikkaudeksi 6,3 alleelia / lo-
kus. Paakalan tutkimuksessa jackrussellinterrierin alleelirikkaus oli keskimäärin 7,0 alleelia 
/ lokus, joka oli Paakalan tutkimien rotujen korkein keskiarvo. Koirarotujen keskimääräisen 
alleelirikkauden on todettu eri tutkimuksissa vaihtelevan välillä 1,9-7,0.  
 
Paakala sai jackrussellinterrierin alleelirikkauden vaihteluksi eri lokuksissa 4,8-9,7 (muiden 
rotujen matalin alleelirikkaus 2,0 ja korkein 9,9).  
 
 

                                                        
3 Leroyn ja Irionin heterostygotia-asteet on saatu Paakalan tutkimuksesta. 
4 Kaikissa Leroy:n luvuissa mukana jackrussellinterrieriin yhdistettynä myös parsonrussellinterrieri. 
5 Tutkimuksen tulokset ovat alustavia. Vertailussa on käytetty 20 merkkiä. 
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4.1.2.6 Jalostukseen käytetyt koirat 
 
20 yleisintä jalostusurosta 1996 – 2012 (syntymävuoden mukaan), lähde KoiraNet 

  1. polvi   2. polvi 

# Uros synt. Alkuperä 
Pentu-
eita Pentuja 

%-
osuus  

kumu-
lat.% 

Pentu-
eita Pentuja 

1 Macullen Banjo Boy 2003 tuonti AUS 17 73 1,01 % 1 % 77 296 

2 Kuuhaukun Rottalotto 2006 pentuerek. + 16 70 0,97 % 2 % 9 39 

3 Brösing's The Dot Com 2008 tuonti SWE * 15 66 0,91 % 3 % 13 50 

4 Tallihiiren Elliot 2002 pentuerek. + 17 65 0,90 % 4 % 28 108 

4 Myrmidon Jack Danzey 1998 tuonti AUS 14 65 0,90 % 5 % 46 194 

6 Myrmidon Jack Mykodos 2003 tuonti AUS 16 59 0,82 % 6 % 16 68 

6 Jerome 2006 pentuerek. 15 59 0,82 % 6 % 12 43 

6 Myrmidon Jack Nimrod 2003 tuonti AUS 14 59 0,82 % 7 % 23 98 

9 Kuuhaukun King-Ping 1999 rotuunotto 14 52 0,72 % 8 % 31 144 

9 Myrmidon Jack Kangaroo 2002 tuonti AUS 13 52 0,72 % 9 % 31 124 

11 Firette's On The Rocks 2002 pentuerek. 11 51 0,71 % 9 % 52 209 

11 Tsarodej Jack Laren 2005 pentuerek. * 13 51 0,71 % 10 % 21 85 

13 Hobie-Hillon 2002 tuonti SWE + 12 49 0,68 % 11 % 12 47 

13 Mallorn's Jack Wombat 2006 pentuerek. * 11 49 0,68 % 11 % 9 37 

15 Jet Lag Di Quario Rondo 2006 tuonti ITA 10 47 0,65 % 12 % 13 55 

15 Karrell Little Luka 2004 tuonti AUS 12 47 0,65 % 13 % 7 26 

15 Pikkuveijarin Hocuspocus 2005 pentuerek. 9 47 0,65 % 13 % 16 69 

18 Colin Jack Vom Nixstein 2008 tuonti GER 11 46 0,64 % 14 % 8 28 

19 Miimoksen Vito 2007 pentuerek. 10 45 0,62 % 15 % 15 61 

20 Miimoksen Jäkki 2005 pentuerek. * 8 44 0,61 % 15 % 3 9 

20 Mallorn’s Jack Dundee 2004 pentuerek. * 10 44 0,61 % 15 % 44 168 

20 
Beaming Basso Of Jack’s 
Paradise 2004 tuonti HOL 11 44 0,61 % 15 % 2 8 

Tuontimaat: AUS=Australia, GER=Saksa,HOL=Alankomaat,  ITA=Italia, SWE=Ruotsi 

* = Koiran koko suku on 100% australialaista alkuperää 

+ = Koiran koko suku on rotuunotettuja koiria 

 
1996 – 2012 on jalostukseen käytetty yhteensä 551 urosta. Niistä 102 urosta (18,5 %) on 
tuottanut 50 % kyseisen ajanjakson pennuista. 
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20 yleisintä jalostusnarttua 1996 – 2012 (syntymävuoden mukaan), lähde KoiraNet 

  1. polvi   2. polvi 

# Narttu synt. Alkuperä 
Pentu-
eita Pentuja %-osuus  

Pentu-
eita Pentuja 

1 Leijonamielen Tehokas Lotta 2000 pentuerek. + 5 34 0,47 % 11 54 

2 Saimi 1999 rotuunotto 7 31 0,43 % 24 100 

3 Entre Nous Corycia 2003 pentuerek. 5 30 0,42 % 5 20 

4 Lasting Lory Of Jack's Paradise 2005 tuonti HOL 5 29 0,40 % 7 36 

5 Myrmidon Jack Melle 2002 tuonti AUS 5 27 0,37 % 29 107 

6 Camembertcandy 2001 rotuunotto 4 25 0,35 % 13 52 

6 Leijonamielen Onni-Tonni 2000 rotuunotto 5 25 0,35 % 8 35 

8 Tsarodej Jack Fancy 2004 pentuerek. 5 25 0,35 % 5 20 

9 Pattoin Vallaton Nekku 2005 pentuerek.+ 5 24 0,33 % 0 0 

10 Nisupihan Chic Charlotte 2007 pentuerek. + 5 23 0,32 % 2 3 

10 Macbraedly Acrux Crusis 2001 tuonti AUS 5 23 0,32 % 18 87 

12 Miimoksen Alcores 2003 pentuerek. * 4 22 0,30 % 13 70 

12 Chewits 2006 pentuerek. + 5 22 0,30 % 2 7 

14 Tsarodej Jack Olivia 2004 pentuerek. * 5 21 0,29 % 18 79 

14 Kinapak Lib Tin Magic 2003 pentuerek. * 4 21 0,29 % 16 65 

14 Galevala Topakka-Tyyne 2006 pentuerek. 4 21 0,29 % 9 35 

14 Korppiniemen Mamas Piccolo 2005 pentuerek. 4 21 0,29 % 3 15 

18 Capzy's Go Gilda 2006 pentuerek. 5 20 0,28 % 4 16 

18 Nisupihan Honey Bee 2003 pentuerek. + 5 20 0,28 % 4 16 

18 Tosca 2000 rotuunotto 4 20 0,28 % 10 35 

18 Trickortreat 1999 rotuunotto 5 20 0,28 % 9 42 

18 Korppiniemen Matilda 2000 rotuunotto 3 20 0,28 % 9 37 

18 Snowjack Ebb Tide 2006 pentuerek. * 5 20 0,28 % 8 31 

18 Alexandra 1999 rotuunotto 6 20 0,28 % 20 76 

Tuontimaat: AUS=Australia, HOL=Alankomaat 

* = Koiran koko suku on 100% australialaista alkuperää 

+ = Koiran koko suku on rotuunotettuja koiria 

 
 
 
 
 



 22 

Sukulaisuus eli sukulaisuusaste puolittuu aina kun siirrytään yksi polvi taaksepäin. Eli van-
hemman ja jälkeläisen sukulaisuusaste on 0,50 eli 50 %. Isovanhemman ja jälkeläisen 
sukulaisuusaste 0,25 eli 25 % ja isoisovanhemman ja jälkeläisen 0,125 eli 12,5 %. Täys-
sisarusten sukulaisuusaste on myös 50 % ja puolisisarusten vastaavasti 25 %. Serkkujen 
sukulaisuusaste on 12,5% ja pikkuserkkujen 6,25. Sukulaisuusasteita voidaan myös las-
kea yhteen, jolloin voidaan sanoa, että kahden yksilön välinen yhteenlaskettu sukulai-
suusaste vastaa läheisempää sukulaisuusastetta.  
 
Yleisimpien jalostuskoirien välillä on useita sukulaisuussuhteita. Tässä luetellaan niistä 
läheisimmät, mutta muita, kaukaisempiakin löytyy näiden lisäksi. Useille rotuunotetuille ei 
löytynyt lainkaan sukulaisia näiltä listoilta. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka ro-
tuunotetut koirat tuskin ovat sukua Australiasta ja Euroopasta rekisteröityinä tuoduille koi-
rille, sukutietojen niukkuuden vuoksi ei voida olettaa, ettei niillä saattaisi olla tässä mainit-
tujen lisäksi muitakin sukulaisuussuhteita keskenään. 
 

- Macullen Banjo Boy on Mallorn’s Jack Dundeen ja Tsarodej Jack Olivian isä. 
- Macullen Banjo Boy on Jeromen, Mallorn’s Jack Wombatin ja Tsarodej Jack Larenin 

isoisä. 
- Myrmidon Jack Melle on Mallorn’s Jack Dundeen emä. 
- Mallorn’s Jack Wombat on Mallorn’s Jack Dundeen täyssiskon pentu. 
- Tsarodej Jack Laren ja Tsarodej Jack Olivia ovat puolisisaruksia. 
- Myrmidon Jack Kangaroo on Tsarodej Jack Fancyn isä. 
- Snowjack Ebb Tide on Myrmidon Jack Mellen täyssiskon pentu. 
- Myrmidon Jack Danzey on Miimoksen Alcoreksen isä ja Macbraedly Acrux Crusis 

sen emä. 
- Miimoksen Alcores on Miimoksen Jäkin emä. 
- Myrmidon Jack Danzey ja Myrmidon Jack Kangaroo ovat velipuolia. 
- Myrmidon Jack Nimrodilla ja Snowjack Ebb Tidella on yhteinen isoisä. 
- Myrmidon Jack Mykodoksen isä on Myrmidon Jack Danzeyn ja Myrmidon Jack 

Kangaroon isänisä. 
- Kaikkien Myrmidon-kennelin kasvattien keskinäinen suhde vastaa vähintään 

pikkuserkkua, mutta jokaiselle löytyy myös vähintään serkkua vastaava tai 
läheisempi sukulainen. Lisäksi ne ovat kaikki sukua Kinapak Lib Tin Magicille, 
Tsarodej Jack Fancylle ja Snowjack Ebb Tidelle. 

- Korppiniemen Matilda on Korppiniemen Mamas Piccolon emä. 
- Beaming Basso Of Jack’s Paradise ja Lasting Lory Of Jack’s Paradise ovat 

puolisisaruksia. 
- Firette’s On The Rocksin isä on Lasting Lory of Jack’s Paradisen isänisä. 
- Alexandra on Nisupihan Honey Been emänemä. 
- Tallihiiren Elliot on Nisupihan Honey Been isä ja Nisupihan Chic Charlotten 

emänisä. 
- Kuuhaukun King-Pingin emä on Kuuhaukun Rottaloton isänemä. 
- Capzy’s Go Gildalla ja Jet Lag Di Quario Rondolla on yhteinen isoisä. 
- Leijonamielen Tehokas Lotta on Pattoin Vallaton Nekun emä. 
- Leijonamielen Onni-Tonni on Leijonamielen Tehokas Lotan tätipuoli. 
- Galevala Topakka-Tyyne on Leijonamielen Tehokas Lotan täyssiskon pentu. 
- Firette’s On The Rocksilla ja Karrell Little Lukalla on yhteinen isoisä. 
- Trickortreat on Entre Nous Corycian emä. 
- Firette’s On The Rocks ja Entre Nous Corycia ovat pikkuserkkuja keskenään. 
- Beaming Basso Of Jack’s Paradisen isä on Entre Nous Corycian isoäidin veli. 
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Urosten jälkeläismäärät Suomessa 3. polven jälkeläismäärän mukaisessa järjestyk-
sessä. 

  Nimi Alkuperä synt. 1. polvi 2. polvi 3. polvi yht. 
suku-
polvia 

1 Macullen Banjo Boy tuonti AUS 2003 74 295 595 1481 5 

2 Pretorium Just Kan Do AUS   3 151 445 2933 8 

3 Rosetta/Jr Red Mustang AUS   3 116 406 1833 6 

4 Karrell Milo Haha tuonti AUS 2001 25 244 378 2055 6 

5 Mywin Little Huck tuonti AUS/SWE 2002 33 167 330 887 6 

6 Myrmidon Jack Mack AUS/ESP   16 145 304 1415 7 

7 
Beau The Matcho of Jack's Par-
adise HOL   3 47 290 1650 7 

8 Rojen Maximus AUS/HOL   3 54 276 4670 8 

9 Myrmidon Jack Danzey tuonti AUS 1998 65 181 274 601 5 

10 
Just Jeppe Of Noescha's Inspira-
tion tuonti HOL 2002 30 194 270 665 5 

11 
Sprankle Shota of Jack's Para-
dise HOL   8 53 269 1261 7 

12 Suzan's Pride Boubalou tuonti BEL 2002 41 139 252 599 5 

13 Inverbrae John Of Gaunt AUS/SWE/GER 2002 6 56 219 554 5 

14 Nipsu rotuunotto 1996 27 98 219 1148 6 

15 Mallorn's Jack Dundee pentuerek. 2004 45 168 210 450 4 

16 Baylock Son O Plonk AUS/HOL   2 51 206 887 6 

17 Myrmidon Jack Kangaroo tuonti AUS 2002 52 124 206 576 5 

18 Touhotoope rotuunotto 1999 43 124 186 575 7 

19 Imlay Black Forrest NZ/HOL   5 101 183 611 5 

20 Firette's On The Rocks pentuerek. 2002 51 208 179 470 4 

AUS=Australia, BEL=Belgia, ESP=Espanja, GER=Saksa, HOL=Alankomaat, NZ=Uusi-Seelanti, SWE=Ruotsi 

Tuonti "maa"= koira on tuotu Suomeen ko. maasta. Muuten maan maininta tarkoittaa missä koira on syntynyt ja/tai minne se 
on viety. 
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Alla olevassa kaaviossa jälkeläismäärät näkyvät havainnollisemmin pylväinä. Numerot 
viittaavat edellisen sivun taulukkoon ”Urosten jälkeläismäärät Suomessa 3. polven jälke-
läismäärän mukaisessa järjestyksessä”. 
 

 
 
 
8. sukupolvessa Rojen Maximuksella (8.) on yli 4500 ja Pretorium Just Kan Dolla (2.) on n. 
3000 jälkeläistä. Karrell Milo Hahan (4.) 6. polven jälkeläismäärä on n. 2000. Rosetta/JR 
Red Mustangilla (3.) on 6. polvessa n. 1800 joista suurin osa (n. 1400) on sen pojan Ma-
cullen Banjo Boyn (1.) jälkeläisiä (5. polvea).   
 
Myrmidon Jack Mackin (6.) (n. 1400) lisäksi 7. polven jälkeläismäärät löytyvät Rojen Ma-
ximuksen pojille, keskenään velipuolille Beau The Matcho of Jack’s Paradiselle (7.) (n. 
1600) ja Sprankle Shota of Jack’s Paradiselle (11.) (n. 1200). Nipsulle on 6. sukupolvessa 
syntynyt n. 1000 jälkeläistä. 
 
Yleisimpien esi-isien joukossa on lähisukulaisia mukaan lukien isiä ja poikia.  
 

- Pretorium Just Kan Do on Myrmidon Jack Danzeyn, Myrmidon Jack Kangaroon ja 
Myrmidon Jack Mackin isä. 

- Rojen Maximus on Beau The Matcho Of Jack’s Paradisen ja Sprankle Shota Of 
Jack’s Paradisen isä sekä Just Jeppe Of Noescha’s Inspirationin emänisä. 

- Rosetta/Jr Red Mustang on Macullen Banjo Boyn isä. 
- Macullen Banjo Boy on Mallorn’s Jack Dundeen isä. 
- Karrell Milo Haha on Firette’s On The Rocksin isä. 
- Baylock Son O Plonk on Just Jeppe Of Noescha’s Inspirationin isä. 
- Baylock Son O Plonkilla ja Rosetta/Jr Red Mustangilla on yhteinen isoisä. 
- Sprankle Shota Of Jack’s Paradise on Firette’s On The Rocksin emänisä. 
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4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 
 
4.1.3.1 Rekisteröinnit maailmanlaajuisesti 
 

 
 

Vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Australia 1611 1800 1535 1375 1172 1020 1092 1061 1073 917 837 903 

Alankomaat  -  - 676 630 616 415 616 438 386 420 422 412 

Ranska 1518 907 1306 1512 1921 1991 2588 3114 3226 3730 3742 3876 

Ruotsi 0 441 492 841 884 919 1067 1080 1007 953 844 845 

Saksa 15 38 73 97 139 135 169  -  -  -  -  - 

Suomi 333 345 326 394 492 695 786 892 825 917 982 954 

 
1991-2000 Australiassa jackrussellinterrierin rekisteröintimäärät vaihtelivat 518-1977 välil-
lä. 1991 (518 rekisteröintiä) oli ensimmäinen rekisteröintivuosi, jonka jälkeen rekisteröinti-
määrät nousivat Australiassa tasaisesti vuoteen 1998, jonka jälkeen ne ovat olleet laskus-
sa. Vuosien 2001-2012 rekisteröintimäärät näkyvät taulukossa. Rodun suosio on laskenut 
hitaasti ja vuonna 2010 rekisteröintimäärät laskivat Australiassa ensimmäistä kertaa alle 
1000 sitten vuoden 1993. 
 
Alankomaissa 2000-luvun alkuvuosina rekisteröitiin ilmeisesti n. 900 koiraa, mutta tarkkoja 
lukuja ei ollut saatavilla. Kuitenkin vuonna 2003 rekisteröintimäärä oli tippunut alle 700 ja 
vuodesta 2008 lähtien vuosittainen rekisteröintimäärä on ollut n. 400. 
 
 
4.1.3.2 Ruotsin jackrussellinterrieripopulaatio  
 
Ruotsista on tullut viime vuosina tärkeä yhteistyömaa suomalaisille kasvattajille. Ruotsa-
laisia uroksia on käytetty jalostukseen ja Ruotsista koiria on tuotu enemmän kuin mistään 
muusta maasta. Ruotsalaistuonteja on tullut vuodesta 2007 alkaen keskimäärin n. 15 vuo-



 26 

dessa. Ruotsi oli itse asiassa yksi niistä maista, joista jackrussellinterriereitä on tuotu jo 
1990-luvulla. 
 
Ruotsin kennelliiton Avelsdata-tietokannasta on saatavilla kattavasti tietoa Ruotsin jalos-
tuskoirista. Rekisteröintilastot näkyvät edellisen luvun 4.1.3.1 taulukossa 
 
Ruotsissa jalostukseen käytetyt nartut ja urokset vuosittain, lähde SKK Avelsdata 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pentueet 29 79 139 197 231 243 243 244 214 210 187 

Nartut 29 74 134 183 219 235 235 231 204 199 183 

Urokset 24 47 73 110 104 133 150 145 130 128 117 

Isät/emät 0,83 0,64 0,54 0,60 0,47 0,57 0,64 0,63 0,64 0,64 0,64 

 
Ruotsin 20 yleisintä jalostuskoiraa, lähde SKK Avelsdata 

        Ruotsissa Suomessa 

# Nimi synt. 
Alkuperä 
Ruotsissa Pentuja 2. polvi Pentuja 2. polvi 

Muuta mainittavaa 
suhteessa Suo-
meen 

1 Agathon 2008 pentuerek.  106 50 - - - 

2 Björsätters Peer Gynt 2006 pentuerek. 104 89 4 36 isä, sukupuukoira 

3 Limelights Quest For Gold 2004 pentuerek. + 101 119 1 1 isä, sukupuukoira 

4 Saltisgårdens Oliver Twist 2003 pentuerek. * 99 93 1 5 poika, isä, veli 

5 Jackweilers Action Forever 2007 pentuerek. * 89 9 - - - 

6 Bluebonnet's Cape Nelson 2005 pentuerek. * 82 174 - - veli 

7 Saltisgårdens Rocket Man 2006 pentuerek. * 80 142 16 71 isä, sukupuukoira 

8 Bumsingens Boromir 2006 pentuerek. 77 55 - - veli 

9 Toutchstone Jack Sprat 2004 pentuerek. * 73 175 0 5 poika, sukupuukoira 

10 Enchantment Goodwill Huntin 2001 tuonti NZ 69 243 5 26 isä, sukupuukoira 

10 Zingo-Saxon 2002 rotuunotto 69 141 0 2 sukupuukoira 

10 Baylock Tooheys Gold 2001 tuonti AUS 69 333 2 46 isä, sukupuukoira 

13 Bushwack's Jack Fizz 2003 pentuerek. * 68 73 1 0 isä 

14 Otwaymist Opal Matrix 2004 tuonti AUS 66 30 2 29 isä, sukupuukoira 

15 Saxon Hills Stormy Johnny Walker 2005 pentuerek. 64 35 - - - 

15 Bushwack's Aussie Melbourne 2002 pentuerek. * 64 56 - - 2 sisaruspuolta 

17 Bamse S11983/2002 1999 rotuunotto 62 76 1 2 sukupuukoira 

17 King Bassie's Rising Sun 2004 tuonti HOL 62 40 - - velipuoli 

17 Cumbreck Hocus Pocus 2006 tuonti GBR 62 90 0 1 isä, sukupuukoira 

20 Silverlyckans Everest 2005 pentuerek. 58 17 - - - 

AUS=Australia, GBR=Iso-Britannia, HOL=Alankomaat, NZ=Uusi-Seelanti 

* = Koiran koko suku on 100 % australialaista alkuperää 

+ = Koiran koko suku on rotuunotettuja koiria 
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Ruotsin 20 yleisintä isovanhempaa, lähde SKK Avelsdata 

        Ruotsissa Suomessa 

# Nimi synt. 
Alkuperä 
Ruotsissa Pentuja 2. polvi Pentuja 2. polvi 

Muuta mainittavaa 
suhteessa Suomeen 

1 Baylock Tooheys Gold 2001 tuonti AUS 69 333 2 46 isä, sukupuukoira 

2 Myrmidon Jack Nimiss 1999 tuonti AUS 50 275 30 99 tuotu Suomeen 

3 Saltisgårdens Snille O Smak 2004 pentuerek. * 51 268 3 22 isä, veli, sukupuukoira 

4 Kyduke Blitzen 2001 tuonti AUS 56 264 0 18 sukupuukoira 

5 Saltisgårdens Under Capricorn 2003 pentuerek. * 45 257 2 21 isä, sukupuukoira 

6 Inverbrae Sofia 2001 tuonti AUS 11 246 1 49 emä, sukupuukoira 

7 Limelights-Rocky 2001 rotuunotto 25 245 0 1 sukupuukoira 

8 Enchantment Goodwill Huntin 2001 tuonti NZ 69 243 5 26 isä, sukupuukoira 

9 Tihany Jay Azia 1999 tuonti AUS 16 236 1 1 emä, sukupuukoira 

10 Greta-Garbo S50349/2002 2001 rotuunotto 11 223 0 1 sukupuukoira 

11 Wille S30496/2002 1998 rotuunotto 33 201 - - sukupuukoira 

12 Ell-Ell's Son Of Spartacus 2004 pentuerek. * 45 197 4 36 isä, sukupuukoira 

13 Mywin Little Huck 2002 tuonti AUS 11 187 30 171 tuotu Suomeen 

14 Kanix Speed Wagon 2004 Tanskassa 18 177 9 102 isä, sukupuukoira 

15 Toutchstone Jack Sprat 2004 pentuerek. * 73 175 0 5 poika, sukupuukoira 

16 Bluebonnet's Cape Nelson 2005 pentuerek. * 82 174 - - veli 

17 Myrmidon Jack Rascal 1999 tuonti AUS 6 169 1 29 isä, sukupuukoira 

18 Vitsuddens Simba 2004 pentuerek. 37 168 2 19 isä, sukupuukoira 

19 Inverbrae John Of Gaunt 2002 tuonti AUS 44 153 6 56 isä, sukupuukoira 

19 Doris-Saxon 1999 rotuunotto 16 153 - - sukupuukoira 

AUS=Australia, NZ=Uusi-Seelanti 

* = Koiran koko suku on 100 % australialaista alkuperää 

+ = Koiran koko suku on rotuunotettuja koiria 

 
Vanhempi-pentusuhteita löytyy useampikin Ruotsin 20 yleisimmän jalostusuroksen sekä 
20 yleisimmän isovanhemman kesken. Ruotsissakin on siis havaittavissa kehitystä siihen 
suuntaan, että yleisimmät jalostuskoirat alkavat olla sukua keskenään. 

- Baylock Tooheys Gold on Saltisgården Snille O Smakin isä. 
- Bluebonnet’s Cape Nelson on Agathonin isä. 
- Doris-Saxon on Saxon Hills Stormy Johnny Walkerin emä. 
- Inverbrae John Of Gaunt on Vitsuddens Simban isä ja Björsätters Peer Gyntin 

emänisä. 
- Kanix Speed Wagon on Björsätters Peer Gyntin isä. 
- Vitsuddens Simba on Bumsingens Boromirin isä ja Bamse sen emänisä. 
- Inverbrae Sofia on Saltisgårdens Oliver Twistin, Saltisgårdens Rocket Manin ja 

Saltisgårdens Under Capricornin emä. 
- Kyduke Blitzen on Saltisgårdens Rocket Manin isä. 
- Mywin Little Huck on Saltisgårdens Oliver Twistin isä ja Jackweilers Action Forever-

in emänisä. 
- Limelights-Rocky on Limelights Quest For Goldin isä ja sen emä on Greta-Garbo. 
- Tihany Jay Azia on Bushwack’s Aussie Melbournen ja Bushwack’s Jack Fizzin emä. 
- Myrmidon Jack Rascal on Bushwack’s Aussie Melbournen isä. 
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- Myrmidon Jack Nimiss on Toutchstone Jack Spratin isä ja Myrmidon Jack Rascal 
sen emänisä. 

- Inverbrae John of Gaunt ja Inverbrae Sofia ovat puolisisaruksia. 
- Kanix Seed Wagon ja Saxon Hills Stormy Johnny Walker ovat velipuolia. 
- Otwaymist Opal Matrixilla ja Saltisgårdens Under Capricornilla on yhteinen isä, joka 

on myös Saltisgårdens Snille O Smakin emänisä. 
- Baylock Tooheys Goldilla, Inverbrae Sofialla ja Jackweilers Action Foreverillä on yh-

teinen isoisä. 
- Myrmidon Jack Nimissin isä on Tihany Jay Azian emänisä. 
- Inverbrae Sofian isä on Baylock Tooheys Goldin isänisä. 
- Kyduke Blitzenillä ja Mywin Little Huckella on yhteinen isoisä. 

 
Ruotsin 20 yleisimmästä jalostusuroksesta yhdeksällä koiralla on Suomessa pentuja. 
Kuudella uroksella on lähisukulainen (vähintään puolisisarus) Suomessa. Kymmenen 
urosta esiintyy sukupuukoirina Suomeen rekisteröityjen koirien sukutauluissa. Vain neljää 
Ruotsin yleisimmistä jalostusuroksista ei löydy KoiraNetin sukutiedoista. 
 
20 yleisimmästä isovanhemmasta 13 koiralla on Suomessa pentuja. Lisäksi kaksi näistä 
isoisistä on tuotu Suomeen: Mywin Little Huck vuonna 2003 ja Myrmidon Jack Nimiss 
vuonna 2007. Viimeksi mainitulla oli lisäksi jalostusura Australiassa ennen Ruotsiin vientiä. 
13 yleisimmällä ruotsalaisella isovanhemmalla on lähisukulainen Suomessa. Suomeen 
tuotujen urosten lisäksi 17 Ruotsin 20 yleisimmästä isovanhemmasta löytyy Suomeen 
rekisteröityjen koirien sukutauluista. Ainoalla tämän listan koiralla, joka ei esiinny 
sukupuukoirana, on täysveli Suomessa.  
 
 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta  
 
Vuodessa syntyvien kotimaisten jackrussellinterrieripentujen määrä on kymmenessä vuo-
dessa kuusinkertaistunut noin 150:stä yli 900:aan. Ensimmäisenä rekisteröintivuonnaan 
jackrussellinterrieri oli terrieriryhmän suosituin rotu, sitten 2002-2004 se oli Suomessa toi-
seksi suosituin terrieri. Vuoden 2005 jälkeen jackrussellinterrieri on ollut suosituin terrieri-
rotu. Vuoden 2006 jälkeen kasvu on hidastunut ja sekä rekisteröintien, että syntyneiden 
pentujen määrä laski ensimmäistä kertaa vuonna 2009, mutta vuonna 2010 kasvu jatkui ja 
rotu nousi Suomessa 10 suosituimman koirarodun joukkoon. Vuosina 2010-2012 rekiste-
röintimäärä oli yli 900, mutta alle 1000 koiraa. 
 
Australiassa, Ruotsissa ja Suomessa rekisteröitiin vuosittain vajaa 1000 koiraa kussakin 
maassa 2010-2012 aikana. Väkilukuun suhteutettuna jackrussellinterrieri vaikuttaisikin 
olevan Suomessa ja Ruotsissa suositumpi kuin missään muualla. Australian populaatio 
perustuu suhteelliseen pieneen perustajapopulaatioon. Paitsi että sieltä on tuotu koiria 
suoraan, niitä on tuotu välillisesti muiden maiden kautta. Australialaissukuiset koirat ovat 
suosittuja jalostuskoiria ympäri Euroopan. Ruotsista yleisimpien jalostuskoirien suvuista ei 
ole juurikaan saatavissa uutta lisää suomalaispopulaatioon, vaan kasvattajien kannattaisi 
harkita tuonteja muista ruotsalaisista linjoista ja/tai muista maista. Ranska on noussut re-
kisteröintien valossa koko maailman eniten jackrussellinterriereitä rekisteröiväksi maaksi. 
Kuitenkin sieltä on tuotu Suomeen vain vähän koiria koiria. Syy tähän saattaa olla kieli-
muuri. Ranskasta löytyy paikallisia linjoja, jotka ovat vähän, jos ollenkaan sukua Suomen 
populaatiolle. DLA-haplotyyppien perusteella alkuperämaa Englannista olisi saatavilla uut-
ta geneettistä materiaalia.  
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Suomalainen jackrussellinterrieripopulaatio koostuu useista eri alkuperistä ja useista ei 
maista kotoisin olevia koiria. Eri sukulinjoja (jotka eivät ole keskenään lainkaan sukua) on 
siis olemassa, vaikka tietyt suvut ovat yleistyneet enemmän kuin toiset. Jackrussellinter-
rierillä ei siis voi sanoa, että kaikkien koirien sukutauluissa toistuvat samat nimet, vaikka 
tietyt nimet toistuvat useiden koirien sukutauluissa 4-6 polven päässä. 
 
Keskimääräinen urosten jalostukseen käyttöikä on ollut korkeimmillaan ensimmäisenä re-
kisteröintivuonna 2001, jolloin se oli melkein 4 vuotta. Vuosina 2004-2005 jalostukseen 
käyttöikä laski alle 3 vuoden, ollen alimmillaan 2v5kk. Muina vuosina 2003 ja 2006-2012 
urosten keskimääräinen jalostukseen käyttöikä on ollut yli 3, mutta alle 3,5 vuotta.  
Keskimääräistä jalostukseen käyttöiän lisäksi erityisesti urosten kohdalla ensimmäinen 
jalostuskäyttöikä on merkityksellinen. Noin puolet vuosina 2002-2009 syntyneistä ja jalos-
tukseen käytetyistä uroksista on saanut ensimmäisen pentueensa ennen kuin ne täyttävät 
24kk. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä uroksia käytetään jalostukseen viimeistään n. 1v10kk 
iässä. Vuosina 2000-2001 syntyneissä tämän ikäisten urosten osuus ensimmäisen pentu-
eensa saaneissa on noin kolmannes, mutta tästä on huomattava koirien pieni määrä ja 
näiden koirien syntymäaika sijoittuu juuri rodun virallistamisen aikoihin, jotka molemmat 
saattavat vääristää ikätuloksia.  
 
Narttujen keskimääräinen jalostukseen käyttöikä on vaihdellut aaltomaisesti 2v9kk - 3v4kk 
välillä. Ikä on ollut alle 3 vuotta neljänä vuonna (2002-2004 ja 2007), tasan 3 vuotta (2005-
2006 ja 2008-2009) samoin neljänä vuonna ja yli 3 vuotta myös neljänä vuonna (2001 ja 
2010-2012). 
 
Rodussa esiintyy perinnöllistä kataraktaa, jonka puhkeamisikä vaihtelee 1,5-2 vuodesta 
aina 10-12 ikävuoteen. Tämän vuoksi olisi tärkeää saada erityisesti urosten ensimmäistä 
jalostuskäyttöikää, sekä molempien sukupuolten keskimääräistä jalostusikää nousemaan 
ylöspäin, jotta sukupolviväliä saataisiin pidennettyä. 
 
Rodun sukusiitosaste on otettu KoiraNetin aineistosta, jossa erityisesti rotuunotettujen, 
mutta myös tuontikoirien kohdalla sukupolvitiedot ovat puutteellisia. Tiedon puute tai sen 
hajanaisuus on edelleen jackrussellinterrierien polveutumista koskevan tiedon pääasialli-
nen ominaisuus.Tämä tarkoittaa sitä, että KoiraNetin sukusiitosaste on aliarvio todellisesta 
tilanteesta. Sukusiitosasteen kehityssuunta on kuitenkin tärkeä.  
 
Rodun sukusiitosaste on vaihdellut hieman aaltomaisesti 0,16 % -1,32 % välillä. Tämä lu-
ku ei ole liian korkea. Koska ensimmäisten vuosien jalostuskoirissa suhteessa enemmän 
rotuunotettuja, joilla on puutteelliset sukutaulutiedot KoiraNetissä (ja joiden sukusiitosaste 
oletetaan siten 0 %), kahden viimeisimmän sukupolven tarkastelu voi antaa hieman luotet-
tavamman kuvan sukusiitosasteen kehityksestä. Jos huomioidaan kaksi viimeistä sukupol-
vea (2005-2008 ja 2009-2012) voidaan todeta sukusiitosasteen keskiarvon laskevan 1,14 
%:sta  1,09 %:iin (erotus 0,05 %-yksikköä).  
 
KoiraNetin mukaan jackrussellinterrierin tehollinen populaatiokoko on noussut 1990-2000-
luvun vaihteen vajaasta 100 yli 550 koiraan. KoiraNetin kaavassa ei pystytä ottamaan 
huomioon jalostuskoirien epätasaisia jälkeläismääriä eikä keskinäisiä sukulaisuuksia, joten 
luku on jopa kymmenkertainen yliarvio todellisesta tilanteesta.  
 
Potentiaalisen sukupolvittaisen tehollisen populaation jalostuskäyttö on aaltoillut 38 %:sta 
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34 %:iin ja takaisin 38 %:iin. Keskimäärin käytössä on ollut 36,7 % potentiaalisesta teholli-
sesta populaatiokoosta. 
 
Suomen jackrussellinterrieripopulaation kaikki koirat voidaan jäljittää joko johonkin tuontiin 
tai rotuunotettuun sekä niihin muutamaan ulkomaalaiseen urokseen, joita kasvattajat ovat 
käyttäneet jalostukseen. Yhteensä näiden koirien (tuontien, rotuunotettujen ja ulkomaalais-
ten urosten) yhteenlaskettu määrä on noin 900. Tehollinen populaatiokoko ei voi olla suu-
rempi kuin tämä määrä. Näiden koirien kesken on kuitenkin lukuisia sukulaisuussuhteita, 
joten tehollisen populaatiokoon maksimi on paljon pienempi 
Paakala laski 10 koirarodun perinnöllistä monimuotoisuutta käsittelevässä maisterintut-
kielmassaan jackrussellinterrierin tehollisen populaatiokoon  
 

”Excel-taulukkolaskentaohjelmalla laskettujen odotettujen heterotsygotia-asteiden ja 
kirjallisuudesta saadun mikrosatelliittien mutaatiovauhdin perusteella. Laskemisessa 
käytettiin Nein (1987) kuvaamaa kaavaa:“ 

 “N = -HO / (HO4v – 4v)  
missä HO on odotettu heterotsygotia-aste, N on tehollinen populaatiokoko ja v on 
mutaatiovauhti (tässä tapauksessa mikrosatelliittien mutaatiovauhti).”6  

 
Paakala sai jackrussellinterrierin teholliseksi populaatiokooksi 82, joka on noin ¼ Koi-
raNetin vuosien 1999-2012 keskimääräisestä tehollisesta populaatiokoosta. Ottaen huo-
mioon em. mainitut seikat (KoiraNetin laskentakaava ja jackrussellinterrieripopulaation al-
kuperä) Paakalan saamaa tulosta voidaan pitää lähellä todellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikka jackrussellinterrierin nykyistä tehollista populaatiokokoa voidaan pitää juuri riit-
tävänä, sen ei ole varaa laskea.  
 
Rodun haplotyyppien määrä on 20, mikä verrattuina muihin koirarotuihin on hyvä tulos. 
Haplotyypeistä kuitenkin moni on vaarassa kadota, jos niiden säilyttämiseen ei kiinnitetä 
erityistä huomiota. Haplotyyppien määrä myös vaihtelee rodun sisäisten ryhmien välillä. 
Suurin osa koirista on heterotsygootteja haplotyyppien suhteen.  
 
Jackrussellinterrierin havaitut heterotsygotia-asteet ovat melko lähellä odotettuja heteros-
tygotia-asteita, mikä kertoo siitä, että rotu ei ole kärsinyt paljon havaittuja heterotsygotia-
asteita laskevista seikoista (pieni perustajapopulaatio, geneettinen pullonkaula jne.). Hete-
rotsygotiavajaus kertoo kuitenkin rodussa esiintyneen sukusiitosta. Jackrussellinterrierin 
alleelirikkaus on hyvä (verrattuna muihin rotuihin). DNA-tasolla tehtyjen tutkimusten perus-
teella siis jackrussellinterrieri rotuna on monimuotoisuuden suhteen varsin hyvässä tilan-
teessa, kuitenkaan tilanne ei ole niin hyvä, että tilanteen huononemiseen olisi varaa. 
 
Rodun nykyinen isät/emät-suhde on hieman yli 0,50 eli kahta narttua kohden käytetään 
jalostukseen suunnilleen yhtä urosta. Tämä ei ole hyvä tilanne, vaan useampia uroksia 
pitäisi käyttää jalostukseen.  
 
Uroksista on käytetty jalostukseen enimmillään sukupolven 2001-2004 aikana 20 %, mutta 
jalostukseen käytettyjen urosten osuus laski jo seuraavassa sukupolvessa 15 %:iin. Suku-
polvessa 2009-2012 enää 7 % uroksista käytettiin jalostukseen, mutta kyse on nuorista 
uroksista, joten osuus todennäköisesti kasvaa. Nartuista on hieman suurempaa osuutta on 
käytetty jalostukseen, ensin 43 % (2001-2004) ja seuraavassa sukupolvessa 34 % (2005-

                                                        
6 Lisää Paakalan maisterintutkielman luvussa 4.5 Käytetyt tilastolliset ohjelmistot ja analyysit. 
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2008). Sukupolvessa 2009-2012 jalostukseen käytettiin kuitenkin enää vain 11 % nartuis-
ta. Jos ihannetilanteessa jalostuksesta ei suljeta pois enempää kuin se rodun osuus, joka 
saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla, jackrussellinterrieripopu-
laatio on aika kaukana ihannetilanteesta. Rodun keskimääräinen pentuekoko on 4, joten n. 
50 % (2/4 = 0,50 = 50%) tulisi käyttää jalostukseen ihannetilanteen saavuttamiseksi.  
 
Yhdistelmien uusiminen ei ole kovin yleistä. Yhdistelmien uusintaa ei ole suositeltu ja pää-
osin kasvattajat ovat tätä noudattaneet.  
 
Yksittäisten jalostuskoirien pentumäärät ovat rodussa kohtuullisia. Viimeisessä sukupol-
vessa 2009-2012 yhdelläkään uroksella ei ollut yli 2 % sukupolven jälkeläismääristä, kuten 
ei myöskään edellisessä sukupolvessa (2005-2008). Sen sijaan toisen polven jälkeläisiä 
on useammallakin koiralla liikaa: 6 koiran toisen polven jälkeläismäärä (2001-2012) ylittää 
5 % keskimääräisestä rodun 4 vuoden rekisteröintimäärästä (2005-2012 rekisteröitiin kes-
kimäärin 3351 koiraa/sukupolvi). 25 koiralla on yli 100 toisen polven jälkeläistä rekisteröin-
tivuosina (2001-2010).  Samoin kun aletaan tarkastella useampien polvien jälkeläismääriä 
osalla uroksista on kaikki sukupolvet huomioon ottaen huomattava määrä jälkeläisiä, jopa 
niin, että yksittäisen koiran jälkeläisiä saattaa olla yli 20 % -50 % koirista.  
 
20 eniten jalostukseen käytetyn uroksen ja 20 eniten jalostukseen käytetyn nartun joukos-
sa (yht. 46 koiraa) 37 koiralla on vähintään pikkuserkku noilla listoilla. Koirien välillä on 14 
vanhempi-lapsi-suhdetta. Samoin yleisimpien esi-isien joukossa on useita läheisiä sukulai-
suussuhteita. Kuitenkin osa yleisimmistä jalostuskoirista ei ole keskenään lainkaan sukua. 
 
Jackrussellinterrieripopulaation jalostuspohjan tilannetta voidaan yleisesti ottaen pitää hy-
vänä. Kuitenkin tiettyjä linjoja on käytetty liikaa jalostukseen niin, että yksittäisten koirien 
toisen tai kaikkien polvien yhteenlaskettu jälkeläismäärä nousee liian suureksi. Tämä on 
rodun sukulaistumisen suhteen suurin uhka. Kuitenkin rodusta löytyy eri sukuisia koiria, 
vaikka sukujen koko vaihtelee huomattavasti (ts. joissain on satoja yksilöitä, toisissa vain 
muutamia). Lisäksi rodun alkuperämaassa vaikuttaisi haplotyyppien perusteella olevan 
uusia jalostuslinjoja saatavilla. Rotuunotettuja koiria ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi 
jalostuksessa.  
 
 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet  
  
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä 
rodun käyttötarkoituksesta  
 
Rotumääritelmän mukaan jackrussellinterrierin käyttötarkoitus on olla hyvä työterrieri, joka 
kykenee maanalaiseen työskentelyyn sekä erinomainen seurakoira. Yleisvaikutelmasta 
mainitaan, että jackrussellinterrieri on toimelias ja työtä tekevä terrieri, jolla on mahtava 
luonne. Rotumääritelmän käyttäytyminen/luonne –kohdassa sanotaan “Eloisa, valpas ja 
toimelias terrieri, jolla on tarkkaavainen ja älykäs ilme. Rohkea ja peloton, ystävällinen 
mutta tyynen itsevarma.“  
 
Sekä työterrierin, että seurakoiran ominaisuuksia toistetaan ja ne eivät ole mitenkään toi-
sensa poissulkevia. “Mahtava luonne” saattaa viitata sosiaalisuuden lisäksi  siihen, että 
jackrussellinterrierit eivät aina tunnu ymmärtävän olevansa pieniä koiria ja toimivat kuin ne 
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painaisivat 10 kertaa enemmän kuin mitä ne painavat. 
 
 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin  
 
Jackrussellinterriereissä on eroja, mutta tässä vaiheessa ne vaikuttaisivat olevan enem-
män yksilö- kuin linjakohtaisia. Toisaalta kasvattajien jalostukoirien valinnassa on havaitta-
vissa erilaisia painotuksia (esim. seurakoira-, metsästys-, harrastusominaisuudet, näytte-
lymenestys, alkuperä), joten ei ole mahdotonta ajatella, että tulevaisuudessa nähtäisiin 
toisistaan eriytyneitä linjoja.  
 
Agilitykilpailuihin ja tottelevaisuuskokeisiin osallistuneet vuosina 2001-2012 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Agility           
Agilityn osalta tulostilastot eivät ole saatavilla 
KoiraNetistä 2001-2007 (poikkeus FI AVA-
arvot). 

Koiria yht. 689 699 653 513 383 

Tuloksia yht. 3889 3652 3173 2445 1820 

Keskimäärin kilpailuja / koira 5,6 5,6 4,9 4,8 4,8               

Valionarvoja (AVA & AVA-
H) 

8 9 7 2 2 2 1 1     1   

  

Tottelevaisuuskoe                         

Koiria yht. 26 24 26 24 17 32 21 8 4 5 1 2 

Tuloksia yht. 38 43 34 37 26 42 25 9 4 5 1 2 

Valioita yht. (TVA)           1             

 
Agility on suosituin harrastus rodun keskuudessa. Vuosittain noin 10 % populaatiosta 
starttaa agility-kisoissa. Voitaneen arvioida, että kilpailujen ulkopuolella lajia harrastaa vä-
hintään puolet ellei saman verran koiria. Näyttelyt ovat määrällisesti (näyttelykäyntien ja 
osallistuvien koirien lukumäärä) agilityn jälkeen suosituin harrastus rodun piirissä. 
Noin 30 % koirista on näyttelytulos, tosin useimpien koirien kohdalla näyttelykäyntejä on 
vain muutama koiran koko elämän aikana. Luvuissa 4.2.4.3 Koiranäyttelyt ja 4.4.2 Näytte-
lyt ja jalostustarkastukset käsitellään tarkemmin jackrussellinterrierien näyttelykäyntejä. 
Muiden harrastusten osallistujamäärät jäävät näistä kahdesta kauas. 
 
Jackrussellinterrierien omistajat ovat usein myös hevosihmisiä, joten moni koira viettää 
aikaansa talleilla. Tätä harrastusta ei kuitenkaan mitenkään tilastoida ja siitä voisi saada 
lisätietoa kyselyllä. Jackrussellinterriereitä käytetään jonkin verran metsästykseen, mutta 
ainakaan käyttökoetulosten vähäisen määrän perusteella, metsästys ei ole jackrussellin-
terrierin ensisijainen käyttötarkoitus tällä hetkellä. Käytännön metsästyskäytöstä kannattai-
si kerätä lisätietoja esim. jäsenkyselyllä. 
 
Jackrussellinterrierien omistajat toisaalta harrastavat aktiivisesti, mutta iso osa koirista 
viettää perhe- tai kotikoiran elämää.  
 

 
 
4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai  
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus  
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Jackrussellinterrierillä ei ole PEVISA‐ohjelmaan sisällytettyä luonteen, käyttäytymisen tai 
käyttöominaisuuksien testausta.   
 
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  
 
Jackrussellinterriereillä metsästyskäyttäytyminen on kokonainen ketju käyttäytymismalleja 
vaanimisesta saalin pyydystämiseen ja tappamiseen: 1) etsiminen, 2) tuijotus ja vaanimi-
nen, 3) takaa-ajo, 4) tarttumispurenta, 5) tappopurenta, 6) paloittelu ja 7) syöminen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jackrussellinterrierien pihassapysyminen on heikkoa ja onnettomuusris-
ki suuri. Muut pienet kotieläimet eivät välttämättä sovi yhteen rodun kanssa, koska met-
sästysvietti voi kohdistua niihin. Sopivan kohteen puuttuessa metsästyskäyttäytyminen voi 
kohdistua myös omistajan kannalta sopimattomiin kohteisiin. Jackrussellinterrierierit leikki-
vät usein niin, että lelu lopuksi pilkotaan, mikä on metsästyskäyttäytymisen viimeisiä vai-
heita. Alkuperäisen käyttötarkoituksen vuoksi rodulla on käyttäytymistarpeita, jotka voi olla 
vaikea täysin huomioida ilman metsästyksen toteuttamista. Toisaalta metsästyskäyttäyty-
mistä voi hyödyntää esim. harrastuksissa (koira palkitaan heittämällä lelu, jonka se sitten 
”metsästää”). 
  

Kaiken kaikkiaan jackrussellinterrierin luonteesta ja käyttäytymisestä päivittäistilanteissa 
on edelleen suhteellisen vähän tietoa. Luonnetta mittaaviin tapahtumiin on osallistunut 
vain hyvin pieni osa populaatiosta.  
 
 
4.2.4.1 Luonnetesti ja BH-käyttäytymiskoe 
 

Luonnetesti, koirien lukumäärä (jokainen koira vain kertaalleen) 

Tapahtuma-vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LTE   2 2 7 3 9 12 16 6 15 14 11 

LTE0               1 1 1     

LTE- 1                   3 2 

Yhteensä 1 2 2 7 3 9 12 17 7 16 17 13 

 
Rodun koirista 97 kpl (eli noin 1%) on luonnetestattu. Keskimäärin vuosittain on luonnetes-
tissä käynyt vain 8 koiraa, joka on liian pieni määrä, jotta todella voitaisiin arvioida koko 
kannan luonteita tai sen kehityssuuntia. 6 koiran luonnetesti on keskeytetty ja 3 tulos on 
hylätty. Taulukkoon on korostettuna merkitty yleisimmät osa-alueen tulokset. 
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Luonnetestitulokset osa-alueittain 2001-2012 

Toimintakyky +3 erittäin suuri +2 suuri 

+1 kohtuul-
linen -1 pieni -2 riittämätön 

-3 toiminta-
kyvytön 

kerroin 15 0 8 44 18 4 0 

       

Terävyys 

+2 suuri ilman 
jäljelle jäävää 
hyökkäys-
halua 

+3 kohtuul-
linen ilman 
jäljelle jäävää 
hyök-
käyshalua 

+1 pieni ilman 
jäljelle jäävää 
hyök-
käyshalua 

-1 pieni jäljelle 
jäävin hyökkä-
ys-haluin 

-2 kohtuul-linen 
jäljelle jäävin 
hyök-
käyshaluin 

-3 suuri jäljelle 
jäävin hyökkä-
ys-haluin 

kerroin 1 4 19 50 0 0 1 

       

Puolustushalu 
 -3 hillitse-
mätön  -2 erittäin suuri  +2 suuri, hillitty 

+3 kohtuulli- 
nen, hillitty  +1 pieni  -1 haluton 

kerroin 1 0 0 2 29 33 10 

       

Taisteluhalu +1 erittäin suuri +3 suuri 
+2 kohtuulli-
nen -1 pieni -2 riittämätön -3 haluton 

kerroin 10 2 16 42 12 2 0 

       

Hermo-
rakenne 

+3 rauhal-linen 
ja varma 

+2 suhteellisen 
rauhallinen 

+1 hieman 
rauhaton 

-1 vähän her-
mostunut 

 -2 hermostu-
nut 

-3 erittäin her-
mostunut 

kerroin 35 0 3 68 3 0 0 

       

Temperamentti 
-1 häiritsevän 
vilkas 

 +1 erittäin 
vilkas  +3 vilkas 

+2 kohtuul-
lisen vilkas 

 -2 välinpitä-
mätön  -3 apaattinen 

kerroin 15 4 22 41 7 0 0 

       

Kovuus  -1 erittäin kova  +2 kova 

+3 kohtuul-
lisen kova 

+1 hieman 
pehmeä -2 pehmeä 

 -3 erittäin 
pehmeä 

kerroin 8 0 1 12 49 11 1 

       

Luokse-
päästävyys  +1 mielistelevä 

+3 hyväntah-
toinen, luok-
sepäästävä, 
avoin 

+2 luokse-
päästävä, 
hieman pidät-
tyväinen 

-1 selvästi 
pidättyväinen  -2 hyökkäävä  -3 salakavala 

kerroin 15 0 64 9 1 0 0 

       

Laukaisu-
pelottomuus 

+++ laukaus-
varma 

++ laukaus-
kokematon 

+ paukkuär-
tyisä - laukausaltis -- laukausarka  

  48 19 3 4 0  

 
Kokonaisuutena näistä luonnetestituloksista alkaa muodostua kuva tyypillisestä jackrussel-
linterrierin luonnetestituloksesta. Pistemääriä tarkastellessa tämä ei kunnolla hahmotu, 
mutta kun tuloksia tarkastelee osa-alueessa arvioitavan reaktion tai käytöksen voimakkuu-
den mukaan (esim. puolustushalu välillä hillitsemätön-haluton tai temperamentti häiritse-
vän vilkas – apaattinen), niin jackrussellinterrierille tyypilliset tulokset erottuvat.  Tyypillistä 
tulosta ei pidä sekoittaa luonnestestin rodun ihanneprofiiliin, koska sellaista ei vielä ole 
jackrussellinterrierille määritelty.  
 
Luonnetestissä tyypillisesti jackrussellinterrierillä on kohtuullinen tai pieni toimintakyky; 
terävyys on pieni tai kohtuullinen ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua ja myös puolustusha-
lu on kohtuullinen tai pieni. Taistelunhalu vaihtelee kohtuullisesta molempiin suuntiin (pie-
neen tai suureen). Hermorakenne on lähes aina hieman rauhaton. Temperamentti on vil-
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kas tai erittäin vilkas; kovuudessa yleisin tulos on hieman pehmeä, mutta myös kohtuulli-
sen kovia ja pehmeitä koiria löytyy. Lähes kaikki ovat luoksepäästäviä ja avoimia. Lau-
kaisupelottomuus vaihtelee tyypillisesti laukausvarmasta laukauskokemattomaan.  
 
Yleisesti ottaen huomionarvoisinta on, että lukuun ottamatta laukaisupelottomuutta jack-
russellinterrierille tyypillinen tulos on reaktioiden tai ominaisuuksien kohtuullisuus. Ääripäi-
den reaktiot, hallitsematon aggressiivisuus, pelokkuus tai toimintakyvyttömyys eivät vaikut-
taisi olevan rodulle tyypillisiä. 
 
Vuosina 2005-2012 BH-käyttäytymiskokeeseen on osallistunut 12 jackrussellinterrieriä. 
Yksi koira sai hyväksytyn tuloksen toisella yrittämällä. Kaksi koiraa ei ole nollatuloksen 
jälkeen yrittänyt läpäistä käyttäytymiskoetta uudelleen. Eli yhteensä 10 koiraa on suoritta-
nut BH-käyttäytymiskokeen hyväksytysti. 
 
 
4.2.4.2 MH-luonnekuvaus 
 

 MH-luonnekuvaustulokset: Yleisimmät tulokset (5 kpl tai yli), tummennettuna yleisin (+/-1) 

 Reaktion voimakkuus 1 2 3 4 5  SWE SWE = Ruotsin MH, osa-aluiden keskiarvot 2002-8/2011 

1a Kontakti, tervehtiminen 0 0 3 39 0  3,6 4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen 

1b Kontakti, yhteistyö 0 1 19 22 0  3,4 

3 Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta 
4 Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta 

1c Kontakti, käsittely 1 5 29 7 0  3,2 

3 Hyväksyy käsittelyn 

4 Hyväksyy ja ottaa kontaktia 

                  

2a Leikki 1, leikkihalu 1 7 20 14 0  3,9 

3 Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee  

4 Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen  

2b Leikki 1, tarttuminen 6 11 4 16 5  3,3 

4 Tarttuu heti koko suulla 

2 Ei tartu, nuuskii esinettä  

2c 
Leikki 1, puruote ja 
taisteluhalu 15 2 19 6 0  3,0 

3 Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan. 
Vaihtoehto: korjailee otetta;  
1 Ei tartu esineeseen  

                  

3a Takaa-ajo 1 13 0 11 17 1  3,2 

4 Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy 
saaliille  

1 Ei aloita 
3 Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko 
matkan saalista  

3a Takaa-ajo 2 18 11 1 10 2   

1 Ei aloita 

2 Aloittaa, mutta keskeyttää  
4 Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saa-
liille  

3b Tarttuminen 1 21 12 4 4 1  2,6 

1 Ei kiinnostu saaliista. Vaihtoehto: ei juokse perään 

2 Ei tartu, nuuskii saalista 

3b Tarttuminen 2 26 12 1 3 0   

1 Ei kiinnostu saaliista. Vaihtoehto: ei juokse perään;  

2 Ei tartu, nuuskii saalista 

                  

4 Aktiviteettitaso 0 12 14 16 0  3,4 

4 Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyvät 
vähitellen 

3 Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toi-
mintoja 
2 Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua,seistä tai maata 

                  

5a Etäleikki, kiinnostus 3 14 21 4 0  2,9 

3 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja 

2 Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja  

5b 
Etäleikki, uh-
ka/aggressio 39 2 1 0 0  1,4 1 Ei osoita uhkauseleitä 

5c Etäleikki, uteliaisuus 25 14 3 0 0  2,3 

1 Ei saavu avustajan luo 

2 Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo 
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5d Etäleikki, leikkihalu 29 10 1 0 2  2,4 

1 Ei osoita kiinnostusta 

2 Ei leiki, osoittaa kiinnostusta 

5e Etäleikki, yhteistyö 32 0 5 2 3  1,8 1 Ei osoita kiinnostusta 

                  

6a Yllätys, pelko 6 7 27 1 1  2,9 3 Väistää kääntämättä katsettaan haalarista  

6b 
Yllätys, puolus-
tus/aggressio 33 8 1 0 0  1,9 1 Ei osoita uhkauseleitä 

6c Yllätys, uteliaisuus 5 18 5 6 8  2,6 

2 Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja hou-
kuttelee koiraa 

6d 
Yllätys, jäljellejäävä 
pelko 30 4 6 2 0  1,5 

1 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väis-
tämistä  

6e 
Yllätys, jäljellejäävä 
kiinnostus 27 12 3 0 0  1,4 

1 Ei osoita kiinnostusta haalariin 

2 Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla 

                  

7a Ääniherkkyys, pelko 1 3 29 3 6  2,8 3 Väistää kääntämättä pois katsettaan 

7b 
Ääniherkkyys, uteliai-
suus 9 8 5 8 12  3,7 5 Menee räminälaitteen luo ilman apua 

7c 
Ääniherkkyys, jäljelle-
jäävä pelko 31 2 7 1 1  1,3 

1 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väis-
tämistä  

7d 
Ääniherkkyys, jäljelle-
jäävä kiinnostus 34 6 2 0 0  1,6 1 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan 

                  

8a 
Aaveet, puolus-
tus/aggressio 12 23 6 1 0  2,4 

2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä  

1 Ei osoita uhkauseleitä 

8b Aaveet, tarkkaavaisuus 0 5 19 11 7  3,6 

3 Tarkkailee  aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajas-
ta tai koko ajan toista;  

4 Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja 

8c Aaveet, pelko 7 12 8 3 12  3,1 

2 On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä väli-
matkanottoa 
5 Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee pai-
kalta/ Pakenee 

8d Aaveet, uteliaisuus 15 9 4 3 11  2,2 

1 Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta 
hupun pois/Ei mene ajoissa  

5 Menee katsomaan ilman apua 

8e 
Aaveet, kontaktinotto 
aaveeseen 4 0 4 34 0  3,1 4 Ottaa itse kontaktia avustajaan 

                  

9a Leikki 2, leikkihalu 6 6 19 11 0  3,7 

3 Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee  

4 Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen  

9b Leikki 2, tarttuminen 9 7 12 10 4  3,1 

3 Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan. 
Vaihtoehto: korjailee otetta;  

4 Tarttu esineeseen koko suulla  

                  

10 Ampuminen 8 5 4 15 10  2,1 

4 Keskeyttää leikin/ passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä lau-
kauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin/ passiivisuuteen 

5 Häiriintynyt, pelokas. / Yrittää paeta. / Ohjaaja luopuu ampu-
misesta.  

 
Taulukossa on jackrussellinterrierien MH-kuvaustulokset. Osallistuneita koiria on 46, joista 
neljän kuvauksen on ohjaaja keskeytynyt. 42 koiran tuloksista ei voida vetää mitään pitkäl-
le meneviä johtopäätöksiä, kuitenkin tietyissä kohdissa suurin osa kuvatuista koirista rea-
goi aina samalla tavalla, kun taas toisissa on enemmän hajontaa. MH-
luonnekuvaukseenkaan ei vielä ole jackrussellinterriereille luotua ihanneprofiilia. 
 
Vertailuaineistona on Ruotsin jackrussellinterrierien MH-luonnekuvaustulosten kunkin osa-
alueen keskiarvo (* merkitty sarake), joka on saatavilla SKK:n Avelsdatasta. Ruotsissa on 
kuvattu 2002-2010 yhteensä 252 koiraa, joista 5 koiran kohdalla ohjaaja luopui ampumi-
sesta. 5 koiran kohdalla kuvaus keskeytyi.  



 37 

4.2.4.3 Koiranäyttelyt 
 
Näyttelyt ovat yksi suosituimpia harrastuksista. 2001-2012 välillä 2456 (n. 30%) jackrussel-
linterrieriä on saanut vähintään T tuloksen näyttelystä. Huolimatta käyttäytymismainintojen 
lyhyydestä ja pintapuolisuudesta, ne muodostavat laajimman jackrussellinterrierin käyttäy-
tymistä kuvaavan aineiston. Vuonna 2005 ylitettiin 1000 näyttelykäynnin määrä ja vuoden 
2008 jälkeen määrä on ollut 1500-1900 välillä.  
 
Noin kolmanneksessa näyttelyarvosteluista kuvaillaan arvosteltavan koiran käyttäytymistä. 
Mainintoja on yhteensä n. 3300. Positiivisissa maininnoissa kuvataan joko rodunomaista 
käytöstä tai hyvää luonnetta. Negatiiviset maininnat liittyvät yleisimmin pelokkuuteen tai 
vihaisuuteen (murina tai puremisen yrittäminen). Suurin osa (82%) on positiivisia maininto-
ja. Kuitenkin lähes viidennes (18%) on negatiivisia mainintoja. Kahden vuoden jaksoissa 
tarkasteltuna voidaan havaita muutosta: positiivisten mainintojen osuus on noussut näytte-
lyarvosteluissa. On mahdotonta sanoa, johtuuko negatiivisten mainintojen vähentyminen 
koiramateriaalin paranemisesta vai  esimerkiksi esittäjien kehittymisestä ja koirien parem-
masta kouluttamisesta näyttelyitä varten. 
 

Vuodet Positiivisia % Negatiivisia 
% 

2001-2002 74% 26% 

2003-2004 81% 19% 

2005-2006 82% 18% 

2007-2008 83% 17% 

2009-2010 85% 15% 

 
 
 
4.2.4.4 Eläinlääkäreille suunnatun kyselyn käyttäytymistä koskevat tulokset 
 
Eläinlääkärillä käynti saattaa olla koiralle stressaava tilanne, pahimmillaan koira on todella 
sairas tai sillä on kipuja. Kuitenkin lemmikinomistajan kannalta on tärkeää tietää, miten 
koira todennäköisesti reagoi ollessaan sairas, loukkaantunut tai tuntiessaan kipua.  
 
Tammi-helmikuussa 2011 125 eläinlääkäriasemalle tai eläinlääkärille lähetettiin kysely, 
johon saatiin 40 vastausta. Kyselyssä kysyttiin myös jackrussellinterriereiden käytöksestä, 
erityisesti pelokkuudesta, aggressiivisuudesta ja käsiteltävyydestä. Skaalana käytöstä 
koskevissa kysymyksissä käytettiin viisiportaista aina–usein–joskus–harvoin–ei koskaan.  
 
Saatujen vastausten mukaan jackrussellinterrierit ovat eläinlääkäreiden kokemuksen mu-
kaan: 
- harvoin (30%) tai joskus (50%) aggressiivisia. 
- harvoin (50%) tai joskus (30%) pelokkaita. 
- usein (60%) tai joskus (20%) helposti käsiteltävissä. Käsiteltävyyttä myös kommentoitiin: 
”Kova säheltäminen vaikeuttaa käsiteltävyyttä.” ”Myös pelokkaammat ovat usein helposti 
käsiteltäviä”  
- Harvoin (25%) tai joskus (50%) jackrussellinterrierille pitää laittaa kuonokoppa. 
 
Yleisesti ottaen tuloksista voi sanoa, että jackrussellinterrierin pelokas ja/tai aggressiivinen 
käytös eläinlääkärikäynnillä on ihan mahdollista ja omistajien on hyvä tähän varautua. 
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet  
 
Rotumääritelmän mukaan jackrussellinterrieri on yksi niistä 1800-luvulla kehitetyistä kettu-
terrierikannoista, jotka oli tarkoitettu “juoksemaan kettukoirien kanssa ja menemään 
maanalaisiin luoliin jahtaamaan kettuja ja muuta riistaa”. Jackrussellinterrieri on näistä ma-
talajalkaisin ja sen on myös sanottu olevan “bagman’s dog” (laukkumiehen koira). Tällä  
tarkoitettiin sitä, että koira vietiin saaliseläimen pesälle hevosen satulassa tai repussa.  
 
Jackrussellinterrierin tulisi joko ajaa saaliseläin (Suomessa esim. supikoira tai kettu) ulos 
maanalaisesta pesästään tai pitää haukkuen saalis paikallaan kunnes metsästäjä ehtii 
kaivaa pesän auki. Riistan kohdatessaan jackrussellinterrierin tulisi osoittaa terävyyttä, 
rohkeutta ja periksiantamattomuutta. Maan alla työskennellessään sen pitää myös pystyä 
itsenäiseen päätöksentekoon, mutta samalla totella metsästäjän käskyjä. Jackrussellinter-
riereitä on myös rotumääritelmän mainitsemien käyttötarkoitusten lisäksi käytetty esim. 
talleilla rottien ja muiden jyrsijöiden tappajina.  
 
Jackrussellinterrieri Suomessa on ensisijaisesti käyttötarkoitukseltaan seura- ja harrastus-
koira. Jackrussellinterrieriä kyllä käytetään pienpetojen metsästykseen, mutta metsästys-
käyttö on hyvin rajallista. Kasvattajien kesken on myös huomattavia mielipide-eroja siitä, 
mitä käyttötarkoitusta tulisi painottaa ja onko metsästysominaisuuksien säilyttäminen tar-
peellista ja missä määrin. Osalle metsästykseen ja luolakoirien taipumiskokeeseen osallis-
tumiseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Tämä voi vähentää käyttökokeisiin osallistuvien 
koirien määrää.  
 
Rodun käyttöominaisuuksia voidaan mitata luolakoirien taipumuskokeella (LUT) sekä  
luonnon metsästyskokeella (LUME). Säännöissä todetaan ”Luolakoirien taipumuskokeen  
(LUT) tarkoitus on jalostustyön suunnittelua varten selvittää koirien taipumukset ja  
sopivuus luolassa työskentelyyn.” Vastaavia tilastoja luolakoirakokeista ei ole saatavilla 
rodun alkuperämaasta Englannista, eikä kehittäjämaa Australiasta. 
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Käyttökokeissa ei 1. rekisteröintivuonna käynyt yksikään jackrussellinterrieri. Taipumusko-
keisiin osallistuminen on vaihdellut aaltomaisesti. Eniten koiria on käynyt luolakoirien tai-
pumuskokeessa vuosina 2008 ja 2012 (30 koiraa), eniten tuloksia on saatu vuonna 2007 
(43 tulosta), mikä sekin on hyvin vähän. Edes 1 prosentti koirista ei vuosittain osallistu luo-
lakoirien taipumuskokeeseen. Luolakoirien metsästyskokeeseen osallistuu vielä vähem-
män koiria. Vuonna 2012 yhdistys järjesti 2 luolakoirien taipumuskoetta. 
 
Rodussa on saavutettu käyttövalionarvoja yhteensä 22: luolavalioarvoja (KVA tai KVA-L) 
16 ja metsästysvalionarvoja (KVA-M) 6, joista yksi on ruotsalaiskoiran saavutus. Neljä 
suomalaisesta metsästysvaliosta on myös luolavalio ja yhdellä on myös Ruotsin käyttöva-
lionarvo. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kaikki käyttövalionarvot on saavuttanut 17 suoma-
laiskoiraa, mikä on minimaalinen määrä verrattuna rodun rekisteröintimääriin. 
 
 
 
 
 
 
 

Luolakoirien taipumus- (LUT) ja metsästyskoe (LUME) sekä luonnonluolatarkastus (LUO) 2001-2010 

LUT 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

LUTA 
5 koiraa   1 koiraa 4 koiraa  2 koiraa  4 koiraa  

    

3 koiraa  2 koiraa  

  5 tulosta   1 tulos 4 tulosta 2 tulosta 4 tulosta 3 tulosta 2 tulosta 

LUTB 
10 koiraa 6 koiraa 3 koiraa  6 koiraa  4 koiraa  9 koiraa  3 koiraa  3 koiraa  5 koiraa  7 koiraa  

  16 tulosta 8 tulosta 6 tulosta 13 tulosta 10 tulosta 18 tulosta 3 tulosta 3 tulosta 7 tulosta 12 tulosta 

LUTC 
7 koiraa 5 koiraa 4 koiraa  5 koiraa  7 koiraa  5 koiraa  2 koiraa  

  

6 koiraa  3 koiraa  2 koiraa  

7 tulosta 7 tulosta 6 tulosta 5 tulosta 10 tulosta 10 tulosta 3 tulosta 10 tulosta 6 tulosta 2 tulosta 

LUTD 
4 koiraa 5 koiraa 1 koiraa 3 koiraa  5 koiraa  2 koiraa  1 koira  2 koiraa  4 koiraa  1 koira  

  4 tulosta 5 tulosta 1 tulos 4 tulosta 6 tulosta 2 tulosta 1 tulos 2 tulosta 4 tulosta 1 tulos 

LUT0 
1 koira 1 koira 2 koiraa  3 koiraa  4 koiraa  3 koiraa  4 koiraa  2 koiraa  

  

3 koiraa  

  2 tulosta 1 tulos 2 tulosta 3 tulosta 5 tulosta 3 tulosta 4 tulosta 2 tulosta 3 tulosta 

LUT- 
3 koiraa 5 koiraa 4 koiraa  2 koiraa  8 koiraa  6 koiraa  1 koira  1 koira  1 koira 1 koira  

  4 tulosta 5 tulosta 6 tulosta 2 tulosta 10 tulosta 7 tulosta 1 tulos 1 tulos 1 tulos 1 tulos 

YHT. 
30 koiraa 22 koiraa 15 koiraa  23 koiraa  30 koiraa  29 koiraa  11 koiraa  8 koiraa 19 koiraa  17 koiraa  2 koiraa 

38 tulosta 26 tulosta 22 tulosta 31 tulosta 43 tulosta 44 tulosta 12 tulosta  8 tulosta 25 tulosta 27 tulosta 2 tulosta 

KVA(-L) 5   1 5 1 4     3 2 0 

LUO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

LUME1 
1 koira 1 koira 

  

2 koiraa  4 koiraa  1 koira  1 koira  

        1 tulos 2 tulosta 4 tulosta 4 tulosta 2 tulosta 1 tulos 

LUME0 
    

  

1 koira  

    

1 koira  1 koira  

          2 tulosta 1 tulos 1 tulos 

KVA-M 1     2 2 1           

LUO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

LUO1 
11 koiraa 9 koiraa 3 koiraa  7 koiraa  8 tulosta  7 koiraa  1 koira 3 koiraa  7 koiraa  5 koiraa  2 koiraa  

11 tulosta 9 tulosta 3 tulosta 7 tulosta 9 tulosta 7 tulosta 1 tulos 3 tulosta 7 tulosta 5 tulosta 2 tulosta 

LUO0 
2 koiraa                     
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Metsästyskoirien jäljestyskoe: avoin ja voittajaluokat 2001-2010 
MEJÄ 
VOI 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

VOI1 
2 koiraa 5 koiraa 1 koira  1 koira 

  

1 koira 

          2 tulosta 5 tulosta 1 tulos 1 tulos 1 tulos 

VOI2 
4 koiraa 2 koiraa 2 koiraa  2 koiraa  1 koira 

            7 tulosta 3 tulosta 5 tulosta 4 tulosta 1 tulos 

VOI3 
3 koiraa 3 koiraa 1 koira 3 koiraa  1 koira 

            3 tulosta 5 tulosta 1 tulos 6 tulosta 1 tulos 

VOI0 
3 koiraa 3 koiraa 1 koira 1 koira 1 koira 1 koira 

          4 tulosta 4 tulosta 2 tulosta 2 tulosta 3 tulosta 5 tulosta 

VOI- 
1 koira 

    

1 koira 

              1 tulos 1 tulos 

Yhteensä 
VOI 

13 koiraa 13 koiraa 5 koiraa  8 koiraa 3 koiraa  2 koiraa  

          17 tulosta 17 tulosta 9 tulosta 14 tulosta 5 tulosta 6 tulosta 

                        

MEJÄ 
AVO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

AVO1 
7 koiraa 9 koiraa 5 koiraa  1 koira 3 koiraa  1 koira  1 koira  

        7 tulosta 10 tulosta 5 tulosta 1 tulos  4 tulosta 1 tulos 2 tulosta 

AVO2 
2 koiraa 4 koiraa 2 koiraa  

  

1 koira  

        

1 koira  1 koira 

2 tulosta 4 tulosta 3 tulosta 2 tulosta 2 tulosta 1 tulos 

AVO3 
4 koiraa 3 koiraa 2 koiraa  1 koira  1 koira  

        

1 koira 1 koira 

4 tulosta 3 tulosta 2 tulosta 1 tulos 1 tulos 1 tulos 1 tulos 

AVO0 
6 koiraa 4 koiraa 4 koiraa  1 koira 

  

2 koiraa  

      

2 koiraa  1 koira 

8 tulosta 4 tulosta 4 tulosta 1 tulos 2 tulosta 2 tulosta 1 tulos 

AVO- 
1 koira 

                

1 koira 

  1 tulos 1 tulos 

Yhteensä 
AVO 

20 koiraa 20 koiraa 13 koiraa  3 koiraa  5 koiraa  3 koiraa  1 koiraa  

    

5 koiraa  3 koiraa  

22 tulosta 21 tulosta 14 tulosta 3 tulosta 7 tulosta 3 tulosta 2 tulosta 6 tulosta 3 tulosta 

                        

Yhteensä 
33 koiraa 33 koiraa 18 koiraa  11 koiraa  8 koiraa  5 koiraa  1 koiraa  

    

5 koiraa  3 koiraa  

39 tulosta 38 tulosta 23 tulosta 17 tulosta 12 tulosta 9 tulosta 2 tulosta 6 tulosta 3 tulosta 

 
MEJÄ-harrastus oli rodun alkuvuosina hyvin vähäistä, vuosina 2001 ja 2004-2005 yksi-
kään koira ei osallistunut MEJÄ-kokeeseen. Tämän jälkeen nousu on kuitenkin ollut selvää 
ja erityisesti koekäynneissä huomaa yhdistyksen oman MEJÄ-leirin ja –kokeen (ensim-
mäinen koe vuonna 2010) vaikutuksen koekäyntien määrässä. Edelleenkään harrastaja-
määrät eivät ole suuria, mutta koekäyntien määrä on kolminkertainen ja kokeissa käyvien 
yksilöiden määrä 6-kertainen vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Jälkivalioita on toistai-
seksi vain yksi. 
 
Lukuun ottamatta agilityä (ja näyttelyitä) osallistuminen kokeisiin ja kilpailuihin on vähäistä. 
Jackrussellinterrieri on aktiivinen koira, joten erilaiset harrastukset tai muut virikkeet ovat 
tarpeen.  
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4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen  
 
4.2.6.1 Ongelmakäyttäytyminen 
 
Suomen Jackrussellinterrierit ry:n tietoon on tullut yksittäistapauksia, joissa koira kärsii 
eroahdistuksesta, joka ilmenee haukkumisena omistajan poissa ollessa ja/tai tuhoavana 
käyttäytymisenä. Samoin yksittäistapauksina tietoon on tullut aggressiivista käytöstä oman 
perheen ihmisjäseniä kohtaan ja/tai saman perheen koiria kohtaan. Aggressiivisella käy-
töksellä tarkoitetaan murinaa ja näykkimistä, mutta myös purematapauksia on ollut. Jois-
sakin tapauksissa on jopa päädytty lopetukseen tai kodinvaihtoon. Vihaisuutta vieraita koi-
ria kohtaan myös ilmenee. Lisäksi remmiräyhäämisestä keskustellaan myös rodun piirissä 
säännöllisesti, sen syyt ilmeisesti vaihtelevat. Ongelmakäyttäytymisen yleisyys ei ole tie-
dossa ja se tulee selvittää. 
 
Rodussa on myös sairauksia, jotka saattavat aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä. Täl-
läisiä ovat kipua aiheuttavat sairaudet kuten esimerkiksi selkämuutokset, aivojen toimin-
taan vaikuttavat sairaudet kuten epilepsia tai näkökykyyn vaikuttavat sairaudet kuten kata-
rakta ja linssiluksaatio, joka voi aiheuttaa myös voimakasta kipua silmissä. 
 
Vuonna 2005 toteutetussa kyselyssä ääni- ja paukkuarkuutta koskevaan kohtaan vastattiin 
168 koiran kohdalta, näistä 43 koiran (26 %) kerrottiin olevan ääni- tai paukkuarkoja. Ar-
kuutta koskevassa kohdassa, johon saatiin vastaus 169 koiran osalta, ilmoitettiin 41 koiran 
(24 %) osoittaneen arkuutta. Aggressiivisuutta oli osoittanut 19 koiraa (11 %), tähän koh-
taan saatiin vastaus 170 koiran osalta.  
 
Luonne- tai käyttäytymisongelmia kerrottiin olevan 18 koiralla, vastauksia tässä  
kohdassa oli yhteensä 167 kpl. Luonne- tai käyttäytymisongelmia kuvailevassa osassa  
mainittiin mm. jo aikaisemmissakin kysymyksissä ilmi tulleet ääni- ja paukkuarkuus,  
yleinen arkuus tai pelokkuus esim. lapsia tai muita koiria kohtaan sekä aggressiivisuus.  
Lisäksi ilmi tuli eroahdistuneisuutta ja liiallista dominoivuutta. Toisaalta  
jackrussellinterrierin työkoiraominaisuuksien kannalta positiivisena puolena monen koiran  
kohdalla mainittiin voimakas riistavietti. 
 
 
4.2.6.2 Lisääntymiskäyttäytyminen 
 
Kesällä 2011 julkaistiin rotuyhdistyksen kotisivuilla pentue- ja terveyskyselyt. Kyselyihin voi 
vastata myös nimettömänä. Osittain vastaajajuokko näissä kahdessa kyselyssä on var-
masti samaa. Molemmissa kyselyissä kaikkiin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista, 
siksi kyselyn vastausmäärä ja kysymysten vastausten määrät eivät ole samat. Pen-
tuekyselyyn saatiin yhteensä 248 vastausta. Suurin osa pentueista, joista kasvattaja oli 
kyselyyn vastannut, olivat syntyneet vuoden 2005 jälkeen.7 Terveyskyselyyn saatiin vasta-
ukset 148 nartusta. 
 

                                                        
7 Syntymävuodet ennen tai vuonna 2000: 2 kpl, 2001-2004: 34 kpl, 2005-2008: 93 kpl ja 2009 
tai sen jälkeen: 112 kpl pentueita. 
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Tässä luvussa kerrotut luvut ja prosenttiosuudet viittaavat em. kyselyihin, ellei toisin maini-
ta. Koska kyselyihin on vastannut rajallinen määrä kasvattajia ja koiranomistajia, eivät ky-
selyiden vastaukset välttämättä kerro koko populaation tilasta, vaan niitä on pidettävä 
suuntaa-antavina. Jatkossa kyselyistä käytetään myös lyhenteitä: pentuekysely PK ja ter-
veyskysely TK.  
 
Jackrussellinterriereillä on tyypillisesti säännölliset juoksut (säännölliset juoksut PK: 98 %;  
TK: 94 % kysymykseen vastanneista). Juoksuväli on yleisimmin 5-6 kk (PK: 37 %; TK: 40 
% kysymykseen vastanneista), 7-8 kk (PK 42 %; TK: 51 %) tai 9-10 kk (PK: 19 %; TK: 6 
%). Lyhyempi tai pitempi juoksuväli ilmoitettiin vain yksittäisissä vastauksissa. 
 
Terveyskyselyssä valeraskausoireista kerrottiin (n=145), että 41 % nartuista ei ole huomat-
tavissa valeraskausoireita, 38 % nartuista oireet olivat lieviä ja 21 %:lla voimakkaita. 10 
nartun valeraskausoireet olivat vaatineet lääkehoitoa (7 % kysymykseen saaduista vasta-
uksista). 
 
Pentuekyselyn mukaan jackrussellinterrierit astutetaan useimmiten 9.-14. päivänä juoksun 
alusta (n=245). 1. astutuspäivän kerrottiin olevan 9.-10. päivä 20 %; 11.-12. päivä 43 % ja 
13.-14. päivä 19 % tapauksissa. 8. päivä tai sitä ennen astutettin 5 % nartuista ja 15. päivä 
tai sen jälkeen astutettiin 7 % nartuista. 4 % vastauksista 1. astutuspäivää ei osattu kertoa. 
 
Astutuskerrat ovat useimmiten kasvattajan päätös, joten astumiskertojen määrä kertoo 
enemmän kasvattajien tavasta toimia (kuinka usein narttu viedään uroksen luo) kuin koiri-
en lisääntymiskäyttäytymisestä. Pentuekyselyyn saatujen vastausten (n=242) mukaan 2 
kertaa on yleisin astutuskertojen määrä (47 %). Yhteen astutuskertaan tyydyttiin 24 % ta-
pauksista ja 3 kertaa astutettiin 18 % tapauksista. 4 kertaa tai yli astutettiin 8 % pentueista. 
4 % vastauksista ei osattu sanoa astutuskertojen määrää.  
 
Mahdollisesti 1. astutuspäivää tai astutuskertojen määrää ei osattu kertoa, jos niitä ei 
muistettu, eikä muistiinpanoja ollut. Erikseen tiedon puuttumisen syyksi mainittiin myös 
muutamassa tapauksessa uroksen ja nartun oleskelu vapaasti keskenään. 
 
Pentue- ja terveyskyselyissä kysyttiin myös astutuksen sujumisesta (PK n=236; TK n=70). 
Koirien avustaminen vähäisesti on yleistä (PK: 66 %; TK: 43 %). Pentuekyselyn monivalin-
takysymyksessä vähäisestä avustamisesta esimerkkeinä oli mainittu nartun pannasta kiin-
ni pitäminen ja nalkissa olevien koirien pitäminen paikallaan. Vastauksista ei voi päätellä 
tarvitsisivatko koirat todella ihmisten vähäistä apua astutuksen onnistumiseen vai onko 
kyseessä kasvattajien ja urosten omistajien tapa toimia astutustilanteissa. Positiivista ro-
dun kannalta on, että astutukset onnistuivat myös kokonaan ilman ihmisten puuttumista 
koirien toimintaan (PK: 28 %, TK: 54 %). Pentuekyselyssä 5 tapauksessa ja terveyskyse-
lyssä 2 tapauksessa astutus ei olisi onnistunut ilman ihmisten astutukseen puuttumista 
ja/tai avustamista. Pentuekyselyn vastauksissa kerrottiin, että 3 astutusta oli tehty keino-
siemennyksellä. Yhdessä vastauksessa ei keinosiemennyksen syytä kerrottu, kahdessa 
vastauksessa syyksi ilmoitettiin uroksen kaukainen etäisyys.  
 
Pentuekyselyyn osallistuneissa pentueissa (n=234) 32 % uroksista astui ensimmäistä ker-
taa, 68 % oli astunut aiemminkin. Terveyskyselyiden vastauksissa ilmoitettiin 18 urosta 
käytetyksi jalostukseen: näistä 17 astui itse, yhden uroksen kohdalla kerrottiin astutuksen 
onnistuvan avustamalla.  
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Pentuekyselyn nartun tyhjäksi jäämistä koskevan kysymyksen vastauksissa kerrottiin 91 % 
astutetuista nartuista tiinehtyneen aina astutettaessa. 15 vastauksessa narttu oli jäänyt 
yhden kerran tyhjäksi, 3 vastauksessa nartun kerrottiin jääneen tyhjäksi kaksi kertaa. Kos-
ka kyseessä oli pentuekysely, kaikki nartut olivat saaneet pentuja. Täysin hedelmättömien 
narttujen määrästä luku ei siis kerro. 
 
Pentuekyselyn vastausten mukaan suurimmalla osalla nartuista (95 %)  tiineysaika sujuu 
ilman terveys- tai käytösongelmia (n=238).  
 
Terveyskyselyssä kysyttiin yleisesti nartun kaikkien synnytysten sujumisesta.  Terveysky-
selyyn synnytysten sujumisesta saatiin vastaus 65 nartun kohdalla. 49 % oli synnyttänyt 
aina luonnollisesti ilman apua. Aina tai joskus apua oli tarvinnut 23 % nartuista. Aina tai 
joskus oli keisarinleikattu 28 % nartuista. Terveyskyselyn nartuista 43 % oli saanut yhden 
pentueen, 32 % 2 pentuetta ja 25 % 3-4 pentuetta. 
 
Pentuekyselyssä synnytystä koskevat kysymykset kohdistuivat yksittäiseen pentueeseen. 
Vastauksissa kerrottiin, että synnytys oli sujunut  ilman apua 54 % tapauksista, kasvattajan 
apua oli tarvittu 28 % ja eläinlääkärin 19 % synnytyksistä. Eläinlääkäriltä synnytykseen 
saatuja apuja ovat vetäminen, lääkehoidot ja keisarinleikkaus. Jos kasvattaja joutui turvau-
tumaan eläinlääkärin apuun, päädyttiin eläinlääkärin vastaanotolla 84 % tapauksista keisa-
rinleikkaukseen.  
 
Pentuekyselyyn vastanneet kertoivat keisarinleikkauksen syiksi osittaisen polttoheikkou-
den (18 vastausta), pennun virheasennon (7 vastausta), täydellisen polttoheikkouden (5 
vastausta), pentujen vähäisen määrän (1-2 pentua) (5 vastausta), pennun kehityshäiriön 
(2 vastausta), oman vaatimuksen (1 vastaus) ja eläinlääkärin virheen (1 vastaus). Useim-
miten päätös keisarinleikkauksesta tehtiin vasta, kun synnytyksessä ilmeini ongelmia (31 
vastausta), eikä etukäteen (4 vastausta). Hieman useammin koko pentue syntyi keisarin-
leikkauksella (24 vastausta) kuin että osa pennuista syntyi normaaliteitse ennen leikkausta 
(16 vastausta). 
 
Kyselyiden perusteella voidaan arvioida, että noin 20 % jackrussellinterriereiden synnytyk-
sistä päätyy keisarinleikkaukseen. Lukua on pidettävä liian suurena, koska rodun raken-
teeseen ei liity anatomisia ongelmia, jotka estäisivät normaalin synnytyksen. 
 
Pentujen hoitamisesta kysyttiin sekä pentue- (n=243), että terveyskyselyssä (n=64).  
Suurin osa nartuista hoiti pentuja hyvin ja vietti niiden kanssa aikaa vapaehtoisesti esim. 
leikkien niiden kanssa (PK: 93 %; TK: 97 %). Vastauksista ilmeni myös, että osa nartuista 
imetti pentuja riittävästi, mutta ei juuri viettänyt niiden kanssa aikaa (PK: 6 %; TK: 0 %). 
Muutamissa tapauksissa narttu oli välinpitämätön pentujen suhteen, mutta antoi niiden 
imeä ja oli pentujen luona, jos ihminen sen pentujen luokse laittoi (PK: 1 %; TK: 3 %). Ky-
selyiden valossa suuria puutteita jackrussellinterrierinarttujen hoivakäyttäytymisessä ei ole. 
  
Kummankaan kyselyn vastauksissa ei kerrottu, että narttu olisi jättänyt pennut kokonaan 
hoitamatta niin, että oltaisiin tarvittu lisäruokintaa tai sijaisemoa. Jalostustoimikunnan tie-
toon on kuitenkin tullut muuta kautta muutama tapaus, joissa on turvauduttu lisäruokintaan 
tai keinoemoon, koska maidoneritys ei ole ollut riittävää tai emo ei ole hoitanut pentuja.  
 
Noin 10 % pentuekyselypentueista (n=246) oli nartulla pentujen syntymän ja niiden luovu-
tuksen välillä terveydellisiä tai käytösongelmia. Pentuekyselyn vastauksissa kerrottiin seu-
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raavista terveysongelmista: kalkkikramppi (7 vastausta), nisätulehdus (6 vastausta) ja ripu-
li (4 vastausta). Seuraavia terveysongelmia vastauksissa oli yksi kutakin: kohtu-, korva-, 
virtsatie- tai keisarinleikkaushaavan tulehdus, allerginen reaktio ja kennelyskä. Lisäksi ter-
veyskyselyssä kerrottiin kolmella nartulla olleen yhden kalkkikrampin ja yhdellä kaksi 
(kaikki olivat saaneet kaksi pentuetta). Käytösongelmista mainittiin pentuekyselyvastauk-
sissa kaksi kutakin seuraavista: aggressiivisuus, apatia ja ahdistus. Lisäksi kahdessa vas-
tauksessa kerrottiin käytösongelmasta, mutta ei täsmennetty millainen ongelma oli ky-
seessä. 
 
Pentuekyselyssä kysyttiin myös missä iässä pennut erotettiin emästään, sekä mistä iästä 
alkaen kasvattaja luovutti pennut uuteen kotiin.  
 
Pentujen erottaminen emästään alkaen: 

4 viikkoa tai alle 5 viikkoa 6 viikkoa 7 viikkoa 8 viikkoa 9 viikkoa 10 vkoa tai yli 

1 pentue 6 pentuetta 32 pentuetta 89 pentuetta 102 pentuetta 21 pentuetta 16 pentuetta 

       

Pentujen luovuttaminen uuteen kotiin alkaen: 

 5 viikkoa 6 viikkoa 7 viikkoa 8 viikkoa 9 viikkoa 10 vkoa tai yli 

 2 pentua 1 pentu 64 pentuetta 128 pentuetta 20 pentuetta 9 pentuetta 

 
 
Pennut 
Pentueet jaoteltuna pentueiden koon mukaan 

1 pennun pen-
tue 

2 pennun 
pentue 

3 pennun 
pentue 

4 pennun 
pentue 

5 pennun 
pentue 

6 pennun 
pentue 

7 pennun 
pentue 

8 pennun 
pentue 

9 pennun 
pentue 

11 kpl 12 kpl 48 kpl 65 kpl 65 kpl 21 kpl 5 kpl 3 kpl 1 kpl 

         

Pentueet jaoteltuna pentueeseen syntyneiden urosten määrän perusteella 

1 uroksen pen-
tue 

2 uroksen 
pentue 

3 uroksen 
pentue 

4 uroksen 
pentue 

5 uroksen 
pentue 

6 uroksen 
pentue 

   

67 kpl 79 kpl 45 kpl 92 kpl 45 kpl 1 kpl    

 

Pentueet jaoteltuna pentueeseen syntyneiden narttujen määrän perusteella 

1 nartun pentue 2 nartun 
pentue 

3 nartun 
pentue 

4 nartun 
pentue 

5 nartun 
pentue 

    

65 kpl 77 kpl 46 kpl 138 kpl 25 kpl     

Pentuekooltaan pentuekyselyn vastaukset vaikuttavat edustavan kohtuullisen hyvin jack-
russellinterrieripopulaatiota. KoiraNetin laskema keskimääräinen pentuekoko on 4 pentua. 
Narttu- ja urospentujen suhde on 48,5 % - 51,5 %. 
 
Pentuekyselyssä kysyttiin millaisia pennut olivat syntyessään. Vaihtoehtoina olivat pirteitä 
ja elinvoimaisia; vaativat hieromista tms. elvyttävää apua ja syntyi kuolleena tai kuoli välit-
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tömästi synnytyksen jälkeen. Saman pentueen kohdalla vastaaja sai laittaa rastin useam-
paan kohtaan. 84 % pentuekyselypentueista kaikki tai osa pennuista oli pirteitä. 14 % pen-
tueista kaikki tai osa pennuista tarvitsivat elvyttävää apua. 9 % pentueista kaikki tai osa 
pennuista syntyi kuolleena tai kuoli välittömästi synnytyksen jälkeen. 
 
Jos pentuja kuoli synnytyksen ja luovutuksen välillä, pentuekyselyn vastausten valossa 
kuolemantapaukset painottuivat synnytykseen tai aikaan välittömästi sen jälkeen (69 % 
vastauksista). Kuolemantapaukset vähenivät sitä mukaa mitä vanhemmiksi pennut tulivat. 
Vastauksissa kerrottiin alle 2 viikkoisena kuolleen 8 pennun, 2-4 viikkoisena 2 pennun ja 
5-6 viikkoisena 2 pennun. Pentujen kuolinsyytä kysyttiin myös: hapenpuute tai synnytyk-
sen pitkittyminen (10 vastausta), kitalakihalkio (4 vastausta), päälaki- tai vatsa-aukile (2 
vastausta), muu kehityshäiriö (7 vastausta), keskoisuus (4 vastausta), nestettä keuhkoissa 
(1 vastaus), geenitestattu sairaaksi PLL:n suhteen (1 vastaus). Kuolinsyy kerrottiin tunte-
mattomaksi 8 vastauksessa. Ilmoitetuista kuolinsyistä noin puolet oli kasvattajien omia, 
noin puolet eläinlääkärin arvioita.  
 
Pentuekyselyn mukaan jackrussellinterrieripennut ovat kohtuullisen terveitä ennen luovu-
tusta. Noin 9 % pentueista (n=237) kaikki tai osa pennuista sairasti tai kärsi tapaturman. 
Ihottuma (5 vastausta), ripuli (2 vastausta), silmätulehdus (2 vastausta), kennelyskä (1 
vastaus), bakteeritulehdus (1 vastaus), hengitystieongelma (1 vastaus), virtsatietulehdus 
(1 vastaus), kehityshäiriö (1 vastaus) ja jalkamurtuma (1 vastaus) nimettiin, 5 vastaukses-
sa ei täsmennetty millainen ongelma oli ollut kyseessä. 
 
Eläinlääkärintarkastukset kertovat enemmän kasvattajien tavoista kuin pentueesta, mutta 
tämäkin puoli on selvittämisen arvoista. Pentuekyselyn vastauksissa kerrottiin, että ennen 
luovutusta valtaosa (98 %) pentueista käytettiin eläinlääkärintarkastuksessa (n=233). Sen 
sijaan BAER- eli kuulotestissä käyttäminen ei ole kuulu kaikkien kasvattajien tapoihin: 15 
% pentueista käytettiin BAER-testissä ennen luovutusta (n=238). 
 
Erilaisten purenta- ja hammasvikojen jälkeen (yläpurenta mainittu 18 pentuekyselyn vas-
tauksessa, alapurenta 14 vastauksessa, muita 6 vastauksessa) yleisin ennen luovutusta 
todetuista vioista on kivesten laskeutumattomuus (mainittu 21 vastauksessa). Pen-
tuekyselyn vastauksissa muita ennen luovutusta todettuja vikoja ovat häntämutka (16 vas-
tausta), napatyrä (11 vastausta), kuurous (2 vastausta) tai puolikuurous (6 vastausta), sy-
dämen sivuääni (4 vastausta), lonkkaongelma (1 vastaus) ja silmän kehityshäiriö (1 vasta-
us). 
 
 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä on-
gelmakohdista sekä niiden korjaamisesta 

Jackrussellinterrierien käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmät tiedossa olevat ongelma-
kohdat ovat: 

- pelokkuus näyttelytilanteessa 
- murina tai puremisen yrittäminen näyttelytilanteessa 
- harvoin tai joskus aggressiivinen eläinlääkärissä 
- harvoin tai joskus pelokas eläinlääkärissä 
- paukku- tai ääniarka 
- yleinen arkuus tai pelokkuus esim. lapsia tai muita koiria kohtaan 
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- eroahdistus 
- liiallinen dominoivuus 

Näyttelyarvosteluiden perusteella (kohta 4.2.4.3) huomataan selkeimmin jackrussellinter-
rierien käyttäytymisen parantuneen vuodesta 2001. Negatiivisten mainintojen määrä näyt-
telyarvosteluissa on pudonnut 21 %:sta 15 %:iin vajaan kymmenen vuoden aikana. Näyt-
telykäyntien määrä on kasvanut tuona aikana moninkertaiseksi. Näyttelyarvostelujen posi-
tiivisten luonnemainintojen määrän lisääntyminen voi osaltaan johtua koiranomistajien tie-
don ja taitojen kasvusta, sillä näyttelyiden suuri suosio vaatii koiran esittämiseltä nykyään 
enemmän kuin vuonna 2001. Tämä kehitys on kuitenkin oikeasuuntainen ja kannatettava, 
johtui se sitten koirien luonteen tai omistajien koirankäsittelytaitojen parantumisesta. 

Eläinlääkärikäynnillä ilmenevät ongelmat saattavat johtua pelon ja aggression sijaan myös 
vähäisestä totuttamisesta käsittelyyn sekä tietenkin kivusta. Kasvattajien on tärkeä neuvoa 
pennunostajia totuttamaan pentu kaikenlaiseen käsittelyyn ja opettaa pentu olemaan pai-
kallaan ja rauhoittumaan. Hyvin tapakasvatettu ja omistajansa hallinnassa oleva koira on 
kipeänäkin helpommin käsiteltävissä eläinlääkärissä.  

Vuonna 2005 teetetyn kyselyn esille tuomat ongelmat ovat myös osittain tapakasvatuksel-
la korjattavissa. Eroahdistus sekä yleinen arkuus ovat ensisijaisesti oireita vähäisestä tai 
riittämättömästä totutuksesta tilanteeseen. Erittäin pelokkaita tai arkoja, toimintakykynsä 
menettäviä, tapauksia ei Jalostustoimikunnan tietoon ole tullut. Usein omistajan araksi ku-
vailema jackrussellinterrieri on ennemmin pehmeä ja pidättyväinen kuin suoranaisesti arka 
tai pelokas.  

Liiallinen dominoivuus ei niinkään ole merkki jackrussellinterrierin luonteesta vaan rodun 
suuresta suosiosta, jolloin koiria päätyy vääränlaisille omistajille. Osaamattomissa käsissä 
voimakastahtoinen jackrussellinterrieri saa aikaan tuhoa. Kasvattajien onkin erittäin tärke-
ää tutustua pennunottajiin kunnolla ja kasvattajia kannustetaan tarvittaessa teettämään 
pentutestin pentueen luonnejakauman selvittämiseksi. Pennunottajille tulee myös tehdä 
selväksi, ettei jackrussellinterrieri ole synnynnäinen temppukoira vaan sille pitää opettaa 
asiat kuten kaikille muillekin koiraroduille.  
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4.3. Terveys ja lisääntyminen  
 
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet  
 
Jackrussellinterrierin ensimmäinen PEVISA-ohjelma tuli voimaan vuoden 2004 alussa. 

Pentujen vanhemmista tulee olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätar-
kastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhem-

pi.  Ohjelma on voimassa 1.1.2009-31.12.2013.   
 
Toinen samansisältöinen PEVISA-ohjelma astui voimaan välittömästi ensimmäisen jäl-
keen.  

Pentujen vanhemmista tulee olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätar-
kastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhem-

pi.  Ohjelma on voimassa 1.1.2009-31.12.2013.   
 
 
4.3.1.1 Patellaluksaatio  
  
Patellaluksaatiossa eli polvilumpion sijoiltaan menossa toinen tai molemmat polvilumpiot  
luksoituvat. Riippuen luksaation asteesta polvilumpio menee pois paikoiltaan joko  
normaalin liikunnan aikana ja/tai käsin polviniveltä manipuloidessa. Perinnöllinen  
patellaluksaatio on synnynnäinen vika. Sen oletetaan periytyvän resessiivisesti ja  
polygeenisesti eli väistyvästi useamman geenin välityksellä. Suora polvikulmaus altistaa 
patellaluksaatiolle. Patellaluksaatio voi olla joko toisessa tai molemmissa jaloissa ja  
luksaation vakavuus voi olla eriasteinen saman koiran polvissa.  
  
Patellaluksaation vakavuutta arvioidaan Putnamin asteikolla 1-4. Ensimmäisen asteen  
patellaluksaatiossa koiran polvinivel on lähes normaali, eikä aiheuta koiralle mitään  
haittaa. Vakavammat patellaluksaatiot voivat aiheuttaa koiralle kipua ja liikkumisvaikeuksia  
ja ne voivat vaatia leikkaushoitoa. Patellaluksaatiosta kärsivä koira voi välttää painon  
laittamista kyseiselle jalalle, se voi ontua tai jättää askelia väliin. Jos koiralla on  
molemmissa jaloissa vakava polvivika, se voi liikkua loikkien tai hypähdellen ja selkä  
köyryssä.  
 
Suomen Jackrussellinterrierit ry jo vuosia ennen rodun virallistamista ja PEVISA:n  
toimeenpanoa suositteli, että jalostuskoirilta tutkittaisiin polvet. Rodun kannalta polvien 
tilannetta voidaan pitää hyvänä sekä tutkittujen koirien määrän, että tutkimustulosten suh-
teen: 1995-2011 syntyneistä 37% on polvitutkittu, näistä 95% on ollut polvet 0. Polvitulos 1 
on 5% ja ja polvitulos 2 on 1% koirista8. 5 koiralla on ollut polvitulos 3.  
 
Ruotsissa on polvitarkastettu 2002-2012 yhteensä 774 koiraa, joista polvitulos 1 on 31:llä, 
polvitulos 2 on 15:llä ja polvitulos 3 yhdellä koiralla. 
 

                                                        
8 KoiraNet pyöristää prosentit, siksi kokonaissumma menee yli 100%. 
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Polviniveltilasto, lähde KoiraNet 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 4 Yhteensä 

1995 5 4 1 0 0 0 5 

1996 8 7 1 0 0 0 8 

1997 7 7 0 0 0 0 7 

1998 25 24 0 1 0 0 25 

1999 27 25 2 0 0 0 27 

2000 74 67 5 2 0 0 74 

2001 145 86 5 3 0 0 94 

2002 217 110 5 0 0 0 115 

2003 311 152 11 0 0 0 163 

2004 375 159 6 0 0 0 164 

2005 504 207 9 1 1 0 218 

2006 686 305 13 2 0 0 320 

2007 728 283 17 2 0 0 302 

2008 859 258 14 1 2 0 275 

2009 891 276 14 1 1 0 292 

2010 917 245 9 1 1 0 256 

2011 945 113 2 0 0 0 115 

YHT. 6724 2328 114 14 5 0 2460 

YHT. %  Tutkittuja: 37%  95 % 5 % 1 % 0 % 0 %   

 
Jalostukseen käytettävillä yksilöillä polvituloksen pitäisi olla Putnamin asteikolla 0 tai kor-
keintaan 1. Jos toisella vanhemmalla on polvitulos 1, yhdistelmän toisella osapuolella tulisi 
olla polvitulos 0. Jos koiran polvitulos on Putnamin asteikolla 2-4, sitä ei tulisi käyttää jalos-
tukseen. Tavoitteena on, että mahdollisimman monella jalostukseen käytettävällä koiralla 
polvet ovat 0/0. 
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4.3.1.2 Perinnölliset silmäsairaudet 
 
Silmätutkimustilasto 1995-2011 syntymävuoden mukaan 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä 
Terveitä 
% 

1995   6   5 83 % 

1996   11   10 91 % 

1997   9   6 67 % 

1998   29   22 76 % 

1999   30   18 60 % 

2000   77   75 97 % 

2001 145 95 66 % 83 87 % 

2002 217 115 53 % 104 90 % 

2003 311 168 54 % 155 92 % 

2004 375 173 46 % 157 91 % 

2005 504 226 45 % 202 89 % 

2006 686 326 48 % 281 86 % 

2007 728 303 42 % 275 91 % 

2008 859 281 33 % 257 91 % 

2009 891 295 33 % 265 90 % 

2010 917 247 27 % 233 94 % 

2011 945 116 12 % 109 94 % 

 
Silmämuutosdiagnoosit 1995-2011 (syntymävuoden mukaan)   

Diagnoosi Esiintymiä 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 2253 

    

Kortikaalinen katarakta, todettu 43 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 31 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 5 

Punktaatti katarakta, todettu 4 

Nukleaarinen katarakta, todettu 3 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 2 

Kaihin laajuus, lievä 20 

Kaihin laajuus, kohtalainen 4 

Kaihin laajuus, laaja 3 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 27 

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 5 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä 1 

Nukleaarinen katarakta, epäilyttävä 1 

Punktaatti katarakta, epäilyttävä 1 

  

Linssiluksaatio, todettu 4 

Linssiluksaatio, epäilyttävä 11 

Glaukooma, kohonnut silmänpaine 1 

Lasiaisen rappeuma, todettu 19 

Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä 6 

    

Distichiasis, todettu 103 
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Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 17 

Ektooppinen cilia, todettu 10 

Caruncular trichiasis, todettu 5 

Trichiasis, todettu 4 

Ektooppinen cilia, epäilyttävä 1 

  

PPM, todettu 3 

PPM, iris-kornea, todettu 2 

PPM, iris-iris, todettu 9 

PPM, diagnoosi avoin 83 

PPM, iris-iris, diagnoosi avoin 1 

    

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 7 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 13 

    

RD, geograafinen, todettu 2 

RD, multifokaali, todettu 5 

    

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 4 

Muu verkkokalvon sairaus, todettu 1 

Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 2 

Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, todettu 1 

Iris coloboma, todettu 1 

Sarveiskalvon degeneraatio, todettu 1 

PRA, epäilyttävä 1 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, epäilyttävä 1 

Keratiitti, epäilyttävä 1 

 
Vanhoja koiria tarkistetaan valitettavan vähän. Niistä koirista, jotka löytyvät merkinnällä ”ei 
perinnöllisiä silmäsairauksia” tai PPM iris-iris –diagnoosilla KoiraNetistä vain kolmannes on 
saanut tämän diagnoosin yli 5-vuotiaana.  
 
Ruotsissa on tehty yhteensä 1031 silmätarkastusta 2002-2012. Sielläkin on löytynyt mm. 
kaihia (36 mainintaa), linssiluksaatiota (1), PPM:ää (8) ja muutoksia lasiaisissa (6). 
 
PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin 
osittain tai kokonaan. Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaa-
linen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. Tämä on tilanne 
myös jackrussellinterriereillä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Jackrussellinter-
riereillä sairastumisikä vaihtelee 1,5 vuodesta yli 10 vuoteen. Kaihin ensimmäisten merkit 
näkyvät keskimäärin 4,5v iässä, mutta keskihajonta on 2,3v. 68% koirista siis voidaan to-
deta kataraktan merkkejä 2,2v-6,8v iässä. 
 
Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samen-
tuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koi-
ran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen 
tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerk-
kinä hankitusta katraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelli-
seksi kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi 
vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli linssin ko-
vettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikääntymi-
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seen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu ’opaalinharmaaksi’. Näkökykyyn se ei vai-
kuta.  
 
Perinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmä-
tutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen 
kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatio-
menetelmällä. Paras leikkaustulos saadaan, kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos 
on täydellinen. Hoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on terve. Perinnöllinen kata-
rakta voi esiintyä yhdessä PRA:n kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen 
kaihi.  
 
Kaihia on jackrussellinterriereillä silmän eri osissa: mm. posterior polaarista, nukleaarista, 
kortikaalista, punktaattia kataraktaa on todettu. 
 
Perinnöllistä kataraktaa sairastavaa koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.  
Jos koiran lähisukulainen saa perinnöllinen katarakta -diagnoosin, urosta ei tulisi käyttää 
jalostukseen ennen neljän (4) vuoden ikää  ja narttua ennen kolmen (3) vuoden ikää.  
Sellaista yhdistelmää, jossa molempien lähisukulaisella on todettu perinnöllinen katarakta, 
ei suositella. Lähisukulaisella tarkoitetaan tässä tapauksessa koiran vanhempia ja pentuja 
sekä täys- ja puolisisaruksia. 
Jos koira saa perinnöllinen katarakta, epäilyttävä -diagnoosin, suositellaan jalostuskäytön 
lykkäystä yhden vuoden ajan ja/tai kunnes uros on täyttänyt neljä (4) tai narttu kolme (3) 
vuotta. Silmätarkastus tulisi uusia ennen päätöstä koiran jalostuskäytöstä.  
 
LINSSILUKSAATIO (primääri) on perinnöllinen silmäsairaus joillakin roduilla (pääasiassa 
pienet terrierirodut). Se tarkoittaa linssin siirtymistä normaalilta paikaltaan joko etukammi-
oon sarveiskalvon taakse tai takakammioon lasiaiseen. Linssiluksaatio aiheuttaa silmään 
voimakasta kipua, värikalvon tulehdusta ja usein myös silmän sisäisen paineen nousua 
(glaukooma). Linssiluksaation hoito on leikkaushoito. Linssiluksaatiota on muita silmämuu-
toksia vaikeampi vastustaa PEVISA:lla. Linssiluksaatiot hoidetaan yleensä hätätapauksi-
na, jolloin virallista silmätutkimusta ei tehdä.   
 
Tutkijat ovat nyt löytäneet geenivirheen primaariin linssiluksaatioon ja sairaudelle on kehi-
tetty DNA-testi, jolla voi tunnistaa normaalit, kantajat ja sairaat. Sairaus periytyy pääosin 
peittyvästi eli koirat, jotka perivät geenivirheen molemmilta vanhemmilta sairastuvat. On 
kuitenkin tärkeää huomata, että myös osalla kantajakoirista on tavattu linssiluksaatiota (2-
20%). Sairauden kehittymiseen vaikuttaa siis tunnistetun geenivirheen lisäksi muita mah-
dollisia ympäristö- ja/tai perintötekijöitä, joita ei vielä tunneta. Jackrussellinterrieri on yksi 
niistä roduista, joita voi DNA-testata.  
 
14.10.2012 mennessä 204  jackrussellinterrieriä on PLL-DNA-testattu. Niistä 14 on testattu 
kantajiksi ja yksi sairaaksi. 189 on siis testattu normaaliksi.  
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Autosomaalisen resessiivisen ominaisuuden mahdolliset yhdistelmät sekä niistä syntyvien 
pentujen todennäköinen jakauma. 
 
  Terve (RR) Kantaja (Rr) Sairas (rr) 

Terve (RR) kaikki terveitä 
50% terveitä 
50% kantajia 

kaikki kantajia 

Kantaja (Rr) 
50% terveitä 
 
50% kantajia 

25% terveitä 
50% kantajia 
25% sairaita 

50% kantajia 
 
50% sairaita 

Sairas (rr) kaikki kantajia 
50% kantajia 
50% sairaita 

Kaikki sairaita 

 
Kliinisesti PLL-sairasta koiraa ei koskaan tulisi käyttää jalostukseen. Suositellaan, että vä-
hintään toinen osapuoli on testattu primaarinen linssiluksaatio (PLL)-geenitestillä. Ihanteel-
lista olisi kuitenkin, jos molemmat olisivat testattuja. 
 
Koiralla voi olla myös PLL-tulos vanhempiensa geenitestitulosten perusteella: Kahden 
normaalin pentu on normaali, sairaan ja normaalin pentu kantaja ja kahden sairaan pentu 
sairas. Muissa tapauksissa ei pennun tulosta voi varmasti vanhempien tuloksen perusteel-
la tietää. Kaukaisempia esivanhempituloksia (esim. isovanhemmat) ei huomioida. 
Jos yhdistelmän toinen osapuoli on geenitestitulokseltaan normaali, toinen osapuoli voi 
olla testaamaton.  
 
Jos toinen osapuoli on kantaja, tulisi molemmat osapuolet testata. Kantajan pariksi suosi-
tellaan vain normaali-tuloksen saanutta.  
 
Sairas x normaali -yhdistelmiä voidaan tehdä harkiten, mikäli yhdistelmällä voidaan katsoa 
olevan näiden suositusten toteuttamisen lisäksi jotain lisäarvoa (esim. sairas-tuloksen 
geenitestissä saaneella koiralla on harvinainen haplotyyppi DLA-monimuotoisuustestin 
avulla todettuna, käyttökoetulos, ei lähisukulaisia Suomessa tms.).  
 
Kantaja x kantaja, sairas x kantaja tai sairas x sairas yhdistelmiä ei suositella. 
 
LASIAISEN RAPPEUMA (vitreus degeneration, morbi corporis vitrei) Lasiainen on kirkas 
hyytelömäinen silmän osa. Terve lasiainen on tärkeä silmän normaalille toiminnalle; se 
antaa silmälle muodon, tuottaa ravinteita ja poistaa kuona-aineita sekä tukee retinaa. 
Lasiainen koostuu lähes 99 %:sesti vedestä. Jos lasiainen muuttuu sameaksi, vesittyy tai 
siirtyy paikoiltaan, näkökyky voi heiketä tai kadota. Lasiainen voi rappeutua ikääntymisen 
seurauksena tai rappeutuminen voi olla myös silmän sisäisen tulehduksen seurausta. 
Joissakin roduissa epäillään esiintyvän myös perinnöllistä lasiaisen rappeumaa ja sillä on 
epäilty olevan yhteyttä PLL:ään.  
 
Lasiaisen rappeuma on todettu 19 koiralla: Näistä 6 koiralla on todettu myös katarakta ja 
yhdellä on katarakta, epäilyttävä –diagnoosi (diagnoosi on vuodelta 2008, koiraa ei ole 
silmätarkistettu uudelleen). Lisäksi 6 koiralla 19:sta on linssiluksaatio, epäilyttävä -
diagnoosi. 6 koiralla on diagnoosina lasiaisen rappeuma epäilyttävä: näistä yhdellä on to-
dettu katarakta; yhdellä on katarakta, epäilyttävä; yhdellä linssiluksaatio, epäilyttävä ja yh-
dellä RD, multifokaali: todettu –diagnoosi. Tässä vaiheessa ei tiedetä liittyvätkö lasiaisen 
rappeuma ja katarakta toisiinsa jackrussellinterriereillä, mutta lasiaisen rappeuma –
diagnoosin saaneiden koirien jalostuskäyttöön on syytä suhtautua harkiten. 
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Jos koiralla on todettu lasiaisen rappeuma, se tulisi geenitestata PLL:n suhteen.  
Lasiaisen rappeuma diagnoosin saanutta urosta ei tulisi käyttää jalostukseen ennen neljän 
(4) vuoden ikää  ja narttua ennen kolmen (3) vuoden ikää.  
Yhdistelmän toisella osapuolella tai sen lähisukulaisilla ei saa olla lasiaisen rappeuma -
diagnoosia.  
 
DISTICHIASIS/EKTOOPPINEN CILIA (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä 
cilia aberranta) ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta 
luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Caruncular 
trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänur-
kan päälle ärsyttäen silmää. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin 
normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat 
olla pehmeitä tai kovia. Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa vasten kas-
vava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja 
ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla ’uivat’, pehmeät distichiasis-
ripset eivät yleensä aiheuta oireita. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, 
jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne pysyvästi polttamalla tai leikkauksella. Vaiva 
on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään 
silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin. 
 
Jos koiralla on koskaan todettu ylimääräisiä ripsiä (yleisimmin distichiasis-diagnoosi, mutta 
myös trichisiasis, cilia aberranta jne.), tulisi yhdistelmän toisen osapuolen olla sellainen, 
ettei sillä koskaan ole todettu ylimääräisiä ripsiä.  
Jos ylimääräisten ripsien diagnoosin vakavuusaste on kohtalainen tai vaikea, ei koiraa tu-
lisi käyttää jalostukseen 
 
PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kal-
vojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät 
linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään 
perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi joillakin roduilla. 
 
Jos koiralla on todettu persistoivia pupillaarimembraania diagnoosilla PPM iris-iris, tulisi 
yhdistelmän toinen osapuoli olla sellainen, ettei sillä ole todettu PPM:ää.  
Koiria, joilla on todettu muita PPM:n muotoja kuin iris-iris, ei suositella jalostukseen 
 
Muiden rodussa toistaiseksi yksittäisinä diagnooseina löytyneiden silmäsairauksien suh-
teen suositellaan, että yhdistelmän toisella osapuolella tai sen lähisukulaisilla ei saa olla 
todettuna samaa vikaa.  
 
Jos silmämuutosten vakavuusaste on vakava, ei koiraa tulisi käyttää jalostukseen.  
Kasvattajia kehotetaan myös kysymään silmäsairauksiin erikoistuneen eläinlääkärin mieli-
pidettä ennen jalostuskäyttöä.   
 
Mikäli koiran silmämuutos on sellainen, että se suoraan tai välillisesti aiheuttaa koiralla 
kipua, vaikuttaa sen näkökykyyn tai alentaa sen elämänlaatua; vaatii jatkuvaa lääkitystä, 
leikkaushoitoa tai altistaa koiran sekundäärisille tulehduksille tai muille elämänlaatua alen-
taville oireille, koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen. 
 
(Lähde: Vanhapelto Päivi ELL ja Lappalainen Anu ELL 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Silm.sairauksista.htm) 
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  
 
Allergiat, atopia ja muut ihosairaudet  
Allergiat voidaan jakaa atopioihin ja ruoka-aineyliherkkyyksiin. Atopian allergeeneinä eli  
allergian aiheuttavina aineina voivat olla mm. erilaiset siitepölyt, huonepöly, pölypunkki ja  
sieni-itiöt. Jos atopian aiheuttava allergeeni on siitepöly tai sieni-itiö liittyy oireisiin  
vuodenaikaisvaihtelua.  Atooppinen allergia puhkeaa tavallisesti 1-3 ikävuoden tienoilla. 
Ensimmäisinä oireina on tavallisesti kutina, joka voi olla paikallista tai yleisempää. Voi-
makkaan kutina vuoksi koira kuitenkin raapii itseään ja aiheuttaa vaurioita iholleen, josta 
voi seurata sekundäärisesti tulehdus. Jos kyse on ruoka-aineyliherkkyydestä, oireet häviä-
vät allergisoivaa ruoka-ainetta välttämällä.  
 
Monesti allergisen ja/tai atooppisen koiran oireet ovat tuskallisia, hoito kestää koko sen 
eliniän ja on kallista. Oireet voivat vaikuttaa sekä koiran, että omistajan elämänlaatuun. 
Sekä eläinlääkärit (eläinlääkärikyselyn vastaukset), että ruotsalaiset kasvattajat (Rass-
pesifik Avelsstrategi) ovat kiinnittäneet huomiota allergioiden ja atopioiden yleisyyteen ja 
ne nousivat esiin myös Suomen Jackrussellinterrierit ry:n omissa kyselyissä.Taipumus 
sairastua atopiaan ja allergiaan on perinnöllinen. Allergista/atooppista koiraa ei saa käyt-
tää jalostukseen.  
 
Epilepsia 
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on 
koiran yleisin neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajun-
nan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiri-
öitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, 
puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain 
yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus 
voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikas-
ta aivoissa ja sen leviämisestä.  
 
Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perin-
nöllinen epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aihe-
uttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksi-
en poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja tehdään neurologinen 
tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida 
parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloitus-
päätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilep-
siakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhen-
tää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. 
 
Kohtauksia on erityyppisiä, yleistyneitä tai paikallisia. Paikallisessa kohtauksessa saattaa 
esimerkiksi vain täristä koiran pää. Yleistynyt kohtaus on esimerkiksi sellainen, jossa koira 
makaa kyljellään ja jalat tekee ravaamisliikettä.  
 
Jackrussellinterriereissä tiedetään muutama epilepsiaa sairastava koira. Kuolinsyynä se 
on yhdellä koiralla KoiraNetin kuolinsyytilastossa. 
 
Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten 
riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun 
rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta.  



 55 

 
(Lähde: Menna, Niina ELL 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm) 
 
 
Selkänikamien muutokset ja lonkat 
Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen syn-
nynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunne-
ta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuo-
toinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai 
ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. Muutos voi olla 
symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epäsymmetrinen, jolloin 
selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein lonkkaku-
vasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta (”ylhääl-
täpäin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman si-
jaan näillä koirilla on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan näh-
dä sivusuunnasta otetusta röntgenkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun 
lisäksi näkyy koko lanneranka. 

 
LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat 
olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käyte-
tään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairas-
tuneet koirat pärjäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoirak-
si on epävarma. 
 
Jackrussellinterriereillä esiintyy välillä kivuliaita muutoksia lannerangassa. Koirat ovat saa-
neet diagnoosiksi mm. transitionaalinen nikama ja/tai sakralisaatio. Osalla koirista nämä 
muutokset ovat kivuttomia. Kuitenkin koska muutokset ovat periytyviä, mahdollisesti kivuli-
aita ja saattavat vaikuttaa koiran liikuntakykyyn, ei koiraa, jolla on muutoksia selkänikamis-
sa saa käyttää jalostukseen. Jos koira itse oireilee selkäänsä tai lähisukulaisilla on sel-
känikamissa muutoksia, koira tulisi kuvata. Lonkat eivät yleensä ole pienille koirille ongel-
ma. Kuitenkin niillekin saattaa kehittyä lonkkiin nivelrikkoa, siksi koiraa jolla on D-E-lonkat 
ei suositella jalostukseen. 
 
(Lähde: Lappalainen, Anu ELL 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/selkamuutokset.htm) 
 
Legg-Perthes -tauti  
Legg-Perthes -taudissa reisiluun pään luukudos hajoaa, syöpyy, epämuodostuu ja usein  
murtuu. Tauti ilmenee yleensä vain toisessa lonkkanivelessä ja se on yleinen  
pienikokoisilla koirilla. Oireena on aristava lonkkanivel, joka aiheuttaa ontumista. Sairaus  
alkaa noin 4 -11 kuukauden iässä ja aiheuttaa koiralle kipua. Pitkälle edenneissä  
tapauksissa reisilihakset surkastuvat ja koiralle kehittyy nivelrikko. Sairautta pidetään  
perinnöllisenä mutta sen periytymismekanismia ei tunneta. Epämuodostunut reisiluunpää  
voidaan poistaa leikkauksella, jolloin kivut myös lakkaavat. Leikkaustulokset ovat yleensä  
erittäin hyvät ja useimmat leikatut koirat pystyvät toivuttuaan leikkauksesta liikkumaan  
normaalisti. Jackrussellinterriereissä on ilmennyt muutama tapaus sukupolvea kohden. 
Legg-Perhesiin sairastanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä sairaan jälkeläisen 
tuottanutta yhdistelmää saa toistaa.  
Maksashuntti  
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Maksahuntti on synnynnäinen maksan verenkiertohäiriö, jossa sikiöaikainen maksan ve-
risuonitus ei sulkeudu normaalisti syntymän jälkeen. Tällöin osa verestä ohittaa maksan 
shuntin kautta, maksa toimii vajaalla teholla ja toksiinit pääsevät kertymään elimistöön. 
Maksashunteista valtaosa on synnynnäisiä, vaikka vanhemmalla koiralla shuntti voi syntyä 
myös esimerkiksi kirroosin, hepatiitin tai sydänvian seurauksena. Maksashuntti voi olla 
maksan sisäinen tai ulkoinen.  
 
Oireet voivat olla aluksi lieviä ja paheta iän myötä, siksi maksashunttia ei useinkaan todeta 
alle luovutusikäisellä pennulla. Oireiden voimakkuus riippuu myös siitä, kuinka suuri osa 
verestä pääsee ohittamaan maksan. Joitakin yleisiä oireita ovat ylireaktiot rauhoittaviin 
aineisiin, hyperaktiivisuus, keskittymiskyvyttömyys, hetkittäinen sokeus, masentuneisuus, 
krampit, pään puskeminen kovia pintoja vasten, heikkous, kuolaaminen, oksentelu, huono 
ruokahalu, ylenpalttinen juominen ja virtsaaminen, tasapainohäiriöt ja toistuvat virtsatuleh-
dukset tai virtsakivet nuorella iällä.  
Shuntin vakavuusasteesta riippuen joko vähäproteiininen ruokavalio yhdistettynä suolen 
tuottamaa ammoniakkia sitovaan lääkitykseen ja mahdollisesti virtsakivien liotukseen tar-
koitettuun lääkitykseen tai kirurginen hoito. Maksan sisäinen shuntti on vaikea korjata ki-
rurgisesti, ulkopuolinen shuntti voidaan useimmissa tapauksissa korjata ainakin osittain. 
Leikkaus sisältää kuitenkin suuren kuolleisuusriskin.  
 
Jackrussellinterriereillä on viime vuosina tullut tietoon useita maksashunttitapauksia. Kuo-
linsyyksi se on merkitty 3 koiralle KoiraNetin kuolinsyytilastoon. Nämä koirat elivät 8kk-
5,6v. Vika vaikuttaisi olevan perinnöllinen jackrussellinterriereillä, mutta periytymistapaa ei 
tunneta. Maksashunttia sairastavaa koiraa ei onnistuneenkaan leikkauksen jälkeen saa 
käyttää jalostukseen, eikä maksashunttia sairastavan pennun tuottanutta yhdistelmää saa 
uusia. 
 
Purenta ja hampaat  
Jackrussellinterriereillä pitää rotumääritelmän mukaan olla leikkaava saksipurenta. Jonkin  
verran esiintyy purentavikoja: tasa-, ylä- ja alapurentaa. Purentavikaista koiraa ei tulisi 
käyttää jalostukseen.  
 
Hammaspuutokset ovat yleisiä ja niitä saattaa puuttua useita (2-6). Hammaspuutoksiin 
tulisikin jatkossa kiinnittää  enemmän huomiota. Eläinlääkärikyselyyn vastanneet eläinlää-
kärit  myös kiinnittivät kyselyn vastauksissa huomiota siihen, että jackrussellinterriereiden 
hampaat vaativat melko usein hoitoa:  hampaiden poistoja, hammaskiven poistoa tai ientu-
lehduksen hoitoa.  
 
Kivesvikaisuus  
Kivesvikaisella täysikasvuisella uroksella toinen tai kumpikaan kives ei ole laskeutunut  
normaalisti vatsaontelosta kivespussiin. Kivesvikaisuutta säätelevät geenit tulevat  
molemmilta vanhemmilta, mutta vika näkyy vain urospennuissa. Kivesvikaisuudessa on  
todennäköisesti myös aste-eroja, niin että lievempi vika-aste voi ilmetä toisen tai  
molempien kivesten myöhäisempänä laskeutumisena. Tarkkaa periytymismekanismia ei  
kuitenkaan tunneta. Piilokivesten poistaminen kirurgisesti on suotavaa, koska niihin on  
normaalia suurempi riski kehittyä kasvain. Kivesvikaista koiraa ei palkita näyttelyssä, eikä  
sitä saa käyttää jalostukseen. 
 
Napatyrä  
Napatyrä johtuu navan seudun vatsan seinämän puutteellisesta sulkeutumisesta.  
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Napatyrä huomataan tavallisesti muutaman viikon ikäisellä pennulla pehmeänä "pattina"  
navan paikalla. Useimmiten napatyrä sisältää vain kuroutunutta rasvapitoista vatsakalvoa.  
Napatyrä voi olla myös suurempi ja siinä voi olla suolen osia. Napatyrää pidetään  
synnynnäisenä perinnöllisenä vikana. Useimmiten napatyrä on todettavissa jo  
luovutusiässä, mutta leikkaustarve kannattaa harkita lopullisesti vasta, kun pentu on  
hieman kasvanut. 
 
 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  
 
Jackrussellinterrieripopulaation on edelleen nuorta, noin puolet kannasta on alle 5-
vuotiaita koiria, joten vielä ei ole tietoa mitkä ovat rodun tyypillisiä vanhuuden vaivoja. Joh-
tavaa kuolinsyyt tapaturmaa / liikenneonnettomuutta ei voida suoranaisesti pitää perinnöl-
lisinä, mutta jackrussellinterrieri on luonteeltaan vilkkaana ja aktiivisena koirana altis erilai-
sille onnettomuuksille. Myös eläinlääkärikyselyyn vastanneet eläinlääkärit kiinnittivät tähän 
huomiota. Kasvattajien olisikin tärkeää kertoa pennunostajille jackrussellinterrierin aktiivi-
sesta luonteesta, jotta omistajat osaavat suhtautua siihen oikein. 
 

Jackrussellinterrierien kuolinsyyt vuoden 2012 loppuun, lähde KoiraNet  

Tapaturma/ Liikenneonnettomuus 3v 11kk 54 

Vanhuus 13v 7kk 23 

Kuolinsyytä ei ilmoitettu 7v 3kk 21 

Kasvainsairaudet, syöpä 9v 0kk 8 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 2v 5kk 7 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 6v 10kk 5 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 7v 1kk 4 

Sydänsairaus  8v 6kk 4 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 5v 2kk 4 

Luusto- ja nivelsairaus  7v 11kk 3 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 5v 5kk 3 

Silmäsairaus  4v 7kk 2 

Kadonnut  1v 11kk 2 

Hengitystiesairaus 4v 1kk 1 

Hermostollinen sairaus 3v 5kk 1 

Iho- ja korvasairaudet 4v 0kk 1 

Immunologinen sairaus 7v 7kk 1 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 3 v 0kk 1 

Kaikki yhteensä 6v 7kk 145 

 
Englannissa Royal Veterinary College ja VetCompass keräävät koirien elinikään liittyviä 
tietoja eläinlääkäriklinikoiden tiedoista. Englantilaisten jackrussellinterriereiden (rotunimeke 
perustuu eläinlääkäreiden tiedostoihin merkittyyn rotuun) eliniän mediaani on 12,99 vuotta 
ja kvartiiliväli 9,17-15,66 vuotta (n=266). Tämä tarkoittaa sitä, että 25% koirista kuoli ennen 
9,17 vuoden ikää,  50% on kuollut 9,17-15,66 vuoden iässä, kuitenkin niin että 12,99 vuo-
den iässä puolet rodun koirista on ollut elossa ja 25% eli pitempään kuin 15,66 vuotta.  
 
Rotuyhdistyksen kesällä 2011 aloittamassa pentuekyselyssä (n=248) kasvattajat voivat 
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kertoa myös kasvattiensa kuolinsyistä luovutuksen jälkeen. Kuolinsyistä kerrottiin muuta-
missa vastauksissa: liikenneonnettomuus tai tapaturma 6 koiraa, leikkauskomplikaatiot 2 
koiraa, allergia 1 koira ja toisen koiran purema 1 koira. Yhdessä vastauksessa kuolinsyytä 
ei kerrottu. 
 
 

4.3.4 Lisääntyminen  
 

Pentuekoko rekisteröinti- ja syntymävuoden mukaan, lähde KoiraNet 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Rekisteröinti-
vuosi 4,1 4,1 4,2 4 4 4 4 4,1 4,1 4,1 3,7 2,9 

Syntymävuosi 4 4 4,3 4,1 4,1 3,9 4,1 4 4 4,1 4,1 3,5 

 
Tämä taulukko on harhaanjohtava sikäli, että pentuekoko ei ole kasvanut koko ajan. Koi-
raNet vain ei osaa laskea sellaisia pentueita, joissa ei ole molempia vanhempia yhdeksi 
pentueeksi (esim. yksi 6 pennun pentue on merkitty 6kpl yhden pennun pentueita). Sa-
moin alkuvuosien rotuunotetut (joista n. 130 on merkitty pentuerekisteröidyiksi) lasketta-
neen yhden pennun pentueeksi. Todennäköisesti pentuekoossa näkyvä kasvu johtuukin 
siis sukutaulujen täydellistymisestä, ei pentuekokojen todellisesta kasvusta.  
 
Astumis- tai tiinehtymisvaikeuksia tai pentujen hoitoon liittyviä ongelmia rodussa ei käy-
tännössä juuri ole. Synnytysongelmia on jonkin verran. Isosta osasta kasvattajat selviävät 
itse narttua auttamalla, mutta myös eläinlääkärin apua tarvitaan (lääke ja/tai keisarinleik-
kaus). 70% eläinlääkärikyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että jackrussellinterriereillä on 
synnytysvaikeuksia ei juuri koskaan tai vähän. Loput 30% olivat sitä mieltä, että synnytys-
vaikeuksia oli jonkin verran tai melko paljon, mutta kukaan ei vastannut, että synnytysvai-
keuksia olisi paljon. 
 
Pentukuolleisuutta on hieman. Usein kuolema liittyy synnytysvaikeuksiin esim. pentu juut-
tuu kiinni synnytyskanavaan. Kitalakihalkiopentuja on syntynyt muutama, samoin pentuja, 
joilla on tassun epämuodostumia (tassu on alikehittynyt tai puuttuu lähes kokonaan). Pen-
tuja kuolee tai lopetetaan harvoin ensimmäisten päivien jälkeen. 
 
 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 
 
4.3.5.1 Piebaldismi ja kuurous 
 
Kuulo on yksi koiran tärkeimmistä aisteista. Kuuloaistimus syntyy, kun äänen aiheuttama 
korvan simpukkatiehyessä olevan nesteen värähtely johtuu aivoihin sähköisessä muodos-
sa. Alentunut kuulo tai täydellinen kuurous voi johtua häiriöistä kuuloelimen tai kuuloaisti-
musta aivoihin välittävien hermojen kehityksessä tai ylläpidossa. Nämä häiriöt voivat joh-
tua ulkoisista tekijöistä kuten äkillinen kova ääni, jatkuva korkeatasoinen melu tai eräät 
ototoksiset aineet (esim. eräiden infektioiden tuottamat toksiinit). 
 
Merkittävin kuurouden aiheuttaja useilla roduilla liittyy kuitenkin perimään. Koirilla esiintyy 
värigeenejä, jotka aiheuttavat ns. toissijaista eli sekundääristä synnynnäistä kuuroutta. 
Merkittävimpiä näistä geeneistä ovat valkoläiskäisyyttä ja valkoisuutta aiheuttavat piebal-
dismi sekä marmorointiväriä aiheuttava merle –värigeeni. Viimemainittua ei jackrussellin-
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terriereissä ole, mutta jackrussellinterrierin rotumääritelmässä kuvattu väritys perustuu 
piebaldismiin (S-lokuksen sp- ja sw-geenit). Näiden geenien vaikutus väreihin heijastaa 
niiden merkitystä melanosyyttien eli ihon pigmenttiä tuottavien solujen ylläpitoon. Turkin 
valkoisista osista puuttuu pigmentti kokonaan. 
 
Melanosyytit eli pigmenttisolut ovat peräisin ns. hermostopienasta9 ja ne vaeltavat sikiöke-
hityksen aikana eri puolille elimistöä, myös kehittyvän korvan alueelle. Täysin valkoisilla 
koirilla (sw/sw) melanosyytit puuttuvat kokonaan tai niitä on vain murto-osa normaalista 
määrästä. Melanosyytit puuttuvat tällöin myös kehittyvän sisäkorvan alueelta.  
Melanosyyttien merkitystä sisäkorvan kehityksessä ei vielä kokonaan ymmärretä, mutta 
niiden on havaittu ylläpitävän simpukkatiehyeen nestettä tuottavaa verisuoniverkostoa. Jos 
melanosyytit puuttuvat,  ko. verisuoniverkostoa ei kehity normaalisti, eikä korvaan muo-
dostu nestettä, jossa syntyisi kuuloaistimukselle välttämätöntä värähtelyä. Sisäkorvan ra-
kenteet usein myös surkastuvat ja kuulo on pysyvästi vaurioitunut. Usein seurauksena on 
molemmissa tai kummassakin korvassa täydellinen ns. sekundäärinen kuurous. On myös 
mahdollista, että melanosyytteihin vaikuttavat molekyylit vaikuttavat myös muuhun her-
mostopienaan, jolloin kuurous voi johtua myös kuuloelimeen liittyvien hermostopienasta 
lähtöisin olevien hermopäätteiden puutteellisesta erilaistumisesta. 
(Sainio, Kirsi Dos, Suomen Kennelliitto. 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Kuuroudesta.htm) 
 
Rotumääritelmän mukaan jackrussellinterrierin värityksessä valkoinen on vallitseva ja siinä 
on mustia ja/tai punaruskeita merkkejä, jotka voivat vaihdella hyvin vaaleasta erittäin sy-
vään pähkinänruskeaan. Kuten edellä on kuvattu pigmentin puutteesta johtuva valkoinen 
väri altistaa rodun koirat synnynnäiselle sekundääriselle kuuroudelle.  
 
Famulan, Cargillin ja Strainin tutkimuksessa10 arvioitiin kuurouden periytyvyyttä yksilöiden 
BAER-tutkimustulosten (kuuro / puolikuuro / normaali kuulo) ja sukutauluaineiston perus-
teella. Kokovalkoisilla koirilla todettiin olevan kohonnut kuurousriski. Heidän aineistonsa oli 
kooltaan rajallinen, mutta silti tutkijat päätyivät suosittamaan sukutaulujen analysoimista 
kuurouden suhteen sekä suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa että sivusuunnassa 
(sisarukset, sedät tms.).  
 
Rotua harrastavan yhdistyksen tietoon on tullut (2012 mennessä) 215 BAER-testattua yk-
silöä (48:sta pentueesta ja lisäksi 18 yksittäin testattua koiraa). Niistä 206 yksilöllä (96%) 
oli normaali kuulo molemmissa korvissa, 9 (4%) on kuuro toisesta korvastaan ja 2 (>1%) 
oli kokonaan kuuroja. Koko rodun populaatioon verrattuna kuulotestattuja koiria on siis 
melko vähän ja säännöllisesti kasvattamansa pentueet tai jalostuskoiransa kuulotestaavia 
kasvattajia on vähän. Otos ei siis välttämättä edusta koko populaation kuuroustasoa. 
 
Kokovalkoisilla koirilla on ilmeisesti suurempi kuurousriski, joten jalostuksessa tulisi suosia 
koiria, joilla on mieluummin enemmän kuin vähemmän merkkejä. Rotumääritelmän mu-

                                                        
9 Hermostopiena on alkion kehityksessä esiintyvä tilapäinen rakenne, josta erilaistuu monia soluja kehon eri 
osiin. 
10 Tutkimus on yhdysvaltalainen, joten on mahdollista, että siinä ”Jack Russell Terrier” tarkoittaa parsonrussel-
linterrieriä ja/tai working Jack Russell Terrieriä. Molemmat ovat kuitenkin niin läheisiä sukulaisrotuja jackrus-
sellinterrierille, että tutkijoiden tuloksia voidaan katsoa soveltamiskelpoiseksi myös jackrussellinterrierien osal-
ta. 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Kuuroudesta.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alkio
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kaanhan riittää, että valkoinen väri on vallitseva. Tuomarikoulutuksessa tähän seikkaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
 
 
4.3.5.2 Kondrodystrofia 
 
Kondrodystrofia on geenimutaation aiheuttama kehitysvamma, joka aiheuttaa lyhytraajai-
suutta ja sitä kautta kääpiökasvuisuutta. Kondrodystrofiassa rustokudoksen kasvu ja ravit-
semus häiriintyvät, josta seuraa raajojen pitkien luiden kehityksen tyrehtyminen. Aineen-
vaihdunta on kuitenkin häiriintynyttä kehon muissakin rustokudoksissa, muun muassa se-
län välilevyissä ja polvinivelissä. Lisäksi kondrodystrofiset kasvulevyt ovat alttiita vaurioi-
tumaan, jolloin raajoista saattaa tulla sairaalloisen käyrät. Kondrodystrofia on perinnöllinen 
ominaisuus. 
 
Jackrussellinterrieri on kondrodystrofinen rotu, eli rodun ominaispiirre on normaalia mata-
lampi raajakorkeus, vaikka rotu ei olekaan äärimmäisen matalajalkainen. Normaalitilan-
teessa kondrodystrofia ei ole rodulla sairaus vaan vakiintunut ominaisuus, johon ei 
useimmiten liity muita luuston epämuodostumia. 
 
Jackrussellinterriereihin syntyy kuitenkin välillä liioitellun matalajalkaisia yksilöitä, jotka 
saattavat kuitenkin olla täysin terveitä. Lisäksi syntyy niin käyräjalkaisia koiria, että etujal-
kojen luuston epäterve ja kestämätön rakenne voi aiheuttaa iän myötä pahenevia nivelon-
gelmia tai pahimmillaan niiden etujalka(t) pitää korjata leikkauksella. Toistaiseksi kondro-
dystrofian ei ole havaittu aiheuttavan muita vakavia ongelmia rodussa. Välillä rotuun syn-
tyy myös yksilöitä, joilla on täysin normaali jalanpituus. Nämä yksilöt eivät vastaa rotumää-
ritelmää, mutta niiden luustoon ei liity kondrodystrofiasta johtuvia ongelmia. 
 
Kondrodystrofian asteeseen eli jalkojen pituuteen ja suoruuteen on kiinnitetty rodulla run-
saasti huomiota ja jalostuksellisin keinoin on pyritty kohti rotumääritelmän edellyttämää 
raajakorkeutta, joka on 50 prosenttia koiran säkäkorkeudesta. Näyttelyarvostelujen perus-
teella eturaajat ovatkin terverakenteisempia kuin 10 vuotta sitten. Koska hieman käyrät 
etujalat ovat edelleen melko yleisiä rodussa ja suorajalkaisetkin vanhemmat saattavat 
saada jälkeläisen, jolla on käyrät eturaajat, tulee asiaan kiinnittää edelleen huomiota.  
 
 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja li-
sääntymisessä  
 
Jackrussellinterrierin lisääntymiskäyttäytyminen vaikuttaisi olevan lähellä normaalia koira-
eläinten ihannetta. Suuremmat ongelmat ovatkin terveydellisellä puolella.  
 
Allergia ja atopia vaikuttaisivat olevan rodun ongelma. Niitä on vaikea diagnosoida eikä 
niitä voida vastustaa PEVISA:lla. Lisäksi ne vaativat yleensä puhjetakseen altistuksen al-
lergeenille. Kaikki eivät myöskään välttämättä ymmärrä kuinka vaikea sairaus on kysees-
sä, jos oman koiran allergian hoidosta selviää esim. rajaamalla yhden ruoka-aineen pois 
koiran ruokavaliosta. 
 
Perinnöllinen katarakta on toinen sairaus, jonka tilanne on huonontunut. Edellisen JTO:n 
voimaantulon jälkeen useista uusista suvuissa on todettu kaihia. Lisäksi kataraktan puh-
keamisiän laajuus on parin viime vuoden (2009-2010) aikana alkanut selvitä. Kaihi saattaa 
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puhjeta nuorelle koiralle, mutta koska se saattaa puhjeta vasta jopa yli 10-vuotiaana, ei 
voida odottaa jalostuskäytön kannalta riskitöntä ikää. Sukupolvivälin venyttäminen, jalos-
tuskäytössä olleiden koirien säännölliset silmätarkastukset  2-3 vuoden välein ja jalostus-
koirien sukulaisten silmätarkastaminen auttaisivat minimoimaan kaihiriskejä.  
 
 

4.4. Ulkomuoto  
  

4.4.1 Rotumääritelmä  
 
Jackrussellinterrierin rotumääritelmä on melko väljä ja koirat saattavat olla melko 
erinäköisiäkin. Jalostuksellisesti tätä on pidettävä positiivisena seikkana, sillä mikään ul-
komuodollinen piirre (lukuun ottamatta piebaldismia) ei ole vakiintunut koko kantaan, vaan 
jalostuksellinen eteneminen on mahdollista, eikä koiran hyvinvoinnin kannalta merkitykset-
tömät piirteet ole vakavia virheitä rotumääritelmässä. 
 
Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että suurimmat ulkomuodolliset ongelmat liittyvät etuosan 
rakenteeseen, kulmausten keskinäiseen tasapainoisuuteen sekä rintakehän kokoon ja 
muotoon. Eturaajat ovat edelleen usein (lievästi) käyrät. Etukulmaukset ovat usein suorat 
ja takana raajojen kulmaukset ovat suuremmat, kun rotumääritelmä nimenomaan edellyt-
tää kulmauksien tasapainoisuutta keskenään. Toisaalta on myös koiria, jotka ovat tasa-
painoisesti, mutta liian niukasti kulmautuneita. Rintakehä on usein liian lyhyt ja/tai pyöreä 
ja suhteessa koiran kokoon liian suuri, kun sen pitäisi olla pitkä ja soikea.  
 
Useimmat koirat eivät mahdu rotumääritelmässä mainittuun painoihanteeseen, vaan ne 
ovat huomattavasti painavampia. Jackrussellinterrierin paino vaihteleekin nykyisin n. 6-9 
kg välillä. Tähän voi olla useampiakin selityksiä, jotka kaikki voivat omalta osaltaan vaikut-
taa ilmiöön: vaikka koirat eivät ole välttämättä korkeampia, ne ovat rakenteeltaan vankem-
pia ja suuripäisempiä; aktiivisessa metsästyskäytössä olleita koiria pidettiin laihemmassa 
painossa kuin lemmikkikoiria ja/tai ruokinta on nykyisin parempilaatuista.  
 
Rodussa esiintyy myös ns. takapomppua eli koira jättää joko toisella tai molemmilla takaja-
loilla askelia väliin. Mitään selkeää yksittäistä syytä tälle ei ole löytynyt, mutta rotumääri-
telmässä erityisen virheellisinä pidetään laiskoja tai epäterveitä liikkeitä. 
 
Joillain koirilla on esiintynyt melko laajoja 4-6 premolaarin puutoksia. Myös purentaviat 
(ylä- ja alapurennat) ovat melko tavallisia. 
 
Rotumääritelmässä on vain vähän piirteitä, jotka saattaisivat altistaa rodun hyvinvointion-
gelmille. Muutama on kuitenkin syytä mainita: 
 
Jackrussellinterrieri on kondrodystrofinen rotu  (ks. luku 4.3.5.2 Kondrodystrofia) ja melko 
monella eturaajat ovat jossain määrin käyrät. Useimmiten ne ovat lievästi käyriä, mutta 
eturaajojen rakenteeseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota.  
 
Jackrussellinterrierin ulkomuotoon kuuluu pigmentin puutteesta johtuva valkoinen väri (ks. 
luku 4.3.5.1 Piebaldismi ja kuurous). Kokovalkoiset koirat ovat kuitenkin rodussa pienenä 
vähemmistönä ja niilläkin on useimmiten (ainakin lähes) täydellinen huuli- ja kirsupigment-
ti. Silmänympäryspigmentti on usein puutteellinen, jos silmän ympärillä oleva karva on val-
koista.  
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Rodussa on muutamia värivirheitä, joita esiintyy hyvin harvoin. Maksanruskeiden (B-
lokuksessa bb, eumelaniini ruskeaa) ja sinisten (D-lokuksessa dd, eumelaniini haalistuu 
siniseksi) koirien kirsut eivät ole rotumääritelmän mukaisesti mustia. Maksanruskeita yksi-
löitä on rotuyhdistyksen tiedoissa muutamia, sinisiä yksilöitä yksi. Kahta sinistä yksilöä ei 
saa yhdistää, koska siniseen väritykseen liittyy ihosairauksia (Blue Dog Syndrome ja Color 
Dilution Alopecia). 
 
Jackrussellinterrierillä on taittokorvat, mutta ne ovat pienet ja voivat olla myös korkealle 
kiinnittyneet. Rodussa ei ole esiintynyt luppakorvien aiheuttamia ongelmia. Korvien nykyis-
tä rakennetta ei voida pitää ongelmana.  
 
 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset  
 
Jos jätetään pois ennen rodun rekisteröintivuotta 2001 syntyneet koirat, voi jackrussellin-
terrierien näyttelykäyntien ja tulosten sanoa pysyneen vakaina. Hieman yli tai alle kolman-
nes kunakin vuonna syntyneistä on käynyt näyttelyssä. Suurin osa niistä on saanut jalos-
tuksen tavoiteohjelmissa jalostukseen käytettäville koirille suositellun hyvä-laatuarvostelun 
(entinen  2. palkinto). Hieman yli tai alle puolet näyttelyistä käyneistä koirista on saanut 
erinomainen-laatuarvostelun.  
 

Näyttelytulos syntymävuoden mukaan 2001-2011, lähde KoiraNet 

Syntymävuosi Syntyneitä T/3 tai parempi H/2 tai parempi ERI tai parempi 

2000 ja ennen 338 108 102 24 

2001 189 65 62 28 

2002 264 102 92 39 

2003 364 136 131 76 

2004 400 153 148 85 

2005 539 197 192 100 

2006 746 288 278 148 

2007 775 283 267 132 

2008 887 307 298 151 

2009 913 292 282 141 

2010 940 259 250 152 

2011 967 254 250 137 

 
Jalostustarkastuksia on järjestetty vuodesta 2006 1-2 kpl vuodessa. Niihin on osallistunut 
muutamia kymmeniä koiria. Rintakehän muoto, eturaajojen rakenne, sekä suuri vaihtelu 
yksilöiden välillä koossa sekä vankkuudessa / siroudessa ovat olleet huomionarvoisia. 
Vain muutamaa koiraa ei ole suositeltu jalostukseen. Jalostustarkastuksissa esitetyissä 
yksittäisten koirien jälkeläisryhmissä on myös todettu huomattavaa vaihtelua tyypissä jäl-
keläisten kesken. Näistä tuloksista ei kuitenkaan voida vetää koko rotua koskevia johto-
päätöksiä, koska jalostustarkastettujen koirien määrä on liian vähäinen suhteessa koko 
kantaan. 
 
  

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus  
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Jackrussellinterrieri on työkoira, vaikka sitä vähemmän käytetään alkuperäiseen  
tehtäväänsä ajamaan metsästäjän apuna pienpetoja luolistaan. Säkäkorkeus ei ole kas-
vanut yli ihanteen, vaikkakin rotumääritelmän alarajalla olevien koirien osuus on jossain 
määrin vähentynyt.  Ulkomuodollisista seikoista liian suuren koon lisäksi liiallinen vankkuus 
ja rakenteen jäykkyys muodostavat suurimmat esteet jackrussellinterrierin metsästyskäy-
tölle. Ulkomuotoarvostelussa tulisikin kiinnittää huomiota paitsi koiran, myös sen rintake-
hän kokoon ja koiran liikkumiseen. Perussääntönä voisi ajatella, että koira on liian suuri, 
jos huolimatta oikeista jalan ja rintakehän korkeuden mittasuhteista oikean muotoinen soi-
kea rintakehä ei ole käsin ympäröitävissä eli spännättävissä. 
 
 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmis-
ta  
 
Rotumääritelmässä vaadittavista ulkomuoto-ominaisuuksista kondrodystrofia altistaa etu-
raajojen käyryydelle ja piebaldismi kuuroudelle. Jos taittokorvat muuttuvat suuremmiksi ja 
asettuminen laskeutuu alemmaksi, ne saattaisivat aiheuttaa korvakäytävän ärtymistä.  
 
Käyttöominaisuuksien kannalta huomion kiinnittäminen koirien kokoon ja mittasuhteisiin, 
rintakehien muotoon sekä koirien liikkumiseen olisi tärkeää. 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITE-
OHJELMAN TOTEUTUMISESTA 
 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 
Tarkasteltaessa 50 eniten jalostukseen käytetyttyä urosta vuosilta 2007-2010 saadaan 
seuraava näyttöä jalostustasosta: 
  
Silmätulosten osalta 41 urosta ei ole yhdessäkään silmätutkimuksessa osoittanut sairasta-
vansa perinnöllistä silmäsairautta. Niiden diagnoosi on ollut ”ei todettu perinnöllisiä silmä-
sairauksia”. 
Kahdella (2) uroksella on todettu perinnöllinen katarakta ja kahdella (2) perinnöllinen kata-
rakta, epäilyttävä. Yhdellä uroksella on diagnosoitu linssiluksaatioepäilys, mutta kyseinen 
koira on myöhemmässä tutkimuksessa saanut silmistään puhtaan lausunnon (mutta ei ole 
osallistunut silmäpaneeliin). Näiden lisäksi neljällä (4) uroksella on todettu vuosien 2007-
2010 aikana joko PPM tai distichiasis. 
Polvet kaikilla näillä 50 uroksella on 0/0. Kahdelta (2) urokselta on pakollisten PEVISA-
tutkimusten lisäksi kuvattu lonkat ja yhdeltä myös kyynärnivelet. 
 
Näyttelytulosten osalta 30 urosta 50 eniten jalostukseen käytetystä uroksesta on joko kan-
sainvälinen muotovalio tai jonkin maan muotovalio. Neljältä urokselta puuttuu näyttelytulos 
kokonaan. Vain neljällä (4) uroksista on tulos myös rodunomaisista kokeista (LUT, LUO) ja 
kaksi (2) näistä on käyttövalioita (FIN KVA). Lisäksi kolmelta (3) urokselta löytyy tuloksia 
agilitystä ja kahdelta (2) tottelevaisuuskokeista (TOKO). 
 
Tarkasteltaessa 30 eniten jalostukseen käytetyttyä narttua vuosilta 2007-2010 saadaan 
seuraava näyttöä jalostustasosta: 
 
Silmätulosten osalta 23 ei ole osoittanut perinnöllistä silmäsairautta tutkimushetkellä. Vii-
dellä nartuista (5) on todettu ylimääräisiä silmäripsiä (distichiasis tai ektooppinen cilia), 
sekä yhdellä PHTVL ja yhdellä PPM. Polvitulosten osalta 28:lla nartulla polvet ovat 0/0, 
vain kahdella (2) huonommat ( 1/1 ja 0/1). 
 
30 eniten jalostukseen käytetystä nartusta seitsemän (7) narttua on muotovalioita. Kuudel-
la (6) nartulla ei ole näyttelytulosta. Vain yhdellä nartuista on näyttelytuloksen lisäksi tulos 
myös käyttöpuolelta, ko. koira on käyttövalio (FIN KVA). Kolmella (3) nartuista on tuloksia 
agilitystä.  
 
Rodun metsästysominaisuuksien kannalta olisi tärkeää, että jalostuskoiria testattaisiin 
enemmän käyttöominaisuuksien suhteen. 
 
 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 
Aiemmassa JTO:ssa rotuyhdistyksen tavoitteisiin oli listattu tavoitteita populaation koko-
naistilanteen ja rakenteen, luonne- ja käyttöominaisuuksien, terveyden sekä ulkomuodon 
osalta. 
 
Populaation kokonaistila ja rakenne 



 65 

 
Edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa asetettu tavoite yksittäisen uroksen jälkeläis-
määrästä tavoitettiin vuoden 2007-2010 aikana, sillä yhdenkään jalostusuroksen jälke-
läismäärä ei ylittänyt asetettua 5 % osuutta yhden sukupolven aikana. Vuonna 2007-2010 
asetettu yläraja alitettiin reilusti prosenttiosuuden jäädessä jopa alle 2 %. Vuoden 2003-
2007 aikana prosenttiosuus oli korkemmillaan n. 3,5 %. 
 
Edellisessä JTO:ssa suositeltiin myöskin kiinnittämään huomiota jälkeläismäärien lisäksi 
käytetyimpien urosten keskinäisiin sukulaisuussuhteisiin. Tämän osalta tilanne on varsin 
huolestuttava. Tutkiessa 20 eniten jalostukseen käytettyä urosta ja niiden keskinäisiä su-
kulaisuussuhteita, voidaan todeta seuraavia yhteyksiä: 
 

- Pretorium Just Kan Do on Myrmidon Jack Danzeyn, Myrmidon Jack Kangaroon ja 
Myrmidon Jack Mackin isä. 

- Rojen Maximus on Beau The Matcho Of Jack’s Paradisen ja Sprankle Shota Of 
Jack’s Paradisen isä sekä Just Jeppe Of Noescha’s Inspirationin emänisä. 

- Rosetta/Jr Red Mustang on Macullen Banjo Boyn isä. 
- Macullen Banjo Boy on Mallorn’s Jack Dundeen isä. 
- Karrell Milo Haha on Firette’s On The Rocksin isä. 
- Baylock Son O Plonk on Just Jeppe Of Noescha’s Inspirationin isä. 
- Baylock Son O Plonkilla ja Rosetta/Jr Red Mustangilla on yhteinen isoisä. 
- Sprankle Shota Of Jack’s Paradise on Firette’s On The Rocksin emänisä. 

 
 
Sukusiitosasteen kasvu 
 
Edellisen jalostuksentavoiteohjelman tavoitteena oli pitää sukusiitosasteen kasvu mahdol-
lisimman alhaisena, korkeintaa 0,25 % vuodessa. Sukusiitosaste on viimeisen sukupolven 
aikana noussut 0,01 % - 0,5 % vuodessa. Vuoden 2009 ja vuoden 2012 sukusiitosasteen 
välillä kasvua on 0,5 %-yksikköä. Vuonna 2009 sukusiitosaste jäi selvästi alhaisemmaksi 
kuin mitä se on ollut sitten vuoden 2004. Rotuunotettujen sekä tuontikoirien sukutaulut 
ovat kuitenkin puutteelliset, joten on mahdollista, ettei tilanne sukusiitosasteen kasvun 
suhteen ole näin hyvä. 
 

Sukusiitosprosentti 2001-2012 rekisteröinti- ja syntymävuoden mukaan, lähde KoiraNet 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Rekisteröintivuosi 1,26 % 1,12 % 1,23 % 0,73 % 1,11 % 1,06 % 1,04 % 1,33 % 0,80 % 0,30 % 0,78 % 0,00 % 

Syntymävuosi 1,34 % 1,15 % 1,14 % 0,85 % 1,06 % 1,01 % 0,97 % 1,50 % 0,75 % 0,44 % 0,66 % 0,32 % 

 
 
Luonne ja käyttöominaisuudet 
 
Yksi edellisen JTO:n tavoitteesta oli huomion kiinnittäminen jalostuskoirien luonteisiin. Koi-
rien luonteista ei ole olemassa muita luotettevia virallisia mittareita kuin Kennelliiton viralli-
nen luonnetesti tai MH-luonnekuvaus. Vuosina 2007-2012 yhteensä 82 russelia luonnetes-
tattiin.  Vuonna 2010 yhdistys järjesti virallisen luonnetestin ja ensimmäinen yhdistyksen 
MH-luonnekuvaus pidettiin syyskuussa 2011 johon osallistui yhteensä 19 russelia. Yh-
teensä MH-luonnekuvattuja russeleita on 44. Edelleen luonnetestattujen tai MH-kuvattujen 
koirien määrä on liian vähäinen antamaan kokonaiskuvaa koko kannasta. 
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Luonteiden lisäksi edellisessä JTO:ssa toivottiin käyttöominaisuuksien säilyttämistä ja yllä-
pitämistä. Yhdistys on järjestänyt vuodesta 2010 alkaen virallisen MEJÄ-kokeen sekä ME-
JÄ-leirin. MEJÄ-harrastuksen määrä on kasvanut ja sen myötä myös koetuloksien määrä 
lisääntynyt.  
 

Käyttökoetulokset 2001-2012, lähde KoiraNet 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LUME, luolakoirien metsäs-
tyskoe 

0 0 0 0 1 2 2 4 6 0 2 1 

LUT, luolakoirien taipumus-
koe 

0 2 27 25 8 12 44 43 31 22 26 38 

LUO, luonnonluolan tarkas-
tus 

0 2 5 7 3 1 7 9 7 3 9 13 

MEJÄ, metsästyskoirien 
jäljestämiskoe 

0 3 6 0 0 2 9 12 19 23 38 39 

VERI, vesiriistakoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

 
 
Terveys 
 
Yhdistyksen yksi tärkemmistä tavoitteista edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa oli ro-
dun terveys ja sen seuranta. Yhdistys on kerännyt ja ylläpitänyt rodun sairaus- ja vikalistaa 
jonne yksittäiset koiranomistajat sekä kasvattajat ovat voineet ilmoittaa koirissaan ja pen-
tueissaan esiintyviä vikoja ja sairauksia. Yhdistys on kotisivuilleen kerännyt lisäksi listan 
PLL-DNA testituloksista. PLL testattuja koiria on listalla 204 kpl. Niistä 14 on testattu kan-
tajiksi ja yksi sairaaksi. 189 on siis testattu normaaliksi. PLL-listauksen lisäksi yhdistyksen 
foorumille on kerätty myös epävirallista listaa BAER-kuulotesti- sekä selkäkuvaustuloksis-
ta.  
 
Silmä-ja polvitarkastukset ovat lisääntyneet viime vuosina, mutta yhdistyksellä on edelleen 
haasteena saada vanhempia, jo jalostuksesta poistuneita koiria silmätarkastuksiin. Kuten 
luvussa 4.3.1 todettiin, on valtaosa silmätarkastetuista koirista tarkistettu hyvin nuorena, 
vain pieni osa uudellen yli 5 vuoden iässä.  
 
 
Ulkomuoto 
 
Edellisen JTO:n tavoitteena oli nostaa rodun ulkomuodollista tasoa tasaisemmaksi ja suo-
sia oikeaa rotutyyppiä sekä anatomisesti tervettä rakennetta. Yleisesti voimme todeta rotu-
tyypin yhtenäistyneen, vaikkakin  kannassa on vieläkin nähtävissä runsaasti ulkomuodol-
lista vaihtelua. Anatomisesti terve rakenne mm. eturaajojen suhteen on parantunut, mutta 
erityistä huomiota tulee edelleen kiinnittää puutteelliseen tasapainoon etu- ja takaosien 
välillä. Suorat ja pystyt etuosat ovat lisääntyneet, jotka näkyvät myös etuliikkeissä. 
 
Hammaspuutoksiin on puututtu ja jalostusvalinnoissa on pyritty vättämään yhdistelmiä 
joissa molemmilla vanhemmilla on hammaspuutoksia. Hammaspuutoksien seuranta on 
kuitenkin vaikeaa, mutta tuomarimateriaalissa ja –koulutuksessa hammaspuutoksiin on 
pyydetty kiinnittämään huomiota. 
 
 



 67 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS  
 

6.1 Jalostuksen tavoitteet  
 
Jalostuksella pyritään edelleen saavuttamaan terve, hyväluonteinen, työskentelynhaluinen 
ja ulkomuodollisesti rotumääritelmää vastaava jackrussellinterrieri. Jalostuksen pääpainon 
tulee olla terveydessä ja luonteessa.  
 
Rotu on taustaltaan työskentelevä terrieri. Rotumääritelmä on laadittu siihen pohjautuen. 
Työskentelyominaisuuksia testataan rodunomaisissa käyttökokeissa ja pieni osa koirista 
on myös metsästyskäytössä. Vaikka pääosa koirista on nykyisin lemmikki- ja tai harrastus-
koiran tehtävissä, niin käyttöominaisuuksia pyritään huomioimaan myös jalostusvalinnois-
sa. Rodun tausta metsästävänä terrierinä otetana huomioon myös JTO:n jalostustavoit-
teissa.  
 
Rotu soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja sitä aktivisesti myös käytetään monenlai-
seen harrastamiseen. Luonteissa kiinnitetään erityistä huomiota käyttöominaisuuksien li-
säksi koirien yhteiskuntakelpoisuuteen. Kerätään lisätietoa koirien luonteista ja käyttäyty-
misestä.  Kannustetaan koirien viemistä luonnetestauksiin ja –kuvauksiin sekä järjestetään 
testauksia ja/tai kuvauksia vuosittain. Tavoitteeksi asetetaan myös luonnetestin ihannepro-
fiilin ja/tai MH-luonnekuvauksen ihanneprofiilin kehittäminen. 
 
Rotumääritelmän kuvaama koira on anatomisesti terve ilman jalostuksellisia ylilyöntejä ja 
tämä pyritään säilyttämään. Pyritään yhteistyössä rotujärjestön kanssa kehittämään tuo-
marikoulutusta siihen suuntaan, että koiran hyvinvoinnin kannalta vähämerkityksisiä virhei-
tä ei painoteta laatuarvostelussa. 
 
Rodun jalostuspohja pyritään pitämään mahdollisimman laajana välttämällä yksittäisten 
koirien runsasta jalostuskäyttöä ja suosimalla mahdollisimman erisukuisten koirien jalos-
tuskäyttöä. Kiinnitetään huomiota jalostuskoirien jälkeläismääriin, erityisesti huomioiden 2. 
polven jälkeläismäärät. Jatketaan rotuunottoja sellaisten koirien osalta, jotka on tuotu 
maista, joissa ei ole FCI:n hyväksymää rekisteriä jackrussellinterrierille. Rodun sukusii-
tosaste ei saa merkittävästi nousta.  
 
Terveyden suhteen jatketaan PEVISA-ohjelmaa silmien ja polvien osalta ja seurataan pe-
rinnöllisen kataraktan yleisyyttä rodussa. Pyritään aktivoimaan omistajia ja kasvattajia sil-
mätarkistuttamaan yli 5-7-vuotiaita koiria. Seurataan allergian yleisyyttä rodussa kyselyin 
ja valistetaan kasvattajia sen merkityksestä. Pyritään nostamaan jalostuskäytön aloitta-
misikää erityisesti urosten osalta. 
 
 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
 

6.2.1 Jalostuskoiria ja yhdistelmiä koskevat suositukset 
 
Suosituksissa lähisukulaisella tarkoitetaan koiran vanhempia ja pentuja sekä täysi- ja puo-
lisisaruksia. 
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Yleiset suositukset 
 
Jalostuskoiran ikä vähintään 24kk astutushetkellä. 
Näyttelystä tulos hyvä (H) tai hyväksytty jalostustarkastus TAI hyväksytty käyttökoetulos 
(LUT/LUME/MEJÄ). 
Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
Jos koira saa näyttelyissä maininnan “vihainen” tai ”pelokas” kolme kertaa, sitä ei suositel-
la jalostukseen. 
Suurin jälkeläismäärä Suomessa koiran elinaikana 60 pentua. 
Urokselle suositellaan 2-3 ikävuoden välille enintään 3 pentuetta ja samoin 3-4 vuoden 
ikävuoden välille enintään 3 pentuetta.   
 
 
PEVISA: polvet ja silmät 
 
Polvet 0 tai korkeintaan 1. Jos toisella vanhemmalla on polvitulos 1, yhdistelmän toisella 
osapuolella  tulisi olla polvitulos 0.  
 
Perinnöllistä kataraktaa sairastavaa koiraa ei käytetä jalostukseen.  
Jos koiran lähisukulainen saa perinnöllinen katarakta -diagnoosin, urosta ei käytetä jalos-
tukseen ennen neljän (4) vuoden ikää  ja narttua ennen kolmen (3) vuoden ikää.  
Sellaista yhdistelmää, jossa molempien lähisukulaisella on todettu perinnöllinen katarakta, 
ei suositella. 
Jos koira saa perinnöllinen katarakta, epäilyttävä -diagnoosin, suositellaan jalostuskäytön 
lykkäystä yhden (1) vuoden ajan ja silmätarkastuksen uusimista ennen jalostuskäytön 
aloittamista.  
 
Kliinisesti PLL-sairasta koiraa ei koskaan tulisi käyttää jalostukseen. 
Suositellaan, että vähintään toinen osapuoli on testattu primaarinen linssiluksaatio (PLL)-
geenitestillä. Ihanteellista olisi kuitenkin, jos molemmat olisivat testattuja. 
Koiralla voi olla myös PLL-tulos vanhempiensa geenitestitulosten perusteella: Kahden 
normaalin pentu on normaali, sairaan ja normaalin pentu kantaja ja kahden sairaan pentu 
sairas. Muissa tapauksissa ei pennun tulosta voi varmasti vanhempien tuloksen perusteel-
la tietää. Kaukaisempia esivanhempituloksia (esim. isovanhemmat) ei huomioida. 
Jos yhdistelmän toinen osapuoli on geenitestitulokseltaan normaali, toinen osapuoli voi 
olla testaamaton.  
Jos toinen osapuoli on kantaja, tulisi molemmat osapuolet testata. Kantajan pariksi suosi-
tellaan vain normaali-tuloksen saanutta.  
Sairas x normaali -yhdistelmiä voidaan tehdä harkiten, mikäli yhdistelmällä voidaan katsoa 
olevan näiden suositusten toteuttamisen lisäksi jotain lisäarvoa (esim. sairas-tuloksen 
geenitestissä saaneella koiralla on harvinainen haplotyyppi DLA-monimuotoisuustestin 
avulla todettuna, käyttökoetulos, ei lähisukulaisia Suomessa tms.).  
Kantaja x kantaja, sairas x kantaja tai sairas x sairas yhdistelmiä ei suositella. 
 
Jos koiralla on todettu lasiaisen rappeuma, se tulisi geenitestata PLL:n suhteen. Lasiaisen 
rapeuma diagnoosin saanutta urosta ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen neljän 
(4) vuoden ikää  ja narttua ennen kolmen (3) vuoden ikää. Yhdistelmän toisella osapuolel-
la tai sen lähisukulaisilla ei saa olla todettuna lasiaisen rappeumaa.  
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Jos koiralla on koskaan todettu ylimääräisiä ripsiä (yleisimmin distichiasis-diagnoosi, mutta 
myös trichisiasis, cilia aberranta jne.), tulisi yhdistelmän toisen osapuolen olla sellainen, 
ettei sillä koskaan ole todettu ylimääräisiä ripsiä. Jos ylimääräisten ripsien diagnoosin va-
kavuusaste on kohtalainen tai vaikea, ei koiraa tulisi käyttää jalostukseen 
 
Jos koiralla on todettu persistoivia pupillaarimembraania diagnoosilla PPM iris-iris, tulisi 
yhdistelmän toinen osapuoli olla sellainen, ettei sillä ole todettu PPM:ää. Koiria, joilla on 
todettu muita PPM:n muotoja kuin iris-iris, ei suositella käytettäväksi jalostukseen 
 
Muiden rodussa toistaiseksi yksittäisinä diagnooseina löytyneiden silmäsairausten suhteen 
suositellaan, että yhdistelmän toisella osapuolella tai sen lähisukulaisilla ei saa olla todet-
tuna samaa vikaa. Jos silmämuutosten vakavuusaste on vakava, ei koiraa tulisi käyttää 
jalostukseen. Kasvattajia kehoitetaan myös kysymään silmäsairauksiin erikoistuneen 
eläinlääkärin mielipidettä ennen jalostuskäyttöä.   
 
Mikäli koiran silmämuutos on sellainen, että se suoraan tai välillisesti aiheuttaa koiralla 
kipua, vaikuttaa sen näkökykyyn tai alentaa sen elämänlaatua; vaatii jatkuvaa lääkitystä, 
leikkaushoitoa tai altistaa koiran sekundäärisille tulehduksille tai muille elämänlaatua alen-
taville oireille, koiraa ei suositella lainkaan jalostukseen. 
 
 
Luusto 
 
Jos koira oireilee selkäänsä (esimerkiksi kivulla tai takapomppu) tai sen lähisukulaisilla on 
todettu selkä- tai lonkkavikoja, suositellaan lonkka- ja selkäkuvausta. Jos koiralla todetaan 
selässä luustomuutos tai lonkkatulos D-E, sitä ei suositella jalostukseen. 
Jos koiran etujalat ovat niin käyrät, että ne aiheuttavat sille kipua tai liikkumisvaikeuksia tai 
vaativat leikkaushoitoa, sitä ei tulisi käyttää jalostukseen. 
Legg-Perthes-tautia sairastavaa koiraa ei suositella jalostukseen.  
Koiraa, jolla on häntämutka, ei suositella jalostukseen. 
 
 
Kuulo ja väritys 
 
Kuuroa tai puolikuuroa koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. 
Kokovalkoinen koira tai koira, jonka pää on kokonaan valkoinen11 tulisi BAER- eli kuulotes-
tata. Jos toinen vanhempi on kokovalkoinen tai sen pää on kokonaan valkoinen koira tulisi 
yhdistelmän toisella osapuolella olla väriä molemmin puolin päätä ja molemmissa korvissa, 
sekä vähintään yksi merkki rungossa. 
Sinisisiä (dd) tai maksanvärisiä (bb) koiria ei suositella jalostukseen. Niiden kirsut eivät 
eivät ole rotumääritelmän mukaisesti mustia. Siniseen väriin liittyy iho-ongelmia.  
 
 
 

                                                        
11
  Kokovalkoiseksi tai kokonaan valkopäiseksi lasketaan myös koira, jolla on minimaalisia (koli-
konkokoisia) merkkejä tai jonka merkit ovat kehittyneet syntymän jälkeen (esim. ticking—pilkut).  
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Purenta ja hampaat 
 
Koiraa, jolla on ylä-, ala- tai  tasapurenta, ei suositella jalostukseen.  
Jos koiralla on hammaspuutos tai –puutoksia yhdistelmän toisella osapuolella tulisi olla  
täydellinen hampaisto. 
Koiraa, jolta puuttuu yli 4 hammasta tai kulmahampaita ei suositella jalostukseen. 
 
 
Sukusiitosprosentti ja sukukatokerroin 
 
Yhdistelmän sukusiitosprosentti 6,25 % tai sen alle (laskettuna 5 sukupolvella).  
Sukukatokerroin 0,75 (75%) tai sen yli (laskettuna 5 sukupolvella). 
Jos kummastakaan vanhemmasta ei ole saatavilla sukutaulutietoja, suositellan vanhem-
mista teetettäväksi DLA-monimuotoisuustesti. Vanhemmilla tulisi olla eri DLA-haplotyypit. 
Sukusiitosprosenttia laskiessa ja/tai DLA-monimuotoisuustestin tarvetta arvioitaessa voi-
daan huomioida myös muu sukutieto kuin KoiraNetistä löytyvä.  
Jos pentueen vanhemmista ei löydy sukutaulutietoja KoiraNetistä, kasvattaja voi toimittaa 
jalostustoimikunnalle lisätietoja suvusta. Näiden lisätietojen perusteella jalostustoimikunta 
tapauskohtaisesti voi suositella, ettei ko. yhdistelmän kohdalla tarvitse tehdä DLA-
monimuotoisuustestiä. 
 
Yhdistelmän uusinta 
Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavaksi. Yhdistelmä voidaan uusia kerran, jos en-
simmäiseen pentueeseen on syntynyt vain 1-2 pentua.  
Yhdistelmää, joka on tuottanut sairaan jälkeläisen, ei uusita lainkaan. (Ks. luku 4.3 rodus-
sa esiintyvistä sairauksista) 
 
Sukupuolisidonnaiset suositukset 
Jos nartulle on tehty kahdesti keisarinleikkaus, narttua ei tulisi enää astuttaa. 
Kivesvikaista urosta ei tulisi käyttää jalostukseen. (Kivesvialla tarkoitetaan muuta kuin kak-
si normaalisti laskeutunutta kivestä) 
 
Ulkomaiset  jalostuskoirat  
PEVISA-ohjelman suhteen noudatetaan ulkomaalaisten urosten poikkeussääntöä.   
 
 

6.2.2 Muuta huomioitavaa jalostuskoiria valitessa ja yhdistelmiä suunni-
tellessa 
 
Seuraavat seikat eivät ole suosituksia, siinä mielessä, että niitä käytettäisiin suoraan arvi-
oimaan jalostuskoirien tasoa tai yhdistelmien jalostusarvoa, mutta kasvattajia kehoitetaan 
huomioimaan myös nämä kasvatustyössään. 
 
Kasvattajien tulee noudattaa yhdistelmien kohdalla Suomen Kennelliiton sääntöjä ja mää-
räyksiä, sekä rodun voimassa olevaa PEVISA-ohjelmaa. Kasvattajien pitää muistaa, että 
sekä Kennelliiton säännöt ja määräykset, että rodun PEVISA-vaatimukset saattavat muut-
tua tämän jalostuksen tavoiteohjelman voimassaoloaikana. Ennen astutusta on kasvatta-
jan vastuulla tarkistaa voimassaolevat määräykset Suomen Kennelliitosta, josta löytyy 
myös tieto rodun voimassaolevasta PEVISA-ohjelmasta. Kasvattajien tulee seurata Suo-
men Kennelliiton ja rotua harrastavan yhdistyksen ja rotujärjestön tiedotusta. 
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Jalostukseen käytettävän koiran tulisi olla hyväluonteinen, terve ja ulkomuodoltaan ro-
dunomainen. Suurimmalla osalla jalostuskoirista onkin ollut näyttelytulos, mutta kasvattajia 
kehoitetaan kiinnittämään enemmän huomiota koirien luonteiden ja rodunomaisten käyttö-
ominaisuuksien testaaminen. Luonnetestitulos, MH-luonnekuvaustulos, suoritettu BH-
käyttäytymiskoe ja/tai tulos rodunomaisesta käyttökokeesta onkin luettava eduksi jalostus-
koiralle. 
 
Jalostuskoiran valinnassa tulee kiinnittää huomiota koiran itsensä ohella myös sen mah-
dollisten jälkeläisten ja sukulaisten ominaisuuksiin. Yhdistelmien suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon myös mahdollisten vikojen tai sairauksien periytyvyys ja yhdistelmän vaikutus 
koko kannan jalostuspohjan laajuuteen (geenipooliin).   
 
Kasvattajien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jalostuskoirien ja niiden vanhempien 
toisen polven sukulaismäärään. Yhdellä koiralla tässä rodussa ei tulisi olla enimmillään 
kuin 95-142 ensimmäisen polven jälkeläistä (laskettuna suhteessa keskimääräiseen 4 
vuoden rekisteröintimääriin) tai 135-200 toisen polven jälkeläistä (laskettuna suhteessa 
sukupolven 2007-2010 rekisteröinteihin). Jackrussellinterriereissä on jo useita koiria, jotka 
ylittävät molemmat toisen polven suositusjälkeläismäärät selvästi.  
 
Jalostuskoirien vanhempien ikään eli sukupolviväliin ja viimeisimmän silmätarkastuksen 
ajankohtaan kannattaa myös kiinnittää erityistä huomiota. Jalostukseen käytettyjä koiria 
tulisi silmätarkastaa 10-12 vuoden ikään saakka 2-3 vuoden välein, vaikka niiden jalostus-
käyttö olisi jo loppunut. Rodussa esiintyvä perinnöllinen kaihi saattaa myöhemmillään puh-
jeta vasta yli 10-vuotiaana, mutta jälkeläisten kaihi saattaa puhjeta jo huomattavasti nuo-
rempana. Yhdistelmien kaihiriskin pienentämiseksi myös vanhojen koirien silmätarkasta-
minen on tärkeää. 
 
 

6.3 Rotua harrastavan yhdistyksen toimenpiteet  
 
Yhdistys tiedottaa kyselyiden merkityksestä ja kannustaa vastaamaan SKL:n käyttäyty-
miskyselyyn sen valmistuttua. Vaihtoehtoisesti  laaditaan yhdistyksen oma käyttäytymis-
kysely ja päivitetään terveys-ja pentuekysely. 
 
Jälkeläismääriin pyritään kiinnittämään huomiota, erityisesti toisen polven määrää seura-
taan mm. lisäämällä toisen polven jälkeläismääriä myös pentuvälitykseen ja urosluette-
loon. Uudistetaan rotuunottokäytäntö yhteistyössä rotujärjestön kanssa. 
 
Yhdistys järjestää luonnetestin ja/tai MH-luonnekuvauksen vuosittain ja kannustaa jäse-
niäään luonnetestaamaan/ luonnekuvaamaan koiriaan. Kehitetään rodun ihanneprofiili se-
kä luonnetestiin että kuvaukseen. 
 
Järjestetään tilaisuuksia käyttöominaisuuksien kokeilemiseen (LUT/MEJÄ) 
 
Päivitetään rodun PEVISA. Silmätarkastusaktiivisuutta lisätään järjestämällä silmätarkas-
tustilaisuuksia. Yhdistys jatkaa myös PLL-geenitestien järjestämistä. Yhdistys ryhtyy tuke-
maan yli 10 v. koirien silmätarkastuksia. 
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
 
Vahvuudet  Heikkoudet Mahdollisuudet  
Rotumääritelmän mukaan ra-
kenteellisesti terve rotu 

Aktiivisten jäsenten puute, kas-
vattajien passiivisuus sekä ajan-
käyttöongelmat rotuyhdistystoi-
minnassa 
 

Monipuolinen jalos-
tuspohja 
 

Jalostusmateriaali parantunut 
vuosien saatossa 

Kasvattajilla erilaisia käsityksiä 
rodusta 
 

Jalostustarkastukset 
palvelemaan kasvatta-
jia 
 

Koiria käytetään monessa eri 
harrasteessa (esim. näyttelyt, 
agility, mejä) 

Uroksia (etenkään erisukuisia) ei 
saada tarpeeksi esille jalostus-
käyttöä varten 
 

Tiedonsaannin lisään-
tyminen ja helpottumi-
nen (KoiraNet) 
 

Ei jalostuksellisia ylilyöntejä Koiria viedään vähän luonnetta 
kuvaaviin tapahtumiin 

Liioittelematon rotu-
määritelmä 
 

Aktiivinen keskusteluilmapiiri Vähäinen osallistuminen ro-
dunomaiseen käyttökokeeseen 
 

Kehittyvät jalostuksel-
liset työkalut (geeni-
testit, jalostusindeksit) 
 

Rotukirja on avoin Joidenkin kasvattajien piittaa-
mattomuus luonne- ja terveys-
ongelmista ja kannan yleisestä 
tilasta 
 

Rotukirja on avoin ja 
rotuunotot 
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Uhat Varautuminen ongelmiin 
Sukusiitosasteen kasvaminen ja geenipoolin 
kaventuminen 
 

Jälkeläismäärien seuranta, erisukuisten koi-
rien tuonti 

Sairasrakenteisten koirien jalostuskäyttö 
 

Tuomarikoulutus, tiedotus kasvattajille ter-
veen rakenteen merkityksestä koiran hyvin-
voinnille 

Kasvattajat eivät sitoudu yhteisiin jalostus-
tavoitteisiin 

 

Sitoumuskasvattajajärjestelmän kehittämi-
nen, pentulistan sääntöjen päivittäminen 

Rodun liiallinen, jatkuva suosio 
 

Rotutuntemuksen lisääminen, rotuinfoesit-
teen uudistaminen 

Terveysongelmien lisääntyminen, mm. al-
lergian yleistyminen 
 

Tutkimusten ja tiedottamisen lisääminen 
(kyselyt, PLL-testit, joukkoterveystarkastuk-
set jne.) 

Rotukirja suljetaan 
 

Rotukirja pidetään avoinna, rotuunottosään-
töjen kehittäminen niin että ne paremmin 
palvelee rodun jalostuspohjan monimuotoi-
suutta. 
 

Rotu on niin suosittu, että kasvatustoimintaa 
tehdään pelkkää myyntiä varten ilman jalos-
tuksellisia tavoitteita.  
Ongelmana alkaa olla pentujen ylitarjonta. 
 

Tiedotetaan sekä kasvattajille, että pen-
nunostajille rodun tilasta ja pennunostami-
sen vaaranpaikoista. Ohjataan kasvattajia 
esim. pentuvälityksen avulla noudattamaan 
jalostussuosituksia. 

 
 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta  
Toimintasuunnitelma tavoiteohjelman 
toteuttamiseksi 

Suunnitelma Aikataulu 
Uudistetaan rodun PEVISA Vuosi 2012. 

Uusitaan rotuunottokäytännöt yhteistyössä 
rotujärjestön kanssa. 
 

Jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolo-
aikana. 

Päivitetään pentuekysely ja lisätään tar-
kemmat tiedot lisääntymiskäyttäytymisestä, 
astutuksesta ja synnytyksestä. Yhteenveto 
tuloksista julkaistaan jäsenlehdessä. Mah-
dollisesti yhdistetään oikeus käyttää yhdis-
tyksen pentuevälitystä pentuekyselyyn vas-
taamiseen. 
 

Pentuekysely on laadittu vuoden 2011 ai-
kana ja lähetetty sähköpostilla kasvattajille 
sekä laitettu yhdistyksen nettisivuille. Uudis-
tetaan tarvittaessa ja jatketaan jalostuksen 
tavoiteohjelman voimassaolon ajan. 

Kannustetaan jäsenistöä vastaamaan ter-
veyskyselyyn, jotta siihen saataisiin mah-
dollisimman kattavasti vastauksia. Terveys-
kyselyn vastauksien yhteenvedot julkais-

Terveyskysely  on uudistettu vuoden 2011 
aikana aikana ja lähetetty sähköpostilla 
kasvattajille sekä laitettu yhdistyksen net-
tisivuille.  Uudistetaan tarvittaessa ja jatke-
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taan yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenlehdes-
sä. Valistetaan kasvattajiä esille nousevien 
ongelmien merkityksestä. 
 

taan jalostuksen tavoiteohjelman voimas-
saolon ajan. 

Kerätään tietoa kyselyllä rodun luonteesta. 
Laaditaan käyttäytymiskysely. Vastauksista 
tehdään yhteenvetoja ja julkaistaan ne yh-
distyksen jäsenlehdessä. Vaihtoehtoisesti 
kannustetaan omistajia vastaamaan SKL:n 
käyttäytymiskyselyyn 
 

Jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolo-
aikana 

Rodun erikoisnäyttely, johon pyritään saa-
maan rodun mahdollisimman hyvin tunteva 
kokenut tuomari.  
 

Vuosittain tavoiteohjelman voimassaoloai-
kana. 

Tilastoidaan eniten käytettyjen koirien jälke-
läismääriä ensimmäisessä ja toisessa pol-
vessa. 
 

Julkaistaan vuosittain eniten käytettyjen 
urosten ja narttujen lista jäsenlehdessä. 

Ulkomuototuomareiden koulutusmateriaalin 
päivittäminen ja tehdään yhteistyötä rotujär-
jestön kanssa tuomarikoulutusten suhteen. 
 

Päivitetään jalostuksen tavoiteohjelman 
voimassaoloaikana 

Jatketaan jalostustarkastuksia, joissa arvi-
oidaan ulkomuodon ja rakenteen lisäksi 
myös koiran käyttäytymistä käsittelyn aika-
na. 
 

Pyritään järjestämään vähintään 1 jalostus-
tarkastus vuosittain eri puolilla Suomea. 

Kerätään terveystutkimustuloksia, joita ei 
julkaista KoiraNetissä (mm. PLL-geenitesti-, 
BAER-, selkäkuvaustulokset). 
 

Julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/ 
tai yhdistyksen kotisivuilla. 

Kasvattajaluennot ja/tai -päivät Järjestetään vuosittain. 

MH-luonnekuvaustilaisuuksien ja/tai luon-
netestien järjestäminen 
 

Pyritään järjestämään vuosittain. 

Pyritään kehittämään luonnetesteistä ja 
MH-luonnekuvauksesta rotuprofiili.  
 

Tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 

PLL-geenitestin joukkonäytteenottojen jär-
jestäminen ja testituloslistan ylläpitäminen 
yhdistyksen nettisivuilla. 
 

Tuloslistan ylläpito jatkuvasti ja joukkotar-
kastuksia vuosittain. 

Kannustetaan silmä- ja polvitarkastuksiin 
sekä järjestetään niiden joukkotarkastuksia 

Vuosittain. 

Kannustetaan ja tuetaan taloudellisesti 
vanhempien, eniten jalostukseen käytetty-
jen koirien silmätarkastuksia. 
 

Vuosittain. 
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Osallistutaan koirien geenitutkimukseen 
järjestämällä näytteenottotilaisuuksia yhdis-
tyksen tapahtumien yhteyteen. 
 

Vuosittain. 

Annetaan yleistä jalostusneuvontaa ja vas-
tataan kirjallisiin jalostusneuvontapyyntöi-
hin. 
 

Jatkuvasti. 

Pidetään uroslistaa ja pyritään saamaan 
mahdollisimman monia uroksia listalle. 

Jatkuvasti. 
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8. LIITTEET 
 
 
Liite 1  
 
Rotumääritelmä 
 
FCI:n numero 345,  

hyväksytty FCI 8.6.2001 SKL-FKK 20.10.2001 
Jackrussellinterrieri (Jack Russell Terrier) 
Alkuperämaa: Englanti 
Kehittäjämaa: Australia   
Käyttötarkoitus: Hyvä työterrieri, joka kykenee maanalaiseen työskentelyyn. Erinomainen 
seurakoira. 

 

Lyhyt historiaosuus: Jackrussellinterrieri on lähtöisin 1800-luvun Englannista. Pastori 
John Russell kehitti omia käyttötarkoituksiaan varten kettuterrierikannan juoksemaan ket-
tukoirien kanssa ja menemään maanalaisiin luoliin jahtaamaan kettuja ja muuta riistaa. 
Muodostui kaksi muunnosta, jotka olivat pääsääntöisesti samankaltaisia lukuunottamatta 
eroja lähinnä koossa ja mittasuhteissa. Kookkaampi ja neliömäisempi tunnetaan nykyisin 
parsonrussellinterrierinä ja matalampi, mittasuhteiltaan hieman pitempi jackrussellinter-
rierinä. 
 
Yleisvaikutelma: Vahva, toimelias ja notkea työtä tekevä terrieri, jolla on keskipitkä, jous-
tava runko ja mahtava luonne. Reippaat liikkeet sopivat hyvin yhteen valppaan ilmeen 
kanssa. Häntä voidaan typistää. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Karvapeite voi olla si-
leä, karkea tai karhea. 
Tärkeitä mittasuhteita: Korkeuttaan pitempi. Rintakehän syvyys on sama kuin eturaajan 
korkeus mitattuna kyynärpäästä maahan. Rintakehän ympärysmitan kyynärpäiden takaa 
mitattuna tulisi olla noin 40-43 cm. 
 
Käyttäytyminen/luonne: Eloisa, valpas ja toimelias terrieri, jolla on tarkkaavainen ja äly-
käs ilme. Rohkea ja peloton, ystävällinen mutta tyynen itsevarma.   
 
Pää 
Kallo-osa: Tasainen ja kohtuullisen leveä, kapenee vähitellen kohti silmiäja leveää kuono-
osaa. 
Otsapenger: Selvästi, ei ylikorostuneesti erottuva. 
Kirsu: Väriltään musta. 
Kuono-osa: Etäisyys otsapenkereestä kirsuun on hieman lyhyempi kuin otsapenkereestä 
niskakyhmyyn. 
Huulet: Tiiviit ja mustapigmenttiset. 
Posket: Poskilihakset ovat hyvin kehittyneet. 
Leuat/Hampaat/Purenta: Leuat ovat hyvin vahvat, syvät, leveät ja voimakkaat. Vahvat 
hampaat; leikkaava purenta. 
Silmät: Pienet, tummat ja mantelinmuotoiset; ilme on valpas. Silmät eivät saa olla ulkone-
vat; silmäluomien tulisi olla tiiviit ja reunoiltaan mustapigmenttiset. 
Korvat: Täysin tai lähes pään myötäisestä taittuneet, hienolaatuiset ja erittäin liikkuvaiset. 
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Kaula: Vahva ja selväpiirteinen; pään asento on ryhdikäs.  
 
Runko: Suorakaiteen muotoinen. 
Selkä: Tasainen. Etäisyys säästä hännäntyveen on hieman säkäkorkeutta suurempi. 
Lanne: Lyhyt, vahva ja hyvin lihaksikas. 
Rintakehä: Mieluummin syvä kuin leveä, selvästi etäällä maasta, siten rintakehän alaosa 
sijoittuu maan ja sään puoliväliin. Kyljet ovat selkärangasta lähtien selvästi kaareutuneet ja 
sivuilta litteämmät. Rinnanympärys on siten mitattavissa kahdella kädellä noin 40-43 cm. 
Rintalastan kärki on selvästi olkanivelen etupuolella. 
Häntä: Koiran liikkuessa hännän tulee olla pysty, levossa se voi olla riippuva. Typistetyn 
hännän pään tulee olla korvien korkeudella. (Huom. Suomessa typistyskielto.) 
 
Raajat 
Eturaajat 
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä ja sivulta katsottuna suorat kyynärpäistä varpai-
siin. 
Lavat: Viistot; lihakset eivät ole voimakkaasti korostuneet. 
Olkavarret: Sopivan pituiset ja kulmautuneet siten, että kyynärpäät ovat sijoittuneet run-
gon alle. 
Käpälät: Pyöreät, kiinteät ja täyteläiset, eivät suuret, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
Varpaat ovat kohtuullisen kaarevat. 
Takaraajat 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat, lihaksikkaat ja tasapainoiset suhteessa lapoihin. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Matalat. 
Välijalat: Vapaasti seistessä takaa katsottuna yhdensuuntaiset. 
Käpälät: Kuten etukäpälät. 
Liikkeet: Suorat, vapaat ja joustavat. 
 
Karvapeite 
Karva: Sileää, karheaa tai karkeaa. Karvapeitteen tulee olla vedenpitävä. Sitä ei tule 
trimmata, jotta se vaikuttaisi sileältä tai karhealta. 
Väri: Valkoisen värin tulee olla vallitseva ja siinä on mustia ja/tai punaruskeita merkkejä. 
Punaruskeiden merkkien sävy voi vaihdella hyvin vaaleasta erittäin syvään pähkinänrus-
keaan. 
 
Koko ja paino 
Säkäkorkeus: Ihannesäkäkorkeus on 25-30 cm. 
Paino: Viisi senttimetriä korkeutta vastaa yhtä kiloa painoa, siten 25 cm:n korkuisen koiran 
tulisi painaa suunnilleen 5 kg ja 30 cm:n korkuisen 6 kg. 
 
Virheet: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna vir-
heen vakavuuteen. 
Seuraavat puutteet ovat erityisen virheelliset: aitojen terrierin luonteenpiirteiden puuttumi-
nen; tasapainoisuuden puute ts. minkä tahansa kohdan ylikorostuneisuus; laiskat tai epä-
terveet liikkeet; virheellinen purenta. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina ki-
vespussiin. 
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Liite 2  
 
SANASTO 

Alleeli, tietyn geenilokuksen (eli geenin paikan) erilaisia geenivaihtoehtoja, joita voi popu-
laatiossa olla useita, mutta kullakin yksilöllä vain kaksi, joko samanlaiset (homotsygotia) tai 
erilaiset (heterotsygotia) 

Allergeeni, vierasaine, usein vieras proteiini (esim. pölypunkki, siitepöly), joka aiheuttaa 
monimutkaisen immuunijärjestelmän yliherkkyysreaktion (allergia) 

Dominoiva ominaisuus, vallitseva ominaisuus. Niitä ominaisuuksia ja alleeleja, jotka jää-
vät dominoivien geenien peittoon, sanotaan resessiivisiksi. 

Geenipooli, tietyn populaation geenistön koostumus tiettynä ajankohtana. Muutoksia po-
pulaation geenipoolin tasapainoon voivat aiheuttaa mutaatio, migraatio (tuonti ja vienti) ja 
valinta (jalostusvalinnat). 

Immunogeeni, sellainen aine, joka herättää immuunivasteet, ts. immuunireaktiot 

Immuunivaste, käsittää elimistön fysiologiset solureaktiot elimistöön tunkeutunutta anti-
geeniä, kuten mikrobia, vastaan 

Haplotyyppi, 2 tai useamman geenin ryhmä, joka periytyy yhdessä, esim. DLA-
haplotyypissä on kolmen yhdessä periytyvän geenin ryhmä 

Heterotsygootti, eriperintäinen solu tai yksilö, jossa on kaksi erilaista alleelia vastinkro-
mosomien geenipaikoissa 

Homotsygootti, samanperintäinen solu tai yksilö, jossa on kaksi samanlaista alleelia vas-
tinkromosomien geenipaikoissa 

Kromosomit, eliön tuman DNA:sta ja proteiineista koostuvia kappaleita, joissa geenit si-
jaitsevat  

Lokus, geenin paikka kromosomissa 

Oto-, korvaa tarkoittava etuliite, korva-. 

Premolaari, välihammas 

Polygeeninen ominaisuus, eliön ominaisuus, jonka kehitystä säätelevät useat vuorovai-
kutuksessa olevat geenit. 

Populaatio, samanaikaisesti samalla alueella olevat, samaan lajiin kuuluvat yksilöt 

Resessiivinen ominaisuus, väistyvä (peittyvä) ominaisuus 

Retina, silmän verkkokalvo 

Sakralisaatio, lanne-ristiluusulauma, alimman lannenikaman yhteenkasvaminen ristiluu-
hun, synnynnäinen perinnöllinen muutos 

Transitionaalinen nikama, välimuotoinen lanne-ristinikama, synnynnäinen perinnöllinen 
muutos 
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Toksiini, minkä tahansa eliön, kuten mikrobien, tuottama myrkky. 

 


