
 
 
  



Sisällys 
1. YHTEENVETO ............................................................................................................................. 4 

2. RODUN TAUSTA .......................................................................................................................... 7 

2.1 Historia ................................................................................................................................. 7 

2.2 Kanta ulkomailla .................................................................................................................. 7 

2.3 Kanta Suomessa ................................................................................................................... 8 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA ............................................................................. 10 

3.1 Yhdistys .............................................................................................................................. 10 

3.2 Jalostustoimikunta ............................................................................................................. 11 

4. RODUN NYKYTILANNE ............................................................................................................. 13 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja ............................................................................... 13 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos........................................................................................................... 15 

4.1.2 Jalostuspohja ........................................................................................................................................................ 17 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa............................................................................................................ 25 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta ........................................................... 27 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet ....................................................... 29 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta ................................................................................................................................................... 29 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin .......................................................................... 29 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai 
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus ................................................................................................. 30 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa ............................................................................... 30 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet ......................................................................................................................... 32 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen ......................................................... 33 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä 
niiden korjaamisesta ................................................................................................................................................... 33 

4.3 Terveys ja lisääntyminen ................................................................................................... 34 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ............................................................................................. 37 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ...................................................................................... 42 

4.3.3 Muita sairauksia, joihin jalostuksen tavoiteohjelmassa halutaan ottaa kantaa ............ 49 

4.3.4 Yleisimmät kuolinsyyt..................................................................................................................................... 55 

4.3.5 Lisääntyminen ..................................................................................................................................................... 56 

4.3.6 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet ................................... 56 

4.3.7 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä ........... 56 

4.4 Ulkomuoto .......................................................................................................................... 57 

4.4.1 Rotumääritelmä ..................................................................................................................................................  57 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset .............................................................................................................. 63 

 2 



4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus ...................................................................................................... 63 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista .............................. 63 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA .................. 64 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso ................................................................................... 64 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen ...................................................... 65 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS .............................................................................. 69 

6.1 Johdanto ............................................................................................................................. 69 

6.2 Yleiset tavoitteet ................................................................................................................ 70 

6.3 Jalostuksen rakennetta, luonnetta ja terveyttä koskevat tavoitteet ................................. 71 

6.4 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille ...................................................................... 72 

6.5 Rotujärjestön toimenpiteet ................................................................................................ 73 

6.6 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin ..................................................... 74 

6.7 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta .......................................................... 74 

6.7.1 Toimintasuunnitelma ...................................................................................................................................... 74 

6.7.2 Tavoiteohjelman seuranta ............................................................................................................................ 75 

7. TYÖRYHMÄ ............................................................................................................................... 76 

8. VALOKUVAT ............................................................................................................................. 76 

9. LÄHTEET .................................................................................................................................. 77 

10. LIITTEET ................................................................................................................................ 79 

Liite 1. Koiran rakennekuva (kehon osat ja luuranko) ............................................................................ 80 

Liite 2. Rotumääritelmä.............................................................................................................................................. 82 

Liite 3. PEVISA .................................................................................................................................................................. 85 

Liite 4. COTON DE TULÉAR –RODUN HISTORIAA ......................................................................................... 86 

Liite 5. JALOSTUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAA ...................................................................................... 96 

Liite 6. ERI OMINAISUUKSIEN PERINNÖLLISYYDESTÄ .............................................................................. 98 

Liite 7.  SILMÄTARKASTUKSISSA ESILLE TULLEET DIAGNOOSIT 1988-2013 (lähde 
Koiranet)............................................................................................................................................................................. 99 

Liite 8. Autoimmuunisairauksista ja niiden perinnöllisyydestä ...................................................... 102 

Liite 9 VÄLILEVYTYRISTÄ JA VÄLILEVYJEN KALKKEUTUMISTA ...................................................... 106 

Liite 10. KOIRAN POLVEN RISTISIDEVAMMOISTA ................................................................................... 109 

Liite 11. HYPEROKSALURIATILASTO ............................................................................................................... 112 

Liite 12. CMR-TILASTO ............................................................................................................................................. 113 

Liite 13. Luonnetestitaulukko .............................................................................................................................. 114 

 
 
 

 3 



Suomen Coton de Tulear ry – Jalostuksen tavoiteohjelma 2015–2019 
 

Hyväksytty Suomen Coton de Tulear ry:n yleiskokouksessa   4.10.2014  

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa  12.11.2014  

SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt    9.12.2014  

 

 

 

1. YHTEENVETO 
 
Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta 
Yleisvaikutelmaltaan coton de tuléar on pieni ja pitkäkarvainen seurakoira, jolla on valkoinen puuvillamainen 
karvapeite. Cotonin olemuksesta näkyy rodun iloinen ja seurallinen luonne. Koska rotu on iloinen, älykäs, 
tasapainoinen, hyvin seurallinen ihmisten ja toisten koirien parissa, sopeutuu se erinomaisesti kaikenlaisiin 
elämänmuotoihin. 
Populaation rakenne ja jalostuspohja 
Rekisteröintimäärät nousivat tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien, ja vuonna 2008 rekisteröitiin 602 koiraa. 
Vuonna 2013 rekisteröintien määrä on laskenut, mutta nousi taas hieman 2014. Vuoden 2008 loppuun men-
nessä cotoneita oli rekisteröity yhteensä 5326 ja vuoden 2014 lopussa rekisteröityjä cotoneita on 8543 koi-
raa.  Ulkomailta on tuotu Suomeen 121 coton de tuléaria 2008–2014. 
 
Urosten keskimääräinen jalostukseen käyttöikä on noussut tasaisesti viimeisen 10 vuoden aikana 8 kuukau-
della. Nartuilla keskimääräisen jalostuskäytön ikä on pyörinyt kolmen ja neljän vuoden välillä tasaisesti koko 
10 vuoden ajan. Keskimääräinen pentuekoko on hiukan kasvanut kuluneen 10 vuoden aikana. 
 
Viimeisen 10 vuoden tilastointijaksolla 4 uroksella yli 100 jälkeläistä, ja 4 uroksella on toisessa polvessa yli 
230 jälkeläistä. Viime mainituista 3 on eri koiria kuin ne urokset, joilla on ensimmäisen polven jälkeläisiä yli 
100. Runsaimmin käytettyjen urosten joukossa on varsin paljon lähisukulaisia. Rodussa on toistettu melko 
paljon samoja yhdistelmiä, ja pentuesisaruksille on käytetty samoja koiria. Tyttäriä ja äitejä on astutettu sa-
moilla uroksilla. 
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Rodun populaation jalostuspohja on kapea, vaikka populaation koko mahdollistaisi laajan jalostuspohjan. 
Syynä on yksittäisten koirien ja linjojen runsas jalostuskäyttö, sukulinjojen vähäinen lukumäärä ja rodun koi-
rien maailmanlaajuisesti korkea sukulaisuus, sillä samat koirat ovat jalostuskäytössä eri maissa. Vaikka useita 
jalostustarkastuksia on järjestetty, jalostuspohjan toivottua laajentumista ei ole vielä saavutettu. 
 
Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
Coton de tuléar on iloinen, älykäs ja tasapainoinen, hyvin seurallinen ihmisten ja toisten koirien parissa ja 
sopeutuu erinomaisesti kaikenlaisiin elämänmuotoihin. Coton de tuléarin luonne on rodun tärkeimpiä eri-
tyispiirteitä. 
 
Coton de tuléar on lähtökohtaisesti puhtaasti seurakoira, mistä johtunee, että rodusta löytyy verrattain har-
voja, lähinnä yksittäisiä luonnetestituloksia tai esim. BH-kokeen suorittaneita yksilöitä. Vaikka testattuja ja 
terveyskyselyyn osallistuneita koiria on hyvin vähän suhteessa rodun rekisteröintimääriin, jo pienestä otok-
sesta esiin tulevat ongelmat viittaavat siihen, ettei rodun tilanne rotumääritelmän kannalta ole mahdollisesti 
niin hyvä kuin toivoisi. Päällimmäisiksi kysymyksiksi nousevat arkuus ja ääniherkkyys, mitä ilmeni huolestut-
tavan paljon terveyskyselyyn vastanneiden koirissa, sekä riittävän toimintakyvyn ja taisteluhalun puuttumi-
nen useilta yksilöiltä luonnetestissä. Vaikka vain pieni osa rodun koirista osallistuu näyttelyihin, ei varsinaista 
jakoa näyttely- tai kotikoiralinjoihin ole tapahtunut. Rodun PEVISA-ohjelmassa ei luonteelle ja käyttäytymi-
selle taikka käyttöominaisuuksille ole asetettu vaatimuksia. 
 
Terveys ja lisääntyminen 
Coton de tuléareilla ilmenevistä perinnöllisistä sairauksista haastavia ovat perinnöllinen harmaakaihi ja PRA, 
sillä nämä sairaudet todetaan koirilla pääasiassa vasta myöhemmällä iällä, jolloin niitä on jo ehditty käyttää 
jalostukseen. Lisäksi jalostukseen käytettyjä koiria on nyttemmin geenitestien myötä todettu CMR:n ja hy-
peroksalurian (PH 1) kantajiksi.  
 
Viime aikoina saatujen tietojen perusteella uusina ongelmina ovat tulleet esille selkä-, polvi- ja eturaajaon-
gelmat. Yleisiä ovat myös hammaskivi ja suutulehdukset. 
 
Suomessa jalostukseen käytettävien koirien pakollisten silmätarkastusten ansiosta on kannasta löydetty PRA- 
ja kaihisairaita yksilöitä, ja näin on pystytty kartoittamaan kantajia. 
 
Coton de tuléarin on todettu olevan varsin pitkäikäinen, sillä rodussa on tavattu runsaasti yksilöitä, jotka ovat 
saavuttaneet yli 14 vuoden iän. Koiranetin mukaan yleisimpiä raportoituja kuolinsyitä ovat vanhuus, tapatur-
mat ja syöpä. Keskimääräinen elinikä v. 1988-2014 on 10 vuotta. 
 
Cotoneilla ei ole erityisiä ongelmia lisääntymisen suhteen. 
 
Ulkomuoto 
 
Mittasuhteet  Rodussa on koiria, jotka ovat selvästi korkearaajaisia. Toisaalta on  
  matalaraajaisia koiria, jotka ovat usein rungoltaan pitkiä. 
Pää  Pään mittasuhteissa ja malleissa on havaittavissa melko paljon  
  epäyhtenäisyyttä. 
Raajat  Tällä hetkellä esiintyy melko paljon kierteisiä eturaajoja ja kierteisyyttä  
  kyynärvarressa sekä kääntyneitä käpäliä. Myös ulkonevia kyynärpäitä 

tavataan, kuten myös ranteiden ahtautta. Takaraajojen osalta esiintyy  
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kintereiden ahtautta. 
Häntä  Rodussa on havaittu lisääntyneen häntien virheet; liian tiukka selän 

päällä rullalla oleva häntä, joka on yleensä ylös kiinnittynyt, suorat tai  
avoimet hännät. 

Turkki  Nykyään karvan laadussa ja määrissä on eroavuuksia. 
Selkälinja  Selän mitta on pidentynyt. Lisäksi esiintyy liian vahvasti kaarevaa  
  selkälinjaa ja takakorkeita koiria. 
Liikkeet  Pitkien lanneosien lisääntyessä cotoneihin on tullut koiria, joilla on  
  rodulle epätyypillistä pitkää taka-askelta. 
Koko  Suomessa koko ei saisi enää kasvaa. 
 
Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille 

• Jalostuskoiralla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimustulokset voimassa astutushetkellä 
• Jalostuskoiran silmien tulee olla perinnöllisen kataraktan ja PRA:n osalta terveet. 
• Jalostukseen käytettävän koiran polvilausunto tulee olla korkeintaan 1/1 ja muun kuin 0/0 -tuloksen 

saanutta koiraan tulee käyttää jalostukseen ainoastaan 0/0 -tuloksen saaneen koiran kanssa.  
• Alle 3-vuotiaalle annettu polvilausunto on voimassa vain 2 vuotta. 
• Pentueen vanhemmilla tulee olla polveutumismäärityksiin vaadittava DNA -tunniste. 
• Kaksi kertaa keisarinleikattua narttua ei tulisi käyttää enää jalostukseen. 
• Koiran tulee olla palkittu näyttelyissä vähintään laatuarvostelupalkinnolla EH (erittäin hyvä) tai sen 

tulee olla jalostustarkastettu. 
• Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
• Käytetään saatavilla olevia geenitestejä varmistamaan, ettei CMR-, hyperoksaluria- tai Banderas-sai-

raita pentuja synny. 
 
Uroksella elinikäinen jälkeläismäärä olisi korkeintaan 80 pentua, joka on n. 4 % neljän viimeisimmän vuoden 
rekisteröintimääristä. 
 

 
Ensimmäisiä cotoneita: Ophelie, Rosa-Lee ja Selimene de Guitelione sekä 
Samantha ja Rakel (de Guitelione kasvattaja Sarah Castex-Binde). 
Kuva on kirjasta Coton’s World 2003, Elisabetta de Luca. 
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2. RODUN TAUSTA 
 
2.1 Historia 

 
Coton de tuléar  on peräisin Madagaskarilta, suurelta Afrikan länsirannikon vieressä olevalta saarelta. Alun-
perin sitä on käytetty vahti- ja rottakoirana ja ilmeisesti myös jonkin verran apuna metsästyksessä. Myöhem-
min siitä kehittyi puhtaasti seurakoira. Eurooppaan coton de tuléareja alkoi tulla 1960-luvulla, kun turismi 
Ranskan ja Madagaskarin välillä vilkastui saarivaltion itsenäistyttyä. FCI vahvisti rotumääritelmän vuonna 
1971 ja sitä on tarkennettu vuosina 1987, 1995 ja 1999. Coton kuuluu ns. bichon-rotuihin, ja sen sukulaisro-
tuja ovat bichon frisé, havannankoira, bolognese ja löwchen sekä maltankoira. Rotu ei ole jakautunut eri 
linjoihin (esim. näyttely/kotikoira), mutta täydessä rotumääritelmän mukaisessa turkissa olevat koirat näyt-
tävät varsin erilaisilta kuin monet kotikoirat, joiden turkki on ajettu alas. Rodun historiasta kerrotaan yksityis-
kohtaisempia tietoja ja mielenkiintoisia tarinoita kuvien kera liitteessä 4. Sieltä löytyy myös varhaisimpia su-
kutauluja. 
 

 
Coton, josta rotumääritelmä on kirjoitettu. 
Kuva on kirjasta Coton’s World 2003, Eli De Luca. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vuonna 1972 muutama coton rekisteröitiin Madagaskarilla. 1990-luvulla rotu alkoi saavuttaa suurta suosiota 
Ranskassa, joka on rodun vastuumaa. Luonteensa, eksoottisen historiansa ja teddykarhumaisen suloisen ul-
konäkönsä takia rodusta on tullut myös muotioikkujen uhri. Cotoneita alkoi näkyä enenevässä määrin näyt-
telykehissä, mutta myös agilityssä ja junior handler -kilpailuissa. Coton de tuléar on yksi niistä harvoista af-
rikkalaisista roduista, joka on suosiossa vielä tänäkin päivänä. Suomeen rotu saapui vuonna 1989. 
 
2.2 Kanta ulkomailla 

 
Ranskassa käytettiin jalostuksessa paljon koiraa nimeltä Reggae de l'Echo des Elingues. Sen jälkeen se oli 
jalostuskäytössä Kanadassa, minkä jälkeen se on ollut ja on edelleen jalostuskäytössä Saksassa. Sillä on 7 
jälkeläistä myös FIN-rekisterissä. 
 
Seuraavana olevat koirat ovat vahvasti käytettyjä jalostuksessa ympäri maailmaa: 
veljespari Feel Me See Me du Domaine de La Luniray ja Follow Me du Domaine de La Luniray  
veljespari Irving Jazz ja Ithalique 
 
Kaikki nämä edellä mainitut 5 koiraa (Reggae, Feel Me See Me, Follow Me, Ithalique ja Irving Jazz) ovat 
maailmassa eniten käytettyjä uroksia. 
 
Mm. nämä cotonit ovat samasta yhdistelmästä kuin edellä oleva veljespari (Ithalique ja Irving Jazz) 
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Madison River du Domaine de la Rouviere, Missisippi Bleus du Domaine de la Rouviere, Oracle du Domaine 
de la Rouviere, Isantine du Domaine de la Rouviere ja Love in Night du Domaine de la Rouviere. 
 
Madagaskarilta on viety koiria USA:aan ja muutamia tuotu Eurooppaan. Nykyään ei Madagaskarilta enää saa 
tuoda koiria. Monet kasvattajat eivät niitä haluaisikaan tuoda, sillä ne eivät täytä nykyisiä rotukriteereitä. 
 
2.3 Kanta Suomessa 

 
Rotu on ollut suhteellisen vähän aikaa Suomessa, ensimmäinen coton de tuléar tuotiin vuonna 1989 Saksasta. 
Suomen kanta alkoi pian voimakkaasti kasvaa. Ensimmäinen coton de tuléar -pentue Suomessa syntyi Kin-
Sei kenneliin 3.5.1990, samana vuonna rekisteröitiin kaksi muuta pentuetta, toinen Kin-Seille, toinen Kulta-
tassun kenneliin. Muita varhaisia kasvattajia Suomessa olivat Albesco, Ceetan, Cloudlet’s, Guajiro, Yarizan ja 
Sarow´s. Näistä Guajiro jatkaa edelleen. Kin-Sei kennel on edelleen olemassa, mutta tauolla tällä hetkellä – 
viimeisimmät pennut syntyivät v. 2013. 1990-luvun puolivälissä kasvattajia oli jo yli 30. Vuosi 1990 oli ennä-
tysvuosi tuontikoirien suhteen, niitä tuotiin Suomeen 22 kpl, ja seuraavanakin vuonna tuotiin 19 koiraa. Sen 
jälkeen tuonnit vähenivät joksikin aikaa, ja alkoivat lisääntyä uudelleen vuonna 2004, jolloin tuotiin 16 koiraa. 
Koiria on tuotu maahamme muun muassa Belgiasta, Saksasta, Ranskasta, Hollannista, USA:sta ja Kanadasta. 
Viime vuosina on tuotu myös Tanskasta, Italiasta, Espanjasta, Sloveniasta, Israelista, Tsekistä, Ruotsista, Puo-
lasta ja Unkarista. 
 
Ensimmäinen Suomeen tuotu coton on Coton de Tulear vuosikirjan 1990-1992 mukaan uros DIRLO, synt. 
3.3.1988 ja rekisteröity 1.1.1989. Se kävi kahdesti näyttelyssä ja oli molemmilla kerroilla ROP, mutta sitä ei 
käytetty jalostuksessa. Seuraava tuonti oli narttu NYMPHEA DES TOLIARY STARS, s. 2.5.1989 ja rekisteröity 
1.1.1990. Sillä oli 6 pentuetta Kultatassun kennelissä. Näiden jälkeläisiä on jalostuskäytössä edelleen 2 koiraa. 
Seuraava tuonti oli AMELIE VON WERTHER'S ECHTE, s. 20.10.1989 ja rekisteröity 1.1.1990. Sen isä oli Merlin 
L'Enchanteur, jolla on ollut paljon jälkeläisiä jalostuskäytössä Euroopassa. Amelien jälkeläisiä ei ole enää jat-
kokäytössä. 
 
Samana päivänä kuin Amelie, on Suomeen rekisteröity sen sisko AYSCHA VON WERTHER'S ECHTE. Sillä oli 8 
pentuetta ja 19 pentua, joista 7 jäi jalostuskäyttöön Kin-Sei ja D'Elete kasvattajille. Kin-Sei-kasvattien kautta 
linja on jatkunut, ja Ayshan jälkeläisiä on edelleen jalostuskäytössä hyvin monella kasvattajalla. Ayshalla on 
pentueita sellaisten paljon käytettyjen urosten kanssa kuin BIMBO DE LA PERLE DE L'OCEAN INDIEN, JOLLY 
LITTLE FELLOWS NICE GUY ja RIFELIN JUSTUS JONASSON. Kahdesta ensin mainitusta yhdistelmästä jälkeläisiä 
on edelleen Suomessa käytössä, Ayshan ja R. Justus Jonassonin jälkeläisiä on käytössä Ruotsissa ja USA:ssa. 
Ayshan ensimmäisenkin pentueen (isänä JOLLY LITTLE FELLOWS JERRY) jälkeläisistä on edelleen ainakin 
kolme koiraa jalostuskäytössä.  Ayshalla on ollut Bimbo de la Perle L'Ocean Indienin kanssa v. 1994, pentue, 
jossa oli yksi narttu. Tämä meni Ruotsiin, ja sen jälkeläinen 5. polvessa, uros  Sidus Indiana Jones, on tuotu 
”takaisin” Suomeen v. 2010. 
 
JACKY OF WOODLAND COTTAGE s. 21.11.1985 on rekisteröity Suomeen 1.1.1990. Sen vanhemmat ovat H-
Starsky of Woodland Cottage ja Ullapool de Guitelione. Jackystä on jatkoa käytössä ainakin 7 kasvattajalla 
edelleen. Jackyn narttupentu JOLLY LITTLE FELLOWS FROU-FROU, s. 1988,  (4 pentuetta)  tuotiin Suomeen 
Saksasta 1991. Frou-Frousta on edelleen jatkossa kaksi koiraa.  
 
JOLLY LITTLE FELLOWS BLANCA BONITA, s. 21.9.1987, rekisteröitiin Suomeen 1.1.1990. Se synnytti ensimmäi-
sen suomalaisen cotonpentueen 3.5.1990. Sillä oli 7 pentuetta, 28 pentua, joista 12 käytettiin edelleen jalos-
tuksessa. Sen jälkeläisiä ovat sellaiset paljon käytetyt koirat kuin KIN-SEI AIMO EKA VEKARA (13 pentuetta, 
51 pentua) ja KIN-SEI ERASMUS (13 pentuetta, 36 pentua) ja joillakin muillakin sen jälkeläisillä on 4-6 pentu-
etta. Blanca Bonitan jälkeläisiä on edelleen jalostuskäytössä v. 2015. Aimo Eka Vekaran jälkeläisiä on v. 2015 
jalostuskäytössä 7 kasvattajalla. 
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Myös uros NINJHA OF WOODLAND COTTAGE, s. 9.10.1989, on rekisteröity Suomeen 1.1.1990. Sillä on ollut 
yksi pentue, mutta siitä ei ole jäänyt jälkeläisiä jatkoon. 
 
NIAGARA-STAR OF WOODLAND COTTAGE, s. 10.8.1989, on niin ikään rekisteröity 1.1.1990. Sillä on isoisänä 
sekä emän että isän puolella U'HUTCHINSON DU DOMAINE DEMANAKARRA ja isoäitinä emän puolella ROSA-
LEE DE GUITELIONE. Kantauros James kertaantuu sen 4 polven sukutaulussa 4 kertaan. Ainoastaan yksi sen 
pennuista, MIST, s. 23.4.1992 (6 pentuetta) on ollut jalostuskäytössä, ja siitä on edelleen jatkossa jälkeläisiä 
ainakin 4 kasvattajalla. 
 
ORPHEO OF WOODLAND COTTAGE, s. 2.4.1990, sai 10 pentuetta (25 pentua) vuosina 1992-2003. Jatkoon on 
jäänyt koiria pääasiassa sen tyttärestä Siruisen Shari (4 kasvattajalla) ja pojasta Cottonhill's Dazzling Dawn 
(ainakin 12 kasvattajalla). Orpheon veli OKLAHOMA OF WOODLAND COTTAGE löytyy hyvin monista suoma-
laisten koirien sukutauluista. Sillä oli 5 pentuetta (14 pentua), joista eniten jalostuksen käytettyjä olivat Al-
besco Assaracus (19 pentuetta, 52 pentua) ja Ceetan Camba-Tutu (16 pentuetta, 36 pentua). Oklahoma ja 
Orpheo ovat jalostuskäytössä laajalti ja useissa sukutauluissa löytyy molemmat urokset yhdistettyinä. 

 
Viereisen kuvan lähde American Coton Club internetsivut 
2009: Coton History 
 
 
DESIREE DE MALEVERNE (oikea alkuperäinen kirjoitusasu 
on Malverne) s. 25.6.1988, rekisteröity 1.1.1990 sai 5 pen-
tuetta (23 pentua) ja sen sisko FIONA DE MALEVERNE 6 
pentuetta (26 pentua). Sisarusten vanhemmat ovat Bimbo 
de la Perle de L'Ocean Indien ja Bess de la Fosse aux Re-
nards, ja 4 polven sukutaulussa toistuu Okazaki-Pong 5 ker-

taa. Molemmista nartuista on jatkoa jalostuksessa edelleen v. 2015.  
 
FANTINE DE CHAMPLET s. 8.2.1990, rekisteröity 1.1.1992, sai Suomessa 2 pentuetta. Sen poika on edellä 
mainittu, paljon käytetty uros Albesco Assaracus. Fantinen sisar FUCHSIA DE CHAMPLET, joka on asunut Bel-
giassa ja Espanjassa omistajansa Micky Ceriezin kanssa, on emänä Qalamity of Woodland Cottagelle. Siitä on 
jatkoa Suomeen ensin Michel Nabila's kasvatuksessa, ja sitä kautta muille Suomessa Michel Nabila's Call Me 
Caron kautta (36 pentuetta, 140 pentua). Fantinen ja Fuchsian veljellä, FRIPOUNET DE CHAMPLET, s. 
8.2.1990, on Suomessa 9 pentuetta (31 pentua) ja näistä on edelleen jatkoa jalostuksessa. 
 
NOTUS OF WOODLAND COTTAGE s. 26.12.1989 on rekisteröity Suomeen 1.1.1990, sen vanhemmat olivat 
U'Hutchinson du Domaine de Manakarra (oikea kirjoitusasu Manakara) ja Ullapool de Guitelione. Sillä oli yksi 
pentue, mistä ei ole jatkoa. Notuksen sisar on N'BIJOU OF WOODLAND COTTAGE, jolla on Suomessa 9 pen-
tuetta (19 pentua) Guajiro-kennelissä. Näistä ei ole jäänyt jälkeläisiä jatkoon. 
 
ODEON DES TOLIARY STARS s. 26.2.1990 (ei pentueita) ja sen sisko ODILE DES TOLIARY STARS rekisteröitiin 
Suomeen 1990. Odilen jälkeläisiä on jatkojalostuksessa ainakin 17 kasvattajalla. 
 
OPHELIE DES PETITES FOLIES s. 6.4.1990 sai 6 pentuetta. Näistä on edelleen v. 2015 jatkoa ainakin 5 kasvat-
tajalla. Ophelien Suomeen tuodulla sisarella ORNELLA DES PETITES FOLIES ei ollut pentueita. 
  
ORCHIDEE DE ROMANICO s. 26.3.1990, sai Suomessa 5 pentuetta (15 pentua) ja kävi paljon näyttelyissä, 
kunnes valioitui v. 1992, mutta jälkeläisiä ei ole enää jatkokäytössä. 
 
ONYX DES TOLIARY STARS  s. 28.5.1990 sai Suomessa 10 pentuetta (41 pentua) ja sen jälkeläisiä on edelleen 
käytössä usealla kasvattajalla. Sen jälkeläisen, Merihelmen Axel Alabaman, pentuja unkarilaiselta Subarashil 
Hoshi Hikari- kasvattajalta on Suomessa jalostuskäytössä useita. 
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OPHELIE DES TOLIARY STARS s. 22.7.1990, rekisteröity 1.1.1991, on yksi eniten käytetyistä nartuista Suo-
messa. Sillä itsellään on 5 pentuetta, 9 pentua, mutta toisessa polvessa sillä on 63 pentuetta ja 195 jälkeläistä. 
Ophelien pojat ovat olleet menestyksekkäitä koiria. Ophelien pentueet olivat pentukuolleisuuden vuoksi pie-
niä. Vuosia myöhemmin nämä on melko suurella varmuudella todettu hyperoksaluria-geenin aiheuttamaksi, 
jota narttu siis mitä ilmeisimmin kantoi. 
 
Coton de tuléareja on rekisteröity viime vuosina keskimäärin 450-580 kappaletta vuosittain. Rekisteröintilu-
vut olivat pitkään selvästi noususuuntaiset, ja suosittuna rotuna pentuja myydään paljon myös rekisteröimät-
töminä. Suurimmillaan rekisteröintimäärä on ollut vuonna 2008, jolloin rekisteröitiin 602 cotonia. Vuonna 
2012 rekisteröintejä oli 544, näistä pentuja oli 535, mikä oli hiukan edellistä vuotta vähemmän. Vuonna 2014 
rekisteröintejä oli 534 koiraa (pentuja 518). Tuontien määrä on ollut vuosittain n. 10-20 kouraa, enimmillään 
vuonna 2011, jolloin tuotiin 23. Yhteensä vuoden 2014 lopussa cotoneita on rekisteröity Suomessa 8556 koi-
raa. Suomessa coton de tuléarien taso on korkea kansainvälisestikin ajatellen, ja meiltä viedään vuosittain 
useita koiria ulkomaille. 
 

 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
3.1 Yhdistys 

 
Rodun harrastajat järjestäytyivät 9.5.1991 Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry:n 
(SKKY) alaisuuteen Coton de Tuléar –alajaostoksi, jonka SKKY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.9.1991. 
Vuonna 2007 rodun harrastajat perustivat Suomen Coton de Tulear ry:n, rotuyhdistyksen, joka toimii SKKY:n 
jäsenyhdistyksenä. Vuoden 2014 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 350. 
 
     Kaavio 1. Yhdistyksen jäsenmäärä 2007-2014 

 
 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen toiminta käsittää koko maan. Sen tarkoituksena on Suomen Ken-
nelliitto – Finska Kennelklubben ry:een kuuluvana rotuyhdistyksenä edistää coton de tuléarien kasvatusta ja 
jalostusta sekä niiden harrastustoimintaa ja tunnettavuutta. Suomen Kääpiökoirayhdistys ry toimii rotumme 
rotujärjestönä. Yhdistys on Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsen. 
 
Yhdistys edustaa coton de tuléar -rotua, valvoo sen etuja ja huolehtii rodun sisäisestä tiedottamisesta julkai-
semalla jäsenlehteä ja ylläpitämällä www-sivuja. Yhdistys seuraa kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin ko-
timaassa kuin ulkomailla ja ylläpitää yhteyksiä mm. Suomen Kennelliittoon, Suomen Kääpiökoirayhdistykseen 
sekä rodun ulkomaisiin yhdistyksiin. 
 

Suomen Coton de Tulear ry:n jäsenmäärän kehitys
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Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, syys- ja kevätkokoukseen. Yhdistyksen jä-
seninä ovat yksityiset henkilöt. Yhdistyksen hallinnosta huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus 
asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annet-
tuja tehtäviä. 
 
Koko yhdistyksen olemassaolon aikana on jäsenmäärää pyritty aktiivisesti kasvattamaan. Vuonna 2012 yh-
distyksessä käynnistyi isohko uudistus, kun pitkäaikainen puheenjohtaja jätti tehtävät ja samalla suurin osa 
yhdistyksen toimihenkilöistä vaihtui. Vuoden 2013 aikana yhdistyksen jäsenille perustettiin oma Facebook-
ryhmä, jossa jäsenet voivat käydä keskustelua rotuun liittyvistä asioista ja saada opastusta mahdollisissa on-
gelmissa. Paikallistoimintaryhmiä alkoi syntyä vuodesta 2008 alkaen – ensimmäinen pääkaupunkiseudulle - 
ja nykyisin niitä toimii jo useita eri puolilla Suomea. Nämä ryhmät järjestävät mm. yhteislenkkejä ja koirakou-
lua sekä jalostustarkastuksia ja kaikille koirille avoimia match show-tapahtumia omilla paikkakunnillaan. Ryh-
millä on niin ikään omat keskusteluryhmänsä sosiaalisessa mediassa (Facebook), ja sitä kautta aktiivisuus on 
merkittävästi lisääntynyt. Vuoden 2013 lopussa yhdistys sai aivan uudet näyttävät nettisivut, joiden ansiosta 
on saatu lisää jäseniä, mm. koska yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kätevästi netin kautta. Sivuja kehitetään 
koko ajan. Vuonna 2014 yhdistyksen hallitus perusti sosiaaliseen mediaan kaikille avoimen tiedotuskanavan, 
jota voidaan käyttää nettisivujen lisäksi, kun asioita halutaan tiedottaa jäsenistölle ja muille cotonharrastajille 
nopeasti. Tätäkin kautta on tullut lisää uusia jäseniä. Yhdistyksen näkyvyyttä esim. näyttelyissä on lisätty vuo-
den 2014 aikana. Cotonit-lehti on myös saanut uuden ilmeen. Kaikki rodun kasvattajat eivät kuitenkaan vielä 
ole yhdistyksen jäseniä. 
 
Yhdistyksen säännöt on uudistettu vastaamaan nykyisen yhdistyslain vaatimuksia. Sääntöuudistuksella ha-
luttiin laajentaa yhdistyksen tarkoitusta kattamaan rodun harrastamista aiempaa monipuolisemmin, jotta 
myös ns. kotikoirien omistajat kokisivat yhdistyksen toiminnan kiinnostavaksi. PRH on rekisteröinyt uudet 
säännöt 12.1.2015 ja ne ovat siis astuneet voimaan. 
 
 

 
3.2 Jalostustoimikunta 

 
Coton de tuléar -rodun jalostustoimikunta aloitti toimintansa 
vuonna 1991. Jalostustoimikunnan muodostaa nykyisellään 
kolme henkilöä, jotka yhdistyksen hallitus valitsee kolmeksi (3) 
vuodeksi kerrallaan. Uusien sääntöjen myötä toimikunnan koko 
voidaan laajentaa kuuteen henkilöön. 
 

Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilöitä, jotka ovat Suomen Kennelliiton ja Suomen Coton de Tulear 
ry:n jäseniä, ja joiden osaamiseen perustuen jalostustoimikunta 

• omaa hyvän rodun tuntemuksen, 
• tuntee Suomen coton de tuléar –kannan, 
• omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä, 
• on yhteistyökykyinen ja nauttii yhdistyksen jäsenistön luottamusta sekä 
• pyrkii omassa toiminnassaan noudattamaan tavoiteohjelmaa. 
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Jalostustoimikunta ylläpitää jalostusuroslistaa. Listalle kerätään jalostustoimikunnan suositukset täyttävät 
urokset omistajan suostumuksella, ja sitä ylläpidetään ja päivitetään yhdistyksen internetsivuilla. Jalos-
tusuroslistalle toivotaan kasvattajilta ja koiranomistajilta myös erisukuisia uroksia jalostuskäyttöön, jotta ja-
lostuspohja pysyisi mahdollisimman laajana. Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksia, jotta muitakin 
kuin näyttelyissä käyviä uroksia voitaisiin saada listalle. 
 
Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu vastata jäsenten tekemiin kirjallisiin jalostustiedusteluihin. Jalostus-
tiedusteluiden käsittelyssä pyritään ottamaan huomioon jäljempänä jalostuksen tavoiteohjelmassa kirjattuja 
koirien terveyttä, näyttelytuloksia ja mm. sukusiitosastetta koskevia suosituksia. Jalostustiedustelu on teh-
tävä hyvissä ajoin ennen nartun juoksun alkua. Astutuksen jälkeen tehtyjä jalostusilmoituksia ei käsitellä. 
Kasvattajien/omistajien tekemät urosehdotukset hyväksytään, mikäli yhdistelmässä ei ole olemassa merkit-
täviä terveydellisiä riskejä. Terveydellisten riskien kohdalla tehdään aina tapauskohtainen arvio, mutta lopul-
lisen jalostuspäätöksen tekee kuitenkin kasvattaja/omistaja. 
 
Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu myös seurata kannassa ja sen terveystilanteessa tapahtuvia muutoksia 
ja informoida näistä erityisesti kasvattajia, mutta myös yksittäisiä koiranomistajia rodun harrastajien piirissä. 
Jalostustoimikunta pitää yhteyttä muiden maiden jalostusorganisaatioiden kanssa sekä jakaa ja kerää tietoja 
eri puolilla maailmaa tehdyistä tutkimuksista. Jalostustoimikunta kokoaa tilastotietoa sekä laatii ja kerää ter-
veys- ja luonnekyselyitä kasvattajilta ja yksittäisiltä koiranomistajilta. 
 
Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu yleinen jalostusneuvonta sekä rodun ulkomuodon kehityksen seuraa-
minen. Jos rodussa ilmenee rotumääritelmästä poikkeavia piirteitä, ohjeistaa jalostustoimikunta tarvittaessa 
rotujärjestön välityksellä ulkomuototuomareita. 
 
Jalostustoimikunta vastaa pentuneuvonnasta ja jäsensihteeri pentuvälityksestä. Pentuvälitykseen pääsyn eh-
tona on, että kasvattaja on yhdistyksen jäsen ja pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-ohjeen mukaiset 
vaatimukset. 
 
Jalostustoimikunnassa ovat toimineet: 

1996 Kristiina Peltola (pj), Seija Virta ja Sanna Vahe 
1997 Kristiina Peltola (pj), Seija Virta ja Sanna Vahe 
1998 Sanna Vahe (pj), Seija Virta, Kristiina Peltola ja Leena Reponen 
2000 Sirpa Nurmela (pj), Seija Virta ja Terhi Sintonen 
2001 Sirpa Nurmela (pj), Jaana Moilanen ja Seija Virta 
2002 Seija Virta (pj), Päivi Molari ja Jaana Moilanen 
2003 Seija Virta (pj), Minna Hietamäki ja Päivi Molari 
2004-2005 Tarja Flinkman (pj), Seija Virta ja Minna Hietamäki 
2006 Tarja Flinkman (pj), Minna Hansen ja Seija Virta 
2007-2012 Tarja Flinkman (pj), Minna Hansen  ja Pia Lehmonen 
2012-2013 Tarja Flinkman (pj), Pia Lehmonen  ja Pirjo Lindblom 
2013-2014 Saila Kippo (pj), Pirjo Lindblom ja Anu Junikka.  
2015 alkaen Hannele Törmänen (pj), Saila Kippo, Charlotta Karlsson ja Mirjam Ruhanen, sekä 
avustajina Pirjo Lindblom ja Minna Hietamäki ja asiantuntijajäsenenä Marja Talvitie 
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 
4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja  

 
Coton de tuléar rekisteröintimäärät käyvät ilmi sivulla 14 olevasta taulukosta 1. 
 
Vuoden 2008 loppuun mennessä cotoneita oli rekisteröity yhteensä 5326 ja vuoden 2014 lopussa rekisteröi-
tyjä cotoneita on 8543 koiraa. Ulkomailta on tuotu Suomeen 121 coton de tuléaria 2008-2014. 
 
Suomessa kasvatetaan coton de tuléareja pääasiassa pienimuotoisesti keskimääräisen vuosittaisen pen-
tuemäärän jäädessä 2 pentueeseen/kasvattaja. Joukossa on muutamia suurempia pentuemääriä tuottavia 
kasvattajia enimmillään luvun ollessa 7,7 pentuetta/vuosi. Viimeisen viiden vuoden aikana aktiivisia kasvat-
tajia on ollut 86 (Koiranet 7.1.2015) 
 
Koiramäärän (kaikki rekisteröinnit yhteensä) jakautuminen eri rekistereihin (Koiranet 7.1.2015): 
 

FI/FIN EJ ER 
7600 580 356 

 
Kennelliitto siirsi EJ-rekisteriin vuonna 2011 n. 700 koiraa sukutauluepäselvyyksien vuoksi. Näistä FI-rekiste-
riin on sittemmin palautettu suurin osa. EJ-rekisteriin siirrettyjä koiria on viety Suomesta myös ulkomaille, 
mistä on aiheutunut paljon selvittelytyötä ja jonkinasteinen imago-ongelma suomalaisille cotoneille. Suo-
messa EJ-rekisteri on huonossa maineessa sukutauluepäselvyyksien vuoksi, mutta se voisi myös olla hyvä 
kasvattajien työväline. Kasvattaja voisi käyttää sitä esim. rekisteröimällä suoraan EJ-rekisteriin pennun, jolla 
ei ole edellytyksiä jalostukseen. 
 
Vuonna 2014 on rekisteröity 141 pentuetta, mikä on 20 pentuetta enemmän kuin vuonna 2013, jolloin rekis-
teröintimäärä laski ja oli alhaisempi kuin moneen vuoteen (121 pentuetta, 478 pentua). Rekisteröintien huip-
puvuosi oli 2008, jolloin rekisteröitiin 602 cotonia. Rotu oli silloin SKKY:n alaisista roduista suurin. Lisäksi re-
kisteröimättömiä pentuja myydään jatkuvasti esim. erilaisilla internet-palstoilla, sanomalehdissä ja kauppo-
jen ilmoitustauluilla. 
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Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Mitä monimuotoi-
sempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun 
yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen 
vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuuden väheneminen heikentää mm. immuunijärjestelmää, 
mikä usein johtaa tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Perinnöllinen monimuotoisuus 
mahdollistaa perinteisen jalostuksen. 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 geeniversionsa vähitellen koko 
rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähi-
tellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota ole.(Katariina Mäki 2007, Kennelliiton 
internetsivut 2014) 
 
Suomalainen Genoskoper-laboratorio on ollut rotuyhdistyksemme kanssa vilkkaassa yhteistyössä vuoden 
2014 aikana. MyDogDNA-geenitestin avulla on tutkittu tähän mennessä lähes 100 cotonia, joista valtaosa on 
suomalaisia. Geenitestin avulla on pystytty selvittämään mm. cotoneiden monimuotoisuutta, heterotsygotia-
astetta. Yllätyksellistä tuloksissa on ollut, että testattujen cotoneidemme monimuotoisuus näyttää olevan 
parempi (heterotsygotia-aste 32,9%) kuin testattujen koirarotujen keskimäärin (28.9%). Tämä kertonee siitä, 
että vaikka kanta on alun perin lähtenyt pienestä joukosta koiria, on niiden parittaminen tehty taitavasti ja 

niiden geeniaines saatu monipuolisesti 
käyttöön (Jonas Donner 2014). 
 
Vieressä olevassa kuvassa on kuvattu 
käyrällä cotoneiden ja muiden bichon-
rotujen heterozygotia-astetta verrat-
tuna kaikkiin tutkittuihin koiriin. 
 
 
Tässä toisessa MyDogDNA-testien 
avulla saadussa kuvaajassa tutkitut yk-
silöt esitetään palloina kolmiulottei-
sessa avaruudessa. Yksi pallo kuvaa 
yhtä koiraa. Pallot on värjätty eriväri-
siksi sen mukaan, missä maassa ko. 
koira asuu. Hyvin suuri osa suomalai-
sista koirista kasautuu perimältään var-
sin lähelle toisiaan, mutta onneksi jou-
kossa on myös poikkeuksia. Tulevaisuu-

dessa, kunhan testattujen koirien määrä kasvaa, tätä testimenetelmää voidaan käyttää apuna jalostussuun-
nitelmia tehtäessä, jotta rodun perimän monimuotoisuus on jatkossakin mahdollista turvata. 
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4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

 
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasa-
laatuisia ja ominaisuuksiltaan samankaltaisia eläimiä. Monet toivotuista ominaisuuksista periytyvät väisty-
västi (esim. pitkä turkki, valkoinen väri), joten sama ominaisuus on saatava molemmilta vanhemmilta. Jokai-
nen yksilö kantaa perimässään kuitenkin myös useita haitallisia alleeleja (esim. perinnölliset silmäsairaudet), 
joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä. Eli niin hyvät kuin huonotkin allee-
lit kaksinkertaistuvat sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. Siksi jalostusyhdistel-
missä tulisi pyrkiä alle 6 % sukusiitosasteeseen 5 sukupolven mukaan laskettuna. Jalostuskäytössä käytettä-
vän sukusiitoskertoimen laskemiseen riittää 5-6 sukupolvea. Sitä vanhempien sukupolvien vaikutus on todel-
lisuudessa erityppinen (historiallinen sukusiitoskerroin). 

 

 
 
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se rodun 
osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaik-
kapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista (Suomen Kennelliitto). Coton de tuléarien kohdalla 
tämä tarkoittaisi, että 54 % rodun koirista käytettäisiin jalostukseen, kun viime vuosina se on luku ollut 46-
49 %. Vuonna 2014 luku oli 52%, ja silloin käytettiinkin eri uroksia enemmän kuin vuosiin - 19 urosta enem-
män kuin edellisenä vuonna. Jalostustoimikunta tiedotti matadoriurosten käytön haitoista näkyvästi yhdis-
tyksen lehdessä ja internetsivuilla. Jalostusuroslistalle saatiin lisää uroksia, ja vuosina 2013-2014 on järjes-
tetty 3 jalostustarkastusta. Keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noussut tasaisesti viime vuosina. 
 
Koirarotujemme sukusiitosasteet näyttävät Koiranetistä katsottuina melko alhaisilta ja teholliset koot suu-
rilta. Koiranetin tietokannat eivät kuitenkaan sisällä kaikkia rotuihin maailmassa rekisteröityjä yksilöitä. Esi-
merkiksi tuontikoirille tallennetaan sukua vain kolme sukupolvea. Tämä on merkittävä tekijä cotoneiden koh-
dalla, sillä viime vuosina jalostukseen käytetyistä uroksista 20-40 % ja nartuista n. 6 % on ollut tuonteja tai 
ulkomaisessa rekisterissä olevia koiria (kts. taulukko 1). Yksittäinen koira saattaa myös esiintyä tietokannassa 
monella eri rekisterinumerolla – näitä koiria löytyy myös cotoneista - mikä edelleen laskee rodun sukusiitos-
astetta alemmaksi kuin mitä se todellisuudessa on. Lisäksi sukusiitosasteiden laskentaan otetaan Koiranetissä 
mukaan vain 3-8 sukupolvea eli ne, joissa koiralla on vähintään 50 prosenttia suvusta tiedossa (Mäki Katariina 
2007). 
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Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit (lähde Koiranet 7.1.2015) 
Vuositilasto - rekisteröinnit 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Pennut (kotimaiset) 518 460 535 567 574 571 580 544 466 473 405 
Tuonnit 16 18 9 23 22 11 22 10 4 12 16 
Rekisteröinnit yht. 534 478 544 590 596 582 602 554 470 485 421 
Pentueet 141 121 145 153 158 157 157 152 129 129 107 
Pentuekoko 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 
Kasvattajat 77 63 71 85 84 71 69 68 60 59 55 
Jalostukseen käytetyt eri urokset            
- kaikki 78 59 65 77 74 69 75 65 56 68 52 
- kotimaiset 52 35 39 55 57 51 58 54 41 53 41 
- tuonnit 25 23 26 22 16 17 15 10 13 13 11 
- ulkomaiset 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 9 kk 4 v 3 kk 4 v 3 v 8 kk 3 v 6 kk 3 v 8 kk 3 v 3 v 6 kk 3 v 9 kk 3 v 6 kk 3 v 10 kk 
Jalostukseen käytetyt eri nartut            
- kaikki 137 121 136 146 149 153 156 150 127 129 105 
- kotimaiset 123 111 124 139 139 143 149 138 122 118 101 
- tuonnit 14 10 12 7 10 10 7 12 5 11 4 
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 8 kk 3 v 5 kk 3 v 5 kk 3 v 4 kk 3 v 8 kk 3 v 5 kk 3 v 8 kk 3 v 7 kk 3 v 7 kk 3 v 3 kk 3 v 7 kk 
Isoisät 121 103 110 115 104 111 102 102 94 95 81 
Isoäidit 175 154 158 169 166 166 159 157 126 141 116 
Sukusiitosprosentti 1,70% 1,53% 1,64% 1,72% 1,75% 2,14% 2,61% 2,87% 2,45% 3,30% 3,89% 

 
• Rekisteröinnit = kyseisenä vuonna rekisteröityjen koirien lukumäärä 
• Pentueet = kyseisenä vuonna syntyneiden pentueiden lukumäärä 
• Pennut kotimaiset = kyseisenä vuonna Suomessa syntyneiden pentujen lukumäärä 
• Tuonnit = kyseisenä vuonna Suomeen ulkomailta tuotujen koirien lukumäärä 
• Kasvattajat =kyseisenä vuonna pentuja rekisteröineiden kasvattajien lukumäärä 
• Käytetyt urokset yhteensä = kyseisenä vuonna jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärä 
• Käytetyt tuontiurokset = kyseisenä vuonna jalostukseen käytettyjen tuontiurosten lukumäärä 
• Ulkomaiset urokset = kyseisenä vuonna jalostukseen käytettyjen ulkomaalaisten urosten lukumäärä 
• Tuontien + ulkom. osuus % = kyseisenä vuonna jalostukseen käytettyjen ulkomaisten ja tuontiurosten osuus 

prosentteina  
• Käytetyt nartut yhteensä = kyseisenä vuonna jalostukseen käytettyjen narttujen lukumäärä 
• Käytetyt tuontinartut = kyseisenä vuonna jalostukseen käytettyjen tuontinarttujen lukumäärä 
• Tuontien osuus % = kyseisenä vuonna jalostukseen käytettyjen tuontinarttujen osuus prosentteina  
• Sukusiitosprosentti = kyseisenä vuonna rekisteröityjen pentujen keskimääräinen sukusiitosprosentti 

 
Koko kannan sukusiitosaste tulisi aina laskea kaiken mahdollisen koiramäärän mukaan, mutta useat muutkin 
laskentaohjelmat rajoittavat polvien lukumäärää. Kun mennään tarpeeksi kauas taaksepäin, löytyvät kaikkien 
koirien taustalta samat esi-isät, koska useimmat koirarodut on perustettu vain muutamista kantakoirista. 
Cotoneilla tämä on erityisen selkeää, sillä rotu on nuori ja kantakoiria on ollut vain kourallinen. Koko maail-
man rekisteröintejä tarkastelemalla saadaankin sukusiitosasteista totuudenmukaisempi kuva. 
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4.1.2 Jalostuspohja 

 
Taulukko 2 Jalostuspohja per sukupolvi (lähde Koiranet 7.1.2015) 

Vuositilasto - jalostuspohja 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Per vuosi            
- pentueet 141 121 145 153 158 157 157 152 129 129 107 
- jalostukseen käy-
tetyt eri urokset 78 59 65 77 74 69 75 65 56 68 52 

- jalostukseen käy-
tetyt eri nartut 137 121 136 146 149 153 156 150 127 129 105 

- isät/emät 0,57 0,49 0,48 0,53 0,50 0,45 0,48 0,43 0,44 0,53 0,50 
- tehollinen popu-
laatio 

146 
(52%) 

119 
(49%) 

133 
(46%) 

150 
(49%) 

148 
(47%) 

145 
(46%) 

153 
(49%) 

139 
(46%) 

119 
(46%) 

132 
(51%) 

104 
(49%) 

- uroksista käytetty 
jalostukseen 0% 4% 6% 6% 7% 10% 11% 8% 9% 12% 12% 

- nartuista käytetty 
jalostukseen 0% 2% 13% 17% 22% 25% 24% 29% 29% 31% 31% 

Per sukupolvi (4 
vuotta)            

- pentueet 560 577 613 625 624 595 567 517 473 439 396 
- jalostukseen käy-
tetyt eri urokset 166 159 164 167 167 154 157 131 131 130 117 

- jalostukseen käy-
tetyt eri nartut 368 382 403 409 401 370 343 311 297 280 242 

- isät/emät 0,45 0,42 0,41 0,41 0,42 0,42 0,46 0,42 0,44 0,46 0,48 
- tehollinen popu-
laatio 

349 
(31%) 

347 
(30%) 

362 
(30%) 

368 
(29%) 

364 
(29%) 

336 
(28%) 

328 
(29%) 

284 
(27%) 

278 
(29%) 

270 
(31%) 

238 
(30%) 

- uroksista käytetty 
jalostukseen 4% 6% 7% 9% 9% 10% 10% 10% 12% 12% 12% 

- nartuista käytetty 
jalostukseen 9% 14% 19% 22% 25% 27% 28% 30% 30% 30% 31% 

 
• Tehollinen populaatio per sukupolvi - per 4 vuotta   
• Tehollinen populaatiokoko (Ne) kuvaa populaation geneettistä monimuotoisuutta ja jalostuspoh-

jan laajuutta. Mitä pienempi tehollinen populaatiokoko on, sitä enemmän rotu menettää geneet-
tisestä monimuotoisuudestaan sukupolvien vaihtuessa. Jotta sukusiitoksen negatiivisia vaikutuk-
sia voidaan välttää, pitäisi Ne:n olla vähintään 50-100. Tällöin sukusiitosasteen nousu yhdessä su-
kupolvessa on 0,5-1,0 % 

• Taulukon luvut ovat syntyneet matemaattisella laskentakaavalla 
 
Populaation 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 kasvunopeuteen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voi-
daan käyttää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tällä laskutavalla coton de tuléarien tämän hetkinen tehollinen po-
pulaatio on 100-150 yksilön välillä (kts. taulukko 2). Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliar-
vion, koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. 

 17 



 
Jalostuskoirien tasainen käyttö johtaa myös jalostusurosten ja -narttujen yhtä suureen lukumäärään. Mitä 
useampi uros on käytössä ja mitä lähempänä urosten lukumäärä on narttujen lukumäärää, sitä suurempi 
osuus rodun geeneistä siirtyy seuraavaan sukupolveen. Kennelliitto on hyväksynyt kaksoisastutukset, joten 
uroksia voi olla jopa enemmän kuin narttuja, mikä nostaa tehollista kokoa entisestään (Mäki Katariina 2007). 
Cotoneilla luku on vakiintunut n. 50 % tasolle (kts taulukko 2), joten urosten monipuolisempaa käyttöä suo-
sitellaan. Vuonna 2014 tehollinen populaatiokoko per vuosi oli 52%, mikä oli korkein viimeisen 10 vuoden 
aikana. Sukupolveakin kohden laskettuna se on nyt noususuunnassa. Isät/emät –suhde on niinikään kasvanut 
aiemmista vuosista: 2013 0,49 -> 2014 0,57. Jalostustoimikunnan aktiivisella työllä v. 2013-2014 voisi siten 
olettaa olevan jo vaikutuksia. 
 
Populaation tehollinen koko olisi hyvä olla vähintään 100–200; joidenkin laskelmien mukaan vasta 500 yksi-
lön tehollinen kanta on turvallisilla vesillä. Siksi on priorisoitava ja määritettävä, kuinka tiukkaa karsintaa voi-
daan tehdä, vai onko karsiminen ollenkaan mahdollista, jotta jalostuspohja ei pienene liikaa (Mäki Katariina 
2007). 
 
Jalostustoimikunta seuraa jalostuskoirien ja erityisesti jalostusurosten tilannetta. Edellisen jalostuksen tavoi-
teohjelman (2008 – 2012) tavoitteena oli urosten jälkeläismäärän rajoittaminen 5 %:iin sukupolven aikana 
syntyneiden pentujen kokonaismäärästä (5 % = 113 pentua). Kennelliitto suosittelee kuitenkin, ettei yhden-
kään koiran jälkeläismäärä ole yli 100. Tässä tavoitteessa juuri ja juuri onnistuttiin. Tähän tavoiteohjelmaan 
päätettiin yhdistyksen Syyspäivillä 2014 laittaa jalostussuosituksien rajoitukseksi 80 pentua ensimmäisessä 
polvessa (vastaa n. 4 % neljän vuoden rekisteröintimäärästä). Tavoitteena on myös koiran tasainen käyttö 
koko sen jalostusiän ajan. Tähän päästään, jos uroksella on korkeintaan 6 pentuetta kahta vuotta kohti. Viime 
vuosina monia nuoria uroksia on valitettavasti käytetty huomattavasti enemmän jo 4 ikävuoteen mennessä. 
 
Käytetyimpien urostemme joukossa on 2000-luvulla syntyneitä uroksia, joilla jälkeläismäärä on lähellä sataa 
tai sen yli. Huomattavaa on, että joillakin uroksilla toisen polven jälkeläismäärä nousee hyvinkin korkeaksi. 
Cotoneilla 10 % neljän vuoden rekisteröinneistä on n. 215, ja tämän 2. polven jälkeläismäärän ylittäneitä tai 
lähellä sitä olevia uroksia on enää kaksi, kun niitä aiemmin oli useita. (vrt. taulukot 3 ja 4). 
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 Taulukko 3. Suomen eniten käytetyt 44 urosta (jälkeläismäärä 50 tai yli 1. polvessa) urosta ja niiden jälkeläis-
määrät 1988-2014 (lähde Koiranet 7.1.2015) 
 

 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

 Uros Pentueita Pentuja %-
osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 MICHEL NABILA'S CALL ME CARO s.2000 36 140 1,69% 2% 78 284 36 140 
2 PARIS DU DOMAINE DE LA ROUVIERE s.1999 37 136 1,64% 3% 99 331 37 136 
3 G-LAVANONO PRATELE JETYNKY s.2004 32 123 1,48% 5% 56 188 32 123 
4 BOLERO VOM COTON AMBIENTE s.2006 27 110 1,33% 6% 37 152 27 110 
5 MERIHELMEN KOMISARIO PALMU s.2006 28 105 1,27% 7% 40 151 28 105 
6 DONATO 'T KATOENNESTJE s.2004 27 102 1,23% 9% 43 152 27 102 
7 VETIVER DE LA VANILLE BOURBON s.2004 27 99 1,19% 10% 111 436 28 103 
8 SPRIGHTLY FELLOW'S QUALITY ONE s.2004 22 87 1,05% 11% 18 58 22 87 
9 EIFFEL TOWER DES FLEURS D'ALOES s.2009 20 84 1,01% 12% 13 49 21 88 
10 VICKO DU PRINCE DES OLIVIERS s.2004 21 79 0,95% 13% 29 97 22 84 
11 RIFELIN JORI BOYs.1993 24 78 0,94% 14% 56 177 24 78 
12 MERIHELMEN HARLEY-DAVIDSON s.2008 17 77 0,93% 15% 16 71 17 77 
13 KARVAMÖÖMÖN RINTINTIN s.2003 21 71 0,86% 16% 21 88 21 71 
14 GUAJIRO BLANC TEMPETE s.1994 20 70 0,84% 16% 26 117 20 70 
15 MINIPEIKON IRON KULKURI s.1998 13 66 0,80% 17% 18 52 13 66 
16 ENSOLEILLEE MATINEE BATISKAJ s.2006 22 66 0,80% 18% 29 103 22 66 
17 MERIHELMEN FAZERIN KARL s.2008 12 65 0,78% 19% 11 37 12 65 
18 ILVESKOSKEN DON QUIJOTE s.2008 18 64 0,77% 20% 2 6 18 64 
19 GUAJIRO TOFFO s.1997 17 63 0,76% 20% 10 30 17 63 
20 CARTOONLAND'S NUMBER ONE s.1997 19 63 0,76% 21% 55 226 19 63 
21 SOWETO DE L'ECHO DES ELINGUES s.2001 19 60 0,72% 22% 73 265 19 60 
22 LITTLE DICKENS V.D. ROSA ALBA s.2001 16 58 0,70% 23% 18 81 16 58 
23 COTONEN VELI PUOLIKUU s.2008 14 58 0,70% 23% 10 27 14 58 
24 KARVAMÖÖMÖN PRIAPOS s.2006 16 57 0,69% 24% 10 42 16 57 
25 KARVAMÖÖMÖN ORM ONNEKAS s. 2003 15 57 0,69% 25% 22 73 15 57 
26 GOLDORAK DE MALEVERNE s.1991 17 57 0,69% 25% 70 216 17 57 
27 RIFELIN ADO ATANEQ s.2001 13 55 0,66% 26% 29 128 13 55 
28 KEVECOTTON HERO'S SON s.2008 20 55 0,66% 27% 9 33 20 55 
29 CARTOONLAND'S CHARLY s.2007 15 55 0,66% 27% 46 205 15 55 
30 WAIKIKI VOM FELSENKELLER s.2008 13 54 0,65% 28% 19 62 13 54 
31 MERIHELMEN JÄÄKARHUN PENTU s.2002 14 54 0,65% 29% 16 49 14 54 
32 KARVAMÖÖMÖN NEIL YOUNG s.2005 16 54 0,65% 29% 8 32 16 54 
33 CLOUDLET'S DISHY DESPERADO s.1993 21 53 0,64% 30% 37 144 21 53 
34 POHATAN BRAVO s.1993 13 53 0,64% 30% 26 74 13 53 
35 MERIHELMEN KUNINGAS-NAMI s.2006 11 53 0,64% 31% 14 77 11 53 
36 MERIHELMEN QATARIN ÖLJYSHEIKKI 11 52 0,63% 32%   11 52 
37 GUAJIRO GLOWNING FIRE s.1998 16 52 0,63% 32% 31 117 16 52 
38 ALBESCO ASSARACUS s.1991 19 52 0,63% 33% 72 232 19 52 
39 PLUTO OF BLUE MOON COTTAGE s.1991 15 51 0,61% 34% 44 165 15 51 
40 ANDRÁSPUSZTAI TOMMYBOY s.2004 15 51 0,61% 34% 24 95 15 51 
41 SUBÁRASHIL HOSHI HIKÁRI ESTEBAN s.2009 11 50 0,60% 35% 6 24 11 50 
42 JOLLY LITTLE FELLOWS NICE GUY s.1990 19 50 0,60% 35% 69 212 19 50 

43 PHANTOM DU DOMAINE DE LA ROUVIERE 
s.1990 13 50 0,60% 36% 23 65 13 50 

44 D'ELETE LIONA MIVOVO s.2003 12 50 0,60% 37% 4 9 12 50 
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• Kumulat. % = ko. ja sitä edeltävien urosten jälkeläisten yhteinen prosenttiosuus tarkastelujaksolla rekiste-

röidyistä jälkeläisistä. Esim. kun seitsemännen uroksen kohdalla kumulatiivinen prosentti- osuus on 10%, tar-
koittaa se sitä, että 7 ensimmäistä urosta on tuottanut 10% eli kymmenesosan kaikista tilastointiaikana synty-
neistä pennuista.  

 
Taulukko 4. 10 viime vuoden (2005–2014) aikana eniten käytetyt urokset, jotka ovat tuottaneet 40 % tuona 
aikana syntyneistä pennuista (lähde Koiranet 7.1.2015) 
 

 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  kumu-
lat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 G-LAVANONO PRATELE JETYNKY s.2004 32 123 2,33% 2% 56 188 32 123 
2 BOLERO VOM COTON AMBIENTE s.2006 27 110 2,08% 4% 37 152 27 110 
3 MERIHELMEN KOMISARIO PALMU s.2006 28 105 1,99% 6% 40 151 28 105 
4 DONATO 'T KATOENNESTJE s.2004 27 102 1,93% 8% 43 152 27 102 
5 VETIVER DE LA VANILLE BOURBON s.2004 27 99 1,87% 10% 111 436 28 103 
6 SPRIGHTLY FELLOW'S QUALITY ONE s.2004 22 87 1,65% 12% 18 58 22 87 
7 EIFFEL TOWER DES FLEURS D'ALOES s.2009 20 84 1,59% 13% 13 49 21 88 
8 VICKO DU PRINCE DES OLIVIERS s.2004 21 79 1,49% 15% 29 97 22 84 
9 MERIHELMEN HARLEY-DAVIDSON s.2009 17 77 1,46% 16% 16 71 17 77 
10 ENSOLEILLEE MATINEE BATISKAJ s.2006 22 66 1,25% 18% 29 103 22 66 
11 MERIHELMEN FAZERIN KARL s.2008 12 65 1,23% 19% 11 37 12 65 
12 ILVESKOSKEN DON QUIJOTE s.2008 18 64 1,21% 20% 2 6 18 64 
13 KARVAMÖÖMÖN RINTINTIN s.2003 19 63 1,19% 21% 21 92 21 71 
14 COTONEN VELI PUOLIKUU s.2008 14 58 1,10% 22% 10 27 14 58 
15 KARVAMÖÖMÖN PRIAPOS s.2006 16 57 1,08% 23% 10 42 16 57 
16 KEVECOTTON HERO'S SON s.2008 20 55 1,04% 24% 9 33 20 55 
17 CARTOONLAND'S CHARLY s.2007 15 55 1,04% 26% 46 205 15 55 
18 WAIKIKI VOM FELSENKELLER s.2008 13 54 1,02% 27% 19 62 13 54 
19 KARVAMÖÖMÖN NEIL YOUNG s.2005 16 54 1,02% 28% 8 32 16 54 
20 KARVAMÖÖMÖN ORM ONNEKAS s.2003 14 53 1,00% 29% 22 73 15 57 
21 MERIHELMEN KUNINGAS-NAMI s.2006 11 53 1,00% 30% 14 77 11 53 
22 MERIHELMEN QATARIN ÖLJYSHEIKKI s.2011 11 52 0,98% 31%   11 52 
23 ANDRÁSPUSZTAI TOMMYBOY s.2004 15 51 0,96% 32% 24 95 15 51 
24 SUBÁRASHIL HOSHI HIKÁRI ESTEBAN s. 2009 11 50 0,95% 32% 6 24 11 50 
25 D'ELETE LIONA MIVOVO s.2003 12 50 0,95% 33% 4 9 12 50 
26 KIN-SEI QUTAYBAH s.2004 13 49 0,93% 34% 9 29 13 49 
27 CANNONPOWDER NEMO s.2006 11 46 0,87% 35% 16 69 11 46 
28 SUBÁRASHIL HOSHI HIKÁRI CODY s.2007 15 46 0,87% 36% 15 57 15 46 
29 GUAJIRO WHITE-HOPE s.2004 12 44 0,83% 37% 9 36 12 44 
30 RIFELIN STARGAZER s.2004 10 43 0,81% 38% 10 40 10 43 
31 TINACOTTON EXTREME VICTORY s.2008 12 42 0,79% 39% 7 29 12 42 

32 JACK DANIELS VOM ZOTTELIGEN ZAMPERL 
s.2009  10 42 0,79% 39% 5 15 10 42 

33 PARIS DU DOMAINE DE LA ROUVIERE s.1999 12 41 0,78% 40% 99 331 37 136 
 
 
Jalostusvalintojen kannalta on merkittävää pitää mielessä käytettyjen urosten läheiset sukulaisuussuhteet, 
esim. isä-poika tai sisaruussuhteet. Lisäksi ulkomailta uudeksi geeniainekseksi tuodut koirat ovat olleet usein 
sisaruksia. Kts. taulukko 5 seuraavalla sivulla. 
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Taulukko 5. 10 viime vuoden aikana eniten käytetyistä urosten lähisukulaisuudet -> isät ja pojat (lähde Koi-
ranet)  

Isät Näiden pojat 
VETIVER DE LA VANILLE BOURBON Merihelmen Komisario Palmu 

Merihelmen Kuningas-Nami 
Ilveskosken Don Quijote 

DONATO 'T KATOENNESTJE Karvamöömön Priapos 
Karvamöömön Neil Young 

SOWETO DE L'ECHO DES ELINGUES Springhtly Fellow’s Quality One 
CARTOONLAND'S CHARLY Merihelmen Harley-Davinson 
BOLERO VOM COTON AMBIENTE Cotonen Veli Puolikuu 
COTTON CLOUD'S HERO HIMSELF Kevecotton Hero’s Son 
CARTOONLAND'S NUMBER ONE D’elete Liona Milovo 

D’elete Avensis 
ANDRÁSPUSZTAI TOMMYBOY Merihelmen X-Files agentti 
ENSOLEILLEE MATINEE BATISKAJ Tinacotton Extreme Victory 
PARIS DU DOMAINE DE LA ROUVIERE Cloudlet's Paris Express 
MICHEL NABILA'S CALL ME CARO Guajiro White-Hope 
VICKO DU PRINCE DES OLIVIERS 
 

Subarashil Hoshi Hikari Cody 

 
Muita läheisiä sukulaisuussuhteita edellä olevista taulukoista on mainittava seuraavia:  
 
VETIVER DE LA VANILLE BOURBON (28 pentuetta, 100 pentua) on isä seuraaville uroksille: 
Veljekset Merihelmen Komisario Palmu (28 pentuetta) ja Merihelmen Kuningas-Nami  (11 pentuetta ),             
veljekset Ilveskosken Don Quijote (18 pentuetta) ja Ilveskosken Don Juan (5 pentuetta) sekä Whiteheart 
Lane Knight Rider (5 pentuetta). Myös Vetiverin tyttäriä on käytetty jalostukseen: Friendly Watcher´s Ella 
Fitzgerald (5 pentuetta), Hopeanuolen Fani Namupala (5 pentuetta), Merihelmen Karhunvatukka  (4 pentu-
etta). Lisäksi Komisario Palmun pojalla Merihelmen Barbidur on 9 pentuetta, ja useita muitakin sen jälkeläi-
siä on käytetty jalostukseen (Koiranet 1.1.2015). 
 
G-LANANONO PRATELE JETYNKYN tyttärillä Guajiro G-Shanana on 5 pentuetta, Guajiro Bello Cotone 4 pen-
tuetta ja Guajiro Jennifer 4 pentuetta (Koiranet 22.2.2015).  
 
SOWETO DE L`ECHO DES ELINGUES  (19 pentuetta) on isä Sprightly Fellow´s Quality One´lle, jolla on 22 pen-
tuetta. Quality One on isoveli Sprightly Fellow´s Ready To Rockille, jolla on 8 pentuetta. Lisäksi Soweton po-
jalla Ceetan Äly ja Taiga on 8 pentuetta. Sowetolla on pentue Vanessa Du Domaine de Lunirayn kanssa (6 
pentua), joista viittä (Merihelmen Runeberg, M. Rantaleijona, M. Rakkausruno, M. Raesokeri, M. Rokki-
poika) on käytetty jalostukseen. Yhteensä tällä saman pentueen sisarusparvella on 15 pentuetta. Raesoke-
rin pojalla Merihelmen X-Filesin Agentti on 10 pentuetta ja tämän pentuesisarella M. X-Factorin tähti 4 pen-
tuetta (Koiranet 1.1.2015). 
 
Uroksella ANDRÁSPUSZTAI TOMMYBOY on 16 pentuetta, 52 pentua (Koiranet 22.2.2015), ja sen poika on 
em. Merihelmen X-Filesin Agentti  ja tytär Merihelmen X-Factorin Tähti. 
 
Uroksella VICKO DU PRINCE DES OLIVIERS on jo 31 pentuetta, 96  pentua (Koiranet 22.2.2015), ja koiran jäl-
keläisiä on tuotu Suomeen kahdeksasta eri pentueesta (yht. 12 pentua), ja niillä puolestaan on jälkeläisiä 
Suomessa. Vickon pojalla, Subarashil Hoshi Hikari Cody, on 15 pentuetta, joista osaa on käytetty jalostuk-
seen. 
 
COTTON CLOUD´S HERO HIMSELF:  koiralla on 6 pentuesisarusta, joista neljää (Cotton Cloud´s Heart is Gold, 
Heaven on Earth, Hundred Hugs ja Hungry Heart) on käytetty jalostukseen. Yhteensä tämän saman pentu-
een sisarusparvella on 27 pentuetta, joista on syntynyt 104 jälkeläistä, joista puolestaan on osaa käytetty 
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jalostukseen. Hero Himselfin pojalla KEVECOTTON HERO´S SON on 20 pentuetta ja sen täyssiskolla K. He-
roine on 3 pentuetta (Koiranet 22.2.2015). 
 
KARVAMÖÖMÖN ORM ONNEKKAALLA on 15 pentuetta ja sen siskolla, K. Onnetar 6  pentuetta (Onnetar on 
Kevecotton Hero´s Sonin äiti). Orm Onnekkaan tyttärillä Karvamöömön Ilona ja Karvamöömön Emmanuelle 
on molemmilla 5 pentuetta (Koiranet 1.1.2015). 
 
PARIS DU DOMAINE DE LUNIRAY (37 pentuetta, 136 pentua) pojilla on paljon jälkeläisiä: Cloudlet´s Paris 
Express  (10 pentuetta), Merihelmen Flirtti-Pertti (4 pentuetta), Merihelmen Golffari (5 pentuetta). Parisin 
tyttärillä on myös paljon pentueita: Merihelmen Champs-Elysees (6 pentuetta), Merihelmen Elovena Girl (4 
pentuetta), Merihelmen Hilla-Camilla (6 pentuetta), Karvamöömön Älli-Tälli (5 pentuetta), Suankroopin Ma-
dame Belami (4 pentuetta), Tinacotton Angervo (5 pentuetta), Merihelmen Polttava Hiekka (4 pentuetta), 
Suankroopin Katerine (4 pentuetta) (Koiranet 1.1.2015). 
 
Parisilla ja Merihelmen Aqualla on pentue, jossa on 6 pentua. Näistä neljää (Merihelmen Eliksiiri, Elovena 
Girl, Estrella Chips, Eucalyptys Elma) on käytetty jalostukseen. Yhteensä näillä saman pentueen sisarilla on 
11 pentuetta, joista osaa on käytetty jalostukseen. Lisäksi Nieninque Elendil on samoista vanhemmista (eri 
pentue) ja tällä on 2 pentuetta (Koiranet 1.1.2015)..  
 
Parisilla ja Tempo Vivo´n Lorien on pentue, jossa on 4 pentua. Näistä kolmea (Merihelmen Golffari, Greippi 
Juice, Glitter Chic) on käytetty jalostukseen. Yhteensä näillä pentuesisaruksilla on 8 pentuetta. Näillä kaikilla 
sisaruksilla on jälkeläisiä (Koiranet 1.1.2015).. 
 
ENSOLEILLEE MATINEE BATISKAJN (22 pentuetta) pojalla Tinacotton Extreme Victory on 12 pentuetta. Muitakin sen 
jälkeläisiä on käytetty jalostukseen (Koiranet 22.2.2015). 
 
Uroksella EIFFEL TOWER DES FLEURS D'ALOES (synt. 2009) on 21 pentuetta, 88 pentua (Koiranet 
22.2.2015), ja sen pojalla Merihelmen Samu-Sirkalla on jo 4 pentuetta, ja muitakin jälkeläisiä on käytetty 
(Koiranet 22.2.2015).. 
 
D’elete Avensiksen veljellä D’elete Augustilla on 5 pentuetta. 
 
Nartulla VANESSA DU DOMAINE DE LUNIRAY on 5 pentuetta ja 19 pentua, joista 13 on käytetty jalostukseen. 
Toisen polven jälkeläisiä tällä nartulla on 273 jälkeläistä (kts. taulukko 7) ja monien pentueiden isä on joku 
edellä mainituista uroksista. 
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Taulukko 6. Vuosien 1988-2014 aikana eniten käytetyt 45 narttua (jälkeläismäärä yli 20); taulukko jatkuu seu-
raavalla sivulla (lähde Koiranet) 
 

 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 
 Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 KULTATASSUN EMMACAROLINA S.1993 6 33 0,40% 16 60 6 33 
2 KAMEEN FIRST S.1999 5 31 0,37% 10 44 5 31 
3 WHITEHEART LANE SKY ANGEL S.2001 6 31 0,37% 15 59 6 31 
4 SUANKROOPIN MADAME LUNE S.2009 4 30 0,36% 2 13 4 30 
5 COTON FIELD AFRODITE S.2009 5 29 0,35% 38 143 5 29 
6 RIFELIN I LOCK YOU UP S.2001 6 28 0,34% 4 18 6 28 
7 COTONEN MERRY MISS LOLA S.2004 6 28 0,34% 5 19 6 28 
8 MINNIGANIN SANTRA S.1998 6 28 0,34% 22 81 6 28 
9 EXTERMINATOR'S DIVANE S.1999 5 28 0,34% 2 7 5 28 
10 JOLLY LITTLE FELLOWS BLANCA BONITA S.1987 7 28 0,34% 42 140 7 28 
11 RIFELIN GUA-LUNA S.1992 7 27 0,33% 36 123 7 27 
12 NIGHTDREAM MON AMI S.1992 7 27 0,33% 33 131 7 27 
13 SHINY STAR CATTLEDRIVERS CASTLE S.1999 7 27 0,33% 16 63 7 27 
14 GUAJIRO BLONDI PEPITE S.1997 6 27 0,33% 16 46 6 27 
15 FRIENDLY WATCHER'S ELLA FITZGERALD S.2006 5 27 0,33% 6 13 5 27 
16 GUAJIRO JENNIFER S.2007 4 26 0,31% 2 9 4 26 
17 FIONA DE MALEVERNE S.1990 6 26 0,31% 34 123 6 26 
18 GUAJIRO ROMANTICA S.2003 4 26 0,31% 25 99 4 26 
19 MIRAPARK DELIGHT DOORIS S.2005 4 26 0,31% 14 60 4 26 
20 RIFELIN ARIA ARIANA S.2002 5 25 0,30% 11 35 5 25 
21 NYMPHEA DES TOLIARY STARS S.1989 6 25 0,30% 22 63 6 25 
22 D'ELETE DAIKA-DUFFELI S.1995 6 25 0,30% 9 35 6 25 
23 KIN-SEI FLAIR PRINCESSE S.1996 7 24 0,29% 14 48 7 24 
24 KIN-SEI AITO KARVAMÖÖMÖ S.1999 7 24 0,29% 21 73 7 24 
25 KIN-SEI MOTACILLA ALBA S.2000 5 24 0,29% 19 71 5 24 
26 MERIHELMEN HILLA-CAMILLA S.2002 6 24 0,29% 5 30 6 24 
27 GUAJIRO NO WOMAN AT CRY S.2001 6 23 0,28% 16 50 6 23 
28 KULTATASSUN MARI S.2001 6 23 0,28% 12 45 6 23 
29 RIFELIN TRIPPING MOON S.1994 6 23 0,28% 41 176 6 23 
30 DESIREE DE MALEVERNE S.1988 5 23 0,28% 46 138 5 23 
31 MARJAKARHUN ILOPILLERI S.2009 4 23 0,28% 1 5 4 23 
32 CANNONPOWDER KIMONO S.2005 5 23 0,28% 0 0 5 23 
33 MERIHELMEN NARSISSI TÉTE A TÉTE S.2009 4 22 0,27% 1 6 4 22 
34 MICHEL NABILA'S YOU BELLA COSA S.1996 4 22 0,27% 19 48 4 22 
35 RIFELIN GUA-LULU S.1992 7 22 0,27% 23 81 7 22 
36 GUAJIRO ATA-AL-MATA S.1993 9 22 0,27% 13 43 9 22 
37 ALEKSANDRA S.2002 4 22 0,27% 10 59 4 22 
38 ALL TO YOU DITE AVA DES JARDINS DE S.2005 5 22 0,27% 15 57 5 22 
39 COTTON CLOUD'S HEART IS GOLD S.2003 5 22 0,27% 12 35 5 22 
40 RIFELIN POCAHONDAS S.2003 4 21 0,25% 6 19 4 21 
41 TINACOTTON ANGERVO S.2005 5 21 0,25% 1 3 5 21 
42 KARVAMÖÖMÖN INEHMOINEN S.2001 5 21 0,25% 28 105 5 21 
43 JOMARANS PRETTY WOMAN S.2000 5 21 0,25% 10 30 5 21 
44 ODILE DES TOLIARY STARS S.1990 4 21 0,25% 32 116 4 21 
45 KIN-SEI IHANA HANNA S.1997 5 21 0,25% 56 193 5 21 
46 MINIPEIKON IMMANKAUNISKORU S.1998 4 21 0,25% 2 7 4 21 
47 HOPEANUOLEN WIIVI VAAPUKKA S.2008 4 21 0,25% 4 11 4 21 
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 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 
 Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

48 SUANKROOPIN MADAME KATERINE S.2006 4 21 0,25% 7 45 4 21 
49 MERIHELMEN HELMI EMMIINA S.2005 4 20 0,24% 1 4 4 20 
50 CLOUDLET'S PERFECT PEARL S.1996 4 20 0,24% 8 25 4 20 
51 KIN-SEI DIAHANN S.1991 5 20 0,24% 12 44 5 20 
52 SIRUISEN SHARI  S.1994 5 20 0,24% 19 57 5 20 
53 NEROCAS ARCANCIL  S.2005 4 20 0,24% 2 5 4 20 
54 NEROCAS AFRODITE S.2005 4 20 0,24% 3 13 4 20 
55 WHITEHEART LANE FRENCH KISS S.2003 5 20 0,24% 12 58 5 20 
56 KARVAMÖÖMÖN ANGELICA S.2004 5 20 0,24% 24 89 5 20 

 
Narttujen vaikutus jalostuspohjaan on pienempi kuin urosten, sillä nykyisen koirarekisteriohjeen mukaan 
nartulla voi olla enintään viisi pentuetta. Keskimääräisen pentuekoon ollessa 3,7 tämä tarkoittaa, että yhdellä 
nartulla voi olla n. 18 jälkeläistä (vaihteluväli syntyneiden pentueiden perusteella 5-30). Suomessa on kuiten-
kin narttuja, joiden useita jälkeläisiä on edelleen käytetty, ja niiden jälkeläismäärä toisessa polvessa nousee-
kin korkeaksi. Näiden narttujen perimä luonnollisesti vaikuttaa koko koirakantaan. 
 
Taulukko 7. Nartut, joilla on yli 100 jälkeläisiä toisessa polvessa (1988-2014). 
 

 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 
 Narttu Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja  Pentueita Pentuja 

1 VANESSA DU DOMAINE DE LUNIRAY 5 19 0,23% 67 273 5 19 
2 OPHELIE DES TOLIARY STARS 5 9 0,11% 63 195 5 9 
3 KIN-SEI IHANA HANNA 5 21 0,25% 56 193 5 21 
4 RIFELIN TRIPPING MOON 6 23 0,28% 41 176 6 23 
5 COTON FIELD AFRODITE 5 29 0,35% 38 143 5 29 
6 JOLLY LITTLE FELLOWS BLANCA BONITA 7 28 0,34% 42 140 7 28 
7 MICHEL NABILA'S AFTER ME PLEASE 2 6 0,07% 36 140 2 6 
8 DESIREE DE MALEVERNE 5 23 0,28% 46 138 5 23 
9 NIGHTDREAM MON AMI 7 27 0,33% 33 131 7 27 
10 ALBESCO AGRIPPINA 4 17 0,20% 41 128 4 17 
11 RIFELIN GUA-LUNA 7 27 0,33% 36 123 7 27 
12 FIONA DE MALEVERNE 6 26 0,31% 34 123 6 26 
13 AZMIRS CREME DE LA CREME 4 8 0,10% 31 117 4 8 
14 ODILE DES TOLIARY STARS 4 21 0,25% 32 116 4 21 
15 MERIHELMEN CHAMPS-ELYSEES 6 18 0,22% 28 108 6 18 
16 GUAJIRO CARAMEL 3 13 0,16% 29 108 3 13 
17 KARVAMÖÖMÖN INEHMOINEN 5 21 0,25% 28 105 5 21 
18 KIN-SEI IMMACULADA 6 17 0,20% 22 103 6 17 

 
Perinnöllisten sairauksien varalta tehtyjen geenitestien avulla on pystytty toteamaan jalostukseen käytet-
tyjä koiria CMR- ja hyperoksalurian kantajiksi (kts. jäljempänä kappale 4.3. Terveys ja lisääntyminen). Osa 
koirista on testattu jo jalostuskäytön aikana, mutta osalta tiedot ovat tulleet esille vasta jälkeenpäin jalos-
tuskäytön jo päätyttyä. Koska monella näistä koirista on paljon jälkeläisiä 2. polvessa ja siitä edelleenkin, on 
geenitestien teettäminen jalostukseen käytettävillä koirilla koko ajan entistä tärkeämpää.   
 
Liitteiden 11 ja 12 taulukoihin on laskettu saatavissa olevissa tiedoilla ja tilastollisella todennäköisyydellä 40 
eniten käytetyn uroksen ja nartun 1. ja 2. polven jälkeläisissä olevien potentiaalisten CMR- ja PH1-kantajien 
määrä. Näistä tilastoista käy selvästi ilmi matadorijalostuksessa ja lähisukulaisten runsaassa käytössä piile-
vät vaarat.  
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http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN25559%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF32513%2F90
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF03687%2F93
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF31855%2F91
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF26921%2F92
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF27868%2F91
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28287%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF27462%2F90
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36272%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF52133%2F94
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15958%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF33504%2F92


4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

 
Seuraavassa kerrotaan jalostuskoirien liikkumisesta maiden ja maanosien välillä, mistä saa kuvan populaa-
tiorakenteesta eri maissa. Cotoneiden maailmanlaajuinen keskinäinen, enemmän tai vähemmän läheinen, 
sukulaisuus tulee myös selvästi ilmi. 
 
4.1.3.1 Madagascar ja Reunion (Madagascarin naapurisaari) 

 
Reunionilta on tuotu Suomeen kaksi cotonia, Lamba de la Case Creole (uros, s. 1997, 11 pentuetta) ja Ma-
moute de la Case Creole (uros, s. 1998, 1 pentue). Lamban sisarus Lola de la Case Creole myytiin Ranskaan 
L’Echo des Elingues -kasvatukseen. USA:an on viety Madagascarilta muutama coton. Eurooppaan viennit ei-
vät onnistuneet kovin hyvin puuttuneiden sukutaulujen vuoksi. Nykyään Madagascar haluaa säilyttää rodun 
saarella, eikä sieltä saa tuoda koiria. 
 

              Oula Hoop ja Monoï (lÉcho des Elingues Magazine) 
 

4.1.3.2 Ranska 

 
Coton de Tulear –rodun historiaa esittelevässä liitteessä 4 on varhaisimpia sukutauluja sekä kasvattajia Rans-
kassa. Kantakoirat ovat siis olleet James, Okazaki-Pong ja V’Bill. Vuonna 2012 oli Ranskassa LOF-rekisteröityjä 
pentuja/koiria 2030 ja merkittävä määrä ei-rekisterissä olevia cotoneita (non-LOF).  
 
Cartoonland’s kennelistä on myyty cotoneita useisiin eri maihin. Nämä koirat ovat juuri edellä mainittujen 
kolmen koiran jälkeläisiä. L’Echo des Elingues kennelistä on myyty koiria mm. Englantiin, Kanadaan, USA:aan 
ja myös Suomeen. Reggae de L’Echo des Elingues on ollut jalostuskäytössä Ranskassa, Kanadassa ja Saksassa. 
Se on Jamesin jälkeläinen. Sillä on yksi pentue Suomessakin Michel Nabila’s kennelissä. 

 

Follow Me See Me du Domaine de Luniary ja Daphné 
(l’Echo des Elingues Magazine) 
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Meidän Koiranetimme tuntee 21 ranskalaisen Luniray –kennelin koiraa. Näistä kolme on rekisteröity Suo-
meen ja niillä on täällä yhteensä 15 pentuetta. Feel Me See Me Domaine de Luniray on ollut Woodland Cot-
tage –kasvattajalla ja jalostuslainassa Norjassa. Tämän veli Follow Me du Luniray oli ensin jalostuskäytössä 
Ranskassa, sitten Kanadassa. Näiden veljesten 6 polven sukutaulussa James toistuu 10 kertaa ja Okazaki-Pong 
4 kertaa. 
 
Du Domaine de la Rouviere –kasvattaja osti veljekset Irving Jazz ja Ithalique. Näistä jälkimmäinen myytiin 
jalostukseen Woodland Cottage –kasvattajalle ja se oli jalostuslainassa Norjassa. Ithalique vietti eläkevuo-
tensa USA:ssa. Irving Jazz jäi kasvattajalle ja sen linjat ovat yleensä Rouviere –cotoneiden takana. Irving Jazz 
ja Ithaligue ovat Jamesin jälkeläisiä, ja ne ovat molemmat tuttuja suomalaisten cotoneiden sukutauluista. 
 
Nämä kaksi veljesparia ovat olleet hyvin paljon käytettyjä jalostuksessa ympäri maailmaa. 
 

 
4.1.3.3 Belgia 

 
Of Woodland Cottage –kasvattaja oli Belgiassa, myöhemmin Espanjassa. Näiden cotoneiden takaa löytyvät 
James ja harvinaisempi V’Bill. Meidän Koiranetimme tuntee 54 of Woodland Cottage –kasvattajan koiraa, 
näistä 10 on rekisteröity Suomessa, ja niitä on käytetty vaihtelevassa määrin jalostukseen maassamme. Urok-
sella Orfeo of Woodland Cottage on Suomessa 10 pentuetta ja 25 pentua, joita puolestaan on käytetty jalos-
tukseen. Nartulla N’Bijou of Woodland Cottage on 9 pentuetta (19 pentua) ja myös joitakin toisen polven 
jälkeläisiä. 
 
Des Toliary Stars –kasvattajalta tuotiin Suomeen vuosina 1989-1991 14 koiraa, 7 narttua ja 7 urosta. Näiden 
sukutauluista löytyvät kaikki kantaurokset. 
 
4.1.3.4 Kanada 

 
Vuosina 1989 ja 1990 vietiin Ranskasta ja Belgiasta Kanadaan James- ja V’Bill –linjaisia koiria: Defi de la Draille 
des Cailloux, Elvirude du Petit Bois Landry, Namour of Woodland Cottage ja Namie of Woodland Cottage. 
Vuonna 1992 du Mas of Sunnyside –kasvattaja siirtyi 8 cotonin kanssa Ranskasta Kanadaan. 
 
4.1.3.5 USA 

 
Ensimmäiset coton de tuléarit vietiin Madagascarilta USA:aan vuonna 1974, kolme vuotta ennen ensim-
mäistä vientiä Ranskaan. Nämä koirat olivat nimeltään Jily of Billy ja Jael of Billy ja ne ovat nykyisen Malagasy-
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linjan pohjana siellä. Vuonna 1974 CTCA (Coton de Tulear Club of America) laati ensimmäisen cotonin rotu-
määritelmän USA:ssa. Se eroaa vuonna 1971 hyväksytystä FCI:n rotumääritelmästä cotonin värien ja koon 
suhteen. 1990 –luvun alussa FCI:n määritelmä yleistyi myös USA:ssa, mutta silti siellä on edelleen käytössä 
kaksi eri rotumääritelmää ja niillä omat vankat kannattajansa. 
 

Yllä Malagasy-linjainen coton 
(Madagascar Coton de Tulear Club of America) 

 
USA:n tuonnit ovat olleet Ranskasta ja Belgiasta, eli samat kantaurokset James, Okazaki-Pong ja V’Bill vaikut-
tavat sielläkin. Useimmat USA:n kasvattajat myyvät koirat lemmikeiksi, ei jalostukseen, ja myyntisopimuk-
sessa on kastrointi/sterilointi vaatimuksena. Tämän tarkoituksena on rajoittaa jalostus vain korkeatasoisiin 
koiriin. 
 
4.1.3.6 Pohjoismaat 

 
Ruotsin coton de tuléar kanta pohjaa Keski-Euroopan kantaan ja vuosittaiset rekisteröinnit ovat olleet vii-
meisten 5 vuoden aikana 130–180 pennun luokkaa. Norjassa vuosina 2009–2012 rekisteröityjen cotonien 
vaihteluväli on ollut 33-55 yksilöä vuosittain. Norjan rekisteröityjen cotoneiden kokonaismäärä on noin 500, 
mutta huomioitavaa on se seikka, että kotikoiriksi tuotuja tuontikoiria ei aina rekisteröidä Norjan Kennelliiton 
koirarekisteriin. Tanskassa rekisteröityjen cotonien määrä on tasaisesti kasvanut vuosi vuodelta ja vuonna 
2014 cotoneita rekisteröitiin 1 690. Vuonna 2014 Tanskan Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröityjen coto-
nien kokonaismäärä oli 11 258. 
 
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

 
Rekisteröintimäärät nousivat tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien, ja vuonna 2008 rekisteröitiin 602 koiraa 
(vuonna 2000 rekisteröintejä oli 287). Vuonna 2010 coton de tuléar on ollut SKKY:n rekisteröintitilastossa 
suosituin kääpiökoirarotu (listalta puuttuvat mm. bichon frisé, havannankoira, chihuahua ja cavalier king-
charlesinspanieli) ranskanbulldoggin seuratessa tiiviisti perässä. Vuonna 2012 ranskanbulldoggit ohittivat co-
tonit 19 koiralla. Vuonna 2013 rekisteröintien määrä on laskenut, mutta vuonna 2014 kääntyi taas nousuun. 
 
Urosten keskimääräinen jalostukseenkäyttöikä on noussut tasaisesti viimeisen 10 vuoden aikana 3 v 7kk -> 4 
v 3 kk eli 8 kuukaudella. Tämä on hyvä asia esim. sen vuoksi, että käytettäessä kovin nuoria koiria jalostukseen 
ei vielä tiedetä paljonkaan siitä, mitä ne jättävät jälkeensä. Nartuilla keskimääräisen jalostuskäytön ikä on 
pyörinyt kolmen ja neljän vuoden välillä tasaisesti koko 10 vuoden ajan. (Taulukko 1) 
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Koiranetin mukaan cotoneilla rekisteröityjen pentujen keskimääräinen sukusiitosprosentti on pienentynyt 
viimeisen 10 vuoden aikana puoleen, 3,28 % -> 1,52 % (taulukko 1.) On kuitenkin muistettava, että Koiranetin 
antama sukusiitosprosentti on melko rankka aliarvio, koska Koiranetin aineisto on epätäydellinen. Saatu su-
kusiitosprosentti on siis vähintäänkin tuo. Samalla tehollinen populaatiokoko on kasvanut 226 -> 347 (tau-
lukko 2), mutta laskettuna prosentteina kannasta muutosta ei juurikaan ole tapahtunut sen paremmin vuo-
sitasolla kuin sukupolveakaan kohti (taulukko 2). Tehollinen populaatio on kasvanut vain, koska rekisteröinnit 
ovat kasvaneet, ei siksi että kantaa olisi käytetty monipuolisemmin ja tasaisemmin jalostukseen. Isät/emät –
luku sukupolvea kohti on ollut viime vuonna jopa laskussa, mikä tarkoittaa, että matadoriurosten käyttö tai 
yleensäkin urosten jälkeläismäärien epätasaisuus on lisääntymään päin. Noin 30 % rodun potentiaalisesta 
sukupolvittaisesta tehollisesta populaatiokoosta on ollut käytössä viimeisen 10 vuoden tilastointijaksolla. Te-
hollisen populaation laskennassa ei pystytä ottamaan huomioon käytettyjen koirien keskinäistä sukulaisuutta 
eikä epätasainen jälkeläismäärää (vrt. taulukko 5 ja sen jälkeen esitetyt sukulaisuussuhteet), minkä vuoksi 
tehollinen populaatiokoko per sukupolvi on jopa 10-kertainen yliarvio. 
 
Uroksia on käytetty jalostukseen koko populaatiosta sukupolvea kohti viimeisen 10 vuoden tilastointijaksolla 
koko ajan vähenevässä määrin (taulukko 2: 2003 13 % -> 2013 4 %). Vastaava luku narttujen osalta on laske-
nut 30 %:sta reilusti alle kahteenkymmeneen (alle 10 % vuoden 2013 laskennan mukaan). Kolmen viimeisen 
vuoden luvut ovat pieniä siitä syystä, että jalostukseen käytettävät koirat ovat vielä nuoria, ja niiden jälke-
läisten kokonaismäärä tulee vasta myöhemmin nousemaan. Viimeisimmät luvut eivät siis ole vertailukelpoi-
sia. 
 
Rodussa on toistettu melko paljon samoja yhdistelmiä, ja pentuesisaruksille on käytetty samoja koiria. Tyttä-
riä ja äitejä on astutettu samoilla uroksilla. 
 
Viimeisen 10 vuoden tilastointijaksolla 4 uroksella yli 100 jälkeläistä, ja 4 uroksella on toisessa polvessa yli 
230 jälkeläistä. Viime mainituista 3 on eri koiria kuin ne urokset, joilla on ensimmäisen polven jälkeläisiä yli 
100 (kts. taulukko 4). 
 
Runsaimmin käytettyjen urosten joukossa on melko paljon lähisukulaisia (kts. taulukko 5 ja sen jälkeen esite-
tyt lisätiedot), mikä niukentaa jalostuspohjaa merkittävästi. 
 
Keskimääräinen pentuekoko on hiukan kasvanut, 3,4 -> 3,9 kuluneen 10 vuoden aikana, mikä on hyvä asia, 
sillä se kertoo rodun elinvoimasta. 
 
Rodun populaation jalostuspohja on todellisuudessa kapea. Syynä on yksittäisten koirien ja linjojen runsas 
jalostuskäyttö, sukulinjojen vähäinen lukumäärä ja rodun koirien maailmanlaajuisesti korkea sukulaisuus, 
sillä samat koirat ovat jalostuskäytössä eri maissa. 
 
Tehollinen populaatio kasvaa käyttämällä uroksia ja narttuja mahdollisimman tasaisesti siitokseen ja kasvat-
tamalla jalostusurosten ja –narttujen lukumäärän suhdetta sekä nostamalla siitoskoirien osuutta kannasta. 
Perinnöllistä monimuotoisuutta ajatellen kannalla tulisi olla aina mahdollisimman monta eri esivanhempaa. 
Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joiden sukutaulussa viiden polven ajalla on mahdollisimman monta eri koi-
raa (Katariina Mäki 2008). 
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

 
Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa esitetään seuraavaa: 
 
Perusvaatimukset ja suositukset:  
 
Millään rodulla jalostukseen ei käytetä koiraa, jolla on huono hermorakenne tai joka on arka tai vihainen. 
Kukin rotujärjestö kirjaa JTO:aan, millä tavalla se suosittelee rodun yksilöiden luonnetta arvioitavan ja millai-
sia tuloksia jalostuskoirille suositellaan eli millainen käyttäytyminen on rodunomaista. Myös käyttäytymiseen 
liittyvillä kyselyillä pyritään keräämään lisää tarvittavaa tietoa. 
 
Seurakoirat 
 
Myös seurakoiraominaisuudet ovat käyttöominaisuuksia: jalostukseen käytettävän seurakoiran tulee olla so-
siaalinen ja riittävän tasapainoinen. 
Arvioksi käy rodunomaisen kokeen lisäksi jokin seuraavista tai niitä vastaava: 

• luonnetestit 
• MH-luonnekuvaus 
• käyttäytymiskoe (BH) 
• rotuyhdistyksen järjestämä jalostustarkastus tai katselmus, jos siihen liittyy arvio myös 

käyttäytymisestä 
• näyttelyt, numeerinen käyttäytymisen arvio 

 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä 
sekä rodun käyttötarkoituksesta  
 
Rotumääritelmässä mainitaan luonteesta ja käyttötarkoituksesta seuraavaa: 
iloinen, älykäs ja tasapainoinen, hyvin seurallinen ihmisten ja toisten koirien 
parissa, sopeutuu erinomaisesti kaikenlaisiin elämänmuotoihin. Coton de 
tuléarin luonne on rodun tärkeimpiä erityispiirteitä. Rodun käyttötarkoitus 
on seurakoira. Aggressiivinen tai erittäin arka käyttäytyminen luetaan 
hylkääviksi virheiksi rotumääritelmässä. 
 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin  
 
Varsinaista jakoa eri linjoihin ei coton de tuléar -rodussa ole. Kuitenkin ro-
dussa on paljon epäyhtenäisyyttä ja erimallisia sekä erilaisen temperamentin 
omaavia koiria. Luonteissa ilmenee eroja avoimuuden ja arkuuden suhteen. 
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Suurin osa coton de tuleár -rotuisista koirista on kotikoiria, joiden kanssa ei harrasteta mitään varsinaista 
koiraharrastusta. 
 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien 
testaus ja/tai kuvaus  
 
Rodun PEVISA-ohjelmassa ei luonteelle ja käyttäytymiselle taikka käyttöominaisuuksille ole asetettu vaati-
muksia. 
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  
 
Coton de tuléar on lähtökohtaisesti puhtaasti seurakoira, mistä johtunee, että rodusta löytyy verrattain 
vähän, lähinnä yksittäisiä luonnetestituloksia tai esim. BH-kokeen suorittaneita yksilöitä. Tilastollisesti mer-
kittäviä testitulosvertailuja ei rodusta voi sen vuoksi tehdä. 
 

          
 
Rodun luonteen arviointi ja seuraaminen nykyistä enemmän luonnetestien ja MH-luonnekuvauksen avulla 
on suositeltavaa. Rotuyhdistys voisi kartoittaa tilannetta myös epävirallisesti jäsenistölle kohdennetuilla ky-
selyillä koirien käyttäytymisestä arkielämässä. Tätä on jo toteutettu terveyskyselyn yhteyteen liitettyjen 
käyttäytymistä koskevien kysymysten avulla. Etenkin rodulla, jonka rotumääritelmässä on mainittu rodun 
luonteen olevan yksi tärkeimmistä rodun tunnusmerkeistä, on huolestuttavaa, ettei rodusta löydy lainkaan 
tilastollisesti merkittäviä tietoja koskien rodun yksilöiden luonnetta ja käyttäytymistä. 
 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan välillä 2004-2013 on luonnetestattu vain 16 coton de tuléaria. 
Vuonna 2014 ei ole testattu yhtään koiraa ja vuonna 2013 vain yksi. Näistä yksittäisistä luonnetesteistä kui-
tenkin nousee esille yhtenevä linja eri osa-alueiden tuloksissa, vaikkakin pistemääräiset tulokset vaihtelevat 
paljon. Puolet (8/16) testatuista koirista on kuitenkin saanut alle 100 pistettä, minkä lisäksi yksi koe on jou-
duttu keskeyttämään. Eniten puutteita on ollut toimintakyvyssä ja taisteluhalussa. Korkein cotonin vuo-
sivälillä 2004-2013 luonnetestissä saama pistemäärä on ollut 175 pistettä (kts. liite 13, luonnetestitulosten 
yhteenveto). 
 
Vertailemalla luonnetestin osioiden tuloksia liitteen taulukosta huomaa niiden olevan hyvin samankaltaisia 
toistensa kanssa, vaikka kokonaispistemäärät vaihtelevatkin suuresti koirien välillä. Cotonille toimintaky-
vystä ihanteellinen tulos on mitä tahansa pienestä (-1) ylöspäin, harrastuskoiralle ihanteellinen tulos olisi 
vähintään kohtuullinen (+1). Terävyyttä cotonilla ei kuulu olla kuin vähän, eli siitä ihanteellinen tulos on 
pieni tai kohtuullinen, kuten myös puolustushalussa. Puolustushalussa ei tulos haluton (-1) ole huono. Tais-
teluhalua koticotonilta ei tarvitse löytyä, mutta harrastuksissa siitä on hyötyä, ja ihannetulos harrastuskoi-
ralle olisikin taistelutahdon osalta kohtuullinen (+2). Hermorakenteesta tyypillinen coton saa usein tu-
lokseksi hieman rauhaton (+1) lähinnä vilkkautensa vuoksi. Se ei siis kerro siitä, että koiran hermoraken-
teessa olisi jotain vikaa. Temperamentista taulukon tulokset ovat suurimmalta osin kohtuullisen vilkkaasta 
erittäin vilkkaaseen, mikä kuvaa hyvin cotonin tyypillistä luonnetta. 
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Kovuuden osalta paras tulos tässä testissä on cotonille hieman pehmeä, minkä suurin osa testatuista koirista 
on tulokseksi saanutkin. Cotonin kuuluu myös olla luoksepäästävä, mikä näkyy hyvin taulukon tuloksista siltä 
osa-alueelta. Laukauspelottomuudesta ihanteellisin tulos olisi laukausvarma. 
 
BH-kokeen on suorittanut välillä 2004-2014 vain neljä koiraa. Tietoja MH-luonnekuvatuista cotoneista ei 
toistaiseksi löydy. 
 
Syksyllä 2013 tehdyssä jalostustarkastuksessa (10 koiraa) 8 koiraa on saanut luonteesta arvion erinomainen, 
yksi on ollut arka ja yhdelle ei ole annettu luonnearviota. Aikaisemmissa jalostustarkastuksissa (13 kpl vuosilta 
2009-2012) kaikki koirat ovat saaneet luonteesta arvion "rodunomainen". Näistä yhdelle koiralle on kirjattu: 
"Avoin ja itsevarma. Kantaa häntää ylhäällä koko ajan. Hyvä Luonne." Lisäksi 7 koiralle luonteesta on lisämai-
ninta "erinomainen". Syyspäivillä 2014 jalostustarkastettiin 18 koiraa. Niistä 13 sai luonteesta arvion erin-
omainen, yksi sai arvion ”mahtava luonne”, yksi ”itsepäinen”, yksi ”laiska”, yksi ”liian itsevarma” ja yksi ”itse-
varma”. Syyskuussa 2014 järjestettiin toinenkin jalostustarkastus, johon osallistui 15 koiraa. Näistä kaikki ar-
vioitiin luonteiltaan erinomaisiksi, ja lisäksi yksi sai erikseen maininnan ”hieno”, yksi ”erinomainen” ja yksi ”it-
sepäinen”. 
 
Näyttelyarvosteluita on ollut tätä dokumenttia laadittaessa käytössä vain pieni määrä. Niiden perusteella 
koirat ovat käyttäytyneet enimmäkseen rodunomaisesti. 
 
Vuosina 2011-2014 suoritettujen terveyskyselyiden tulosten (81 kpl) perusteella noin 42 prosentilla koirista 
on ilmennyt pelokkuutta uusissa paikoissa ja tilanteissa. Yli puolet koirista reagoi joskus äänille pelokkaasti. 
43 prosenttia koirista suhtautuu aristellen vieraisiin ihmisiin ainakin joskus. 31 koirasta on maininta, että koi-
ralla ilmenee turhaa haukkumista ja haukkuherkkyyttä. Lähes kaikki koirat on mainittu kilteiksi ja 3/4 sosiaa-
lisiksi. 69 koiraa 81:stä on pidetty helppoina käsitellä. Kaikki koirat ovat olleet ystävällisiä omaa perhettä 
kohtaan. 
 
Sukupuolten välisiä eroja ei käyttäytymisessä ole lukuun ottamatta uroksilla ilmenevää voimakasta sukuviet-
tiä. Lisäkysymyksissä urokselle vastauksissa oli satunnaisesti seuraavia mainintoja: seksuaalisesti ylivilkas, 
tarvitsee apua astutuksessa, liian innokas astuja. 
 
Luonnetestattuja koiria ja terveyskyselyyn osallistuneita perheitä on hyvin vähän suhteessa rodun rekis-
teröintimääriin, eikä tuloksia voida pitää tilastollisesti merkittävinä. Jo pienestä otoksesta esiin tulevat on-
gelmat kuitenkin viittaavat siihen, ettei rodun tilanne rotumääritelmän kannalta ehkä ole niin hyvä kuin toi-
voisi. Rotumääritelmähän kuvailee koiraa iloiseksi, avoimeksi ja kaikkiin elämänmuotoihin sopeutuvaksi. 
Päällimmäisiksi kysymyksiksi nousevat arkuus ja ääniherkkyys, mitä ilmeni huolestuttavan paljon terveysky-
selyyn vastanneiden koirissa, sekä riittävän toimintakyvyn ja taisteluhalun puuttuminen useilta yksilöiltä 
luonnetestissä. 
 
Koiranetin kuolinsyytilastossa v. 2000-2013 ilmoitetusta 193 kuolinsyystä 11 johtuu käytöshäiriöistä, ja näihin 
on kirjattu lisätietona salakavaluus tai arvaamattomuus 4, pelokkuus 1 ja vihaisuus 1.  
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 
 

        
 
Alun perin coton de tuléar on ollut seura- ja vahtikoira. Vahtikoirana coton on ilmoittava (äänellä). Näitä 
tehtäviä se hoitaa nykyisinkin. Sen lisäksi, että coton oivallinen seurakoira, se on monipuolinen harrastus-
koira: mm. näyttelyt, agility, toko, rally-toko ja koiratanssi. Coton on hyvin helposti koulutettava. Sen kuuluu 
olla sellainen, joka nauttii kaikesta tekemisestä omistajansa kanssa. Joskus tämä innokkuus aiheuttaa haas-
teita jo pelkästään siinä, että coton laittaa erilaiset tilanteet helposti leikiksi ja keksii aivan omat tehtävät!  
 
Cotoneita on mukana myös kaverikoiratoiminnassa. Kennelliiton kaverikoirilla on virallisesti hyötykoirasta-
tus. 
 

                      
 
Cotonia voi oikeastaan pitää keski-ikäisenä vasta 7-9 -vuotiaana. Ne ovat hyvin eläväisiä, niin että monia 
luullaan yli 10-vuotiaanakin vielä pennuksi. Näyttelyissä esitetään paljon sekä uroksia että narttuja veteraa-
niluokassa. Ne pystyvät täysin kilpailemaan nuorempien kanssa PU- ja PN-kehissä, ja monta kertaa veteraa-
nikoira on ollut rotunsa paras. Agilityä harrastaa usea veteraani-ikäinen koira, vaikka ei enää ehkä kilpaile-
kaan. Jo varttuneemmankin koiran kanssa voi aloittaa uuden harrastuksen, josta koira innostuu. Rotu on op-
pivainen, ja mieli pysyy vireänä pitkään. Vanhoillekin koirille voi opettaa uusia temppuja ja asioita helposti. 
Vaikka vähän iäkkäämpänäkin aloittaa koiran kanssa uuden lajin, ehtii harrastaa vielä vuosia. Jopa yli 15-
vuotiaana coton tekee mielellään kunnon lenkkejä ja leikkii. Varmasti rodun sosiaalinen luonne vaikuttaa 
leikkisyyden säilymiseen. 
 
Seuraavassa on kuvattu joitain cotonin käyttöominaisuuksia suhteessa luonnetesteihin. Peruscoton eli coton 
sellaisena, jollainen sen pitäisi olla, on luoksepäästävä ja avoin. Cotonin ei kuulu olla terrierimäisen kova, 
mutta ei myöskään liian pehmeä.  Liian pehmeän koiran kanssa arkielämä on vaikeaa, koska se ennakoi voi-
makkaasti kaikkea ikäväksi kokemaansa. Arkuus ja varautuneisuus hankaloittavat elämää koiran kanssa. 
Myös ääniherkkyyteen kasvattajien tulisi kiinnittää huomiota. Vaikka cotonit eivät käyttökoiria olekaan, liial-
linen ääniarkuus haittaa arkielämää ja tekee mm. uuden vuoden ilotulitusajan vaikeaksi. Ääniarat koirat rea-
goivat yleensä myös ukonilmaan. Ääniarkuus on viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan hyvinkin pe-
rinnöllistä (periytyvyys n. 50 %). 
 
Varsinaista puolustushalua cotonilla ei tarvitse olla, mutta ei pienestä puolustushalusta mitään haittaakaan 
ole. Luonnetestissä testattavan kaltaista taistelutahtoa cotonilla kuuluu olla kohtuullisesti, vähän, tai ei ol-
lenkaan. Taistelutahtoisen koiran kanssa on miellyttävä harrastaa, kun koira on helposti motivoitavissa. Toi-
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mintakyky on mille tahansa koiralle tärkeä. Seurakoirista monilla toimintakyvyssä on puutteita, jolloin koi-
rasta on vaikea saada toimivaa harrastuskoiraa. Vaikka coton on seurakoira, tulisi pyrkiä säilyttämään sen 
luonteessa ne piirteet, jotka tekevät siitä myös monipuolisen pienen koiran. 
 
MH-luonnekuvaus voisi sopia cotoneille hyvin, ja jalostustoimikunnalle onkin esitetty kiinnostusta MH-luon-
nekuvauksen järjestämiseen. Tähän asiaan voidaan palata tulevaisuudessa cotonharrastajien keskuudessa. 
 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
 
Coton on hyvin seurallinen ja vilkas luonteeltaan. Se tahtoo olla kaikessa mukana, eikä pidä yksin jäämisestä. 
Kotona coton yleensä seurailee tarkkaan omistajansa puuhia. Coton on koko perheen koira. Se on ystävälli-
nen kotona ja kodin ulkopuolella. Ympäri Suomea järjestetään paljon cotoneiden yhteisiä tapahtumia, joissa 
koirat tavallisesti käyttäytyvät aivan ongelmitta yhdessä. Coton viihtyy laumassa. 
 
Jonkin verran cotoneissa ilmenee eroahdistusta, mikä ilmenee hermostuneisuutena, ulvomisena, rauhatto-
muutena, seinien raapimisena yms. Pelkotiloja ja ääniherkkyyttä ilmenee kohtalaisen paljon. Jonkin verran 
esiintyy epävarmuutta uusia asioita ja ihmisiä kohdattaessa. Eroahdistuksen huomiointi jalostuksessa voi olla 
haasteellista, koska sitä on kahta eri tyyppiä, periytyvää ja omistajasta johtuvaa. 
 
Nartuilla on yleisesti ottaen vahvat emänvaistot, ne hoitavat pentunsa hyvin. Synnytykset sujuvat useimmi-
ten ongelmitta. Keskimääräisen pentuekoon kasvun voi ajatella ilmentävän rodun elinvoimaisuutta. Coton 
de tuléarin tulee pystyä lisääntymään luonnollisesti. Jalostukseen käytettävällä nartulla tulee olla hyvät 
emonvaistot. Normaalioloissa nartun tulee kyetä hoitamaan pentunsa omatoimisesti. Astutusten tulee ta-
pahtua luonnollisesti, mikäli kyseessä ei ole poikkeustilanne, kuten esim. tuontisperman käyttö. Uroksella 
tulee olla vahva libido. Pentua, jota on luonnollisen synnytyksen jälkeen elvytetty ja erityisesti tuettu en-
simmäisen elinviikon aikana hengissä säilymisen varmistamiseksi, ei ole suositeltavaa käyttää jalostukseen. 
 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä nii-
den korjaamisesta 
 
Näkemykset coton de tuléarin luonteesta yksityiskohdissa voivat olla kasvattajakohtaisia. Eri ihmiset painot-
tavat eri ominaisuuksien merkitystä. Jalostuksessa tulee kuitenkin kaikin tavoin pyrkiä rotumääritelmän ku-
vaamaan koiraan.  
 

Rotumääritelmän kuvaus ”iloinen, älykäs ja tasapainoinen, hyvin seurallinen 
ihmisten ja toisten koirien parissa, sopeutuu kaikenlaisiin elämänmuotoi-
hin”, sulkee rotumääritelmässäkin arat ja varautuneet yksilöt pois jalostuk-
sesta. Aggressiivinen ja erittäin arka käyttäytyminen luetaan hylkääviksi vir-
heiksi rotumääritelmässä. Sellaisia koiria ei jalostuksessa saa käyttää. Kas-
vattajien tulisi kiinnittää vakavaa huomiota myös lievempään arkuuteen ja 
ääniarkuuteen, jota kyselyjen valossa esiintyy rodussa jonkin verran. Ääniar-
kuus on viimeaikaisten tutkimustulosten valossa hyvinkin perinnöllistä (pe-
riytyvyys n. 50 %). Iloinen ja tasapainoinen koira ei kärsi erilaisista peloista. 
 
Erinomaisesti kaikkiin elämänmuotoihin sopeutuva koira on avoin ja luok-
sepäästävä, mutta myös riittävän toimintakykyinen. Liian pehmeä tai häirit-
sevän vilkas koira ei sopeudu kaikkiin elämänmuotoihin.  
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Rotumääritelmä puhuu älykkäästä koirasta. Älykkyyttä koiralla on vaikea mitata, mutta voidaan puhua hel-
posti koulutettavasta koirasta. Tällöin haetaan koiraa, jolla on riittävästi laumaviettiä ja miellyttämishalua, 
jotta se motivoituu toimimaan yhdessä ihmisen kanssa. Myös määritelmä ”hyvin seurallinen ihmisten ja 
toisten koirien parissa” kertoo paitsi avoimesta myös laumaviettisestä koirasta.  
 
Coton de tuléareilla esiintyy jonkin verran eroahdistusta. Myös tähän tulisi kiinnittää jalostuksessa vakavaa 
huomiota. Vaikka rodun ihanne on sosiaalinen laumassa viihtyvä koira, ääripäät tässäkään asiassa eivät ole 
hyväksi, vaan haetaan tasapainoa. 
 
Coton de tuléarin tulisi siis olla avoin, luoksepäästävä, toimintakykyinen, taisteluhaluinen, iloinen, mutta ei 
häiritsevän vilkas, sosiaalinen ja laumaviettinen, ei liian pehmeä, mutta ei myöskään terrierimäisen kova. 
Ihanteellista on myös, että coton de tuléar olisi laukausvarma. Vaikka rotu ei ole käyttökoira, tällä on merki-
tystä arkielämässä (Uuden Vuoden ilotulitukset, kaupunkielämän vaatimukset, yms.).  
 
Rodulle ei ole olemassa mitään varsinaista/erikseen luonnetta mittaavaa koetta tai testiä. Kennelliiton LTE- 
kokeeseen on osallistunut vuosina 2004–2013 16 koiraa.  
 
Cotonit ovat suurimmalta osin erinomaisen hyväluonteisia koiria, iloisia, reippaita ja rohkeita. Vähemmän 
avoimia ja jopa vältteleviä cotoneita näkee silloin tällöin. Aidosti aggressiivisia cotoneita on hyvin vähän, 
mutta huonolla kasvatuksella ja/tai hermostuttavalla ympäristöllä cotonistakin saa esille aggressiivisia piir-
teitä. Tämän vuoksi kasvattajien on aina muistettava ohjeistaa pennunostajat kunnolliseen koiran tapakasva-
tukseen ja elämisen rajoihin. 
 
Koiranetin kuolinsyytilastossa v. 2000-2013 ilmoitetusta 193 kuolinsyystä 11 johtuu käytöshäiriöistä: salaka-
valuus tai arvaamattomuus 4, pelokkuus 1 ja vihaisuus 1. Jalostuksessa ehdottomasti pois suljettavia ovat 
arat ja aggressiiviset yksilöt. Myöskään voimakkaasti ääniarkoja koiria ei saa käyttää jalostukseen. Coton de 
tuléareilla esiintyy jonkin verran eroahdistusta. Myös tähän tulisi kiinnittää jalostuksessa vakavaa huomiota. 
Vaikka rodun ihanne on sosiaalinen laumassa viihtyvä koira, ääripäät tässäkään asiassa eivät ole hyväksi 
vaan haetaan tasapainoa. 
 

 
 
 
 
 
4.3 Terveys ja lisääntyminen 

 
Coton de tuléarin on todettu olevan varsin pitkäikäinen, sillä rodussa on tavattu runsaasti yksilöitä, jotka ovat 
saavuttaneet yli 14 vuoden iän. Ensimmäisestä Suomessa syntyneestä pentueesta syntyneen Kin-Sei Aimo 
Eka Vekaran poika Kin-Sei Engelbert täytti syksyllä 2014 18 vuotta, ja muitakin 18-vuotiaaksi eläneitä coto-
neita on viime vuosina ollut. Rodun kantakoiriin kuuluva U’hutchinson eli yli 17-vuotiaaksi, ja sen tytär ja 
poika elivät yli 18-vuotiaiksi. Ithalique eli 15 –vuotiaaksi.  
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Rodussa on yli 10-vuotiaita koiria, jotka ovat olleet täysin terveitä koko ikänsä. Rotuyhdistyksen v.2011 käyn-
nistämän terveyskyselyn tulosten perusteella valtaosa koirista on suhteellisen terveitä. Kyselyyn saatiin tie-
dot 81 koirasta. Yhteenveto siitä on julkaistu Cotonit-lehdessä 2/2014. Kyselyn vastauksissa 77 koiran on il-
moitettu olevan elossa ja 4 koiran kuolleen. Elossa olevista koirista 55% (42 koiraa) on ilmoitettu olevan ter-
veitä. 29 %:lla (22 koiraa) koirista on kerrottu olevan satunnaisia vaivoja tai sairauksia. Lähinnä esiintyy yksit-
täisiä korvatulehduksia, silmätulehduksia ja lyhytkestoisia vatsavaivoja. Kyselytietojen perusteella koirilla on 
jonkin verran herkkämahaisuutta sekä erilaisia allergioita. Ihan vanhuusikää lukuun ottamatta koiran elämän-
laatuun vaikuttavia sairauksia esiintyy melko pienellä osalla cotoneita. Kyselyssä 10%:lla koirista (8 koiraa) on 
jonkinlaista säännöllistä lääkitystä, kuten esim. silmätippoja, särkylääkettä, epilepsialääkkeitä, kortisonia, sy-
dänlääkettä tai homeapaattista hoitoa. Rokotusten ja terveystarkastusten sekä hammashoitojen lisäksi ei 
keskimääräisille cotoneille onneksi kovin paljon eläinlääkärikäyntejä elämänsä aikana kerry. Valitettavasti, 
kuten missä tahansa rodussa, on yksilöitä, jotka sairastavat paljon, jopa erilaisia sairauksia. 
 
Tavallisia koirilla esiintyviä vanhuusiän vaivoja on jonkin verran, kuten esim. nivelrikkoa, iho- ja maitorauhas-
kasvaimia, eturauhasvaivoja, näön ja kuulon huonontumista, sydämen vajaatoimintaa sekä dementiaoireita.  
 
Elokuun alussa 2014 toteutettiin Coton de Tulear Suomi Facebook-ryhmässä yksinkertainen ja suppea kysely, 
jonka tavoitteena oli saada suuntaa-antava arvio keskimääräisten cotoneiden yleisestä terveydentilasta. Ky-
selyyn saatiin 4 vrk:n aikana vastaukset n. 240 koirasta. Ryhmään kuuluu 982 jäsentä, jotka ovat enimmäk-
seen ns. tavallisia koiranomistajia, joskin paljon kasvattajia on myös jäseninä. Vastaustarkkuus ko. kyselyssä 
ei ole niin hyvä, että eksakteja johtopäätöksiä voisi tehdä, mutta vaihtoehtojen prosenttiosuudet antavat 
kuitenkin käsityksen siitä, millaiseksi cotonien omistajat koiransa terveydentilan tällä hetkellä kokevat. Kyse-
lyyn vastanneista noin 68 % koki koiransa olevan terve. Hiukan yli 21 % ilmoitti koiralla olleen satunnaisia 
lieviä sairauksia. Noin 5 %:lla koirista ilmoitettiin olleen satunnaisia vakavia sairauksia. 4 % koirista ilmoitettiin 
olevan kroonisesti lievästi sairaan ja 2 % koirista helposti sairastelevaiseksi. Tässä kyselyssä ei kukaan vastan-
nut koiransa olevan kroonisesti vakavasti sairas. Koirien ikäryhmäjakauma kyselyssä oli seuraava: alle 1-vuo-
tiaita 20 %, 1-5 –vuotiaita 50 %, 5-10 -vuotiaita 26% ja yli 10-vuotiaita 4%. 
 
Jalostustoimikunta on yrittänyt kysyä tuntemiltaan eläinlääkäreiltä cotoneiden terveystilanteesta. Heiltä ei 
saa täsmällisiä tietoja. He eivät pysty ajamaan tietokoneajoja, joista ilmenisi rotukohtaista tilastollista dataa. 
Kysyttäessä selkävaivoista muutama eläinlääkäri vastasi, että hänen mielestään selät eivät ole mikään erityi-
nen ongelma, vaan cotoneita tapaa enemmän polvileikkauksissa, koska heidän klinikallaan niitä tehdään, tai 
hammashoidoissa, kuten kääpiökoiria yleensä. 
 
Elokuussa 2014 lähetettiin viidelle vakuutusyhtiölle kysely siitä, kuinka paljon korvaushakemuksia heille tulee 
suhteessa vakuutettuihin cotoneihin.  
 
Eniten koiravakuutuksia on vakuutusyhtiö LähiTapiolassa, koska se on Kennelliiton yhteistyökumppani. Sieltä 
viestintäpäällikkö antoi seuraavan vastauksen kyselyymme (suora lainaus): "Tuotepäällikkömme mukaan co-
tonit ovat kohtuullisen terveitä. Hyvin samaa terveysluokkaa pienistä koirista ovat mm. tiibetinspanieli, jack-
russelinterrieri ja cairnterrieri. Bichon Frise onkin sitten enemmän sairasteleva (ainakin meidän tilastois-
samme). Cotonit eivät erotu mitenkään huonolla tavalla meidän tilastoissamme. Korvaustilastojemme mu-
kaan yleisimpiä vakuutuksesta korvattavia kuluja pienillä koiraroduilla yleensä, coton de tuléar -rotuiset koi-
rat mukaan luettuna, ovat erilaisten tulehdussairauksien hoito. Näitä ovat silmä-, korva- ja iho-oireita aiheut-
tavat sairaudet sekä suolisto- ja virtsatiesairaudet. Pienet koirarodut ovat myös alttiita tapaturmaisille mur-
tumille, luksaatioille ja venähdyksille, lähinnä pienen kokonsa takia, esim. putoamistilanteiden yhteydessä." 
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Muilta vakuutusyhtiöltä saadut tiedot olivat hyviä vähäisiä ja hajanaisia, eikä mitään rotukohtaisia tilastoja 
ole. Coton ei siis rotuna erotu mitenkään joukosta. Lähinnä korvattavina sairauksina ovat olleet iho-ongelmat 
ja muut tulehdukset. Joitakin korvaushakemuksia on tullut rakennevikojen takia, mutta nämä eivät kuulu 
korvattavien sairauksien piiriin. 
 

 
 

Yksittäisen koiran jalostuskäytön tulee olla järkevää, ja aina pitää ottaa huomioon koiran oma terveys. Suo-
men Kennelliiton Koirarekisteriohjeen mukaan saa narttua pennuttaa enintään kerran kymmenessä kuukau-
dessa. Nartun pennuttaminen liian usein rasittaa narttua. Nartun tulisi olla pentujen syntyessä iältään vähin-
tään 15 kk ja korkeintaan kahdeksanvuotias, nartun fyysisen kunnon huomioon ottaen. On suositeltavaa, että 
ensimmäistä pentuetta synnyttäessään narttu olisi alle neljävuotias. Pentujen luovutusikä on Kennelliiton 
määräysten mukaan aikaisintaan 7 viikkoa. SKL:n alaikärajaa tulee ehdottomasti noudattaa. Suurin osa coton-
kasvattajista luovuttaa pennut vasta 8-10 -viikkoisina. 
 

 
 

Jalostusuroksia tulisi käyttää harkitusti. Yhdistys ei rajoita yksittäisten urosten käyttöä, mutta suosittaa, että 
niiden jälkeläismäärät eivät nousisi liian suuriksi (ks kohta 6.4). 
 
Tuontikoirien suhteen pitää noudattaa samaa harkintaa kuin suomalaisten koirien kanssa. 
 
Coton de tuléareilla ilmenevistä perinnöllisistä sairauksista haastavia ovat perinnöllinen harmaakaihi ja PRA, 
sillä nämä sairaudet todetaan koirilla pääasiassa vasta myöhemmällä iällä, jolloin niitä on jo ehditty käyttää 
jalostukseen. Lisäksi jalostukseen käytettyjä koiria on nyttemmin geenitestien myötä todettu CMR:n ja hy-
peroksalurian (PH 1) kantajiksi. Viime aikoina saatujen tietojen perusteella uusina ongelmina ovat tulleet 
esille selkä-, polvi- ja eturaajaongelmat. 
 
Suomessa jalostukseen käytettävien koirien pakollisten silmätarkastusten ansiosta on kannasta löydetty PRA- 
ja kaihisairaita yksilöitä, ja näin on pystytty kartoittamaan kantajia. 
 
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan sairauksista, joita coton de tuléar -rodussa on tavattu. Mikäli tieto on ollut 
saatavissa, on kunkin sairauden tai sairausryhmän esiintyvyydestä rodussa pyritty kertomaan. Joihinkin sai-
rauksiin on paneuduttu seikkaperäisemmin kuin toisiin, sillä osa sairauksista on yleisesti entuudestaan melko 
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tuttuja, kun taas osa vähemmän tunnettuja. Selkäsairauksista ja autoimmuunisairauksista on kirjoitettu pal-
jon siitäkin syystä, että niistä saatu tutkimustieto on lisääntynyt. Molempia näitä sairausryhmiä on jalostus-
toimikunnalla toimitettujen tietojen perusteella rodussamme todettu. 
 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 
 
Cotoneiden PEVISA-ohjelman vaatimuksiin kuuluvat viralliset silmä- ja polvitarkastukset. Silmätarkastusten 
voimassaoloaika on ollut 12 kk. Valtaosa, n. 90 %, tutkituista koirista on terveitä. Lisäksi sairaiksikin todettu-
jen koirien sairauden vakavuusaste on suurimmaksi osaksi luokiteltu lieväksi. Vertailukelpoisia viimeisen 10 
vuoden aikana tehdyistä silmätutkimuksista ovat alla olevissa kaavioissa vuodet 2003-2009, jolloin koirat ovat 
tutkimusajankohtana saavuttaneet 4 vuoden iän.  
 

 
Kaavio 2. Silmätutkimukset re-
kisteröintivuoden mukaan, kpl 
(lähde Koiranet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kaavio 3. Silmätutkimukset rekis-
teröintivuoden mukaan, % (lähde 
Koiranet) 
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Vuosina 2003-2008 on tutkittu reilut 30 % rekisteröidyistä koirista. Tutkittujen määrä suhteessa rekisteröin-
teihin näyttäisi olevan hiukan laskussa, tosin viimeisimmät vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia koirien 
nuoren iän vuoksi. 
 
Tutkituista koirista valtaosa eli n. 90 % on todettu terveiksi. Näistä suurimmalla osalla todetun sairauden 
vakavuusaste on määritelty lieväksi. Vain kahdella virallisesti silmätutkitulla koiralla on todettu sairauden va-
kavuusasteeksi ”vakava”. Yhteenveto silmätarkastuksen diagnooseista (Koiranet) on liitteessä 6. 
 
4.3.1.1 Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta 

 
Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Tun-
nettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muoto-
jen periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä mo-
lemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hy-
vin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöl-
linen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esi-
merkkinä hankitusta kataraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi 
kehittyvä katarakta. 
 
Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. 
Ns. nukleaariskleroosi eli linssin kovettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaa-
liin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu ’opaalinharmaaksi’. Näkökykyyn se ei vaikuta. 
Perinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. Eri-
tyisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi 
voidaan poistaa leikkauksella. Paras leikkaustulos saadaan, kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos on 
täydellinen. Hoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on terve. Perinnöllinen katarakta voi esiintyä yh-
dessä PRA:n kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen kaihi. 
 
Perinnöllisten kaihien määrä on lisääntynyt 2000-luvulla, mutta viime vuosien tutkimustulosten perusteella 
tilanne on paranemaan päin. Suurin osa kaihimuutoksista on onneksi lieviä, ja koira voi elää normaalia elä-
mää. Jalostukseen perinnöllistä harmaakaihia sairastavia koiria ei saa käyttää. 

Kuva: silmän poikkileikkaus, Suomen Kennelliitto, kasvattajan peruskurssi 
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4.3.1.2 Progressiivinen verkkokalvon rappeutuma eli PRA 

 
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, 
jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia, ja jopa samassa 
rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu 
paikallistaa. Se voi esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivi-
nen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liittyen ko. PRA-muodon syntymekanismiin. 
Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhem-
mällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. 
Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä johtuu hä-
märänäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan 
verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. Silmäterä on laaja ja silmänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityi-
sen selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen mustuaiseen.  
 
PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa ympäristössä sokeakin 
koira voi pärjätä erittäin hyvin. Diagnoosi tehdään yleensä sil-
mänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. Verkkokal-
von sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muu-
toksia näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tut-
kimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon rappeutumamuu-
toksia.  
 
 
Alla olevassa taulukossa esitetään autosomaalisesti resessiivisesti periytyvän sairauden (ominaisuuden) ge-
notyyppien todennäköinen jakauma. Huomattavaa siis on, että pienessä pentueessa vaikuttaa sattuma, 
mutta jakautuma kertoo ne mahdollisuudet, mitä yhdistelmän jälkeläisissä voi esiintyä, ja se soveltuu yhdis-
telmän riskinarviointiin. Vallitseva (dominoiva) ominaisuus on taulukossa R ja peittyvä (resessiivinen) r. (lähde 
Katariina Mäki kirjassa Koiran ruokinta ja hoito). 
 
Taulukko 9 (lähde Katariina Mäki kirjassa Koiran ruokinta ja hoito).  
 

ISÄ EMÄ 
Terve RR Kantaja Rr Sairas rr 

Terve RR kaikki terveitä RR 50% terveitä RR 
50% kantajia Rr 

kaikki kantajia Rr 

Kantaja Rr 50% terveitä RR 
50 % kantajia Rr 

25% terveitä RR 
50% kantajia Rr 
25% sairaita rr 

50% kantajia Rr 
50% sairaita rr 

Sairas rr kaikki kantajia Rr 50% kantajia Rr 
50% sairaita rr 

kaikki sairaita rr 
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4.3.1.3 Patellaluksaatio  

 
 
Patellaluksaatio on synnynnäinen ja jaetaan vian vakavuu-
den perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii 
polvet tunnustelemalla. I - asteen luksaatiot ovat tavalli-
sesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen 
luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. 
Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen si-
jaan, että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskah-
tanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (pol-
vilumpio on palautunut paikoilleen). IV - asteen luksaa-
tiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oi-
reet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on 
synnynnäinen vika. Patellaluksaatio voi myös iän myötä pa-
hentua, eikä nuorena saatu tulos ole välttämättä lopulli-
nen. Nykyisten Kennelliiton määräysten mukaan polvitar-
kastus onkin uusittava koiran täytettyä kolme vuotta. 
 
 
 

Kuva on Kennelliiton luentomateriaalista 
kasvattajan peruskurssille 
 
Polvien arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa. Luksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen (tai mo-
lempia): 
 
0 Polvilumpio ei luksoidu. 
Aste 1 Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja pa-

tella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, 
mutta se palautuu itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla 
lievästi kiertynyt. 

Aste 2 Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio luksoituu polvea kou-
kistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy poissa telaurasta kunnes se asetetaan takai-
sin paikoilleen. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin (pienet koirat). 

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

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

 
Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Vaikeat patellaluksaatiot on 
hoidettava kirurgisesti. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla 
huono. 
 
Rodussa esiintyy eriasteisia patellaluksaatiota. Yhdistyksen ylimääräisessä syyskuussa 2013 käsiteltiin 
PEVISA-ohjelmaa ja jalostussuosituksia. Jäsenistö piti hyvänä suosituksena polvien osalta, että parituksessa 
ei hyväksyttäisi yhdistelmää 0+1 ja 0+1, vaan toisen puolen tulisi olla 0-0, jos toisella on 0/1, 1/1 tai 0/2, eli 
siis ainakin toisen vanhemman polvien pitäisi olla 0/0. Rotuyhdistys on sääntömääräisissä vuosikokouksis-
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saan kuitenkin toistaiseksi päätynyt pitämään näin tiukkaa suhtautumista patellaluksaatioon vain jalostus-
suosituksena, joka myöhemmin seurantatulosten jälkeen voidaan tarvittaessa liittää PEVISA-ohjelmaan. 
PEVISAa on esitetty pidettäväksi ennallaan ts. että polvitulos ei vaikuta rekisteröintiin. Jalostustoimikunta 
näkee yllä oleva suosituksen PEVISAa merkityksellisemmäksi tässä kohtaa, ja toivoo kasvattajien noudattavan 
nimenomaan suositusta, joka on PEVISAa tiukempi. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta esittää coto-
neille vieläkin tiukempaa suositusta: myös tuloksen 2 saaneet suositellaan karsittavaksi jalostuksesta. 
 
Lisäksi Kennelliiton kaikkia rotuja koskevat rekisteröintirajoitteet määräävät seuraavaa: 
Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla keske-
nään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Kennelliiton hy-
väksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-re-
kisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, 
polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia. 
Käytännössä näin huonoja, eli 4-polvisia koiria, ei virallisesti polvitarkastetuissa enää rodussamme onneksi 
olekaan. 
 
Kaavio 4. Polvitutkimukset suhteessa rekisteröinteihin, %, 10 viime vuoden aikana (lähde Koiranet) 
 

 
 
Edellä olevasta kaaviokuvasta käy ilmi, että polvitutkimusten määrä suhteessa rekisteröinteihin on pikkuhil-
jaa laskenut vuodesta 2003. Vuosien 2012 ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä ko. vuosina rekiste-
röidyt koirat ovat vielä niin nuoria, ettei niille ole juurikaan polvitarkastuksia tehty. Valtaosa tutkituista koi-
rista on saanut arvostelun 0 (n. 80 %). 1-polvia on n. 15 %, 2-polvia 2-5 %, 3-polvia 1-2 % ja 4-polvia ei ole 
todettu lainkaan. Vuosien 2003-2011 tutkimustuloksissa ei ole havaittavissa mitään trendiä suuntaan tai toi-
seen. 
 
PEVISA-ohjelman mukaan cotonit tulee polvitarkastaa ennen astutusta. Lisäksi Kennelliiton polviohjeen mu-
kaan tarkastus tulee tehdä uudelleen koiran täytettyä kolme vuotta, mikäli se on ollut ensi kertaa tarkastet-
taessa alle 3-vuotias. Alle 3 vuoden iässä annettu lausunto on voimassa 2 vuotta. 
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 
 
4.3.2.1 Välilevyjen rappeutuma ja välilevytyrät 

 
Jalostustoimikunta on kerännyt tietoja rodussa ilmenneistä selkärangan rappeutumista. Koska sairautta ha-
vaittiin esiintyvän myös cotoneilla, alettiin siitä kerätä tietoja systemaattisemmin v. 2011 alkaen. Tietoon on 
saatu jo ainakin 30 tapausta viimeisen 10 vuoden aikana. Tämän vuoksi sairauteen tulee suhtautua perinnöl-
lisenä ongelmana. 
 
Selkärangan välilevyt ovat nikamien välillä olevia ”iskunvaimentimia”. Ne voivat rappeutua, kalkkeutua ja ty-
räytyä, jolloin ne aiheuttavat kivuliaan paineen (kompression) selkäydintä kohtaan.  Matalajalkaisilla, ns. 
kondrodystrofisilla roduilla (esim. mäyräkoira, kiinanpalatsikoira ja tiibetinspanieli, welsh corgi ja skyenter-
rieri) välilevytyrän taustalla on nimenomaan välilevyrappeuma (IDD eli intervertebral disc degeneration). Vä-
lilevytyrä on yleinen kondrodystrofisten koirarotujen selkäkipujen ja halvausoireiden syy. On kuitenkin to-
dettu, että pitkä selkä ei ole se, mikä aiheuttaa välilevyjen rappeutumisen, vaan syy on jossain muualla. Koska 
aikaisemmissa jalostuksen tavoiteohjelmissa ei välilevyrappeutumaa ja välilevytyrää ole tarkemmin kuvattu, 
kerrotaan liitteessä 9 tarkemmin välilevytyristä ja välilevyjen kalkkeutumisesta. Tiedot on kerätty lähdeluet-
telossa olevista selkäsairauksia käsittelevistä artikkeleista. 
 
Välilevyn pullistuma voi liittyä traumaan. Koira esim. putoaa pöydältä tai törmää pahasti koirakaverinsa 
kanssa. Myös tapauksia, joissa koira on vain alkanut kipuilla, esiintyy. Välilevyn pullistuma on lähes aina hyvin 
vakava sairaus, minkä vuoksi jalostustoimikunta on kiinnittänyt siihen erityistä huomiota. Välilevyn pullis-
tuma (välilevytyrä) voi parantua ns. konservatiivisella hoidolla tai leikkauksella. Koira voidaan joutua myös 
lopettamaan. Kaikki koirat eivät ole parantuneet leikkauksesta huolimatta. Joka tapauksessa välilevyn pullis-
tuma on sairaus, joka useimmiten vaikuttaa jollain lailla koiran elämään, vaikka se parantuisikin. 
 
Jalostustoimikunta on alkanut vuonna 2011 kerätä tietoja cotoneiden välilevyrappeutumista ja -tyristä. Tie-
toja on kerätty myös muista pohjoismaista. Koiranetin kuolinsyytilastoissa (7.1.2015) selkäsairauksia on il-
moitettu kuolinsyyksi 11 koiralla 249 ilmoitetusta kuolinsyystä v. 1988–2014. Näistä 7 on välilevytyrää. Jalos-
tustoimikunnan tiedossa on tämän lisäksi n. 30 sairaustapausta kotimaasta v. 2014 loppuun mennessä, ja 
useita myös muista Pohjoismaista.  
 
4.3.2.2 Autoimmuunisairaudet 

 
Myöskään autoimmuunisairauksia ei aikaisemmin ole JTO:ssa erillisenä sairausryhmänä käsitelty. Viime vuo-
sina tieteellinen tutkimus on avannut paljon uutta tietoa näistä sairauksista, ja niiden periytymismekanismia-
kin on alettu ymmärtää paremmin. Autoimmuunisairauksien perinnöllisyyteen liittyy monia seikkoja, joihin 
kasvattajan on tarpeellista perehtyä. Immunologisen puolustuksen periytymismekanismit saattavat osin se-
littää esimerkiksi sitä, miksi jotkut nartut eivät lainkaan kelpuuta jotakin urosta kumppanikseen. Liitteessä 8 
käsitellään immunologiaan ja autoimmuunisairauksiin liittyviä geenejä ja niiden periytymistä. Liitteeseen on 
syytä perehtyä, jotta autoimmuunisairauksien esiintymistä voitaisiin oikeanlaisilla jalostusvalinnoilla eh-
käistä. 
 
Uusien tutkimusmenetelmien avulla autoimmuunisairauksista saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Näin monen 
endokriinisen sairauden syntymekanismiksi onkin osoittautunut autoimmuunitulehdus. Seuraavassa on kat-
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saus tavallisimpiin autoimmuunisairauksiin, joita cotoneillakin on esiintynyt. Tapausten täsmällisestä mää-
rästä rodussa ei jalostustoimikunnalla ole tietoa, sillä ilmi tulleet sairastumiset ovat suurimmaksi osaksi yk-
sittäisiä tapauksia (lukuun ottamatta IMHAa, josta tapauksia tiedetään kaikkiaan kymmenen). Koiranetin kuo-
linsyytilastossa 1988-2014 (7.1.2015) immunologisia sairauksia ilmoitetaan yhteensä 6 koiran kuolinsyyksi. 
Kaikissa tapauksissa ei tarkkaa diagnoosiakaan ole koiran omistajan tietoon tullut, vaan hoitava eläinlääkäri 
on todennut koiran potevan jotakin autoimmuunisairautta. Sairauksien kuvaukset seuraavissa kappaleissa 
ovat peräisin pääasiassa Eläinsairaala Aistin artikkelista Autoimmuunisairaudet sekä Koira-Kissaklinikan artik-
kelista Sebaceous adenitis. 
 
Autoimmuunisairaudet ovat yleensä aikuisten koirien sairauksia, mutta ne voivat alkaa jo muutaman kuu-
kauden iässä tai yli 10-vuotiaalla koiralla. 
 
Hypotyreoosi eli kilpirauhasen vajaatoiminta 
Koirien autoimmuunisairauksista yleisin on kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi). Noin puolet hypoty-
reoositapauksista johtuu lymfosyyttisesta tyreoidiitista. Lymfosyyttinen tyreoidiitti on autoimmuuni kilpirau-
hastulehdus, jonka seurauksena kilpirauhaskudosta tuhoutuu. Hypotyreoosin oireet näkyvät vasta kun vä-
hintään 75% kilpirauhaskudoksesta on tuhoutunut. Sairauden oireita ovat koiran yleinen haluttomuus, liho-
minen, huono turkki ym. Käytännössä oireita voi olla kaikenlaisia, ripulista ontumiseen. Kilpirauhasen vajaa-
toimintaa esiintyy melkein joka rodussa. 
 
Addisonin tauti 
Addisonin tauti on lisämunuaiskuoren vajaatoiminnasta johtuva sairaus, joka useimmiten on autoimmuuni-
peräinen. Primäärinen (lisämunuaisista johtuva) Addisonin tauti on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 
autoimmuunisairaus. Immuunijärjestelmän hyökkäyskohteena on silloin lisämunuaisten kuorikerros. Lisämu-
nuaisen kuorikerros tuottaa erilaisia hormoneja mm. glukokortikoideja ja mineraalikortikoideja. Glukokorti-
koidit ovat välttämättömiä elimistön sokeriaineenvaihdunnassa ja toimivat välittäjäaineina kehon reaktioissa 
fyysiseen tai psyykkiseen stressiin. Mineraalikortikoidit säätelevät kehon natrium- ja kaliumpitoisuuksia ja 
ovat välttämättömiä elimistön normaalissa soluaineenvaihdunnassa. Sairauden oireita ovat väsymys, oksen-
telu ja ripuli. Joskus koiran kunto saattaa romahtaa yhtäkkiä – tätä kutsutaan Addisonin kriisiksi, joka on hen-
genvaarallinen tila ja vaatii välitöntä hoitoa eläinlääkärissä. Jalostustoimikunnan tietoon on tullut yksi mah-
dollinen Addisonin kriisi –tapaus. 
 
Autoimmuuni hemolyyttinen anemia (AIHA) eli IMHA (immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia) 
Tällä sairaudella on siis käytössä kaksi eri nimitystä, joista IMHA on se, mitä nykyisin enemmän käytetään. 
Immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia on sairaus, jossa immuunijärjestelmä tuhoaa oman elimistön pu-
nasoluja. Punasolujen hajoamista sanotaan hemolyysiksi, ja sen tuloksena on anemia. Koska veressä ei ole 
riittävästi punasoluja, alkaa koko elimistö kärsiä hapenpuutteesta, ja se näkyy tihentyneenä hengityksenä ja 
sydämen lyönteinä. Sairaus on hengenvaarallinen, ja sen muita oireita ovat mm. väsymys, heikkous, syömät-
tömyys ja keltaisuus. IMHA-sairautta on tavattu cotoneilla maassamme, jalostustoimikunnan tiedossa on 10 
tapausta. Koiranetin kuolinsyytilastossa 1988-2014 (7.1.2015) IMHA on ilmoitettu kuolinsyyksi 2 koiralla. 
 
Immuunivälitteinen trombosytopenia 
Immuunivälitteisessä trombosytopeniassa (verihiutalekadossa) immuunijärjestelmän hyökkäyksen kohteena 
ovat verihiutaleet. Verihiutaleiden tärkein tehtävä on verenvuodon tyrehdyttäminen. Verihiutaleiden tuhou-
tumisen seurauksena koiralle tulee verenvuotoja: usein huomataan limakalvoille ja iholle ilmestyneet piste-
mäiset verenpurkaumat tai mustelmat, toisinaan koiralle voi tulla nenäverenvuotoa tai koira voi oksentaa tai 
ripuloida verta, myös virtsa voi olla veristä. 
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Diabetes 
Myös koirien sokeritauti (diabetes) voi olla autoimmuuniperäinen. Tyyppi 1 diabeteksessa immuunijärjes-
telmä tuhoaa haiman insuliinia tuottavat solusaarekkeet. Tuloksena on insuliinin erityksen väheneminen ja 
verensokerin nousu. Sairauden tyypillisiä oireita ovat runsas juominen ja virtsaaminen. Hoitamattomana sai-
raus voi johtaa ketoasidoosiin (happomyrkytykseen), joka on hengenvaarallinen tila. Koiranetin kuolinsyyti-
lastossa 1988-2014 (7.1.2015) diabetes on ilmoitettu kuolinsyyksi yhdelle koiralle. 
 
Moniniveltulehdus 
Immuunivälitteinen moniniveltulehdus on melko yleinen vaiva kaikilla roduilla. Se voi olla erosiivinen (sierret-
tyvä, syöpymiä aiheuttava, esim. reumaattinen artriitti) tai ei-erosiivinen (yleisempi). Näitä cotoneiden kuo-
linsyytilastossa Koiranetissä 1988-2014 (7.1.2015) on ilmoitettu 2 tapausta. Tämän lisäksi jalostustoimikun-
nalla on tiedossa 1 tapaus. 
 
SLE eli systeeminen lupus erytematosus 
Systeeminen lupus erytematosus (systeeminen= koko elimistöön liittyvä) on melko harvinainen autoimmuu-
nisairaus. Kuten sen nimestä voi päätellä, kyseessä on moneen kudokseen kohdistuva immuunijärjestelmän 
hyökkäys. Sairaus voi olla krooninen tai se voi alkaa yhtäkkiä. Sairauden oireet voivat olla hyvinkin monenlai-
sia, riippuen siitä, mitä kudoksia sairaudessa tuhoutuu. Yleisimpiä oireita ovat jäykkyys ja ontuminen, iho-
oireet, kuume ja väsymys. 
 
SLO 
Lupoid onychitis eli SLO tai onychodystrofia on yleisin koirilla tavattava kynsisairaus. Taudille on ominaista 
sen ilmeneminen useiden jalkojen kynsissä, jopa kaikissa niistä. Joissakin tapauksissa saattaa ilmetä myös 
kynnen ympäröivän ihon tulehdusta. Tavallisesti oireet alkavat yhden kynnen lohkeilulla ja irtoamisella. 
Yleensä muutaman viikon tai kuukauden kuluessa sairauden alkamisesta suurin osa kynsistä on vaurioitunut, 
ja jopa kaikki kynnet lopulta irronneet, tai ne joudutaan poistattamaan eläinlääkärillä. Kynsissä voidaan jos-
kus havaita värimuutoksia ennen kynnen halkeamista ja siihen voi liittyä bakteeritulehduksia ja märkäistä 
veristä vuotoa. Sairas koira nuolee kynsiään ja tassujaan. Kynsivallit voivat vetäytyä, koira ontuu ja on kipeä. 
Sekundäärisestä tulehduksesta voi aiheutua pahaa hajua. Jalostustoimikunnan tiedossa on ainakin yksi SLO-
tapaus. 
 
SA-tauti l. sebaceous adenitis  
Sebaceous adenitis eli SA on epäyhtenäinen ryhmä sairauksia, joissa yhteistä on karvatupen ympärillä oleva 
tulehdusreaktio ja talirauhasen toimintaa estävät ja häiritsevät reaktiot (talirauhasen käytävän tulehdusre-
aktio, talirauhasen surkastuminen tulehdusreaktion jälkeen). Hoitovasteiden arviointi ja määritteleminen on 
hyvin vaikeaa.  
 
SA:ta nähdään pääasiassa nuorilla ja keski-ikäisillä aikuisilla koirilla, sukupuoleen sidottua esiintymistä ei ole 
havaittu. Yleensä havaitaan kahta eri muotoa SA:ta, pitkäkarvaisilla ja lyhytkarvaisilla erityyppisinä muutok-
sina. Pitkäkarvaisilla koirilla karva tulee yleensä elottomaksi ja karkeaksi sekä katkeilevaksi. Runsasta hilseilyä 
/ eritekertymää esiintyy nimenomaan karvan juuressa olevana kuivuneena karvatuppieritteenä (hair casts). 
Monesti ihomuutokset näkyvät ensimmäisenä keskilinjassa runkoa, kuonon päällä, päälaella, keskiniskassa, 
keskiselässä, korvalehdissä ja hännässä (”rotan häntä”). Ihomuutokset vaihtelevat voimakkaasti koirasta toi-
seen. Ainakin 2 SA-sairaustapausta on ilmoitettu jalostustoimikunnalle. 
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Autoimmuunisairauksien ennalta ehkäisemisessä tärkein rooli on koirien jalostuksessa. Sisäsiittoisuuden mi-
nimoiminen ja matadoriurosten käytön välttäminen auttavat lisäämään MHC- l. DLA-monipuolisuutta ja vä-
hentämään jälkeläisten riskiä sairastua autoimmuunisairauksiin. 
 
Autoimmuunisairaudet eivät yleensä puhkea ennen kuin koira on aikuisiässä, ja joskus ne puhkeavat vasta 
myöhemmällä iällä, jolloin on hyvin todennäköistä, että koiraa on jo ehditty käyttää jalostukseen tietämättä 
mitään sen sairastamasta taudista. Autoimmuunisairautta potevaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä 
myöskään toistaa yhdistelmiä, jotka ovat tuottaneet sairaita pentuja. Tapaus- ja sairauskohtaisesti on tar-
peen miettiä, onko myös sairastuneen yksilön vanhemmat, sisarukset tai jälkeläiset tarpeen siirtää pois ja-
lostuksesta. Kahta koiraa, joilla on autoimmuunisairauksia lähisuvussa, ei myöskään tulisi yhdistää jalostuk-
sessa. 
 
Sairastuneen yksilön sukulaisten jalostuspäätöksissä tulee ottaa huomioon tautiriskiä kantavien linjojen vält-
täminen. Yhdistelmät tulee valita siten, että niillä on pienempi sukusiitosaste kuin sairautta kantavasta su-
vusta olevalla vanhemmallaan. Mitä lähempänä sairastunut sukulainen on jalostukseen käytettävää yksilöä, 
sitä tarkemmin tulisi nämä seikat ottaa huomioon. Jos koira on tuottanut useita autoimmuunisairauksista tai 
allergiasta kärsiviä jälkeläisiä, useista eri yhdistelmistä, on sen jalostuskäytöstä syytä luopua. Jos on olemassa 
riski, että koiralle voi kehittyä autoimmuunisairauksia tai allergiaa (sisarukset tai jälkeläiset sairastuneet), on 
viisasta pitää koira pois jalostuksesta, kunnes se on 3 – 4-vuotias, ja voidaan olla melko varmoja, ettei sille 
enää näitä sairauksia puhkea. 
 

 
 
4.3.2.3 Atopiat ja allergiat 

 
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka 
synnylle on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. 
 
Atopia on elinikäinen vaiva, joka on usein kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on 
koiralla atopiaa huomattavasti harvinaisempaa. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii ruoka-aineallergiasta, 
jolloin koiralla on yleensä myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli). Atooppista tai allergista koi-
raa ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 
3 vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia. Koira reagoi 
ihollaan ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatuleh-
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dusten esiintymisestä on päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuu-
nivaste. Atopialle tyypillistä on, että oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin sairauden alkuvai-
heessa. Jos oireet ovat heti alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi. 
 
Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen 
sekä ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on voimakkainta, iho paksunee jatkuvan raapimi-
sen ja kalvamisen seurauksena sekä tummuu. Muutokset paikallistuvat naamaan (huulet ja silmien ympärys), 
korviin, tassuihin, jalkoihin, leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheut-
taa myös käyttäytymisen muutoksia, esim. ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista 
atoopikon iho-oireista. 
 
Allergioiksi kutsutaan tiloja, joissa immuunipuolustus ylireagoi aineisiin, joita kutsutaan ”allergeeneiksi”. Al-
lergeenit eivät ole normaalille, terveelle koiralle haitallisia, eivätkä ärsytä näiden immuunipuolustusta. Aller-
geenit voivat olla mitä tahansa siitepölyjen, homeiden tai ruoka-aineiden väliltä. Kirppujen aiheuttama iho-
tulehdus on koirien yleisin allergia maailmalla; allergeenina toimii kirpun sylki ja siinä olevat yhdisteet. 
 
Korvatulehdusten, etenkin kroonisten korvatulehdusten pohjalla todetaan usein allergia. Toistuvat korvatu-
lehduksen syy onkin aina selvittävä. Myös hiivatulehdukset voivat liittyä atopiaan tai allergiaan. 
 
Ruoka-allergiat voivat ilmetä ruuansulatuskanavan oireina tai ihoreaktioina. Useissa ruoka-aineissa on ai-
neita, jotka voivat aktivoida elimistön puolustukseen osallistuvat solut tuottamaan histamiinia, jopa terveellä 
ja allergiavapaalla eläimellä. Mikä tahansa ruoka-aine voi aiheuttaa allergiaa herkistyneellä koiralla, mutta 
osa ruoka-aineista on muita useammin syyllisenä allergian käynnistymiseen. 
 
Allergeenin osaa, johon immuunipuolustus reagoi, kutsutaan epitoopiksi. Vehnän proteiineissa on jopa 50 
erilaista epitooppia, joten ei ole ihme, että osa koirista reagoi vehnän proteiineihin ja vehnäpohjaisiin ruokiin 
allergisesti. Ruoka-aineallerginen koira usein oksentaa muutaman tunnin sisällä syömisestä, ja sillä voi olla 
ongelmia löysän ulosteen kanssa. Myös ihoreaktiot ovat yleisiä. Ruoka-aineallergikoilla voi olla ongelmia ali-
painon kanssa, vaikka ruoka maistuisi aivan normaaliin tapaan. Yleisoireet ruoka-aineallergikoilla ovat kroo-
ninen ripuli, merkittävä painon putoaminen ja huonokuntoinen turkki. Ruoka-aineallergiat puhkeavat usein 
tarttuvien suolitulehdussairauksien jälkeen. 
 
Vakavin ja kohtalokkain allergian muoto on anafylaktinen shokki. Anafylaktinen shokki voi laueta nautitun 
aineen, rokotteen, lääkkeen tai hyönteisen piston aiheuttamana. Sairastuneella koiralla on hengitysvaikeuk-
sia, ja ikenet ovat vaaleat verenpaineen laskun vuoksi. Koira tarvitsee välitöntä hoitoa.  
 

 
 
 

 46 



4.3.2.4 Hyperoksaluria, PH 1 

 
Coton de tuléarilta on löydetty geenimutaatio, joka aiheuttaa pikkupennuilla kuolemaan johtavan aineen-
vaihduntasairauden. Sairautta kutsutaan hyperoksaluriaksi. Geenimutaatio löydettiin Elintarviketurvallisuus-
virasto Evirassa vuonna 2011. 
 
Hyperoksaluria on perinnöllinen aineenvaihduntahäiriö, jossa elimistö ei pysty poistamaan oksalaattia. Ok-
salaatti kertyy kalsiumoksalaattina elimistöön ja varsinkin munuaisiin, jonka seurauksena kehittyy munuais-
ten toiminnanvajaus. Sairauden aiheuttaa yhden geenimerkin eli emäksen DNA-mutaatio eräässä oksalaatti-
aineenvaihdunnalle tärkeässä entsyymissä (alaniini-glyoksylaatti aminotransferaasi). Viallinen AGT-entsyy-
min toiminta johtaa oksalaatin kertymiseen elimistöön. Munuaisten toimintavajaus kehittyy jo ennen pentu-
jen luovutusikää. Sairaus periytyy resessiivisesti eli peittyvästi, ja molempien vanhempien on siten kannet-
tava viallista geeniä, jotta osa pennuista sairastuisi. Terveiden vanhempien pentu sairastuu, jos se perii vial-
lisen geenin sekä emältä että isältä. Tämä tarkoittaa, että kahden kantajan pentueissa keskimäärin neljännes 
pennuista sairastuu. Kantajan ja ei-kantajan yhdistelmissä kaikki pennut ovat terveitä, mutta pennun toden-
näköisyys olla taudin kantaja on 50 %. 
 
Geenivirheen toteaminen on mahdollistanut geenitestin kehittämisen tälle rodulle. Sairaiden pentujen syn-
tyminen on helppo estää, jos ei yhdistetä kahta kantajaa keskenään. 
 
Tautigeenin esiintyvyys Eviran tutkimuksen mukaan coton de tuléar rodulla oli 8 % Suomessa vuonna 2011 
kerätyssä materiaalissa, joka käsitti 284 tutkittua koiraa. Yhdelläkään tutkitulla koiralla ei todettu kahta tau-
tigeeniä. Tsekkiläiseltä laboratoriolta Genomialta, joka tekee hyperoksaluriatestejä nykyisin kaupallisesti, 
saatiin tutkimustietoja joulukuussa 2013. Heidän aineistossaan, joka käsitti yhteensä 41 tutkittua koiraa Eu-
roopasta, terveitä oli 35 ja kantajia 6 koiraa (14 %). Suomalaisen Genoscoperin tutkimusaineistossa (n. 80 
koiraa v. 2015 alussa) kantajien osuus on n. 7%. Mahdollisten kantajien määrää eniten käytettyjen koirien 
jälkeläisissä on arvioitu liitteessä 11 ”Hyperoksaluriatilasto”. 
 
Sairastuneet coton de tuléar -pennut ovat yleensä olleet 3-4 viikon ikäisiä, kun kasvattaja on havainnut en-
simmäiset oireet.  Oireina on ollut kasvun pysähtyminen ja yleinen huonovointisuus. Pennut on lopetettu 
tavallisesti noin yhden viikon kuluttua oireiden ilmenemisestä. Ruumiinavauksessa muutoksia on todettu 
vain munuaisissa, ja niissä todetaan rappeumaa, joka on seurausta tiehyihin kertyvistä oksalaattikiteistä. Sai-
rastuneet pennut joudutaan lopettamaan, koska hoitoa ei tunneta. Tämä sairaus on aikaisemmin kuvattu 
ihmisellä ja tiibetinspanielilla. 
 
Genoskoperin MyDogDNA-testipalettiin kuuluu hyperoksaluria- sekä CMR –testit. Tätä kirjoitettaessa siihen 
odotetaan kevään 2015 aikana tulevan myös testi Banderas syndroomaa varten. Näistä kahdesta muusta 
sairaudesta kerrotaan jäljempänä. 
 
Coton de tuléar –rodun hyperoksaluriaa koskenut tieteellinen tutkimus on julkaistu kansainvälisessä tiede-
lehdessä: Vidgren, G., Vainio-Siukola, K., Honkasalo, S., Dillard, K., Anttila, M., Vauhkonen, H. Primary hy-
peroxaluria in Coton de Tulear. Animal Genetics 2012: Vol. 43, No. 3, pp. 356–361. 
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4.3.2.5 CMR eli koiran multifokaali verkkokalvon sairaus 

 
CMR eli Canine Multifocal Retinopathy eli ”koirien multifokaali verkkokalvon sairaus” on geenimutaatiosta 
johtuva sairaus, joka voi johtaa verkkokalvon surkastumaan. Verkkokalvo on silmän hermokerros, joka sijait-
see silmän takaosassa. Se kerää valonsäteitä, jotka sitten siirtyvät aivoihin ja tulkitaan näkönä. Surkastuma 
tarkoittaa yksinkertaisesti elimen tai rakenteen haitallista kehitystä. Verkkokalvon surkastuma ilmenee, kun 
kaksi sen kerroksista ei yhdisty kunnolla. Verkkokalvon surkastuma on synnynnäistä, ja se voidaan tunnistaa 
hyvällä tuurilla jopa 6-8 viikon iässä. Yleensä sairaus kehittyy nuorilla koirilla ennen 4 kk ikää, ja se voi kehittyä 
hitaasti. Oireet saattavat näyttää parantuvan, ja oireet saattavat tämän jälkeen ilmaantua uudestaan ja taas 
kadota. Jotkin vammat katoavat jälkiä jättämättä, kun taas jotkut jättävät ryppyyntyneen alueen eli poimun. 
Jotkut jättävät pysyvän vamman rakkulan muodossa. Monilla koirilla ei esiinny huomattavaa ongelmaa 
näössä epänormaaleista verkkokalvoista huolimatta, ja suurimmassa osassa tapauksista CMR ei etene mer-
kittävästi myöhemminkään. Sairaudella näyttää olevan yhtenäinen taudinkuva niissä roduissa, missä se esiin-
tyy, mutta coton de tuléarin vammat ovat usein vakavampia. Ne näyttävät myös säilyvän cotoneilla pidem-
pään kuin joissakin muissa CMR-alttiissa roduissa. CMR-periytyy samalla tavoin kuin PRA eli autosomaalisesti 
resessiivisesti. CMR voi johtaa koiran sokeutumiseen. 
 

 
 
Piirroskuva silmänpohjasta 
(Kennelliton kasvattajan peruskurssin materiaalia) 
 
 
 
 
 

 
CMR:n yleisyyttä rodussa ei vielä tiedetä. Meillä on jalostuskoiria, jotka ovat CMR-kantajia. Vuonna 2014 
ilmeni, että yksi hyvin paljon käytetty uros on peräti CMR-sairas (G-Lavanono Pratele Jetenky). Jalostustoimi-
kunta pitää tärkeänä, että CMR-tutkimuksia jatketaan ja kasvattajia kannustetaan niiden suorittamiseen.  Ja-
lostukseen käytettävien koirien olisi nykyisten tietojen valossa (kts. jäljempänä vuoden 2014 tutkimustulok-
set) suotavaa olla CMR-testattuja, jolleivat koiran vanhemmat ole todettu CMR-terveiksi. Nykyisillä geenites-
tien hinnoilla (esim. MyDogDNA) geenitesti maksaa vähemmän kuin uroksen yksi astutuksen ”hyppyraha”, 
joten kalliina ei testejä enää voi pitää. Geenitesti kertoo koiran statuksen yhdellä testauksella loppuiäksi. 
 
Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa todetaan seuraavaa: Vakavimpien perinnöllisten vikojen ja sairauk-
sien periytymistavat pyritään selvittämään yhteistyössä rotujärjestöjen, Kennelliiton ja tutkijoiden kanssa, ja 
jo olemassa olevat geenitestit otetaan käyttöön ja tulokset tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestel-
mään. Yhden geeniparin säätelemien vikojen ja sairauksien geenitestien kehittämistä pyritään edistämään, 
jolloin sairauden kantajat voidaan varmuudella tunnistaa. Ohjeistus kunkin rodun testaustarpeista ja toimen-
piteistä tulee liittää JTO:aan ja tarvittaessa velvoitteet ja jalostusrajoitukset määritellään PEVISA-ohjelmassa. 
 
Jos jalostuksen valitaan yksilö, jonka lähisuvussa (sukulaisuussuhde 25% tai yli) esiintyy vakavia periytyviä 
sairauksia, tulee parituskumppaniksi valita terve yksilö, jonka lähisuvussa ei esiinny sairautta tai vikaa. 
 
Yhdistyksen ylimääräisessä jäsenkokouksessa 2013 esitettiin, että CMR kirjattaisiin JTO:aan cotonien perin-
nöllisenä sairautena, ja että JTO:aan kirjattaisiin suositus geenitesteistä CMR:n osalta ja siten, että pentueen 
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vanhemmista ainakin toisen tulisi suosituksen mukaan olla tutkitusti ei-kantaja CMR.n osalta. Koira, jonka 
kumpikaan vanhempi ei ole kantaja, ei voi olla CMR:n kantaja (jollei tapahtuisi harvinaista mutaatiota suku-
polvien välillä). CMR ei ole helppo nähdä virallisessa silmätarkastuksessa, ja varsinkaan kantajuus ei tule nä-
kyviin. 
 
Joulukuussa 2013 saatiin kahdelta CMR-geenitestejä tekevältä laboratoriolta esiintyvyystietoja tehdyistä tut-
kimuksista. Antagen on tutkinut yli 500 cotonia CMR:n varalta ja näistä 27% on todettu kantajiksi. Genomia 
ilmoittaa tutkineensa 182 eurooppalaisen kasvattajan koiraa. Näistä 123 koiraa on ollut terveitä, 55 koiraa 
(30%) kantajia ja 4 koiraa (2%) CMR-sairaita. Suomalaisen Genoscoperin aineistossa (n. 50 koiraa v. 2014) 
kantajien osuus on n. 10 %. Vuonna 2014 jalostustoimikunta tutkitutti yhdistyksen kustannuksella ja omista-
jien suostumuksella kaksi ns. matadorurosta, joiden ensimmäisen polven jälkeläismäärä ylittää 100 pentua. 
Ensimmäinen (G-Lavanono Pratele Jetenky) todettiin CMR-sairaaksi ja toinen (Merihelmen Komisario Palmu) 
kantajaksi. Asiasta tiedotettiin näkyvästi. CMR periytyy autosomaalisesti peittyvästi, joten kaikki Nonon 123 
ensimmäisen polven jälkeläistä ovat perineet yhden kopion geenivirheestä ja ovat näin ollen vähintään sai-
rauden kantajia. Niitä on käytetty edelleen jalostuksessa. Merihelmen Komisarion Palmun 105 jälkeläisestä 
laskennallisesti puolet on kantajia. Myös muita CMR-kantajia jalostusurosten joukossa tätä nykyä tiedetään. 
Mahdollinen CMR-kantajuus on siis jalostuskoirien kohdalla merkittävä asia, kts. liite 12 ”CMR-tilasto”. On 
vakava syy koiria geenitestata nykyistä enemmän. Jalostustoimikunta suosittaakin, että kasvattajat tekevät 
vain yhdistelmiä, joissa ainakin toinen osapuoli tiedetään terveeksi geenitestin tai vanhempiensa geenites-
tien perusteella. 
 
4.3.3 Muita sairauksia, joihin jalostuksen tavoiteohjelmassa halutaan ottaa kantaa 

 
4.3.3.1 Etujalkojen kiertyneisyys, osteokondrodysplasia 

 
Tälle ongelmalle on useita eri nimityksiä, mutta yleisimmin puhutaan osteokondrodysplasiasta. Näyttelyissä, 
cotontapaamisissa ja joillain klinikoilla tehtyjen havaintojen sekä v. 2013 jalostustarkastuksen perusteella 
etujalkojen käyryyteen ja kiertyneisyyteen olisi syytä kiinnittää jalostuksessa huomiota, jotta cotoneilla tur-
vattaisiin jatkossa rotumääritelmän mukaiset suorat etujalat. 
 
Ongelman takana on todennäköisesti perinnöllinen kasvuhäiriö.  
 
Tavallisimmin cotonin eturaajoista havaitaan taipuminen, joka kääntää varpaita tai koko tassua ulospäin. Sa-
malla kyynärnivelen rakenne voi olla muuttunut ja nivelraot ovat epätasaiset (= kyynärpään dysplasia). Raaja 
on kipeä, ja kipu tuntuu erityisesti silloin, kun jalkaa ojennetaan. Pahimmillaan kyynärvarren rakennemuutos 
voi johtaa kyynärnivelen sijoiltaanmenoon. Lopulta kyynärnivel ei enää ojennu lainkaan. 
 
Joillakin cotoneilla nähdään kasvuvaiheessa ontumista, joka poistuu koiran saavuttaessa aikuisiän. Tällöin 
puhutaan ns. pentuontumasta, joka tyypillisimmillään esiintyy 5-7 kk:n iässä. Toisilla taas ontumista voi esiin-
tyä myöhemminkin. Kaikilla koirilla ei ontumista esiinny lainkaan, jossakin vaiheessa vain huomataan tassu-
jen kääntyminen ulospäin. Mitä vanhempi pentu on, kun tassujen kääntyminen ilmenee, sen pienemmät ovat 
haittavaikutukset. Jos ranteet kääntyvät alle 6 kk ikäisellä pennulla, se aiheuttaa ongelmia myös kyynärnive-
lessä. Jos kääntyminen tapahtuu yli ½ vuoden iässä, ei niin pahaa ongelmaa kyynärnivelessä enää pääse syn-
tymään, koska nivel on jo kehittynyt riittävästi ja ”pysyy kasassa”. 
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Ruokinnan merkitys pienillä roduille ei etujalkojen kasvuhäiriön syntymisessä ole 
läheskään sitä luokkaa kuin suurilla roduilla. Mitä lyhytraajaisempi rotu tai yksilö 
on, sitä alttiimpi se on tälle ongelmalle. Liiallinen liikunnallinen vilkkaus altistaa niin 
ikään tälle ongelmalle, sillä kasvulinjat ovat hyvin alttiita rasitukselle ja traumoille 
ja sitä kautta tapahtuville kasvuhäiriölle. 
 
Tärkeintä cotoneiden etujalkoja koskevan ongelman selvittämisessä olisi aluksi ti-
lanteen kartoitus: missä rodussamme etujalkojen osalta mennään? Cotonin paksu 
turkki helposti peittää kääntyneet etutassut, vaikka ne pitäisi liikkeessä huomata-
kin. Etujalkojen tunnustelu huolellisesti on oleellista, siten, että kyynärvarren suo-
ruuteen, kyynärpäiden asentoon ja etutassujen asentoon kiinnitetään huomiota. 
Kaikkien kasvattajien tulisi opetella kunnolla tunnustelemaan koiran rakenne. 
 
Kuva käyrästä etujalasta internetistä sivulta Abongton Park Veterinary Group 
 
 

 

 

4.3.3.2 Legg-Perthes 

 
Legg-Perthesin tauti tunnetaan myös nimillä Legg-Calve-Perthes ja reisiluun pään avaskulaarinen (verisuo-
neton) tai aseptinen (steriili) kuolio. Tautia tavataan lapsilla ja koirilla, röntgenlöydökset ja histologinen kuva 
ovat molemmilla samanlaiset. Koirilla suurin osa tapauksista on toispuoleisia ja sairautta tavataan etenkin 
monilla terrieri- ja kääpiökoiraroduilla, mutta myös muilla pienillä roduilla. Tautia esiintyy yhtä paljon urok-
silla ja nartuilla. Taudin syy on tuntematon, mutta muutokset johtuvat reisiluun pään verenkierron häiriöstä, 
joka johtaa luun kuolioitumiseen. Legg-Perthesin tauti on perinnöllinen ja sen on epäilty periytyvän auto-
somaalisesti väistyvästi ainakin manchesterinterriereillä, yorkshirenterriereillä, kääpiövillakoirilla, kääpiöpin-
sereillä ja mopseilla. 
 
Oireet alkavat 4-11 kuukauden iässä takajalan ontumana. Ontuminen on aluksi lievää ja pahenee vähitellen. 
Joskus ontuminen havaitaan äkillisesti tapaturman yhteydessä. Koira aristaa lonkkanivelen taivutusta ja ni-
velen liikerata on rajoittunut. Jos ontuminen on jatkunut pidempään, jalassa on havaittavissa sen käyttämät-
tömyydestä johtuva lihaskato. Molemminpuolisessa taudissa ontuminen voi olla vaihtelevaa tai jatkuvasti 
pahempaa toisessa jalassa.  
 
Koiran rotu yhdistettynä tyypillisiin oireisiin antaa aiheen epäillä Legg-Perthesin tautia. Diagnoosi voidaan 
varmistaa röntgenkuvauksen avulla. Oireiden alkaessa röntgenmuutokset ovat jo näkyvissä, mutta ne voivat 
olla vähäisiä ja muutosten näkymisen edellytyksenä on hyvälaatuiset röntgenkuvat. Röntgenlöydöksiä ovat 
reisiluun päässä olevat röntgenharvat pesäkkeet, lyhentynyt ja paksuuntunut reisiluun kaula, litistynyt ja epä-
tasainen reisiluun pää ja leventynyt nivelrako. 
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Legg-Perthesin taudin hoito on kirurginen. Leikkauksessa reisiluun pää ja kaula poistetaan. Leikkauksen jäl-
keinen kuntoutus on tärkeää, jotta koira alkaa käyttää jalkaansa kunnolla ja heikentyneitä lihaksia saadaan 

vahvistettua. Hoitamattomaan niveleen kehittyy ni-
velrikko ja koira jää ontuvaksi.  
 
Legg-Perthesin tautia on tullut jalostustoimikunnan 
tietoon cotoneilla 19 tapausta. Tautiin sairastunutta 
koiraa ei saa käyttää jalostukseen (Suomen Kennel-
liito). 
 
 
 
 
 
 
Vieressä oleva kuva on internetsivulta 
http://fhoguide.com/FHO-hip-problems.php 
 
 

 

4.3.3.3. Lonkkaniveldysplasia, HD 

 
Lonkkaniveldysplasia eli lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD, hip dysplasia) on jo pitkään tunnettu perinnöllinen 
koirien sairaus, jota on myös paljon tutkittu jo 70-luvulta lähtien. Monissa roduissa systemaattista vastusta-
mistyötä on tehty jo vuosia. Pienikokoisten koirien osalta dysplasian mahdollisuutta ei aikaisemmin pidetty 
lainkaan merkityksellisenä, mutta kun sitä on alettu tutkia, onkin ilmennyt, että myös pienissä roduissa sitä 
esiintyy. 
 
Lonkkadysplasia eli ”lonkkavika” on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä pe-
rinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit, mutta muu-
tokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan 
riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi, mitä pie-
nempi kontaktialue on. 
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö voi johtaa nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikutta-
vat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se pe-
riytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. 
Myös ympäristötekijöillä on merkittävä vaikutus lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen. Lonkkanive-
len kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. Lonkkavian 
vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla lonkkien röntgenkuvaukseen. Lonkkanivelen kasvuhäiriön 
periytyvyys on kohtuullinen. 
 
Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jäl-
keen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liit-
tää ne johonkin tapaturmaan. Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun 
nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. 
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Lonkkaongelma on 98 % symmetrinen, minkä vuoksi pienellä koiralla ei välttämättä ontumista huomata. 
Koira ei pysty ontumaan molempia takajalkoja yhtä aikaa. 
 
Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Vanhemmilla nivel-
rikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä 
oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois ta-
kaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan 
lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen. Selkä ja/tai etujalat kipeytyvät, lonkan liikeradat kaventuvat 
ja seuraa staattinen lihasjännitys reiden etuosalle. 
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. Ylipaino 
pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai 
suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. So-
piva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. 
 
Suomessa virallisissa lonkkakuvauksissa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian ar-
vosteluasteikkoa. Myös ns. epävirallisista kuvista saa useimmiten eläinlääkäriltä suuntaa-antavan lausunnon. 
Jalostustoimikunta kuitenkin suosittaa, että mikäli koirasta otetaan lonkkakuvat, ne otettaisiin virallisina, sillä 
sitä kautta kuvaaminen palvelee myös rotuamme. Ainakin paljon käytettävien jalostusurosten kuvaamista 
voi pitää suositeltavana, mutta saadaksemme lisää tietoa dysplasian esiintyvyyden selvittämiseksi tarvitaan 
luonnollisesti nykyistä enemmän kuvia kattavasti koko cotonkannasta. Paljon käytettyjen koirien jälkeläisten 
kuvaamisella saataisiin tietoa siitä, minkälaisia lonkkia ne jättävät cotonkantaan. Sillä on merkitystä kannan 
tulevalle kehitykselle, koska näitä jälkeläisiä usein käytetään jalostukseen. 
 
Lonkkakuvien arvosteluasteikko on seuraavanlainen:  
A: ei muutoksia 
B: lähes normaali/rajatapaus 
C: lievä 
D: kohtalainen (keskivaikea) 
E: vaikea. 
 
Cotoneiden jalostuksen tavoitteita suhteessa dysplasiaan pohdittaessa: 

- Esiintyykö dysplasiaa rodussamme – mitä tiedämme?  
- Kartoitus rotumme tilanteesta? Siihen tarvitaan kuvaustuloksia, mieluiten virallisia. 
- Ontumisesta tai sen puutteesta emme välttämättä tiedä, vaivaavatko lonkat koiraa. 
- Liittyykö dyplasia ”selkäjumeihin”, joita tiedetään kyllä esiintyvän cotoneilla? 
- Liittyykö dysplasia myös ns. ”cotonhyppelyyn” - pupuhyppelyyn, johon viitataan SKL:n uusimmassa 

artikkelissa lonkkadysplasiasta (SKL internetsivut: Lonkkanivelen kasvuhäiriö) 
 
Vain 28 cotonille on toistaiseksi tehty virallinen lonkkakuvaus. Näistä 12:lla on ollut A-lonkat, 3:lla B-lonkat, 
11:llä C-lonkat, yhdellä D-lonkat, ja yhdellä E-lonkat (Koiranetin lonkkakuvaustilasto 1988-2014 lausuntovuo-
sien mukaan, 3.9.2014). Epävirallisesti cotoneiden lonkkia on kuvattu jonkin verran, ja niistä saatuja tuloksia 
on muutama kerrottu terveyskyselyissä: 1xB, 1xB/C, 1xC, 1xC/D ja 2xD.  
 
4.3.3.4 Polven ristisidevammat 

 
Etummaisen ristisiteen repeämän on yleisin (kaikkien) koirien ortopedisistä ongelmista ja ontuman aiheutta 
ista. Ristisidevammojen taustalla on voimakas ponnistus ja jalan kiertyminen koiran liukastuessa tai kaatu-
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essa. Vammaa esiintyy eniten urheilukoirilla, cotoneista lähinnä agilityn harrastajilla. Myös nivelten tuleh-
dusmuutokset, osteokondroosi ja nivelrikkomuutokset altistavat ristisidevaurioille, jolloin ristiside pettää 
osittain ja heikkenee pikkuhiljaa. Suurin osa ristisidevaurioista onkin juuri näitä. Ristisidevammalle altistaa 
suora polvikulmaus. Jos toisen jalan ristiside pettää, pettää toisenkin jalan ristiside 50 % todennäköisyydellä 
vuoden sisällä. Osittaisessa vauriossa ei polvessa ole havaittavissa merkittävää löysyyttä, mutta polvi aristaa 
selvästi. Akuutissa vauriossa polven mediaalipuolella on turvotusta ja aristusta. Joskus osittain vaurioitunut 
ristiside voi parantuakin. Jos polvi on löysä ja kipeä, tulisi se viipymättä leikata. Lepo leikkaukseen saakka on 
erittäin tärkeää kierukkavaurion estämiseksi. Alttius ristisidevammoille on perinnöllinen. Ortopediaa teke-
viltä klinikoilta saatujen tietojen mukaan ristisidevammoja esiintyy cotoneilla melko paljon keski-iässä ja van-
hempina verrattuna muihin kirurgiaa vaativiin sairauksiin. Jalostustoimikunnan tietoon on tullut n.10 ta-
pausta, mutta luku on luultavasti suurempi todellisuudessa. Mitään eksaktia määrää ristisidevammojen esiin-
tyvyydestä ei valitettavasti vielä ole. Myös tätä asiaa on syytä jatkossa selvittää lisää. Ristisidevammoista 
kerrotaan tarkemmin liitteessä 10. 
 
4.3.3.5 Banderas Syndrooma, BNAt 

 
Viime vuosina käyttöön otettujen geenitutkimusten myötä on tullut mahdolliseksi testata cotoneita geeni-
testein. Tällä hetkellä cotoneille on käytössä geenitesti mm. hyperoksaluriaa, CMR:ää ja Banderas syndroo-
maa (oireyhtymää) varten. Banderas syndroomaa, jota kutsutaan myös Banderas neonataali ataksiaksi 
(BNAt) on perinnöllinen sairaus, joka on tähän mennessä löydetty vain cotoneilta. Sitä ei toistaiseksi ole ta-
vattu Suomessa, eikä meiltä ole tiettävästi vielä löydetty kantajiakaan. Kuitenkin, koska samoja koiria on käy-
tetty jalostuksessa niin USA:ssa kuin Euroopassakin, kannattaa Banderas syndrooman esiintyvyyttä seurata. 
Geenitestin avulla on mahdollista saada lisätietoa sairauden esiintyvyydestä. Ensimmäisiä Banderas coto-
neita raportoitiin jo vuonna 2002, joten BNAt ei ole mikään uusi sairaus, vaikka se ei olekaan vielä kovin 
tunnettu. 
 
Cerebellum eli pikkuaivot on se aivojen osa, joka koordinoi liikkeitä. Jos se ei toimi normaalisti, koiralta puut-
tuu kyky kontrolloida liikkeitään, mitä nimitetään ataksiaksi. On olemassa muitakin ataksiatyyppejä, esim. 
suomenajokoirilla tunnetaan oma perinnöllinen ataksia, jolle on olemassa geenitesti. Jotkut ataksiat ovat ai-
vojen infektion tai vaurion aikaansaamia, mutta BNAT:sta tiedetään, että se johtuu perinnöllisestä geneetti-
sestä mutaatiosta. Sitä aiheuttava, cotoneilla esiintyvä geeni, on pystytty eristämään Missourin yliopistossa. 
Mutaation on tapahtunut ”glutamaatti reseptori”-geenissä, joka säätelee pennun aivojen kykyä oppia moto-
risia taitoja, kuten esim. käveleminen, syöminen, seisominen jne.  
 
Kaikki geenit esiintyvät pareina, ja niin kauan, kuin koiralla on yksi normaali geeni, niiden pikkuaivot kehitty-
vät normaalilla tavalla. Jos paritetaan kaksi koiraa, jotka molemmat kantavat yhtä mutatoitunutta geeniä, voi 
joihinkin pentuihin periytyä kaksi mutanttigeeniä. Silloin glutamaattireseptorit eivät pikkuaivoissa kehity, ja 
pennulla on siten Bandera’s neonataali ataksia.  
 
Pennut, joilla on kaksi mutaatiogeeniä, vaikuttavat aluksi aivan normaaleilta cotonin pennuilta. Syntymän 
jälkeen ne liikkuvat pentulaatikossa emän hoitoa saadakseen. Niiden paino nousee ensimmäisten viikkojen 
aikana normaalitahtia, ja muutoinkin niiden kehitys vaikuttaa sujuvan ihan hyvin. Emäkin suhtautuu niihin 
aivan, kuten muihin pentuihin. Pennut ovat yhtä älykkäitä ja persoonallisia kuin normaalipennut. Ne kiintyvät 
kasvattajaan ja kasvattaja niihin. Mutta noin kolmen viikon iässä, siinä vaiheessa, kun pentujen pitäisi osata 
seistä ja liikkua pentulaatikossa, ne eivät enää olekaan normaaleja. Ne voivat aina uudelleen ja uudelleen 
yrittää seistä, mutta kaatuvat jommallekummalle puolelle. Taikka ne ovat vähitelle vain enemmän tai vähem-
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män voimattomia. Neljän viikon jälkeen näkyy selvästi, ettei kaikki ole kunnossa. Pennut eivät kävele lain-
kaan. Niitä pitää auttaa mm. syömisessä. Tässä vaiheessa tilanne alkaa olla hyvin huolestuttava. Jos kaikki 
pennut ovat sairastuneet, voi olla vaikeampaa nähdä, että jokin on pielessä. Mutta jos samassa pentueessa 
on normaaleja ja sairaita pentuja, tulee ero kehityksessä selvästi esille. Valitettavasti mitään hoitoa sairau-
teen ei ole. Pennut eivät kehity elinkelpoisiksi, ja ne täytyy lopettaa. Onneksi sairauden varalta on olemassa 
geenitesti, jolla kantajat saadaan esille. 
 
Sairauden nimi juontuu coton de tuléar -pennusta nimeltä Bandera, joka ei osannut liikkua normaalilla ta-
valla. Kun sen pentuesisarukset alkoivat liikkua ja tutkia maailmaa, Bandera jäi jälkeen. Se halusi juosta ja 
leikkiä niiden kanssa, mutta se ei pystynyt koordinoimaan liikkeitään. Mitä enemmän se yritti kävellä, sitä 
enemmän se kaatuili. Se vietiin tutkittavaksi eräälle eläinneurologille Missourissa USA:ssa, ja tämä käynnisti 
tutkimuksen, mitä kautta tämä sairaus löydettiin. Vastasyntyneiden ataksia on oikeampi termi tälle Banderan 
sairaudelle. Koordinaatiota hallitaan pikkuaivojen alueella. Vastasyntyneen ataksiassa tämä alue aivoissa ei 
toimi oikein, ja pennut eivät ikinä opi kävelemään normaalisti.  
 
Antagen kertoo tutkineensa hiukan alle 200 eurooppalaista cotonia Banderaksen varalta. Tutkituista 7% on 
todettu kantajiksi (9% oli ollut odotettu tulos muiden tutkimusten perusteella). Genomia on tutkinut Bande-
raksen varalta 146 eurooppalaista cotonia, joista 109 on ollut terveitä, 36 (25%) kantajia ja 1 coton on ollut 
sairas. 
 
4.3.3.6 Hiivatulehdukset 

 
Terveyskyselyiden mukaan monella koiralla on ilmennyt hiivan aiheuttamia ongelmia iholla, korvissa ja tas-
suissa. Hiivan aiheuttamia oireita ovat rapsuttelu ja alueen, kuten esim. tassujen, nuoleminen. Korvissa hiiva 
voi aiheuttaa selvän tulehduksen. Hiivaan liitetään myös turkin värjääntyminen niiltä kohdin, missä karva 
pysyy usein kosteana: tassut, mahanalus, kuono ja silmänaluset. Taustekijänä hiivatulehduksille voi olla esim. 
allergia tai ongelma immuunipuolustuksessa. 
 
4.3.3.7 Koirangeenit –tutkimushanke ja geenitestaus 

 
Koirangeenit -tutkimus on Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanilla tehtävä, profes-
sori Hannes Lohen johtama koirien geenitutkimus. Koirien perimä kartoitettiin 
muutama vuosi sitten ja sen myötä on avautunut huikeita mahdollisuuksia eri ro-
tujen perinnöllisten sairauksien, rakenteen, värin, koon ja erilaisten käyttäytymis-
piirteiden geenitaustojen selvittämiseen. Koirien ainutlaatuinen populaatiohisto-
ria ja roturakenne ovat suotuisia geenitutkimukselle. Verrattuna vastaaviin tutki-
muksiin ihmisillä, koirien geenitutkimuksessa geenejä voidaan löytää merkittävästi pienemmällä näytemää-
rällä jopa monitekijäisiin sairauksiin. 
 
Geenitutkimuksen tavoitteena on tunnistaa geenivirheitä erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin ja muihin ominai-
suuksiin eri roduissa, kehittää sairauksille geenitestejä jalostuksen apuvälineeksi ja soveltaa saatua tietoa 
ihmissairauksien selvittämiseen. Geenilöytö avaa aina myös mahdollisuuksia tautimekanismien ymmärtämi-
seen ja se luo pohjaa diagnostiikan, hoitojen ja mahdollisten lääkkeiden kehittämiseen. 
 
Coton de tuléareista on kerätty näytteitä Hannes Lohen geenitutkimusta varten. Näytteitä on vuoden 2014 
lopussa geenipankissa noin 400 kpl. Yhdistyksemme tavoitteena on päästä mukaan tutkimukseen, jonka 
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avulla olisi mahdollista kehittää geenitesti cotoneiden perinnöllistä harmaakaihia varten. Tällä hetkellä coto-
neiden näytteitä käytetään PRA-tutkimuksessa. Lisäksi kaikki kerätyt näytteet tallennetaan koirien DNA-
pankkiin, ja koiran sekä omistajan tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan. Cotoneita on osallistunut 
myös arkuus- ja ääniarkuustutkimuksiin. Laaja näytemäärä päivitetyin terveystiedoin yhdistettynä tietoihin 
muista koiran ominaisuuksista (esim. käyttäytyminen) mahdollistaa lukemattomat erilaiset geenitutkimuk-
set. Näytteitä kerätessä olemme usein tilanteessa, että sukutaulun kriittinen koira on saatettu lopettaa tai 
menehtyi hiljattain, eikä näytettä ole enää mahdollista saada. Tämä on erityisen yleistä vakavien sairauksien 
kohdalla.  
 
On hyvin tärkeää, että niiden koirien terveystiedot, joista tämä ns. Lohen näyte on otettu, käydään päivittä-
mässä Koirangeenit-tutkimushankkeelle. Se käy helposti netissä, sillä jo Koirangeenit-etusivulta löytyy valinta 
Päivitä koirasi terveystiedot tästä. Joulukuussa 2014 Koirangeenit-hankkeeseen on erityisesti pyydetty päi-
vittämään niiden koirien tiedot, jotka pelkäävät ukkosta tai ilotulitusta, ja tästä jäsenistöa informoitiin erik-
seen. Lisäksi tulisi jokainen näytteen antanut koira ilmoittaa jalostustoimikunnalle, koska se kokoaa sukutau-
luja kaihitutkimusta varten niistä koirista, joista näyte on saatu. 
 
Kesällä 2013 tuli markkinoille suomalainen geenitesti MyDogDNA, jonka hinta on tällä 
hetkellä hyvinkin kohtuullinen. MyDogDNA:n avulla on mahdollisuus saada koiran status 
CMR:n, hyperoksalurian ja tulevaisuudessa myös Bandera’s syndrooman varalta. Sen li-
säksi MyDogDNA antaa tietoja muistakin periytyvistä ominaisuuksista. MyDogDNA on 
suomalaisen Genoscoperin tutkimuspaketti. Genoscoper tekee myös viralliset polveutu-
mistutkimukset Suomessa. Geenitestejä suorittavia laboratorioita ovat lisäksi Antagene (Ranska), Genomia 
(Tsekki) ja Optigen (USA). 
 
Geenitestauksen tulee koko ajan tärkeämmäksi jalostussuunnitelmia tehtäessä. Nykyisen tiedon valossa suo-
malaisessa cotonpopulaatiossa on merkittävä määrä tutkittavissa olevien perinnöllisten sairauksien kantajia, 
koska paljon käytettyjen koirien joukossa on kantajia ja ainakin yksi sairaskin, kts. liitteet 11 ja 12. 
 

4.3.4 Yleisimmät kuolinsyyt 
 

 
Kaavio 5. Yleisimmät 
kuolinsyyt viimeisen 10 
vuoden aikana (lähde 
Koiranet) 
 
 
 
 
 
 
 

Edellä oleva kaaviokuva perustuu niihin 185 koiran kuolinsyyhyn, jotka on ilmoitettu Koiranetissä vuosina 
2003-2013. Cotoneiden keskimääräinen elinikä on ko. kuolinsyytilastossa ollut viimeisimmän 10 vuoden ai-
kana 9 vuotta 10 kk, eli varsin pitkäikäisestä rodusta on kyse. Viiden koiran ilmoitetaan tilastossa eläneen yli 
15 vuotta ja kahden peräti yli 17 vuotta. On huomattava, että nuoria koiria kuolee tapaturmissa, joten ne 
laskevat keskimääräistä elinikää hiukan ”hämäävästi”. 

Yleisimmät kuolinsyyt 2003-2013
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Koiranetin mukaan yleisimpiä kuolinsyitä ovat vanhuus, tapaturmat ja syöpä, joskin ”kuolinsyytä ei ilmoi-
tettu” on melko yleinen nimike tilastossa. Tapaturmat ovat merkittävä ryhmä kuolinsyitä. Kasvattajien tulisi-
kin mainita pennunostajille cotonin vilkkaudesta ja reaktioherkkyydestä, jotka saattavat johtaa liikenneon-
nettomuuksiin ja esim. putoamisiin. 
 

4.3.5 Lisääntyminen 
 
Cotoneilla ei ole erityisiä ongelmia lisääntymisen suhteen. Saatujen terveyskyselyiden perusteella jotkut 
urokset ovat niin innokkaita astujia, että ovat tarvinneet sen vuoksi apua astutustilanteessa. 
 

 

4.3.6 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 
 
Coton de tuléarin rakenteessa ei ole lisääntymisongelmille altistavia piirteitä. Myöskään muita sairauksille 
altistavia piirteitä ei cotonin rakenteessa suoranaisesti ole, mutta suhteessa runkoon lyhyehköt etujalat saat-
tavat olla yhteydessä etujalkojen ulospäin kääntymiseen (kappale 4.3.3.2.) Patellaluksaatiot ja vähäiset pol-
vikulmaukset sekä ristisidevammat liittyvät moneen kääpiökoirarotuun, eivätkä niin oleellisesti nimenomaan 
cotoneihin. Samoin Legg-Perthesin tautia esiintyy juuri kääpiökoiraroduilla. 
 
Hammaskivi ja suutulehdukset sen sijaan ovat ryhmä sairauksia, jotka ovat hyvin yleisiä cotoneilla. Pieniko-
koiset leuat, hampaiden asettuminen suuhun, pienehkö purentavoima ja muut syyt herkistävät cotonit mo-
nen kääpiökoirarodun tavoin hammaskivelle ja sitä kautta parodontiitille. Tästä voi pahimmillaan kehittyä 
suutulehdus, jopa elimistön yleistulehdus. Eläinlääkäreiden kertoman mukaan tyypillinen hammaskivenpois-
toon ja parodontiitin hoitoon tuleva potilas on ”pieni valkoinen koira”. Kasvattajien olisikin syytä aiempaa 
huolellisemmin opastaa pennunostajia hampaiden ja suun hoitoon. 
 

4.3.7 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 
 
Coton ei ole aiemmin tässä ohjelmassa (kappale 4.3.) kuvattujen kartoitustietojen perusteella terveydellisesti 
eikä lisääntymisen suhteen varsinainen ongelmarotu. Silti tulevaisuuden haasteina rodussa voidaan tällä het-
kellä pitää rakenteeseen liittyviä asioita, joista kerrotaan enemmän seuraavissa kappaleissa. Terveyteen liit-
tyviä haasteita on silmäsairauksissa, selkäsairauksissa, polvissa sekä eturaajojen kehityshäiriöissä.  
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4.4 Ulkomuoto 

 

4.4.1 Rotumääritelmä 
 
Yleisvaikutelmaltaan coton de tuléar on pieni ja pitkäkarvainen seura-
koira, jolla on valkoinen puuvillamainen karvapeite. Cotonin olemuk-
sesta tulisi näkyä heti rodun iloinen ja seurallinen luonne. Cotonin tulee 
erottua selvästi havannankoirasta/lhasa apsosta/bolognesesta. Vaikka coton on pieni koira, on se silti luus-
tokas verrattuna esim. maltankoiraan. 

 
Coton de tuléarin tulee olla korkeuttaan pidempi, säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 2:3. Eli coton 
on hieman korkeuttaan pidempi. Koirakannassa esiintyy mittasuhdevirheitä. Rodussa on koiria, jotka ovat 
selvästi korkearaajaisia. Vastaavasti rodussa esiintyy myös matalaraajaisia koiria, jotka ovat usein rungoltaan 
pitkiä. 
 

        
Koira neliömäinen   Koira pitkä  
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Cotonin pään tulisi olla ylhäältä katsottuna kolmiomainen sekä lyhyt. Otsapenger on vähäinen, kallon pituus 
suhteessa kuononpituuteen 9:5. Kuono-osan tulee olla suora eikä liian siro. Kallo-osan tulee olla edestä kat-
sottuna hieman kaareva ja pituuteensa nähden melko leveä. Kulmakaarien tulee olla vain hieman erottuvat 
ja otsauurteen vähäinen, niskakyhmy ja niskan kaari tulevat olla tuskin havaittavat. Poskikaarien tulee olla 
hyvin kehittyneet.  
 
Alla olevissa kuvissa on esimerkkejä oikeanlaisista cotonin päistä. 
 

              

        
 
Pään mittasuhteissa ja malleissa on havaittavissa melko paljon epäyhtenäisyyksiä.  Osalla koirista päät ovat 
liian voimakkaita ja pyöristyneitä sekä kuono-osa on lyhyt.  Toisaalta tapaa myös koiria, joilla on kapeita pitkiä 
päitä, myös kuono-osat ovat selvästi pitkiä. Kuono-osat ja leuat ovat myös kapeita, mikä osaltaan altistaa 
hammasmuutoksiin (pienet olemattomat hampaat, hammaspuutokset, väärät purennat). 
 
Rotumääritelmässä mainitaan vakavina virheinä liian mm. kapea kallo sekä epäsuhde kallon ja kuonon välillä. 
Alla olevassa kuvassa koiralla on pitkänmallinen pää ja kuono. 
 

 
 
Eturaajojen tulee olla pystysuorat. Rodussa on tällä hetkellä melko paljon kierteisiä eturaajoja. Koirilla on 
kierteisyyttä kyynärvarressa. Usein myös käpälät ovat kääntyneet ns. ranskalaisittain eli sivulle ja ulospäin. 
Monilla koirilla eturaajojen ranteiden väli on myös ahdas (ranteet lähellä toisiaan, jopa lähes yhdessä). Coto-
neissa tavataan myös ulkonevia kyynärpäitä. Vääristyneet eturaajat aiheuttavat monelle koiralle kipua. Ulko-
kierteiset eturaajat ja ulkonevat kyynärpäät ovat vakava virhe rodussa. Yhteistyö ulkomuototuomareiden 
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kanssa olisi nyt hyvin tärkeää. Näyttelyarvosteluissa etujalkojen suoruuteen tulisi kiinnittää aiempaa enem-
män huomiota. Etujalkojen tunnustelu huolellisesti on oleellista, siten, että kyynärvarren suoruuteen, kyy-
närpäiden asentoon ja etutassujen asentoon kiinnitetään huomiota. 
 

      
Yllä olevissa kuvissa koirilla suorat raajat 

 

            
           Koiralla käyrät eturaajat, lisäksi                Käyrät eturaajat, ahdas edestä              Suorat raajat, niukat taka- 
           pitkä sekä kapea pää,             kulmat, selkälinja kaunis, 
           ja pitkä kuono-osa           mutta lyhyehkö, koira 

        hieman neliömäinen 
 
Takaraajojen tulee olla takaa katsottuna pystysuorat. Rodussa ilmenee kintereiden ahtautta, jopa pihtikint-
tuisia koiria. Rotumääritelmä mainitsee nämä vakavina virheinä. 
 
Hännän tulee rotumääritelmän mukaan olla alas, selkärangan jatkeeksi kiinnittynyt. Levossa koira laskee hän-
nän alas, mutta liikkeessä hännän tulee kaartua “iloisesti” selälle, hännän kärki niskaa, säkää, selkää tai lan-
netta kohti. Rodussa on havaittu lisääntyneen häntien virheet. Häntä on liian tiukka selänpäällä rullalla oleva, 
joka on yleensä ylös kiinnittynyt. Lisäksi nykyään näkee suoria häntiä, jolloin häntä jää “noutajamaisesti” se-
län jatkeeksi, rotumääritelmässä nämä mainitaan hylkäävänä virheenä. Vääräasentoinen häntä liittyy vää-
rään lantion asentoon. Osalla koirista häntä ei koskaan nouse iloisesti kaartuen, osalla koirista häntä on huo-
nosti kannettu, koska koira on epävarma.  
 

     
    koiralla oikein kannettu häntä              koiralla turhan tiukka  koiralla liian avoin häntä 
                ja korkealle kiinnittynyt häntä 
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Cotonin lantio on lyhyt, viisto ja lihaksikas. Vaakasuora tai liian kapea lantio on virhe rodussa. Rodun erityis-
piirteinä voidaan pitää turkkia, selkälinjaa sekä liikkeitä. Tyypillisin on cotonin turkki, jonka mukaan rotukin 
on saanut nimensä. 
 

      
 
Karvan tulee olla hienoa, taipuisaa ja puuvillamaista, ei koskaan kovaa tai karkeaa. Karvapeitteen tulee olla 
tiheä ja runsas, kuohkea/pöyhkeä. Se saa olla vain hieman laineikas. Turkin kuuluu olla ikään kuin puuvilla-
pallo. Turkin pohjaväri on valkoinen. Korvissa voi olla hieman vaaleanharmaata väriä (valkoisten ja mustien 
karvojen sekoitus, joka antaa vaaleanharmaan vaikutelman) tai hieman vaaleankellertävää väriä (valkoisten 
ja kellanruskeiden karvojen sekoitus, joka antaa vaaleankellertävän vaikutelman). Mikäli karvapeitteen val-
koinen yleisväri ei muutu, edellä mainittuja värejä voidaan hyväksyä muualla rungossa, mutta ne eivät ole 
toivottavia. Nykyään coton de tuléarien karvanlaaduissa ja määrissä on eroavaisuuksia. Turkit ovat muuttu-
neet työläämmiksi ja vaativat hyvin säännöllisen hoidon. Cotoneilla on myös liian laskeutuvia ja raskaita turk-
keja, ja turkeissa on hyvin paljon samaa kuin havannankoiralla. Lisäksi löytyy selvästi niukkaturkkisia koiria, 
joille ei kasva kunnon karvapeitettä koskaan. Cotoneissa on myös koiria, jotka ovat hyvin turkikkaita, karva 
on paksua, hyvin tiheää ja sitä on paljon. Tämä näkyy mm. siinä, että koiralta häviää rodunomainen malli sekä 
linjat. Cotonin turkin ei tarvitse ylettyä maahan saakka.  Cotoneissa näkee jonkin verran koiria, joilla on ki-
hartuva karva. Karvapeitteen laaduissa on myös eroavaisuuksia, karkeasta pehmeään. Rotumääritelmän mu-
kaan vakavia virheitä on liian lyhyt, laineikas tai kihara karvapeite. Hylkäävinä virheinä mainitaan epätyypilli-
nen, säkkärä, villava tai silkkinen karva.  
 
Nuorella cotonilla karvapeite on usein pehmeä, pumpulimainen ns. pentuturkki. Koira tekee karvanvaihdon 
n. 1-1,5 vuoden iässä ja tämän jälkeen karvapeite muuttuu enemmän puuvillamaiseksi. Useasti pentuturkki 
on runsaampi kuin aikuisen koiran karvapeite.  
 

    koira täysin pentukarvassa  koiralla liian laskeutuva ja suora karva 
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         kiharaturkkinen pentu  sama koira aikuisena 

 
Väriltään cotonit ovat nykyään valkoisempia kuin ennen. Coton de tuléarin väri yleensä haalenee tai häviää 
iän myötä. Värikkäät pennut myydään usein kotikoiriksi ja niitä tapaa harvemmin näyttelyissä. Pigmentin 
säilymisen kannalta olisi tärkeää käyttää jalostukseen koiria, joissa on väriä. Toivottavaa olisi, että cotonilla 
olisi täysi pigmentti silmissä, kirsussa ja huulissa. Pigmentti on yleensä musta, mutta ruskea sallitaan. Coto-
neilla rotumääritelmän vastainen väri on musta: mikäli koirassa on yksikin juureen saakka täysin musta väri-
läiskä, on se hylkäävä virhe. 
 

       
                      värillinen pentu 8 vk iässä   sama koira 1½-vuotiaana 

 
Coton on malliltaan ja linjoiltaan hieman erilainen kuin muut sukulaisrodut (esim. bichon frise, havannan-
koira, maltankoira, bolognese). Sen selkälinja on vahva ja loivasti kaareva. Selkälinja kaartuu säkän jälkeen 
loivasti ja lantio on lyhyt sekä viisto. Varsinkin koiran seisoessa selkälinja korostuu. Liikkeessä selkälinja pysyy 
kiinteänä ja häntä kiertyy iloisesti selän päälle. Cotonilla ei ole pitkää kaulaa, mutta kaula on hieman kaareva 
ja liittyy sulavasti lapoihin. Selkälinjoissa on havaittavissa, että selän mitta on pidentynyt. Näyttelyissä näkee 
koiria, jotka ovat selvästi pitkärunkoisia. Lisäksi suorat selkälinjat ovat asia, johon on kiinnitettävä huomiota. 
Selvästi lyhytrunkoisia cotoneita tapaa nykyään harvoin. Cotoneissa on myös koiria, joilla on liian vahvasti 
kaareva selkälinja tai koira on selvästi takakorkea.  
 

         
Yllä olevilla koirilla on oikein ja kauniisti kaareutuvat selkälinjat 
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Koira pitkärunkoinen ja                            Koira on takakorkea; turhan kaareva selkä 
turhan suoraselkäinen 

 
Liikkeet ovat cotonilla lyhyttä, nopeaa ravia. Rotumääritelmä sanoo, että liikkeet ovat vapaat ja vaivattomat, 
ei kovin maatavoittavat. Liikkeet ovat vakaat sekä yhdensuuntaiset. Cotonin ei kuulu liikkua pitkällä takapot-
kulla, kuten esim. havannankoira tai lhasa apso. Pitkien lanneosien lisääntyessä cotoneihin on tullut koiria, 
joilla on rodulle epätyypillistä pitkää taka-askelta. Liikkeessä korostuu myös cotonin iloinen luonne. 
 

      

   
 
Cotonin koko puhuttaa paljon niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Rotumääritelmä sallii laajan säkäkorkeuden 
vaihtelun: säkäkorkeus on uroksilla 26–28 cm, nartuilla 23 – 25 cm; sallittu vaihtelu +2 tai –1 cm; rotumääri-
telmän mukainen paino on uroksilla 4–6 kg, nartuilla 3,5–5 kg. Esimerkiksi näyttelyissä näkee hyvinkin eriko-
koisia koiria, jopa samassa luokassa, silti koirat menevät mittaan. Cotonin kokoon vaikuttaa paljon myös koi-
ran vahvuus, luustokkuus sekä rungonmitta. Suomessa on huomioitava, että koko ei saa enää kasvaa. 
 
Näyttelyissä korkeasti palkittavia koiria käytetään usein jalostukseen, joten näyttelyt ja siellä palkitut koirat 
ohjaavat sinällään jalostusta. Tämä tekee myös ulkomuototuomareiden tehtävän haastavaksi, koska heidän 
tulisi osata tulkita rotumääritelmää oikein ja huomioida virheiden vakavuudet omissa arvosteluissaan. Rotu-
yhdistys myös suosittelee näyttelykäyntiä jalostuskoirille. Kehissä käy rekisteröinteihin nähden vähän koiria. 
Suomessa vain muutama näyttely pääsee osanotoltaan isoihin koiramääriin (yli 30). Keskimäärin kehässä on 
n. 10-20 cotonia. Tuomareiden toivottaisiin kiinnittävän huomiota tämän päivän koirien rakenteisiin ja oike-
aan cotonin malliin. Näyttelyissä palkitaan hyvinkin huonolla rakenteella olevia koiria. Tämä ohjaa pitkälti 
jalostusta, koska kasvattajat käyttävät mielellään näyttelyissä menestyneitä koiria.  
 
Suomen muotovalion, FI MVA – arvoon tarvitaan vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kol-
melta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava yli 24 kk:n iässä. 
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4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 
Näyttelyt ohjaavat jalostusta osittain. Ulkomuototuomareiden arvioilla koirista on merkitystä, joskin niihin 
pitää suhtautua varauksella, koska arviointia ohjaa usein myös tuomarin omat mieltymykset suhteessa rotu-
määritelmään. Suomalaiset kasvattajat ovat nykyään valveutuneimpia sen suhteen, että näyttelyt eivät ole 
sama asia kuin jalostus. Pitkän tittelirivin omaava koira ei välttämättä ole hyvä periyttäjä. 
 
Yhdistys suosittelee, että jalostukseen käytettävä koira on käynyt näyttelyissä ja olisi palkittu vähintään ar-
vosanalla EH (=erittäin hyvä), mikä voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasa-
painoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteel-
lisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle. 
 
Koiran jalostusarvoa ei välttämättä kannata arvioida näyttelymenestyksen perusteella. Näyttelyissä näkee 
palkittavan koiria, joilla on virheitä rakenteessa ja suhteessa rotumääritelmään. Suuren turkin alle koiran vir-
heet piiloutuvat helposti. Ulkomuotoa pitäisi kasvattajan arvioida kriittisesti jalostusvalintoja tehdessään. 
Näyttelyarvosteluita tarkemman arvion koirasta saisi jalostustarkastuksella, ja niitä jalostustoimikunta halu-
aakin järjestää jatkossa vuosittain. 
 
Rodun yhdistys on tähän mennessä järjestänyt 4 kertaa ulkomuototuomarin pitämän jalostustarkastuksen. 
Koiria näissä on ollut arvioitavana 10-20. Jalostustarkastuksessa on pääsääntöisesti ollut ns. kotikoiria, jotka 
eivät käy näyttelyissä. Lisäksi jalostusneuvoja on tehnyt joitakin yksittäisiä jalostustarkastuksia. 
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
 
Rodun käyttötarkoitus on seurakoira. 
 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
 

- tyyppierot ja koko 
- selkälinja 
- kierteiset eturaajat 
- polvet – pihtikinttuisuus 
- pään malli 
- turkin laatu ja määrä 
- väärät mittasuhteet 
- liikkeet (showkoira , liian pitkä takapotku) 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTU-
MISESTA 
 
5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

 
Käytetyimpien jalostuskoirien taso on kirjava. Jalostukseen on käytetty erikokoisia, erinäköisiä ja erimallisia 
koiria. Joukossa on näyttelyissä korkeasti palkittuja koiria sekä koiria, joita on käytetty vain muutamassa näyt-
telyssä. Joukossa on myös muutamia koiria, joita ei ole käytetty näyttelyissä lainkaan. 
 
Rodussamme käytetään usein jalostukseen uroksia siten, että jo nuorella koiralla saattaa olla paljon pentu-
eita, ennen kuin on mahdollista nähdä, minkälaista jälkeä se tuottaa. Jalostukseen käytettävän nartun tulisi 
olla iältään kaksivuotias, ja uroksen 3-4 –vuotias, jotta sen ominaisuuksista saadaan tarpeeksi tietoa ennen 
varsinaista jalostuskäyttöä. Tyypillisten ikä perinnöllisten sairauksien puhkeamiselle on 3-4 vuotta. Nyrkki-
sääntönä pidetään, että kahden pentueen jälkeen odotetaan, kunnes jälkeläiset pääsevät 2-3 vuoden ikään, 
ja niiden tärkeimmistä ominaisuuksista saadaan tarpeeksi tietoa (Katariina Mäki, 2010). Esim. polvien suh-
teen olisi tärkeää, että alle 3-vuotiaina käytetään vain 0-polvisia koiria, sillä patellaluksaatio on etenevä sai-
raus, jossa tulos voi muuttua pahimmillaan jopa 0->3 3-vuotistarkastuksessa. 
 
Joidenkin rodussa paljon käytettyjen koirien tiedetään kantavan/kantaneen perinnöllisiä sairauksia, kuten 
kaihia, PRA:ta ja CMR:ää sekä hyperoksaluriaa. Muutama 1990-luvulla paljon käytetty uros todettiin myö-
hemmin PRA-sairaaksi, ja näillä koirilla on paljon jälkeläisiä toisessakin polvessa. Kantajat ja sairaat koirat 
ovat levittäneet sairausgeenejä jälkeläisiinsä ja sitä kautta rodun populaatioon. Tällä asialla on suuri merkitys 
jalostuksen tavoiteohjelman toimenpiteitä määriteltäessä. Yhdessä kasvattajien kanssa olisi tarpeellista 
käynnistää selvitysprojekteja, jotta saataisiin tietää, kuinka laajasti nämä sairausgeenit ovat populaatiossa 
levinneet. 
 
Taulukko 9. Käytetyimpien urosten jälkeläisten terveystutkimukset, rekisteröintivuosi 2000-2013 (lähde Koi-
ranet), taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. 
 

 Uros Synt. 
vuosi 

Pennut Polvet Silmät 

Pentueet Yhteensä  Vuoden 
aikana 

Toisessa 
polvessa Tutkittu Sairas Tutkittu 

% 
Sairas 
% Tutkittu Sairas Tutkittu 

% 
Sairas 
% 

1 FIN MVA PL MVA MICHEL 
NABILA'S CALL ME CARO 2000 36 140 0 284 39 2 28% 5% 38 6 27% 16% 

2 
FIN MVA LTJV-06 G-
LAVANONO PRATELE 
JETYNKY 

2004 32 123 0 188 39 4 32% 10% 39 8 32% 21% 

3 BOLERO VOM COTON AM-
BIENTE 2006 27 110 0 152 31 8 28% 26% 26 2 24% 8% 

4 FI MVA MERIHELMEN KOMI-
SARIO PALMU 2006 28 105 0 148 20 3 19% 15% 20 2 19% 10% 

5 DONATO 'T KATOENNESTJE 2004 27 102 12 142 17 0 17% 0% 17 1 17% 6% 

6 
FI MVA EE VMVA NO MVA 
EE VETIVER DE LA VANILLE 
BOURBON 

2004 28 100 0 423 33 4 33% 12% 33 3 33% 9% 

7 SPRIGHTLY FELLOW'S QUA-
LITY ONE 2004 22 87 0 54 20 4 23% 20% 21 3 24% 14% 

8 EIFFEL TOWER DES FLEURS 
D'ALOES 2009 19 81 19 38 14 1 17% 7% 14 0 17% 0% 

9 RU MVA VICKO DU PRINCE 
DES OLIVIERS 2004 25 78 44 87 9 0 12% 0% 9 0 12% 0% 

10 MERIHELMEN HARLEY-DA-
VIDSON 2008 16 74 7 65 12 3 16% 25% 12 0 16% 0% 

11 KARVAMÖÖMÖN RINTINTIN 2003 21 71 0 78 14 1 20% 7% 15 1 21% 7% 
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 Uros Synt. 
vuosi 

Pennut Polvet Silmät 

Pentueet Yhteensä  Vuoden 
aikana 

Toisessa 
polvessa Tutkittu Sairas Tutkittu 

% 
Sairas 
% Tutkittu Sairas Tutkittu 

% 
Sairas 
% 

12 ENSOLEILLEE MATINEE BA-
TISKAJ 2006 22 66 0 100 13 5 20% 38% 13 1 20% 8% 

13 MERIHELMEN FAZERIN KARL 2008 12 65 0 37 8 1 12% 12% 8 0 12% 0% 

14 FIN MVA PT MVA CARTOON-
LAND'S NUMBER ONE 1997 19 63 0 226 20 2 32% 10% 20 1 32% 5% 

15 FIN MVA SOWETO DE 
L'ECHO DES ELINGUES 2001 19 60 0 265 23 2 38% 9% 24 2 40% 8% 

16 LITTLE DICKENS V.D. ROSA 
ALBA 2001 16 58 0 81 13 4 22% 31% 13 1 22% 8% 

17 COTONEN VELI PUOLIKUU 2008 14 58 6 14 6 0 10% 0% 7 0 12% 0% 

18 FIN MVA KARVAMÖÖMÖN 
ORM ONNEKAS 2003 15 57 0 67 22 5 39% 23% 23 1 40% 4% 

19 KARVAMÖÖMÖN PRIAPOS 2006 16 57 5 42 10 3 18% 30% 10 1 18% 10% 
20 ILVESKOSKEN DON QUIJOTE 2008 16 56 17 6 3 1 5% * 2 0 4% * 

21 C.I.B FIN MVA EE MVA 
RIFELIN ADO ATANEQ 2001 13 55 0 128 14 3 25% 21% 14 1 25% 7% 

22 FI MVA EE MVA KEVECOT-
TON HERO'S SON 2008 20 55 9 29 7 2 13% 29% 6 0 11% 0% 

23 C.I.B FI MVA NO MVA CAR-
TOONLAND'S CHARLY 2007 15 55 0 199 22 2 40% 9% 18 2 33% 11% 

24 EE MVA MERIHELMEN JÄÄ-
KARHUN PENTU 2002 14 54 0 49 11 2 20% 18% 12 2 22% 17% 

25 KARVAMÖÖMÖN NEIL 
YOUNG 2005 16 54 0 32 11 4 20% 36% 7 1 13% 14% 

26 EE MVA LT JMVA LV JMVA 
WAIKIKI VOM FELSENKELLER 2008 13 54 0 58 12 1 22% 8% 12 1 22% 8% 

27 MERIHELMEN KUNINGAS-
NAMI 2006 11 53 0 77 8 0 15% 0% 8 0 15% 0% 

28 ANDRÁSPUSZTAI TOM-
MYBOY 2004 16 52 0 89 12 1 23% 8% 12 1 23% 8% 

29 D'ELETE LIONA MIVOVO 2003 12 50 0 9 6 1 12% 17% 7 0 14% 0% 

30 SUBÁRASHIL HOSHI HIKÁRI 
ESTEBAN 2009 11 50 4 24 8 2 16% 25% 8 0 16% 0% 

31 D'ELETE AVENSIS 2000 12 49 0 45 12 0 24% 0% 12 1 24% 8% 

32 C.I.B FIN MVA EE MVA RU 
MVA MILLBAYS ALFONSO 2001 19 49 0 56 9 1 18% 11% 9 0 18% 0% 

33 KIN-SEI QUTAYBAH 2004 13 49 0 29 13 1 27% 8% 13 0 27% 0% 

34 MERIHELMEN QATARIN ÖL-
JYSHEIKKI 2011 10 46 30  1 0 2% * 1 0 2% * 

35 SUBÁRASHIL HOSHI HIKÁRI 
CODY 2007 15 46 0 49 9 1 20% 11% 8 1 17% 12% 

36 C.I.B POHJ MVA FIN MVA SE 
GUAJIRO WHITE-HOPE 2004 12 44 7 36 10 2 23% 20% 9 0 20% 0% 

37 EE MVA EE JMVA RIFELIN 
STARGAZER 2004 10 43 0 40 9 1 21% 11% 9 0 21% 0% 

38 CANNONPOWDER NEMO 2006 10 43 21 59 5 0 12% 0% 5 0 12% 0% 

39 TINACOTTON EXTREME VIC-
TORY 2008 12 42 5 13 12 2 29% 17% 13 0 31% 0% 

40 
EE JMVA EUJV-10 JACK DA-
NIELS VOM ZOTTELIGEN 
ZAMPERL 

2009 10 42 4 12 7 1 17% 14% 6 0 14% 0% 

 
5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

 
Aiemmin käytössä ollut coton de tuléarien jalostusohjesääntö antoi melko väljät kehykset jalostustoimin-
nalle. Päätavoite keskittyi lähinnä ulkomuotojalostukseen, ja muutamat rodulla esiintyneet sairaudet huomi-
oitiin pintapuolisesti.  Jalostuksen tavoiteohjelmassa lueteltiin lisäksi hyvän kenneltavan mukaisia yleisiä oh-
jeita koskien nartun penikoittamista, pentujen luovuttamista sekä koiran kauppaan. 
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Coton de tuléareille ensimmäinen PEVISA hyväksyttiin vuonna 2001. Rekisteröinnin ehdoksi asetettiin polvi-
tarkastuspakko ja säännöllinen silmäpeilauspakko.  Polvilausunnon tulos ei vaikuttanut pentueen rekisteröin-
tiin. Perinnöllistä harmaakaihia tai verkkokalvon etenevää surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä ei 
enää rekisteröity. Silmätarkastuslausunnon voimassaoloaikaan tuli rajoitus 12 kk tutkimuspäivästä. 

 
Vuonna 2008 PEVISA uusittiin, ja se on ollut voimassa 1.1.2009–31.12.2013. Molempien vanhempien on täy-
tettävä PEVISA-ehdot, jotta pennut voidaan rekisteröidä. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) 
päätöksellä tätä PEVISA-ohjelmaa on jatkettu vuoden 2014 loppuun saakka. 
 
Coton de tuléarien rotukohtaiset PEVISA-ohjelman määräykset 1.1.2009–31.12.2013 olivat seuraavanlaiset: 
Pentueen vanhemmista tulee olla astutushetkellä virallinen ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Perin-
nöllistä harmaakaihia (katarakta) tai verkkokalvon etenevää surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä 
ei rekisteröidä. Pentueen vanhemmilta tulee astutushetkellä olla virallinen ja voimassa oleva polvitarkastus-
lausunto. Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksy-
mällä tavalla. Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija. 
 
Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa tapauksessa pentue voidaan rekiste-
röidä FI/ER-rekisteriin vain poikkeusluvalla ja nartunomistajan hakemuksesta. Poikkeusluvalla rekisteröidyn 
pentueen rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi (katso Kennelliiton koirarekisteriohjeen kohdat 5 ja 
12). Tämän kaltainen poikkeuslupa annetaan kasvattajalle vain kerran. 
 
PEVISA on edesauttanut rodussa esiintyvän PRA:n ja kaihin löytymistä, vaikka silmäpeilauksia suoritetaankin 
pääasiassa vain jalostukseen käytettäville koirille. PEVISA:n voimassaoloaikana on rodusta löytynyt 13 PRA:n 
sairastunutta yksilöä ja 24 perinnölliseen harmaakaihiin sairastunutta yksilöä. Näiden sairaiden koirien kautta 
on pystytty kartoittamaan PRA -kantajia ja huomioimaan PRA jalostuksessa. Tilannetta vaikeuttavat tuonti-
koirat, joiden vanhemmille ja/tai esivanhemmille ei ole koskaan suoritettu silmäpeilausta. Vakavat polvi- ja 
silmäsairaustapaukset ovat pysyneet rodussa hajatapauksina. Geenipohja on laajentunut hitaasti, sillä ulko-
mailta tuodut koirat polveutuvat keskenään samoista linjoista. 
 
Yhdistyskokouksen hyväksymänä jalostussuosituksena on viime vuosina ollut 
seuraavaa: 
 

Jalostuskoiralla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimustulok-
set voimassa astutushetkellä. Jalostuskoiran silmien tulee olla perin-
nöllisen kataraktan ja PRA:n osalta terveet. 

 
Jalostukseen käytettävän koiran polvilausunto tulee olla korkeintaan 
1/1 ja muun kuin 0/0-tuloksen saanutta koiraan tulee käyttää jalos-
tukseen ainoastaan 0/0 -tuloksen saaneen koiran kanssa. Pentueen 
vanhemmilla tulee olla polveutumismäärityksiin vaadittava DNA -
tunniste. Kaksi kertaa keisarinleikattua narttua ei tulisi käyttää enää 
jalostukseen. 

 
Koiran tulee olla palkittu näyttelyissä vähintään laatuarvostelupalkinnolla EH (erittäin hyvä) tai sen 
tulee olla jalostustarkastettu.  
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Silmätutkimusten määrä on ollut huipussaan v. 2008 (386 tutkimusta), minkä jälkeen tutkimuksia on tehty 
jonkin verran vähemmän. Vuonna 2012 silmätutkimuksia tehtiin 273 ja vuonna 2013 niitä tehtiin 315. Polvi-
tutkimuksia on suoritettu enenevässä määrin, tutkimusmäärät ovat nousseet reilusta sadasta kahteensataan, 
mutta tutkimuksia tehdään kuitenkin vähän rekisteröintimääriin nähden (n. 30%). Vuoden 2013 alusta Ken-
nelliiton vaatimus polvitutkimusten suorittamisesta muuttui niin, että alle 3-vuotiaana tehty polvitarkastus 
on voimassa vain 2 vuotta. Tämä näkyy vuoden 2013 tutkimusmäärässä (261 kpl). 
 
Aikaisemmassa jalostusohjelmassa tavoitteita jalostusurosten käytölle on määritelty seuraavalla tavalla: Ta-
voitteena jalostuksessa on jatkossa välttää liiallista sukusiitosta sekä ”matadorijalostusta” ja pyrkiä siihen, 
että yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti jalostukseen. Lisäksi yksittäisten urosten osuus isoisinä 
tulee vähentyä. On suositeltavaa, ettei yhden uroksen jälkeismäärä ylitä 3 % rodun sukupolven rekisteröinnin 
aikana rekisteröidystä kokonaismäärästä. Yksi sukupolvi on noin 5 vuotta, jota siten käytetään 3 %:n laskel-
massa. 
 
Taulukko 10. Eniten käytetyt jalostusurokset vuosina 2003-2007 (lähde Koiranet) 
 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 MICHEL NABILA'S CALL ME CARO 31 122 5,40% 5% 76 277 36 140 

2 PARIS DU DOMAINE DE LA ROUVIERE 24 90 3,98% 9% 99 331 37 136 

3 G-LAVANONO PRATELE JETYNKY 22 86 3,81% 13% 50 171 32 123 

4 SPRIGHTLY FELLOW'S QUALITY ONE 20 81 3,59% 17% 17 54 22 87 

5 VETIVER DE LA VANILLE BOURBON 18 69 3,05% 20% 101 397 28 103 

6 SOWETO DE L'ECHO DES ELINGUES 19 60 2,66% 22% 73 265 19 60 

7 MERIHELMEN JÄÄKARHUN PENTU 14 54 2,39% 25% 16 49 14 54 

8 RIFELIN ADO ATANEQ 11 46 2,04% 27% 29 128 13 55 

9 D'ELETE LIONA MIVOVO 11 46 2,04% 29% 4 9 12 50 

10 MINIPEIKON IRON KULKURI 9 44 1,95% 31% 17 49 13 66 

 
Taulukko 11. Eniten käytetyt urokset vuosina 2008-2013 (lähde Koiranet) 
 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 BOLERO VOM COTON AMBIENTE 21 88 2,68% 3% 36 148 27 110 

2 MERIHELMEN KOMISARIO PALMU 21 79 2,40% 5% 36 136 28 105 

3 DONATO 'T KATOENNESTJE 19 73 2,22% 7% 39 132 25 92 

4 EIFFEL TOWER DES FLEURS D'ALOES 16 69 2,10% 9% 2 8 16 69 

5 MERIHELMEN HARLEY-DAVIDSON 15 67 2,04% 11% 12 50 15 67 

6 ENSOLEILLEE MATINEE BATISKAJ 22 66 2,01% 13% 25 92 22 66 

7 MERIHELMEN FAZERIN KARL 12 65 1,98% 15% 10 34 12 65 

8 COTONEN VELI PUOLIKUU 14 58 1,76% 17% 3 8 14 58 

9 CARTOONLAND'S CHARLY 15 55 1,67% 19% 39 173 15 55 

10 WAIKIKI VOM FELSENKELLER 13 54 1,64% 21% 13 38 13 54 

 
Viimeisimmän jalostuksen tavoiteohjelman voimassaoloaikana käytetyimpien jalostusurosten jälkeläismäärä 
ensimmäisessä polvessa näyttää vähentyneen. Toisen polven jälkeläismäärä ei vielä voi arvioida, koska jou-
kossa on nuoria uroksia, joiden osuus näkyy vasta tulevaisuudessa. Yhdenkään uroksen jälkeläismäärä ei ti-
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lastointiaikana ole noussut yli kolmen prosentin, mutta kuitenkin kahdella uroksella jälkeläisten kokonais-
määrä nousee yli sadan. Aikaisemmalla jaksolla 5 koiraa ylitti kolmen prosentin rajan, yksi koira ylitti jopa 5% 
rodun sukupolven rekisteröinnin aikana rekisteröidystä kokonaismäärästä. ”Listasuosikit” yllä olevissa taulu-
koissa ovat vaihtuneet, vaikkakin joukossa on muutama isä ja poika. 
 
Tavoitteiden mukaisesti rodun käyttö harrastuskoirana on lisääntynyt, ja uusia harrastuslajeja on tullut lisää. 
 

   Irving Jazz 

 
Ulkomuodon ja luonteen suhteen ei jalostustavoitteissa ole edistytty. Aiemmassa ohjelmassa todetaan, että 
näiden ominaisuuksien periytyvyydestä ei tiedetä riittävästi, mutta nykyisin asiasta on saatavana kohtalaisen 
paljon tutkimustietoa. Liitteessä 6. on kerrottu eri ominaisuuksien periytyvyydestä sekä laadullisesta ja mää-
rällisestä periytymisestä. Näiden tietojen valossa pitäisi jatkossa rakenteen ja luonteen parantaminen olla 
kohtalaisen helppoa asiaan paneutumalla ja oikeanlaisia jalostusvalintoja tekemällä. 
 
Muilta osin aikaisemmalla jalostuksen tavoiteohjelmalla saavutettuja asioita on tätä dokumenttia laaditta-
essa vaikea arvioida, koska aikaisempien jalostustoimikuntien keräämiä tietoja on ollut niukasti saatavilla. 
Jalostustoimikunnan erityinen tavoite vuodelle 2014 olikin saada käyttöön kaikki aiemmin kerätyt tiedot, 
analysoida ne ja tehdä niistä johtopäätökset, joiden perusteella toimenpideohjelma voidaan tarkistaa. 
 
Nykyisten jalostussuositusten avulla on saatu cotoneiden omistajat ymmärtämään näyttelyarvosteluiden ja 
jalostustarkastusten merkitys kasvatuksen kannalta. Lisäksi PEVISA-määräyksiä tiukempi ja yksityiskohtai-
sempi jalostussuositus on tehnyt tutuksi sitä suuntaa, mihin jalostuksessa on haluttu mennä. Tätä pohjaa 
ajatellen kannattaa jatkossakin hyödyntää jalostussuosituksia kasvatusta ohjaavina ohjeina. Jalostustoimi-
kunnan tavoitteena on uusia jalostussuositukset vuoden 2014 aikana sen jälkeen, kun aiemmin kerätyistä 
tiedoista on saatu yhteenveto. 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
 
6.1 Johdanto 

 
Suomen Kennelliitto: 

Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia ha-
lutuissa ominaisuuksissa. Halutut ominaisuudet ovat rodulle keskeisiä jalostettavia ominaisuuksia, jotka ro-
tujärjestö on määritellyt JTO:ssa. 
 
Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään, eikä sillä ole 
arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.  Jotta tavoitteeseen päästään, jalostuskoiraksi valitaan yk-
silö, joka: 

• on käyttäytymiseltään ja luonteeltaan tasapainoinen 
• soveltuu henkisesti ja fyysisesti siihen käyttöön, mihin rotu on jalostettu 
• on terve 
• on normaalisti lisääntyvä 
• on peräisin mahdollisimman pitkäikäisestä suvusta 
• on rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen. 

 
Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky, jotta sen todennä-
köisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia luonneominai-
suuksia, kuten arkuutta, on mahdollisimman pieni. 
 
Vakavien koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen ja sairauksien (aiheuttavat koiralle kipua tai epämuka-
vuutta tai jotka muuten rajoittavat koiran normaalia, lajityypillistä elämää) leviäminen estetään. Tällaisen 
sairauden kohdalla vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan käyttää jalostukseen. 
 
Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. 
 
Jalostukseen käytetään mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikää ei turhaan 
pitkitetä terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella. 
 
Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Jalostuksen ohjauksessa pitää mah-
dollistaa aina, että kaikki kriteerit huomioon ottaen vähintään 50 % rodun kannasta jää jalostuskäyttöön. 
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Jalostamisen tavoite yleisesti on eläinkannan laadun parantaminen. Koirilla rodun jalostuksen ohjenuorana 
on perinteisesti pidetty rotumääritelmiä, kuitenkaan liioittelematta mitään niissä mainittua ominaisuutta.  
 
Koirankasvatuksen ja koirarotujen kehityksen tulee perustua rotumääritelmässä mainittuihin ominaisuuksiin 
ja pitkän tähtäimen suunnitteluun, jossa päämääränä tulee rotuominaisuuksien lisäksi olla koirien terveyden, 
toiminnallisuuden ja pitkäikäisyyden vaaliminen. Jalostuksessa ja pennutuksessa tulee varmistaa sekä synty-
vien pentujen että niiden emän hyvinvointi. 
 
Koira on rakenteensa ja terveytensä puolesta soveltuva jalostukseen, jos sillä ei ole sen omaa hyvinvointia 
alentavia normaalin liikunnallisen elämän estäviä sairauksia ja vikoja eikä sairautta, joka vaatii säännöllistä 
tai toistuvaa lääkehoitoa tai erityisruokavaliota. Koiralla ei myöskään ole vikaa tai sairautta, jota tiineys ja 
synnytys pahentavat. Jalostuksessa vältetään yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keski-
määräistä suurempi riski periyttää epätasapainoista tai epärodunomaista luonnetta tai hyvinvointia ja elin-
ikää alentavia vikoja ja sairauksia. 
 
Eläinsuojelulaki kieltää eläinjalostuksen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai sen terveydelle tai hyvin-
voinnille merkittävästi haitta (Katariina Mäki, 2010). Euroopan Neuvoston päätöslauselman mukaisesti jalos-
tukseen ei tule käyttää koiria, joilla seuraavat ominaisuudet ovat liioiteltuja: 

• hyvin suuri tai hyvin pieni koko 
• lyhytraajaisilla koirilla pituuden ja korkeuden välinen suhde 
• lyhytkalloisuus tai –kuonoisuus. 

 
Jalostukseen käytettävällä koiralla ei myöskään saa olla seuraavia ominaisuuksia: 

• pysyvä aukile 
• raajojen epänormaalit asennot (esim. liian niukat takakulmaukset) 
• hampaiden epänormaalit asennot (esim. lyhytleukaisuus) 
• silmien tai silmäluomien epänormaali koko ja muoto (silmäluomien kiertyminen ulos- tai sisäänpäin, 

suuret pullistuneet silmät) 
• huomattavasti poimuttunut nahka. 

 
6.2 Yleiset tavoitteet 

 
Rodussamme eivät yllä mainitut seikat ole onneksi ongelma, mutta silmien ärsytystä ja/tai kipua aiheuttavat 
sairaudet sekä kivuliaat luuston kasvuhäiriöt ovat näihin verrattavissa. Purentoihin pitää kiinnittää huomiota. 
Leukojen pitää olla leveät ja kuonon riittävän pitkä (kallon pituus ja leveys suhteessa kuonoon). 
 
Coton de tuléar -kasvatustyötä pyritään ohjaamaan niin, että jalostuksen tuloksena on tyypiltään rodunomai-
nen, terverakenteinen, fyysisesti ja psyykkisesti terve coton de tuléar, jolla on oikeanlaatuinen ja määrältään 
oikea puuvillamainen turkki. 
 
Rodun tulee jatkossakin pystyä täyttämään tehtävänsä miellyttävänä seura- ja perhekoirana, jonka luonne ja 
muut rodun ominaispiirteet pysyvät ennallaan. Cotonin tulee pystyä liikunnalliseen elämään, eivätkä ne suin-
kaan ole mitään sohvakoiria. Passiivisuus on usein merkki kivusta. 
 
Liian kapea kanta tulee huomioida jalostusvalintoja tehtäessä. Tämän päivän jalostustyön tulee palvella tu-
levaisuuden jalostustyötä luomalla sille pohja, josta voidaan jatkaa ja pyrkiä eteenpäin. Lisäksi jalostuksen 
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avulla pyritään ennaltaehkäisemään sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, 
jotka alentavat koiran elinkykyä tai aiheuttavat sen elämän laadun alenemisen. 
 
Rodun sairauksista kerätään aktiivisesti tietoa ja edelleen tiedotetaan lehdissä, tapahtumissa ja internetsi-
vuilla. On pyrittävä selvittämään, kuinka laajalle rotuun esim. eri sairaudet ovat levinneet, ovatko ne perin-
nöllisiä, mitä periytymismuotoja ne noudattavat, ja mitkä ovat parhaat jalostukselliset toimenpiteet niiden 
vähentämiseksi. Kaikkiin mahdollisiin ongelmiin kannattaa varautua ennakoivalla, ongelmien ehkäisemisen 
mahdollistavalla tavalla. 
 
Jalostustoimikunta tekee yhteistyötä eri kasvattajien kanssa ja pyrkii laajentamaan osaamistaan mm. vierai-
luilla eri kasvattajien luona. Kasvattajien kautta on mahdollista saada lisää uroksia jalostuskäyttöön. Näytte-
lytuloksia ja näyttelyiden arvosteluja sekä jalostustarkastuksia hyödyntämällä voidaan jalostukseen saada ai-
kaisempaa enemmän koiria. 
 
6.3 Jalostuksen rakennetta, luonnetta ja terveyttä koskevat tavoitteet  

 
Tavoitteena on saada ulkomuoto yhtenäistymään, rakenne säilymään terveenä ja rotumääritelmän mukai-
sena, sekä säilyttää rodun erityispiirteet. 
 
Ulkomuotojalostus ei saa mennä terveyden ja luonteen edelle. Ulkomuodollisesti kaunis, mutta henkisiltä 
ominaisuuksiltaan (esim. arka tai vihainen) ja terveydeltään puutteellinen koira on rodunjalostuksellisesti ar-
voton yksilö. 
 
Jalostukseen pyritään käyttämään mahdollisimman suurta osaa coton de tuléar -kannasta kuitenkin muis-
taen, että jalostusyksilöiden valintaan tulee vaikuttaa koiran kokonaisuus: terveys, luonne ja rodunomaisuus 
yhdessä. Mikäli näissä ominaisuuksissa on suuria puutteita, tulee yksilön käyttö jalostukseen harkita huolella 
- terveydestä ei tule koskaan tinkiä. 
 
Jalostuksessa pyritään säilyttämään perinnöllisen PRA:n ja kataraktan tilanne hyvänä mm. tutkimalla jalos-
tusyksilöt niiden varalta jatkossakin. Selkäsairauksien suhteen on jo käynnistetty selvitys, ja tätä selvitystä 
jatketaan ja selvityksen perusteella suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet. CMR:n osalta geenitutkimuksia 
on jo vapaaehtoisesti tehty, ja jalostustoimikunta rohkaisee tutkimusten jatkamiseen sekä tutkimustulosten 
julkistamiseen. Geenitestaus on tarpeellista myös hyperoksalurian osalta. Jalostusyhdistelmiä tehtäessä tulisi 
varmistaa geenitestein, että ainakin toinen parituskumppaneista on terve. Myös muita perinnöllisiä vikoja 
tarkkaillaan ja tarkempi seuranta aloitetaan heti, mikäli jokin niistä aiheuttaa tilastollisen nousun ja vastatoi-
mia tarvitaan. 
 
Jalostukseen käytettävältä koiralta edellytetään, että se on terve, hyväluonteinen ja hyväkuntoinen. 
 
Koska koiran, erityisesti kasvavan pennun, kehitykseen vaikuttavat perimän lisäksi ruokinta, liikunta ja sosi-
aalinen ympäristö, tulee kasvattajan olla perehtynyt näihin seikkoihin ja niiden merkitykseen. Kasvattajan 
täytyy aina huolellisesti ohjeistaa pennunostajat huolehtimaan oikeasta ruokinnasta, sopivasta liikunnasta ja 
pennun sosiaalistamisesta sekä peruskasvatuksesta. Terveen elämän edellytyksenä on hyvä ravitsemus.  
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6.4 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

 
Jotta jalostuksessa edistyttäisiin, on jalostuskoirien oltava jalostusarvoltaan rodun keskitason paremmalla 
puolella. Jalostusarvo tarkoittaa koiran geenien keskimääräistä vaikutusta, josta jälkeläinen saa puolet. Jalos-
tuksen kannalta ei ole niinkään tärkeää, millainen koira itse on, kuin millaista jälkeä se jättää (Katariina Mäki, 
2010) 
 
Suomen Coton de Tulear ry:n jalostussuositukset jalostukseen käytettäville koirille: 

 
• Jalostuskoiralla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimustulokset voimassa astutushetkellä 
• Jalostuskoiran silmien tulee olla perinnöllisen kataraktan ja PRA:n osalta terveet. 
• Jalostukseen käytettävän koiran polvilausunto tulee olla korkeintaan 1/1 ja muun kuin 0/0 -tuloksen 

saanutta koiraan tulee käyttää jalostukseen ainoastaan 0/0 -tuloksen saaneen koiran kanssa. 
• Alle 3-vuotiaalle annettu polvilausunto on voimassa vain 2 vuotta. 
• Pentueen vanhemmilla tulee olla polveutumismäärityksiin vaadittava DNA -tunniste. 
• Kaksi kertaa keisarinleikattua narttua ei tulisi käyttää enää jalostukseen. 
• Koiran tulee olla palkittu näyttelyissä vähintään laatuarvostelupalkinnolla EH (erittäin hyvä) tai sen 

tulee olla jalostustarkastettu. 
• Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
• Käytetään saatavilla olevia geenitestejä varmistamaan, ettei CMR-, hyperoksaluria- tai Banderas-sai-

raita pentuja synny. 
• Uroksella elinikäinen jälkeläismäärä on korkeintaan 80 pentua, joka on n. 4% neljän viimeisimmän 

vuoden rekisteröintimääristä. 
 
Sairaita yksilöitä ei saa käyttää jalostukseen. Todettuja tai varmoja kantajia tulee yhdistää vain terveisiin koi-
riin. 
 
Tavoitteena jalostuksessa on välttää liiallista sukusiitosta sekä ”matadorijalostusta” ja jatkuvasti pyrkiä sii-
hen, että yhä useampia yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti, ja että mahdollisimman monet su-
kulinjat säilyisivät jalostuksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi jalostustoimikunta suosittaa, että yhdellä urok-
sella elinikäinen jälkeläismäärä olisi korkeintaan 80 pentua, joka on n. 4% neljän viimeisimmän vuoden rekis-
teröintimääristä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uroksella saisi olla kuusi pentuetta kahden vuoden 
aikana, jotta koiran käyttö jakaantuisi mahdollisimman tasaisesti sen koko jalostuskäytön ajalle. Tulevaisuu-
dessa viisaalla jalostuspohjan laajentamisella on mahdollisuus saavuttaa Kennelliiton meille suosittelema 
3%:n taso. Liian suuri jälkeläismäärä yhtä urosta kohti vaikeuttaa muutaman sukupolven jälkeen jalostusva-
lintoja. Lisäksi, kuten on jo huomattu, voidaan pahimmillaan melko hallitsemattomasti levittää sairaus-
geenejä, ja riskiyhdistelmien määrä muutaman sukupolven kuluttua on huomattavan suuri. 
 
Tuontikoirien sukulinjojen terveystarkastuksista ei välttämättä ole riittävästi luotettavaa tietoa, koska ulko-
mailla koirien terveystutkimukset eivät ole pakollisia. Sen vuoksi tuontikoirat voivat muodostaa riskin, ja nii-
den käyttöä jalostuksessa ja jälkeläisten ominaisuuksia tulee seurata. 
 
Koiran hyvinvointiin vaikuttavaa vikaa tai sairautta tiettävästi periyttävän koiran jalostuskäyttö voidaan sal-
lia vain, jos yhdistelmän toisen osapuolen genotyypin vian tai sairauden suhteen voidaan geenitestillä var-
mistaa olevan sellainen, ettei genotyypiltään sairaita jälkeläisiä synny (yhden geeniparin välityksellä periyty-
vät sairaudet). Usean geeniparin säätelemien vikojen ja sairauksien kohdalla tulee jalostukseen käyttää tä-
män ominaisuuden suhteen rodun keskitasoa parempia koiria, jotta perinnöllisistä edistymistä tapahtuu. Ar-
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vioinnissa hyödynnetään käytettävissä olevia terveystutkimustietoja. Jalostusvalintaan saadaan lisää tark-
kuutta, kun mahdollisimman monta jalostuskoiran jälkeläistä tutkitaan ennen koiran seuraavia pentueita 
(Kennelliiton yleinen jalostusstrategia). 
 
Tässä Jalostuksen tavoiteohjelmassa esille otettujen seikkojen johdosta jalostustoimikunta esittää, että kas-
vattajat ottavat jalostussuunnitelmia tehdessään huomioon myös liitteessä 4 esitetyt seikat. 
 
6.5 Rotujärjestön toimenpiteet 

 
Suomen Coton de Tulear ry toimii Suomen Kääpiökoirayhdistyksen (SKKY) alaisena rotua harrastavana yhdis-
tyksenä. Rotujärjestö on SKKY, ja se johtaa edustamiensa rotujen jalostusta Suomessa. SKKY hyväksyy ja vah-
vistaa Kennelliittoa varten jalostuksen tavoiteohjelman ja rodun PEVISA:n. SKKY antaa myös käytännön neu-
voja niin yhdistystä kuin koiriakin koskevissa asioissa ja toimii yhteistyöelimenä ulkomuototuomareihin päin. 
 

 
Irving Jazz 

 
Rotujärjestö huolehtii rotujensa ulkomuototuomarikoulutuksesta, minkä lisäksi toimintaan kuuluvat jäsenis-
tölle järjestettävät kasvattaja- ja muut koulutustapahtumat. Rotujärjestöllä on oma edustajansa Suomen 
Kennelliiton valtuustossa. Se ottaa aktiivisesti kantaa kennelharrastukseen liittyvissä kysymyksissä. Rotuyh-
distys jakaa kenneltietoutta kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajain että yleisön keskuudessa. 
Se myös seuraa kenneltoimintaa sekä erityisesti kääpiökoirarotuja koskevaa kehitystä niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin ja tekee alan kehittämistä koskevia aloitteita. SKKY julkaisee Kääpiökoirat –nimistä lehteä, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä julkaistaan jalostukseen ja kasvatukseen liittyviä artikkeleita, rotu- 
ja kasvattajaesittelyitä, uutisia koti- ja ulkomailta, yhdistyksen hallituksen tiedotuksia sekä esim. raportoi-
daan Kennelliiton kokouksista. 
 
Rotujärjestön päätapahtuma on vuosittain elokuun viimeisenä sunnuntaina Helsingin Kaivopuistossa järjes-
tettävä, suuren suosion koiraharrastajien ja yleisön keskuudessa saavuttanut erikoisnäyttely, joka on Poh-
joismaiden suurin kääpiökoiratapahtuma. Näyttelyyn kutsutaan vuosittain tuomareiksi 12-15 eturivin kan-
sainvälistä kääpiökoira-asiantuntijaa useimmiten Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. 
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6.6 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

 
Taulukko 12. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

Vahvuudet Heikkoudet 
• rodun erinomainen luonne 
• rotu on tullut tunnetuksi nopeasti 
• tutkimustulokset lisääntyneet 
• kotimaista jalostusmateriaalia suhteellisen paljon, kyse 

lähinnä jalostusvalinnoista 
• rotu on elinvoimainen, sukusiitosprosentit eivät ole 

nousseet liian korkeiksi 
• kansainvälisesti ulkomuodoltaan korkeatasoisia yksilöitä 
• rotu on seurallinen 
• monipuolinen harrastuskoira 

 

• terveystietojen saanti ulkomailta 
• systemaattisen tiedon rekisteröimisen puute 
• yhdistyksen resurssit 
• kasvattajat eivät ole sitoutuneet rotuyhdistyksen kasva-

tusohjeisiin 
• mahdolliset Euroopan Neuvoston rajoitukset 
• tyyppierot 
• eri linjojen vähäisyys 
• kotimaista jalostusmateriaalia ei hyödynnetä koko laa-

juudessaan 
• EJ-rekisterissä tällä hetkellä paljon koiria sukutau-

luepäselvyyksien vuoksi 
• jälkeläisnäyttöjen puutteellisuus 
• ”villit” kasvattajat 

Mahdollisuudet Uhat 
• jäsenistön mielenkiinto rotua ja sen kehittämistä koh-

taan yhteistyö muiden maiden vastaavien organisaatioi-
den kanssa 

• yhteistyön edistäminen ja kehittäminen pitkän kokemuk-
sen omaavien kasvattajien ja harrastajien kanssa 

• kasvattajien asiantuntemuksen kehittäminen 
• tuontikoirien erilaiset sukulinjat 
• laaja-alainen jalostuskäyttö ja sen myötä kannan gee-

nipohjan laajeneminen 
• geeniteknologian kehittyminen maailmalla, - virhegee-

nien tunnistaminen -> sairauksien tarkempien periyty-
miskaavojen selviäminen, DNA -testit kehittyvät 

• geenitestit 

• tuontien terveystaustojen tuntemattomuus 
• rodun suuri suosio ja siitä johtuva kasvatuksen lisäänty-

minen 
• koirien luonteen muuttuminen (arkuus ja epävarmuus, 

avoimuuden väheneminen) 
• kannan geenipohjan pieneneminen 
• tuontikoirien käyttö geenipohjaa laajentamattomasti 
• liian läheiset sukulaisparitukset 
• eri sukulinjojen vähäisyys 
• pentuesisarusten tutkimustulosten huomiotta jättämi-

nen 
• ”villit” kasvattajat: koiramäärän lisääminen, ei rotua ko-

konaisuutena huomioonottavia tavoitteita 
• CMR-kantajat, mahdolliset sairaat yksilöt 

 
 
6.7 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

 
6.7.1 Toimintasuunnitelma 

 
Vuosi 2014 (toteutettu) 
 

- Jalostustarkastus-, terveyskysely-, jalostusurosilmoitus- ja jalostustiedustelulomakkeiden 
tarkistus. 

- Uusi PEVISA-ohjelma vuoden 2015 alusta lähtien. 
- Järjestetään syyspäivät ja jalostustarkastuksia.  
- Muutaman jalostusuroksen geenitestaaminen (CMR, hyperoksaluria). 
- Tietojen kerääminen välilevytyristä jatkuu. 
- Terveyskyselyitä jatketaan, tietoja tilastoidaan ja tilastoja julkaistaan. 
- Tehdään yhteenvetoja ja raportoidaan jäsenistölle edellisenä vuonna kerätyistä tilastoista ja 

muista tarpeellisista tiedoista. 
- Tehdään yhteenveto aikaisempien jalostustoimikuntien keräämistä tiedoista ja hyödynne-

tään sitä. 
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Vuosi 2015 
 

- Jalostustoimikunta laatii esityksen hallitukselle siitä, että SKKY olisi yhteydessä ulkomuoto-
tuomareihin ja heitä pyydetään huomioimaan tai olemaan tarkkoina seuraavien asioiden 
suhteen: eturaajat (tavoitteena suorat), koko (rotumääritelmä), cotonin malli (selkä ja mit-
tasuhteet). 

- Jalostustarkastuksia jatketaan. 
- Terveyskyselyiden tekemistä jatketaan, ja niistä kerättyjä tietoja hyödynnetään, tilastoja ke-

rätään ja julkaistaan. 
- Tehdään yhteenvetoja ja raportoidaan jäsenistölle edellisenä vuonna kerätyistä tilastoista ja 

muista tarpeellisista tiedoista. 
- Mikäli kerättyjen tietojen perusteella tuntuu tarpeelliselta, ryhdytään erityisellä tavalla kan-

nustamaan jalostukseen käytettävien koirien geenitesteihin (esim. lähestymällä suoraan 
näiden jälkeläisten omistajia). 

- Selvitetään mahdollisuus osallistua Koirangeenit–tutkimuksen projekteihin (esim. selkäsai-
raudet ja kaihi) 

- Päivitetään terveyskyselylomake. 
- Pyritään järjestämään virallinen silmä- ja polvitarkastus. 
- Selvitetään koulutusmahdollisuudet. 

 
Vuodet 2016-2019 
 

- Tarkastellaan tavoitteiden täyttymistä ja tehdään sen jälkeen toimenpideohjelma vuosille 
2016-2019 sekä raportoidaan jäsenistölle. 

- Terveyskyselyä jatketaan, tietoja hyödynnetään. 
- Yhteisten tarkastus- ja kuvaustilaisuuksien järjestäminen, mikäli tarpeellista ja mahdollista. 

 
6.7.2 Tavoiteohjelman seuranta 

 
Jalostustoimikunta ylläpitää ja kerää vuosittain seuraavia tilastoja: 

• silmätarkastustulokset 
• polvitarkastustulokset 
• muut terveystarkastustulokset 
• terveyskyselytilastot 
• urosten jälkeläistilasto 
• kasvattajien pentue-/pentumäärät 

 
Jalostustoimikunta seuraa tilastoista ilmenevien tietojen kehitystä ja pyrkii puuttumaan jalostukseen aiem-
paa tiukemmin rajoituksin, jos tuloksissa ilmenee hälyttäviä muutoksia huonompaan suuntaan. 
 
JTO päivitetään v. 2016 saatujen tietojen perusteella. Rodun tavoiteohjelma tarkistetaan kokonaan viiden 
vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. Vuosina 2014-2019 toimenpideohjelman toteutumista seurataan toi-
menpideaikatauluin. 
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Liite 1. Koiran rakennekuva (kehon osat ja luuranko) 
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KOIRAN LUURANKO 
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Liite 2. Rotumääritelmä 

 
Ryhmä: 9  
FCI:n numero: 283  
Hyväksytty: FCI 25.11.1999  
SKL-FKK 5.4.2001  
 
Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry  
COTON DE TULÉAR 
(COTON DE TULÉAR)  
Alkuperämaa: Madagaskar  
Vastuumaa: Ranska  
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.  
 
LYHYT HISTORIAOSUUS: 
Rotu hyväksyttiin virallisesti vuonna 1970, mutta tuotiin Ranskaan jo paljon aikaisemmin. Tämä madagaskarilainen tu-
lokas saavutti nopeasti merkittävän aseman maan seurakoirien joukossa. Nykyisin se on levinnyt kaikkialle maailmaan. 
 
YLEISVAIKUTELMA: 
Pieni, pitkäkarvainen seurakoira, jolla on valkoinen puuvillamainen karvapeite. Sen silmät ovat  pyöreät ja tummat. Ilme 
on eloisa ja älykäs.  
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 
Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 2 : 3. Pään pituuden suhde rungon pituuteen on 2 : 5. Kallon pituuden suhde 
kuonon pituuteen on 9 : 5.  
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 
Iloinen ja tasapainoinen, hyvin seurallinen  
ihmisten ja toisten koirien parissa, sopeutuu erinomaisesti kaikenlaisiin elämänmuotoihin. Coton de tuléarin luonne on 
rodun tärkeimpiä erityispiirteitä.  
 
PÄÄ: 
Lyhyt ja ylhäältä katsottuna kolmiomainen.  
KALLO-OSA: Edestä katsottuna hieman kaareva, pituuteensa nähden melko leveä. Kulmakaaret ovat vain hieman erot-
tuvat ja otsauurre vähäinen. Niskakyhmy ja niskan kaari ovat tuskin havaittavat. Poskikaaret ovat hyvin kehittyneet.  
OTSAPENGER: Vähäinen 
KIRSU: Kuono-osan jatke; väriltään musta, ruskea sallitaan. Sieraimet ovat hyvin avoimet.  
KUONO-OSA: Suora.  
HUULET: Ohuet, tiiviit ja kirsun väriset.  
HAMPAAT / PURENTA: Hampaat ovat suorassa rivissä. Leikkaava, tasa- tai tiivis käännetty leikkaava purenta. Kaikkien 
P1 hampaiden puuttuminen ei ole hylkäävä virhe, M3:illa ei ole merkitystä.  
POSKET: Litteät.  
SILMÄT: Pyöreähköt, tummat, eloisat ja kaukana toisistaan. Silmäluomet ovat pigmentiltään mustat tai ruskeat kirsun 
värin mukaisesti.  
KORVAT: Riippuvat, kolmionmuotoiset, ylös kiinnittyneet, ohutkärkiset, poskenmyötäiset ja suupieleen ulottuvat. Kor-
vien karvapeitteen väri on valkoinen, jossa voi olla hieman vaaleanharmaata väriä (valkoisten ja mustien karvojen se-
koitus, joka antaa vaaleanharmaan vaikutelman) tai hieman vaaleankellertävää väriä (valkoisten ja kellanruskeiden kar-
vojen sekoitus, joka antaa vaaleankellertävän vaikutelman).  
KAULA: Lihaksikas, hieman kaareva ja sulavasti lapoihin liittyvä. Kaulan pituuden suhde rungon pituuteen on 1 : 5. Nahka 
on pinnanmyötäinen, ei löysää kaulanahkaa.  

 82 



 
RUNKO 
YLÄLINJA: Selkälinja on hyvin loivasti kaareva. Koira on korkeuttaan pitempi.  
SÄKÄ: Vain hieman erottuva.  
SELKÄ: Vahva ja hyvin loivasti kaareva.  
LANNE: Hyvin lihaksikas.  
LANTIO: Viisto, lyhyt ja lihaksikas.  
RINTAKEHÄ: Hyvin kehittynyt, pitkä ja kyynärpäiden tasolle ulottuva. Kylkiluut ovat kaarevat.  
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva kohoaa hieman, mutta ei liioitellusti.  
HÄNTÄ: Alas, selkärangan jatkeeksi kiinnittynyt. Ulottuu levossa kintereiden alapuolelle, hännänpää on ylöspäin kään-
tynyt. Koiran liikkuessa häntä kaartuu ”iloisesti” selälle, hännän kärki on niskaa, säkää, selkää tai lannetta kohti. Runsas-
karvaisten yksilöiden hännänpää voi koskettaa lantion seutua.  
 
RAAJAT 
ETURAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat pystysuorat.  
LAVAT JA OLKAVARRET: Lavat ovat viistot ja lihaksikkaat. Lapa ja olkavarsi ovat suunnilleen yhtä pitkät ja niiden välinen 
kulmaus on noin 120°. 
KYYNÄRVARRET: Kyynärvarsi ja olkavarsi ovat suunnilleen yhtä pitkät ja niiden välinen kulmaus on noin 120°. Kyynär-
varret ovat pystysuorat, yhdensuuntaiset, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset. 
RANTEET: Jatkavat kyynärvarren linjaa. 
VÄLIKÄMMENET: Vahvat, sivulta katsottuna vain hieman viistot. 
KÄPÄLÄT: Pienet ja pyöreät; varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä; päkiät pigmentoituneet. 
TAKARAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna pystysuorat. Vaikka kannukset eivät ole toivottavat, niiden esiin-
tyminen ei ole virhe. 
REIDET: Voimakaslihaksiset. Reiden ja lantion välinen kulmaus on noin 80°. 
SÄÄRET: Viistot ja muodostavat reiden kanssa noin 120°:n kulman. 
KINTEREET: Kuivat ja selväpiirteiset; kinnerkulmaus on noin 160°. 
VÄLIJALAT: Pystysuorat. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
 
LIIKKEET: Vapaat ja vaivattomat, eivät kovin maatavoittavat. Koiran liikkuessa ylälinja pysyy kiinteänä; liikkeet ovat va-
kaat. 
 
NAHKA: Ohut, kauttaaltaan tiiviisti pinnanmyötäinen ja väriltään vaaleanpunainen tai mahdollisesti pigmentoitunut. 
 
KARVAPEITE 
KARVA: Rodun tärkeimpiä erityispiirteitä, josta rodun nimikin on peräisin. Karva on hyvin hienoa, taipuisaa ja puuvilla-
maista, ei koskaan kovaa tai karkeaa. Karvapeite on tiheä ja runsas; se saa olla vain hieman laineikas. 
VÄRI: Valkoinen pohjaväri. Korvissa voi olla hieman vaaleanharmaata väriä (valkoisten ja mustien karvojen sekoitus, joka 
antaa vaaleanharmaan vaikutelman) tai hieman vaaleankellertävää väriä (valkoisten ja kellanruskeiden karvojen sekoi-
tus, joka antaa vaaleankellertävän vaikutelman). Mikäli karvapeitteen valkoinen yleisväri ei muutu, edellä mainittuja 
värejä voidaan hyväksyä muualla rungossa, mutta ne eivät ole toivottavia. 
 
KOKO JA PAINO 
SÄKÄKORKEUS: Urokset 26 - 28 cm, nartut 23 - 25 cm; sallittu vaihtelu +2 tai –1 cm. 
PAINO: Urokset 4 - 6 kg, nartut 3,5 - 5 kg. 
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 
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VAKAVAT VIRHEET: 
Kallo: tasainen, liian pyöreä tai kapea. 
Kuono: epäsuhde kallon ja kuonon välillä 
Silmät: vaaleat, liian mantelinmuotoiset tai ulkonevat; sisäänkiertyneet (entropium) tai uloskiertyneet (ektropium) sil-
mäluomet.  
Korvat: liian lyhyet tai taaksepäin taittuneet (ruusukorvat), riittämätön karvapeitteen pituus.  
Kaula: liian lyhyt, olematon tai ohut.  
Selkälinja: liian kaareva tai notko.  
Lantio: vaakasuora tai kapea.  
Lavat: pystyt.  
Raajat: ulkokierteisyys, pihtikinttuisuus, ulkokierteiset kyynärpäät, liian kaukana toisistaan olevat tai ahtaat kintereet, 
niukat kulmaukset.  
Karvapeite: liian lyhyt, liian laineikas tai kihara.  
Pigmentti: osittain tai täysin vaaleat silmäluomet, haalistunut tai osittain lihanvärinen kirsu.  
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
Yleisvaikutelma: epätyypillisyys (riittämättömät rodun erityispiirteet eli yksilö ei kokonaisuudessaan muistuta riittävästi 
muita saman rodun edustajia), rotumääritelmän sallimista mitoista poikkeavat säkäkorkeus ja paino.  
Yksityiskohdat: kyömy kuono; ulkonevat ja kääpiökasvuisuuteen viittaavat, liian vaaleat tai keskenään eriväriset silmät; 
pystyt tai puolipystyt korvat; ei kintereisiin asti ulottuva, ylös kiinnittynyt, täysin rullalla oleva (muodostaa tiiviin ren-
kaan), asennoltaan litteänä selän päällä, reidellä tai kynttilän tavoin pystyssä oleva häntä, hännättömyys. 
Karvapeite: epätyypillinen, säkkärä, villava tai silkkinen karva; runsaasti väriläiskiä tai yksikin täysin musta väriläiskä; 
täydellinen pigmentinpuutos silmäluomissa, kirsussa tai huulissa.  
Epänormaaliudet: selvä ylä- tai alapurenta, edestä katsottuna etuhampaat eivät kosketa toisiaan suun ollessa kiinni; 
muiden kuin kaikkien P1 tai M3 hampaiden puuttuminen; aggressiivinen tai erittäin arka käyttäytyminen.  
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
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Liite 3. PEVISA 

 
COTON DE TULÉARIN PEVISA 
 
Coton de tuléareilla on ollut oma Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) vuodesta 
2002 alkaen. PEVISA uusitaan viiden vuoden välein. 
 
PEVISAn avulla pyritään vastustamaan eräitä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä edistää geneettisen moni-
muotoisuuden säilymistä. PEVISA-ohjelman tulee olla sopusoinnussa rodun Jalostuksen tavoiteohjelman 
kanssa ja tukea siinä asetettuja tavoitteita. 
 
Coton de tuléarien PEVISA uusittiin vuonna 2008 ja sen voimassaolo jatkuu 31.12.2014 asti. Molempien van-
hempien on täytettävä PEVISA-ehdot, jotta pennut voidaan rekisteröidä. 
 
Coton de tuléarien rotukohtaiset PEVISA-ohjelman määräykset: 
 

Coton de tuléarien rotukohtaisen PEVISA –ohjelman määräykset tulee ottaa huomioon pentuja rekisteröitä-
essä. Molempien vanhempien on täytettävä PEVISA -ehdot, jotta pennut voidaan rekisteröidä. 
 
Pentueen vanhemmista tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastuslausunto. 
Polvilausunnon tulos ei vaikuta pentueen rekisteröintiin. 
 
Polvitutkimukset ovat virallisia, kun koira on yli 12 kk vanha ja se on tunnistusmerkitty. 
Pentueen vanhemmista tulee olla astutushetkellä virallinen silmätarkastuslausunto. Perinnöllistä harmaa-
kaihia tai verkkokalvon etenevää surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
 
Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk. 
Tutkimustulosten tulee olla voimassa astutushetkellä. 
 
Kennelliiton polvitarkastusohjeen vaatimus 
 
Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo: 
Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on 
voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Mikäli rodun PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus polvilausun-
nosta, pitää vanhentunut lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lau-
sunto on voimassa pysyvästi. 
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Liite 4. COTON DE TULÉAR –RODUN HISTORIAA 

 
 

 
               James 
 
Coton de tuléarin juuret ulottuvat aina 1600-luvulle, jolloin espanjalaiset kuljettivat pieniä lyhytkarvaisia 
bichon tenerifejä Kanarian saarille. Oletettavasti Teneriffan saarilta vietiin bichon -sukuisia koiria Madagas-
karille ja läheiselle Reunionin saarelle. Näistä koirista kehittyi bichon reunion, jolla oli puuvillamainen pitkä 
turkki. Coton reunion on sittemmin hävinnyt, mutta sen jälkeläisiä ilmestyi merimiesten mukana ja orjakau-
poissa uudestaan Madagaskarin satamakaupunkiin Tuléariin 1600-luvulla, jonka mukaan rotukin on nimetty. 
Coton de tuléarin ottivat omakseen ja tekivät suosituiksi Intian meren saarilla asuva heimomonarkia Merina 
siirtomaavallan aikaan. He ilmeisesti myös risteyttivät coton de tuléareja ja Morondavan metsästyskoiraa 
keskenään. Coton de tuléarista tuli ”Madagaskarin kuninkaallinen koira”. 1900-luvulle asti tavalliset ihmiset 
eivät saaneet omistaa ollenkaan coton de tuléareja, ja ne olivat erittäin arvokasta kauppatavaraa. Madagas-
karilta ranskalaiset uudisasukkaat ja turistit toivat cotoneita mukanaan Eurooppaan. 
 
Rodun historiaan liittyy monia tarinoita ja erilaisia olettamuksia rodun alkuperästä ja synnystä. Cotoneiden 
juurien uskotaan ulottuvan mahdollisesti jopa muinaiseen Keski-Aasiaan. Sieltä pieniä valkoisia koiria tuli Vä-
limeren alueelle kauppakaravaanien mukana, ja niitä kerrotaan olleen jo Aristoteleen aikana. 
 
Pienet valkoiset koirat olivat muinaisen Rooman aristokraattien suosittuja seuralaisia ja ne tunnettiin nimellä 
”Meletelei”. Nimi voi juontua sisilialaisesta Melitan kaupungista. Pörröisiä valkoisia koiria oli myös Maltalla, 
missä ne myöhemmin tulivat tunnetuiksi maltankoirina. Rooman valtakunnan kukistumisen aikoihin Melete-
leitä risteytettiin toiseen silloin suosittuun koiraan, varhaiseen barbettiin. Se oli kiharakarvainen keskikokoi-
nen koira, ja sen oletetaan olevan villakoiran, portugalinvesikoiran ja muiden vettä rakastavien koirien esi-
vanhempi. Meletelein ja barbetin risteytys johti ”Barbichon”-roturyhmän syntymiseen: Bichon Maltais, 
Bichon Havannais, Bichon Bolognese ja Bichon Teneriffe. Nykypäivänä bichon-ryhmän rotuja ovat maltan-
koira, bichon fricé, bolognese, havannankoira, coton de tuléar ja löwchen. 
 
 
 
Madagaskar on maailman neljänneksi suurin saari, jonka pääkaupunki on Antananarivo. Tuléarin kaupunki 
(Toleara) sijaitsee saaren lounaisrannikolla. Saaren ”löysi” Diego Dias 10.8.1500 tutkimusretkillään matkalla 
kohti Intiaa. Koko Madagaskarilla vallitsee trooppinen ilmasto, mutta korkeusvaihtelut luovat alueellisia 
eroja. Ylänköalueilla 900 metrin yläpuolella helle on harvoin tukahduttavaa, mutta rannikoiden alavilla mailla 
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sää voi olla tukalan kuuma ja kostea varsinkin sadekaudella. Madagaskarin korkein vuori on Maromokotro, 
joka kohottautuu lähes 3 kilometrin korkeuteen. Cotonin voi siten jo varhain arvella sopeutuneen monenlai-
siin ympäristöoloihin, sillä saarelta löytyy niin metsiä ja tiheitä pusikoita kuin karuja kuivia alueita ja sade-
metsiä. 
 
Saari on tunnettu eksoottisuudestaan, sillä sen evoluutio on siellä kulkenut omia polkujaan saaren eristynei-
syyden takia. Noin 90 % saaren kasvi- ja eläinlajeista on sellaisia, joita ei tavata missään muualla maailmassa. 
Saari on tunnettu erikoisesta kasvillisuudesta, upeista maisemista, värikkäistä perhosista, villeistä kissoista, 
kameleonteista ja uskomattomasta määrästä alligaattori- ja kaimaanilaumoja. Heinäkuussa 2010 Unesco li-
säsi Madagaskarin sademetsät uhanalaisten maailmanperintökohteiden luetteloon. 

         
 
Yllä olevassa kartassa on tuttuja nimiä, jotka vilahtelevat myöhemmin kennelnimissä. Cotonin historiasta ker-
tovat monet tarinat, esim. Monique Carriéren kirjassa Care and Grooming of the Coton de Tuléar ja Kris For-
ken kirjoittamassa artikkelissa ”History of the Rare Breed Coton de Tuléar”. Barbichon-tyyppisten cotonia 
muistuttavien koirien kerrotaan päätyneen Madagaskarille ja sen naapurisaarille joko laivahaaksirikon seu-
rauksena tai merimiesten sekä merirosvojen mukana. Koirien otaksutaan alun perin joutuneen saarelle Afri-
kan ja Madagaskarin välisessä salmessa (Mosambique Channel) haaksirikkoutuneesta laivasta. Saari oli suo-
sittu kauppalaivojen välisatama. Pieniä valkoisia koiria pidettiin laivoilla viihdyttävinä seuralaisina ja niillä 
matkustavien naisten lemmikkeinä. Lisäksi ne auttoivat tuholaisten määrän rajoittamisessa. Haaksirikosta 
nämä nokkelat, kuohkeaturkkiset koirat, jotka olivat  taitavia uimareita, pelastautuivat rantaan muiden mat-
kustajien menehtyessä.  Ne asettuivat asumaan saarelle villiintyen saaren erämaihin. Saarella kuhisevat kai-
maanit aiheuttivat niille todellisen uhan, mutta ne selviytyivät siitä älynsä ansiosta. Cotonit onnistuivat ylit-
tämään joet ja välttämään nämä väijyvät saalistajat huiputtamalla niitä: Ne kerääntyivät laumaksi joen ran-
nalle ja saivat saalistajat kertymään lähelleen joen leveään kohtaan, jopa kiipeämään rantapenkalle. Sen jäl-
keen ne itse nopeasti siirtyivät aiemmin etsimäänsä joen kapeikkoon, mistä uivat yli ja katosivat erämaahan. 
Cotonien villin ja hurjan luonteen kerrotaan auttaneen niitä suojautumaan suurilta saalistajilta. Näitä käyt-
täytymismalleja ja luonteenpiirteitähän näemme monissa omissa cotoneissamme, jotka viihtyvät ja jopa 
temppuilevat veden äärellä ja vetävät helposti meitä itseämmekin nenästä. Ja miten hyvin ne viihtyvätkään 
metsissä ja mutalammikoissa! 
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Reunionin saarella, joka sijaitsee Madagaskarin vieressä, syntyi ilmeisesti Bichon Teneriffen ja paikallisten 
koirien risteytyksenä Bichon Reunion. Näitä koiria siirtyi silloisen liikenteen mukana tavalla tai toisella Mada-
gaskarille.  
 
Laivahaaksirikon (jos sellainen tapahtui) jälkeisinä lähes 500 vuoden aikana osa cotonia muistuttavista koi-
rista eli villeinä saaren metsissä ja osa otettiin asukkaiden huostaan asumaan. Villissä luonnossa ne selvisivät 
metsästämällä ja kaivelemalla, ja niiden herkkuruokaa uskotaan olleen pienet Madagaskarin villisiat. Ne so-
peutuivat hyvin saaren vaihteleviin oloihin suuren selviytymishalunsa, terävän älynsä, valppautensa ja tark-
kaavaisuutensa ansiosta. Ne oppivat elämään laumoissa, koska se paransi selviytymisen mahdollisuuksia. On 
mahdollista, että cotonille tyypillinen turkki kehittyi kevyeksi ja ilmavaksi, koska se oli luonnollinen kehon 
lämmön säätelijä, olipa kuuma tai kylmä. Ihmisten luona asuvia koiria puolestaan opetettiin moniin tehtäviin, 
ja ne avustivat metsästyksessä ja vartioinnissa. Kauneutensa ja vahvan persoonallisuutensa vuoksi niitä tar-
jottiin Madagaskarin kuninkaalle ja ylhäisölle lahjoina, joiden avulla ovet avautuivat rikkaisiin koteihin. Tästä 
syystä useat Espanjan imperiumista peräisin olevat rodut ovat päätyneet saaren aristokraateille. Aateliston 
etuoikeudet ennen Ranskan vallankumousta olivat satumaiset. 1300-1700 luvuilla tavallinen kansa sai omis-
taa yhden vahtikoiran. Vain aatelisilla sai olla useampi koira, ja ”rahvas”, jolla oli enemmän kuin yksi koira, 
saatettiin tuomita kuolemaan. Kun Merina-monarkia otti cotonit omakseen, oli vain aatelistolla oikeus omis-
taa näitä koiria, ja silloin cotonista tuli ”Madagaskarin kuninkaallinen koira”. Madagaskarin kuninkaallisesta 
koirasta on julkaistu jopa postimerkkejä. 
 

                      
Etinne de Flacourt, maantieteilijä ja Fort Dauphinin kuvernööri kuvailee jo vuonna 1653 erään koiran, jolla 
on merkittäviä yhtäläisyyksiä nykypäivän cotoniin: ”Saarella on joukko pieniä ja pitkäkuonoisia koiria, joillakin 
on pitkät jalat ja joillakin lyhyet kuten ketuilla. Jokunen on valkoinen. Ne ovat peräisin Ranskasta tuoduista 
puhdasrotuisten risteytyksistä ja säilyneet. Niitä on käytetty villisian metsästyksessä.” 
 
Aikoinaan cotoneita pidettiin jopa raakoina saarella elävän pienikokoisen villisian metsästäjinä. Niillä oli luon-
tainen kyky kerääntyä laumoiksi metsästämään. Niiden ruumiinrakenne oli karkeampi kuin nykyään, ja ne 
olivat suurin piirtein ketun kokoisia sekä villiluontoisia. Tulisieluisen rohkea luonne, tarmo, huomiota herät-
tävä, kimeä haukunta ja älykkyys antoivat cotoneille kyvyn metsästää saaren villisikoja, joita ne hallitsivat 
ketteryydellään. Tästä syystä cotoneita ihailtiin. Lopulta, kun varsinaisia hyötyominaisuuksia ei enää tarvittu, 
cotonista tuli seurakoira. Jokainen useamman kuin yhden cotonin omistaja löytää nykyisin tästäkin tarinasta 
varmasti tuttuja viehättäviä piirteitä omia koiriaan katsellessaan. 
 
Siirtomaavallan aikana Ranska valtasi Madagaskarin, koska se oli merkittävä saari idän kauppareittien var-
rella. Monet ranskalaiset aristokraatit matkasivat saarelle viettämään idyllistä elämää lähes paratiisimaisissa 
oloissa. On mahdollista, että ranskalaiset tuolloin olivat ensimmäisiä, jotka alkoivat valikoivasti jalostaa coto-
neita omaksi ilokseen ja seurakseen. He saattoivat kuljettaa näitä pieniä valkoisia seuralaisiaan mukanaan 
takaisin Ranskaan. Varsinaisesti kuitenkin cotonin jalostuksen uskotaan alkaneen toisen maailmansodan ai-
kana. Ranskalaisia sotilaita joutui saarroksiin saksalaisilta. Sotilailla oli puutetta ajankulusta, ja niinpä heidän 
luullaan osallistuneen rodun syntyyn risteyttämällä maltankoiria, bedlingtoninterriereitä, perhoskoiria ja pai-
kallisia koiria. Siten syntyi pieni valkoinen koira, jolla on suora turkki ja ihastuttava luonne. 
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Kun Madagaskar itsenäistyi 1960-luvulla, turismi saaren ja Ranskan välillä vilkastui. Pikku koirat saapuivat 
Ranskaan Orlyn lentokentälle lentohenkilökunnan, turistien ja diplomaattien mukana. Nämä olivat ihastu-
neet cotoneihin lomaillessaan saarella. Koirien hinta nousi huomattavan korkeaksi Euroopassa, mikä altisti 
rodun aivan uudenlaiselle maailmalle. Ihmiset viehättyivät niiden suloiseen, mutta rohkeaan ja vilkkaaseen 
luonteeseen ja ihastuttavaan puuvillaiseen turkkiin. 
 
Elisabetta de Luca kertoo kirjassaan ”Coton’s World” siitä, miten ryhmä asiantuntijatuomareita, joihin kuului 
Mr. Leblond, Mr. Triquet ja Mr. Petit, tapasivat Madagaskarin saarella tutkiakseen coton-rotua. He kirjoittivat 
silloin ideaalicotonin kuvauksen, eli siis ensimmäisen rotumääritelmän.  
 
Elisabettan mukaan vuonna 1966 ryhmä henkilöitä, joihin Mr. Louis Petit kuului, perusti Madagaskarille ”So-
ciété Canine de Madagascar” –nimisen yhdistyksen, joka haki tuolloin FCI:ltä rodun hyväksyntää. Hyväksyntä 
tuli muutamia vuosia myöhemmin. FCI hyväksyi rodun vuonna 1971. FCI:ssä rodun vastuumaa on Ranska, ja 
siellä coton de tuléarit pääsivät ensimmäisen kerran näyttelyyn. Ranskassa on myönnetty myös rodun ensim-
mäiset valionarvot. Mr. Petit vahvisti innokkaana rodun asiantuntijana tarinan laivahaaksirikosta, mutta kui-
tenkin esitti myös toisen. Sen mukaan espanjalaiset kauppiaat toivat Madagaskarille erilaisia bichon-tyyppisiä 
koiria (bichon =karvainen partainen) seurakoiriksi ja on mahdollista, että coton kehittyi juuri näistä. Joistakin 
lähteistä löytyy tietoja, joiden mukaan bedlingtoninterriestä olisi peräisin kaareva selkä ja pitkähköt jalat sekä 
harmaa tai vaaleanpunainen ihonväri. Perhoskoirista puolestaan epäillään periytyneen tassujen hapsuiset 
reunakarvat sekä tricolour-variaatiot ja korvien malli. 
 
Käsikirjassa ”La Société Canine de Madagascar” on Elisabettan kirjan mukaan kappale, jossa kuvataan Mada-
gaskarin seurakoiria. Tuo kirja listaa tähän ryhmään mm. chowchown, dalmatiankoiran, bulldogin, mopsin, 
kääpiöpystykorvan, kääpiöpinserin, chihuahuan, pekingeesin, bichon maltesen ja coton de tuléarin. 
 
Ensimmäinen coton de tuléar, jolla oli virallinen sukutaulu (ilman tunnettuja esi-isiä) julkaistiin 12.4.1972 
kansainvälisessä koiranäyttelyssä. Ensimmäinen coton, joka saavutti arvostelun 1 Exc CAC, oli U’Rick, musta-
valkoinen uros, joka oli syntynyt 2.1.1971 ja jonka rekisteröinti vahvistettiin 23.11.1972. Näitä madagaskari-
laisia rekisteröintejä saattaa löytyä läheltä rodun nykyisten esivanhempien sukutauluja R.I.M.stä (Malagasy 
Register Initial), mikä tarkoittaa, että rekisteröinti on tapahtunut koiran fenotyypin (ilmiasun eli ulkonäön) 
mukaan eikä genotyypin mukaan. Tästä syystä sukutauluihin täytyy saada 4 sukupolvea, jotta voidaan var-
mistaa rodun geneettistä stabiliteettiä (Eli de Luca). 
 

Valitettavasti Société Canine de Madagascar” jäädytettiin, eikä seu-
raavan 12 vuoden aikana rekisteröity yhtään cotonia alkuperäiseen 
rekisteriin (R.I. Register Initial). Uusi toiminta alkoi vasta 1984. Kesä-
kuussa 1984 pidettiin Madagaskarin Hilton hotellissa koiranäyttely, 
johon oli ilmoitettu 8 cotonia. Näistä tuomari hyväksyi vain 4. Nämä 
koirat arvosteltiin seuraavalla tavalla: 

Erinomainen Milou, omistaja Ola Ell 
Erinomainen Balita, omistaja Randriamananja 
Erittäin hyvä Bao, omistaja Randriamananja 
Erittäin hyvä Bouba, omistaja Rakotomavo 

 
Viereisessä kuvassa Ithalique (of Woodland Cottage internetsivut) 
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Cotoneiden kasvatus laajeni 1970-luvulla, ja pienikokoisemmat valkoiset cotonit tulivat harvinaisemmiksi 
Madagaskarilla. Sen vuoksi Eurooppaan alkoi saapua hiukan kookkaampia ja värillisiä cotoneita. Värillisyyden 
perimä myötävaikutti siihen, että pigmentit paranivat, ja coton sai hauskan ja valppaan naamanilmeensä.  
 
Cotonit todellakin kukoistivat Ranskassa, missä niistä tuli hyvin suosittu rotu. 1980-luvulla suurin osa Mada-
gaskarin cotoneista oli viety ulkomaille, ja Madagaskarin hallinto päätti ryhtyä rajoittamaan vientiä niin, että 
korkeintaan 200 koiraa sai viedä saarelta vuodessa. Rajoitukset koskivat kuitenkin vain cotoneiksi dokumen-
toituja koiria. Dokumentoimattomia koiria (non-pedigreed) pystyttiin viemään ilman rajoituksia, ja sillä oli 
suuri vaikutus rotuun. Madagaskar on köyhä maa, ja cotonin hinnalla saattoi tienata jopa 2-3 vuoden nor-
maalitulot paikallisen mittapuun mukaan. Senpä takia mustanpörssin kauppa kukoisti. Se johti käytännössä 
coton de tuléarin häviämiseen sen kotisaarelta. Kysyntä Euroopan markkinoilla oli niin kova, että mitä ta-
hansa pientä valkoista madagaskarilaista koiraa kutsuttiin cotoniksi. Lisäksi cotoneita risteytettiin muihin ro-
tuihin ja saatiin aikaan sekarotuisten koirien markkinat. Cotoneina kasvatettiin ja myytiin hyvästä hinnasta 
mitä tahansa pieniä valkoisia koiria. Jossain vaiheessa ranskalaiset yrittivät auttaa madagaskarilaisia palaut-
tamaan kannan, ja sinne vietiin kaksi cotonia Ranskasta käytettäväksi jalostuksessa. Nuo koirat kuitenkin ka-
tosivat eikä niiden kohtalosta ole tietoa, kertoo Kris Forke artikkelissaan. 
 
James-niminen coton on yksi ensimmäisistä kantakoirista ja se näkyy hyvin monissa sukutauluissa. James 
löytyi hylättynä Madagaskarilta, ja sen ottivat huostaansa ranskalaiset monsieur ja madame Moreau, joilla 
oli Aiguevives-niminen kennel. James oli ensimmäinen näyttelyvalio vuonna 1982, ja siitä tuli kennelin kan-
tauros. Jamesin jälkeläisiä ovat mm. seuraavat tunnetut koirat: Hutchinson, josta tuli of Woodland Cottage-
kennelin kantauros, Roi de Coeur d' Aigeuvives ja Vanderling de la Draille des Cailloux. Okazaki-Pong on toi-
nen maailmanlaajuisesti tunnettu kantauros. Se vaihtoi Kris Forken mukaan omistajaa madagaskarilaisella 
rannalla wiskipullosta, ja sillä on paljon pentueita alkupe-
räisissä Euroopan cotonkenneleissä. 
 
Coton de tuléar on levinnyt nopeasti ympäri Eurooppaa, 
mistä jalostusyksilöitä on viety USA:han ja Kanadaan. 
Kanta eri Euroopan maissa pohjautuu melko suurelta 
osin samoihin koiriin. U’Hutchinson du Domaine de 
Manakarra (oikea, alkuperäinen kirjoitusasu on Man-
kara) tai sen isä James esiintyvät lähes poikkeuksetta eu-
rooppalaisten koirien sukutauluissa, joskus hyvinkin 
useita kertoja kertaantuneina. Okazaki-Pong on muodos-
tanut toisen linjan. Ranskasta ja Sveitsistä löytyy cotoneita, joilla on T’Baloo isänä tai isoisänä. Käytännössä 
meillä on siten ollut kolme linjaa: James, Okazaki-Pong ja T’Baloo, mitä linjaa ei enää lainkaan ole jalostus-
käytössä. Jamesin linja on käytetyin. Lisäksi on ollut V’Bill. Nämä koirat ovat peräisin 1970-luvulta. 
 
Euroopassa ovat samat linjat käytössä kaikissa maissa ja FCI:n rotumääritelmä. 
 
 
 
 
 
 
 

 90 



Rodun vastuumaassa Ranskassa ovat ensimmäiset cotonkasvattajat (Nathalie Brabant-Brkic, Le Coton de 
Tuléar, 1999) 
 

Ensimmäisen sukupolven kasvattajat Toisen sukupolven kasvattajat Kolmannen sukupolven kasvattajat 
des Tourtelles de Clessy 
du Mesnil dy Val de Fier 
d’Aiguevives 
de Guitelione 
des Terres du Pacifique 
de la Perle de l’Ocean Indien 
of Madecasses 
du Domaine de Manakara 
des Étoiles de Toliary 
du Château de Maudétour 
du Château de Flanville 
 

de l’Oasis de Cotonniers 
du Clos de Mouflettes 
the Valaury’s Cottage 
de la Tour de Senlis 
de Celuxia 
du Château de Lalonde 
of Woodland Cottage 
du Mas des Sources 
du Mistral Gagnant 
des Mini Elydile 
de la Fosse aux Renalds 
de Farafangana 
of Pearl 
d´Ivandry 
des Matitis 
de la Perle d´Acq 

Diabolo Swing 
de l´Arche d´Any White 
du Clos des Trois Muses 
de Maleverne 
de la Ferme de Bannay 
des Princes de la Forêt Noire 
de Bogs-Lands 
de Champlet 
des Alizés de l’Eden 
du Domaine de Luniray 
de la Draille des Cailloux 
de l’Ecume des Mers Tropicales 
des Nuits Indiennes 

 

 
 
 
 

Reggae de l'Echo des Elingues  Monoï De L'echo Des Elingues 
(l’Echo Elingues Magazine) 
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Alla ja seuraavilla sivuilla on joitakin varhaisia ja kiinnostavia sukutauluja, joista meidänkin koiriamme on 
peräisin (Wilma Verschut, Coton de Tuléar, 2011). T.I. tarkoittaa Titre Initial, eli koirat on rekisteröity ilman 
vanhempia. 
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Vuonna 1974 Jay Russel niminen Madagaskarin makin tutkija vei cotoneita USA:aan. Hän ja hänen isänsä Lew 
olivat ensimmäiset cotonkasvattajat USA:ssa kennelnimellä Oakshade. Ensimmäinen pentue syntyi 1976. Jay 
Russel kirjoitti cotonista jäljempänä mainitun, FCI-rotumääritelmästä poikkeavan, CTCA:n rotumääritelmän. 
USA:ssa ja Kanadassa ovat kuitenkin vallalla AKC:ssa (American Kennel Club) FCI:n  rotumääritelmä ja samat 
linjat kuin Euroopassa. Sen lisäksi siellä on ns. Malagasy-linja l. CTCA rotuyhdistys (Coton de Tulear Club of 
America) hyväksyy cotoneilla värit ja korkeat jalat (tall cotton). Nämä perustuvat omaan siellä hyväksyttyyn 
geenipohjaan, joka pitkälti pohjautuu Madagaskarilta tuotuihin koiriin. Värikkäitä ja korkeajalkaisia koiria 
syntyy joskus täällä meilläkin, ovathan kantakoirat kuitenkin pitkälti samoja Euroopassa ja Atlantin toisella 
puolen. 
 
1980-luvulla coton de tuléar löysi tiensä Kanadan ranskankieliseen osaan. Yksi syy siihen oli se, että rotu 
sopeutuu niin hyvin erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. Koska cotonit rakastavat lunta, olivat kanadalaiset var-
moja, että ne viihtyvät heidän maassaan. Ensimmäinen ranskalainen coton vietiin Kanadaan v. 1989. Pohjois-
Amerikassa cotonit viehättävät ja kasvattavat suosiotaan edelleen. 
 
Geenipooli on siis kapea kaikkialla. Rotutyyppi on silti edelleenkin epäyhtenäinen ja eri maiden kannoissa 
esiintyy eroja muun muassa karvapeitteen laadussa, mittasuhteissa, pään muodossa, koossa ja luuston vah-
vuudessa. Luonne-erot eivät ole merkittäviä. 
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Liite 5. JALOSTUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAA 

 
Jalostuksen tavoiteohjelmassa esille otettujen seikkojen johdosta jalostustoimikunta esittää, että varsinais-
ten rodun jalostussuositusten lisäksi kasvattajat ottaisivat jalostussuunnitelmia tehdessään huomioon seu-
raavia asioita: 
 
1. Yleisesti: 

• Pyritään käyttämään koiria monipuolisesti jalostukseen. 
• Yhden yksilön liiallista käyttöä jalostuksessa tulee välttää. Yksittäisen koiran elinikäinen jälkeläis-

määrä saa olla korkeintaan80 jälkeläistä ensimmäisessä polvessa. 
• Käytetään mahdollisimman terveitä ja hyväluonteisia koiria pitkäikäisistä suvuista. 
• On tärkeää olla käyttämättä koiria jalostukseen liian nuorina. Jalostukseen tulisi valita yksilöitä, joi-

den vanhemmat ovat edelleen 5-6-vuotiaina terveitä ja kaikin puolin ongelmattomia. 
• Geenitestauksia olisi suotavaa tehdä nykyistä enemmän, koska niistä saatava hyöty on nykyisten tut-

kimustilastojen mukaan jo merkittävä. Lisäksi tutkimusten hinnat ovat tulleet selvästi aiempaa edul-
lisemmiksi. Tunnettuja kantajia saa yhdistää vain geenitestillä terveiksi todettuihin. 

• Tiedot tutkimustuloksista ja sairauksista kerrotaan ainakin jalostustoimikunnalle, jos ei sitä muutoin 
haluta tuoda julki. Jalostustoimikunta käsittelee saamansa tiedot luottamuksellisina. 

• Hyödynnetään jalostustarkastuksia. 
 

2. Rakenne ja turkki 
• Jalostuskoiran on oltava terverakenteinen.  
• Ei yhdistetä jalostuksessa lievästi käyräraajaisia koiria ja vakavasti käyräraajaisia koiria ei käytetä lain-

kaan jalostukseen. 
• Turkin laatuun ja määrään kiinnitetään huomiota, jotta tulevaisuuden cotoneiden turkit eivät tule 

olemaan tavalliselle koiranomistajalle ylivoimaisen hankalia hoitaa. 
 
3. Luonne 

• Kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota siitoskoirien luonteisiin. 
• Jalostukseen ei käytetä koiraa, jolla on huono hermorakenne, tai joka on arka tai vihainen.  
• Ääniarkuus on voimakkaasti periytyvä ominaisuus ja hankaloittaa elämää. Selvästi ääniarkoja koiria 

ei tule käyttää jalostukseen. 
 
4. Lisääntyminen 

• Coton de tuléarin tulee pystyä lisääntymään luonnollisesti. Pentua, jota on luonnollisen synnytyksen 
jälkeen elvytetty ja erityisesti tuettu ensimmäisen elinviikon aikana hengissä säilymisen varmista-
miseksi, ei ole suositeltavaa käyttää jalostukseen. 

 
5. Silmäsairaudet 

• Jalostukseen käytettävien koirien on suositeltavaa olla CMR-testattuja, mikäli ne eivät vanhempiensa 
tulosten perusteella ole terveet. CMR-geenin esiintyvyys rodussa on kohtalaisen suuri (10-35 % labo-
ratoriosta riippuen). 

• CMR-sairautta kantava koira saadaan yhdistää vain koiraan, jolla ei kyseistä sairautta geenitestin pe-
rusteella ole. 
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• Olisi suositeltavaa, että kahta koiraa, jolla on todettu silmätarkastuksessa diagnoosi distichiasis, ja 
karvoja on muutamaa useampi, ei paritettaisi keskenään. Sama koskee muitakin silmätarkastuksen 
löydöksiä. 

 
6. Autoimmuunisairaudet 

• Autoimmuunisairautta potevaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä myöskään toistaa yhdistel-
miä, jotka ovat tuottaneet sairaita pentuja. 

• Atooppista tai allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
• Kahta koiraa, joilla on autoimmuunisairauksia lähisuvussa, ei myöskään tulisi yhdistää jalostuksessa. 

Sairastuneen yksilön sukulaisten jalostuspäätöksissä tulee ottaa huomioon tautiriskiä kantavien lin-
jojen välttäminen. Yhdistelmät tulee valita siten, että niillä on pienempi sukusiitosaste kuin sairautta 
kantavasta suvusta olevalla vanhemmallaan. 

• Todennäköisyys pentujen erilaisille kasvuun ja immuniteettiin liittyville ongelmille on suurempi lähi-
sukulaisyhdistelmissä verrattuna vähemmän sukua toisilleen olevien koirien pentueisiin. 

 
7. Muut sairaudet 

• Lonkkadysplasian mahdollisuus tulee ottaa huomioon, vaikka coton onkin pienikokoinen koira. Jalos-
tuskoirien lonkkien tilanne olisi suotavaa selvittää kuvauttamalla niitä koiria, joilla aiotaan teettää 
useampia kuin 1-2 pentuetta ja mielellään vähän vanhemmalla iällä kuin 1 v. (Juha Kallio 2013). 

 
8. Rodun monimuotoisuuden turvaaminen 

• Yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei saa olla suurempi kuin80 pentua koiran elinaikana. Koirat, joilla 
on rodun yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät, levittävät geeniversionsa vähitellen 
koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -
sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota ole. 

• Mitä useampi uros on käytössä, ja mitä lähempänä urosten lukumäärä on narttujen lukumäärää, sitä 
suurempi osuus rodun geeneistä siirtyy seuraavaan sukupolveen. 

• Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joiden sukutaulussa viiden polven ajalla on mahdollisimman monta 
eri koiraa. 

• Jalostusyhdistelmissä tulisi pyrkiä alle 6 % sukusiitosasteeseen 5 sukupolven mukaan laskettuna. Ai-
nakaan kokemattomien kasvattajien ei kannata tätä sukusiitosprosenttia yhdistelmissä ylittää. 

• Vältetään toistamasta samoja yhdistelmiä. 
• Pelkästään monimuotoisuuden perusteella ei kuitenkaan jalostusvalintoja voi tehdä, vaan valittujen 

yksilöiden ominaisuuksia on arvioitava kokonaisuutena, ja suunnitellun yhdistelmän mahdolliset ris-
kit punnittava monilta muiltakin osin. 
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Liite 6. ERI OMINAISUUKSIEN PERINNÖLLISYYDESTÄ 

 
Periytyvät ominaisuudet voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan niiden periytymistavan mukaan: laadulli-
nen ja määrällinen periytyminen (Mäki Katariina 2010). 
 

 Laadullinen periytyminen Määrällinen periytyminen 
Geenien vaikutus Yksi tai muutama geeni, yksittäisen geenin 

vaikutus suuri 
Suuri joukko geenejä, yksittäisen geenin 
vaikutus pieni 

Ympäristövaikutus Vähäinen vaikutus Suuri vaikutus 

Ominaisuudet  
(esimerkiksi) 

• turkin väri 
• monet silmä- ja aineenvaihdunta-

sairaudet 
• perinnöllinen munuaisten vajaa-

toiminta 
• verenvuototaudit 

• käyttäytyminen 
• käyttöominaisuudet 
• lonkkanivelen kasvuhäiriö 
• piilokiveksisyys 
• rakenne 

 
Geenien ja ympäristön osuutta määrällisesti periytyvässä ominaisuudessa kuvaa periytymisaste. Se kertoo, 
kuinka suuri osuus eläinten välisistä eroista ominaisuutta kuvaavassa mitassa johtuu perinnöllisistä tekijöistä. 
Periytymisasteesta nähdään, kuinka hyvin aineisto paljastaa koirien välisiä perinnöllisiä eroja. Siten se kuvaa 
myös jalostettavuutta. Jos kaikilla koirilla on samat geeniversiot, ei perinnöllisiä eroja ole, ja periytymisaste 
on nolla, vaikka ominaisuus olisi vahvastikin periytyvä. Perinnöllinen edistyminen on mahdollista, kun periy-
tymisaste on yli nollan. 
 
Eri ominaisuuksien periytyvyysprosentteja (lähteet Tiira Katriina, Huuskonen Outi, Mäki Katariina) 
 

- lisääntymiskyky 10–15% 
- pentuekoko 10–20% 
- koiran paino 40 % 
- rungon pituus 40 % 
- rinnan syvyys 50 % 
- rintakehän leveys 80 % 
- pään leveys 35 % 
- kuonon pituus 50 % 
- säkäkorkeus 40–65% 
- kasvuhäiriöt kyynärnivelissä 10–35% 
- kasvuhäiriöt lonkkanivelissä 20–60% 

- hermostuneisuus 50 % 
- luonne 30–50% 
- ääniarkuus n. 50 % 
- pelko n. 40 % 
- aggressiivisuus ihmisiä kohtaan n. 70–80% 
- aggressiivisuus koiria kohtaan n. 70–80% 
- ystävällisyys 10–20% 
- rohkeus 20–30% 
- innokkuus ja aktiivisuus n. 50 % 
- näyttelytulokset 10–20% 

 
Periytymisaste ei ole vakioluku. Samankin ominaisuuden periytymisaste vaihtelee eri populaatiossa riippuen 
perinnöllisten erojen määrästä ja erilaisista ympäristötekijöistä. Mitä paremmin ympäristötekijöiden vaiku-
tukset pystytään vakioimaan, sitä suurempi on periytymisaste. Periytymisastetta pidetään korkeana silloin, 
kun se on yli 40 % (Katariina Mäki 2010). 
 
Yllä olevista luvuista voi huomata, että on melko helppoa jalostaa liian korkea ja massava koira. Koiran luon-
teeseen sen sijaan voi ulkopuolisilla tekijöillä olla jopa 70 % vaikutus - siis omistajalla ja koiran saamilla koke-
muksilla tai niiden puuttumisella. 
 
Näiden tietojen valossa pitäisi jatkossa rakenteen ja luonteen parantaminen olla kohtalaisen helppoa asiaan 
paneutumalla ja oikeanlaisia jalostusvalintoja tekemällä. 
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Liite 7.  SILMÄTARKASTUKSISSA ESILLE TULLEET DIAGNOOSIT 1988-2013 (lähde Koiranet) 

 
1. Kaikki diagnoosit 
 
Diagnoosi Esiintymiä 
Caruncular trichiasis, todettu 2 
CEA, coloboma, todettu 2 
Distichiasis, todettu 36 
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 2149 
Ektooppinen cilia, todettu 1 
Eversio palp. III, todettu 4 
Kaihin laajuus, lievä 7 
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 14 
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 3 
Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 3 
Kortikaalinen katarakta, todettu 18 
Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä 1 
Lasiaisen rappeuma, todettu 3 
Linssiluksaatio, epäilyttävä 1 
Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 2 
Makroblepharon, epäilyttävä 1 
Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 4 
Muu verkkokalvon sairaus, todettu 9 
Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 6 
Nukleaarinen katarakta, epäilyttävä 3 
Nukleaarinen katarakta, todettu 2 
PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 5 
PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 3 
PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 2 
Posterior polaarinen katarakta, todettu 3 
PPM, diagnoosi avoin 19 
PPM, todettu 1 
PPM, iris-iris, todettu 2 
PPM, iris-kornea, todettu 1 
PRA, epäilyttävä 8 
PRA, todettu 16 
Punktaatti katarakta, todettu 1 
Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 9 
RD, diagnoosi avoin 1 
RD, todettu 1 
RD, geograafinen, todettu 1 
RD, multifokaali, todettu 4 
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epäilyttävä 1 
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 5 
Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 3 
Silmämuutosten vakavuus, lievä 25 
Silmämuutosten vakavuus, vakava 2 
Synnynnäinen katarakta, todettu 2 
Trichiasis, todettu 4 
Vilkkuluomen rauhasen esiinluiskahdus, todettu 2 
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http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=61&TA=599&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=91&TA=688&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=67&TA=628&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=36&TA=164&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=721&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=81&TA=755&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=81&TA=666&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=10&TA=181&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=65&TA=625&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=212&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=163&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=725&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=129&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=72&TA=646&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=74&TA=650&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=161&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=162&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=79&TA=662&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=14&TA=160&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=14&TA=183&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=87&TA=704&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=86&TA=703&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=639&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=235&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=980&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=76&TA=658&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&VuosiA=1988&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=69&TA=631&VuosiA=1988&VuosiY=2013


2. Tärkeimpien diagnoosien jakautuminen 
 
Seuraavissa kaavioissa on esitetty silmätutkimusten tärkeimmät diagnoosit koirien syntymävuosien mukaan 
(lähde Koiranet). 
 

Silmätutkimusten diagnoosit 1988-2013 

 
 

Silmätutkimusten diagnoosit 1988-1999 

 
 

Silmätutkimusten diagnoosit 2000-2005 

 
 

Silmätutkimusten diagnoosit 2006-2013 

Silmätutkimusten diagnoosit kaikilla (syntymävuosi 1988-2013)
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Silmätutkimusten diagnoosit v. 2000-2005 syntyneillä
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Tuoreemmat silmälausunnot on annettu erilaisella kaavakkeella kuin vanhemmat, joten diagnooseja on 
enemmän. Ylimääräisiä tai väärään suuntaan kasvavia silmäripsiä (distichiasis, ektooppinen cilia) on löydetty 
vuoden 2000 jälkeisissä tutkimuksissa aikaisempaa useammin. Diagnoosi on viime vuosina lisääntynyt ja on 
yleisin virallisten silmätutkimusten löydös nykyisin. Distichiasiksen epäillään olevan perinnöllinen, ja Lohen 
tutkimusryhmä onkin aloittanut siitä tutkimuksen. Distichiasis voi aiheuttaa lisääntynyttä silmävuotoa ja sar-
veiskalvon ärtymistä, pahimmillaan kipuakin. Distichiasikseen ei aiemmissa jalostuksen tavoiteohjelmissa ole 
juurikaan kiinnitetty huomiota. Olisi suositeltavaa, että kahta koiraa, jolla on todettu silmätarkastuksessa 
diagnoosi distichiasis, ja karvoja on muutamaa useampi, ei paritettaisi keskenään. 
 
PRA-löydökset ovat vähentyneet selvästi 2000-luvun puolella.  
 
Kaihia on todettu 2000-luvun alussa syntyneillä enemmän kuin vuoden 2005 jälkeen syntyneillä, vaikka nä-
mäkin koirat ovat jo siinä iässä, että kaihi alkaa silmätarkastuksessa näkyä. Puutteellisia kyynelkanavan auk-
koja on todettu muutamalla koiralla. Niin ikään muutamalla koiralla on todettu vilkkuluomen kääntyminen 
tai vilkkuluomen rauhasen esiinluiskahdus. Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio on myös viime vuosina 
esiintynyt löydös. Endoteeli dystrofia -diagnoosin saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen (Jalomäki Sari). 
 

Silmätutkimusten diagnoosit v. 2006-2013 syntyneillä
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Liite 8. Autoimmuunisairauksista ja niiden perinnöllisyydestä 

 
Tähän kappaleeseen on koottu tietoa autoimmuunisairauksista lähdeluettelon artikkeleista, jotta näiden sai-
rauksien syntymekanismia olisi helpompi ymmärtää. Seuraavassa on lainattu Päivi Jokisen autoimmuunisai-
rauksia koskevan väitöskirjan tiivistelmää (kts. lähdeluettelo). 
 
Kuvat eivät liity sairaustapauksiin. 
 
”Autoimmuunisairaudet liittyvät yksilön puolustusmekanismeihin. Autoimmuunisairaus tuhoaa virheellisesti 
yksilön omia kudoksia ja siihen liittyy usein perinnöllinen alttius. Autoimmuunisairauksia on lukuisia. Koirien 
autoimmuunisairauksiin kuuluvat yleisimpinä allergiat, atopiat, kilpirauhasen vajaatoiminta, diabetes, Ad-
disonin tauti, trombosytopenia, immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia, reuman kaltaiset sairaudet, au-
toimmuuni aivokalvontulehdus ja erilaiset suolistosairaudet. 
 

 
 
Autoimmuunisairaudet vaikuttavat oleellisesti koirien hyvinvointiin ja osa roduista on erityisen alttiita tietyille 
sairauksille, mikä viittaa perinnöllisten riskitekijöiden merkittävään vaikutukseen. Autoimmuunisairauksissa 
yksilön oma immuunipuolustusjärjestelmä hyökkää yksilön omaa kudosta vastaan ja taudin puhkeamiseen 
vaikuttavat usein sekä ympäristötekijät, että lukuisat perinnölliset riskitekijät, joista yleisin on major histo-
compatibility complex (MHC) geenialue (koirilla dog leukocyte antigen, DLA). Koirat kärsivät samoista perin-
nöllisistä sairauksista kuin ihmiset ja niiden puhkeamiseen vaikuttavat usein samat geenit ja signaalireitit. 
Koiraa voidaan siis käyttää mallintamaan myös ihmisten sairauksia. Koiran genomin emäsjärjestyksen selvit-
täminen, uudet tutkimuksen työkalut ja sadat geneettisesti erilaistuneet koirarodut mahdollistavat monite-
kijäisten sairauksien geenikartoituksen. Uusien alttiusgeenien löytäminen auttaa ymmärtämään myös yleisiä 
biologisia toimintoja ja geenien ja ympäristön vuorovaikutussuhteita.” 
 
Autoimmuunisairaus voi puhjeta, jos yksilön immuunijärjestelmä ei toimi normaalisti. Saattaa olla, että nor-
maali vastareaktio elimistöön tunkeutunutta antigeeniä vastaan tapahtuu jossain määrin, mutta immuunijär-
jestelmän tunnistusjärjestelmä pettää, ja reaktio kääntyy myös elimistön omia kudoksia vastaan. Usein au-
toimmuunisairauden laukaisijana toimii sairastuminen johonkin tartuntatautiin. 
 
Immunologisten sairauksien näkyvät oireet ovat usein myös monien muiden sairauksien oireita, jolloin taudin 
määritys saattaa olla hyvinkin vaikeaa. Lisääntynyt tieto ja uusi teknologia kuitenkin mahdollistavat eläinlää-
käreille paljon tarkempien diagnoosien tekemisen kuin aiemmin. Koiria myös viedään eläinlääkärin tutkitta-
vasti edelleen entistä herkemmin. Viime vuosina nämä kaksi tekijää; lisääntynyt koirien tutkiminen ja uudet 
tekniikat, sekä omistajien valveutuneisuus ja eläinten hoidattaminen, ovat lisänneet immuunipuolustukseen 
liittyvien sairauksien määrää tai ainakin niiden diagnosointia. 
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Immuunijärjestelmän toimintaa hallitsee ja ohjailee MHC-kompleksi (koirilla siis DLA-kompleksi). Tätä gee-
niryhmää kutsutaan kompleksiksi, koska sen sisältämät geenit sijaitsevat kromosomissa hyvin lähellä toisi-
aan. Kompleksin geenit eivät osallistu sukusolujen muodostumisen yhteydessä geenienvaihtoon vastinkro-
mosomien kanssa. Tällainen sijoittuminen kytkentäryhmiin takaa sen, että geenit periytyvät yleensä aina yh-
dessä seuraavalle polvelle. Jokaisella yksilöllä on kaksi MHC-kompleksiin vaikuttavaa geenipakettia, yksi kum-
maltakin vanhemmalta. 
 
MHC-kompleksi mahdollistaa immuunipuolustuksen reaktiot haitallisia tunkeilijoita, esimerkiksi bakteereja 
ja viruksia vastaan. MHC-kompleksit ovat ominaisia kaikille nisäkkäille. MHC-kompleksin geeneille on tyypil-
listä, että ne ovat erittäin monimuotoisia. Yhdellä MHC-kompleksin geenillä voi olla olemassa jopa 100 eri-
laista muotoa, joista jokaisella yksilöllä on kaksi kappaletta, yksi isältä ja yksi äidiltä. Vaihtoehtoisia yhdistel-
miä on siis niin paljon, että villissä vapaasti, lisääntyvässä populaatiossa, esimerkiksi luonnossa, kaikilla yksi-
löillä on oma yksilöllinen MHC-kompleksinsa. Käytännössä kuitenkaan rotukoirilla ei vaihtelua ole lähellekään 
näin paljon, sillä kaikki rodut ovat alun perin syntyneet hyvin pienestä määrästä kantakoiria. 
 
MHC-geeneillä on myös kaikkein korkein mutaatiotiheys verrattuna muihin ituradan geeneihin. Ituradan so-
lut ovat soluja, joista munasolut ja siittiöt alun perin muodostuvat. Muissa geeneissä tapahtuvat mutaatiot 
ovat usein haitallisia tai niistä on vain vähän hyötyä syntyvälle yksilölle. MHC- geenit mutatoituvat helposti, 
koska niiden monipuolisuus ja monimuotoisuus on erittäin tärkeää eläinlajin selviytymiselle. MHC-komplek-
sille tyypillinen monipuolisuus on erittäin harvinaista muiden geenien parissa. 
 
Monimutkaisuus on luonnon ratkaisu tarttuvien tautien ja infektioiden ehkäisemiseksi. Immuunipuolustuk-
sen pitää pystyä taistelemaan monenlaisia taudinaiheuttajia vastaan. Muutaman geenin muodostama allee-
lireservi ei riitä taistelussa jatkuvasti muuntuvia taudinaiheuttajia vastaan. Useimmissa tapauksissa koiralla 
on erilaiset alleelimuodot isältään ja emältään, jolloin sillä on paremmat mahdollisuudet löytää immuunipuo-
lustuksestaan sopiva vasta-aine kaikkia uusiakin taudinaiheuttajia vastaan. 
 
Erilaisista epidemioista selvinneillä yksilöillä on ollut ”oikeanlaiset” kombinaatiot MHC:n geenimuotoja juuri 
kyseistä epidemiaa vastaan. Sama tauti voi esiintyä aina uudelleen ja uudelleen, mutta ajan kuluessa yhä 
harvempi yksilö sairastuu siihen, koska ne yksilöt, joilla ei ollut sopivaa MHC-kompleksia, eivät ole selvinneet 
aikaisemmista epidemioista jatkamaan sukuaan. MHC-kompleksin suuri mutaatioherkkyys takaa lisäksi vielä 
sen, että se kykenee taistelemaan myös taudin muuntuneita versioita vastaan. 
 

 
 
MHC-kompleksi on erinomainen esimerkki biologisen monimuotoisuuden tärkeydestä – ei vain lajien väli-
sestä, vaan myös lajien sisäisestä monimuotoisuudesta. Kaikki luonnossa ja luonnollisesti lisääntyvät lajit vält-
tävät tai pyrkivät rajoittamaan sisäsiitosta lisääntymisstrategioissaan. Hiirillä tehdyissä tutkimuksissa on to-
dettu, että jos naarashiirelle annetaan mahdollisuus valita kumppaninsa, se valitsee kumppanin, jolla on mah-
dollisimman erilainen MHC-kompleksi. Tällöin syntyvillä jälkeläisillä on mahdollisimman monimuotoinen ja 
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joustava immuunijärjestelmä. Jopa ihmisillä suoritetuissa kokeissa on saatu esille tuloksia, joiden mukaan 
naiset valitsevat mieluummin miehiä, joilla on mahdollisimman erilainen MHC-kompleksi kuin heillä itsellään. 
Koirilla ei tätä asiaa ole vielä tutkittu, mutta on yleisesti tunnettu tosiasia, että jotkin nartut eivät suostu 
parittelemaan läheisen sukulaisen kanssa. Joskus suunniteltu astutusuros ei narttua lainkaan miellytä, vaikkei 
sukulainen vaikuttaisi olevankaan, mutta jonkun toisen saatavilla olevan uroksen kanssa parittelu onnistuu 
heti. 
 
Sisäsiitetyllä yksilöllä mahdollisuus periä molemmilta vanhemmilta sama MHC-kompleksi kasvaa. Tällaisessa 
tapauksessa elimistön mahdollisuudet tuottaa sopivia immuunipuolustusreaktiota pienenevät. Koirat, joilla 
on samat MHC-kompleksin osat molemmilta vanhemmiltaan, ovat herkempiä infektioille ja kärsivät toden-
näköisemmin autoimmuunisairauksista ja allergioista. 
 

 
 
Autoimmuunisairaus ei puhkea itsestään, jonkin täytyy laukaista taudin eteneminen. Syynä voi olla jonkinlai-
nen stressitekijä – toinen sairaus, loukkaantuminen, ylirasittuminen, altistuminen, henkinen stressi, myrky-
tys, tai jokin niin pieni asia, että sitä ei koskaan saada selville. 
 
Jossain tapauksissa autoimmuunireaktio voi olla väliaikainen ongelma, joka vähenee sitä mukaa, kun elimistö 
paranee. Esimerkiksi sopii paikallinen demodikoosi. Sikaripunkki, joka aiheuttaa demodikoosin, elää useim-
pien, ellei jopa kaikkien koirien karvatupissa. Normaalisti ne ovat harmittomia vieraita, joista ei ole mitään 
haittaa eikä hyötyä koiralle. Jotkut pennuista reagoivat sikaripunkkiin ja niille kehittyy demodikoosin oireita. 
Oireina ovat pieni kolikon kokoinen, kalju läiskä koiran kasvoissa tai etujaloissa. Useimmat eläinlääkärit mää-
räävät hoidoksi punkkilääkitystä, mutta tämä demodikoosin muoto häviää yleensä myös itsestään, vaikkei 
sitä hoidettaisikaan. Tauti siis voi puhjeta nuorelle koiralle väliaikaisesti, kunnes immuunisysteemi alkaa toi-
mia oikein ja täydellä teholla, jolloin taudin oireet saattavat hävitä. On olemassa myös toinen, vakavampi 
demodikoosin muoto. 
 
Varhaiset autoimmuunireaktiot voivat koirilla olla merkkinä autoimmuunipuolustuksen perinnöllisistä ongel-
mista. Koira, jolla on demodikoosi ja demodikoosin sairastaneita sukulaisia tai muita sukulaisia, joilla on au-
toimmuunisairauksia, on riskiryhmässä sairastua vakavampaan autoimmuunisairauteen. 
 

 
 
Suurimpina huolenaiheina, varsinkin kasvattajille, ovat krooniset, geneettisesti periytyvät muodot autoim-
muunisairauksista. Sairaudet, jotka kerran puhjettuaan vaivaavat koiraa läpi sen elämän. Kroonisiin autoim-
muunisairauksiin vaikuttavat monet tekijät, joiden pitää ”loksahtaa kohdalleen” ennen taudin puhkeamista. 
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Ensinnäkin koiralla pitää olla geneettinen alttius ja tietynlaiset MHC-geenit, jotta se voi sairastua. Lisäksi sen 
pitää altistua jollekin sairauden laukaisevalle tekijälle. Jos koira ei kohtaa sairautta laukaisevaa tekijää, se ei 
sairastu, vaikka sillä on siihen geneettiset edellytykset. 
 
Koirilla esiintyy monia autoimmuunisairauksia. Monet niistä esiintyvät yleisemmin joillakin tietyillä roduilla. 
Myös cotoneilla on niitä todettu lisääntyvässä määrin. Koska autoimmuunisairauksia voi esiintyä sukulinjoit-
tain, tai mikäli rodussa muutoin koirien välinen sukulaisuus lisääntyy, on tärkeää kiinnittää autoimmuunisai-
rauksiin huomiota myös jalostussuunnitelmia tehtäessä. Ihmisillä autoimmuunisairaudet ovat yleisempiä nai-
silla. Koirilla niitä esiintyy pääsääntöisesti melkein yhtä paljon uroksilla ja nartuilla, mutta esim. Addisonin 
tauti on selvästi yleisempi nartuilla kuin uroksilla. 
 
MHC-kompleksi on erittäin monimuotoinen, eli siihen kuuluvat geenit ovat monessa eri muodossa ja näin 
pystyvät reagoimaan mahdollisimman moneen vieraaseen aineeseen. Pitkän evoluution aikana MHC-gee-
nien monimuotisuus on pysynyt yllä luonnonvalinnan avulla. Eri koirarotujen jalostuksessa käytetty keinote-
koinen valinta on heikentänyt merkittävästi MHC-geenien monimuotoisuutta, ja vielä enemmän perimän 
monimuotoisuutta kaventaa sisäsiitos. Sisäsiitoksen tuloksena koira voi periä samoja MHC:n osia molemmilta 
vanhemmilta, eikä sen MHC ole enää yhtä monipuolinen. Tällaiset yksilöt sairastuvat helpommin infektio-, 
allergia- ja autoimmuunisairauksiin.  Useassa tutkimuksessa onkin todettu, että kapea MHC-monimuotoisuus 
voi altistaa autoimmuunisairauksille. Tulevaisuudessa meille todennäköisesti tulee olemaan mahdollista sel-
vittää rodun MHC-monimuotoisuus geenitestien avulla. Pelkästään monimuotoisuuden perusteella ei kuiten-
kaan jalostusvalintoja voi tehdä, vaan valittujen yksilöiden ominaisuuksia on arvioitava kokonaisuutena, ja 
suunnitellun yhdistelmän mahdolliset riskit punnittava monilta muiltakin osin. Autoimmuunisairauksien en-
nalta ehkäisemisessä tärkein rooli on koirien jalostuksessa. Sisäsiittoisuuden minimoiminen ja matadoruros-
ten käytön välttäminen auttavat lisäämään MHC- l. DLA-monipuolisuutta ja vähentämään jälkeläisten riskiä 
sairastua autoimmuunisairauksiin. 
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Liite 9 VÄLILEVYTYRISTÄ JA VÄLILEVYJEN KALKKEUTUMISTA 

 
Tämän liitteen tiedot on koottu JTO:n lähdeluettelossa mainituista selkäsairauksia koskevista artikkeleista. 
Suurin osa perustuu eläinlääkäri Esa Eskelisen ja Eläinsairaala Aistin kertomiin tietoihin. 
 
Välilevyn ulompi osa muodostuu vahvasta sidekudosrenkaasta (anulus fibrosus), jonka sisällä on pehmeämpi 
ydinosa (nucleus pulposus). Välilevyn ja nikaman välissä on hyaliinirustoa, ja välilevy kiinnittyy sekä rustoon 
että nikaman runkoon. Välilevyn tarkoituksena on yhdistää nikamia toisiinsa ja mahdollistaa niiden keskinäi-
nen liikkuvuus sekä vaimentaa iskuja. Välilevyn rappeutuminen on välilevyn aineenvaihduntahäiriö. Välilevyn 
geelimäinen ydin muuttuu kovaksi kalkkeutuneeksi massaksi. Välilevyn rappeutuminen on normaalia yli kym-
menen vuoden ikäisellä koiralla. 
 
Kalkkeutunut välilevy ja tyräytynyt välilevy ovat kaksi eri asiaa. Välilevyn rappeuma alkaa nucleus pulposuk-
sen reunoilta edeten kohti keskustaa. Ns. kondrodystrofisilla roduilla välilevyn muuttuminen alkaa jo alle 
vuoden ikäisenä. Muilla roduilla muutos käynnistyy tavallisesti vasta n. 8 vuoden iässä. Anulus fibrosuksen 
muutos seuraa nucleuksen rappeutumista. Rappeutuessaan välilevy menettää vähitellen joustavuuttaan, sen 
ravinnon saanti vaikeutuu, kunnes välilevy kalkkeutuu. Kovaksi massaksi rappeutunut välilevyn keskiosa ai-
heuttaa nikamien liikkuessa välilevyn sidekudosrenkaaseen kovan paineen ja joskus sidekudosrengas repey-
tyy. Repeytymän kohdalta välilevyn ydin voi pullistua ulospäin kohti selkäydintä. Pieni pullistuma aiheuttaa 
vain kipua, mutta suuri pullistuma puristaa selkäydintä, jolloin seurauksena on halvaus.  
 
Usein tapahtuu kuitenkin niin, että välilevytyrä syntyy rappeutuneen välilevyn viereiseen nikamaväliin. Koska 
rappeutunut välilevy ei jousta normaaliin tapaan, sen viereisiin nikamaväleihin syntyy ylimääräistä rasitusta, 
ja tyräytyminen tapahtuukin niissä. 
 
Mäyräkoirilla siis välilevyrappeuman ja välilevytyrien on todettu olevan selkeästi perinnöllistä laatua. Coto-
neiden osalta ei vielä tiedetä riittävästi, ja sen vuoksi vaaditaan enemmän tietoja ja lisää kuvaustuloksia. Voi-
daan kuitenkin olettaa, että myös meidän rodussamme vaiva on perinnöllinen, vaikkei periytymistapaa tie-
detäkään. 
 
Välilevytyrän oireet riippuvat siitä nopeudesta ja voimakkuudesta, jolla tyräytyminen tapahtuu. Äkillisesti ja 
kovalla voimalla tyräytyvä välilevy aiheuttaa reaktion, jonka lopputuloksena on hermosolujen kuolema, mikä 
johtaa nopeasti kehittyvään vaikea-asteiseen halvaukseen. Kroonisissa, usein osittaisissa välilevyn uloimpien 
osien repeämissä tyräytyminen tapahtuu hitaasti ja pienellä voimalla. Verenkierto säilyy aluksi ennallaan, 
mutta selkäytimen hermosoluissa tapahtuu vaurioita, joiden määrä on suorassa suhteessa puristuksen as-
teeseen ja kestoon. Asennonkorjausreaktio (koira korjaa välittömästi jalan asennon, kun tassun yläpinta 
käännetään maata vasten) häviää ensin, koska sitä säätelevät isot hermosäikeet sijaitsevat selkäytimen ulko-
kerroksissa. Seuraavaksi vaurioituvat keskikokoiset, tahdonalaisia liikkeitä ja pinnallista kipua säätelevät säi-
keet ja viimeiseksi selkäytimen sisäosissa sijaitsevat pienet, syvää kiputuntoa säätelevät säikeet. Toipumisen 
aikana toiminnot palautuvat käänteisessä järjestyksessä. Halvausoireiden voimakkuus riippuu myös tyrän 
paikasta. 
 
Välilevytyrät jaetaan kahteen Hansen-tyypin ryhmään. 

1. tyypin tyrissä nucleus pulposuksen massa työntyy anulus fibrosuksen läpi selkäydinkanavaan.  
2. tyypin tyrässä annulus fibrosuksen sisemmät kerrokset ovat revenneet, mutta ulkoreuna pitää nukleus-
massan sisällään muodostaen tyrän. 
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Oireet vaihtelevat lievästä kivusta neliraajahalvaukseen riippuen tyrän asteesta ja sijainnista. Selkäkivuista 
kärsivän koiran olemus on tyypillinen: se seisoo selkä köyryssä ja on haluton liikkumaan, hyppäämään tai 
kulkemaan portaissa. Syliin otettaessa se saattaa valittaa. Vatsalihakset ovat usein jännittyneet, vaikka ky-
seessä ei ole vatsaontelon alueen kipu. Hyvin usein koiralla on ollut kipuoireita jonkin aikaa ennen halvaus-
oireita. 
 
Jos neurologiset muutokset ovat lievät, oireina havaitaan takajalkojen heikkoutta. Vaikeammissa tapauksissa 
takaraajojen tahdonalaiset liikkeet ovat heikentyneet tai puuttuvat. Kaikkein vakavimmissa tapauksissa ns. 
syvä kiputunto on poissa. Syvän kiputunnon testaaminen on erittäin tärkeää ennusteen kannalta. Se tehdään 
puristamalla varpaita voimakkaasti jollain instrumentilla. Jalan refleksinomainen poisveto ei ole merkki siitä, 
että syvä kiputunto on olemassa, vaan koiran täytyy ilmaista tuntemansa esim. vinkumalla, nostamalla pää-
tään, yrittämällä purra tms. Usein myös virtsaaminen vaikeutuu. Rakko on aivan täynnä ja sen puristaminen 
tyhjäksi voi olla hyvin vaikeaa. Noin viikon kuluttua virtsaputken sulkijalihakset löystyvät ja seurauksena on 
refleksivirtsaaminen, jossa rakko tyhjenee osittain pienenkin vatsaontelon paineen takia. Rakko ei kuitenkaan 
tyhjene kunnolla. 
 
Kaularangan välilevytyrä aiheuttaa usein hyvin voimakkaat kipuoireet: jokainen pienikin pään liike aiheuttaa 
kipua ja koira seisoo ja kävelee tyypillisesti pää matalalla ja kaula jäykkänä. Halvausoireet kohdistuvat yleensä 
sekä etu- että takajalkoihin. 
 
Eläinlääkäri tekee diagnoosin esitietojen, kliinisten löydösten, neurologisen tutkimuksen ja röntgenkuvien 
perusteella. Selän huolellisella tunnustelulla kipukohta on yleensä löydettävissä. Diagnoosi on helppo tehdä 
tapauksissa, joissa potilaalla on selviä halvausoireita. 
 
Selkärangan röntgenkuvissa voidaan nähdä kaventunut nikamaväli ja toisinaan selkäydinkanavassa voi näkyä 
kalkkeutunutta välilevymassaa. Kalkkeutuneet välilevyt ovat merkki rappeutuneista välilevyistä, eivät tyrästä. 
Röntgenkuvauksen tarkoituksena on myös sulkea pois murtumien ym. mahdollisuus. Diagnostisia kuvia var-
ten koira täytyy rauhoittaa ja selkärangan on oltava suorassa asennossa. Välilevytyrää epäiltäessä röntgen-
kuvaus on tehtävä varovaisuutta noudattaen, jotta lisävaurioita ei aiheudu. Selkäydinkanavan varjoaineku-
vaus (myelografia) tehdään ennen leikkausta vauriokohdan paikallistamiseksi. Magneettikuvaus on tutkimus-
menetelmä, jonka avulla pehmytkudokset ja mm. välilevyjen rappeutuminen sekä selkäytimeen kohdistunut 
kompressio nähdään hyvin. Tämän tutkimuksen haittapuolena on korkea hinta sekä toistaiseksi rajoitettu 
saatavuus. 
 
Konservatiivista hoitoa (lepoa ja kipulääkitystä) käytetään selkäkivuista kärsivillä potilailla, jos niillä ei ole hal-
vausoireita. Mikäli kipuoireet toistuvat, suositellaan leikkaushoitoa. Konservatiivisessa hoidossa on tärkeintä 
ehdoton lepo. Koira on laitettava 3-4 viikoksi täydelliseen häkkilepoon (näyttelyhäkkiin tai lentokuljetuslaa-
tikkoon). Erilaiset aitaukset eivät yleensä takaa koiran paikallaan oloa, pikemminkin koirat niissä hyppivät 
aitaa vasten pyrkiessään pois. Potilas otetaan häkistä pois vain tarpeiden tekemisen ja hoitojen ajaksi. Levon 
tarkoituksena on antaa vauriokohdalle aikaa parantua: välilevymassa imeytyy pois selkäydinkanavasta ja re-
peämä paranee arpikudoksen muodostuksen kautta. Tulehduskipulääkkeiden, lihasjännitystä vähentävien 
lääkkeiden sekä kortikosteroidien käyttö lisää koiran halua liikkua, mistä on usein seurauksena oireiden dra-
maattinen paheneminen, jos liikunnan rajoittamisessa ei olla erityisen tarkkoja. Tämän takia kipulääkkeitä 
tai lihasrelaksantteja on syytä käyttää ainoastaan kovista kivuista kärsivillä koirilla. 
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Välilevytyrän leikkaushoidon tarkoituksena on välilevymassan poistaminen selkäydinkanavasta. Leikkauksen 
avulla poistetaan osa nikaman katosta tai seinämästä, jolloin välilevymassa saadaan poistettua selkäydinka-
navasta, ja selkäydin, joka usein on turvonnut välilevyn tyräytymisen seurauksena, saa enemmän tilaa välile-
vykanavassa. Leikkaushoidon etuina pidetään tyrän pienempää uusiutumisriskiä sekä lyhyempää toipumisai-
kaa tapauksissa, joissa on neurologisia oireita. Yksi kirurgian eduista on myös se, että aktiivinen kuntoutus 
voidaan aloittaa melkein heti leikkauksen jälkeen, kun taas ei-kirurgisesti hoidetuilla potilailla joudutaan 
odottamaan muutamia viikkoja. 
 
Koirille, jotka pystyvät liikkumaan, riittää jatkohoidoksi lepo ja tarvittaessa kipulääkkeet tai lihasjännitystä 
vähentävät lääkkeet. Sen sijaan halvaantuneet koirat hyötyvät suuresti erilaisista fysikaalisista hoidoista, joi-
den tulisi kuulua jokaisen kirurgisesti tai konservatiivisesti hoidetun koiran kuntoutusohjelmaan. 
 
Välilevytyrän ennuste riippuu neurologisten oireiden vakavuudesta ja kestosta sekä valitusta hoitomuodosta. 
Yleisesti ottaen ennuste on sitä parempi, mitä lievemmät oireet ovat. Konservatiivisen hoidon osalta ennuste 
on erittäin hyvä ensimmäistä kertaa kipuilevilla potilailla. Suuri osa koirista, joilla on ollut toistuvia kipuoireita 
tai lieviä halvausoireita, toipuu täydellisesti leikkaushoidon jälkeen toipumisajan vaihdellessa muutamasta 
päivästä muutamiin viikkoihin. Konservatiivisesti hoidettujen koirien toipumisaika on pidempi ja niille jää 
useammin neurologisia puutteita. Lisäksi uusiutumisriski on suurempi. Halvaantuneilla koirilla ennusteeseen 
vaikuttaa myös hoidon aloitusajankohta: leikkauksen tulisi tapahtua 24 – 48 tunnin sisällä halvaantumisesta, 
jotta täydellinen toipuminen olisi mahdollista. Mikäli halvaantumisesta on kulunut yli 72 tuntia, leikkaushoito 
voi silti auttaa, mutta koiralle voi jäädä neurologisia puutteita leikkauksen jälkeen. 
 
Seuraavassa lyhyesti menettelyohjeet koiran halvaantuessa tai, jos sillä on tai epäillään olevan selkäkipuja 
(lähde Suomen Mäyräkoiraliitto, mutta on yhtä pätevä cotoneillekin): Laita koira häkkiin! Anna kipulääkkeitä 
vain, jos se on kovin tuskainen. Kipulääkkeitä käytettäessä häkkilepo on aivan välttämätöntä oireiden pahe-
nemisen estämiseksi! Vie koira eläinlääkäriin diagnoosin varmistamiseksi ja hoidon aloittamiseksi. Mitä pa-
hemmat oireet ovat, sitä enemmän on hyötyä nopeasti tehdystä leikkauksesta. Ilmoita tapauksesta koiran 
kasvattajalle ja mielellään myös jalostustoimikunnalle. 
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Liite 10. KOIRAN POLVEN RISTISIDEVAMMOISTA 

 
Tässä katsauksessa esitetyt tiedot ovat peräisin Esa Eskelisen artikkeleista ”Koiran polven ristisiteen re-
peämä” (Apex verkkoklinikka 2009, ja Dr. Mouse-internetsivut 2014) ja Tiina Seikkulan lisensiaattityöstä ”Koi-
rien kuntoutuminen ristisideleikkauksesta pitkällä aikavälillä – fysioterapeuttinen tutkimus” (Helsingin yli-
opisto 2010) sekä Sam Haynesin artikkelista ”Cruciate ligament injury (www. Sydneyanimalhospitals.com.au 
25.8.2014). 
 
Polvi on yksi elimistön herkimmistä nivelistä loukkaantumaan. Se on melko epästabiili nivel, koska siinä ei ole 
varsinaista luiden välistä lukitusmekanismia, kuten esim. kyynärnivelessä. Reisi- ja sääriluu ovat kiinnittyneinä 
toisiinsa usealla nivelsiteellä.  Polven etummaisen ristisiteen repeämä onkin tavallisin koiran tuki- ja liikunta-
elimistön sairaus. Sitä esiintyy erityisesti raskailla roduilla. Tavallista se on mm. rottweilereilla, chow-
chow:lla, noutajilla ja mastiffeilla. Useimmin se esiintyy yli 4-vuotialla koirilla. Nartut näyttävät olevan sille 
alttiimpia kuin urokset. Pienillä roduilla ristisiteen repeämä tapahtuu usein vanhemmalla iällä, mahdollisesti 
ristisiteen hitaamman rappeutumisen seurauksena. Nykyisin uskotaan, että suurimmalla osalla koirista, joilla 
ristisidevamma tapahtuu, on syynä jonkinasteinen synnynnäinen nivelsiteen heikkous. 
 
Polvinivelen keskellä sijaitsevat ristisiteet estävät sääriluun liikkumista eteen−taakse -suunnassa suhteessa 
reisiluuhun. Ristisiteitä on kaksi, etummainen ja takimmainen. Kun puhutaan ristisidevammasta, tarkoitetaan 
yleensä etummaisen ristisiteen vauriota. Takimmaisen ristisiteen katkeaminen on hyvin harvinaista, ja se ta-
pahtuu voimakkaan ulkoisen voiman seurauksena. Samalla polvesta yleensä rikkoutuu muitakin rakenteita. 
 
Ristisiteen repeämän oireena on ontuminen. Äkillinen trauma voi aiheuttaa sen, mutta tavallisimmin ristiside 
pettää osittain ja vähitellen viikkojen tai kuukausien aikana ja lopulta katkeaa aivan normaalin liikunnan seu-
rauksena. Yleensä hoitona on leikkaus. Leikkausmenetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: nivelensisäi-
set, nivelenulkoiset sekä ns. luunkatkaisumenetelmät. 
 
Ristiside voi siis vaurioitua osittain tai kokonaan. Kun ristiside on osittain poikki, ontuma on vaihtelevaa, ja se 
voi tilapäisesti loppua, kun raajaa rasitetaan vähemmän. Kun ristiside on kokonaan poikki, ontuma on yleensä 
jatkuvaa. Koiralla, jolla toisen polven ristiside on pettänyt, on melko suuri todennäköisyys (noin 30 %) saada 
sama vaiva toiseenkin polveen. Joidenkin tutkimusten mukaan tämä riski on tietyillä roduilla jopa 70 %. 
 
Ristisiteen pettämisen eräs syy on nykykäsityksen mukaan ”huonot takaraajan kulmaukset” eli reisiluun ja 
sääriluun välinen kulma lähestyy oikokulmaa, 180 astetta. Tällöin sääriluun yläpään nivelpinta ei enää ole 
vaakatasossa vaan taaksepäin vinossa. Tämän seurauksena aiheutuu sääriluuta eteenpäin työntävä voima 
joka kerta, kun reisiluun nivelpinta tukeutuu sääriluun yläpään nivelpintaan. Tämä toistuva voima lopulta 
katkaisee etummaisen ristisiteen. Myös koiran ylipaino ja reiden huono lihastasapaino altistavat ristisiteen 
repeämälle. 
 
Kun eturistiside on poikki, sääriluu pääsee koiran askeltaessa lonksumaan eteen-taakse -suunnassa suhteessa 
reisiluuhun. Tämä aiheuttaa kipua, ontumista sekä nivelrikkomuutosten kehittymistä ja usein myös vaurioit-
taa sisemmän nivelkierukan takahaaraa. Eläinlääkäri voi todeta eturistisiteen katkeamisen polvea tunnuste-
lemalla, jos ristiside on kokonaan poikki ja jollei katkeamisesta ole kulunut kovin pitkää aikaa. 
 
Eturistisiteen vauriot pyritään hoitamaan ennen kuin eturistiside katkeaa kokonaan. Tällöin kliininen diag-
noosi perustuu tyypilliseen sairauskertomukseen ja havaittuun ontumaan. Koira on myös haluton koukista-
maan kipeää polveaan ja tämän vuoksi pitää istuessaan kipeää jalkaa hieman sivulla. Se voi myös pitää kipeää 
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takajalkaansa niin, että vain varpaat ottavat alustaan. Joskus polvi turpoaa erityisesti sisäpinnalta. Röntgen-
tutkimus antaa viitteitä ristisidevammasta: nivelnesteen määrä lisääntyy ja havaitaan nivelrikkomuutoksia ja 
nivelen reuna-alueen luupiikkejä. 
 
Diagnoosi varmistetaan polvinivelen miniavauksen tai polvinivelen tähystyksen avulla. Näillä voidaan todeta 
eturistisiteen katkeaminen tai osittainen vaurioituminen sekä nivelkierukoiden ja -pintojen kunto. Samalla 
poistetaan rikkoutuneet kierukan osat. 
 
Eturistisiteen repeämän hoito 
 
Ei-kirurginen hoito 
 
Pienellä, alle 3–6 kg painavalla koiralla polveen kohdistuvat voimat ovat niin pieniä, että voidaan kokeilla 
konservatiivista hoitoa. Ristisidevamma aiheuttaa polveen ärsytystilan, joka johtaa nivelkapselin paksuuntu-
miseen. Odotetaan, että polven nivelkapseli paksuuntuu ja polven lonksuminen vähenee tai loppuu. Mene-
telmässä on omat ongelmansa. Odotettaessa polven sisemmän nivelkierukan takahaara voi rikkoutua, mikä 
aiheuttaa kipua. Polveen voi myös kehittyä nivelrikkomuutoksia, jotka heikentävät kirurgisen hoidon ennus-
tetta. Nivelrikkomuutoksista saattaa seurata kroonista kipua. 
 
Katkenneen ristisiteen korvaus 
 
Yli 4–7  kg painoisilla koirilla ristisidevamman hoidoksi suositellaan leikkaushoitoa, ennen kuin nivelrikko ehtii 
kehittyä vaikea-asteiseksi. Vuosien varrella on kehitetty lukuisia leikkaustekniikoita, joissa katkennut ristiside 
korvataan. 
 
Yleisimmässä menetelmässä asennetaan rasitusta kestävä nailon-, polyeteeni-, polyesteri- tai komposiittiom-
mel reisiluun alapään takaosan ja sääriluun yläpään etuosan väliin anatomisesti samaan suuntaan kuin etum-
mainen ristiside. Ompeleiden ja jännekalvosiirteiden pettämisen takia on kehitetty leikkaustekniikka, jossa 
polvi tuetaan käyttäen komposiittinauhaa. Nykyään harvemmin käytetty menetelmä on tukea polvi käyttäen 
reisilihaksiston jännekalvosta otettua siirrettä. Leikkauksen jälkeen liikuntaa rajoitetaan parin kuukauden 
ajaksi, jolloin polven nivelkapseli paksuuntuu ja antaa lisätukea polvelle. 
 
Edellä mainittuihin menetelmiin liittyy ongelmia. Tuenta voi pettää osittain tai jopa kokonaan erityisesti pai-
navilla ja aktiivisilla koirilla. Tuennan pettämisen jälkeen polvi tulee uudelleen epästabiiliksi ja nivelrikkomuu-
tokset etenevät. Pettäminen altistaa myös sisäsivun nivelkierukan takahaaran vaurioille. Epätavallisen jyrkkä 
sääriluun yläpään niveltason kulma altistaa ristisiteen ja tuennan pettämiselle. 
 
Ristisiteen katkeamisen syyn korjaus 
 
Jos sääriluun yläpään nivelpinta ei ole vaakatasossa vaan vinossa taaksepäin, tämä aiheuttaa sääriluuta 
eteenpäin työntävän voiman aina, kun koira varaa painoa takaraajalleen. Koska isoilla ja aktiivisilla hoitotu-
lokset polven tuennan jälkeen ovat olleet epätyydyttäviä, on kehitetty leikkaushoitoja, joissa sääriluun ylä-
pään luisia rakenteita muutetaan siten, että sääriluuta eteenpäin työntävää voimaa ei enää synny ja etum-
maista ristisidettä ei enää tarvita.  Jos sääriluun edestakainen liike suhteessa reisiluuhun on suuri ennen leik-
kausta, voidaan nivelkierukkavamman riskin pienentämiseksi lisäksi katkaista nivelkierukan takahaaran kiin-
nitysside. 
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Toipuminen leikkauksesta on nopeaa. Koirapotilas käyttää leikattua jalkaansa yleensä jo parin päivän kulut-
tua. Noin kuuden viikon ajan potilas saa liikkua taluttimessa. Liukastelua ja riehumista vältetään. Liikkuminen 
pehmeällä alustalla edistää raajan liikkuvuutta ja voimaa. Uiminen ja harjoitus vesijuoksumatolla voidaan 
aloittaa 1–2 viikkoa leikkauksen jälkeen. Noin kuuden viikon kuluttua sääriluun sahaus on luutunut ja potilas 
voi liikkua ilman talutinta. 
 
Leikkaus on kalliimpi kuin polven tuentaan perustuvat menetelmät. Sääriluun yläpään sahauksen kiinnityksen 
pettäminen on mahdollista mutta harvinaista. 
 
Myös muita kirurgisia menetelmiä ristisidevammojen korjaamiseksi on kehitetty. 
 
Ristisideleikkausten jälkeen oikeanlainen kuntouttaminen on erittäin tärkeää. Nykyisin käytetään jatkohoi-
dossa nivelrustoja suojaavaa ja sen verenkiertoa parantavaa sekä tulehdusta ja nivelrikkoa ehkäisevää lääki-
tystä. Fysioterapian käyttö on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt erityisesti koirien ortopedisten sairauk-
sien hoidossa ja kuntoutuksessa, ja onneksi sitä on myös saatavilla. Lisäksi täytyy huolella noudattaa harjoit-
teista saatavia ohjeita operaation jälkeen. Liikalihavuus hidastaa paranemista. 
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Liite 11. HYPEROKSALURIATILASTO 

Näihin taulukoihin on laskettu hyperoksalurian esiintyvyys tilastollisella todennäköisyydellä 40 eniten 
käytetyn uroksen ja nartun jälkeläisissä 1. ja 2. sukupolvessa. Laskenta perustuu saatavilla oleviin 
tutkimustietoihin ja hyperoksalurian periytymistapaan. Huom. Muiden paljon käytettyjen koirien 
statuksesta ei ole tietoa! Sarakkeessa ”PH status” 50 %.:lla ja 25 %.lla tarkoitetaan todennäköisyyttä, millä 
ko. koira on kantaja sen sukulaisista saatujen tietojen perusteella. Laskennassa on otettu huomioon vain 1. 
ja 2. polven jälkeläiset. Sukutauluja tutkittaessa on aina huomattava, että kantajia esiintyy myös näiden 
koirien 3.- ja 4. polven jälkeläisissä ja siitä eteenkinpäin, sillä PH1-geeni periytyy kantajalta jälkeläiselle 
50 %:n todennäköisyydellä. Alla oleva arvio kantajien määrästä ei siis sisällä läheskään kaikkia suomalaisen 
cotonpopulaation kantajista. Eviran tutkimuksen mukaan PH1:n esiintyvyys on 7-8 %. 

Lista PH1 esiintyvyydestä 40 eniten käytetyistä urok-
sista  

1988- 2015   

         
1. ja 2. sukupolven perusteella eniten jälkeläisiä    

  Pentuja    Mahdollisia kanta-
jia 

  1 SP 2 SP  PH status 1SP 2SP  
 G-LAVANONO PRATELE JETYNKY  123 188  Terve    
 MERIHELMEN KOMISARIO PALMU  105 151  Terve    
 VETIVER DE LA VANILLE BOURBON  99 436  Terve    
 RIFELIN JORI BOY  78 177  50% Kan-

taja 
39 44  

 CARTOONLAND'S CHARLY  55 205  Terve    
 WAIKIKI VOM FELSENKELLER  54 62  Kantaja 27 16  
 MERIHELMEN QATARIN ÖLJYSHEIKKI  52 0  50% Kan-

taja 
26   

 ANDRÁSPUSZTAI TOMMYBOY  51 95  50% Kan-
taja  

26 24  

 RIFELIN SKY WALKER  46 140  50% Kan-
taja 

23 35  

 KIN-SEI ÅSKAR  32 118  Terve    
 yht. 695 1572   141 119  
  Yhteensä potentiaalisia kantajia  260 koiraa  
         

 
Lista PH1 esiintyvyydestä 40 eniten käyte-
tyistä nartuista 

 1988- 2015   

1. ja 2. sukupolven perusteella eniten jälkeläisiä       
  Pentuja       
  1 SP 2 SP  PH status 1SP 2SP  
 WHITEHEART LANE SKY ANGEL  31 59  25% Kan-

taja 
7,75 7,38  

 MIRAPARK DELIGHT DOORIS  26 60  50% Kan-
taja 

13 15  

 ALEKSANDRA  22 59  Kantaja  11 14,8  
 OPHELIE DES TOLIARY STARS  9 195  Kantaja 4,5 48,8  
 MERIHELMEN X-FACTOR TÄHTI  19 69  Kantaja 9,5 17,3  
 yht. 107 442   45,75 103  
  Yhteensä potentiaalisia kantajia  149 koiraa  
         

 
Yhteensä potentiaalisia PH1-kantajia eniten käytettyjen koirien jälkeläi-
sissä 1. ja 2. polvessa 

408 Koiraa 
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Liite 12. CMR-TILASTO 

 
Näihin taulukoihin on laskettu hyperoksalurian esiintyvyys tilastollisella todennäköisyydellä 40 eniten 
käytetyn uroksen ja nartun jälkeläisissä 1. ja 2. sukupolvessa. Laskenta perustuu saatavilla oleviin 
tutkimustietoihin ja hyperoksalurian periytymistapaan. Huom. Muiden paljon käytettyjen koirien 
statuksesta ei ole tietoa! Sarakkeessa ”CMR status” 50 %.:lla ja 25 %.lla tarkoitetaan todennäköisyyttä, 
millä ko. koira on kantaja sen sukulaisista saatujen tietojen perusteella. Sukutauluja tutkittaessa on aina 
huomattava, että kantajia esiintyy myös näiden koirien 3.- ja 4. polven jälkeläisissä ja siitä eteenkinpäin, 
sillä PH1-geeni periytyy kantajalta jälkeläiselle 50 %:n todennäköisyydellä. Alla oleva arvio kantajien 
määrästä ei siis sisällä läheskään kaikkia suomalaisen cotonpopulaation kantajista. 

         
Lista CMR2 esiintyvyydestä 40 eniten käytetyistä uroksista  1988- 2015  
1. ja 2. sukupolven perustella eniten jälkeläisiä  Huom! Muiden koirien statuksesta ei ole tietoa!  

  Pentuja    Mahdollisia kantajia  
 nimi 1 SP 2 SP  CMR status 1SP 2SP  

 G-LAVANONO PRATELE JETYNKY  123 188  Sairas 123 94  
 MERIHELMEN KOMISARIO PALMU  105 151  Kantaja 52,5 37,75  
 VETIVER DE LA VANILLE BOURBON  99 436  Terve    
 EIFFEL TOWER DES FLEURS 

D'ALOES  
84 49  Terve    

 RIFELIN JORI BOY  78 177  Terve    
 MERIHELMEN HARLEY-DAVIDSON  77 71  50% Kantaja 38,5 17,75  
 ILVESKOSKEN DON QUIJOTE  64 6  Terve    
 KEVECOTTON HERO'S SON  55 33  Kantaja 27,5 8,25  
 CARTOONLAND'S CHARLY  55 205  Kantaja 27,5 51,25  
 WAIKIKI VOM FELSENKELLER  54 62  Terve    
 MERIHELMEN KUNINGAS-NAMI  53 77  50% Kantaja 26,5 19,25  
 RIFELIN SKY WALKER  46 140  Terve    
 COTTON CLOUD'S HERO HIMSELF  33 98  Kantaja 16,5 24,5  
 yht. 926 1693   312 252,75  
  Yhteensä potentiaalisia kantajia  565  
         

 
         

Lista CMR2 esiintyvyydestä 40 eniten käytetyistä nartuista  1988- 2015  
         

1.ja 2.sukupolven perustella eniten jälkeläisiä  Huom! Muiden koirien statuksesta ei tietoa!  
  Pentuja    Mahdollisia kantajia  
  1 SP 2 SP  CMR status 1SP 2SP  
 GUAJIRO JENNIFER  26 9  Kantaja 13 2,25  
 MERIHELMEN NARSISSI TÉTE A 

TÉTE  
22 6  *75% Kan-

taja 
16,5 2,25  

 ALL TO YOU DITE AVA DES JARDINS 
DE  

22 57  Terve    

 COTTON CLOUD'S HEART IS GOLD  22 35  50% Kantaja 11 8,75  
 VANESSA DU DOMAINE DE LUNIRAY  19 273  Kantaja 9,5 68,25  
 RIFELIN LILY OF THE SKY  6 92  Terve    
 MERIHELMEN X-FACTOR TÄHTI  19 69  Terve    
 yht. 136 541   50 81,5  
  Yhteensä potentiaalisia kantajia  132  
         

 

40 eniten käytetyn uroksen ja nartun jälkeläisistä potentiaalisia CMR-kantajia yht.  
1. ja 2. polvessa 

696 koiraa  
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