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1 YHTEENVETO 
 
Kerrynterrieri on kotoisin Irlannin eteläisistä osista, missä näitä sinisiä terriereitä on todennäköisesti 
ollut jo vuosisatojen ajan maatilojen rotta- ja yleiskoirina. Suomeen ensimmäinen kerrynterrieri tuli 
jo vuonna 1932 mutta kerrynterrierin kasvatus alkoi kuitenkin varsinaisesti vasta 1950- ja 1960-
lukujen taitteessa. Suomessa kerrynterriereiden rekisteröinnit ovat pysytelleen samalla tasolla 1990-
luvun loppupuolelta. Nykyisin rekisteröidään keskimäärin 45 yksilöä vuosittain ja rodun 
kokonaismäärä maassamme lienee noin 400 koiraa. Vaikka rotu pohjautuu kaikkialla samoihin 
1920-luvulla Irlannista lähtöisin oleviin koiriin, on muutamiin maihin muodostunut oma eriytynyt 
kanta ja näin ollen jalostusmateriaalia on kohtalaisen hyvin saatavilla. Lähes puolet kotimaisista 
jalostusyhdistelmistä perustuu tuontien ja ulkomaisten jalostusurosten käyttöön. 
 
Ensimmäinen jalostusohjesääntö hyväksyttiin rotujärjestön vuosikokouksessa jo vuonna 1991 ja sen 
jälkeen rodullamme on ollut voimassaoleva jalostusohjesääntö tai JTO koko ajan. Rotumme 
jalostuksen ohjaus on perustunut koko ajan suosituksiin ja ohjeisiin eikä voimakkaita ohjauskeinoja 
ole tarvittu. Jäsenkasvattajat noudattavat jalostusohjeita ja -suosituksia hyvin. Myös tätä jalostuksen 
tavoiteohjelmaa edeltänyt tavoiteohjelma on toiminut hyvin. 
 
Tavoiteohjelmassa kerrynterrierin rodunjalostuksen visiona on tyypiltään rodunomainen, 
fyysisesti ja psyykkisesti terve kerrynterrieri, jonka tulee jatkossakin pystyä täyttämään tehtävänsä 
miellyttävänä seurakoirana ja jonka kanssa voi myös harrastaa monipuolisesti. Tavoiteohjelmassa 
korostetaan sitä, että yksilöitä pyritään käyttämään mahdollisimman tasaisesti useampien 
sukulinjojen säilyttämiseksi jalostuksessa. Tämän päivän jalostuksella luodaan pohja tulevaisuuden 
jalostustyölle. 
 
Rodun terveystilanne on säilynyt hyvänä. Yhä kasvava osuus jalostusyhdistelmistä täyttää JTO:n 
suositukset sekä silmätarkastusten että lonkkatutkimusten suhteen kuin myös sukusiitosasteen 
kohdalla. Yleisesti ottaen kerrynterrieri tunnetaan erittäin terveenä ja pitkäikäisenä rotuna, mutta 
myös kerrynterrierillä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja.  
 
Kerrynterriereillä esiintyy jonkin verran (n. 20 %:lla kuvatuista) lonkkanivelen kehityshäiriön (HD) 
lieviä (C) ja keskivaikeita (D) muutoksia. D-lonkkaisia ei ole käytetty jalostukseen sitten vuoden 
1995. Kuvatuista sairaiden (C+D) osuus on pysynyt samana, mutta viime vuosina D-lonkkaisten 
osuus on pienentynyt. Jalostusyhdistelmistä JTO:n suositukset täytti 94% yhdistelmistä viimeisen 
neljän vuoden jaksolla. Tämän jalostuksentavoiteohjelman myötä jalostussuosituksia tiukennettiin 
eikä C-lonkkaista huonompia tule käyttää jalostukseen. Silmäsairauksista on Suomessa tavattu yksi 
kaihitapaus vuonna 1980, mutta jalostussuositusten mukaan jalostusyksilöt tulee silmätarkastaa ja 
lausunto on voimassa 24 kk. 
 
Kerrynterriereillä esiintyy jonkin verran yleisemmin erilaisia kasvaimia ja pahalaatuiset kasvaimet, 
syöpäsairaudet ovat yleisin kuolinsyy rodulla. Koiranetin tilastojen mukaan keskimääräinen elinikä 
on hieman alle 10 vuotta. Puolet tilastoiduista kerryistä on elänyt yli 10-vuotiaaksi ja alle 10-
vuotiaina kuolleista 55% menehtyi syöpään tai sairauksiin (keski-ikä 7 v 6 kk). 
 
Sukusiitosasteen keskiarvo (CompuPed/8. sukupolvea) on pysytellyt 6 %:n tuntumassa jo 1990-
luvun alusta ja viimeisen kymmenvuotiskauden keskiarvo oli 6,1%. Yhä pystytään tekemään 
yhdistelmiä, joissa päästään hyvinkin lähelle 0%:n sukusiitosastetta. Vaikka rotu on pieni, on 
matadorijalostusta pystytty välttämään kohtalaisen hyvin ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 
jalostukseen käytetyistä 47 uroksesta vain kolmella on ollut elinaikanaan enemmän kuin kolme 



Kerry- ja vehnäterrierikerho ry 
JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012 -2016 

 4 

pentuetta. Vastaavasti vain kahdella nartulla 61 jalostukseen käytetyistä on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ollut enemmän kuin 3 pentuetta. Viimeisenä kymmenenä vuotena rodun isät/emät –
suhde on vaihdellut välillä 0,78 – 1,00 keskiarvon ollessa 0,9. Viimeisen sukupolven (4 vuotta)  
keskimääräinen sukusiitosaste oli 5,85%, isät/emät –suhde 0,82, jalostukseen käytettyjen urosten 
keski-iän ollessa yli 5 vuotta ja narttujenkin yli 3,5 vuotta. Keskimääräinen pentuekoko on 5 – 6 
pentua.  
 
Rotumääritelmän mukaan kerrynterrieri on yleisvaikutelmaltaan ryhdikäs, tiivis ja sopusuhtainen 
koira, jonka tulee olla rungoltaan hyvin kehittynyt ja lihaksikas sekä tyyliltään selvästi terrieri. 
Kerrynterrierin tulee olla elegantti mutta vankka, tasapainoisesti rakentunut niin että se pystyy 
liikkumaan vaivattomalla maatapeittävällä askeleella. Yksinkertainen karvapeite on yksi rodun 
erityispiirteistä ja sen tulee olla kiiltävä, silkkisen pehmeä ja laineikas ja väriltään sininen. 
Ulkomuodon osalta keskeisin jalostustavoite on rotumääritelmän mukainen kerrynterrieri ja 
huomiota tulee kiinnittää etu- ja takakulmausten epäsuhteeseen. Oikean rotutyyppi ja koko tulee 
pyrkiä säilyttämään. Kerrynterriereiden ulkomuodollinen taso on erittäin hyvä ja 96 % näyttelyssä 
käyneistä kerryistä on palkittu vähintään EH:lla. 
 
Luonteeltaan kerrynterrierit ovat maassamme vilkkaita ja ihmisystävällisiä sekä aktiivisia, mutta 
myös rauhallisia. Aggressiivisuutta toisia koiria kohtaan esiintyy jonkin verran. Arkoja, 
hermostuneita tai aggressiivisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Kasvattajia opastetaan 
kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin kasvattamisessa 
yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen ja tarvitsee 
määrätietoisen kasvatuksen pennusta pitäen. Tulee pyrkiä kasvattamaan hyväluonteisia 
kerrynterriereitä, jotka sopeutuvat hyvin nykypäivän elämään ja soveltuvat monenlaiseen 
harrastustoimintaan. 
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2. KERRYNTERRIERIN TAUSTA 
 
2.1. Kerrynterrierin historia 
 
Kerrynterrieri on kotoisin Irlannin eteläisistä osista, missä näitä sinisiä terriereitä on todennäköisesti 
ollut jo vuosisatojen ajan maatilojen rotta- ja yleiskoirina. Näiden irlantilaisten terriereiden alkuperä 
on kuitenkin hämärän peitossa ja kirjallisia viittauksiakin löytyy vasta 1800-luvun puolivälistä. 
 
Irlannin Kennelklubi hyväksyi rodun viralliseksi roduksi vasta vuonna 1922, mutta tuon jälkeen 
rotu levisi nopeasti Irlannin ulkopuolelle ja kerrynterrierit esiintyivät Englannissa Cruft'sin 
näyttelyssä jo vuonna 1922 ja Amerikassakin rotu hyväksyttiin AKC:n toimesta jo vuonna 1924. 
Saavuttaakseen muotovalionarvon kotimaassaan täytyi koiran suoriutua kahdesta metsästyskokeesta, 
Teastas Mor (tappaa kani sekä iso vesirotta) ja Teastas Beag (kaivautua mäyränpesään ja kohdata 
sen asukas). Nykypäivänä kerrynterrierit ovat seurakoiria.  
  
2.2. Kerrynterrieri maailmalla 
 
Kerrynterrierit aloittivat maailman valloituksensa jo 1920-luvun alussa, jolloin niitä ostettiin 
Englantiin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Maailmanlaajuisesti kerrynterrierit pohjautuvat parhaisiin 
irlantilaisiin ja englantilaisiin linjoihin ja kautta aikojen Yhdysvallat ja Englanti ovat olleet 
merkittävimmät maat kerrynterrierin jalostuksen suhteen. 
 
Skandinaviaan kerrynterrierit tulivat ensimmäiseksi Ruotsiin vuonna 1929 ja levisivät siitä sitten 
Tärnstugans –kennelistä Norjaan, Tanskaan ja Suomeen. Kuitenkin vasta 1950-luvulla voidaan 
katsoa varsinaisen kasvatustyön päässeen alkuun Pohjoismaissa. Ruotsissa ja Tanskassa 
kasvatustyö pohjautui pääosin englantilaisiin koiriin ja Norjassa taas amerikkalaisiin verilinjoihin. 
 
Kerrynterrieri ei ole koskaan saavuttanut kovin suurta suosiota missään päin maailmaa. Rotua 
esiintyy rodun kotimaan lisäksi lähes kaikkialla; etenkin Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, 
Englannissa, Pohjoismaissa sekä Manner-Euroopassa mutta myös jonkin verran Australiassa, 
Uudessa Seelannissa ja jopa Etelä-Afrikassa. 
 
Taulukko 1. Kerrynterrierin rekisteröintilukuja eri maissa 

 Suomi Ruotsi Yhdysvallat Englanti 
1999 33 64 300 272 
2005 42 71 442 277 
2010 57 38 298 (* 223 

    *) USA:n tilastotieto vuodelta 2009 
 
 
2.3. Kerrynterrierin saapuminen Suomeen 
 
Suomeen ensimmäinen kerrynterrieri tuli jo vuonna 1932 Ruotsista ja ensimmäinen kerrypentue 
syntyi Suomessa vuonna 1934. Suomalainen kerrynterrierin kasvatus alkoi kuitenkin varsinaisesti 
vasta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa, jolloin englantilaislinjaisia kerryjä tuotiin Ruotsista, 
Englannista ja Saksasta.  
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2.4. Rodun historia ja kehitys Suomessa 
 
Suomen kerrykasvatuksessa alkoi tapahtua 1960- ja 1970-lukujen taitteessa kun uusia 
kerryharrastajia astui kuvioihin ja uusia tuontikoiria tuotettiin lähinnä Norjasta, missä oli 
käytettävissä englantilais-amerikkaiset linjat. Kerryt menestyivät 1970- ja 1980-luvuilla näyttelyissä 
ja tämän innoittamana moni teetti nartullansa pentueen tai kaksikin ja vuosittaiset rekisteröinnit 
nousivat 20 paremmalle puolelle ja rekisteröintihuippu koettiin vuonna 1989, jolloin rekisteröitiin 
71 kerrynterrieriä.  
 
1980-luvulle tultaessa moni kasvattaja oli lopettanut kasvatustyönsä tai ainakin aloittanut 
uudelleen ”puhtaalta pöydältä” uusien tuontikoirien voimin. Myös useita uusia kasvattajia aloitti 
1980-luvulla, osa tuontikoirien voimalla ja osa aloittamalla kasvatustyönsä kotimaisella kannalla. 
Näin alkuperäiset linjat ovat vähäisissä määrin säilyneet myös nykypäivän kerrykantaan Suomessa. 
 
Nykyinen suomalainen kerrykanta muodostuu 1990- ja 2000-luvuilla Irlannista ja Englannista, 
Etelä- ja Itä-Euroopasta sekä Venäjältä ja Yhdysvalloista tuotettujen jalostuskoirien käyttöön. 
Pohjoismainen yhteistyö on jatkunut myös 1990- ja 2000-luvuilla ja narttuja on käyty astuttamassa 
Ruotsissa ja Tanskassa kuin myös tuorespermasiemennyksiä on käytetty. Myös 
pakastesiemennyksiä amerikkalaisella spermalla on tehty muutamia. 
 
Rekisteröintimäärät vaihtelevat jonkin verran vuosittain, ollen viimeisen 10 vuoden ajalta noin 45 
tuntumassa. Tuontikoiria rekisteröidään muutamia vuodessa. 
 
 
3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry. perustettiin vuonna 1975. Rotujärjestöoikeudet yhdistyksellä on 
ollut vuodesta 1989, sitä ennen se toimi rotuaharrastavana yhdistyksenä Suomen Terrierijärjestön 
alaisuudessa 1975 -1989. Jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa 1439. 
 
Jalostustoimikunnan organisaatio: Kerrynterrierin jalostukseen liittyvästä käytännön työstä vastaa 
hallituksen nimeämä jalostustoimikunta, johon kuuluu 3 – 5 varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti 1 
– 2 asiantuntijajäsentä. Toimikunnan jäsenten toimikausi on viisi (5) vuotta. Hallitus vahvistaa 
jalostustoimikunnan sekä pentuvälityksen toimintaohjeet. Jalostustoimikunnan työ painottuu tiedon 
keräämiseen ja julkaisemiseen sekä kasvattajien, kasvattajiksi aikovien ja urosten omistajien sekä 
muiden asiasta kiinnostuneiden neuvontaan ja kouluttamiseen. 
 
Jalostustoimikunta ei anna urossuosituksia, mutta käsittelee kasvattajien jalostusneuvontapyynnöt, 
joissa tulee olla kasvattajan omat urosehdotukset (1-3 kpl). Jalostustoimikunta kertoo suunnitellun 
yhdistelmän toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siihen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä. 
Jalostustoimikunta voi mm. laskea suunnitellun yhdistelmän sukusiitoskertoimen, merkitä 
sukutauluihin tunnetut sairauksien tai vikojen kantajat sekä kertoa muista mahdollisista 
jalostustoimikunnan tiedossa olevista seikoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitellun yhdistelmän 
käyttämiseen. Lopullisen päätöksen tekee aina kuitenkin kasvattaja, jolla on oikeus valita uros ja 
joka myös itse kantaa vastuun. 
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Suomessa kerrynterrierin pentuja rekisteröidään (Taulukko 2) keskimäärin 45 molemmin puolin 
vuosittain, mutta vuosittaiset rekisteröintimäärät vaihtelevat suuresti, sillä pentueita on syntynyt 
vuosittain 6 – 11 viimeisen kymmenen vuoden aikana. Keskimääräinen rekisteröintimäärä on 
pysynyt aika tasaisena viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta verrattuna 1990-luvun 
rekisteröinteihin, ovat rekisteröinnit kasvaneet 1,5-kertaisiksi. Myös tuontikoirien rekisteröinnit 
ovat hieman kohonneet 2000-luvun loppupuolella. 
 
Taulukko 2     
Kerrynterriereiden rekisteröintimäärät vuosittain 2001 - 2010 
vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 yht. 
pennut 38 53 35 67 40 46 51 37 38 53 458 
tuonnit 1 2 1 4 2 6 0 6 3 4 29 
yhteensä 39 55 36 71 42 52 51 43 41 57 487 
 
Vaikka rotu pohjautuu kaikkialla samoihin 1920-luvulla Irlannista lähtöisin oleviin koiriin, on 
muutamiin maihin muodostunut oma eriytynyt kanta. Näin ollen jalostusmateriaalia on kohtalaisen 
hyvin saatavilla, vaikka rotu ei olekaan missään päin maailmaa saavuttanut suurta suosiota. 
Suomessa jalostukseen käytetään 30 – 40 % rekisteröinneistä, mikä on aika lähellä suositusta 
(laskukaava K. Mäki: yksi jaettuna keskimääräisellä pentuekoolla kerrottuna kahdella eli 1/5,5x2 = 36%). Lähes puolet 
kotimaisista jalostusyhdistelmistä perustuu tuontien ja ulkomaisten jalostusurosten käyttöön. 
 
Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana on syntynyt 82 pentuetta (458 pentua), joissa isänä on ollut 
47 eri urosta ja 61 eri narttua. Keskimäärin vuosittain siitokseen on käytetty 7 urosta ja 8 narttua, 
isät/emät –suhteen *) ollessa keskimäärin 0,9. (Taulukko 3) Viimeisen sukupolven (4 vuotta) 
isät/emät –suhde oli 0,82, jalostukseen käytettyjen urosten keski-iän ollessa yli 5 vuotta ja 
narttujenkin yli 3,5 vuotta. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta löytyy 18 kasvattajaa, joilla on ollut 
pentuja. Vuosittain 4 – 9 kasvattajalla on ollut pentueita. Pentueiden keskikoko on ollut 5 – 6 
pentua. Samoja yhdistelmiä ei juurikaan toisteta.  
 
Taulukko 3            
Jalostustilastoja            

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 yht. 
pentueet 6 11 6 11 8 8 10 6 7 9 82 

kasvattajat 6 7 6 9 5 5 8 4 6 8 18 
isät 6 9 5 9 7 8 9 6 7 7 47 

emät 6 11 6 11 8 8 10 6 7 9 61 
isät/emät –suhde 1,00 0,82 0,83 0,82 0,88 1,00 0,90 1,00 1,00 0,78 0,90 

pentuekoko 6,3 4,8 5,8 6,1 5,0 5,8 5,1 6,2 5,4 5,9 5,5 
sukusiitos-% 5,7 7,4 4,8 6,4 6,7 6,4 5,4 7,1 4,7 6,2 6,08 

 
Sukusiitosasteen keskiarvo on pysytellyt 6 %:n tuntumassa jo 1990-luvun alusta ja viimeisen 
kymmenvuotiskauden keskiarvo oli 6,1%. Sukusiitosaste on pysynyt hyvin asetetuissa rajoissa ja 
viimeisen neljän vuoden ka. on 5,85 % ja yli 80 % yhdistelmistä on sukusiitosasteeltaan alle 9,5 % 
ja 55 % yhdistelmistä on sukusiitosasteeltaan alle 6,5 % laskettuna 8. sukupolveen (CompuPed). 
 
*) Mitä lähempänä yhtä isät/emät –suhdeluku on, sitä tehokkaammin perinnöllistä vaihtelua säilyy
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Viimeisimmän 15 vuoden aikana käytetyistä 58:sta uroksesta puolella on ollut vain yksi pentue 
koko elinaikanaan, viimeisten 10 vuoden aikana käytetyistä 47:stä uroksesta reilulla puolella (55%) 
on ollut vain yksi pentue elinaikanaan. Ja vain kolmella uroksella on ollut enemmän kuin kolme 
pentuetta koko elinaikanaan ja jalostuskäyttö on jakaantunut usean vuoden ajalle.  
 
Eniten käytetty uros (Taulukko 4) on viimeisen 10-15 vuoden aikana ollut englannintuonti Torum’s 
Stormin Norman (s. -97), jolla oli Suomessa 12 pentueessa yhteensä 57 pentua ja runsaasti myös 
toisen polven jälkeläisiä (79/14). Vain yhdellä sen jälkeläisistä, tytär Gaeltacht Inion Dubhilla oli 
enemmän kuin yksi pentue (11/2), jonka tytär Gaeltacht Lasairionalla on ollut kaksi pentuetta (9/2). 
 
Taulukko 4   pentuja / pentuetta 
2001-2010 Eniten jalostukseen käytetyt urokset til. aikana elinaikana 2. polvessa 
1. Torum's Stormin Norman (GB) s. 1997 34/6 57/12 79/14 
2. Gaeltacht Mac Dara s. 2004 23/4 23/4 0 
3. Stenshel Belmondo (RUS) s. 2000 21/3 21/3 23/5 
4. Iton iz Goluboi Legendy (RUS) s. 2003 18/3 18/3 0 
5. Beclau BlueFlit (Italia/RUS) s. 2002 18/3 18/3 33/6 
6. Leannan Diomsac s. 2000 17/3 17/3 30/5 
7. Slievemish Call Me Mr Blue s. 1997 16/3 29/5 16/2 
8. Glenfitor Bradan Feasa (Irlanti) s. 2007 16/2 20/3 0 
9. El Virginiano de La Cadiera (Esp) s. 1999 15/3 15/3 6/1 
10. Slievemish Legendary Duke s. 2004 14/3 14/3 8/2 
11. Maygate's Zackley Right (USA) s. 1997 13/2 17/3 7/1 
12. Bright Spot Just Magic s. 2004 12/2 12/2 0 
13. Geijes Urgent Maximus s. 2000 12/3 12/3 0 
14. Leannan Docasac s. 2000 12/2 12/2 0 
15. Slievemish Knight of Blue s. 2003 12/2 12/2 0 
 
Tilastointikaudella toiseksi eniten jälkeläisiä on ollut Gaeltacht Mac Daralla (s. -04), jolla on 23 
jälkeläistä neljästä pentueesta. Sen isällä Leannan Diomsac (s. -00) on kolme pentuetta ja 17 pentua. 
Diomsacin veljellä Leannan Docasac on kahdessa pentueessa 12 pentua. 
 
Venäläinen Stenshel Belmondo (s. -00), jolla on Suomessa 21 jälkeläistä 3 pentueesta ja 23/3 
jälkeläistä toisessa polvessa. Belmondon tyttärillä Gaeltacht Lasairiona on 9 jälkeläistä 2 pentueesta 
ja Leannan Giolla Iosa 12 jälkeläistä 2 pentueesta. 
 
Irlannintuontiuroksella Glenfitor Bradan Feasalla (s. -07) on jo kolme pentuetta ja 20 jälkeläistä. 
Venäjällä asuvalla italiantuonnilla Beclau BlueFlitillä (s. -02) on Suomessa 18 jälkeläistä 3 
pentueessa ja sen pojalla Leannan Love Me Do on yksi pentue (3 pentua) ja tyttärellä Leannan Love 
Me Tonight 7/1 jälkeläistä. BlueFlitin tuontipojilla Iton iz Goluboi Legendy on 18/3 jälkeläistä sekä 
Demi Blju Drim Lovely Lad 5/1 jälkeläistä. 
 
Slievemish Call Me Mr Bluella (s. -99) on ollut 29 jälkeläistä 5 pentueessa, joista kaksi, uros 
Slievemish Flash of Irish (8/1) ja tytär Slievemish I’ve No Choice (8/1) ovat jatkaneet sukua ja 
kolmannesta polvesta löytyy 12 pentua 3 pentueesta. 
 
Irlantilaissyntyisellä mutta Euroopassa vaikuttaneella Louisburgh Gadhair Gormilla on 2 pentuetta 
ja 15 jälkeläistä Suomessa. Sen pojalla Slievemish Knight of Blue on 12 jälkeläistä 2 pentueessa ja 
tyttärellä Bright Spot Franceskanalla on yksi pentue (5 pentua). Gormin pojantyttärellä Ultra-azul 
de La Cadiera (Espanjan tuonti) on Suomessa kaksi pentuetta (10 pentua) ja Gormin tyttärenpojalla 
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Clanciarrai Sololla (tuonti GB) on Suomessa kaksi pentuetta (10 pentua) ja 17/3 toisen polven 
jälkeläistä. 
 
Amerikkalaissyntyisellä, Ruotsissa vaikuttaneella Maygate’s Bogy Bluella on Suomessa  3 
pentuetta (15 jälkeläistä) ja 50/17 jälkeläistä toisessa polvessa. Bogyn pojista Geijes Rising Riffillä 
(s. -94) on Suomessa 2 pentuetta (10 pentua) ja Geijes Urgent Maximuksella (s. -00) on 12 
jälkeläistä 3 pentueessa. Bogyn kolmella tyttärellä Bright Spot T-pentueesta on yhteensä 18 pentua 
kolmesta pentueesta, näistä Bright Spot Tropicanalla on 19/4 toisen polven jälkeläistä ja sen siskolla 
BS Treasurella 10/2 toisen polven jälkeläistä. Bogyn jälkeläisiä löytyy runsaasti myös Suomessa 
käytettyjen ruotsalaisten urosten sukutauluista ja mm. sen tyttärenpojalla, Maygate’s Zackley 
Right’lla on kolmessa pentueessa 17 jälkeläistä. 
 
Viimeisimmän 15 vuoden aikana käytetyistä 76 nartusta 60%:lla on ollut vain yksi pentue ja vain 
kymmenellä (13%) nartulla on ollut 3-4 pentuetta elinaikanaan ja lopuilla siis kaksi pentuetta. 
Viimeisen 10 vuoden aikana 61 käytetystä nartusta 64 %:lla on ollut vain yksi pentue ja seitsemällä 
(11,5%) on ollut 3-4 pentuetta elinaikanaan.  
 
Taulukko  5  pentuja / pentuetta 
2001-2010 Eniten jalostukseen käytetyt nartut til. aikana elinaikana 2. polvessa 
1. Bhelliom Eldorado Gal (SLO) s. 2002 24/4 24/4 16/3 
2. Nevskoe Domino Dochenka Roni (RUS) s. 2004 16/2 20/3 0 
3. Geijes Tally-Ho s. 1998 15/3 15/3 17/3 
4. Babycham (Ita) s. 1996 13/2 21/4 41/7 
5. Merry Blue Over the Top s. 1997 13/2 17/3 9/1 
6. Slievemish Amazing Choice s. 1995 13/2 17/3 34/7 
7. Slievemish Hazy Amazing s. 2001 12/2 12/2 0 
8. Bhelliom Donna Karan (SLO) s. 2000 12/2 12/2 35/6 
9. Leannan Giolla Iosa s. 2003 12/2 12/2 0 
10. Blue Moonlight Got to Go s. 2000 11/2 11/2 5/1 
11. Bright Spot Virginia s. 2001 11/2 11/2 15/3 
12. Gaeltacht Inion Dubh s. 1999 11/2 11/2 15/3 
13. Ultra-Azul de La Cadiera (Esp) s. 1999 10/2 10/2 9/1 
14. Kultahipun Riepu-Liina s. 2002 9/1 9/1 7/1 
15. Bright Spot Best Memory s. 2005 9/1 9/1 0 
16. Rollick's Blue Moonlight (SE) s. 2007 9/1 9/1 0 
17. Gaeltacht Lasairiona s. 2003 9/2 9/2 0 
 
Kerrynartuista eniten jälkeläisiä (Taulukko 5) tilastointikaudella 2001-2010 on Slovakiantuonnilla 
Bhelliom Eldorado Gal’llä (s. -02), jolla on neljä pentuetta ja 24 pentua sekä 16/3 toisen polven 
jälkeläistä.  
 
Toiseksi eniten jälkeläisiä on jättänyt venäjäntuonti Nevskoe Domino Dochenka Roni (s. -04), jolla 
on ollut kolme pentuetta ja 20 pentua.  
 
Geijes Tally-Ho (s. -98) on nartuista listalla kolmantena ja sillä oli tilastointiaikana kolme pentuetta 
(15 pentua) ja 17/3 toisen polven jälkeläistä. Tally-Ho’n emällä Arranshire Heather oli kolme 
pentuetta ja 28/6 toisen polven jälkeläistä.   
 
Italiantuonti Babycham (s. -96) on jättänyt jälkeensä yhteensä neljä pentuetta ja 21 pentua ja pojilla 
Leannan Diomsac ja Leannan Docasac on yhteensä viisi pentuetta ja tyttärellä Leannan Giolla 
Iosalla kaksi pentuetta eli yhteensä Babychamilla on yhteensä 41/7 toisen polven jälkeläistä.  
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Merry Blue Over the Top’illa (s. -97) oli kolme pentuetta ja 17 pentua ja sen tyttärellä Kultahipun 
Riepu-Liinalla 9/1 jälkeläistä.  
 
Slievemish Amazing Choice’lla (s. -95) on myös kolme pentuetta ja 17 jälkeläistä, sen tyttäristä 
Slievemish Hazy Amazing’lla on 12 pentua (2 pentuetta), yhteensä toisen polven jälkeläisiä 
Amazing Choicella on 34/7.  
 
Slovakiantuonti Bhelliom Donna Karan’illa ei itsellään ollut kuin kaksi pentuetta (12 pentua), mutta 
sillä on 35/6 toisen polven jälkeläistä pojan Gaeltacht Mac Dara ja tyttärien Gaeltacht Kathleen ja 
Gaeltacht Keara kautta. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomessa kerrynterriereiden kasvatus ja jalostus ovat hyvällä 
pohjalla. Kerrynterrieri on kautta maailman pienilukuinen rotu ja Suomessa kerrynterriereitä 
rekisteröidään noin 45 vuosittain, mutta vuosittaiset rekisteröintimäärät vaihtelevat suuresti. Vaikka 
rotu pohjautuu kaikkialla samoihin 1920-luvulla Irlannista lähtöisin oleviin koiriin, on muutamiin 
maihin muodostunut oma eriytynyt kanta. Jalostusmateriaalia on kohtalaisen hyvin saatavilla ja 
suomalaiset kasvattajat ovat olleet ahkeria käyttämään myös ulkomaisia uroksia. Lähes puolet 
kotimaisista jalostusyhdistelmistä perustuukin tuontien ja ulkomaisten jalostusurosten käyttöön. 
 
Suomessa jalostukseen käytetään 30 – 40 % rekisteröinneistä, keskimääräinen isät/emät –suhde on 
0,9 (10 vuotta), sukusiitoksen keskiarvo on pysytellyt 6%:n (CompuPed 8 polvea) tietämissä jo 
1990-luvun alusta, matadorijalostusta ei juurikaan harrasteta ja samoja yhdistelmiä ei juurikaan 
toisteta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on jalostukseen käytetty 47 urosta, joista vain 
kolmella on ollut enemmän kuin 3 pentuetta elinaikanaan ja 61 narttua, joista vain kahdella on ollut 
enemmän kuin 3 pentuetta elinaikanaan (suositeltava yläraja yksittäisen koiran jälkeläismäärälle 
pienilukuisessa rodussa on 2-3 pentuetta tai 5% laskettuna sukupolven (4v) rekisteröintimäärästä,  
K. Mäki) 
 
 
4.2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
 
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun tarkoituksesta 
 
Rotumääritelmä kohdassa Käyttäytyminen/luonne: ”Terrieri koko olemukseltaan. Ilme on erittäin 
tärkeä, sen tulee olla tarkkaavainen ja valpas.” sekä kohdassa Käyttötarkoitus: ”Kerrynterrieriä on 
käytetty vaativassa työssä saukkojen saalistukseen syvästä vedestä, maan alla olevien mäyrien 
metsästyksessä ja tuhoeläinten pyydystyksessä. Se on hyvä vahti ja luotettava seuralainen.”  
 
Kerrynterrieri on alun perin elänyt vaatimattomissa oloissa irlantilaisten talonpoikien yleiskoirina 
asustaen keittiön nurkissa. Niiden tuli pystyä toimimaan monenlaisissa tehtävissä isännän apuna; 
paimentaa lampaita, noutaa isännän ampuma riista, pitää tuhoeläimet kurissa sekä toimia 
talonvahtina – käytettiinpä niitä myös koiratappeluissa tienaamassa isännälleen lisäansiota. Vaikka 
kerrynterrieri on ajoittain kärsinyt pahansisuisen koiran maineesta, on se nykyisin mukava 
perhekoira, joka sopeutuu hyvin nykypäivän elämään.  
 
Kerrynterrieri on kuitenkin todellinen terrieri, joka ei välttämättä tule toimeen toisten koirien kanssa. 
Nuorena tehty sosiaalistaminen auttaa mutta tulee muistaa, että kerrynterrieri jättää harvoin 
vastaamatta sille heitettyihin haasteisiin. Kerrynterrieri tulistuu nopeasti, mutta turhaan rähisijä tai 
suorastaan aggressiivinen toisia koiria kohtaan se ei kuitenkaan saa olla.  
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4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 
 
Rotujärjestön jäsenistölle suunnatussa terveyskyselyssä vuonna 2003 vastaajista 84% oli tyytyväisiä 
rodun luonteeseen, ei-tyytyväisten osuus oli 16%. Terveyskyselyssä listatuista ongelmista 
suurimmaksi nousi aggressiivisuus toisille koirille (17%). Myös tuhoaminen ja/tai metelöinti 
yksinollessa, arkuus, aggressiivisuus ihmisille ja ylivilkkaus mainittiin (kukin n. 2%). 
 
Kasvattajille vuonna 2005 suunnatussa kyselyssä piti rodun tämän hetkistä luonnetta piti hyvänä 
43% ja melko hyvänä 57%. Luonne vastaa rotumääritelmää 29% mielestä hyvin, 71% mielestä 
melko hyvin. Luonneongelmia esiintyy 43% mielestä jonkin verran, 37% mukaan ongelmia ei ole 
paljon. Listatuista ongelmista suurimmaksi nousivat aggressiivisuus koirille, rauhattomuus ja/tai 
ylivilkkaus, dominanssi sekä haukkuherkkyys. Myös huono keskittymiskyky sekä puruherkkyys 
mainittiin. 
 
Kasvattajia opastetaan kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin 
kasvattamisessa yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen 
ja tarvitsee määrätietoisen kasvatuksen pennusta pitäen. Näin kerrynterrieristä kasvaa 
ihmisystävällinen ja avoin perheen jäsen, joka ongelmitta vierailee mm. eläinlääkärissä ja 
trimmaajalla.  
 
 
4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet 
 
Kerrynterrieri oli alun perin talonpoikien ”jokapaikan höylä”, joka varsin nopeasti saavutti 
maailmanlaajuisesti suosiota erinomaisena työkoirana ja seuralaisena. Rotua kuvattiin 
sanoilla ”lähes täydellinen”. Nykypäivänä kerrynterrieri palvelee seurakoirana, jonka kanssa voi 
harrastaa monipuolisesti. 
 
Kerryjä on kilpaillut viimeisen kymmenen vuoden aikana agilityssä parikymmentä yksilöä, vuonna 
2010 kilpaili 11 koiraa. Kerryissä on kaksi Agilityvaliota, Bright Spot Tropicana (midi-luokasta) ja 
Slievemish Luxury Design (maxi-luokasta). 
 
Tottelevaisuuskilpailuissa kerryjä nähdään harvemmin ja viimeisen 10 vuoden aikana vain 
seitsemän kerryä on kisannut Tokossa. Yhtään kerryä ei ole saavuttanut tottelevaisuusvalionarvoa, 
mutta yksi kerry on kisannut erikoisvoittajaluokassa asti. 
 
Palveluskoirien käyttäytymiskokeen (BH) on suorittanut kaksi kerryä, kolme kerryä on suorittanut 
virallisen MH-luonnekuvauksen ja kerhon järjestämään epävirallisen MH-luonnekuvauksen on 
suorittanut 10 kerryä. Yksi kerry on suorittanut hyväksytysti pelastuskoirien rauniokokeen 
loppukokeen. 
 
Kerryjä on luonnetestattu vain 27 kpl (26 kpl vuosina 2001 – 2010) ja pisteiden vaihteluväli on ollut 
82 – 204 (ka. 127 pist.). 
Luonnetestattujen koirien osuus on pieni (5,3% rekisteröinneistä) ja kovin valikoitunut eikä tulosten 
perusteella voi vielä tehdä johtopäätöksiä rodun tämän hetkisestä luonteesta ja käyttäytymisestä. 
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Luonnetestitulokset kerrynterrierillä: 
Toimintakyky:  59,3% (16 kpl) kohtuullinen (+1),  

29,6% (8) pieni (-1),  
11,1% (3) hyvä (+2)  

Terävyys:   55,6% (15) pieni (+1),  
37,0% (10) kohtuullinen (+3),  
7,4% (2) suuri (+2) 

Puolustushalu:  40,7% (11) pieni (+1),  
37,0% (10) kohtuullinen (+3),  
22,2% (6) suuri (+2) 

Taisteluhalu:  48,1% (13) pieni (-1),  
33,3% (9) kohtuullinen (+2),  
14,8% (4) suuri (+3),  
3,7% (1) haluton (-3) 

Hermorakenne:  100% (27) hieman rauhaton (+1) 
Temperamentti:  37,0% (10) vilkas (+3),  

29,6% (8) erittäin (+1) tai  
29,6% (8) kohtalaisen vilkas (+2),  
3,7% (1) häiritsevän vilkas (-1)  

Kovuus:   66,7% (18) hieman pehmeä (+1),  
22,2% (6) kohtalaisen kova (+3),  
11,1% (3) pehmeä (-2) 

Luoksepäästävyys:  85,2% (23) avoin (+3),  
14,8% (4) hieman pidättyväinen (+2) 

Laukauspelottomuus:  63,0% (17) laukasvarma,  
29,6% (8) laukauskokematon,  
3,7% (1) paukkuärtyisä,  
3,7% (1) laukausaltis 

 
Näyttelyissä käyvät kerryt käyttäytyvät asiallisesti eikä mm. aggressiivisen koiran –ilmoituksia ole 
tehty rodustamme. 
 
4.2.4. Yhteenveto rodun luonteesta ja käyttäytymisestä 
Kerrynterrieri ei ole ”jokamiehen koira” eikä se onneksi ole koskaan saavuttanut suuren yleisön 
suosiota eikä siten myöskään ole saanut ”ongelmarodun mainetta”. Kasvattajia opastetaankin 
kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin kasvattamisessa 
yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen ja tarvitsee 
määrätietoisen kasvatuksen pennusta pitäen. Rotu ei ole yleensä kovin sosiaalinen toisia koiria 
kohtaan, varsinkaan samaa sukupuolta kohtaan, joten tämä piirre onkin noussut sekä jäsenistölle 
että kasvattajille suunnatussa kyselyissä listatuista ongelmista ykköseksi. Muutama prosentti 
vastaajista mainitsi myös tuhoamisen ja/tai metelöinnin yksin ollessa, arkuuden, aggressiivisuuden 
ihmisille, ylivilkkauden/rauhattomuuden, dominanssin, puruherkkyyden sekä haukkuherkkyyden, 
mutta yleisesti ottaen kerryihin ollaan varsin tyytyväisiä. 
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4.3. Terveys ja lisääntyminen 
 
Yleisesti ottaen kerrynterrieri tunnetaan erittäin terveenä ja pitkäikäisenä rotuna. Lisääntyminen on 
ongelmatonta, astutukset sujuvat hyvin ja nartut ovat hyviä synnyttäjiä ja emoja. Tulee muistaa, että 
lisääntymisongelmiin on suhtauduttava vakavasti, sillä ongelmaton lisääntyminen on tärkeää rodun 
elinvoimaisuuden kannalta. 
 
4.3.1. Suomessa kerrynterriereillä todetut merkittävät sairaudet 
Seuraavia rodussamme esiintyviä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja tulee erityisesti vastustaa: 
lonkkaniveldysplasia, perinnöllinen kaihi ja progressiivinen neuronaalinen abiotrofia. 
 
Lonkkaniveldysplasia (HD) on lonkkanivelen kehityshäiriö, jossa reisiluun pään ja lantion 
lonkkamaljakko eivät sovi täydellisesti yhteen ja joka pahimmillaan rampauttaa koiran. 
Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen 
tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Näistä osa on ns. 
suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene). Eri tutkimuksissa periytyvyyden on todettu olevan 0.1-
0.6 ja perityn taipumuksen lisäksi vian kehittymiseen ja sen vaikeusasteeseen vaikuttavat mm. 
ruokinta ja liikunta. Lonkkaniveldysplasia voi vaikeuttaa harrastamista ja vaikea-asteinen 
lonkkaniveldysplasia ja/tai nivelrikko voi pahimmillaan rampauttaa koiran, jolloin liikkuminen on 
kivuliasta ja haittaa koiran elämää. 
 
Taulukko 6 
Kerrynterriereiden lonkkakuvaustulokset 2000 - 2009      
HD-tulokset 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 yht.  % 
A (terve) 5 1 6 2 7 5 8 1 4 6 45 34,4 
B (rajatap.) 10 3 3 7 9 6 4 5 8 4 59 45,0 
C (lievä) 0 0 2 1 4 3 5 3 3 1 22 16,8 
D (keskivaik.) 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 5 3,8 
           131 100,0 
 
Vuosina 2001-2010 lonkkakuvatuilla kerrynterriereillä (Taulukko 6) esiintyy jonkin verran (20,6 %) 
lonkkanivelen kehityshäiriön (HD) lieviä (C) ja keskivaikeita (D) muutoksia. Kuvatuista lievien ja 
keskivaikeiden muutosten (C+D) osuus on pysynyt samana, mutta viime vuosina D-lonkkaisten 
osuus on pienentynyt. D-lonkkaisia ei ole käytetty jalostukseen sitten vuoden 1995.  
 
Katarakta eli perinnöllinen kaihi on silmän mykiön eli linssin tai sen kapselin samentuma. Eri 
koiraroduilla on erilaisia kaihityyppejä, kyseessä voi olla vain pieni samentuma joka ei etene tai 
koko mykiön samentumiseen ja sokeuteen johtava täydellinen kaihi. Myös ilmenemisikä vaihtelee 
roduittain. Perinnöllisyyden puolesta puhuu se, jos kaihi esiintyy molemmissa silmissä, rodulle 
tyypillisessä paikassa ja tyypillisessä iässä ja on etenevä. Uudella rodulla samantapaisten kaihien 
esiintyminen sukulaisilla tukee perinnöllisyysoletusta.  
 
Kerrynterriereillä tavataan kataraktaa jonkin verran, joskin Suomessa on tavattu vain yksi tapaus 
vuonna 1980 eikä sen perinnöllisyydestä ole varmuutta sen ollessa vain yksittäistapaus. 
 
Suomessa on viimeisen kymmenvuotiskauden aikana tehty kerrynterriereille 98 (95 koiraa) 
silmätarkastusta, joista kaikki olivat terveitä perinnöllisten silmäsairauksien suhteen, joskin yhdellä 
on diagnoosi: PPM, diagnoosi avoin (*. 
 
*)  persistent pupillary membranes; synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa
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Progressiivinen neuronaalinen abiotrofia (PNA) on erittäin harvinainen perinnöllinen pikkuaivojen 
etenevä surkastumissairaus, joka tiettävästi periytyy resessiivisesti eli peittyvästi yhden geeniparin 
mukana. Ensioireet ilmenevät jo 9 - 16 viikon ikäisellä pennulla alkaen pään vapinana ja 
liikehäiriöinä, jotka vähitellen pahenevat. Sairauteen ei ole hoitoa ja varsin pian pentu joudutaan 
lopettamaan. 
 
Sairaus tuli julki Englannissa 1970-luvun puolivälissä ja tapauksia tulee ilmi yhä silloin tällöin 
ainakin Yhdysvalloissa. Suomessa on syntynyt yksi PNA-pentue vuonna 1989 (tiettävästi ainoa 
PNA-pentue Pohjoismaissa). Yhdysvalloissa on käynnissä DNA-tutkimusohjelma PNA-geenin 
löytämiseksi, josta toivotaan tulevaisuudessa apua jalostustyöhön. 
 
4.3.2. Muita kerrynterriereilä tavattuja sairauksia ja vikoja 
Kerrynterriereillä esiintyy satunnaisesti tavallisia lieviä perinnöllisiä vikoja kuten kivesvikaa, 
napatyrää, hammas- ja pigmenttipuutoksia, purentavirheitä, häntämutkia, iho-ongelmia jne. 
Kerrynterriereillä varsin tavallisia ovat erilaiset hyvälaatuiset ihokasvaimet, joita voi tulla jo 
nuorellekin koiralle. Kerryillä useimmin esiintyviä ihokasvaintyyppejä ovat tali- ja rasvapatit ja 
jonkin verran esiintyy myös känsiä ja syyliä. 
 
Lisäksi kerrynterriereillä on raportoitu yleismaailmallisesti jonkin verran myös mm. sisäänpäin 
kääntyneitä silmäluomia (entropion), nk. "kuivaa silmää" (KCS), verenvuotosairauksia (etenkin von 
Willebrandin sairaus), Addisonin tautia, kilpirauhasen vajaatoimintaa sekä muita autoimmuuni-
sairauksia. Lisäksi kerryillä on tavattu mm. kaksineuvoisuutta, spikuloosia sekä hyperkeratoosia. 
 
4.3.3. Yleisimmät kuolinsyyt 
Koiranetin tilaston (Taulukko 7) mukaan (65 ilmoitettua kuolinsyytä) kerrynterrierin 
keskimääräinen elinikä on 9 vuotta 9 kk. Vanhimmat ilmoitetut ovat olleet kuollessaan yli 14-
vuotiaita (5 kpl) ja kuollessaan yli 12-vuotiaita on ollut kaikkiaan 12 kpl (20%) ja yli 10-vuotiaita 
36 kpl (55%). Suurin kuolinsyy on kasvainsairaudet, syöpä, joka ilmoitettiin 19 koiran kuolinsyyksi 
(keskim. elinikä 9 vuotta 8 kk). Toiseksi suurin ilmoitettu kuolinsyy on ollut vanhuus (keskim. 
elinikä 12,5 vuotta), joita oli 16 kpl. 
 
Taulukko 7 
 Kerrynterrierin yleisimmät kuolinsyyt kpl keskim. ikä 
1. Kasvainsairaudet, syöpä 19 9 v 8 kk 
2. Vanhuus, luonnollinen tai lopetus 18 11 v 10 kk 
3. Kuolinsyytä ei ilmoitettu 9 9 v 8 kk 
4. Muut sairaudet 9 9 v 1 kk 
5. Lopetus ilman sairauden diagnosointia 4 9 v 10 kk 
6. Lopetus käytös tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4 6 v 3 kk 
7. Tapaturmainen kuolema 2 3 v 4 kk 
 
Alle 10-vuotiaina kuolleiden (yht. 29 kpl/45%) suurin kuolinsyy on syöpä, kasvainsairaudet, joita 
oli 11 kpl. Muut sairaudet ovat olleet viidellä kuolinsyynä. Syöpään tai sairauksiin (16 kpl) alle 10-
vuotiaina menehtyneiden keski-ikä on ollut 7 v 2 kk. Seitsemän alle 10-vuotiaan lopetussyytä ei ole 
ilmoitettu (keskim. elinikä 7 v 8 kk), kolmella se on ollut lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden 
vuoksi, kahdella se on ollut tapaturma tai liikennevahinko.  
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4.3.4. Lisääntyminen 
Lisääntyminen on ongelmatonta, astutukset sujuvat hyvin ja nartut ovat hyviä synnyttäjiä ja emoja 
hoitaen pennut hyvin. Nartut tiinehtyvät yleensä hyvin ja Suomessa pentuekoko on keskimäärin 5-6 
pentua. Pentukuolleisuutta eikä pentujen synnynnäisiä vikoja tai epämuodostumia ei ole raportoitu 
normaalia enempää. 
 
4.3.5. Yhteenveto kerrynterrierin terveydestä ja lisääntymisestä 
Yleisesti ottaen kerrynterrieri tunnetaan erittäin terveenä ja pitkäikäisenä rotuna, mutta silläkin 
esiintyy perinnöllisiä sairauksia. Lonkkavikaa (lieviä C ja keskivaikeita D muutoksia) esiintyy 
jonkin verran (20,6 %) ja niiden osuus on pysynyt samana kuvatuista, mutta viime vuosina D-
lonkkaisten osuus on pienentynyt. D-lonkkaisia ei ole käytetty jalostukseen sitten vuoden 1995.  
Suomessa on viimeisen kymmenvuotiskauden aikana tehty kerrynterriereille 98 (95 koiraa) 
silmätarkastusta, joista kaikki olivat terveitä perinnöllisten silmäsairauksien suhteen. 
Lisääntyminen on ongelmatonta, astutukset sujuvat hyvin ja nartut ovat hyviä synnyttäjiä ja emoja. 
 
Kerrynterriereillä esiintyy jonkin verran yleisemmin erilaisia kasvaimia ja pahalaatuiset kasvaimet, 
syöpäsairaudet ovat yleisin kuolinsyy rodulla. Koiranetin tilastojen mukaan keskimääräinen elinikä 
on hieman alle 10 vuotta. Puolet tilastoiduista kerryistä on elänyt yli 10-vuotiaaksi ja alle 10-
vuotiaina kuolleista 55% menehtyi syöpään tai sairauksiin (keski-ikä 7 v 6 kk). 
 
 
4.4. Ulkomuoto 
Rotumääritelmä on FCI:n 11.5.2005 ja käännös SKL:n 17.1.2006 hyväksymä (liite 1). 
 
Vuosina 2000-2009 syntyneistä 474 kerrystä 210 (44%) on käynyt näyttelyissä ja niistä EH:n tai 
paremman on saanut 203 koiraa. Rodun ulkomuodollinen taso on siis erittäin hyvä.  
 
Kerrynterrierin olemusta voi parhaiten kuvata termeillä voimakas, tyylikäs ja tasapainoinen. 
Sukupuolileiman tulee olla selvä. Vankkarakenteinen, tasapainoisesti rakentunut kerrynterrieri on 
neliömäinen ollen kuitenkin hieman korkeuttaan pidempi. Etu- ja takaosan tulee olla riittävästi ja 
samassa suhteessa kulmautuneet, jotta kerrynterrieri pystyy liikkumaan vaivattomasti 
maatapeittävin askelin.  
 
Nykyään jalostuksessa tulisi kiinnittää huomiota etu- ja takaosan kulmauksien tasapainoisuuteen, 
sillä varsin usein takaosa on voimakkaammin kulmautunut kuin takaosa ja näin ollen aiheuttaa 
liikkeiden epätasapainoa.  
 
Rotumääritelmässä on mainittu ihannekoko ja -paino, joihin tulee pyrkiä samalla muistaen että 
kerrynterrierin tulee olla elegantti mutta vankka. Jo ääriviivoista tulee erottaa minkä rotuinen koira 
on kyseessä; kerrynterrierillä ei saa olla airedalenterrierin pitkiä jalkoja, irlanninterrierin kevyttä 
runkoa tai kettuterrierin kapeaa pitkää päätä. 
 
Kerrynterrierin kokonaiskuvaan vaikuttaa suuresti karvapeite, jonka tulee olla hyväkuntoisen 
kiiltävä, silkkisen pehmeä ja laineikas. Värin tulee olla sininen – oli se sitten syvän liuskekiven 
sininen tai vaalean siniharmaa.  
 
Rodulla ei esiinny mitään ulkomuotoon liittyviä anatomisia piirteitä, jotka altistaisivat rodun yksilöt 
sairauksille tai hyvinvointiongelmille tai aiheuttaisivat luonnollista lisääntymistä vaikeuttavia 
ongelmakohtia. 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN 2007-2011 TOTEUTUMISESTA 
 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n vuosikokous hyväksyi rotujemme ensimmäisen jalostus-
ohjesäännön 10.2.1991. Jalostusohjesääntöä tarkistettiin ja muutokset hyväksyttiin vuosi-
kokouksessa 5.2.1994. Ensimmäinen JTO hyväksyttiin vuosikokouksessa 24.2.2002 ja se oli 
voimassa vuoden 2006 loppuun. Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2007 – 2011 hyväksyttiin 
vuosikokouksessa 26.2.2006. Voimaantuloaika 1.1.2007 ja voimassa vuoden 2011 loppuun. 
 
Tavoitteiden toteutuminen vuosina 2007-2010 (2002-2006) 
 
5.1. Populaation kokonaistila ja rakenne 
Tavoite: Pyritään jalostusyhdistelmiin, joissa sukusiitosaste on alle 6 % sekä pyritään pitämään 
keskimääräinen sukusiitosaste 6 %:n tuntumassa 
Toimenpide: Suositus yhdistelmien sukusiitosasteen laskettamisesta jalostustoimikunnalla 
(CompuPed-ohjelmalla 8 sukupolvesta laskettuna) 
Tulos: Keskimääräinen sukusiitosaste on pysytellyt viimeisen 4 vuoden ajan välillä 4,7 – 7,1 (4,8-
6,7), keskiarvon ollessa 5,85 % (6,1 %). Samana aikana 56 % (52 %) yhdistelmistä on ollut 
sukusiitosasteeltaan alle 6,5 % ja 81 % (91 %) on ollut alle 9,5 %.  
 
Tavoite: Pyritään välttämään ”matadorijalostusta” 
Toimenpide: Suositus, että yhdellä uroksella saisi olla enintään yksi pentue vuodessa eikä sen 
jälkeläismäärä saisi ylittää 5 % rekisteröinneistä 10 vuoden jaksoissa. 
Tulos: Jaksolla 2007-2010 kahdella (2003-2006 neljällä) uroksella on ollut kaksi pentuetta vuodessa 
ja yhdenkään jälkeläismäärä ei ylitä 5 % rekisteröinneistä/10 vuotta (neljällä ylittyi 5%/10 vuotta). 
 
5.2. Luonne ja käyttöominaisuudet 
Tavoite: Jalostuksessa tulee pyrkiä kasvattamaan hyväluonteisia kerrynterriereitä, jotka sopeutuvat 
hyvin nykypäivän elämään ja soveltuvat monenlaiseen harrastustoimintaan. 
Toimenpide: Suositus, ettei arkoja, hermostuneita tai aggressiivisia koiria tule käyttää jalostukseen. 
Kasvattajia opastetaan kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin 
kasvattamisessa yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen 
ja tarvitsee määrätietoisen kasvatuksen pennusta pitäen. 
Tulos: Rodun harrastajat ja kasvattajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä rodun luonteeseen ja 
käyttäytymiseen. Suurimpana ongelmana molemmat tahot pitävät aggressiivisuutta toisille koirille.  
 
5.3. Terveys 
Rodun terveydentila 
Tavoite: Rodun terveydentilan seuraaminen. 
Toimenpide: Seurantaa on tehty vuosittain seuraamalla pentueiden vanhempien tutkimustuloksia, 
pentueiden sukusiitosastetta sekä vuosittaisia terveystutkimustuloksia. 
Tulos: rodun terveydentila on pysynyt hyvänä. 
 
Progressiivinen neuronaalinen abiotrofia (PNA) 
Tavoite: Pyritään säilyttämään PNA -tilanne hyvänä 
Toimenpide: PNA-kantajat julkaistaan yhdistyksen vuosikirjassa. Jatketaan sairauden vastustamista 
aiemmin annetuin suosituksin. 
Tulos: Tilanne on pysynyt hyvänä, uusia tapauksia ei ole tullut tietoon sitten vuoden 1989 
tapauksien. 
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Silmäsairaudet (PRA, katarakta) 
Tavoite: Pyritään säilyttämään silmäsairauksien hyvä tilanne ennallaan. Viimeisin kaihitapaus 
Suomessa on vuodelta 1980. 
Toimenpide: Suositukset jalostusyksilöiden tutkimisesta. (Silmätarkastuslausunto voimassa 24 kk.) 
Tulos: Kerryjen jalostusyhdistelmistä silmätarkastettu: 
2007 molemmat vanhemmat 40 %, toinen vanhemmista 60% 
2008 molemmat vanhemmat 50 %, toinen vanhemmista 50% 
2009 molemmat vanhemmat 29 %, toinen vanhemmista 71 % 
2010 molemmat vanhemmat 56 %, toinen vanhemmista 44 % 
Yhä useammasta yhdistelmästä molemmat vanhemmat on silmätarkastettu ja tarkastamattomuus 
johtuu yleensä siitä, että on käytetty ulkolaista urosta, jota ei ole tutkittu. 
 
Lonkkaniveldysplasia (HD) 
Tavoite: jatketaan lonkkaniveldysplasian (HD) vastustamista mm. tutkimalla jalostusyksilöt 
jatkossakin 
Toimenpide: suositukset jalostusyksilöiden tutkimisesta sekä ohjeistus, että huonompaa kuin D ei 
saa käyttää jalostukseen. 
Tulos: A/B ja C/D-lonkkaisten osuudet pysyneet suurin piirtein samoina, D-lonkkaisten osuus 
pienentynyt. D-lonkkaisia ei ole käytetty jalostukseen sitten vuoden 1995. 
JTO:n täyttäviä yhdistelmiä oli vuosina 2002 - 2006 68% yhdistelmistä, nyt vuosina 2007 – 2010 
JTO:n täyttäviä yhdistelmiä on ollut jo 94%. 
C-lonkkaisten käyttö lisääntyi jonkin verran 2000-luvun alussa, mutta on jälleen laskenut 
vuosikymmenen loppupuolella. 
 
5.4 Ulkomuoto 
Tavoite: Säilyttää FCI:n 11.5.2005 hyväksymän rotumääritelmän mukainen kerrynterrieri. 
Toimenpide: Suositus jalostusyksilön ulkomuodon tasosta; laatupalkinto 1 (EH) näyttelyssä. 
Näyttelytulosten julkaiseminen. Oman erikoisnäyttelyn järjestäminen. 
Tulos: Rodun taso on Suomessa hyvä, 96% näyttelyissä käyneistä on palkittu vähintään EH:lla. 
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6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
 
6.1 Jalostuksen tavoitteet 
Kerrynterrierin kasvatustyötä pyritään ohjaamaan niin, että jalostuksen tuloksena on tyypiltään 
rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve kerrynterrieri. Rodun tulee jatkossakin pystyä 
täyttämään tehtävänsä miellyttävänä seurakoirana, jonka kanssa voi myös harrastaa monipuolisesti.  
 
Jalostuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman korkealuokkaista jalostusmateriaalia ja 
siitosyhdistelmää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon yksilöiden luonteenominaisuudet, 
ulkomuodolliset seikat sekä mahdolliset viat ja sairaudet. Kuitenkaan ei tule keskittyä liiaksi 
yksittäisiin kriteereihin vaan yksilöä on tarkasteltava kokonaisuutena. Jalostusarvoa määritettäessä 
kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen lähisukulaisten sekä mahdollisten 
jälkeläisten laatuun. Jalostusyhdistelmää valitessa tulisi pyrkiä löytämään yksilöt, jotka 
täydentäisivät toisiaan; jos toisella on jokin selvä virhe, tulisi toisen olla siinä kohtaa virheetön. 
Tulee muistaa, että yksi uros ei sovi kaikille nartuille eikä kaikilla nartuilla suinkaan tarvitse teettää 
pentuja. Nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias ja alle 8-vuotias. 
 
Suunniteltaessa jalostusyhdistelmää tulee muistaa, että rodun jalostuspohja on kapea. Rodun 
selviytyminen tulevaisuudessa vaatii perinnöllisen monimuotoisuuden eli geeniversioiden 
runsauden vaalimista. Jalostuspohjan kannalta tulisi rodussa pyrkiä säilyttämään geenivaroja mm. 
kasvattamalla populaation tehollista kokoa ja sitä kautta sukulaisuuden ja sukusiitoksen 
kasvunopeuden hidastaminen. 
 
Tehollinen populaatiokoko kuvaa rodun geneettistä monimuotoisuutta ja jalostuspohjan laajuutta. 
Mitä pienempi tehollinen populaatiokoko on, sitä nopeammin rodusta häviää erilaisia geeniversioita 
ja sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 
Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on. 
Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran 
geeniversioista. Mitä pienempää osuutta rodun koirista käytetään jalostukseen, sitä pienempi on 
myös kannan tehollinen koko. Sen vuoksi yhtä "tähteä" ja/tai "siitosmatadoria" ei tule käyttää 
useille nartuille vaan tulee pyrkiä käyttämään mahdollisimman paljon erilinjaisia uroksia.  
Tehollinen koko kasvaa käyttämällä uroksia ja narttuja mahdollisimman tasaisesti siitokseen ja 
kasvattamalla jalostusurosten ja -narttujen lukumäärän suhdetta sekä nostamalla siitoskoirien 
osuutta kannasta. Perinnöllistä monimuotoisuutta ajatellen kannalla tulisi aina olla mahdollisimman 
monta eri esivanhempaa. Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joiden sukutaulussa viiden polven ajalla 
on mahdollisimman monta eri koiraa. Kun sama esivanhempi esiintyy koiran sukutaulussa 
useammin kuin kerran, tapahtuu ns. sukukatoa. Pienessä kannassa ei pitäisi myöskään toistaa 
samoja yhdistelmiä. 
 
Vaikka varsinaisia lähisukulaisyhdistelmiä ei tehtäisikään, rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, kun 
koiria tai sukuja käytetään jalostukseen epätasaisesti. Esimerkiksi matadoriurokset aiheuttavat 
rotuun geneettisiä pullonkauloja ja johtavat sukulaistumiseen ja sukusiitokseen. Erään määritelmän 
mukaan uroksella on liikaa jälkeläisiä, kun sen elinikäinen jälkeläismäärä vastaa kymmentä 
prosenttia kahden vuoden tai viittä prosenttia neljän vuoden eli sukupolven rekisteröintimääristä.  
 
Tehollinen koko on suorassa yhteydessä sukusiitosasteen kasvunopeuteen: mitä pienempi tehollinen 
koko, sitä nopeammin rodun keskinäinen sukulaisuus lisääntyy ja sukusiitosaste kasvaa. Sama pätee 
myös toisin päin: mitä nopeampi sukusiitosasteen kasvunopeus, sitä pienempi tehollinen koko. 
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Sukusiitosaste on sukusiitoksen mitta ja määritelmän mukaan se on puolet vanhempien välisestä 
sukulaisuussuhteesta. Sukusiitosaste ilmoittaa yksilön perimässä olevien homotsygoottisten 
geeniparien (ko. yksilö on saanut yhteiseltä esivanhemmalta peräisin olevan, identtisen alleelin 
molemmilta vanhemmiltaan) suhteellisen osuuden. Eli mitä läheisempää sukua vanhemmat ovat tai 
mitä lähempänä yhteinen esi-isä sukutaulussa on, sitä korkeampi sukusiitosaste on. Esimerkiksi 
puolisisarparituksessa sukusiitosaste on 12,5 % (sukulaisuussuhde 25 %) ja serkusparituksessa 6,25 
% (sukulaisuussuhde 12,5 %). Sukusiitosaste voi olla korkeakin, vaikka 3-4 sukupolvessa ei esiinny 
samoja yksilöitä lainkaan, sillä mitä enemmän yhteisiä esivanhempia ja mitä lähempänä ne ovat 
pidemmässä sukutaulussa, sitä korkeampi on niiden välinen sukulaisuussuhde ja sitä kautta 
pentujen sukusiitosaste.  
 
Sukusiitoksen seurauksena perinnöllinen vaihtelu vähenee eli yksilöiden väliset erot perimän 
suhteen pienenevät geenien kahdentumisen vuoksi, jolloin heterotsygoottisten geeniparien osuus 
jokaisessa sukupolvessa vähenee sukusiitosasteen verran. Haitallisen sukusiitosasteen karkeana 
rajana pidetään 10%, jonka ylittyessä on tutkimuksissa todettu sukusiitoksen haittavaikutusten 
alkavan näkyä. Silloin homotsygoottisten geeniparien osuus kasvaa niin suureksi, että erilaiset 
kehityshäiriöt sekä perinnölliset sairaudet ja viat pääsevät tulemaan esiin. Korkea sukusiitosaste 
lisää todennäköisyyttä erityisesti yleisen elinvoiman heikkenemiseen sekä hedelmällisyyden 
alenemiseen. Sukusiitoksen haittoja kutsutaan yleisesti sukusiitosdepressioksi eli 
sukusiitostaantumaksi, mikä näkyy mm. lisääntymisongelmina ja vastustuskyvyn heikkenemisenä. 
Tämän vuoksi vahvasti sisäsiittoisia yhdistelmiä ei tule puoltaa, jollei sitä pystytä perustelemaan 
jonkin rodulle tärkeän ominaisuuden esiin saamiseksi. 
 
Jalostusyksilön tulee olla luonteeltaan, tyypiltään ja rakenteeltaan rodunomainen sekä vapaa 
vakavista perinnöllisistä sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi periytä. 
 
 
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
 
-Populaation kokonaistila ja rakenne 
Tavoitteena jalostuksessa on jatkossakin välttää liiallista sukusiitosta sekä ”matadorijalostusta” ja 
jatkuvasti pyrkiä siihen, että yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti ja että 
mahdollisimman monet sukulinjat säilyisivät jalostuksessa. Tämän päivän jalostustyön tulee 
palvella tulevaisuuden jalostustyötä luomalla sille pohja, josta voidaan jatkaa ja pyrkiä eteenpäin. 
 
Jalostuksessa pyritään siihen, että jalostusyksilöllä on vuodessa enintään yksi pentue ja elinaikanaan 
enintään 2-3 pentuetta koskien sekä narttuja että uroksia. Jotta urosten jalostuskäyttö jakautuisi 
riittävän monelle vuodelle, tulisi muistaa käyttää myös iäkkäämpiä, terveitä ja hyväluonteisia 
rodunomaisia uroksia. Yksittäisen jalostusyksilön jälkeläismäärä ei saisi ylittää 7 % (14 pentua) 
rekisteröinneistä yhden sukupolven (4 vuoden) jaksoissa eikä sen 2. polven jälkeläisten määrä saisi 
ylittää 14% (28 pentua). 
 
Jalostuksessa pyritään jalostusyhdistelmiin, joissa sukusiitosaste on alle 6% ja näin pyritään 
pitämään myös keskimääräinen sukusiitosaste alle 6%:n. Sukusiitoskertoimien laskennassa 
käytetään toistaiseksi Compuped-ohjelmaa tai vastaavaa (8 sukupolvea). 
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-Luonne ja käyttöominaisuudet 
Jalostuksessa tulee pyrkiä kasvattamaan hyväluonteisia kerrynterriereitä, jotka sopeutuvat hyvin 
nykypäivän elämään ja soveltuvat monenlaiseen harrastustoimintaan.  
 
Kasvattajien tulee myös kiinnittää huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin 
kasvattamisessa yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen 
ja tarvitsee määrätietoisen kasvatuksen pennusta pitäen. 
 
Toivotaan, että jatkossa mahdollisimman moni rodun edustaja, varsinkin jalostusyksilöistä, 
suorittaisi MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin. 
 
Arkoja, hermostuneita tai aggressiivisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. 
 
-Terveys 
Jalostuksessa pyritään säilyttämään kerrynterrieri terveenä ja pitkäikäisenä rotuna. Tilannetta 
perinnöllisen pikkuaivoataksian (PNA) osalta seurataan ja jatketaan lonkkaniveldysplasian ja 
silmäsairauksien vastustamista mm. tutkimalla jalostusyksilöt em. sairauksien varalta jatkossakin. 
Koiraa, jolla on jonkinlainen kehityshäiriö tai epämuodostuma tai krooninen sairaus tai allergia ei 
tule käyttää siitokseen. 
 
Jalostukseen käytettävän yksilön tulee olla virallisesti lonkkakuvattu ja jalostuksessa tulee pyrkiä 
mahdollisimman tervelonkkaisiin yhdistelmiin. Koiraa, jolla on vaikea-asteinen (E) tai keskivaikea  
(D) lonkkaniveldysplasia ei tule käyttää jalostukseen. Käytettäessä jalostukseen koiraa, jolla on 
lievä (C) lonkkaniveldysplasia, tulee se pyrkiä astuttamaan lonkiltaan terveen (A) yksilön kanssa. 
Jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon paitsi jalostusyksilöiden vanhempien, 
isovanhempien jne. myös sisarusten sekä mahdollisten jälkeläisten lonkkakuvaustulokset. 
 
Jalostukseen käytettävät yksilöt tulee olla silmätarkastettu. Silmätarkastustulos on voimassa 24 kk. 
Sairaita, tunnettuja kantajia (sairaiden vanhempia tai sairaiden jälkeläisiä) tai sairaiden 
täyssisaruksia ei tule käyttää jalostukseen. Tunnetun kantajan täyssisaruksia tai jälkeläisiä ei 
suositella jalostuskäyttöön. 
 
Progressiivisen neuronaalisen abiotrofian (PNA) tunnettuja kantajia (sairaiden vanhempia tai 
sairaiden jälkeläisiä) tai sairaiden täyssisaruksia ei tule käyttää jalostukseen. Tunnetun kantajan 
täyssisaruksia tai jälkeläisiä ei suositella jalostuskäyttöön. Jos ko. yksilö kuitenkin muilta 
ominaisuuksiltaan on niin erinomainen, että sitä halutaan käyttää siitokseen, olisi sitä harkiten 
käytettävä sellaisten linjojen kanssa, joissa tunnettuja kantajia ei esiinny lainkaan tai ainakaan aivan 
lähisukupolvissa. Tällaisia yhdistelmiä suunniteltaessa on erittäin suositeltavaa, että 
jalostustoimikuntaan otetaan yhteyttä, jotta voitaisiin selvittää yhdistelmän riskittömyys. 
 
-Ulkomuoto 
Tavoitteena on säilyttää FCI:n 11.5.2005 hyväksymän rotumääritelmän mukainen kerrynterrieri. 
SKL:n 17.1.2006 hyväksymä käännös on kaikilta osiltaan suora käännös voimassa olevasta 
irlantilaisesta rotumääritelmästä. 
 
On suositeltavaa, että se on palkittu näyttelyssä vähintään EH:lla eli on vähintään rotunsa erittäin 
hyvä edustaja. 
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Kerrynterrierin olemusta voi parhaiten kuvata termeillä voimakas, tyylikäs ja tasapainoinen. 
Sukupuolileiman tulee olla selvä. Rotumääritelmässä on mainittu ihannekoko ja -paino, joihin tulee 
pyrkiä – ei yli eikä alle – samalla muistaen että kerrynterrierin tulee olla elegantti mutta vankka.  
Missään tapauksessa kerrynterriereitä ei tule pyrkiä kasvattamaan "kettuterrierimuotilla" tavoitteena 
liioitellun pitkä pää ja kaula, liioitellun lyhyt selkä yhdistettynä suoraan etuosaan ja liioitellusti 
kulmautuneeseen takaosaan – näin rakentunut kerrynterrieri ei enää pysty liikkumaan 
rodunomaisesti maatapeittävällä askeleella vaan etuaskel on lyhyt ja taka-askel pitkä ja näyttävä, 
mutta "rullaava" koska takajaloilla ei ole tilaa liikkua. Eli etu- ja takaosan tulee olla riittävästi ja 
samassa suhteessa kulmautuneet, jotta kerrynterrieri pystyy liikkumaan vaivattomasti 
maatapeittävin askelin. 
 
Kerrynterrierin kokonaiskuvaan vaikuttaa suuresti karvapeite, jonka tulee olla hyväkuntoisen 
kiiltävä, silkkisen pehmeä ja laineikas. Värin tulee olla sininen – oli se sitten syvän liuskekiven 
sininen tai vaalean siniharmaa. Aikuinen kerrynterrieri ei saa olla täysin musta, muttei myöskään 
likaisen kellanharmaa tai lähes valkea. Yli 18-kuisella tulee olla selviä merkkejä värinvaihtumisesta. 
Karvapeite ei saa olla kova, karkea tai pystyssä sojottava, muttei myöskään niukka, villava, suora, 
eloton, kähärä tai pumpulinen. Vanhenevan koiran karvanlaatu yleensä karhenee ja karvapeite 
harvenee sekä väri tummuu. 
 
Jalostuksen tavoitteet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, johon rodun kasvatuksessa 
kokonaisvaltaisesti tulisi pyrkiä. 
 
 
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 
Rotujärjestön jalostustoimikunta auttaa ja neuvoo kasvattajia jalostusyhdistelmien valinnassa sekä 
antaa tarvittaessa jalostuksellista neuvontaa ja laskee mm. sukusiitosasteet (compuPed 8. polvea). 
 
Jalostustoimikunta kerää tietoja ja seuraa rodun tilannetta Koiranetin tilastojen perusteella sekä 
toteuttaa tarvittaessa terveys- tms. kyselyitä kasvattajille tai koiranomistajille. Tilastoja ja 
jalostukseen liittyviä kirjoituksia julkaistaan rotuyhdistyksen julkaisuissa.  
 
Jalostustoimikunta järjestää myös jalostus- ja kasvattajapäiviä sekä erilaisia luentoja. Lisäksi 
jalostustoimikunta pyrkii seuraamaan rodun tilannetta muualla maailmassa pitämällä yhteyttä 
ulkomaille. Jalostustoimikunta antaa myös tarvittaessa asiantuntija-apua kerrynterriereiden 
ulkomaille viennissä ja tuonnissa.  
 
Jalostustoimikunta seuraa tämän jalostuksen tavoiteohjelman ajanmukaisuutta vuosittain ja tekee 
tarvittaessa muutosehdotuksia. Tämä jalostuksen tavoiteohjelma pyritään pitämään rodun 
kehityksen tasalla ja se tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein yhdistyksen vuosikokouksessa. 
 
 
6.4 Uhat ja mahdollisuudet 
 
Populaatio 
Vahvuudet: Rodun kasvatus on asiantuntevissa käsissä 
Heikkoudet: Rodun määrällinen pienuus sekä tehollisen populaation pieni koko 
Mahdollisuudet: käytetään ulkomaisia uroksia jalostukseen, uusia aktiivisia kasvattajia 
Uhat: Populaatio pienenee entisestään, kasvattajia määrällisesti vähän 
 



Kerry- ja vehnäterrierikerho ry 
JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012 -2016 

 22 

Luonne 
Vahvuudet: suurin osa koirista hyväluonteisia, oikealla kasvatuksella ei yleensä ongelmia ilmene 
Heikkoudet: kerrynterrieri ei sovi kaikille 
Mahdollisuudet: käytetään hyväksi luonnetestausten ja -kuvausten tuloksia 
Uhat: luonne- tai käytösongelmat lisääntyvät 
 
Terveys 
Vahvuudet: Terve rotu. Avoimuus terveysasioissa. Kasvattajien valveutuneisuus ja aktiivisuus. 
Heikkoudet: Kapea kanta lisää mahdollisuutta sairauksille levitä populaatioon 
Mahdollisuudet: Löydetään keino PNA-kantajien tunnistamiseksi 
Uhat: Sairaudet yleistyvät entisestään; kaikissa muissa maissa ei olla yhtä avoimia. 
 
Rakenne 
Vahvuudet: Rodussa ei esiinny liioiteltuja piirteitä. Vakavia rakennevikoja ei juuri esiinny. 
Heikkoudet: Kulmauksien epätasapaino, liian kevyt runko 
Mahdollisuudet: Kasvattajien välinen yhteistyö. Kansainvälisyys jalostustyössä 
Uhat: Kapea geenikanta vähentää mahdollisuuksia kehittää ulkomuotoa ja rakennetta. 
 
Rodun markkinapotentiaali 
Vahvuudet: Kasvatustyö asiantuntevissa käsissä, ei ”muotirotu” 
Heikkoudet: Rotu ei sovi kaikille, maine ”allergiaystävällisenä” rotuna 
Mahdollisuudet: Oikeissa käsissä kerrynterrieri on mainio harrastuskoira 
Uhat: Syntyvyys ylittää kysynnän, jolloin vaarana on että pentuja ajautuu koteihin, jotka eivät 
pärjää niiden kanssa. 
 
 
6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 
Jalostustoimikunta seuraa jatkuvasti rodun tilannetta, jolloin rotua uhkaaviin ongelmiin voidaan 
ajoissa tarttua. Kasvattajia pyritään opastamaan julkaisemalla säännöllisesti rotua koskevaa tietoa ja 
järjestämällä jatkossakin kasvattajapäiviä tms. 
 
Sukusiitoskertoimien laskeminen Kennelliiton jalostustietokannassa on valitettavasti tällä hetkellä 
sukutaulujen puutteellisuuden vuoksi ongelmallista. Tuontikoirien sukupolvien määrä on 
Kennelliiton järjestelmässä riittämätön vertailukelpoisen ja luotettavan tiedon saamiseksi. Tämän 
vuoksi pyritään edelleen ylläpitämään omaa tietokantaa ja laskemaan siitä Compuped- tai 
vastaavalla ohjelmalla mahdollisimman täydellisiä 8-sukupolven kertoimia. Olisi toivottavaa, että 
Kennelliiton järjestelmässä olevien sukutaulujen täydentämistä kehitettäisiin, jotta kasvattajat itse 
pystyisivät tietokannan kautta laskemaan luotettavia, tarpeeksi kattavia sukusiitoskertoimia. 
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7. LÄHTEET 
Compuped/sukusiitoskertoimet. 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n arkisto 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Käsikirja 1995 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Vuosikirjat 1993-2007 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Terveyskysely 2003 (yht. 105 kerrynterrieriä) 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Kasvattajakysely 2005 (yht. 7 kerrykasvattajaa) 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n jalostustoimikunnan kysely kasvattajille JTO:sta 2010 (1 
kerrykasvattaja) 
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä 
Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2002 – 2006 
Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2007 – 2011  
Kennelliiton jalostusartikkelit SKL:n nettisivuilla 
 
 
8. LIITTEET 
Liite 1. Kerrynterrierin rotumääritelmä 
Liite 2. Yhteenveto jalostussuosituksista 
Liite 3. Kasvattajaa, koiran kauppaa, maahantuontia yms. koskevat määräykset ja ohjeet 
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Liite 1. Kerrynterrierin rotumääritelmä:  
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/328343D6-BF67-4CC9-9CA4-
9617352C60EE/0/kerrynterrieri.pdf  
 
 
 
 
 
      Liite 2 
 
Yhteenveto kerrynterrierin jalostuksentavoiteohjelman jalostussuosituksista 
 
Jalostusyksilön tulee olla  
- luonteeltaan rodunomainen  
- tyypiltään ja rakenteeltaan rodunomainen  
- vapaa vakavista perinnöllisistä sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi periytä 
 
- Yhdellä uroksella saa olla enintään yksi pentue vuodessa  
- Jalostusyksilöllä (uros tai narttu)ei saisi olla kuin 2-3 pentuetta elinaikanaan eli  elinikäinen 
jälkeläismäärä ei saisi ylittää 14 pentua, joka vastaa 7 % sukupolven (4 vuotta) rekisteröinneistä. 
- Yhdistelmän sukusiitosaste on alle 6 % kahdeksasta polvesta laskettuna 
- Olisi suositeltavaa, että jalostukseen käytettävä yksilö olisi luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. 
- Jalostukseen käytettävä yksilö tulee tutkia seuraavilta osin:  
 - lonkkanivelen kehityshäiriö: lonkkatutkimus 
 - kaihi ja PRA: silmätarkastus, voimassa 24 kk  
-Terveystutkimusten tulosten on täytettävä seuraavat suositukset:  
 - lonkkanivelet: A, B tai C; C-lonkkainen vain yhdistelmässä A- C 
 - silmätarkastus: ei osoita PRA / kaihi 
- Näyttelyssä palkittu vähintään EH:lla eli on vähintään rotunsa erittäin hyvä edustaja. 
 
Uusi suositus 
Muutettu suositus 
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Liite 3.  
 
Kasvattajaa, koiran kaupppaa, maahantuontia yms. koskevat määräykset ja ohjeet 
 
1. Ohjeita nartun omistajalle 
Ennen kuin nartulla teetetään pennut, tulee tarkoin harkita täyttääkö narttu tämän jalostuksen 
tavoiteohjelman mukaiset jalostusvaatimukset. 
Nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias ja korkeintaan 8-vuotias, nartun 
fyysinen kunto huomioon ottaen. Ensimmäisiä pentuja ei nartulla tule teettää enää yli viisivuotiaana. 
Penikointivälin tulee olla vähintään 10 kuukautta SKL:n koirarekisteriohjeen mukaisesti eikä 
poikkeuslupa-anomuksia tule puoltaa kuin erittäin painavista syistä. 
 
2. Ohjeita uroksen omistajalle 
Urosta ei tule käyttää jalostukseen ellei se täytä jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia. Uroksen 
omistajan ei tule antaa urostaan jalostukseen nartuille, jotka eivät täytä tavoiteohjelman vaatimuksia. 
Uroksella ei tulisi olla kuin enintään yksi pentue vuodessa ja mikäli sitä käytetään siitokseen usean 
vuoden ajan, tulisi määrän olla tätäkin pienempi. Pitkällä tähtäimellä ei uroksen jälkeläisten määrä 
saisi ylittää 7 % sukupolven (4 vuotta) kerrynterrierikannasta. 
Alle 2-vuotiaita uroksia ei tulisi käyttää kuin korkeintaan yhdelle nartulle. Aikuista tuontiurosta ei 
tulisi käyttää ensimmäisen vuoden aikana kuin korkeintaan yhdelle nartulle. 
 
3. Kasvattajan vastuu ja koiran kauppa 
Luovutettaessa pennun tulee olla vähintään 7 viikon ikäinen. 
Kasvattajan tulee pentuja myydessään käyttää SKL:n Sopimus koiran kaupasta -lomaketta ja hänen tulee 
kertoa pennun ostajalle rodun erityispiirteistä sekä rodussa esiintyvistä perinnöllisistä 
sairauksista ja vioista. 
Kasvattajan tulee muistaa, että vaikka kerrynterrieri tunnetaan "allergiaystävällisenä" rotuna, ei se 
kuitenkaan ole mikään tae siitä, että se sopisi allergiaperheisiin. Allergia voi puhjeta myöhemmin ja 
varsinkaan koira-allergikolle ei tule suositella minkäänlaisen koiran ottamista. 
Kasvattajan tulee antaa riittävät - mieluiten kirjalliset - ohjeet rodunomaisesta hoidosta (mm. 
turkinhoito) ja ruokinnasta sekä pennun kasvattamisesta yhteiskuntakelpoiseksi mukavaksi 
perhekoiraksi 
 
4. Muut säännökset 
Kasvatustyössä tulee kaikissa asioissa noudattaa Suomen Kennelliiton yleisiä ohjeita ja määräyksiä. 
Tämän lisäksi Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n jäsen noudattakoon rotujärjestön säännöksiä ja 
ohjeita. 
 
 
 
 
 


