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1. YHTEENVETO
Gordoninsettereiden nykyinen voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on laadittu vuosille
2009–2013. JTO:n voimassaoloajan täyttyessä myös gordoninsettereiden PEVISA:n
voimassaoloaika umpeutuu. Gordoninsetterijaos aloitti uuden jalostuksen tavoiteohjelman
laatimisen
syksyllä
2012.
Tavoiteohjelman
laatiminen
käynnistettiin
mittavalla
populaatiokartoituksella ja terveyskyselyllä, jossa yksityiskohtaisella kyselykaavakkeella kerättiin
gordoninsettereiden omistajilta tietoa omistamiensa koirien terveydentilasta, käyttötarkoituksesta ja
käyttöominaisuuksista, lisääntymisterveydestä, käyttäytymisestä ja ulkomuodosta.
Lomakkeita postitettiin kaikkiaan 172 kpl. Kysely suunnattiin kyselyhetkellä 5 vuotta täyttäneiden
tai sitä vanhempien koirien omistajille. Koirien omistajien osoitetiedot saatiin Suomen
Kennelliitosta. Vastausprosentiksi saatiin tällä kertaa 50,0 %. Aiempien populaatiokartoituksien
vastausprosentti on ollut 60,6 %, joten aivan yhtä hyvään tulokseen ei tällä kertaa päästy. Tulos on
kuitenkin erittäin hyvä ja otosta voidaan pitää kattavana ja tuloksia luotettavina.
Tässä jalostuksen tavoiteohjelmassa käydään toteutetun kyselyn tulosten sekä kirjallisuuden
pohjalta läpi rodun tämänhetkinen yleinen terveydentila, yleisimmät merkittävät rodussa ilmenevät
sairaudet, lisääntymisterveys, ulkomuotoon liittyvät kysymykset sekä luonteeseen liittyvät seikat.
Kyselyn tulosten perusteella voidaan ilahduttavasti todeta etenkin rodun terveydentilan olevan
hyvällä tolalla. Aikaisempien jalostuksen tavoiteohjelmien asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi
on tehty kovasti töitä ja etenkin käyttölinjaisten koirien kasvattajat ovatkin ilahduttavissa määrin
sitoutuneet jalostuksen tavoiteohjelman linjauksiin. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä mm.
lonkkakuvaustilastot, joiden tulokset ovat dramaattisesti parantuneet gordoninsettereiden PEVISAohjelman käyttöönoton myötä.
Ulkomuodollisesti gordoninsetteri on maassamme jakautunut kahteen erilaiseen tyyppiin, joista
toinen edustaa pohjoismaista käyttökoiratyyppiä, toinen raskaampaa ja alkuperäiseen rodun
käyttötarkoitukseen soveltumatonta seurakoiratyyppiä. Luonne ja käyttöominaisuudet ovat
kuitenkin vastauksissa sangen hyvät.
Käyttöominaisuuksien arvioinnista on mainittava, että kyselyvastausten pohjalta syntyy vaikutelma
siitä, että käyttölinjaisten koirien omistajat ovat olleet kyselyyn vastaamisessa aktiivisempia kuin
sellaiset gordoninsetteriharrastajat, jotka eivät käytä koiraansa sen alkuperäisen käyttötarkoituksen
mukaisesti. Näin ollen kyselyn tulokset voivat näiltä osin olla hieman vääristyneet. Voidaan
kuitenkin olla sangen tyytyväisiä rodun tilaan myös käyttöominaisuuksien puolesta.
Tavoiteohjelman lopussa listataan ohjelman voimassaolokauden uusia tavoitteita rodun
elinvoimaisuuden ja ominaisuuksien parantamiseksi sekä puntaroidaan rodun tulevaisuuden uhkia
ja mahdollisuuksia. Gordoninsetteri on koko ajan kasvattanut suosiotaan Suomessa ja siten
tarkasteltuna rodun tulevaisuus maassamme näyttää sangen valoisalta.
Aiemmilla jalostuksen tavoiteohjelmilla ja PEVISA-ohjelmalla saavutettuja hyviä tuloksia ei tule
hukata tulevaisuudessakaan, vaan tulee aktiivisesti pyrkiä ylläpitämään rodun nousujohteinen
kehitys vaalien sen alkuperäistä käyttötarkoitusta, hyvää terveyttä, erinomaista luonnetta ja
käyttötarkoitukseen soveltuvaa ulkomuotoa ja rakennetta.
Gordoninsetterin voimassa oleva PEVISA-ohjelma on seuraava (hyväksytty Suomen Kennelliitossa
11/2003 ja 10.6.2008, voimassa 31.12.2013 saakka; jatketaan muuttumattomana vuosina
2014–2018):
”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.
Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on
lonkkaniveldysplasian aste C.
Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa.
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.”
Gordoninsetterijaos / Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry
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2. RODUN TAUSTA
Gordoninsetteri kuten muutkin setterirodut polveutuvat nk. setting spanieleista, jotka tunnettiin
erityisesti kyvystä paikallistaa ja naulita kanalintuja paikalleen seisomalla. Britteinsaarilla oli jo
1600-luvulla väriltään mustan ja parkinruskeita settereitä, joita kutsuttiin nimellä black and tan
setter. Näistä koirista on kehitetty gordoninsetteri Gordonin ja Richmondin herttuakunnassa
Banffshiressa Skotlannissa 1700-luvulla.
Gordoninsetteriä pidetään vanhimpana setterirotuna. Rodun alkuvaiheista tiedetään hyvin vähän,
mutta rodun kehitykseen merkittävästi vaikuttaneen Gordonin herttua Aleksander IV:nnen
tavoitteena kerrotaan olleen seisojatyyppi, jolla olisi voimakas rakenne mutta joka sopisi erityisesti
Skotlannin nummille ja vaikeisiin sääolosuhteisiin. Todennäköisesti tavoitteena on ollut luoda
selkeästi muista lintukoirista erottuva skotlantilainen setterirotu, joka työskentelee hieman
lähempänä metsästäjää kuin muut setterit.
Rotu oli 1800-luvun puolivälissä hyvin suosittu. Gordoninsetteri voitti maailman ensimmäisen
virallisen koiranäyttelyn, joka järjestettiin Newcastle-on-Tynessä 1859, ja Southill Parkissa
järjestetyn ensimmäisen virallisen metsästyskokeen 1865. Oma rotu siitä tuli 1873 ensin
värinimellään, mutta vuonna 1924 British Kennel Club vaihtoi sille nimeksi gordon setter.
Gordoninsetterin suosio kasvoi yhdessä kehittyvän näyttelytoiminnan myötä. Näin kehittyi iso ja
raskas koiratyyppi, jolla ei ollut enää metsästyskäyttötaustaa. 1900-luvulla tämä johti kahden
toisistaan poikkeavan koiratyypin kehittymiseen rodun sisällä.

Gordoninsetterit Suomessa
Gordoninsetterit tulivat Suomeen 1850-luvun jälkeen samoja reittejä kuin muutkin brittiläiset
kanakoirarodut, aluksi lähinnä Venäjältä. Upseerit olivat siellä palvellessaan tutustuneet
kanakoirametsästykseen ja toivat kotiin tullessaan koiria mukanaan. Kanakoirametsästyksen tultua
myöhemmin tutuksi myös suomalaisille metsästäjille alettiin gordoninsettereitä tuoda myös
Englannista, Norjasta ja Ruotsista.
Maamme ensimmäisissä kanakoirakokeissa vuonna 1893 esitettiin tohtori G. Schnittin omistama
gordoninsetteri Nori, mistä lähtien gordoninsettereitä nähtiin koetilaisuuksissa yli vuosisadan
vaihteen. Sen jälkeen ne puuttuivat lähes täysin kokeistamme aina 1980-luvulle saakka.
1900-luvun alussa Suomessa oli muutama gordoninsetterin kasvattaja. Tuolloin rekisteröitiin
kolmisen koiraa vuodessa ja niillä osallistuttiin kokeisiin sekä näyttelyihin. Vuosisadan
ensimmäisen kolmanneksen jälkeen rekisteröinnit loppuivat lähes tyystin, kunnes ne lähtivät
nousuun 1980-luvun lopulla. 1990-luku oli rodun varsinainen läpimurto Suomessa ja
gordoninsetteri vakiinnutti asemansa rotukartalla.
Nykyisin rekisteröidään vuosittain noin 40–50 gordoninsetteriä. Syynä gordoninsetterin
yleistymiseen Suomessa on sen kauniin ulkomuodon lisäksi metsästyskoirien tuonti lähinnä muista
Pohjoismaista ja siten suomalaisen kannan metsästysominaisuuksien paraneminen. Alkuperältään
tämän päivän suomalaiset gordoninsetterit tulevat pääasiallisesti muista Pohjoismaista sekä PohjoisAmerikasta ja Englannista.

Basic Instinct, Pippa Thew

Head of a Gordon Setter, Mick Cawston
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA
3.1. Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry
Brittiläisten kanakoirien rotujärjestö Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry (KKK-HHS) on
Pohjoismaiden vanhin rotujärjestö. Se perustettiin 11.5.1901 Finska Kennelklubbenin
ensimmäiseksi osastoksi nimellä Finska Kennelklubbens Hönshundssektion. Vuonna 1935
perustettiin Suomen Kanakoirakerho ry, johon liittyivät lähinnä suomenkieliset kanakoirien
harrastajat. Finska Kennelklubbens Hönshundssektion ja Suomen Kanakoirakerho yhdistyivät
vuonna 1983. Yhdistyksen nimeksi tuli tällöin Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry.
Nykyään Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry. toimii valtakunnallisella tasolla Suomen
Kennelliiton alaisena rotujärjestönä ja edustaa brittiläisiä kanakoirarotuja pointtereita ja settereitä.
Kanakoirakerho-Hönhundssektionen ry:n toimiva organisaatio muodostuu hallituksesta,
rotujaoksista sekä eri tehtäviin nimetyistä toimikunnista.
Jokaisella rodulla on rodun harrastajien esittämä ja yhdistyksen hallituksen nimeämä
jaostoimikunta. Rotujaokset järjestävät edustamansa rodun harrastajille omia koulutuspäiviä ja
kilpailuja. Tavoitteena on harrastajien keskinäistä yhteydenpitoa lisäämällä viedä kunkin rodun
tasoa eteenpäin.
Jaostoimikunnat ovat vastanneet 1990-luvun alusta alkaen rotukohtaisesti kunkin rodun jalostuksen
ohjauksesta. Tätä ennen KKK-HHS ry:ssä toimi kaikkien rotujen yhteinen jalostustoimikunta.
Tiedon tarpeen ja määrän kasvaessa katsottiin jälleen 2000-luvulla tarpeelliseksi muodostaa
kaikkien rotujen yhteinen jalostustoimikunta jaosten rinnalle. Toimikunta perustettiin
yleiskokouksessa maaliskuussa 2012. Päävastuu rotukohtaisesta jalostuksen ohjauksesta kuuluu
kuitenkin yhä rotujaoksille.
Jalostustoimikunta on kerhon hallituksen alainen toimikunta, joka koordinoi jalostukseen liittyvää
tiedonkeruuta kerhon sisällä ja toimii linkkinä kerhon ja jaosten välillä mm. eri asiantuntijaelimiin.
Jalostustoimikunta myös pyrkii pysymään ajan tasalla yleisistä koiran jalostukseen ja kasvatukseen
liittyvistä asioista ja auttaa jaoksia tiedon hankinnassa kerhon ulkopuolisilta tahoilta.
Jalostustoimikunta myös antaa lausunnot kennelnimianomuksiin sekä mahdollisiin rekisteröintiin
liittyviin poikkeuslupa-anomuksiin.
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kokeita ja kilpailuja jalostustyön tueksi settereiden ja
pointtereiden käyttöominaisuuksien selvittämiseksi ja parantamiseksi. Toiminnan painopiste on
kuluneen sadan vuoden aikana ollut selkeästi koetoiminnan kehittämisessä, mutta myös
näyttelytoiminta on kuulunut Kerhon aktiivisen mielenkiinnon kohteisiin. Kanakoirien
jakaantuminen näyttely- ja käyttölinjoihin on herättänyt jäsenet puolustamaan Kennelliiton
jalostusstrategian hengessä rakenteeltaan tervettä, vaativaan metsästykseen soveltuvaa
kanakoiratyyppiä.

Gordoninsetterijaos / Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry
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3.1. Jäsenyys KKK-HHS ry:ssä
KKK-HHS ry:llä on useita eri jäsenmuotoja. Yhdistyksen jäsenet ovat koe-, vuosi-, perhe-, vapaa-,
kirjeenvaihtaja- tai kunniajäseniä. Yksityinen henkilö voidaan hyväksyä koe- tai vuosijäseneksi
kirjallisen hakemuksen perusteella. Koejäseneksi hyväksytään kaikki rotujärjestön jäsenyydestä
kiinnostuneet. Koejäsen on oikeutettu kaikkiin rotujärjestön tarjoamiin palveluihin kuten kerhon
julkaisuihin, jalostusneuvontaan, osallistumiseen koulutustapahtumiin ja koetoimintaan, samalla
tavalla kuin muutkin jäsenet. Koejäsenellä on äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki samat etuudet
kuin vuosijäsenelläkin.
Koejäsenen osallistuttua kanakoirien koetoimintaan (ei tulosvaatimusta) hänet voidaan hyväksyä
vuosijäseneksi ilman uutta hakemusta. Osallistumista rodunomaiseen kokeeseen on haluttu pitää
varsinaisen jäsenyyden ehtona siksi, että päätösvalta rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta vaalivassa
rotujärjestössä pysyisi jatkossakin niillä, joilla on asiaan harrastusta.
Yhdistyksen jäsenmäärä on viime vuosina ollut kasvussa. Vuonna 1980 jäseniä oli 170. Vuonna
2012 jäseniä oli yhteensä 647, joista kunnia- ja vapaajäseniä oli 31, koejäseniä 193, perhejäseniä 45,
ulkomaisia kirjeenvaihtojäseniä 45 ja vuosijäseniä 353.
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4. RODUN NYKYTILANNE
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Puhutaan
myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi 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. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon
kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin.
Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä
vaihtelua.
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja
sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään
nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät 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.
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se
rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun
pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista.
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on
pienilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden
rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei
yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20–50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei
yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi
pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden
rekisteröinteihin.
4.1.1. Populaation rakenne ja sukusiitos
Gordoninsetteri on tullut Suomeen käytännössä 1990-luvulla. Gordoninsettereitä on rekisteröity
Suomessa kaikkiaan 1172 kpl vuosina 1964–2012. Nykyisin rekisteröintimäärät ovat vakiintuneet
vajaan sadan koiran vuotuisiin rekisteröinteihin (kuva 4.1.1). Tuonneilla on edelleen suuri merkitys,
sillä vuosittain rekisteröidään 5-15 tuontikoiraa. Tuonnit ovat valtaosaltaan muista Pohjoismaista,
mutta muutamia tuonteja on myös Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. 1990-luvulla ja 2000luvun alussa tuontien suhteellinen osuus oli vieläkin merkittävämpi.

Kuva 4.1.1. Gordoninsettereiden rekisteröinnit 1964–2012. Lähde: Suomen Kennelliitto ry ja Gordoninsetterijaoksen
tietokanta.
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Suomalainen gordoninsetteripopulaatio on jakaantunut kahteen osaan: Pohjoismaista linjaa olevaan
alkuperäistä tyyppiä edustavaan osaan sekä viime vuosisadan lopussa jalostettuun raskaampaan
seurakoiratyyppiin. Muista Pohjoismaista tämä seurakoiratyyppi puuttuu lähes kokonaan.
Näitä populaation kahta eri osaa ei käytännössä risteytetä keskenään.
2000-luvulla (2000–2012) Suomessa kasvatetuista pentueista 65,4 % on ollut seurakoirapentueita,
mutta rekisteröidyistä pennuista osuus on ollut 62,6 %. Tämä johtuu siitä, että keskimääräinen
käyttökoirapentueen koko on ollut 6,8, kun taas seurakoirapentueessa on pentuja ollut keskimäärin
6,0 per pentue.
Eräs selittävä syy alkuperäistä käyttökoiratyyppiä olevien pentueiden suurempaan kokoon voi olla
hieman pienempi sukusiitosprosentti: käyttökoirapentueiden keskimääräinen sukusiitosprosentti on
ollut tarkasteluajankohtana 1,6 % viiden sukupolven mukaan laskettuna, kun taas
seurakoirapentueiden keskimääräinen sukusiitosprosentti on ollut 3,7 %. Sen sijaan vanhempien
keskimääräinen jalostusikä ei juuri poikkea näiden kahden eri populaation osan välillä.
Vuositilasto - rekisteröinnit

Pennut (kotimaiset)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42

25

20

45

30

45

57

68

71

92

97

Tuonnit

8

8

3

9

3

17

13

22

9

7

5

Rekisteröinnit yht.

50

33

23

54

33

62

70

90

80

99

102

Urosten
keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

5v
10 kk

6v
10 kk

4v
3 kk

5v

7v

5v
7 kk

5v
9 kk

5v
3 kk

4v
11 kk

5v
4 kk

4v
1 kk

Narttujen
keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

4v
6 kk

4v
6 kk

5v
2 kk

5v
11 kk

4v
2 kk

3v
7 kk

3v
6 kk

3v
9 kk

4v
1 kk

4v
2 kk

4v
5 kk

6,18 %

0,50 %

3,01 %

1,79 %

4,72 %

4,05 %

2,30 %

2,54 %

3,02 %

1,15 %

4,17 %

Sukusiitosprosentti

Taulukko 4.1.1. Vuositilasto - rekisteröinnit. Lähde: Suomen Kennelliitto ry:n jalostustietojärjestelmä 15.12.2012.
Kuva
4.1.2.
Gordoninsettereiden
rekisteröinnit, kotimaiset pennut ja
tuonnit 2002–2012. Lähde: Suomen
Kennelliitto ry 15.12.2012.
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Sukusiitos
Jatkuvasti kapeneva geenipooli on eräs pulmallisimmista ongelmista kaikilla koiraroduilla, koska
uutta geneettistä materiaalia ei ole saatavissa rodun ulkopuolelta. On laskettu, että yleinen
homotsygotiataso (eli koira on saanut saman perintötekijän sekä emältään että isältään)
puhdasrotuisilla koirilla on noin 30–40 %. Yksilötasolla geenistön homotsygotia voi vaikuttaa
negatiivisesti mm. immunologiseen vastustuskykyyn.
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää
geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta.
Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen
geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista
on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin
peittäminä.
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär parituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa
6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa
sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee
12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on
puolisisarparituksessa 12,5 %.
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään
tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät
kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin
siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät
purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden
todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia
sukusiitosyhdistelmiä ei ole.
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen
ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja
nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia,
vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos
sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa
sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.
Sukusiitoksella voi olla merkitystä sille, että Suomessa 2000-luvulla (2000–2012) keskimääräinen
käyttökoirapentueen koko on ollut 6,8, kun taas seurakoirapentueessa on pentuja ollut keskimäärin
6,0 per pentue. Alkuperäisen käyttökoiratyypin pentueiden keskimääräinen sukusiitosprosentti on
ollut tarkasteluajankohtana 1,6 % viiden sukupolven mukaan laskettuna, kun taas
seurakoirapentueiden keskimääräinen sukusiitosprosentti on ollut 3,7 %.
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain
sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon
perusteella.
Haitallisen sukusiitoksen rajana voidaan pitää noin 10 % yksittäisille koirille, koko rodulle vain
1–2 %. Yleisesti suositellaan, etteivät yksittäisen jalostusyhdistelmän sukusiitoskertoimet nousisi
yli 6,25 %:in neljän-viiden sukupolven perusteella laskettuna.
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Vuosien 2004–2008 PEVISA-ohjelmaan sisällytettiin jälkeläismäärärajoitus, koska rodun
sukusiitosaste muihin rotuihin verrattuna oli tuolloin huolestuttava (taulukko 4.1.3.; kolme
ensimmäistä vertailukautta). Tätä jatkettiin edelleen vuosien 2009–2013 PEVISA-ohjelmassa ja
haetaan jatkettavaksi edelleen 2014–2018.
suomenajokoira
suomenpystykorva
kultainennoutaja
labradorinnoutaja
pitkäkarvainen collie
rottweiler
berninpaimenkoira
belgianpaimenkoira, tervueren
belgianpaimenkoira, groenendael
englanninsetteri
gordoninsetteri

lkm
113 714
68 599
33 224
31 895
25 846
16 927
7 042
4 275
3 573
731*
1 145

0 - 6,25 %
86,2
86,3
86,8
87,3
87,1
86,5
86,2
88,1
87,4
79,2
74,4

6,25 - 12,5 %
9,8
9,8
9,5
9,0
9,1
9,7
10,2
8,6
9,3
13,7
16,6

12,5 - 25 %
3,4
3,2
3,0
3,0
3,0
3,1
2,9
2,8
2,5
6,2
8,6

25 - 50 %
0,7
0,8
0,7
0,6
0,8
0,7
0,6
0,5
0,8
1,0
0,3

Taulukko 4.1.2. Gordoninsetterin sukusiitosaste verrattuna muutamiin koirarotuihin (kaikki Suomessa rekisteröidyt
gordoninsetterit).
Englanninsetterin
luvut
1995–2003
rekisteröidyistä
kotimaisista
kasvateista.
Lähteet: Gordoninsetterijaoksen tietokanta, Koiramme-lehti 10/2001 s. 36–41, englanninsetterin jalostuksen
tavoiteohjelma 2006–2010.

Sukusiitosastetilanne on parantunut viimeisien tavoiteohjelmien voimassaoloaikoina verrattuna
aikaisempiin viisivuotiskausiin (taulukko 4.1.3.; vertailuissa käytetään viisivuotiskausia, mistä
syystä viimeisin on vuoteen 2012 saakka – nämä eivät ole samoja kuin tavoiteohjelmien
voimassaoloajat). Nykyisin rodun sukusiitosastejakauma noudattaa lähestulkoon suurempien
rotujen jakaumaa (taulukko 4.1.2.). Tilannetta voidaan pitää hyvänä ottaen huomioon rodun
pienuus. Gordoninsetterin keskimääräiset sukusiitosasteet ovat olleet 1,15–4,17 % viiden viimeisen
vuoden aikana (taulukko 4.1.1.).
ennen 1993
1993–1997
1998–2002
2003–2007
2008–2012
yhteensä

koirien
lkm
100
178
228
208
431
1 145

0 - 6,25 %
86,0
59,6
55,3
79,3
85,6
74,4

sukusiitosasteluokat
6,25 - 12,5 %
12,5 - 25 %
10,0
4,0
26,4
14,0
25,4
19,3
16,3
3,8
9,5
4,2
16,6
8,6

25 - 50 %

0,5
0,7
0,3

Taulukko 4.1.3. Suomalaisen gordoninsetteripopulaation sukusiitosasteen kehitys viisivuotiskausittain syntymävuoden
mukaan jaoteltuna. Tiedot 13.11.2012 saakka. Lähde: Gordoninsetterijaoksen tietokanta.

Sukusiitosasteen positiivinen kehitys johtuu jälkeläismäärärajoituksen lisäksi aktiivisesta
tiedottamisesta. Gordoninsetterijaoksen jalostustoimikunta on pyrkinyt informoimaan kasvattajia
sukusiitoksen vaaroista. Samaan on pyrkinyt myös Kennelliitto. Tilanne sukusiitoksen osalta on
kehittynyt nopeasti melko hyväksi.
Vertailuksi voidaan mainita The Kennel Clubin kotisivuillaan ilmoittama rodun
kokonaissukusiitosprosentti 9 % (9.10.2013, käytettyjen sukupolvien määrää ei mainita). On
kuitenkin huomattava, että Brittiläinen populaation poikkeaa merkittävästi suomalaisesta,
pohjoismaisesta sekä muusta eurooppalaisesta gordoninsetteripopulaatiosta.
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4.1.2. Jalostuspohja
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta.
Rodun monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi
immuunijärjestelmää säätelevien DLA-haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perusteella.
Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on.
Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran
geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa,
ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.
Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja
käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa
jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista
populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos aineisto ei
ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa
laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä.
Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliarvion, koska siinä oletetaan, etteivät
jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät.
Vuositilasto – jalostuspohja per sukupolvi
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pentueet (per sukupolvi)

23

22

20

23

22

23

27

29

37

48

52

Jalostukseen käytetyt eri urokset

20

18

16

18

17

18

24

27

32

36

40

Jalostukseen käytetyt eri nartut

20

18

18

17

16

19

25

26

31

38

40

Isät/emät

1

1

0,89

1,06

1,06

0,95

0,96

1,04

1,03

0,95

1

Tehollinen populaatio

27 (59 %) 24 (55 %) 23 (57 %) 23 (50 %) 22 (50 %) 25 (54 %) 33 (61 %) 35 (60 %) 42 (57 %) 50 (52 %) 53 (51 %)

Uroksista käytetty jalostukseen

12 %

14 %

12 %

10 %

11 %

8%

9%

10 %

7%

6%

4%

Nartuista käytetty jalostukseen

18 %

23 %

23 %

31 %

32 %

30 %

31 %

19 %

14 %

9%

3%

Taulukko 4.1.4. Jalostuspohja per sukupolvi (taulukossa 4 vuotta). Lähde: Suomen Kennelliitto ry:n
jalostustietojärjestelmä 15.12.2012.

Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50–100, rodusta häviää
geeniversioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä
säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen.
Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista
tuoda maahamme ”uutta verta”.
Alkuperäistä tyyppiä olevaan metsästyskoirapopulaatioon on melko helposti saatavissa uutta verta
keskieurooppalaisista (lähinnä Ranska) käyttökoirista. Myös Pohjois-Amerikasta on saatavissa
käyttöominaisuuksiltaan melko hyvälaatuista vierasta geeniperimää. Tällä hetkellä Suomen
seurakoirapopulaatio perustuu lähinnä keskieurooppalaiseen ja amerikkalaiseen koirapopulaatioon,
joten sieltä suunnalta ei ole saatavissa täysin uutta verta, mutta kylläkin eri verilinjoja ja vierasta
perimää.
Tehollinen populaatio on Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan ollut noin 10–15 yksilöä
viime vuosina. Suomen gordoninsetteripopulaatio on ns. avoin populaatio, jossa uutta
geenimateriaalia on tuontikoirien ja ulkomaisten jalostusurosten avulla mahdollista saada koko ajan
lisää.
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Kuva 4.1.3. Pentuemäärän suhde
jalostuksessa käytettyihin uroksiin ja
narttuihin. Lähde: Suomen Kennelliitto
ry:n jalostustietojärjestelmä 15.12.2012.

Isoisien ja isoäitien määrää käytetään koirarotujen jalostuspohjan laajuuden arvioimiseen.
Jalostuspohjaa voidaan laskea suoraan urosten prosenttiosuuksina sukupolven pentutuotannosta,
mutta pienessä rodussa tämä ei ole mielekästä. Yleinen tavoite on, ettei yhden siitosuroksen osuus
saisi olla yli 5 % sukupolven pentutuotannosta. Käytännössä uroksia voidaan käyttää jalostukseen
yli kymmenen vuotta, joten vaikutus yltää 3-4 sukupolveen.
#

1

Synt.
vuosi

Uros

Pennut
Vuoden Toisessa
aikana polvessa

Kumulat
%

Pentueet

Yhteensä

3

23

0

18

0

6,9 %

17

0

9,8 %

4

17

0

2

16

10

14

0

31

17,7 %

14

0

0

20,1 %

RAGGEDEDGE RED LABEL

33

3,9 %

isä WINSOMES MUSIC MAKER, emä RAGGEDEDGE BIG TIME RETURN
2

HAGELSPRUTANS QUNG QULING

2007

2

isä KLETTKOVENS KARIKATUR, emä HAGELSPRUTANS OTROLIGA OLGA
3

ZETTERTJÄRNS PANINI

2003

2

isä GORDVALLS ECHO, emä ZETTERTJÄRNS BLEIKA AV ANDÖYA
4

TRISETER EBONIE NIRVANA

1996

82

12,7 %

isä TRISETER BLACK VADER, emä TRISETER EBONIE LAINIE
5

DESPINA AURIFEROUS DANCER

2009

15,4 %

isä GOANGO BLACK BRANDY, emä SARMANDO DREAM ESCHLY
6

DUNBARKN'S MOONDANCE

2002

3

isä TRISETER EBONIE NIRVANA, emä ALILOU'S BLUE RIBBON BELLE
7

KINGPOINT EITHER OR

2002

2

isä WINDCREST ONCE IN A BLUE MOON, emä KINGPOINT AFTERTHOUGHT
8

BLACK SEEKER'S ANDY

9

DIX DAX COMING CHADOW

2009

2

14

5

22,5 %

3

13

0

0

24,7 %

2

13

0

25

26,9 %

isä MOUNTAINEER'S DURANGO, emä GORDVALLS OONA
2002

isä KINGPOINT DYNASTY, emä KINGPOINT AFTER ALL
10

TRI-SETT LESSONS LEARNED

2000

isä BRENTWOOD CLANSMEN ICEMAN, emä TRI-SETT EASTBOUND EXPRESS
11

GOANGO BLACK ANTONIUS

2005

4

13

0

29,1 %

12

12

31,1 %

12

12

33,1 %

isä UWEXIN LONELY RIDER OF TEXAS, emä LUDSTAR KRITER
12

YUKKI HILL
NORTH

MESMERIZER

FOR

SILENT

2009

1

isä TRISETER EBONIE ZEUS, emä SHOWPOINT BE POP A LULA
13

COURTIER'S COPYRIGHT

2010

1

isä TRISETER EBONIE ZEUS, emä FORESTER'S HOT-SENSATION OFDARKMOOR

Taulukko 4.1.5. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen
Lähde: Suomen Kennelliitto ry:n jalostustietojärjestelmä 15.12.2012.
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#

1

Narttu

Synt.
vuosi

FINFAIR GOLD MARIE

Pennut
Pentueet

Yhteensä

Vuoden
aikana

Toisessa
polvessa

2004

3

25

0

15

2005

3

22

6

7

2006

3

22

5

21

2003

2

22

0

0

2

18

0

40

2

17

0

18

16

0

29

2

15

12

2

15

9

14

0

isä GOLDEN EYE, emä MOONSET BLACK BEAUTY
2

IMINGENS ET DATTER

isä FINNVOLA'S TSAR, emä IMINGENS BR ELLEVILLE
3

OPENDORA'S HILIBATIBIBBAN
isä GORDVALLS ECHO, emä OPENDORA'S FIONA

4

SHOWPOINT BLACKMAGICWOMAN

isä TRISETER EBONIE NIRVANA, emä KINGPOINT CELEBRITY
5

LUDSTAR KRITER

6

TRISETER EBONIE NERISSA

2001

isä TRISETER EBONIE SCOT, emä LUDSTAR MRSPOTT
1996

isä TRISETER BLACK VADER, emä TRISETER EBONIE LAINIE
7

OPENDORA'S FIONA

2002

2

isä HAMMARKLEIVA'S KRUTT, emä OPENDORA'S BRILLIANTE
8

MOONSET EX VISU AMOR

2007

isä DUNBARKN'S MOONDANCE, emä FINFAIR GOLD MARIE
9

OPENDORA'S ISABELLA

2008

isä ENTANGEN'S A1-STORM, emä OPENDORA'S HILIBATIBIBBAN
10

GROOVIN BINGOBANGOBONGO

11

MOONSET AMERICAN BEAUTY

2005

2

isä TRI-SETT LESSONS LEARNED, emä MOONSET AMERICAN BEAUTY
2000

2

14

0

25

13

0

0

13

5

isä FAIR ISLE THE BODYGUARD, emä TRI-SETT HIGH HOPES
12

SHOWPOINT DO IT AGAIN

2005

3

isä RAGGEDEDGE RED LABEL, emä KINGPOINT CELEBRITY
13

FJÄLLSIKTEN'S ULTIMA

2007

2

isä STENDSDALSFJÄLLETS PEAK, emä FLORRY'S IT'S SO LUCKY

Taulukko 4.1.6. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 13 narttua. Lähde: Suomen Kennelliitto
ry:n jalostustietojärjestelmä 15.12.2012.
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4.1.3. Rodun populaatiot muissa maissa
Muissa Pohjoismaissa gordoninsettereiden rekisteröintimäärät ovat huomattavasti Suomea
suuremmat (taulukko 4.1.7). Rekisteröintimäärien mukaan arvioituna Suomessa on noin 650,
Ruotsissa noin 1 300, Norjassa noin 9 000 ja Tanskassa 800 gordoninsetteriä
(populaatiokartoituksen ja ulkomaisten tutkimusten mukaan gordoninsetterin keski-ikä on
suunnilleen 10 vuotta). Suomessa on jalostukseen käytettävissä laaja populaatio lähialueella.
Rekisteröinneiltään suurimmat gordoninsetterimaat ovat Norja, Ranska ja USA.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
yht.

Suomi
31
26
54
35
60
70
90
80
99
103
648

Ruotsi
124
176
100
198
133
132
116
134
107
123
1343

Norja Tanska
740
86
934
84
905
40
765
74
766
793
760
715
633
8809

798

Ranska
782
830
835
943

8430

Iso-Britannia
399
356
309
345
312
362
192
306
245
184
3076

USA

726
636
574
535
559
417
7000

Taulukko
4.1.7.
Gordoninsettereiden
rekisteröintimäärät kymmenen viimeisen vuoden ajalta
muutamissa rodun kannalta merkittävissä maissa.
Punaisella merkityt luvut ovat osavuositietoja ja
kursivoidut yhteismäärät on laskettu keskiarvon
perusteella. Lähteet: Suomen Kennelliitto ry, Svenska
Gordonsetterklubben, Dansk Gordon Setter Klub,
Norsk Gordonsetter Klub, The Kennel Club ja
The American Kennel Club.

Aikoinaan rotu koki pienen geneettisen pullonkaulan ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun
koirien määrä väheni etenkin Euroopassa. Tuonneilla on geneettisesti merkitystä. Karkeasti
yleistäen rodusta löytyy toisistaan geneettisesti eroavia linjoja: pohjoismaiset, keskieurooppalaiset
ja amerikkalaiset linjat.
Suomessa suurin merkitys on pohjoismaisilla linjoilla. Viime aikoina myös keskieurooppalaisen
metsästyslinjan geenistö on meillä lisääntynyt. Lisäksi meillä on amerikkalaista seurakoiralinjaa.
Suurin osa tuonneista on Pohjoismaista (vuodesta riippuen 50–75 % kaikista tuonneista).
4.1.4. Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana on rekisteröity 648 gordoninsetteriä.
Rekisteröintimäärät ovat olleet nousussa viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2012 rekisteröitiin
kaksi kertaan enemmän gordoninsettereitä kuin vuonna 2002 ja samalla vuonna 2012 päästiin
ensimmäisen kerran yli sadan rekisteröintimäärissä. 2000-luvulla rotu on tullut selvästi
suositummaksi Suomessa ja on nykyisin toiseksi suosituin brittiläinen kanakoirarotu. Kotimaisten
kasvattajien tuottamien pentujen määrän selkeä lisääntyminen on saanut tuontipentujen määrän
hienoiseen laskuun.
Suomen gordoninsetteripopulaation koko on vakiintunut Suomessa. Sukusiitostilanne on
gordoninsetterin osalla parantunut viimeisen tavoiteohjelman aikana. Lisäksi pentueet jakautuvat eri
urosten välillä tasaisemmin. Siitokseen käytetään usein ulkomaisia uroksia, mikä laajentaa
geenipohjaa. Yksittäisen urosten liikakäyttöä ei ole enää nykyisin nähtävissä. Rodun kannalta
erityisen positiivisena nähtävä asia on ulkomaisten ja tuontiurosten käyttö jalostukseen.
Jälkeläismäärärajoitus ja tiedottaminen ovat näyttäneet tehokkuutensa, minkä
jälkeläismäärärajoitus on sisällytetty myös vuosien 2014–2018 PEVISA-ohjelmaan.

vuoksi

Suomen naapurimaissa on käytettävissä laaja jalostuspohja. Tätä hyödynnetään nykyisin aktiivisesti
ja melko hyvin erisukuisia koiria hyödyntäen. Tämä näkyy etenkin jalostukseen käytettyjen urosten
määrän ja tehollisen populaation koon voimakkaana kasvuna. Urosten ja narttujen
jalostukseenkäyttöikä on vakiintunut 4-6 ikävuoden välille. Vuosittaiset vaihtelut ovat suhteellisen
suuria, johtuen pienistä pentuemääristä.

Gordoninsetterijaos / Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

16

Gordoninsetteri – jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA 2014–2018

Gordoninsetterin Suomen populaation jalostuksen tunnusluvut ovat kehittyneet hyvään suuntaan tai
vähintään pysyneet hyvällä tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rodun tehollinen koko on
lukumääräisesti noin kaksinkertaistunut, isä/emä-suhde on ollut koko ajan hyvä (0,86–1,06),
rodussa ei enää tällä vuosituhannella ole toistettu samoja jalostusyhdistelmiä ja jalostuskoirien
jälkeläismäärät ovat kohtuulliset (johtuen osittain melko alhaisesta jälkeläismäärärajoituksesta).
Tällä vuosisadalla ei enää yksittäisien koirien tai niiden toisen polven jälkeläismäärä noussut
kovinkaan suureksi.
Rodun sukusiitosaste on selkeästi alle kennelliiton suosituksen 6,25 %. Keskiarvo viimeisen
kymmenen vuoden ajalta on n. 3,0 %. Sukusiitosaste on esitetty kaavio 2:ssa. Sukusiitosasteen
pieneneminen kertoo jalostuspohjan laajenemisesta. Taulukossa 2 esitetty sukusiitosprosentti on
laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, joten se on aliarvio todellisesta tilanteesta.
Tärkeämpää on kuitenkin havaita, että sukusiitosaste on gordoninsettereillä pysynyt alla
suosituksen.
Gordoninsetterillä
on
voimassa
olevassa
PEVISA-ohjelmassa
jälkeläismäärärajoitus
(Hyväksytty Suomen Kennelliitossa 11/2003 ja 10.6.2008, voimassa 31.12.2013 saakka;
jatketaan muuttumattomana vuosina 2014–2018):
”Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa.
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.”
Gordoninsetteri oli aikoinaan ensimmäinen käyttökoirarotu, jolle asetettiin jälkeläismäärärajoitus.
Rotujärjestön ulkopuoliset rotua harrastavat henkilöt vastustivat tätä ja valitusten käsittelyn takia
PEVISA:n voimaantulo viivästyi vuodella. Jälkeläismäärärajoitus on kuitenkin toiminut ja rodun
sukusiitosaste on parantunut oleellisesti (kts. myöhemmin).
Jälkeläismäärärajoitus ehkäisee kaikkein räikeimmät ylilyönnit, mutta sitäkin suurempi merkitys
sillä on ollut auttaa kasvattajat tiedostamaan matadorijalostuksen ja kasvavan sisäsiitoksen vaarat.
Alun perin jälkeläismäärärajoitukseksi haettiin 20:tä, mutta rotujärjestön ulkopuolisten kasvattajien
vastustuksesta sitä korotettiin neuvottelujen jälkeen. Suositeltu yksittäisen koiran jälkeläismäärä on
jopa tätäkin pienempi (noin 2-3 pentuetta). Pienessä rodussa jalostusyksilöille on kuitenkin
hyväksyttävä jalostusteorioiden mukaisen ”ideaalirajan” ylittävä määrä jälkeläisiä.
Gordoninsetterin jalostuksen tunnusluvut ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan säännönmukaisesti
viimeisten jalostuksen tavoiteohjelmien aikoina. Rodun jalostuspohja on laajentunut ja näköpiirissä
ei ole sellaista kehityssuuntaa, että se tulisi ainakaan lähitulevaisuudessa kaventumaan.
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4.2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
4.2.1. Rotumääritelmän
käyttötarkoituksesta

maininnat

luonteesta

ja

käyttäytymisestä

sekä

rodun

KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs, palvelualtis ja itsetietoinen. Luonteeltaan rohkea,
avoin, ystävällinen ja rauhallinen.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen
ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä
käyttötarkoituksessa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
Rotumääritelmän mukaan gordoninsetterin tulee olla rohkea, avoin, ystävällinen. Myös rauhallinen
tasainen luonteenlaatu kuuluu gordoninsetterin tunnuspiirteisiin rotumääritelmän mukaan. Vaikka
gordoninsetteri on metsästyskoira, niin suurimman osan vuodesta se viettää tavallista kotikoiran
elämää. Gordoninsetterin on siis pärjättävä lapsien, vieraiden ihmisten sekä muiden koirien kanssa
jokapäiväisessä elämässä. Luonteen eräs rotutyypillinen piirre on halu palvella ohjaajaansa.
Luonteen merkitys korostuu jalostustoiminnassa myös koirien koulutettavuutena ja
käyttöominaisuuksissa.
FCI:n 28.10.2009 hyväksymään rotumääritelmään lisättiin virheisiin lauseen ”Kaikki poikkeamat
edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran
terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.” lopun
lihavoitu osuus. Lisäykseen johtaneita perusteluja ei ole saatavissa erillisenä muistiona, mutta
olettavasti sillä pyritään jarruttamaan ulkomuodon eriytymistä alkuperäistä tyyppiä olevan
gordoninsetterin ja raskaan seurakoiraksi kehitetyn gordoninsetterin välillä. Lisäyksessä
nimenomaan painotetaan, että gordoninsetterin tulee pystyä toimimaan perinteisessä
käyttötarkoituksessa, mikä on metsästyskoira ja erityisesti seisovana kanakoirana riistalintuja
metsästettäessä.
4.2.2. Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin
Gordoninsetteri on jakautunut alkuperäiseen käyttö- ja seurakoiratyyppiin. Näiden eri linjojen koiria
käytetään melko vähän keskenään jalostukseen. Tilanne on sama kaikkialla maailmassa, myös
rodun alkuperämaassa. Käyttöominaisuudet ja alkuperäisen tyypin säilyttäminen ovat olleet
metsästäjille tärkeää, kun taas seurakoirapuolella on ollut pyrkimyksenä menestyä näyttelykehissä.
Erot
jalostuksen
painopisteissä
näkyvät
populaatiokartoituksen
perusteella
myös
käyttöominaisuuksissa ja myös temperamentissa on selkeä ero, jonka voi parhaiten havaita juuri
rodunomaisessa kokeessa. Seurakoiratyypin yksilöillä ei ole vuosikymmeniin voitu todentaa olevan
riittävästi toivottuja metsästysominaisuuksia.
Seurakoiratyyppiä on nähty metsästyskokeissa varsin harvoin ja silloinkin esitykset ovat
tuomarikertomusten perusteella jääneet vaisuiksi. Hyvin usein jo hakutyöskentely (tyyli, vauhti ja
hakulaajuus) ovat niin puutteellisia että lintutyön mahdollisuus jää teoreettiseksi. Metsästyskokeissa
on palkittu vain kaksi seurakoiratyypin koiraa melko vaatimattomilla käyttökoepalkinnolla 1990- ja
2000-luvuilla, vaikka joitakin seurakoiratyypin koirien koestartteja on ollut vuosittain.
FCI:n 28.10.2009 hyväksymään rotumääritelmään lisättiin virheenä lause ”Kaikki poikkeamat
edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran
terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.” Tällä
pyritään
ehkäisemään
seurakoiratyypin
eriytymistä
alkuperäisestä
rotutyypillisestä
käyttökoiratyypistä.
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4.2.3. PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien
testaus ja/tai kuvaus
Gordoninsetterin PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty luoteen ja käyttäytymisen testausta.
PEVISA:an ei myöskään ole sisällytetty käyttöominaisuuksien testausta, mutta käyttökoirarodulla
kanakoirien metsästyskokeet ovat luonnollinen ja merkittävin tapa testata käyttöominaisuuksia ja
rodun luonnetta. Koirien luonne tulee luonnetestausta paremmin esille niiden toimiessa koepäivän
aikana siinä metsästysmuodossa, mihin ne on kehitetty.
4.2.4. Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Kuten edellä mainittiin, paras käyttökoirarodun luonteen arvioiminen tapahtuu metsästystilanteessa.
Kaikkea käyttäytymistä ei voida kuitenkaan metsästystilanteessa tai –kokeessa arvioimaan.
Toisaalta luonnetesti tai –kuvaus kuvaavat vielä tätäkin vähemmän niitä luonneominaisuuksia, mitä
käyttökoirarodulta vaaditaan. Tämä lienee syy, miksi niin vähän rodun edustajia on nähty näissä
tapahtumissa.
Suomessa ei luonnetestaukseen tai MH-kuvaukseen osallistuneita gordoninsettereitä juurikaan ole.
Sen sijaan ruotsalainen sisarjärjestömme Svenska Gordonsetterklubben on tukenut luonnetestausta
ja sikäläiset harrastajat ovat osallistuneet etenkin MH-luonnekuvaukseen suomalaisia
aktiivisemmin. Alla on nähtävissä MH-kuvauksen tulokset. On huomattava, että tämä ei ole mikään
ihanneprofiili, vaan kuvaus rodun käyttäytymisestä tässä testitilanteessa. Ruotsalainen MH-kuvaus
vastaa lähinnä alkuperäistä tyyppiä olevaa suomalaisen gordoninsetteripopulaation osaa.
Kuva
4.2.1.
Ruotsalaisten
gordoninsettereiden
MH-profiili.
Profiili perustuu 37:ään testattuun
gordoninsetteriin.
Lähde: Svenska Gordonsetterklubben
17.3.2007.

Gordoninsettereiden
jalostustoimikunta
toteutti
keväällä
2006
gordoninsettereiden
populaatiokartoituskyselyn, jolla kartoitettiin koirien luonnetta, terveyttä, käyttöominaisuuksia sekä
ulkomuotoa. Kyselyssä postitettiin kyselylomake kaikille vuonna 2000 ja sitä ennen syntyneiden
gordoninsettereiden omistajille, joista Kennelliitolla oli tarjota jonkinlainen osoitetieto. Tätä
kyselyä laajennettiin vuonna 2007 kattamaan kaikki vähintään viisi vuotta täyttäneet
gordoninsetterit eli ikäluokat 2001 ja 2002. Vuonna 2012 toteutettiin kysely hieman laajennettuna
vuosina 2003–2007 syntyneiden gordoninsettereiden omistajille.
Vanhimmat rekisteröinnit olivat vuodelta 1972, joten on ymmärrettävää, ettei ihan kaikkia
henkilöitä tavoitettu. Palautumattomien lähetettyjen kirjekuorien ja palautettujen vastausten
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perusteella saatiin vastausprosentiksi huimat 57,5 %! On erityisesti huomattava, että kysely
postitettiin kaikille rekisteröityjen koirien omistajille, eikä jollekin valitulle joukolle. Vastanneista
72,3 % kertoi koiraansa käytetyn metsästykseen. Vastausaktiivisuus oli huomattava riippumatta
omistajan harrastuksen suuntautuneisuudesta tai siitä onko hän rotujärjestön jäsen. Kysely oli
jaoteltu neljään osa-alueeseen: luonne, terveys, käyttöominaisuudet sekä ulkomuoto.
Yleismainintoina gordoninsetteristä nostettiin esille erityisesti sen luonne, jota kiiteltiin kovasti –
oli kyse sitten metsästys- tai seurakoirasta. Peräti 83,1 % vastaajista oli erittäin tai hyvin tyytyväisiä
koiransa luonteeseen. Rodun luonne on sellainen, millainen harrastaja haluaakin sen olevan.
Koirista 78,1 %:lla on vastaajan mukaan avoin ja sosiaalinen luonne. Koiran levollisuus oli hieman
huonompi 72,0 %. Gordoninsetteri tunnetaan yhteistyöhaluisena rotuna, mistä syystä se on suosittu
etenkin peitteisessä maastossa tapahtuvassa kanalintujahdissa. 71,3 % vastaajista ilmoittikin
koiransa työskentelevän hyväkseen.
Vuoden 2012 kyselyn suurimmat muutokset ovat olleet pienoinen omistajansa hyväksi työskentelyn
heikkeneminen ja aggressiivisuuden lisääntyminen toista koiraa kohtaan. Etenkin jälkimmäistä
seikkaan on seurattava jatkossa hyvin tarkkaan. Positiivisena kehityksenä on ollut varautuneisuuden
vähentyminen.
rekisteröintivuosi

tyytyväinen
levollinen
luonteeseen

työskentelee
stressaantuu haukkuu
varautunut
hyväksi
helposti
herkästi

ennen 1993

4,37

4,00

4,11

1,93

1,51

1,59

1993–1997

4,32

3,90

3,86

2,13

2,24

2,16

1998–2002

4,40

3,93

4,09

1,96

2,16

2,14

2003–2007

4,20

4,01

3,73

1,79

2,04

2,13

keskiarvo

4,34

3,95

3,94

1,96

2,06

2,07

Taulukko 4.2.1. Suomalaisten gordoninsettereiden muutamien luonteen tunnuslukujen keskiarvojen kehitys
viisivuotiskausittain rekisteröintivuoden mukaan jaoteltuna. Arvosteluasteikko on viisiportainen 1-5 (1 = eri mieltä/ei
<…> 5 = täysin samaa mieltä/kyllä). Lähde: Gordoninsetterijaoksen populaatiokartoitustietokanta.

Toista koiraa kohtaan oli käyttäytynyt aggressiivisesti hieman alle joka kymmenes koira. Tämä on
huomattavasti vähemmän kuin Ruotsissa (33 %). Ihmistä kohtaan on ollut aggressiivisia viisi
koiraa. Koirien aggressiivisuudessa ei ole tullut vuosien myötä muutoksia. Paukkuarkoja tai pelkoisia ilmoitettiin olevan 14,6 % koirista. Tämä on huolestuttavan korkea prosentti
metsästyskoirarodulle ja haittaa jo oleellisesti rodun käyttöä. Kehitys on ollut parempaan päin,
mutta tässä on jalostuksellisesti työsarkaa tulevaisuudessa, varsinkin kun 16,2 % vastaajista ilmoitti
koiran olevan myös muulla tavoin varautunut.
Metsästyskäytössä olevien koirien aggressiivisuus toista koiraa kohtaan on vastausasteikolla noin
0,26 ja ihmistä kohtaan 0,13 suurempi kuin seurakoirina käytettävien koirien. Tässä ei siis ole
juurikaan eroa, vaikka metsästyskäytössä olevien koirien valppaudelle ja fyysisille vaatimuksille on
huomattavan korkeat vaatimukset. Käyttöominaisuuksien kannalta aggressiivinen luonne ei ole
toivottavaa. Tutkimuksen mukaan aggressiivisia toiselle koiralle tai ihmiselle oli ollut vain viisi
hyvin metsästyksessä toimivista.
Vaatimuksien aiheuttama koirien herkkyys ja reippaus tulevat esille paukkuarkuudessa: käyttökoirat
ovat vastausasteikolla 0,27 paukkuarempia. Ero ei ole suuren suuri, mutta ei-toivottava ominaisuus
käyttökoirille.
Selvästi arkoja tai vihaisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Arkuus ja etenkin ääniarkuus on
voimakkaasti periytyvä ominaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että jalostuksessa on mahdollista edetä
kunhan arat koirat karsitaan kokonaan jalostuksesta. Käyttökoirarodulla varsinkin ääniarkuus
haittaa rodunomaista käyttöä merkittävästi, joten se on hyvin ei-toivottu ominaisuus.
Myös aggressiivisuuden periytyvyydestä on näyttöä, joten selvästi vihaista koiraa ei tule käyttää
jalostukseen.
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4.2.5. Käyttö- ja koeominaisuudet
FCI:n 28.10.2009 hyväksymään rotumääritelmään lisättiin virheisiin lauseen ”Kaikki poikkeamat
edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran
terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.” lopun
lihavoitu osuus. Tämä rajaa rodun selkeästi käyttökoiraroduksi ja käyttöominaisuuksien vaalimisen
rodun jalostuksen keskeisimmäksi asiaksi. Rotumääritelmän mukaan gordoninsetteri on ”Seisova
lintukoira”. Tämä rajaa rodun käyttöominaisuudet ja jalostuksen suunnan.
Gordoninsettereiden
käyttöominaisuuksia
arvioidaan
kanakoirien
metsästyskokeissa:
kenttäkokeissa, tunturikokeissa ja metsäkokeissa. Gordoninsettereiden koeosallistumiset
ovat vakiintuneet 1990-luvun puolivälistä noin 60–80 startin tasoon. Ensimmäisen kerran rodun
historiassa ylitettiin 100 startin raja vuonna 2012, jolloin gordoninsetterille tuli 105 starttia
käyttökokeissa. Koestarttien määrä on lisääntynyt tasaisesti, mikä kertoo hyvästä
käyttöominaisuuksien kehityksestä: yhä useampi koira on valmis starttaamaan kokeessa eli omistaja
kokee sen olevan valmis saavuttamaan palkinnon. Huolimatta lisääntyneistä koestarttien määrästä
myös palkitsemisprosentti nousee melko tasaisesti (kuva 4.2.2).

Kuva 4.2.2. Gordoninsetterin palkitsemisprosentin kehitys vuosina 1989–2012.
Lähde: Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry, Gordoninsetterijaoksen tietokanta.

Koeosallistumisen määrästä ja palkitsemisprosenteista on huomattavissa, että sekä rekisteröintien
että palkittujen koirien määrä on tasaisessa kasvussa. Gordoninsetteri rotuna mielletään yhä
enemmän käyttökoiraksi, mikä on terve kehityssuunta. Nykyisin alkuperäisen tyypin suhteellinen
osuus on ollut kasvussa kaikilla mittareilla mitattuna: rekisteröintien osuutena, näyttelykäyntien
suhteellisessa osuudessa sekä luonnollisesti käyttökokeisiin osallistumismäärinä, jossa alkuperäinen
tyyppi edustaa noin 100 % osallistuneista.
Populaatiokartoituksen vastaukset ovat mielenkiintoisia käyttöominaisuuksia arvioitaessa.
Vastanneista 72,3 % kertoi koiraansa käytetyn metsästykseen. Gordoninsetteriä käytetään
metsästykseen aktiivisesti. Koko rodun osalta osuus on ollut vuosien saatossa 72 %. Yhtä suuri osa
metsästäneistä omistajista on ollut tyytyväisiä koiriensa metsästysominaisuuksiin.
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Koirien työskentelyn yksityiskohtia ruotivien kysymysten vastausten keskiarvot eivät ole juurikaan
muuttuneet eri vuosiluokissa. Suurimpia muutoksia negatiiviseen suuntaan ovat olleet hienoiset
yhteydenpidon heikkeneminen ja oma-aloitteisten nostojen lisääntyminen. Muutokset ovat olleet
melko pieniä, lähinnä yhden desimaalin luokkaa. Noudon osalta hyvien noutajien osuus on
kuitenkin pienentynyt jopa puolen numeron verran. Tällä on jo suurta merkitystä metsästyskäytössä.
Positiiviselta puolelta voidaan nostaa mm. hyvä yhteydenpito, tyyli ja linnunlöytökyky. Muutoksia
positiiviseen suuntaan ovat mm. varhaiskypsyyden ja säestyskyvyn lisääntyminen.
Varhaiskypsyyden keskiarvo on vuosien saatossa lisääntynyt jo puolen numeron verran,
säestyskyky jopa kokonaisen numeron. Toisen koiran seisonnan ryöstäminen on myös vähentynyt –
vastauksissa on eroa jopa puolentoista numeron verran takavuosiin.
Gordoninsetterin käyttöominaisuuksia arvostetaan ja rotua kysytään yhä enemmän
metsästyskoiraksi. Vastauksista voi arvella, että omistajien taidot ja tiedot koiriensa kouluttamisesta
ovat varmaankin lisääntyneet takavuosista, mutta myös kriittisyys ominaisuuksien suhteen ehkä
hieman lisääntynyt.
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4.2.6. Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen
Kuten edellä kävi ilmi, suurin osa gordoninsetterien omistajista on tyytyväisiä koiriensa
luonteeseen. Suurin osa populaatiokartoituksen kysymyksistä ruotii kotikäyttäytymistä. Vaikka
kyseessä on käyttökoirarotu, lähes kaikki omistajista pitää koiraansa koti-/sisäkoirana, joten
kotikäyttäytymisellä on vallan suuri merkitys.
Käyttäytyminen kotona koetaan pääsääntöisesti hyväksi. Populaatiokartoituksen mielenkiintoisinta
antia tämän osion osalta olivat kokonaan uudet kysymykset. Eroahdistusta sekä vinkumista esiintyy
molempia tarkalleen 15,4 %:lla koirista – lähinnä samoilla yksilöillä. Ystävällisesti lapsiin
suhtautuu 81 % koirista, 82 % kotona vieraileviin ihmisiin sekä 84 % ihmisiin kodin ulkopuolella.
Kokonaista 91 % gordoninsettereistä on kotioloissa rauhallisia. Tätä pidetäänkin tunnettuna
rotuominaisuutena.
Kovin lujahermoiseksi gordoninsetteriä ei voi väittää, sillä 18,7 % ilmoitti koiran stressaantuvan
helposti. Sen sijaan mikään haukkuherkkä rotu ei ole kyseessä, sillä harvempi kuin joka seitsemäs
koira arvioitiin herkäksi haukkumaan.
Hajanaisesti häiritsevimmäksi ominaisuudeksi mainittiin ”piippaaminen” ja jääräpäisyys. Hyvin
usein mainittiin gordoninsetterin luonteesta lapsiystävällisyys. Tämä on ollut monen pennunottajan
tärkeä kriteeri jo rotua valittaessa.
Lisääntymisosio oli myös täysin viimeisimmän populaatiokartoituksen kyselylomakkeen kohta.
Siinä olivat erikseen kysymykset narttujen ja urosten omistajille. Narttujen kiimat ovat olleet
säännöllisiä 73 %:lla, valeraskauksia 30 %:lla, tiinehtyminen on ollut helppoa 75 %:lla sekä
synnytys ongelmatonta 85 %:lla. Urosten astuminen sujuu ongelmitta 63 %:sesti ja
yliseksuaalisuutta ilmenee 14 %:lla koirista.
Näitä lukuja ei voida pitää kovin hyvinä. Ongelmaton lisääntyminen ja synnytys tulee olla
jalostuksen tavoitteena. Verrattuna joihinkin muihin rotuihin tulokset ovat toki hyvät, mutta
käyttökoirarodulle esimerkiksi valeraskauksien suuri osuus voi olla ongelmallista. Gordoninsetterin
lisääntymistä tuleekin jatkossa seurata tarkasti ja pyrkiä käyttämään jalostukseen lähinnä
vaivattomasti ja luonnollisella tavalla lisääntyviä sukuja.
Osiossa 4.3.5. on lisää tietoja gordoninsetterin lisääntymisestä ja lisääntymiskäyttäytymisestä.
4.2.7. Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä
niiden korjaamisesta
Rotumääritelmän mukaan rotu on ”Älykäs, palvelualtis ja itsetietoinen. Luonteeltaan rohkea, avoin,
ystävällinen ja rauhallinen.” Tähän määritelmään tulee pyrkiä. Rodun arviointia tulee tarkastella
rotumääritelmän vaatimukseen ”kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.” Tämä rajaa
rodun käyttöroduksi ja luonteen sellaiseksi, että se kestää käyttökoevaatimuksen asettamat paineet.
Ristiriitaiseksi tämä tulee olemaan vaatimukseltaan nopean ja keveän käyttökoiran vaatiman
voimakkaan metsästysvietin sovittamisen rotumääritelmän ”rauhallisen” luonteen kanssa. Tähän
mennessä tässä on onnistuttu poikkeuksellisen rauhallisen käyttökoirarodun kotiominaisuuksien
osalta, mutta tähän tulee panostaa myös jatkossa.
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4.3. Terveys ja lisääntyminen
Gordoninsetteriä pidetään yleisesti melko terveenä koirarotuna. Brittiläisissä kanakoirissa yleisesti
esiintyvien sairauksien määrät ovat “terveysjärjestyksessä” (Guide to congenital and heritable
disorders in dogs): gordoninsetteri 15 kpl, pointteri 25 kpl, englanninsetteri 28 kpl sekä
Irlanninsetteri 55 kpl eli yleisesti tunnettujen sairauksien määrä on selvästi vähäisin rotujärjestön
parissa harrastetuista roduista. Kun vielä huomioidaan rodun huomattavan suuri esiintymismäärä
tutkimusmaassa, niin tulosta voidaan pitää melko vakuuttavana.
4.3.1. PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet
Lonkkanivelen kehityshäiriö (hip dysplasia, HD)
Gordoninsetterillä on ennen vuoden 2004–2008 tavoiteohjelmaa ollut voimassa lonkkien
kuvausvaatimus pentujen rekisteröinnin ehtona. Tämä kuvausvelvoite on astunut voimaan 1.7.1986
jo ennen rodun varsinaista uudelleenvakiintumista Suomeen. Vapaa pentujen rekisteröinti oli
pienessä rodussa sen yleistymisen aikoina perusteltua. Toki jo tuolloin suosituksena oli käyttää
jalostukseen vain terveitä yksilöitä. Tuloksena oli kuitenkin HD-tilanteen huono kehitys
kasvattajien käytettyä myös D- ja jopa E-tuloksen saaneita koiria jalostukseen.
Rotujärjestö haki vuosien 2003–2007 PEVISA-ohjelmaan rekisteröintirajoitusta lonkkanivelen
kehityshäiriön (lonkkaniveldysplasia) osalta. PEVISA-ohjelmasta tehtyjen valitusten käsittely
viivästytti PEVISA-ohjelman voimaantuloa ja nykyinen rekisteröinnin raja-arvo tuli voimaan
vuoden 1.1.2004 alusta lähtien. Tämän jälkeen rodun lonkkaniveldysplasiatilanne on parantunut
nopeasti.
Gordoninsetterillä on voimassa olevassa PEVISA-ohjelmassa rajoitus (Hyväksytty Suomen
Kennelliitossa 10.6.2008, voimassa 31.12.2013 saakka; jatketaan muuttumattomana vuosille
2014–2018):
”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.
Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on
lonkkaniveldysplasian aste C.”
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin
luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi.
Lonkkanivelen kehityshäiriö (kasvuhäiriö) johtaa pahimmillaan liikuntakyvyttömyyteen ja rajoittaa
koiran rodunomaista käyttöä metsästykseen.
Lonkat ovat syntymähetkellä makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun
ensimmäisten elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään
kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi
kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden
iässä lantion luutuminen on täydellistä ja lonkkaniveletkin stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa
tässä iässä.
Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja
tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä
syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli
siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene).
Periytymisaste vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Sairauden puhkeamiseen ja
vaikeusasteeseen vaikuttavat perinnöllisyyden lisäksi myös kasvuaikaiset ympäristötekijät kuten
ruokinta, kasvunopeus ja liikunnan määrä (hyvät lihakset tukevat kehittyvää luustoa ja niveliä).
Sairaus on degeneratiivinen ja progressiivinen eli rappeuttava ja etenevä. Lonkkaniveldysplasiaa
esiintyy lähes kaikilla koiraroduilla ja sitä ei voida leikkauksella parantaa, mutta nykyisin
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leikkaushoito on mahdollista. Esimerkiksi nivelrikkoisen nivelen paikalle voidaan asettaa
keinonivel, jolloin koiran nivelrikkokipu ja siitä aiheutuvat oireet poistuvat.
Lonkkaniveldysplasian kehittymisen tärkein vaihe on lonkkamaljakon muotoutuminen sen
luutuessa koiran kasvuaikana. Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu
johtuu löysyyden aiheuttamasta nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja
repeämisestä. Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen
ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. Toinen oireilevien koirien ryhmä on
aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen
ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja
naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin
tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä. Oireilu laitetaan
usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä.
Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan
aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten
voimistumiseen.
Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin olevan yhteydessä lonkkavikaan.
Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee
myös toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on
lievempää. 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. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja
nivelet liikkuvina. Liian raju liikunta kasvuaikana voi pahentaa muutoksia.
Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen
yksilöiden karsimiseen jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen.
Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista. Eri
tutkimuksissa periytymisasteen on todettu olevan settereillä hyvin korkea (mm. gordoninsetterit:
Suomi ja Norja; irlanninsetterit: Suomi). Suomessa ilmiasuun perustuva jalostusvalinta on johtanut
oleelliseen gordoninsettereiden lonkkanivelen kasvuhäiriön vähenemiseen.
Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan
huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien
ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan gordoninsettereille Norjassa
lonkkanivelistä.
Suomessa arvostelussa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian
arvosteluasteikkoa:
A, ei muutoksia: Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna
piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105°
(suosituksena).
B, lähes normaali / rajatapaus: Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja Norbergin asteikko
vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja
reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.
C, lievä: Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon
kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan
kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa.
D, kohtalainen (keskivaikea): Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. Norbergin
asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon
merkkejä.
E, vaikea: Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Nordbergin asteikko alle 90°, selvä
lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut
nivelrikkomuutokset.
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Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä
ja erityisesti sekundäärinivelrikko.

Periytymistavan vuoksi jalostukseen tulisi käyttää terveitä ja suvultaan terveitä koiria (suurin osa
sisaruksista tutkittuja ja terveitä, samoin vanhemmat). Koiria, joiden jälkeläisillä todetaan runsaasti
lonkkaniveldysplasiaa, ei tule käyttää jalostukseen.
Gordoninsettereillä suositellaan ainoastaan HD-terveiden koirien käyttöä jalostukseen.
Yhteensä Suomessa on kuvattu 479 gordoninsetteriä vuosina 1989–2012 (uusintakuvatuilta
huomioitu koiran voimaan jäänyt tulos). Näistä 34,7 % on saanut tuloksen C-E (viisi vuotta sitten
kokonaistilanne oli 40,6 %). Vastaavasti Ruotsissa tutkimuksen mukaan lonkkaniveldysplasiaa
esiintyy vain 2,0 %:lla kyselyyn vastanneista (kts. kohta 4.3.3.).
Rotujärjestö haki vuosien 2003–2007 PEVISA-ohjelmaan lonkkakuvaustuloksen raja-arvoa.
Valitusten käsittelyn venymisen takia PEVISA-ohjelman voimaantulo viivästyi vuodella.
Kuva 4.3.1. Lonkkakuvaustulosten kehitys
1989–2012.
Uusintakuvauksissa
on
huomioitu koiran voimaan jäänyt tulos.
Sama käytäntö on voimassa kaikissa
myöhemmin esitetyissä HD-tuloksissa.
Terveet: tulokset A ja B, HD-maininta:
tulokset C, D ja E.
Tilanne 4.1.2013. Lähde: Suomen
Kennelliitto ry, Gordoninsetterijaoksen
tietokanta.

Kuva
4.3.2.
HD-mainintojen
(kuvaustulokset C-E) kehitys vuodesta
1989 lähtien (kuvausvuosi) yhteensä ja
eriteltynä
käyttökoiraja
seurakoiratyypin koirien kuvaustulosten
osuutena.
Tilanne 4.1.2013. Lähde: Suomen
Kennelliitto ry, Gordoninsetterijaoksen
tietokanta.

HD-mainintojen määrä säilyi tämän vuosituhannen alkupuolelle melko vakaana 40 % tuntumassa.
Kun gordoninsetterijaos ryhtyi aktiivisesti tiedottamaan tilanteesta ja PEVISA:n
rekisteröintirajoitus saatiin voimaan, on HD-mainintojen osuus pudonnut 20–25 %:n tuntumaan.
Gordoninsettereillä vanhempien ja jälkeläisten lonkkakuvaustulosten välillä on voimakas
korrelaatio (kuva 4.3.3). Terve/sairas-luokittelulla (A-B vs. C-E) HD-terveiden jälkeläiset ovat jopa
70,6 prosenttisesti ja sairaiden vain 48,1 prosenttisesti terveitä. PEVISA-ohjelman raja-arvon
mukaisella luokittelulla A-C –tuloksen saaneiden koirien jälkeläiset ovat 67,9 prosenttisesti terveitä
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(A- tai B-tulos), kun D-E –tuloksen saaneiden koirien jälkeläiset vain 35,3 prosenttisesti. Nykyisin
D- ja E-tuloksen saaneiden koirien jälkeläisiä ei PEVISA:n mukaan enää rekisteröidä
Suomen Kennelliitossa FI-rekisteriin. Kennelliiton jalostusstrategian voimaantulon yhteydessä
tuli yleinen FI -rekisteröintikielto kaikille E-lonkkaisten koirien jälkeläisille.
Kuva 4.3.3. Jälkeläisten HD-tulosten
jakautuminen vanhempien HD-tulosten
perusteella jaoteltuna.
Tilanne 4.1.2013. Lähde: Suomen
Kennelliitto ry, Gordoninsetterijaoksen
tietokanta.

Kahden eri koiratyypin, alkuperäisen käyttötyypin ja seurakoiratyypin kuvaustulokset eroavat
toisistaan merkittävästi. Vuosina 1989–2012 kuvattujen koirien HD-mainintojen osuus on ollut
käyttökoiratyypillä 24,6 % (240 kuvattua koiraa) ja seurakoiratyypillä 44,8 % (239 kuvattua
koiraa). HD-mainintojen osuus vuosittain käy ilmi kuvasta 4.3.2. Syy näin merkittävään eroon on
rodulla toiminnallinen: käyttökoiralla liikuntaelimistön vika haittaa rodunomaista käyttöä ja sen
vuoksi ongelmaan paneudutaan jalostuksessa. Sen sijaan seurakoirilla vian merkitys ei ole niin suuri
ja ongelmaa ei pyritä karsimaan yhtä voimakkaasti pois populaation tästä osasta.
Tarkasteltaessa 2004–2008 ja 2009–2013 voimassa olleiden PEVISA-ohjelmien aikana syntyneiden
koirien lonkkakuvaustuloksia huomataan (valittu tavoiteohjelmakaudet, jotta nähdään PEVISA:n
merkitys lonkkakuvaustuloksille; todellisuudessa viimeisen kauden tuloksia on käytettävissä vasta
2009–2011 syntyneiden osalta), että HD-terveiden koirien osuus on kasvanut huomattavasti (kuva
4.3.4). Tulosten parantuminen on ollut erittäin merkittävää. Tulosten parantuminen käy ilmi myös
vuosittaisista kuvaustuloksista, joissa tosin PEVISA-ohjelman rajoituksen vaikutus näkyy vasta
viiveellä.
PEVISA-ohjelmien 2004–2008 ja 2009–2013 voimassaoloaikana on kuvattu 210 koiraa (tilanne
4.1.2013), joista 15 on saanut D-tuloksen (15,8 %) sekä yksi E-tuloksen (0,7 %) ja näin rajattu pois
jalostuskäytöstä. Näistä 11 on ollut tuontikoiria (12,1 % vastaavana aikana Suomeen tuoduista
koirista ja 1,8 % aikavälillä rekisteröidyistä). Raja-arvo ei siis ole rajannut pois merkittävää osaa
tuontien mahdollisesta lisägeenistöstä.
Kuva 4.3.4. HD-tulosten luokittelujen
prosenttiosuuksien kehitys viisivuotisjaksoittain
(koiran
syntymävuoden
mukaan).
Tilanne 4.1.2013. Lähde: Suomen
Kennelliitto ry, Gordoninsetterijaoksen
tietokanta.

Voidaan todeta, että PEVISA-ohjelman rekisteröinnin raja-arvo on toiminut todella tehokkaasti ja
parantanut rodun lonkkatilannetta, kun taas aikaisempi kuvausvelvoite ei parantanut tilannetta yhtä
tehokkaasti. Tämän vuoksi on ollut perusteltua jatkaa edelleen samalla PEVISA-ohjelmalla, johon
sisältyy rekisteröinnin raja-arvo.
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4.3.2. Muut Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet
Yleistä
Gordoninsetterijaos toteutti vuonna 2006 populaatiokartoituksen kaikille vuonna 2000 tai tätä ennen
Suomessa rekisteröityjen gordoninsettereiden omistajille, joista Suomen Kennelliitto ry:llä oli
tarjota jonkinlainen osoitetieto. Vanhimmat rekisteröinnit olivat vuodelta 1972. Tätä
populaatiokartoitusta laajennettiin vuonna 2007 vuosina 2001 ja 2002 syntyneisiin koiriin sekä
vuonna 2012 2003–2007 syntyneisiin koiriin. Näiden kolmen kyselyn kokonaisvastausprosentti on
jopa 57,5 % (vuoden 2006 kysely 59,9 %, 2007 64,2 % ja 2012 50,0 %). Kyseessä on siis hyvin
kattava selvitys suomalaisesta gordoninsetteripopulaatiosta.
Kysely oli jaoteltu neljään osa-alueeseen, joista yksi oli terveys (vuoden 2012 kyselyssä ”Terveys ja
lisääntyminen”). Tulosten perusteella selviää melko hyvin gordoninsetterin yleisimmät vammat ja
sairaudet sekä terveydentilan kehitys.

Kuva 4.3.5. Gordoninsetterin yleisimmät vammat ja sairaudet esiintymisjärjestyksessä.
Lähde: Gordoninsetterijaoksen populaatiokartoitukset 2006, 2007 ja 2012.

Suomalainen gordoninsetteri mielletään terveeksi roduksi, sillä 83,1 % vastanneista oli koiransa
terveyteen tyytyväinen. Tulosta voi pitää nykykoirilla todella hyvänä tuloksena. Terveyden
pitäminen tulevaisuudessakin samalla tasolla on kasvattajille merkittävä haaste.
Tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisen gordoninsetterin terveysongelmista oli erilaisia
tulehduksia ja iho-ongelmia. Riippuvakorvaisella rodulla korvatulehdukset ovat varsinkin nuorena
melko yleisiä. Iho-ongelmia ja allergioita esiintyy usein samoilla koirilla, mikä on huomattava
tuloksia tarkastellessa.
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Tulehdusten ja iho-ongelmien osuus on hieman noussut aikaisempiin tuloksiin verrattuna.
Aikaisemmin suurin ryhmä eli ”lihas- ja nivelsairaus” sekä ”toimintaa haittaava nivelvaiva” ovat
vastaavasti pienentyneet. Tämä kulkee käsi kädessä HD-tilanteen parantumisen kanssa.
Seuraavaksi merkittävin ryhmä oli kynsiongelmat (lohkeaminen ja SLO). Kynsien lohkeaminen on
kuitenkin pienentynyt merkittävästi aikaisempiin tuloksiin verrattuna ja SLO-tilanne pysynyt
samana.
Gordoninsetterijaos on nostanut kolme sairautta rodulla esiintyviin merkittävien sairauksien
joukkoon ja erityisesti vastustettaviksi. Nämä ovat
• canine symmetrical lupoid onychodystrofy, SLO
• verkkokalvon etenevä surkastuminen (PRA rcd4)
• pikkuaivojen abiotrofia, CCA
Syy ei ole näiden sairauksien yleisyys, vaan lähinnä vakavuus koiran elämänlaadun kannalta.
Sairauksista verkkokalvon etenevä surkastuminen ja pikkuaivojen abiotrofia ovat todettavissa ja
vastustettavissa geenitestien avulla.
Canine symmetrical lupoid onychodystrofy - SLO
Kyselytutkimuksen mukaan melko merkittävä terveysongelma on kynsien lohkeaminen, 9,8 %, ja
SLO (symmetrical lupoid onychodystrofy), 7,0 %. On kuitenkin huomattava, että lähes kaikki SLOkoirat kärsivät myös kynsien lohkeamisesta ja siten kynsiongelmat eivät ole aivan näin suuri
ongelma, kun voisi nämä vastauskohdat erikseen huomioiden kuvitella. Suomessa ensimmäiset
SLO-tapaukset on raportoitu 2000-luvulla. Tapauksia ei ole lukumääräisesti monta, mutta
rotujärjestö on päättänyt puuttua sairauden uhkaan jo sen esiintymisen alkuvaiheessa vakavasti.
SLO:ta ei ole tutkittu kovin paljon. Se kuvattiin tieteellisesti ensimmäisen kerran Amerikassa
vuonna 1995, vaikka kynsisairaus on toki tunnettu jo ennen tätä. Gordon Setter Club of American
tutkimuksessa vuodelta 2004 tämän sairauden esiintymisyleisyydeksi raportoitiin kuitenkin vain
0,09 %. Kyseessä lienevät kuitenkin vain varmuudella diagnosoidut tapaukset.
SLO on Lupus-sairauksia muistuttava kynsisairaus, jossa aikaisemmin täysin terveeltä
vaikuttaneelta koiralta irtoaa kynsi tai useampia. Myös eriasteisista kynsien lohkeamisista on
raportoitu. Pahimmassa tapauksessa tämä rampauttaa koiran kunnes uudet kynnet ovat kasvaneet
takaisin. Metsästysaikaan puhjennut sairaus ja siten sairausloma on käyttökoirarodulle hyvin
kiusallinen.
Sairauden puhkeamisaika vaihtelee nuoresta vanhaan, mutta yleensä se puhkeaa vasta hieman
iäkkäämmille koirille (normaalisti 4-5 vuotta). Molemmilla sukupuolilla tätä esiintyy yhtä paljon.
Sairauden syystä ei olla täysin varmoja. Syyksi oletetaan geneettisen perimän aiheuttamaa
autoimmuunisairautta. Autoimmuunisairaus tarkoittaa sellaista sairautta, jonka aiheuttaja on
autoimmuniteetti eli elimistön immuunijärjestelmän hyökkäys elimistön omia soluja vastaan. Muita
mahdollisia syitä ovat hormonaaliset syyt tai bakteeri-infektio. SLO:ta esiintyy kaikissa roduissa,
myös sekarotuisissa.
Norjassa jalostusrekisteriin pääsemiseksi vaaditaan eläinlääkärin todistus siitä, ettei koiralla ole
kynsisairautta (SLO). Tämä kertoo ongelmaa esiintyvän rodussa siinä määrin, että sitä kannattaa
erityisesti vastustaa.
Loppuvuodesta 2005 aloitti Martine Lund Ziener Fredrikstadin eläinsairaalasta yhdessä Norjan
eläinlääkintäkoulun ja Norjan Gordoninsetterikerhon (NGK) kanssa tutkimusprojektin, jonka
tarkoituksen oli kestää vuoteen 2008 saakka. Projektia on kuitenkin jatkettu, koska merkittäviä
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tuloksia ei ole saatu ja sairauden vastustamiseksi ei ole vielä pystytty kehittämään dna-testiä.
Tulokset ovat tähän mennessä keskittyneet sairauden kuvaamiseen ja oireiden lievittämiseen.
Projektin tavoitteena on selvittää, miten tämä sairaus voitaisiin todeta esim. DNA-testillä jo ennen
kuin koiria käytetään siitokseen, sillä sairaus puhkeaa yleensä myöhemmällä iällä ja usein täysin
terveiden vanhempien jälkeläisille. Tutkimuksessa on ollut kolme osiota: laaja kyselytutkimus,
kynsinäytteiden kerääminen sekä verinäytteiden ottaminen DNA-tutkimusta varten. Kynsi- ja
verinäytteitä on kerätty koirista, joilla on sairaus joskus ilmennyt sekä näiden koirien vanhemmista
ja sisaruksista tai muista terveistä sukulaisista. Verinäytteitä on kerätty tähän mennessä yli 200.
Suomen rotujärjestön Gordoninsetterijaos on tukenut osallistumista tähän yhteispohjoismaiseen
kynsisairaustutkimukseen. Tutkimukseen osallistui merkittävällä rahallisella panostuksella myös
Svenska Gordonsetterklubben. Suomesta lähettiin vuonna 2007 kaikkien Pohjoismaista linjaa
olevien sairastuneiden koirien verinäytteet ja terveiden koirien näytteitä verrokiksi. Lisäksi yhdeltä
koiralta on lähetetty kynsinäytteitä. Rotujärjestö on maksanut koirien omistajille tutkimukseen
osallistumisesta aiheutuneet kulut.
Suositus SLO:n vastustamiseksi
Tämän hetkisen tiedon perusteella voidaan sanoa, että sairastuneita koiria ei saa missään
tapauksessa käyttää jalostukseen, koska melko varmasti tämä on ainakin jossakin määrin
perinnöllistä. Ainakin tietyissä suvuissa SLO-tapauksia vaikuttaa esiintyvän muita useammin, mutta
eroa eri maiden populaatioiden välillä ei voida osoittaa. Lisäksi sairastuneiden koirien
vanhempien ja sisarusten käyttöä siitokseen on vakavasti punnittava, sillä jos koira kantaa
sairautta piilevänä, voi lopputulos olla ikävä. Jos lähisukulaisia on kuitenkin jo ehditty käyttää
siitokseen, on syytä pidättäytyä seuraavan pentueen teettämisestä, kunnes jälkeläiset ovat hieman
varttuneet (väh. 4-5 vuotta).
Verkkokalvon etenevä surkastuminen (progressive retinal atrophy, PRA)
Verkkokalvon etenevä surkastuma, PRA, tuhoaa verkkokalvon valoa aistivia soluja ja aiheuttaa
loppuvaiheessa koiran täydellisen sokeutumisen. Kliiniset oireet ilmaantuvat usein 2–4 vuoden
iässä. Koira tulee hämäräsokeaksi, pelokkaaksi ja epävarmaksi. Lisäksi se voi törmäillä oudoissa
ympäristöissä. PRA:ta tunnetaan koirilla useita eri muotoja. Sairaus on perinnöllinen ja periytyy
resessiivisesti eli piilevästi.
Gordoninsettereille hyvin läheistä sukua olevalla irlanninsetterillä tunnetaan erityisesti PRA:n
muodot rcd1-PRA ja rcd4-PRA. Vuoden 2009 alkupuolella Brittein saarilla havahduttiin toteamaan,
että myös gordoninsettereillä on jonkinlainen PRA-tyyppinen silmäsairaus. Tutkimustyön jälkeen
Animal Healt Trust, AHT, kehitti mm. the British Gordon Setter Clubin ja the Kennel Clubin
tukemana dna-testin, jolla tämä voidaan havaita geenitestillä. Testi on ollut saatavilla 14.3.2011
lähtien. Tällä hetkellä (tilanne 1.1.2013) dna-testiä tarjoavat brittiläinen AHT
(www.ahtdnatesting.co.uk) ja saksalainen Laboklin (www.laboklin.de).
Gordoninsettereillä havaittu PRA-mutaation tyyppi on ns. rcd4-PRA eli sairauden versio, jonka
oireet alkavat usein vasta yli 10 vuoden iässä. Silmäpeilauksella voidaan usein havaita alkavia
verkkokalvon muutoksia jo nuoremmillakin koirilla.
Koska dna-testi on hyvin uusi, on koiria vielä tässä vaiheessa testattu melko vähän. Eri lähteistä
saatujen tietojen perusteella on tiedossa 44 suomalaisomistuksessa olevan gordoninsetterin
testitulokset (lähteet: populaatiokartoitus, koirien omistajat ja Kymen setterit ja pointterit ry:n
kotisivut). Testitulosten perusteella 66 % testatuista on rcd4-PRA vapaita (clear), 32 % kantajia
(carrier) ja vain 2 % geneettisesti sairaita (affected).
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Populaatiokartoituksen vastausten mukaan yksikään vastanneiden omistamista koirista ei
kuitenkaan sairasta mitään silmäsairautta. Suomen Kennelliitto ry:n jalostustietojärjestelmästä
löytyy yksi tapaus vuodelta 2012, jossa 11-vuotialta koiralta on havaittu PRA.
Britannian kennelliitto, The Kennel Club, julkaisee kotisivuilla listaa dna-testatuista
gordoninsettereistä. Myös useat rotujärjestöt monissa maissa julkaisevat vastaavia listoja rcd4-PRA
–testien tuloksista. Näistä tuloksista voidaan koostaa seuraava taulukko.
FIN FIN % UK UK % NOR NOR % SWE SWE % GER GER % AUT AUT %
vapaa /
clear
kantaja /
carrier
sairas /
affected

AHT AHT %

29

66 % 181

41 %

32

57 %

19

58 %

104

50 %

26

65 %

424

45 %

14

32 % 194

44 %

16

29 %

12

36 %

77

37 %

13

33 %

407

43 %

15 %

8

14 %

2

6%

25

12 %

1

3%

119

13 %

1
44

2%

66
441

56

33

206

40

950

Taulukko 4.3.1. Rcd4-PRA dna-testattujen koirien testituloksia eri maissa ja Animal Health Trustin testaamat
gordoninsetterit, tilanne 4.12.2012. Lähteet: Gordoninsetterijaoksen tietokanta ja rotujärjestöjen kotisivut.

Taulukon tuloksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että dna-testien julkaiseminen on näissä kaikissa
maissa pääsääntöisesti vapaaehtoista. Tämä varmasti aiheuttaa hienoista tulosten vääristymistä.
Eri maissa on hyvin erilainen koirakulttuuri: toisissa maissa sairauksista kerrotaan avoimesti, jotta
niitä pystytään vastustamaan, kun taas toisissa maissa sairauksia pyritään salaamaan
leimaantumisen pelossa. Puolueettomin tieto lienee testauksia tekevän yrityksen julkaisema tieto,
vaikka sitäkään ei voi pitää täysin luotettavana.
Tuloksista voidaan vetää karkeana johtopäätöksenä, että geneettisesti PRA:ta esiintyy hieman
enemmän brittiläisissä verilinjoissa kuin pohjoismaisissa ja keskieurooppalaisissa suvuissa.
Pohjoismaisissa verilinjoissa noin kaksi kolmasosaa on terveitä ja yksi kolmasosa kantajia. Kovin
pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tulosten perusteella voi kuitenkaan tehdä johtuen tulosten
ilmoittamistavasta. USA:ssa tutkimuksen mukaan PRA:ta on esiintynyt 1,18 %:ia.
Suositus PRA:n vastustamiseksi
Gordoninsettereillä esiintyvä PRA:n mutaatio aiheuttaa sairauden puhkeamisen melko harvoin ja
tällöinkin melko iäkkäänä. Tämän vuoksi PRA:n kantajia ei tule sulkea pois jalostuksesta rodun
populaatiokoko huomioiden. Sairaus periytyy resessiivisesti eli sairauden aiheuttava geeni tulee
periytyä molemmilta vanhemmilta. Tämän vuoksi rotujärjestön gordoninsetterijaos suosittelee
seuraavaa:
Jalostukseen käytettävät gordoninsetterit tulee rcd4-PRA –testata ennen astutusta.
Geneettisesti sairasta (affected) koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Jos koira todetaan
kantajaksi (carrier), niin yhdistelmän toinen osapuoli tulee olla PRA-vapaa (clear).
KKK-HHS ry:n irlanninsetterijaos on pyytänyt Kennelliitto ry:n jalostustieteelliseltä toimikunnalta
(JTT) lausuntoa PRA rcd4:n haitta-asteesta. Vastauksessa JTT pyysi rotujärjestöä harkitsemaan
silmätarkastuspakon liittämistä rodun PEVISA-ohjelmaan. Kun asiassa saadaan enemmän tietoa,
tulee harkita uudelleen miten kyseiseen mutaatioon suhtaudutaan.
Myös gordoninsettereiden osalta tulee myöhemmin harkita miten tähän mutaatioon suhtaudutaan,
kun sairaudesta saadaan enemmän tietoa. Etenkin geneettisesti PRA-sairaita koiria tulee
silmätarkastaa yli 10 vuoden iässä, jotta sairauden vakavuudesta saadaan lisää tietoa.

Gordoninsetterijaos / Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

31

Gordoninsetteri – jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA 2014–2018

Pikkuaivojen abiotrofia (cerebellar cortical abiotrophy, cerebellar abiotrophy)
Pikkuaivojen abiotrofialla tarkoitetaan täysin kehittyneiden pikkuaivojen kuorikerroksen solujen
ennenaikaista rappeutumista ja solukuolemaa. Ruumiinavauksessa havaitaan pikkuaivojen
pienentynyt koko. Muutokset pikkuaivoissa tapahtuvat asteittain ja etenevät ajan myötä.
Sairastuneet eläimet ovat syntyessään normaaleja, mutta oireita alkaa ilmetä 6-24 kuukauden iässä.
Pikkuaivo-oireisiin kuuluvat mm. koordinoimaton liikkuminen ja aikomusvärinä sekä pään tärinä.
Useilla pikkuaivojen abiotrofiaa sairastavilla koiraroduilla on todettu tai vahvasti epäilty sairauden
olevan perinnöllinen.
Gordoninsetterillä tunnetaan harvinaisena erityinen pikkuaivojen abiotrofian muoto cerebellar
cortical abiotrophy, CCA. Se tunnetaan pienessä määrin eräässä amerikkalaisessa linjassa
esiintyvänä, mutta siitä ei ole juurikaan raportoitu Eurooppaan tuoduissa amerikkalaisperäisissä
koirissa. Ruotsissa on raportoitu yksi tapaus vuonna 2007. Suomessa on tiedossa yksi hyvin
dokumentoitu tapaus vuonna 2008 Ruotsista maahantuodulla pennulla, joka jouduttiin lopettamaan
noin vuoden iässä. Norjassa epäillään yhtä tapausta vuodelta 2010, mutta sitä ei ole riittävästi
diagnosoitu.
Gordoninsettereillä mahdollisesti jotain sukua CCA:lle oleva epilepsia on ollut Suomessa hyvin
harvinainen. Populaatiokartoituksen mukaan vain noin 1,5 %:lla on ollut elinaikanaan epileptisiä
kohtauksia. Ruotsissa vastaava epilepsian osuus on 0,4 % ja Pohjois-Amerikassa 3,27 %.
Elokuussa 2012 julkistettiin dna-testi, jolla mahdollisuus CCA:han saadaan testattua. Testi on sama
myös vanhaenglanninlammaskoiralle, jolla esiintyvä mutaatio on sama. Muilla roduilla esiintyvä
mutaatiomuoto
poikkeaa
näiden
kahden
rodun
CCA-mutaatiosta.
Testiä
tekee
The Veterinary Genetics Laboratory (www.cvm.ncsu.edu/vhc/csds/vcgl/documents/OES.pdf).
Sairaus periytyy resessiivisesti eli sairauden aiheuttava geeni tulee periytyä molemmilta
vanhemmilta.
Suositus pikkuaivojen abiotrofian vastustamiseksi
Sairaus on hyvin harvinainen, mutta puhjetessaan erittäin vakava ja johtaa koiran lopettamiseen.
Tämän vuoksi rotujärjestön gordoninsetterijaos suosittelee seuraavaa:
Mikäli on epäiltävissä, että koira voi kantaa CCA-geeniä, niin se tulee dna-testata ennen
jalostuskäyttöä. Geneettisesti sairasta (affected) tai kantajaksi (carrier) todettua koiraa ei tule
käyttää lainkaan jalostukseen.
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4.3.3. Yhteenveto rodulla muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatuista sairauksista
Ulkomaiset terveysselvitykset antavat hyvää kuvaa rodun terveystilanteesta. Tällä on yhä kasvavaa
merkitystä, sillä Suomen gordoninsetterijalostuksessa hyödynnetään yhä ajan enemmän ulkomaista
geenipohjaa. Tutkimuksissa on erilaiset kysymysasettelut ja määrittelyt, mikä heijastuu
luonnollisesti vastauksissa. Yhteisiä piirteitä on kuitenkin helposti huomattavissa.
Jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa voidaan tutkimusten avulla hahmottaa niitä vaaroja, joita
vieraassa geeniperimässä voi olla ja punnita tätä saavutettavissa olevaan hyötyyn. Nykyisin eräitä
sairauksia voidaan selvittää dna-testien avulla. Tätä voidaan joissakin tapauksissa hyödyntää.
Ruotsi
Ruotsalainen sisarjärjestö Svenska Gordonsetterklubben (SGSK) toteutti rodun terveystilanteen
kartoituksen tammikuussa 2000. Ruotsin tulokset kuvastavat hyvin rodun Pohjoismaista tilannetta,
sillä Norja ja Ruotsi omaavat pitkälti yhteisen populaation. Tähän koirakantaan tukeutuvat pitkälti
myös suomalaiset ja tanskalaiset gordoninsetteripopulaatiot.
Ruotsissa on käytössä rajoitus, jonka mukaan A:ta tai B:tä huonomman lonkkakuvaustuloksen
saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä Svenska Kennelklubbenin rekisteriin.
Kuva 4.3.6. Gordoninsetterin kymmenen
yleisintä sairautta ja vammaa SGSK:n
kyselyn perusteella. Lähde: Svenska
Gordonsetterklubben / Anita Aronsson.

Elinsysteemi/

lukum.

%

Sairaus
Hengityselin
"kennelyskä"
keuhkosair. ILE
eosinofil pneumoni
"nenätukkoisuus"
Sekalaista
napatyrä

3
1
1
1
7

1,3
0,4
0,4
0,4
3,0

Hormonia tuottavat elimet
kilpirauhassairaus
3 1,3
Addisonin tauti
1 0,4
(lisämunuaissairaus)
Iho
iho-ongelmat ILE
21
"lapaongelma"
3
hyvälaatuinen ihokasv. 2

9,0
1,3
0,9

Immuniteettisairaudet
kynnen irtoaminen
9
allergia ILE
8

4,0
3,0

Tulehdussairaudet (ei elinsidonn.)
tulehdus ILE
14 6,0
erlichios (punkin aih.) 1 0,4
Lymfaelimet
nielurisat

32 14,0

Vatsa/Suolistokanava
suolistotulehdus ILE
4
hammaspuute/purentav. 3
anaalirauhastulehdus
2
hampaan irtoaminen
1
"ruokahaluttomuus"
1
maksa/haima rappeuma 1
krooninen suolistosairaus 1

1,7
1,3
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4

Liikuntaelimet
ristisidevaur./nivelkier.
lonkkaniveldysplasia
ontuminen ILE
koukkuhäntä
käpälämurtuma
spondyloosi

8
5
4
4
3
1

3,0
2,0
1,7
1,7
1,3
0,4

Virtsa-/sukupuolielimet
virtsatietulehdus
3
kivespuutos
3
kohtutulehdus
2
eturauhasen liikakasvu 1

1,3
1,3
0,9
0,4

Silmät
tulehdus
12
sisään kääntyneet luomet 1

5,0
0,4

Korvat
tulehdus

Hermojärjestelmä
epilepsia
1 0,4
Taulukko 4.3.2. Gordoninsetterin sairauksien ja vammojen esiintyminen
ILE = ilman lähempää erittelyä. Lähde: Svenska Gordonsetterklubben.
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SGSK:n kyselyyn osallistuivat kaikki koirat ikään riippumatta. Tämä vaikuttaa luonnollisesti
tuloksiin, sillä nuorilla koirilla kaikki sairaudet eivät ole välttämättä vielä puhjenneet (vrt. vastaavan
suomalaisen tutkimuksen tulokset kohdassa 4.3.2.).
Ruotsalaisessa tutkimuksessa on merkillepantavaa Suomen, USA:n ja Iso-Britannian vastaaviin
tutkimuksiin verrattuna, että lihas- ja liikuntaelinsairauksien osuus on merkittävän pieni.. Syitä
voidaan vain arvella, mutta eräs selittävä seikka voi olla nuorten koirien suurempi osuus
vastausaineistossa (Suomen tutkimus on vain viisi vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille koirille).
Muuten tulokset ovat linjassa suomalaisen kyselytutkimuksen kanssa.
Norja
Norjassa jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan lonkkakuvaustulos (käytännössä vain A ja B
tuloksen saaneita koiria käytetään siitokseen). Lisäksi jalostusrekisteriin pääsemiseksi vaaditaan
eläinlääkärin todistus siitä, ettei koiralla ole kynsisairautta (SLO, symmetrical lupoid
onychodystrofy) sekä testitulos, ettei koiralla esiinny kilpirauhasen vajaatoimintaa (tyroksinmangel,
tyroksiinin eli kilpirauhashormonin puutos).
USA
The Gordon Setter Club of America toteutti laajan rodun terveystilanneselvityksen vuonna 2004
Pohjoisamerikkalaiselle populaatiolle (mukana on myös muutama gordoninsetteri USA:n
ulkopuolelta). Amerikkalaisella tutkimuksella on merkitystä Suomen gordoninsetteripopulaatiota
ajatellen, sillä täällä on jonkin verran amerikkalaisperäistä koirakantaa. Tätä populaation osaa
ajatellen selvityksen tulokset ovat erittäin hyödyllisiä.
Kuva 4.3.7. Gordoninsetterin kymmenen
yleisintä sairautta ja vammaa GSCA:n
kyselyn perusteella. Tutkimus perustuu
2295 koiran vastausaineistoon. Lähde:
The Gordon Setter Club of America.

Suomalaiseen vastaavaan tutkimukseen verrattuna huomataan erityisesti ensimmäisenä oleva
hyvänlaatuisten rasvakasvainten määrä. Koska kysymys puuttui kokonaan suomalaisesta kyselystä,
on ero ymmärrettävä. Nivel- ja liikuntaelinsairaudet on kärjessä, kuten myös suomalaisessa ja
brittiläisessä tutkimuksessa. Lonkkaniveldysplasian osuus on Suomen populaatiota pienempi.
Amerikkalaisessa tutkimuksessa korostuvat synnynnäisen sydänsairauksien, kilpirauhasen
vajaatoiminnan sekä kaihin osuudet. Tämä on otettava huomioon amerikkalaisten koirien
jalostuskäyttöä suunniteltaessa.
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Iso-Britannia
Iso-Britannian Kennelliitto (The Kennel Club) julkaisi 2006 tutkimuksen sikäläisten
gordoninsettereiden yleisimmistä kuolinsyistä ja sairauksista. Vaikka rotu on peräisin
Britteinsaarilta, niin nykyisin sikäläisellä populaatiolla ei ole kovin paljon vaikutusta tämän hetken
suomalaisiin gordoninsettereihin.
Kuva 4.3.8. Gordoninsetterin kymmenen
yleisintä sairautta ja vammaa KC:n
kyselyn perusteella.
Lähde: The Kennel Club / British Small
Animal Veterinary Association.

Brittiläisen tutkimuksen suurin sairausryhmä on nivel- ja liikuntaelinsairaudet, kuten meilläkin.
Näiden osuus on kuitenkin suomalaistutkimusta suurempi. Suomalaiseen tutkimukseen verrattuna
merkittävämpiä ovat lisääntymis- ja hengitystieongelmat.
Lyhyet kuvaukset kirjallisuudessa mainituista sairauksista
Aikaisemmin on jo kuvattu muutamia gordoninsetterillä esiintyviä sairauksia (HD, SLO, PRA ja
CCA). Teoksessa Guide to congenital and heritable disorders in dogs on listattu gordoninsetterillä
esiintyneet sairaudet (ottamatta kantaa niiden esiintymismääriin). Lisäksi eri maissa
gordoninsettereille tehdyissä kyselytutkimuksissa on saatu selville joitakin gordoninsettereillä
esiintyviä sairauksia.
Seuraavassa on lyhyet kuvaukset kaikista kirjallisuudessa mainituista gordoninsetterin sairauksista
ja niiden esiintymismääriä tutkimusten sekä kirjallisuuslähteiden perusteella. Tämän lisäksi listaan
voidaan lisätä kaikki mahdolliset koirien yleiset sairaudet, kuten esimerkiksi syövät, iho-ongelmat
ja allergiat.
Sairastunutta koiraa ei voi suositella käytettävän jalostukseen sairaudesta riippumatta. Tosin toisten
sairauksien merkitys on luonnollisesti suurempi kuin toisten. Mikäli koira itse on terve, mutta se
tuottaa sairaita jälkeläisiä sen jalostuskäyttöä tulisi välttää sairaudesta riippumatta.
Joidenkin sairauksien, kuten esimerkiksi häntämutkan, ei ole gordoninsetterillä raportoitu
vaikuttavan koiran käyttöön tai sen elämänlaatuun. Eräät sairaudet voidaan hoitaa lääkinnällä ja
koira voi elää täysipainoisen elämän. Gordoninsetterin kohdalla ei ole kuitenkaan perusteltua
käyttää näitä yksilöitä jalostukseen, sillä terveitä koiria on riittävästi käytettävissä. Gordoninsetteri
on terve rotu ja se halutaan säilyttää jatkossakin sellaisena.
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Mahalaukun laajentuma ja kiertymä (bloat, gastric torsion)
Esiintyminen Suomessa populaatiokartoitusten perusteella: mahalaukun kiertymä 1,0 %, mahalaukun
laajentumistapauksia ei ole tiedossa. Ruotsin tutkimuksessa tapauksia ei ole raportoitu. USA:ssa mahalaukun
kiertymä on mainittu 4,01 %:ssa vastauksia. Brittiläisestä tutkimuksesta tapauksia ei löydy.
Laajentuma (ts. kaasuuntuma) on äkillinen vatsan toiminnan häiriö, jota esiintyy syvärintaisilla koiraroduilla.
Laajentumassa koiran maha alkaa äkkiä kehittää runsaasti kaasua, joka kerääntyy vatsaan ja voi äkkiä aiheuttaa
shokkitilan ja sitä kautta koiran kuoleman. Monesti laajentumaan liittyy kiertymä, jolloin mahalaukku kiertyy
pituusakselinsa ympäri estäen lopullisesti kaasun ulospääsyn. Koira on tuskainen, seisoo jalat harallaan ja
haukkoo henkeään. Se voi yrittää oksentaa, muttei saa ulos muuta kuin vaahtoa. Sen maha paisuu silminnähden.
Ainoa hoitokeino kiertymään on pikainen leikkaus. Yleensä leikkauksen yhteydessä mahalaukku kiinnitetään,
jotta estettäisiin kiertyminen tulevaisuudessa.
Mahalaukun kiertymäriskiä on pidetty brittiläisten kanakoirien vaarana vauhdikkaan hakutyylin vuoksi.
Kyselytutkimuksen mukaan sen esiintyminen Suomessa on kuitenkin vähäistä ja Ruotsissa tapauksista ei ole
raportoitu. Tähän voi olla syynä kehittyneet ruokintatavat eli pidättäytyminen ruokinnasta tunteja ennen
työskentelyä.

Kilpirauhasen vajaatoiminta, hypotyroidismi/hypotyreoosi (hypothyroidism, lymphocytic
thyroiditis)
Esiintyminen Suomessa: tapauksia ei ole tiedossa. Ruotsissa 1,3 %. Norjassa jalostusrekisteriin pääsemiseksi
vaaditaan todistus, ettei koira sairasta kilpirauhasen vajaatoimintaa. USA:ssa kilpirauhasen vajaatoimintaa
esiintyy tutkimuksen mukaan 8,19 %:lla vastanneista. Brittiläisen tutkimuksen mukaan tätä sairautta esiintyy
2,4 %:lla sikäläisistä koirista. Sairautta esiintyy useilla koiraroduilla.
Kilpirauhasen vajaatoiminnassa koiran kilpirauhasen kyky tuottaa kilpirauhashormonia eli tyroksiinia häiriintyy.
Suurimmassa osassa tapauksista häiriö on itse kilpirauhasessa, mutta myös häiriöt aivolisäkkeessä voivat
vähentää kilpirauhashormonin eritystä. Tavallisimmin on kyseessä itse kilpirauhaseen syntyvä immunologinen
tulehdusreaktio, mutta myös muunlaisia sairausmuotoja tunnetaan koiralla. Sairaus voi johtua mm. kilpirauhasen
surkastumasta, autoimmuunisairaudesta (lymphocytic thyroiditis) tai toimintahäiriöstä.
Sairaus puhkeaa tavallisimmin keski-iässä (2–6 vuotta) ja oireet ovat muun muassa väsymys ja haluttomuus
(apaattisuus), lihominen, turkin huonokuntoisuus ja oheneminen, ihon tummuminen, korvatulehdukset,
kiimattomuus, ihotulehdukset, silmän pinnan haavautuminen, uveiitti, sydämen rytmihäiriöt ja hidastunut rytmi
sekä erilaiset neurologiset oireet.
Vajaatoiminta tulee aina varmistaa verikokeilla eikä pelkkien kliinisten oireiden perusteella. Verikokeella
selvitetään T3 ja T4 -taso diagnoosin saamiseksi, varmistamiseksi saatetaan ottaa lisäksi THS.
Kilpirauhashormonin korvaushoito aloitetaan eläinlääkärin opastuksella. Ennuste on hyvä. Sairautta voidaan
hoitaa, mutta ei parantaa eli lääkehoito on koiralla elinikäinen.
Sairaus saattaa olla perinnöllinen, joten sairasta koiraa ei tule käyttää siitokseen.

Sydänsairaudet (synnynnäinen sydävika, congenital heart defect; dilatoiva cardiomyopatia)
Esiintyminen Suomessa: yksi ilmoitettu tapaus. Ruotsista ei ole raportoitu tapauksia. Norjassa kaksi tapausta
(dilatoiva cardiomyopatia). USA:ssa perinnöllisten sydänsairauksien osuudeksi mainitaan 9,06 % ja
Britteinsaarilla yleisesti sydänsairauksien osuudeksi 3,3 %.
Sydänsairaudet ovat joko synnynnäisiä tai hankittuja. Kirjallisuuden mukaan kaikista sydänvioista synnynnäisiä
on vain alle 10 prosenttia, alle vuoden ikäisillä koirilla tavattavista sydänsairauksista kuitenkin suurin osa on
synnynnäisiä. Valtaosa synnynnäisistä sydänvioista on periytyviä. Periytymismekanismi on monimutkainen,
useiden perintötekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena todennäköisyys synnynnäisen sydänvian esiintulolle
jälkeläisissä lisääntyy.
Useimmiten synnynnäistä sydänvikaa epäillään rutiinitarkastuksen yhteydessä kuullun sivuäänen perusteella.
Koira on yleensä tässä vaiheessa oireeton. Mahdollisesti esiintyvät oireet vaihtelevat suuresti riippuen siitä, mikä
rakenteellinen muutos on kyseessä, sekä muutoksen vakavuusasteesta. Tavallisimpia oireita ovat yskä,
hengitysvaikeudet johtuen nesteen kerääntymisestä keuhkoihin, alentunut rasituksen sieto, vatsan turpoaminen,
tajuttomuustilat, ruokahalun alentuminen sekä laihtuminen. Samankaltaisia oireita havaitaan usein myös
hankittujen sydänvikojen yhteydessä. Lievät synnynnäiset muutokset sydämessä eivät välttämättä aiheuta oireita
koko koiran elinaikana. Vakavat muutokset taas aiheuttavat oireita yleensä jo alle vuoden ikäisille yksilöille.
Hoito ja hoitoennuste vaihtelevat tapauskohtaisesti.
Dilatoiva kardiomyopatia on sydänlihaksen sairaus, josta seuraa sydänlihaksen supistumiskyvyn alentuminen.
Muutosten edetessä sydämen seinämä ohenee, ja sydän laajenee voimakkaasti pyrkiessään säilyttämään
elimistöön pumpatun verimäärän ja verenpaineen ennallaan. Taudin syytä ei tarkasti tunneta, pieni osa
tapauksista johtuu karnitiini valkuaisaineen puuttesta ravinnossa. Tauti on yleisempi uroksilla ja sitä tavataan jo
nuorilla koirilla 6 kk iästä alkaen, joskin suurin osa tautitapauksista havaitaan 4-6 vuoden iässä.
Suomalaisessa gordoninsetteripopulaatiossa sydänsairaudet ovat harvinaisia. Yksi syy voi olla se, että koirat
saavat säännöllisesti liikuntaa ja metsästykseen käytettävien koirien osuus on suuri.
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Karvatupen surkastuma (follicular dysplasia, black hair follicular dysplasia)
Karvatupen surkastumaa sairastavilla koirilla on karvattomuutta, karvan ohenemista mutta karvassa ei ole
eritekertymää. Sairauden myötä karvat ohenevat ja pienenevät ja vähitellen karva ei enää kasva kun karvatuppi
on tuhoutunut. Koepaloissa on kuitenkin nähtävissä talirauhasia, vaikka karvatupet ovat ensin miniatyyrejä ja
pikkuhiljaa surkastuvat.
Norjassa on raportoitu gordoninsettereillä mustan karvan karvatupen surkastumasta. Tätä esiintyy hyvin nuorilla
koirilla, yleensä 1-2 vuoden iässä. Sairaus ilmenee mustan karvan alueella.

Luutumishäiriöt, osteokondroosi (osteochondrosis, osteochondritis dissecans)
Esiintyminen Suomessa: kyynärnivelen kehityshäiriö 21,9 %: 18,4 % astetta 1 ja 3,5 % astetta 2 kuvatuista,
HD 34,7 % ja patellaluksaasio 7 kuvattua – ei muutoksia (1989–2012). Tilanne 4.1.2013. Lähde: Suomen
Kennelliitto ry/ KoiraNet ja Gordoninsetterijaoksen tietokanta.
USA:ssa raportoitu osteokondroosia 1,09 %:ia terveystutkimukseen vastanneista.
Osteokondroosi on nivel- tai kasvuruston luutumishäiriö. Koirilla on havaittu osteokondroosia olkanivelissä,
kyynärnivelissä, polvinivelissä ja kinnernivelissä. Samankaltaisia muutoksia on löydetty myös lonkkanivelissä,
pitkien putkiluiden kasvulevyissä ja myös selkänikamissa. Vaikka vain kyynärniveliä kuvataan, on muistettava,
että myös muiden nivelten osteokondroosi kuuluu samaan syndroomaan.
Osteokondroosi havaitaan yleensä kasvun loppupuolella 6-7 kk iässä, suurin osa sairastuneista koirista on alle
vuoden ikäisiä. Se ilmenee yleensä toispuoleisena ontumisena, vaikka vika voi olla molemmissa nivelissä
eriasteisena. Varhaisessa vaiheessa tehdyn leikkaushoidon ennustettavuus on yleensä melko hyvä. Leikkauksella
hoidettu koira kestää usein myös käyttökoirana. Vain oireileva nivel operoidaan, vaikka osteokondroosi olisi
molemmissa nivelissä. Yleensä olka- ja polvinivelet eivät vaadi leikkausta, kun taas kyynär- ja kinnernivel on
usein leikattava heti.
Osteokondroosin uskotaan olevan useasta tekijästä johtuva, polygeenisesti periytyvä sairaus, jonka
läpitunkevuus vaihtelee (epätäydellinen penetranssi). Tutkimusten mukaan sen periytyvyys on 20–30 % ja
varsinkin nopeakasvuisuutta pidetään perinnöllisenä. Se on lonkkaniveldysplasiaa alttiimpi ulkoisille
vaikutuksille kuten liiallinen rasitus, ruokinnan virheet (liikaruokinta -> ylipaino, liiallinen proteiini tai
kalsium/fosfori suhteen epätasapaino) ja liian nopea kasvu. Syynä voi olla myös virusperäinen tulehdus
kasvukaudella. Osteokondroosia pidetään suurten, nopeasti kasvavien rotujen sairautena. Sairaus alkaa
nivelrustossa, jonka pitäisi luutua kunnolla. Osteokondroottinen nivelrusto ei kuitenkaan kestä normaalia
kuormitusta vaan rapautuu.

Hännän kehityshäiriöt, häntämutka (tail abnormalities, kinked tail)
Esiintyminen Suomessa: häntämutka tai hännän kehityshäiriö 4,7 %. Ruotsissa 1,7 %. USA:ssa 6,06 %.
Häntänikamiin voi kehittyä muutoksia, jotka tuntuvat mutkina, paksuntumina tai jopa kulmina nikamaväleissä.
Häntämutka on polygeenisesti ja resessiivisesti periytyvä. Häntämutka on yleensä todettavissa jo pikkupennulla
luovutusiässä. Varmuudella hännän kehityshäiriöt voidaan selvittää röntgentutkimuksella kasvukauden lopussa.
Häntämutkasta ei yleensä ole haittaa koiralle. Sitä on kuitenkin pidetty rodun huonontumista ilmaisevana
sairautena. Koska häntä on selkärangan suora jatko, vastustetaan hännän kehityshäiriöitä koirajalostuksessa
voimakkaasti. Häntämutkalla on todettu olevan yhteyttä myös muihin luun kasvuhäiriöihin.

Muut silmäsairaudet
Gordoninsetterin silmäsairauksista ei ole Suomessa raportoitu ja Ruotsinkin tutkimuksen mukaan tulehdusta
lukuun ottamatta lähes tuntematon ongelma. Näistä on kuitenkin raportoitu alan kirjallisuudessa.

Silmäluomen sisäänpäinkiertyminen (entropion)
Esiintyminen Suomessa: tapauksia ei ole tiedossa. Ruotsissa 0,4 %. USA:ssa 1,66 %.
Entropioniksi kutsutaan tilaa, jossa silmäluomi, useimmiten alaluomi on epänormaalisti kiertynyt sisäänpäin,
jolloin silmäluomen karvat ärsyttävät silmää. Jos ärsytys jatkuu pitkään, voi seurauksena olla myös näön
heikkeneminen. Entropion on yleinen perinnöllinen vika roduilla, joilla suositaan ulkonevia silmiä ja/tai runsaita
poimuja kasvoissa. Entropiaa esiintyy myös roduissa, joilla on suhteellisen pienet silmät. Todennäköisesti vika
periytyy polygeenisesti, eli monen ihoon sekä silmäluomien rakenteisiin ja pään muotoon vaikuttavien geenien
yhteisvaikutuksesta.
Ruotsissa on raportoitu epävirallisesti myös kolmannen silmäluomen rauhasen esiinluiskahdustapauksesta,
(kirsikkasilmä, cherry eye).
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Kuivasilmäisyys (keratoconjunctivitis sicca, keratitis sicca)
Esiintyminen Suomessa: tapauksia ei ole tiedossa. Esiintyminen USA:ssa 2,7 %.
Sairaus, jossa yhden tai molempien silmien kyynelrauhanen ei toimi normaalisti, silmän pinta kuivuu,
ravinteiden kulkeutuminen estyy, sarveiskalvolle tulee haavautumia, tulehdusmuutoksia ja pahimmassa
tapauksessa silmä voi puhjeta. Kuivasilmäisyydellä on yleensä autoimmuunitausta.
Oireita ovat kuiva erite, silmän liimamainen pinta, silmien siristely ja kutina. Runsaan vuodon, turvonneiden
silmäluomien sekä silmien raapimisen seurauksena syntyy haavoja sarveiskalvoilla ja sidekalvoilla. Hoitona
kuivasilmäisyydessä on runsas nestehuuhtelu silmiin, keittosuolaliuos, keitetty vesi ja silmävedet.
Koiran silmän koko ja kyynelnesteen määrä altistaa ja vaikuttaa sairauteen. Kuivasilmäisyyden syitä ovat
immunologinen tulehdus, neurologiset eli hermostolliset syyt sekä sairaus voi olla myös lääkeaineista johtuva.
Periytyy resessiivisesti.

Kaihi (cataract, juvenile cataract), perinnöllinen harmaakaihi (hereditary cataracta)
Esiintyminen Suomessa: tapauksia ei ole tiedossa. Esiintyminen USA:ssa 6,14 %.
Kaihi tai yleisimmin harmaakaihi tarkoittaa silmän mykiön tai sen kapselin samenemista. Kaihia sairastava
mykiö turpoaa ja sen optiset ominaisuudet muuttuvat niin, ettei valo pääse esteettä kulkemaan silmässä.
Perinnöllinen harmaakaihi puhkeaa nuorena tai täysi-ikäisenä ja aiheuttaa koiran täydellisen sokeutumisen.
Nuorilla koirilla esiintyvä kaihi on perinnöllistä (ns. juveniili kaihi, juvenile cataract). Perinnöllisen kaihin
muotoja on olemassa monia erilaisia (samassakin rodussa voi olla useita).
Kaihi voi olla myös jonkin tapaturman (silmävamma) tai sairauden (esim. sokeritauti) seurausta, ja vanhoilla
koirilla silmän mykiön ominaisuudet saattavat muuttua niin, että koira kärsii ns. vanhuuden kaihista. Pennuilla
esiintyvä kaihi voi olla seurausta joko emän kantoaikana sairastamasta sairaudesta tai pennun silmän
kehityshäiriöstä.
Kaihin esiintyminen on yleensä tai usein bilateraalista eli se esiintyessään on molemmissa koiran silmissä,
vaikkei tauti välttämättä ala molemmissa silmissä yhtä aikaa (käytännössä HC-diagnoosi voidaan kuitenkin
tehdä vain toisen silmän muutosten perusteella).
Kaihin periytymismekanismia ei tunneta tarkasti. Se saattaa periytyä dominoivasti, vaihtelevalla
läpilyöntikyvyllä tai jopa väistyvästi.

Verkkokalvon kehityshäiriö (retinal dysplasia, RD)
Esiintyminen Suomessa: tapauksia ei ole tiedossa. Esiintyminen USA:ssa 1,18 %.
Vaikeissa muodoissa koko verkkokalvo irtoaa kokonaan ja johtaa koiran sokeutumiseen. Toisissa muodoissa
verkkokalvo irtoaa paikallisesti useilta pienemmiltä alueilta. Näkökyvyn heikkeneminen riippuu muutosten
runsaudesta.
Nykyisin tutkijat ovat sitä mieltä, että lievät muutokset (MRD) ja vakavammat muutokset eivät ehkä ole
geneettisesti samaa. Lievät muutokset eivät myöskään vaikuta koiran näkökykyyn.
Sairaus periytyy resessiivisesti. Koira voi olla kliinisesti terve, vaikka kantaakin sairautta geeneissään. Jotta
koira sairastuisi, tulee sekä emän että isän perimässä olla sairautta aiheuttava geeni.
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4.3.4. Elinikä ja yleisimmät kuolinsyyt
Elinikä
Vuosina 2006, 2007 ja 2012 toteutetuissa populaatiokartoituksissa saatiin vastauksena 93 koiran
kuolinpäivämäärä tai kuolinikä. Nämä tutkimukset koskivat ennen 2007 syntyneitä koiria.
Vastausten perusteella gordoninsetterin keskimääräiseksi eliniäksi Suomessa saatiin 9 vuotta ja
34 päivää. On huomattava, että vastauksissa eliniäksi annettiin usein tasavuosia, jotka ovat yleensä
alaspäin pyöristettyjä (eli välillä x vuotta ja 0-11 kuukautta) ja nämä vaikuttavat hieman keski-ikää
alentavasti. Vanhin ilmoitettu gordoninsetteri oli elänyt yli 16 vuotta.
Suomen Kennelliitto ry:n jalostustietojärjestelmän kuolinsyytilastosta löytyy 105 ilmoitettua
gordoninsetterin kuolinikää (tilanne 4.1.2013). Näiden perusteella gordoninsetterin
keskimääräiseksi eliniäksi Suomessa saadaan 8 vuotta ja 6 kuukautta. Vanhuuteen kuolleiden
gordoninsettereiden keskimääräiseksi eliniäksi saadaan tämän aineoston perusteella 12 vuotta ja
kaksi kuukautta.
Iso-Britannian Kennelliitto (The Kennel Club) julkaisi 2006 tutkimuksen sikäläisten
gordoninsettereiden yleisimmistä kuolinsyistä ja sairauksista. Tämän tutkimuksen perusteella
kuoliniän mediaani oli 11 vuotta ja yksi kuukausi (min 4 kuukautta ja max 16 vuotta 3 kuukautta).
Muutamille tärkeimmille kuolinsyille (kuva 4.3.2) määriteltiin myös kuolinikä. Näistä
sydänperäisten kuolinsyyn keskimääräinen kuolinikä (noin 11 vuotta; normaali vaihteluväli
n. 9,5–12,5 vuotta) oli lähes sama kuin mediaani kuolinikä. Myös syöpä aiheutti kuoleman
keskimäärin yli 10 vuoden kuoliniässä (vaihteluväli 8-11,5 vuotta). Muiden kuolinsyiden keskiarvo
meni myös yli 10 vuoden, mutta vaihteluväli oli luonnollisesti suurempi: n. 6,5–12,5 vuotta.
Poikkeuksen teki luonnollisesti ”vanhuus”, joka oli syynä kuolemaan keskimäärin 13 vuoden iässä
(vaihteluväli n. 12–14 vuotta).
Yleisimmät kuolinsyyt
Gordoninsetterijaoksen tekemissä populaatiokartoituksissa on voinut ilmoittaa myös koiran
kuolinsyy. Kenttä on vapaamuotoinen eli vastauksia ei ole etukäteen pyritty luokittelemaan. Tämän
vuoksi myös vastaukset ja koirien kuolinsyyt ovat hyvin erilaisia. Suurin osa syistä saa vain yhden
maininnan. Syitä yhdistelemällä ja hieman karkeammalla jaottelulla saadaan alla oleva yleisimpien
syiden kuvaaja.
Kuva 4.3.9. Gordoninsetterin yleisimmät
populaatiokartoituksessa
ilmoitetut
kuolinsyyt. Kuvaajassa ovat kaikki kaksi
tai useamman maininnan saaneet syyt.
Tulos
perustuu
76
ilmoitettuun
kuolinsyyhyn.
Lähde:
Gordoninsetterijaoksen
populaatiokartoitukset.

Aktiiviselle metsästyskoirarodulla yleisimmäksi syyksi nousee jääminen auton alle tai muu
tapaturma. Hyvin yleinen syy on myös vanhuus tai lopetettu, jotka ovat luonnollisia koiran
ikääntymisen myötä.
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Varsinaisesti sairauksista yleisesti erikseen on mainittu syöpä. Syöpätyypeistä eriteltynä yleisimmin
mainittiin imusolmukesyöpä. Toinen yleinen kuolinsyyksi mainittu sairaustyyppi on kasvaimet.
Näissä ei mikään erityinen kasvaintyyppi noussut muita yleisemmäksi.
Muut kuolinsyyt saivat käytännössä vain yksi tai kaksi mainintaa. Ainoastaan selkä- ja
lonkkaongelmat mainittiin syyksi viidessä tapauksessa sekä munuaisvika tai –ongelmat mainittiin
kolmessa tapauksessa.
Suomen Kennelliitto ry:n jalostustietojärjestelmään on muutaman vuoden ajan voinut merkitä koira
kuolleeksi sekä ilmoittaa kuolinikä ja syy. Tämän perusteella voidaan muodostaa kuolinsyytilasto.
Kuva 4.3.10. Gordoninsetterin kymmenen
yleisintä Suomen Kennelliitto ry:n
jalostustietojärjestelmään
ilmoitettua
kuolinsyytä.
Tulos
perustuu
79
ilmoitettuun kuolinsyyhyn.
Lähde:
Suomen
Kennelliitto
ry:n
jalostustietojärjestelmä
4.1.2013.

Kuten rotujärjestön kyselyssä, myös tässä kuolinsyytilastossa yleisimmäksi nousee vanhuuden ja
lopetuksen yhdistelmä. Myös syöpä on hyvin yleinen, mutta tässä tilastossa erilaiset kasvainsyövät
nousevat ylivoimaisesti yleisimmäksi.
Verrattuna rotujärjestön tuloksiin Kennelliiton kuolinsyytilastossa tapaturma tai liikennevahinko on
huomattavasti harvinaisempi kuolinsyy. Syyksi tähän voidaan arvella vastaajien erilainen tausta:
rotujärjestön kysely on suunnattu kaikille gordoninsetterien omistajille, mutta Kennelliiton
järjestelmään pääsee tallentamaan tiedon vain kyseisen yhdistyksen jäsentunnuksilla ja jäsenistössä
korostuu seurakoira- ja näyttelyharrastajien osuus.
Myös Kennelliiton kuolinsyytilastossa ei syöpää lukuun ottamatta mikään muu erityinen sairaus
nouse useiden mainintojen joukkoon.
The Gordon Setter Club of America toteutti rodun terveystilanneselvityksen vuonna 2004
pohjoisamerikkalaiselle gordoninsetteripopulaatiolle. Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös
gordoninsettereiden kuolinsyitä. Vastausaineisto on poikkeuksellisen laaja ja se käsittää lähes tuhat
ilmoitettua kuolinsyytä.
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Kuva 4.3.11. Gordoninsetterin kymmenen
yleisintä kuolinsyytä GSCA:n kyselyn
perusteella. Tulos perustuu 827 koiran
tunnettuun
kuolinsyyhyn.
Lähde:
The Gordon Setter Club of America.

Kahteen kotimaiseen kuolinsyytilastoon verrattuna myös tässä tilastossa syöpä nousee
merkittäväksi kuolinsyyksi. Suomalaisista tilastoista poiketen syövän osuus ja merkittävyys on
kuitenkin huomattavasti tuntuvampi. Syövän suuri kuolinsyyn osuus voi johtua monista syistä.
Syitä voivat olla mm. perimä ja ruokinta. Syöpää ei kuitenkaan pidetä perinnöllisenä sairautena,
vaikka voidaan huomata tapauksia esiintyvän runsaammin joissakin suvuissa.
Pohjoisamerikkalaisen aineiston mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi nousee sydänperäisten
kuolinsyiden suuri osuus. Myös munuais- ja maksasairauksien osuus sikäläisten
gordoninsettereiden kuolinsyinä on suomalaisiin tilastoihin verrattuna merkittävämpi.
Iso-Britannian Kennelliitto (The Kennel Club) julkaisi 2006 tutkimuksen sikäläisten
gordoninsettereiden yleisimmistä kuolinsyistä ja sairauksista. Kuoliniän lisäksi tutkimuksessa
mainittiin myös kuolinsyy. Tämä tilasto on mielenkiintoinen sikäli, että tutkimuksen kuoliniän
mediaani on merkittävästi korkeampi kuin suomalaisen gordoninsetteripopulaation keski-ikä.
Kuva 4.3.12. Gordoninsetterin kymmenen
yleisintä kuolinsyytä KC:n kyselyn
perusteella.
Lähde: The Kennel Club / Brittish Small
Animal Veterinary Association.
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Myös brittiläisen kuolinsyytilaston kärkeen nousee syöpä. Se on kiistatta merkittävin
gordoninsettereiden kuoleman aiheuttava sairaus näiden saatavissa olevan neljä tilaston perusteella.
Kuten Pohjois-Amerikassa, myös Britteinsaarilla sydänperäiset sairaudet ovat Suomea
merkittävämpi kuolinsyy.
Käytettävissä olevien neljän gordoninsettereiden kuolinsyytilastojen perusteella ei mikään erityinen
sairaus nouse useiden mainintojen joukkoon.
Kaikissa merkittävin sairaus on syöpä. Syövän suuri kuolinsyyn osuus voi johtua monista syistä.
Syitä voivat olla mm. perimä, ruokinta ja pitkä ikä. Syöpää ei kuitenkaan pidetä perinnöllisenä
sairautena, vaikka voidaan huomata tapauksia esiintyvän runsaammin joissakin suvuissa.
Pohjoisamerikkalaisissa ja brittiläisissä tilastoissa syövän osuus kuolinsyynä on kuitenkin
suomalaista suurempi. Tässä voi nimenomaan vaikuttaa erilainen perimä tai ruokinta. Brittiläistä
tilastoa tarkasteltaessa on huomattava erityisesti merkittävästi korkeampi kuolinikä, jolloin yleensä
erilaiset kasvaimet ja syövät yleistyvät.
Toinen erovaisuus suomalaisissa ja ulkomaisissa tilastoissa on sydänperäisten kuolinsyiden määrä.
Suomessa näiden osuus on huomattavasti pienempi. Syynä voi olla jälleen perimä, mutta voidaan
arvella Suomessa koirien myös saavan enemmän liikuntaa. Suomi on harvaan asuttu maa, jossa
liikkuminen koiran kanssa on melko helppoa. Lähes 60 %:ia suomalaisista gordoninsettereistä
käytetään metsästykseen. Tämä on oleellinen ero pohjoisamerikkalaiseen ja brittiläiseen
gordoninsetteripopulaatioon verrattuna. Toisaalta meillä vastaavasti korostuu liikennevahinkojen ja
tapaturmien osuus.
Sairauksien vähäinen osuus kuolinsyytilastossa on sikäli positiivinen asia, että gordoninsetterillä ei
ole kahden suomalaisen kuolinsyytilaston ja kahden verrokkitilaston perusteella mitään erityistä
kuolemaa tai koiran elinikää laskevaa sairautta, jota tulisi jalostuksella vastustaa. Tilannetta on
kuitenkin seurattava ja pohdittava mahdollisuuksia koirien pitkän ja terveen elämän edelleen
kehittämiseksi.
4.3.5. Lisääntyminen
Gordoninsettereiden vuoden 2012 populaatiokartoituksessa kysymyksiä oli laajennettu koskemaan
myös lisääntymistä. Seuraavassa esitetyt tiedot perustuvat tähän kyselytutkimukseen, ellei toisin
erikseen mainita.
Gordoninsetterin lisääntyminen tapahtuu normaalisti, sillä vain 6,4 % vastaajista ilmoitti koirallaan
olleen lisääntymisongelmia tai – kyvyttömyyttä.
Narttujen kiimat ovat olleet säännöllisiä 72,7 %:lla vastaajien nartuista. Keskimäärin narttujen
kiima on alkanut noin vuoden iässä (1 v 23 vrk). Varhaisin kiiman alkamisikä oli 8 kk ja myöhäisin
2 vuoden iässä.
Narttujen kiimakierron pituutta ei erikseen kysytty, mutta erään gordoninsetterikasvattajan
kirjanpidon mukaan keskimääräinen kierto on ollut 229 vrk (8 narttua, kaksi eri sukulinjaa ja
44 varmana pidettyä kierron pituutta). Näistä lyhin on ollut 184 vrk ja pisin 389 vrk. Normaalisti
narttujen kiimat ovat vaihdelleen 200 ja 260 vrk:n välillä.
Kyselytutkimuksen mukaan valeraskauksia on esiintynyt 30,3 % nartuista. 75 % nartuista on
tiinehtynyt helposti ja 71,4 %:lla synnytys ja imetys olivat onnistuneet ongelmitta. Vain kolmen
vastaajan nartulla oli ollut suuria ongelmia synnytyksen ja imetyksen kanssa.
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Narttujen esikiiman ja kantoajan pituutta ei kyselytutkimuksessa kysytty, mutta em.
gordoninsetterikasvattajan linjoissa esikiiman alusta ensimmäiseen astutukseen on kulunut
keskimäärin 12,4 vrk (lyhin 7 vrk ja pisin 16 vrk) ja viimeiseen astutukseen keskimäärin 15,2 vrk
(lyhin 11 vrk ja pisin 19 vrk). Esikiiman pituuden keskiarvo on ollut 13,8 vrk. Vastaavasti kantoajat
ovat olleet keskimäärin ensimmäisestä astutuksesta 63,1 vrk (lyhin 60 vrk ja pisin 68 vrk) ja
viimeisestä astutuksesta 59,9 vrk (lyhin 55 vrk ja pisin 64 vrk). Kantoajan keskiarvo on ollut
61,5 vrk. Kaikki tämän aineiston astutukset ja synnytykset ovat olleet luonnollisia.
Kyselyyn vastanneiden omistajien uroksista siitokseen oli käytetty 20 %. Urosten astuminen ei ole
täysin ongelmatonta, sillä vain 62,5 % vastaajista ilmoittaa astumisen sujuneen ongelmitta.
13,9 % uroksista ilmoitetaan ilmenneen yliseksuaalisuutta. Normaalit kivekset olivat 85,0 %:lla
vastaajien uroksista.
Viimeisen 10 vuoden aikana on rekisteröity Suomen Kennelliitto ry:n jalostustietojärjestelmän
mukaan 550 kotimaista pentua 88 pentueesta eli keskimääräinen pentuekoko on ollut 6,25. Tämä on
hieman suurempi kuin aikaisempaa jalostuksen tavoiteohjelmaa laadittaessa laskettu
keskiarvo 6,0.
Suomen Kennelliitto ry:n yleinen jalostusstrategia 1.1.2013–31.12.2016: ”Tavoite: 5. Jalostukseen
käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.”
Yhteenvetona voidaan todeta, että gordoninsetterin osalta tämä tavoite täyttyy melko hyvin.
Rodussa ei ole siinä määrin liioiteltuja piirteitä, että ne haittaisivat lisääntymistä.
4.3.6. Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
Gordoninsetterillä ei ole sellaisia ulkomuotoon liittyviä anatomisia piirteitä, jotka altistaisivat rodun
yksilöt sairauksille tai hyvinvointiongelmille tai jotka vaikuttaisivat luonnolliseen lisääntymiseen.
4.3.7. Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä
Gordoninsetteriä aikaisemmin vaivanneeseen HD-mainintojen yleisyyteen puututtiin vuosituhannen
alkupuolella tarmokkaasti. Rekisteröinnin raja-arvon ja aktiivisen tiedottamisen ansiosta tilanne on
parantunut nopeasti. Gordoninsetteri tunnetaan perusterveenä rotuna. Yleisimmät ongelmat ovat
erilaiset tulehdukset, iho-ongelmat ja allergiat.
Erilaiset nivel- ja liikuntaelinsairaudet sekä –vammat ovat vähentyneet ja ilahduttavasti
kynsisairaudet ja SLO myös vähentyneet. Uutena ongelmana on noussut viime aikoina esiin PRA
(rcd4), jolle onneksi kehitettiin geenitesti, jolla tätä resessiivisesti periytyvää sairautta voidaan
helposti vastustaa.
Tarkasteltaessa ulkomaisia terveystutkimuksia nähdään, että suomalainen gordoninsetteripopulaatio
poikkeaa pohjoisamerikkalaisista ja brittiläisistä rodun populaatioista. Uhkana voidaan nähdä näissä
populaatioissa esiintyvien sairauksien kulkeutuminen meille jalostuskäytön myötä.
Gordoninsetterien lisääntyminen tapahtuu luonnollisesti. Astuminen, synnytys ja pentujen
hoitaminen eivät aiheuta ongelmia. Kyselytutkimuksen mukaan tilanne ei ole kuitenkaan aivan niin
hyvä, millaisena sitä on pidetty. Jatkossa tulee huolehtia siitä, että kiimankierron pituus ei lyhene
enää nykyisestä, sillä käyttökoirarodulla liian tiheä kiimakierto voi rajoittaa koiran työkäyttöä.
Myös valeraskaudet ovat selkeä ongelma.
Rodun lisääntymiseen liittyviin ongelmiin tulee jatkossa suhtautua entistä vakavammin. Nartut,
joiden tiinehtyvyydessä, synnytyksessä tai pentujen hoitamisessa ei tule astuttaa tai yrittää astuttaa
enää uudelleen. Astumishaluttomat urokset karsiutuvat luonnostaan jalostuskäytöstä, kunhan ei
käytetä keinosiemennystä, mihin gordoninsetterin kohdalla ei tulekaan turvautua.
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4.4. Ulkomuoto
4.4.1. Rotumääritelmä
Ryhmä: 7 / FCI:n numero: 6 / Hyväksytty: FCI 28.10.2009 / Kennelliitto 21.9.2010
GORDONINSETTERI (GORDON SETTER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 7 kanakoirat
Alaryhmä 2.2 brittiläiset ja irlantilaiset pointterit ja setterit
Käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Tyylikäs ja sulavalinjainen, kauttaaltaan tasapainoinen. Gordoninsetteriä
voidaan verrata vahvarakenteiseen metsästyshevoseen (weight-carrying hunter).
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs, palvelualtis ja itsetietoinen. Luonteeltaan rohkea,
avoin, ystävällinen ja rauhallinen.
PÄÄ: Pikemminkin syvä kuin leveä. Pituus niskakyhmystä otsapenkereeseen suurempi kuin
otsapenkereestä kirsuun. Silmien ylä- jaalapuolelta kuiva.
KALLO-OSA:
Kallo: Hieman pyöristynyt, levein korvien välistä. Tilavaja kuono-osaa leveämpi.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
KUONO-OSA:
Kirsu: Suuri, leveä ja väriltään musta. Sieraimet avoimet.
Kuono-osa: Pitkä, kuonon linjat lähes yhdensuuntaiset, ei terävä eikä suippo. Hieman syvyyttään
pitempi.
Huulet: Selvästi erottuvat, mutta eivät liian riippuvat.
Leuat / hampaat / purenta: Voimakkaat leuat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta; ts.
ylähampaat peittävät tiiviisti alahampaat ja ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.
Posket: Mahdollisimman sileät ottaen huomioon pään muodon.
Silmät: Tummanruskeat ja kirkkaat, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat.
Ilme tarkkaavainen ja älykäs.
Korvat: Keskikokoiset, ohuet, matalalle kiinnittyneet, päänmyötäiset.
KAULA: Pitkä, kuiva, kaareutuva, ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Kohtuullisen pituinen.
Lanne: Leveä, kevyesti kaartuva.
Rintakehä: Syvä mutta ei liian leveä. Kylkiluut kaareutuneet, takimmaisetkin kylkiluut ovat pitkät.
HÄNTÄ: Suora tai hieman sapelimainen, ei kintereen alapuolelle ulottuva. Hännän asento on
vaakasuora tai hieman selkälinjan alapuolella. Häntä on tyvestään paksu, kärkeä kohti kapeneva.
Hapsutus suoraa, lähellä tyveä pitkää lyhentyen tasaisesti kärkeä kohti.
RAAJAT
ETURAAJAT: Sileäluiset, suorat ja voimakkaat.
Lavat: Pitkät, hyvin viistot, leveät, litteät, eivät raskaat. Lapojen kärjet sijaitsevat lähellä toisiaan.
Kyynärpäät: Suhteellisen alas sijoittuneet ja tiiviisti rungonmyötäiset.
Välikämmenet: Pystysuorat.
Etukäpälät: Soikeat, tiiviit. Varpaat hyvin kaareutuneet. Varpaiden välissä runsaasti karvaa. Päkiät
hyvin kehittyneet ja paksut.
TAKARAAJAT: Lonkkanivelestä kintereeseen pitkät, leveät ja lihaksikkaat. Kinner matala ja
vahva. Välijalka suora. Lantio lähes vaakasuora.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
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LIIKKEET: Vakaat, vapaat ja tasapainoiset, tehokas takaraajan työntö.
KARVAPEITE
Karva: Päässä, raajojen etuosissa ja korvien kärjissä lyhyttä ja hienoa. Muualla rungossa ja raajoissa
kohtuullisen pitkää, sileää, ei laineikasta eikä kiharaa. Hapsutus korvien yläosissa pitkää ja silkkistä,
raajojentakaosissa pitkää, hienoa, sileää ja suoraa. Hapsut rungon alla saattavat ulottua rintaan ja
kaulaan. Hapsutus mahdollisimman sileää ja suoraa.
VÄRI: Syvä, kiiltävä hiilenmusta ilman ruosteensävyä, kastanjanpunaisin ts. loistavin
parkinruskein (tan) merkein. Mustat viirut varpaissa ja leuan alla sallitut.
Parkinruskeat merkit:
- kaksi selvää alle 2 cm:n läpimittaista täplää silmien yläpuolella.
- kuonon sivuilla parkinruskea väri ei ulotu kuononselälle. Kirsun takana kulkee kuitenkin
kapea parkinruskea raita ulottuen kuonon puolelta toiselle.
- kurkussa sekä kaksi suurta selvää merkkiä rinnassa.
- takaraajojen ja reisien sisäpuolella, polvesta alaspäin, myös etupuolella leventyen takaraajan
ulkopuolelle kintereistä varpaisiin.
- eturaajojen takapuolella kyynärpäihin asti, etupuolella ranteisiin tai hieman niiden ylikin
ulottuen.
- peräaukon ympärillä.
Hyvin pieni valkoinen täplä rinnassa sallittu. Mikään muu väri ei ole sallittu.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus:
Urokset 66 cm
Nartut
62 cm
Urokset 29,5 kg
Paino:
Nartut
25,5 kg
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen
ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä
käyttötarkoituksessa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.
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Rodun nykyinen ulkomuoto on näyttelyssä käyneiden osalta erittäin hyvin rotumääritelmän
mukainen, mikä voidaan todeta näyttelykäyntien laatupalkintojen jakaumasta. Hieman yli 40 %
vuosina 2007–2011 rekisteröidyistä koirista sai vähintään laatupalkinnon erittäin hyvä.
Kun gordoninsettereille tehdyssä populaatiokartoituksessa on pyydetty vertaamaan yleisesti omaa
koiraa gordoninsetterin rotumääritelmään, tyytyväisten osuus on 84,7 % vastanneista (tilanne 2012). Tässä tulee huomioida, että populaatiokartoitus on ns. mielipidekysely, joten se ei kerro
koko totuutta tai tilannetta koirien ulkomuodosta verrattuna rotumääritelmään tai ulkomuotoon
kohdistuvista ongelmista.
Poikkeuksia rotumääritelmään verrattuna toki ilmaantuu monella osa-alueella. Suurimman
poikkeuksen tekevät useat seurakoiratyypin koirat, joiden suuri säkäkorkeus on usein
rotumääritelmän ihannekorkeuden yläpuolella ja ne ovat rakenteeltaan liian raskaita rodun
käyttötarkoitukseen (nykyisin tämä virhe on lisätty rotumääritelmään). Ne eivät usein myöskään
omaa tarvittavaa määrää gordoninsetteriltä vaadittavaa riistaintoa. Myös kevyitä ja
säkäkorkeudeltaan pieniä koiria rotumääritelmään verrattuna esiintyy.
Rotumääritelmässä ei gordoninsetterillä ole sellaisia vaatimuksia, jotka altistaisivat rotua
terveysongelmille. Rasitteena ovat ainoastaan rotumääritelmän koon mukanaan tuomat ongelmat
lähinnä painon suhteen. Mikäli koirat ovat painoltaan vähintään rotumääritelmän mukaiset, ne eivät
enää suoriudu hyvin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ollessaan liian raskaita. Sama ongelma
muodostuu, jos koirien säkäkorkeus nousee rotumääritelmän ihanteesta.
FCI:n 28.10.2009 hyväksymään rotumääritelmään lisättiin virheisiin lauseen ”Kaikki poikkeamat
edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran
terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.” lopun
lihavoitu osuus.
Lisäykseen johtaneita perusteluja ei ole saatavissa erillisenä muistiona, mutta olettavasti sillä
pyritään jarruttamaan ulkomuodon eriytymistä alkuperäistä tyyppiä olevan gordoninsetterin ja
raskaan seurakoiraksi kehitetyn gordoninsetterin välillä. Lisäyksessä nimenomaan painotetaan, että
gordoninsetterin tulee pystyä toimimaan perinteisessä käyttötarkoituksessa, mikä on metsästyskoira
ja erityisesti seisovana kanakoirana riistalintuja metsästettäessä.
4.4.2. Näyttelyt ja jalostustarkastukset
Vuosina 2007–2011 rekisteröidyistä gordoninsettereistä hieman yli 50 % on käynyt näyttelyissä
vähintään kerran. Vuoden 2009 aikana rekisteröidyistä koirista näyttelyissä kävi selvästi eniten
koiria, lähes 70 %.
Laatumaininnan erinomainen on saanut n. 30 % koirista. Varsinkin vuonna 2008 rekisteröidyt koirat
ovat olleet rotumääritelmän mukaisia. Niistä jopa yli 70 % on saanut laatumaininnan erinomainen.
Karkeasti arvioiden vähintään 42 % kaikista koirista saavuttaa laatumaininnan erittäin hyvä.
Hieman yli kymmenen prosenttia koirista ovat saaneet laatumaininnan tyydyttävä.
Rekisteröityjä
koiria (FIN)
vuosi
(kpl)

Väh. 1
Näyttelykäynti

Näyttelykäynti %

% osuus
näyttelyistä
ERI käyneistä
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% osuus
näyttelyistä
käyneistä

7

17,95

H

% osuus
näyttelyistä
käyneistä

9

23,08

T

% osuus
näyttelyistä
käyneistä

EVA/HYL

1

2,56

2

2007

59

39

66,1

20

51,28

2008

75

38

50,7

28

73,68

7

18,42

3

7,89

0

0,00

0

2009

79

55

69,6

26

47,27

17

30,91

8

14,55

4

7,27

0

2010

80

36

45,0

20

55,56

10

27,78

6

16,67

0

0,00

0

2011

113

45

39,8

26

57,78

13

28,89

4

8,89

1

2,22

1

YHT

406

213

52,5

120

54

30

6

3

% osuus
näyttelyistä
käyneistä

56,34

25,35

14,08

2,82

1,41
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Taulukko 4.4.1. Gordoninsettereiden näyttelykäynnit 2007–2011 ja laatupalkintojen osuus. Lähde: Suomen
Kennelliitto ry, jalostustietojärjestelmä 15.12.2012.

Kuva 4.4.1. Gordoninsettereiden näyttelyissä käyneiden osuus syntyneistä 2007-2011.

Kuva 4.4.2. Gordoninsettereiden
jalostustietojärjestelmä 15.12.2012.

laatupalkintojen

osuus

2007-2011.
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Suomen

Kennelliitto

ry,

Gordoninsetterillä ei ole olemassa jalostustarkastusmenettelyä, joten jalostustarkastuksia ei ole
toistaiseksi suoritettu. Kanakoirakerhon sisällä toimiva jalostustoimikunta on aloittanut projektin
jalostustarkastusmenettelyn luomiseksi KKK-HHS:n alaisille roduille, josta kerrotaan tarkemmin
kohdassa 6.3 Rotujärjestön toimenpiteet.
4.4.3. Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus
Gordoninsetterin tulee olla voimakas, mutta silti elegantti koira, joka työskentelee laukaten. Sen
ulkomuodosta tulee ilmetä vaikutelma voimasta ja sitkeydestä - koirasta, joka voi pitkän ajan
metsästää laukaten kentällä, tunturissa ja metsässä. Voimakasrakenteisuus ymmärretään usein
väärin suurikokoisuudeksi, joka ei tarkoita korkeaa säkäkorkeutta ja massiivisuutta, vaan hyvää
luustorakennetta ja hyvin kehittyneitä lihaksia ja rintakehää sekä oikeantyyppistä ja kuivaa päätä.
Oleellista säkäkorkeudessa on oikean rotutyypin säilyminen; pienet ja kevyet koirat ovat
rotumääritelmän mukaan virheellisiä, mutta tyypin kannalta vähintäänkin yhtä karkea virhe on
raskas ja ylisuuri koira. Säkäkorkeudella on suuri merkitys, mutta se ei saa olla mikään itseisarvo!
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Suomessa ulkomuototuomarit tulkitsevat valitettavan usein rotumääritelmää muista Pohjoismaista
poikkeavasti suosien raskaampaa ja kookkaampaa koiratyyppiä. Tällainen koiratyyppi ei
useimmiten selviydy tai sovellu sille asetettuihin käyttötarkoituksiin niin hyvin, kuin taas
kevyemmästä ja pienemmästä päässä rotumääritelmää olevat koirat. Näin ollen tulisi enemmänkin
ulkomuodollisesti suosia sekä olla tavoitteena rotumääritelmän keskivaiheille koon mukaan
sijoittuvia koiria eikä suosia raskaita sekä kookkaita koiria.
Aikuisen gordoninsetterin karvapeite on usein muita settereitä runsaampaa, mutta hyvin runsas
karvoitus ei ole suositeltavaa eikä sitä myöskään edellytetä rotumääritelmässä. Liiallisesta tai
runsaasta karvapeitteestä ei ole mitään hyötyä käyttökoiralla, enemmänkin siitä on vain haittaa. On
huomattava, että liiallista ja virheellistä karvapeitettä saa aina vähennettyä, minkä vuoksi
voimakkaasti trimmattujen koirien karvapeitteeseen tulee suhtautua kriittisesti.
Rodun nykyinen rakenne mahdollistaa pääsääntöisesti käyttötarkoituksen, johon rotu on jalostettu
hyvin ns. ”käyttölinjaisten” gordoninsettereiden osalta. Poikkeuksen lähinnä muodostavat rodun
sisällä jakautuneet ”seurakoiratyypin” koirat, jotka ovat usein liian kookkaita sekä massiivisia,
jolloin ne eivät suoriudu tehtävästään riittävän hyvin ja niiden fysiikka ei kestä käyttötarkoituksen
rasitteita. Nykyisessä rotumääritelmässä mainitaan erityisenä virheenä, mikäli koiran kyky toimia
perinteisessä käyttötarkoituksessa on rajoittunut.
Gordoninsettereille tehtyjen populaatiokartoituksien mukaan ulkomuoto oli osa-alue, johon oltiin
yleisesti ottaen eniten tyytyväisiä: 84,7 % vastanneista oli tyytyväisiä koiransa ulkomuotoon. Tähän
on syytäkin, sillä Kennelliiton tallentaminen näyttelykäyntien mukaan suurin osa käynneistä johti
vähintään laatupalkintoon erittäin hyvä (aikaisemmilla näyttelysäännöillä 1. palkinto).
Kun populaatiokartoituksessa pyydettiin vertaamaan yleisesti omaa koiraa gordoninsetterin
rotumääritelmään, tyytyväisten osuus oli 79,9 %:ia. Ulkomuodollisista arvioista hyvän tuloksen
keräsi myös kysymys, onko koira toiminnallisesi hyvin rakentunut (vastaako koira
käyttöominaisuuksille asetettuja vaatimuksia), sillä jopa 79,9 % vastaajista arvioi tämän toteutuvan.
Käyttökoirarodun ollessa kyseessä on tällä kysymyksellä ehkä suurin painoarvo.
Populaatiokartoituksen ulkomuotoa koskevien arviointien voidaan todeta pysyneen melko
muuttumattomina vuosien saatossa. Tutkimusaineiston nuorimmassa ikäryhmässä koirat vastaavat
hieman heikommin rotumääritelmää, mutta ovat sen sijaan toiminnallisesti paremmin rakentuneita.
Tämä heijastelee sitä, että Suomessa ulkomuototuomarit tulkitsevat rotumääritelmää muista
Pohjoismaista poikkeavasti suosien raskaampaa koiratyyppiä. Voidaan kuitenkin melko huoletta
todeta ulkomuodollisten seikkojen olevan hyvällä tolalla.
Vuonna 2012 tehdyssä populaatiokartoituksessa, jonka kysely kohdistettiin vuonna 2003–2007
syntyneille gordoninsettereille, oli mukana jälleen ulkomuoto-osio. Ensimmäisenä kysyttiin yleistä
tyytyväisyyttä koiran ulkomuotoon asteikolla 1-5 (5=paras), jolloin keskiarvoksi saatiin 4,45. Kun
taas kysymyksenä oli onko koira ulkomuodoltaan hyvä gordoninsetteri, omistajien vastaamaksi
keskiarvoksi muodostui 4,36. Kolmantena kysymyksenä oli koiran toiminnallinen rakenne ja
ulkomuodon vastaaminen koiralle asetettuihin käyttöominaisuusvaatimuksiin. Tuossa
kysymyksessä omistajat olivat myös tyytyväisiä, vastauksien keskiarvon ollessa 4,25. Tästä voidaan
todeta omistajien olevan edelleenkin erittäin tyytyväisiä koiriensa ulkomuotoon ja rakenteeseen,
eikä muutosta edelliseen kartoitukseen ole juuri havaittavissa.
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4.4.4. Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista
•

•

•

Poikkeamat rotumääritelmästä koon suhteen
Tämä johtuu suureksi osaa ulkomuototuomareiden suurikokoisten koirien suosimisesta sekä
osaltaan, muttei niin häiritsevästi, liiallisen keveyden ja pienuuden jalostuksesta koirien
vauhdin ja kestävyyden parantamiseksi.
Rodun jakautuminen ulkomuodollisesti kahtia käyttötarkoituksen suhteen metsästys- ja
seurakoiratyypin koiriin. Huomiona se, että gordoninsetteri on hyvin kaunis ja
hyväluontoinen koira, ja tämä on johtanut virheellisiin päätelmiin siitä, että koira soveltuisi
vain lemmikiksi ilman aktiviteetteja. Ulkomuodossa on lemmikki- ja näyttelykoirilla
suosittu näyttävyyttä, massiivisuutta ja tuuheaa turkkia, jotka ovat käyttökoiran kannalta eitoivottuja ominaisuuksia. Seurakoiratyypin koirien metsästysvietti on myös suurelta osin
tukahtunut. Tämä helpottaa toki elämää lemminkin kanssa, mutta ei-toivottu ominaisuus
rotua sen käyttötarkoitusta ja terveyttä ajatellen.
Liian suuri osa populaatiosta rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sopimattomia. Sen
ilmentyessä lähinnä riittämättömänä fysiikkana sekä puutteellisena riistaintona ja
riistankäsittelytaitona.
Nykyisessä rotumääritelmässä erityisenä virheenä mainitaan kykenemättömyys toimia
perinteisessä käyttötarkoituksessa. Ulkomuototuomareiden tulee suhtautua tähän
rotumääritelmän vaatimukseen jatkossa vakavammin.
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5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
Gordoninsetterillä on ollut aiemmin kolme Suomen Kennelliitto ry:n hyväksymää jalostuksen
kokonaisvaltaista tavoiteohjelmaa (JTO) ja PEVISA-ohjelmaa: vuosina 1998–2002, 2004–2008
sekä 2009–2013. Rotujärjestö haki vuosien 2003–2007 PEVISA-ohjelmaan lonkkakuvaustuloksen
raja-arvoa ja jälkeläismäärän rajoittamista. Valitusten käsittelyn venymisen takia PEVISA-ohjelman
voimaantulo viivästyi vuodella. PEVISA-ohjelmaa jatketaan muuttumattomana vuosina
2009–2013).
Gordoninsetterin PEVISA-ohjelma:
”Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa.
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.
Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on
lonkkaniveldysplasian aste C.”

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso
Terveydeltään lähes kaikki jalostuskoirat ovat hyvää tasoa. Kuten JTO:n rodun terveydentilaa
koskevasta osiosta voidaan lukea, gordoninsetteri on sangen perusterve rotu. Suurimpana
yksittäisenä terveysongelmana aiempina vuosina esille tullut lonkkaniveldysplasia on tarmokkaan
valistustyön ja kasvattajien lisääntyneen tietoisuuden myötä alkanut väistyä terveempilonkkaisten
koirien tieltä. 2009–2012 välillä ovat jalostuskoirat jättäneet sangen hyvälonkkaisia pentuja.
Pentuja on syntynyt kyseisellä ajanjaksolla 350 kpl ja niistä on lonkkakuvattu 21 %. Tämän
kuvausprosentin soisi olevan huomattavasti korkeampi. Jalostuksen tavoiteohjelmaan on aiemmin
kirjattu tavoitteeksi saada kuvattujen koirien osuudeksi 50 %, eikä valitettavasti tähän ole vieläkään
päästy. Ilahduttavaa kuitenkin on, että kuvatuista koirista 78 % sai lonkkakuvauslausunnon
tulokseksi A/B (= terve) ja 12 % C-tuloksen. Prosenttiluvut ovat hiukan vääristyneet, sillä 2012
vuoden pentueita ei vielä ole voitu kuvata.
Virallinen lonkkakuvaus voidaan pääsääntöisesti suorittaa koiran täytettyä 12 kk. Tämä ei aina ole
lonkkanivelten kannalta paras kuvausikä, sillä gordoninsetteri on melko suurikokoinen rotu eikä
koiran kasvu välttämättä ole vielä ohi vuoden ikäisenä. Lonkkakuvauksen tulos ei välttämättä ole
luotettava, mikäli se tehdään koiran ollessa vielä kasvuvaiheessa.
Viimeisen 10 vuoden aikana on 25 urosta jättänyt 50 % syntyneistä pennuista. Vuosien 2009–2012
välisenä aikana on syntynyt 50 pentuetta, joissa käyttökokeissa palkittuja vanhempia on 13
pentueessa ja 6 pentueessa jompikumpi vanhemmista on käynyt käyttökokeissa.

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
Tätä tavoiteohjelmaa (2014–2018) aiemmassa JTO:ssa oli yleiset tavoitteet määritelty ytimekkäästi:
•

Gordoninsetteripopulaation jalostuspohjan laajentaminen sekä sukusiitosasteen pitäminen
hyväksytyllä tasolla (vrt. jälkeläismäärärajoitus).

•

Saada kasvattajat noudattamaan enenevissä määrin Kennelliiton kasvattajasitoumusta ja
rotujärjestön asettamia vähimmäisvaatimuksia käyttökoetulosten suhteen.

•

Vähentää käyttötarkoituksen mukaisesta luonteesta poikkeavien yksilöiden määrää
(vrt. populaatiokartoitus 2006/2007).

•

Isännän kanssa yhteistyössä metsästävän gordoninsetterin pitämistä ihanteena.
Linnunkäsittelytaidon ja siihen johtavan hakutyöskentelyn pitäminen edelleen hyvällä
tasolla.
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•

Terveyden säilyttäminen nykyisellä hyvällä tasolla. HD-tilanteen positiivisen kehityksen
tukeminen (vrt. lonkkakuvaustuloksen raja-arvo). Terveysongelmiin puuttuminen ennen
niiden vakavaa esiintymistä Suomessa (esim. SLO-projekti).

Toteutuminen:
Sukusiitosaste on koko ajan ollut laskusuunnassa. Nykyisin rodun sukusiitosastejakauma noudattaa
lähestulkoon suurempien rotujen jakaumaa. Tilannetta voidaan pitää hyvänä, ottaen huomioon
rodun pienuus. Gordoninsetterin keskimääräiset sukusiitosasteet ovat olleet 1,15–4,17 % viiden
viimeisen vuoden aikana.
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen
ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja
nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia,
vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos
sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa
sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain
sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon
perusteella. Suomen Kennelliiton antamassa, sukusiitosta koskevassa suosituksessa jalostuksessa
suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.
Näin ollen voidaan todeta tavoitteen täyttyneen gordoninsetterin osalta sangen hyvin, sillä
Kennelliiton suositusprosentti alittuu korkeimmillaankin ollessaan yli kahdella prosenttiyksiköllä.
Käyttötulosvaatimusten noudattamiseen ei ole saatu kaikkia kasvattajia sitoutumaan riittävästi.
Vuosina 2009–2012 on syntynyt 50 pentuetta ja rotujärjestön asettama vähimmäisvaatimukset
toteutuvat käyttökoetuloksen osalta 13 pentueessa.
Populaatiokartoituksessa käyttöominaisuuksiin oli tyytyväisiä suurin osa, 72,4 % (aiemman
populaatiokartoituksen tulos 73,6 %) vaikka yleisesti tulokset kyselyssä ovat olleet
käyttöominaisuuksien osalta hieman laskussa. Koirista 72,1 % käytettiin niiden alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen eli seisovana kanakoirana kanalintujen metsästykseen.
Tavoitteena oli isännän kanssa metsästävä koira. Kyseinen tavoite vaatii koiralta yhteistyötä ja
yhteydenpitoa. Arviointiasteikolla 1-5 yhteistyö oli 4,04 (4,2) ja yhteydenpito 3,81 (3,99). Myös
linnunkäsittelykyky ja hakutyöskentely olivat tulosten osalta pienoisessa laskussa. Linnunkäsittely
sai keskimäärin arvosanakseen 3,23 (3,35) ja hakutyöskentely 3,84 (3,93). Tähän olisi hyvä
kiinnittää huomiota.
Terveys on säilynyt hyvällä tasolla, populaatiokartoituksessa tyytyväisiä omistajia oli 81,2 %
(85,9 %), missä on pienoista laskua edelliseen kartoitukseen verrattuna.
HD-tilanne on hyvällä tasolla. Kuvatuista koirista 78 % oli A/B-lonkkaisia, mutta tähän kannattaa
edelleen jatkossakin kiinnittää huomiota. Lonkkaniveldysplasiatilanteen kehityksen ollessa edelleen
suotuisa, on jatkossakin alleviivattava lonkiltaan ehdottomasti terveiden yksilöiden valikoitumista
siitokseen, sillä lonkkaniveldysplasian vahva periytyvyysaste on ollut tiedossa vuosikausia.
Lonkkakuvaustilastojen paranemisen taustalla voidaan siis olettaa olevan lisääntyneen tietoisuuden
ja terveiden koirien valikoitumisen jalostukseen kasvattajien päämäärätietoisen toiminnan
seurauksena.
Gordoninsettereillä yksi ongelma on ollut kynsien lohkeaminen ja kynsisairaus, jossa kynsi irtoaa
kokonaan (SLO). Populaatiokartoituksen tuloksista käy ilmi, että kynsien lohkeamista esiintyy
9,8 % koirista ja kynsisairautta 7 % koirista (tarkemmin JTO-osio 4.3.2). Kynsiongelmat ovat
vähentyneet viimeisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaoloaikana. SLO-projektia kannattaa
jatkaa jatkossakin.
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.1 Jalostuksen tavoitteet
Gordoninsetteri on käyttötarkoitukseltaan seisova lintukoira. Gordoninsetteri on energinen
metsästyskoira ja jalostuksen keskeinen tavoite on säilyttää gordoninsetterin erinomaiset
metsästysominaisuudet. Gordoninsetteri on kestävä ja sitkeä metsästyskoira, jolla on erinomainen
linnunlöytö- ja yhteistyökyky sekä miellyttävä luonne.
Gordoninsetteri mielletään myös rotuna melko lailla terveeksi. Rodulla esiintyvät perinnölliset
sairaudet tiedostetaan kasvattajien parissa entistä paremmin ja tiettyjen sairauksien suhteen (mm.
SLO ja PRA) parantuneet testimahdollisuudet mahdollistavat myös oireettomien kantajien
seulomisen (kts. terveysosio).
Lonkkaniveldysplasian suhteen kehitys on gordoninsetterin kohdalla ollut PEVISA-ohjelman myötä
sangen suotuisa, tosin koiria suvaitsisi kuvattavan nykyistäkin enemmän. Vuonna 2012 syntyneistä
koirista luonnollisestikaan yhtään koiraa ei ole vielä kuvattu. Viimeisimmät kuvatut koirat ovat
syntyneet 2011. Tuolloin Suomessa syntyi 114 gordoninsetterin pentua, joista on tähän mennessä
kuvautettu 15 koiraa eli 13 % syntyneistä. Vuoden 2010 koirista kuvattiin 32 % ja näistäkin koirista
osa varmasti tulee vielä kuvatuiksi. Vuoden 2009 pennuista voi katsoa kaikkien kuvauksiin
hakeutuvien jo kuvauttaneen koiransa ja kuvattuja on 79 koiraa, mikä on 42 % syntyneistä
pennuista. Tämä prosenttiluku heijastelee kutakuinkin aiempien vuosien tasoa, joskin vuonna 2008
syntyneistä yllettiin ilahduttavasti jo yli 50 % kuvausasteeseen. Aiemmassa JTO:ssa tavoitteeksi
asetettuun kuvausasteen vakiinnuttamiseen yli 50 % tasolle ei valitettavasti ole kuitenkaan päästy.
Tässä iso vastuu on rotujärjestön lisäksi kasvattajalla. Pennunottajia tulee valistaa
lonkkanivelkuvantamisen tärkeydestä, vaikka pentua ei jalostuskäyttöön suunniteltaisikaan.
Lonkkakuvaustulos antaa kasvattajalle tärkeää informaatiota siitä, kuinka onnistunut pentueen
yhdistelmä on lonkkanivelterveyden edistämistä silmälläpitäen.
Gordoninsetterin käyttöominaisuudet ovat kehittyneet viime vuosina positiiviseen suuntaan kaikilla
käytettävissä olevilla mittareilla mitaten. Norjalaisen kanalintujen metsästäjille ja seisovien
lintukoirien omistajille suunnatun tutkimuksen (Fuglehunden 5/2007, n. 1200 vastaajaa, joista 687
metsästi koiran kanssa) mukaan koirien ominaisuuksista yhteistyö nousi merkittävimmäksi
kokeisiin osallistuneiden omistajien ryhmässä ja ei-koeharrastajien vastauksissa se arvostettiin
toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi.
Gordoninsetteri tunnetaan juuri yhteistyökyvystään ja kontaktinpidostaan. Tämän ominaisuuden
tulee myös jatkossa pysyä kunnossa. Liiallisen metsästys- ja juoksuinnon jalostaminen kokeita
silmällä pitäen voi vaarantaa tätä erinomaista rotupiirrettä. Tähän on kiinnitettävä huomiota myös
koetuomarikoulutuksessa, ettei rodunomaista hakulaajuutta ja yhteydenpitokykyä katsottaisi
koiralle epäsuotuisaksi ominaisuudeksi esim. kenttäkokeissa, mikäli hakutyyliä virheellisesti
rinnastetaan vaikkapa enemmän pellolla tapahtuvaan metsästykseen käytetyn pointterin hakutyyliin.
Edellä mainitussa tutkimuksessa toiseksi/kolmanneksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi arvostettiin
linnunlöytökyky. Myös tämä on gordoninsetterin tunnettu ominaisuus. Näyttääkin siltä, että
gordoninsetterin rotuominaisuuksina pidetyt ominaisuudet ovat metsästäjien arvostamia.
Rodunkehittäminen paremmin kilpailuun (kenttä- ja tunturikokeissa tapahtuvaan parihakuun)
soveltuvaksi ei ole markkinapotentiaalin kannalta välttämätöntä.
Metsästysominaisuudet gordoninsettereillä ovat hyvät ja näiden säilyttäminen tulee olla jalostuksen
ensisijainen tavoite. Tämä on huomioitava jalostusyhdistelmiä valittaessa. Jalostuksessa on otettava
huomioon, että jalostuskoirilla on metsästyskoetuloksia. Tähän on pyritty rotujärjestön
jalostuskriteereillä, joista tuonnempana kappaleessa 6.2. Jälkeläisten tuloksia tilastoidaan
säännöllisesti. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa koirista osallistuisi rodunomaisiin
kokeisiin ja ainakin kaikki jalostukseen käytettävät yksilöt olisi esitetty metsästyskokeessa.
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Syksyllä 2012 toteutetussa populaatiokartoituksessa tyytyväisyys rotuun metsästyskoirana oli
hieman laskenut useammankin tekijän osalta. Muutos ei ollut suuri ja todennäköisesti selittyy
virhemarginaalilla sekä aiempia populaatiokartoituksia pienemmällä vastausprosentilla. Suuntaan ei
kuitenkaan ole varaa suhtautua kevyesti, vaan mikäli tulos on todellinen on suunta huolestuttava ja
siihen on puututtava.
Ulkomuodollisesti gordoninsetteri on jo vuosia ollut jakautuneena kevyempään käyttölinjaan ja
raskaampaan seurakoiralinjaan. Voidakseen laukaten etsiä riistaa koko pitkän metsästyspäivän,
gordoninsetterin tulee olla rakenteeltaan alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukainen. Tavoitteena
on valistaa suomalaisia ulkomuototuomareita gordoninsetterin alkuperäisestä tyypistä ja lisätä
oikean rotutyypin arvostusta Suomessa. Myös näyttelytoimikuntien arvostelijoiksi kutsuttavien
ulkomaisten tuomarien arvostelulinjaan tulee kiinnittää huomiota. Vain tällä tavoin voidaan
edesauttaa ulkomuodon säilyttämistä yhtenäisenä ja oikeana. Tällä hetkellä monet yleistuomarit
arvostavat liian raskasta ja suurta tyyppiä. Tämä vaikeuttaa ulkomuodon säilyttämistä
oikeanlaisena, koska jotkut kasvattajat pyrkivät kasvattamaan koiria tuomarien näkemysten
mukaisiksi. Hyvin kookkaat, raskasrakenteiset ja karvapeitteeltään runsaat gordoninsetterit eivät
pysty työskentelemään siten, kuin metsästyskoiralta vaaditaan. Lisäksi raskasrakenteinen koira on
harvoin yleisvaikutelmaltaan tyylikäs.
Gordoninsetteristä tulee saada vaikutelma riittävästä keveydestä ja kestävyydestä sekä
helppokulkuisuudesta, jotka ovat ominaisia seisoville kanakoirille. Ulkomuodon ei tule olla
ensisijainen jalostuskriteeri, vaan sen osalta riittää että, pyritään välttämään samojen virheiden
periytyminen molemmilta vanhemmilta. Ulkomuodollisesti oikea tyyppi tulee säilyttää.
Ulkomuotojalostus ei saa mennä terveyden, oikeankaltaisen luonteen tai käyttöominaisuuksien
edelle. Ulkomuodollisesti kaunis, mutta henkisiltä kyvyiltään metsästyskäyttöön soveltumaton koira
on rodunjalostuksellisesti arvoton yksilö.
Koirien oikeaa kokoa ja luuston vahvuusastetta on vaalittava. Myös koirien kokoon ja tasapainoisiin
kulmauksiin tulee kiinnittää huomiota. Sukupuolileiman tulee olla selvä myös koon alarajalla
olevilla uroksilla ja ylärajalla olevilla nartuilla.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Jalostusrekisteriin hyväksyttävän koiran tulee täyttää KKK-HHS:n jalostustoimikunnan työohjeessa
gordoninsetterille asetetut vaatimukset. Suomen gordoninsettereiden taso - etenkin käyttöpuolella on kehittynyt työohjeen laatimisen jälkeen. Tämän vuoksi jalostusrekisteriin hyväksyttäville koirille
on asetettu työohjetta korkeammat vaatimukset. Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n yhteinen
jalostustoimikunta on laatinut vuonna 2012 lisäksi uudet, kaikille KKK-HHS ry:n alaisille roduille
yhteiset
pentuvälityskriteerit,
jotka
astuivat
voimaan
vuoden
2013
alusta
(kts. kohta 6.3)
Jalostusrekisteriin hyväksytyt koirat täyttävät vähintään seuraavat kriteerit:
(hyväksytty gordoninsetterijaoksen syyskokouksessa 10.10.2009)
•
•
•
•

Enintään 10 vuoden ikäinen (koira poistuu jalostusrekisteristä sen vuoden lopulla,
jolloin täyttää 10 vuotta).
Koiran saama tulos rodunomaisista käyttökokeista on oltava vähintään AVO tai NUO2,
Derby- tai Kultamalja-sijoitus.
Näyttelytulokseksi vaaditaan vähintään AVO/KÄY hyvä tai NUO erittäin hyvä
(ennen vuotta 2003: AVO/KÄY 2 tai NUO 1).
Lonkkakuvauksen HD-lausunnon tulos oltava A tai B.
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6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
Gordoninsetterijaos on Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n alainen rodun jalostuksesta ja
kehityksestä vastaava rotujaos. Se määrittelee edustamansa rodun tavoitteet ja sillä tulee olla paras
tietämys gordoninsetteristä Suomessa.
Gordoninsetterijaos pyrkii edistämään gordoninsetterin tunnettavuutta ja tietoa rodun jalostukseen
liittyvistä asioista. Pyritään mm. lisäämään kasvattajien ja koiranomistajien tietoutta rodun
ominaisuuksista ja käyttötarkoituksesta metsästyksessä sekä sitouttamaan rodun kehittämiseen
oikeaan suuntaan. Tavoitteena on saada kasvattajat saamaan uudet pennunostajat rotujaoksen
toimintaan mukaan; tulemaan aktiivisesti mukaan kokeisiin ja muihin tapahtumiin. Rodun
pitkäaikaisia harrastajia kannustetaan osallistumaan toimitsija-, koe-, ja ulkomuototuomarikoulutuksiin.
Jaoksen viime vuosien huolena on ollut aktiivisten osallistujien vähäinen määrä jaoksen
järjestämissä yhteisissä tapaamisissa ja rodunmestaruuskilpailuissa. Gordoninsetterijaoksen
syyskokouksessa 2012 yhdeksi toiminnan tavoitteeksi kirjattiin harrastajien aktivoiminen ja uusien
harrastajien saaminen mukaan jaoksen toiminnan piiriin. Kynnystä osallistua mukaan toimintaan
koetetaan pitää matalana.
Gordoninsetterin tunnettavuutta metsästyskoirarotuna on vaalittava aktiivisella tiedottamisella.
Tämä edesauttaa alkuperäisen tyypin pentujen kysyntää ja niiden ohjautumista oikealle
omistajaryhmällä. Lisäksi rotu on metsästävällä omistajalla oikeassa ympäristössään ja pääsee näin
toimimaan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan eli seisovana kanakoirana.
Tietoa rodun ominaisuuksien kehityksestä ja tavoitteiden saavuttamisesta saadaan
gordoninsetterijaoksen tekemällä populaatiokartoituksella. Viimeisin populaatiokartoitus tehtiin
syksyn 2012 aikana ja sen tuloksia käytettiin tätä jalostuksen tavoiteohjelmaa laadittaessa.
Jaostoimikunnat ovat vastanneet 1990-luvun alusta alkaen rotukohtaisesti kunkin rodun jalostuksen
ohjauksesta. Tätä ennen KKK-HHS ry:ssä toimi kaikkien rotujen yhteinen jalostustoimikunta.
Tiedon tarpeen ja määrän kasvaessa katsottiin jälleen 2000-luvulla tarpeelliseksi muodostaan
kaikkien rotujen yhteinen jalostustoimikunta jaosten rinnalle. Toimikunta perustettiin
yleiskokouksessa maalikuussa 2012. Jalostustoimikunnassa on edustus KanakoirakerhoHönshundssektionen ry:n jokaisesta rotujaoksesta.
Yhteinen jalostustoimikunta laati 2012 kaikille KKK-HHS ry:n alaisille roduille yhtenäiset
pentuvälityskriteerit. Koska täysin aukottomien ohjeiden laatiminen on käytännössä mahdotonta,
luotiin ilmoitusehtojen yleiset suuntaviivat. Nämä määrittävät ns. minimivaatimukset, joissa
huomioidaan rotukohtaiset PEVISA-vaatimukset ja JTO:n määrittämät asiat. Kriteerit tulivat
käyttöön vuoden 2013 alusta.
Yleiset pentuevälitysehdot ovat seuraavat:
•
•
•

•
•
•
•

Kasvattajan tulee olla paitsi rotujärjestön, myös Suomen Kennelliiton jäsen.
Pentuesuunnitelma on toimitettava rotujaokselle viimeistään 1 kk ennen astutusajankohtaa.
Rotujaos tuo julkaisussa esille joko kasvattajan raportoimat tai muuten esiin tulleet pentujen
terveyteen mahdollisesti vaikuttavat tiedot (esim. hammaspuutos, häntämutka, purentavika,
napatyrä).
Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälitykseen tiedot tarkasta astutusajasta, pentueen
syntymästä, lukumäärästä (nartut/urokset), varauksista ja viimeisen pennun luovutuksesta.
Käyttökoetulos-, näyttelytulos- ja terveysvaatimukset koskevat suunnitelman molempia
vanhempia.
Rotujaos voi halutessaan asettaa näiden vaatimusten lisäksi rotukohtaisia erityisvaatimuksia.
Vaatimukset koskevat kotimaisia pentuesuunnitelmia.
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Edellä mainittujen suuntaviivojen lisäksi gordoninsetterijaos on pohtinut joitakin rotukohtaisia
välityskriteerejä, jotka tullaan määrittämään tarkemmin mm. pohjoismaisten pentueiden
välitysehtojen kohdalta. Nämä kriteerit tullaan määrittämään gordoninsetterijaoksen kokouksessa
kevään 2013 aikana.
Pentuevälitysehtojen lisäksi uutta tulee olemaan myös pentueilmoituskaavake, joka on jaettu
yleiseen, kaikille KKK-HHS ry:n alaisille roduille yhteiseen osioon, sekä sitä täydentävään
rotukohtaiseen lisäosaan. Gordoninsettereillä pentueilmoituskaavakkeeseen tulee kohta
sukusiitosasteesta, PRA:n esiintymisestä (testattu/ei testattu ja testin tulos terve/kantaja) ja SLO:n
esiintymisestä.
Jalostustoimikunta
on
suunnitellut
myös
ulkomuotokatselmuksen/jalostuskatselmuksen
yhdistämistä ikäluokkakilpailuihin (Kultamalja ja Derby). Vastaava katselmus on jo käytössä
mannermaisten kanakoirien rotujärjestössä, Saksanseisojakerhossa, ja siihen on oltu tyytyväisiä.
Jalostuskatselmuksessa koiran rakenne käydään yksityiskohtaisesti läpi ja tiedot siitä kirjataan
tietokantaan. Näin saadaan tärkeää informaatiota niin harrastajien, kasvattajien kuin mahdollisten
pennunottajienkin käyttöön.
Syksylle 2013 on suunnitteilla Kanakoirakerhon järjestämä ulkomuototuomareiden
koulutusviikonloppu, jonka yhteydessä katselmushanke on tarkoitus pilotoida ja toiveissa on saada
se laajempaan käyttöön jo seuraavana syksynä. Katselmuksen toivotaan myös edistävän
avoimuuden ilmapiiriä kanakoiraharrastuksen parissa ja vähentävän turhia spekulointeja koirien
ominaisuuksista ja ulkomuodosta.
Ulkomuototuomarikoulutuksen tueksi on laadittu nelivärijulkaisu Gordoninsetteri – Rotumääritelmä
kuvin ja kommentein (Puro, Mäkinen, 2005). Kuvitetun rotumääritelmän avulla pyritään karsimaan
arvostelussa paitsi liian raskaan ja virheellisesti rakentuneen seurakoiratyypin koirien niin myös
vastaavasti liiallisen kevyen ja pienikokoisen koiran suosimista. Alkuperäisen tyypin arvostuksen
lisääminen edesauttaa toiminnallisesti oikein rakentuneen koira-aineksen lisääntymistä.
Rotujärjestön yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös suhteiden luominen sisarjärjestöihin sekä
muihin yhteistyökumppaneihin. Näin kasvattaja saa tarvitsemansa tiedon ja kontaktit
jalostusneuvonnan kautta. Jalostuksen näkökulmasta emme tule toimeen ilman pohjoismaisia
sisarjärjestöjämme. Myös jatkossa meidän on varmistuttava siitä, että yhteistyö jatkuu vähintään
nykyisellä tasolla. Osallistumme esimerkiksi yhteisiin Pohjoismaat kattaviin terveysprojekteihin,
tietenkin KKK-HHS ry:n voimavarat ja tuki takanamme. Pohjoismaisten sisarjärjestöjen
puheenjohtajat ovat syksyllä 2012 keskustelleet keskenään pohjoismaisen gordoninsetteriseminaarin järjestämisestä lähitulevaisuudessa. Seminaarissa on tarkoituksena käsitellä rotumme
tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia sekä sisarjärjestöjen välisen yhteistyön kehittämistä.
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Olemme jo ajautuneet kahden erityyppisen koiran roduksi, mikä on varsin valitettavaa, sillä
tämänkokoisen koirapopulaation ollessa kyseessä, se saattaa pahimmillaan tuoda muassaan
ongelmia. Tätä tilannetta muuttaaksemme on löydyttävä valmiuksia ja halua tiettyihin muutoksiin.
Liian raskasta ns. ”seurakoiratyypin” koiraa, jota ei enää voi käyttää rodun alkuperäiseen
tarkoitukseen eli kanalintujen metsästykseen, emme voi yhtäkkisillä toimenpiteillä saada
muuttumaan. Paras keino on ulkomuototuomareiden kouluttamiseen osallistuminen Kennelliiton
kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä osaltamme järjestää näyttelyitä niin, että tuomareiksi kutsutaan
henkilöitä, jotka toimivat myös käyttökoetuomareina, ja käsittävät, mikä on oikeantyyppisen
rakenteen merkitys seisovalle kanakoiralle. Kanakoirakerhon järjestämässä vuotuisessa
päänäyttelyssä tuomareiksi on kutsuttu pohjoismaisia käyttökoira-asiantuntijoita, joista on pyydetty
suosituksia pohjoismaisilta sisarjärjestöiltä jo hyvissä ajoin näyttelyn järjestämistä suunniteltaessa.
FCI:n 28.10.2009 hyväksymään rotumääritelmään lisättiin virheisiin lauseen ”Kaikki poikkeamat
edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran
terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.” lopun
lihavoitu osuus.
Lisäykseen johtaneita perusteluja ei ole saatavissa erillisenä muistiona, mutta olettavasti sillä
pyritään jarruttamaan ulkomuodon eriytymistä alkuperäistä tyyppiä olevan gordoninsetterin ja
raskaan seurakoiraksi kehitetyn gordoninsetterin välillä. Lisäyksessä nimenomaan painotetaan, että
gordoninsetterin tulee pystyä toimimaan perinteisessä käyttötarkoituksessa, mikä on metsästyskoira
ja erityisesti seisovana kanakoirana riistalintuja metsästettäessä.
Rodunjalostuksessa meidän tulee myös jatkossa nojautua PEVISA:n mukaiseen toimintaan sekä
kehittää sitä vallitsevan tilanteen mukaan. Tähänastiset tulokset ovat olleet rohkaisevia.
Rotujärjestön ja kasvattajien on huolehdittava siitä, että jalostuksessa käytetään riittävän
monipuolisesti eri sukulinjoja, joskus myös kompromisseja tehden. Tietyn päämäärän
saavuttamiseksi on joissain tapauksissa oltava valmis tinkimään hieman jostain muusta
yksityiskohdasta. Kuitenkin päämäärä pitää aina muistaa: vaalia metsästysominaisuuksia niin, että
säilytetään samalla perusterve, oikeantyyppinen gordoninsetteri.
Gordoninsetteri on perusterve rotu, jonka parissa kolme sairautta (pl. lonkkaniveldysplasia) on
nostettu erityisesti vastustettaviksi ja tarkempaan tarkasteluun: SLO, PRA ja CCA (kts. osio 4.3.2.
Muut Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet). SLO:sta on vahva epäily, että tauti olisi
ainakin jossain määrin periytyvä. PRA:sta ja CCA:sta on jo löydetty sairautta aiheuttava
geenimutaatio. Vaikka nämä sairaudet ovat SLO:ta lukuun ottamatta hyvin harvinaisia, niihin ei ole
vara suhtautua kevyesti. Niiden aiheuttama uhka rodun terveydelle on tiedostettava, ja
pidättäydyttävä käyttämästä sairaiksi tai kantajiksi todettuja yksilöitä jalostukseen.
Gordoninsetteri on kasvattanut tasaisesti suosiotaan suomalaisten metsästäjien parissa. Tämä on
sangen ilahduttavaa ja antaa positiivista palautetta rotujärjestön toiminnasta rodun ja sen
alkuperäisen käyttötarkoituksen tunnettavuuden eteen. Vuonna 2011 gordoninsettereiden
rekisteröintimäärät nousivat 99 rekisteröintiin, mikä oli viiden vuoden seurantakauden suurin
rekisteröintimäärä. Tällä määrällä gordoninsetteri nousi ohi englanninsetteristä toiseksi
suosituimmaksi setteriroduksi punaisen irlanninsetterin jälkeen. Vuonna 2012 rekisteröinnit ylittivät
ensimmäisen kerran rodun suomalaisessa historiassa sadan koiran rajan.
Rekisteröinneistä suuri osa on muita kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa hankittuja, ja tätä
suuntausta ei tietenkään voida pitää toivottuna. Populaatiokartoituksen vastauksissa tyytyväisyys
koirien käyttöominaisuuksiin oli hivenen pienempi, kuin aiempien kyselyiden vastauksissa. Muutos
on sangen pieni ja voi selittyä virhemarginaalilla. Tähän ei kuitenkaan ole syytä suhtautua kevyesti,
vaan sekä jalostuksellisesti että koulutuksella on vaalittava hienon rodun erinomaisia
käyttöominaisuuksia.
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
Gordoninsetterijaos jatkaa yhteistyössä Kanakoirakerhon kanssa koulutustilaisuuksien järjestämistä
harrastajille ja kasvattajille pitäen näin yllä tietoisuutta rodun alkuperäisestä käyttötarkoituksesta ja
jalostuksen mahdollisista ongelmakohdista. Rodusta ja sen nykytilasta sekä jalostustoimikunnan
suunnittelemista ja toteuttamista toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti neljä kertaa vuodessa
ilmestyvässä Ekipage-lehdessä sekä Kanakoirakerhon internet-sivuilla.
Tavoiteohjelman toteutumista voidaan seurata mm. Kennelliitto ry:n ylläpitämien tilastojen avulla
KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä. Lonkkakuvauksista julkaistaan tilastot vuosittain ja tästä
nähdään helposti lonkkaniveldysplasian kehittymissuunnan trendi. Näyttelytuloksista nähdään
ulkomuodoltaan hyviksi rotunsa edustajiksi arvioitujen koirien osuus kaikista arvostelluista koirista.
Käyttökoetuloksia seurataan myös pitkin koekautta ja vuosittain laaditaan tilastot rodun
palkitsemisprosenteista kanakoirien käyttökokeissa kentällä, metsäkokeissa ja tunturikokeissa.
Käyttökokeet mittaavat kuitenkin vain osaa käyttökoirapopulaatiosta. Vain n. 23 % käyttölinjaisista
gordoninsettereistä starttaa elämänsä aikana rodunomaisissa käyttökoirakokeissa. Suurinta osaa
alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan toimivista gordoninsettereistä ei siis koskaan esitetä kokeissa,
mutta ne silti ovat kelpo metsästyskoiria ja sellaisena hyviä rotunsa edustajia. Käyttökoetulokset tai
palkittujen gordoninsettereiden prosenttiosuus kaikista palkituista koirista eivät näin ollen ole ainoa
totuus rodun käyttöominaisuuksista.
Rodusta on saatu korvaamatonta tietoa suoraan koirien omistajille suunnatuilla
populaatiokartoituksilla, jollainen toteutettiin tätäkin jalostuksen tavoiteohjelmaa laadittaessa.
Pidemmän aikavälin tuloksia tarkasteltaessa saadaan populaatiokartoituksen tuloksista erinomaiset
suuntaviivat siitä, miten suoraan ”kentältä” tulevan palautteen muodossa nähdään rodun trendien
elävän terveyden, ulkomuodon, luonteen ja käyttöominaisuuksien osalta. Seurannan toteutumisen
kannalta säännöllisesti uusittavat populaatiokartoitukset, jotka kartoittavat aina uuden sukupolven
tilaa, ovat kullanarvoinen tietolähde ja niitä on tämän vuoksi ehdottoman tärkeää toteuttaa
jatkossakin, viimeistään seuraavaa jalostuksen tavoiteohjelmaa suunniteltaessa.
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Liite 2: Pöytäkirja
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Liite 3: Populaatiokartoitus 2012

Gordoninsetterijaos / Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

65

Gordoninsetteri – jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA 2014–2018

Gordoninsetterijaos / Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

66

Gordoninsetteri – jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA 2014–2018

Gordoninsetterijaos / Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

67

