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1 YHTEENVETO 
 
Irlanninsusikoirajalostuksen tavoitteena on säilyttää rodun alkuperäiset hyvät 
ominaisuudet. Kehitystyö tulee kohdistaa hyvän luonteen ja terveyden vaalimiseen. Ro-
dun lyhytikäisyys on valitettava, yleisesti tunnettu piirre. Suomessa on kuitenkin myös 
pitkäikäisiä koiria, ja niiden sukulinjoja tulisi suosia jalostuksessa nykyistä enemmän. 
Ulkomuotoa jalostettaessa tärkeintä on koiran tasapainoisuus ja oikea rakenne, joka 
mahdollistaa rodulle tyypilliset vaivattomat, joustavat ja tehokkaat liikkeet. Koiran mah-
dollisimman suuri koko ei saa olla itsetarkoitus. 
 
Geenipoolin säilyttämiseen on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota. Aiemmin 
sukusiitoksen ja matadorijalostuksen haittoja ei tunnettu tai tunnustettu, ja populaation 
tehollisen koon kasvattaminen vaatii nyt työtä ja myös jonkin verran 
ulkomuotovaatimuksista tinkimistä. 
 
Rodulla esiintyy lievästi lisääntymisongelmia, mikä haittaa erityisesti urosten 
monipuolista käyttöä.  Vaikka urosten toivotun jälkeläismäärän rajoitus on perusteltua, 
liika tiukkuus tässä suhteessa johtaisi ei-toivottuun kehitykseen ainakin ulkomuodon ja 
ehkä myös terveyden suhteen. Toisaalta kansainvälistyminen tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia käyttää erilinjaisia koiria. 
 
Luonteet eivät ole rodulla ongelma, mutta niitä on seurattava. Yhteiskunnan muutokset 
asettavat koiran sopeutumiskyvylle suuria vaatimuksia. Nykyisin irlanninsusikoira asuu 
taajamassa tai kaupunkioloissa, ja sillä täytyy olla synnynnäiset valmiudet oppia hyvä 
käytös. 
 
Terveyden osalta on sekä vanhoja että uusia ongelmia. Kasvuhäiriöitä on saatu parem-
min hallintaan. Maksashuntti, kardiomyopatia ja syöpätaudit ovat edelleen rodun 
vakiosairauksia, eikä niiden esiintyminen ole merkittävästi vähentynyt. Sairauksien 
periytymistapaa ei tiedetä varmuudella, mikä vaikeuttaa niiden vastustamista. 
 
Rodulle ominaisia silmäsairauksia ovat mm. perinnöllinen harmaakaihi, RD, distichiasis 
näköhermon kehityshäiriö (mikropapilla). PRA-kantajien tutkitusti terveitä jälkeläisiä 
käytetään paljon jalostukseen, eikä yhtään sairasta ole Suomesta vielä löydetty. 
 
Uusia ilmiöitä ovat lisääntyneet yliherkkyydet ja huono vastustuskyky infektioille, mikä 
saattaa liittyä kapeaan geenipooliin (sisäsiitosdegeneraatio). 
 
Ulkomuodollisesti suomalaiset irlanninsusikoirat ovat samalla tasolla ulkomaisten koirien 
kanssa. Muoti-ilmiöitä ja liioiteltuja ominaisuuksia pyritään välttämään, kunhan 
muistetaan rodunomainen irlanninsusikoira. Jalostuksen tavoiteohjelmassa tulee esiin 
kaikki oleellinen tieto irlanninsusikoirista Suomessa. Jalostuksen tavoiteohjelmassa 
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käsitellään mm. rodun tausta, luonne, terveys, ulkomuoto ja jalostuksen tavoitteet, ja 
kuvataan niitä toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. 
 

2 RODUN TAUSTA 
 
Manner-Euroopan keltit kasvattivat vinttikoiria, joiden esi-isiä on kuvattu jo egyptiläisissä 
maalauksissa, joista vanhimmat ovat n. 2500 eKr. Kreikasta ja Kyprokselta on löydettyjä 
kuvia valtavan kokoisista vinttikoirista ajalta 1400–1000 eKr. Keltit Irlannissa olivat 
erityisen kiinnostuneita suurikokoisten vinttikoirien kasvattamisesta, ja heidän koiransa 
olivat isompia kuin muualla Euroopassa. Näillä koirilla oli joko sileä tai karkea turkki. 
Myöhemmin karkeasta tuli vallitseva, mahdollisesti Irlannin ilmaston vuoksi. 
 
Ensimmäiset kirjoitetut tiedot näistä koirista ovat roomalaisen konsulin kirjeessä 
vuodelta 391 jKr., vaikka rotu vakiintui Irlantiin jo ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla. 
Tältä ajalta kerrotaan tarinaa Setanta-nimisestä nuorukaisesta, joka tappoi seppä Culanin 
vahtikoiran. Hän ryhtyi itse vuodeksi tämän vahtikoiraksi ja sinä aikana koulutti sepälle 
uuden vahtikoiran. Tässä yhteydessä Setanta muutti nimensä Cu-Chulainniksi (Culanin 
koira). Cu-Chulainnilla mainitaan olleen myös lempikoira Luath. 
 
Ensimmäiseltä vuosisadalta on myös Uinseachin kertomus pakomatkastaan Skotlantiin 
150 irlantilaisen koiran kanssa. Näitä koiria pidetään skotlanninhirvikoirien kantakoirina. 
 
Kuninkaalliselle sopivana lahjana pidettiin irlantilaisen koiraparin lahjoittamista. Siten 
kuninkaalliset jakoivat toinen toisilleen näitä arvolahjoja keskiajalta aina 1600-luvulle 
saakka erityisesti Manner-Euroopassa ja Skandinaviassa. Niitä lähetettiin Englantiin, Es-
panjaan, Ranskaan, Ruotsiin, Tanskaan, Persiaan, Intiaan ja Puolaan. 
 
Rodun nimi irish hound vaihtui wolfdogiksi todennäköisesti 1400-luvulla. Sen ajan 
asiakirjoista ilmenee, että jokaista kreivikuntaa vaadittiin pitämään 24 wolfdogia suojele-
massa maanviljelijöiden karjaa susilta. 
 
Cromwellin-aikainen asetus vuodelta 1652, jossa nimenomaisesti kielletään irlannin-
susikoirien maastavienti niiden hyödyllisyyden vuoksi, auttoi rodun säilymisessä. 
Susikannan vähitellen hiipuessa 1700-luvulla Brittein saarilta ja irlanninsusikoirien 
jatkuvan maastaviennin johdosta rodun lukumäärä väheni melkoisesti. Väheneminen 
jatkui aina 1800-luvun puoliväliin saakka, jolloin ennen niin mahtavasta rodusta oli 
rippeet jäljellä. 
 
Rodun pelastajana pidetään kapteeni George Augustus Grahamia, joka kiinnostui rodusta 
1860-luvulla. Koska silloinen kanta oli erittäin pieni, hän laajensi geenipohjaa risteyt-
tämällä rodun viimeisiä yksilöitä pääasiallisesti skotlanninhirvikoirien kanssa. Kertaalleen 
Graham käytti myös sekä tiibetinmastiffia että venäjänvinttikoiraa. Tanskandoggia ja 
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jossain määrin myös englanninvinttikoiraa käytettiin 1800-luvun loppupuolella. Gra-
hamin työn jatkajista merkityksellisin oli I.W. Everett, joka käytti 1900-luvun alkupuolella 
menestyksekkäästi sekä tanskandoggia että tanskandoggi-skotlanninhirvikoiraristeytystä 
saadakseen kokoa ja vahvuutta lisää. Takaisinristeytysten ja tiukan valinnan avulla 
silloiset kasvattajat onnistuivat säilyttämään oikean tyypin. 
 
Irlanninsusikoiralla on pääasiallisesti ollut kaksi käyttötarkoitusta. Rotu on liittynyt 
saumattomasti Irlannin sotaisaan historiaan, sillä sotapäälliköiden varustukseen kuului 
aina myös irlanninsusikoira, ja niiden urhoollisuudesta on kirjoitettu useita balladeja. Sen 
lisäksi irlanninsusikoiraa on käytetty lähinnä suden, villisian ja hirven metsästykseen 
samoin kuin karjan ja muun omaisuuden vartiointiin.  
 
Irlannin Kennelklubilla oli näyttely Dublinissa vuonna 1879, ja siellä irlanninsusikoiralla 
oli oma luokkansa. Englantiin perustettiin ensimmäinen irlanninsusikoirayhdistys vuonna 
1885, ja samana vuonna myös rotumääritelmä hyväksyttiin. Irlanninsusikoiraan liittyy 
tänäkin päivänä sama mystinen maine, joka sillä oli jo keskiajalla. Se herättää ihmisissä 
suurta kiinnostusta, ja sitä pidetään usein irlantilaisen kulttuurin vertauskuvana, kelttiläi-
sen menneisyyden muistona. Nykyisin irlanninsusikoiria kasvatetaan kaikkialla maail-
massa, mutta Englanti ja Irlanti ovat rodun harrastajien ja kasvattajien kannalta edelleen 
merkityksellisimmät maat.  
Lähdeteokset 1,2,3 
 
Kennelliiton tietojen mukaan ensimmäiset irlanninsusikoirat tulivat Suomeen 1930-
luvulla. Vuosikymmenen kuluessa syntyi maassa jopa muutamia pentueita, mutta sodan 
aikana kanta tuhoutui. 
 
Irlanninsusikoiria ryhdyttiin kasvattamaan uudelleen 1960-luvun loppupuolella. Tällöin 
tuotiin maahan mm. nykyisen kannan ”kantakoirat”, uros Ballykelly Mulrooney 
Englannista ja narttu Biddy av Kroodden Norjasta, jonka sukutaustat olivat täysin 
englantilaiset. Nämä kaksi koiraa esiintyvät vieläkin monen nykypäivän kasvattajan 
koirien taustoissa. Muiden 60-luvun tuontikoirien merkitys jäi vähäiseksi. 
 
Kantaa vahvistettiin jatkuvasti tuonneilla. 1970-luvun alkupuolella tuotujen 
irlanninsusikoirien joukossa oli ensimmäinen ”suuri vaikuttaja”, uros Ballykelly Rogan. 
Ensimmäisen polven jälkeläisiä sillä oli 18 kappaletta. Tälle vuosikymmenelle mahtuu 
myös toinen suuri vaikuttaja, 1977 Irlannista tuotu uros Athcarne Bran. 1978 tuotiin 
Irlannista Suomeen narttu Marion of Nendrum, jonka merkitys suomalaiselle 
irlanninsusikoirakannalle on myös ollut huomattava. 
 
Rodun suosio kasvoi 1980-luvulla. Ruotsista tuotu Wolf Tone Sean O’Casey 
(jalostuskäytössä 1982–87) oli 80- ja 90-luvulla eniten suomalaiseen 
irlanninsusikoirakantaan vaikuttanut uros. Kun yhteistyö Ruotsin kanssa vaikeutui 
raivotaudin suljettua rajat länteen, avautuivat ovet Keski-Eurooppaan, mahdollisuus jota 
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rodun kasvattajat hyödynsivät hyvin. Jalostusmateriaalia hankittiin pääasiallisesti 
Saksasta ja Hollannista.  
 
Rodun suosio pysyi vakaana 1990-luvun alussa, mutta kääntyi hienoiseen laskuun 
puolivälin jälkeen. Vuosikymmentä voi kutsua kansainvälistymisen ajaksi, koska aiemmin 
vain harvoilla kasvattajilla oli suhteita ulkomaisiin kasvattajiin. Tämän vuosikymmenen 
aikana kasvattajat ja harrastajat ennakkoluulottomasti hakivat kontakteja ulkomailta ja 
myös hyödynsivät niitä. 2000-luvulla tuontikoirien määrä on lisääntynyt ja 
monipuolistunut. Myös yhteistyö Ruotsin kanssa on jälleen virinnyt helpottuneiden 
rabiessääntöjen myötä. 
 
Nykyään irlanninsusikoira on liikuntaa vaativa ihmisen seuralainen. Vinttikoirana sen 
kanssa voidaan harrastaa sekä maasto- että ratajuoksukilpailuja, mutta toistaiseksi 
harrastajamäärät ovat pysyneet pieninä niin meillä kuin muuallakin.  Pohjois-Amerikassa 
irlanninsusikoiria käytetään yhä lähinnä kojoottien metsästykseen. Irlanninsusikoira voi 
osallistua kansallisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan kulloinkin voimassa 
olevien näyttelysääntöjen mukaan. 
 
 

3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
Suomen Irlanninsusikoirat ry perustettiin Tampereella 27. huhtikuuta 1969. Samana 
vuonna se hyväksyttiin Suomen Vinttikoiraliiton jäsenyhdistykseksi. Suomen 
Irlanninsusikoirat ry erosi Suomen Vinttikoiraliitosta 1.1.2008. Rotujärjestöksi yhdistys 
tuli 28. marraskuuta 1988. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi ensimmäisen kymmenen 
vuoden aikana rauhallisesti, ja yli kahdensadan jäsenen päästiin 1980. Jäsenmäärän 
kehitys on seurannut rekisteröintien kehitystä. 80-luvun loppupuolella jäsenmäärä oli 
nykyistä korkeampi. Vuoden 2012 lopussa jäseniä oli 435. 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 
kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. 
Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.  
 
Yhdistyksen hallitus nimeää yhdistyksen jäsenistä jalostustoimikuntaan vähintään neljä 
(4) jäsentä. Lisäksi voidaan valita yksi varajäsen ja tuomarijäsen. Jalostustoimikunnan 
toimikausi on kolme (3) vuotta kerrallaan jatkuen kuitenkin siihen asti, kunnes uusi 
jalostustoimikunta on nimetty. Vähintään kaksi (2) jalostustoimikunnan jäsentä on 
suorittanut SKL:n jalostusneuvojan peruskurssin hyväksytysti tai omaa muutoin 
vastaavan pätevyyden. 
 
Rotujärjestön jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu neuvonta sekä rodusta tarpeellisen 
tiedon kerääminen ja jakaminen. Jalostustarkastuksia on tehty 1970-luvulta lähtien. 
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Kasvattajilla on kuitenkin viime kädessä sekä valinnan vapaus että vastuu. 
Jalostustoimikunnan toimintaohje on vahvistettu hallituksessa 9.6.2007. (Liite 4)  
 

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:tä % 
rodun koirista.  
 
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on 
suurilukuisissa roduissa 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 olla 4–6 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin. (lähde 25, 26) 
 
Irlanninsusikoiria rekisteröidään Suomessa noin 130–180 kpl/vuosi (ka. 140,9). Luku on 
pysynyt jo pitkään melko samana muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta jolloin 
rekisteröintien määrä laski jopa neljännekseen tavallisesta.  Kyseessä oli pääosin 
satunnaistekijöistä johtuva rekisteröintien notkahdus. Vuodesta 2000 lähtien on 
Suomessa rekisteröity vuosittain noin 18,5 pentuetta, joiden pentuekoko on keskimäärin 
6,5.  
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Ulkomailta tuodaan vuosittain hieman alle 10 koiraa. Suomalaiset kasvattajat ovat 
pitkään tehneet yhteistyötä aluksi Brittein saarten kasvattajien kanssa ja rajojen auettua 
kunnolla myös eurooppalaisten kasvattajien kanssa. Tämä on edesauttanut tilannetta, 
niin että suomalaisten koirien taustat ovat melko yhteneväisiä eurooppalaisten koirien 
taustojen kanssa. Brittein saarten kasvattajat ovat nykyään myös rajojen aukeamisen 
myötä hankkineet itselleen paljon eurooppalaisten koirien linjoja, joten myös tältä osin 
on sukutauluissa paljon samoja koiria. 
 
Suomen Irlanninsusikoirat ry teetti Hannes Lohen tutkimusprojektin yhteydessä rodusta 
alustavan DLA-kartoituksen, jolla pyrittiin selvittämään rodun todellista geneettistä tilaa. 
Tutkimukseen valittiin 51 toisistaan mahdollisimman erisukuista koiraa. (Liite 10) 
 
Rodun DLA-kartoituksen tulokset on esitetty taulukossa 1. Rodulla havaittiin kaikkiaan 
kolme DRB1-alleelia (kolme eri muotoa DRB1-geenistä), kolme DQA1-alleelia ja viisi 
DQB1-alleelia. Koska DRB1-, DQA1- ja DQB1-geenit periytyvät aina yhdessä, niistä 
muodostuu kolmen alleelin yhdistelmiä eli haplotyyppejä. Rodulta löytyi yhteensä viisi 
erilaista haplotyyppiä. Haplotyypit on nimetty kansainvälisestä käytännöstä poiketen 
yksinkertaisemmin IRS1, IRS2, jne. Kaikkia havaittuja haplotyyppejä on tunnistettu 
aiemmin myös muista koiraroduista.  
 
Haplotyyppifrekvenssejä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että jokaisella koiralla on 
aina kaksi haplotyypiä, yksi molemmissa kromosomeissa. 51 koiran tutkimusaineistossa 
testattiin siis kaiken kaikkiaan 102 kromosomia ja haplotyyppejäkin on yhteensä 102. 
Niistä reilut 38 % on IRS1:stä. Haplotyypit voivat olla koiralla keskenään samoja 
(homotsygootti) tai erilaisia (heterotsygootti).  
 
Taulukko 1 Haplotyyppifrekvenssit 51 irlanninsusikoiran aineistossa 

Haplotyyppi DRB1 DQA1 DQB1 
Haplotyyppi-
frekvenssi (%) 

IRS1 00201 00901 00101 38,2 

IRS2 01501 00601 02002 24,5 

IRS3 01601 00101 00201 22,5 

IRS4 01501 00601 00301 13,7 

IRS5 01501 00601 02001 1 

Eri alleeleja 3 3 5   
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Kuva 1 Haplotyyppien jakautumisprosentit eri koirayksilöiden kesken. n kertoo koiramäärän, jolla 
kyseinen haplotyyppi esiintyy 

 
DLA-kartoituksen eräs tavoite on selvittää, kuinka paljon tutkitun populaation koirista on 
homotsygootteja kullekin haplotyypille. Tämä tarkoittaa sitä, että koira on perinyt saman 
haplotyypin molemmilta vanhemmiltaan. Useimmilla irlanninsusikoirilla on toisessa 
kromosomissa eri haplotyyppi kuin toisessa. Tutkimuksessa löytyi kuitenkin 14 
homotsygoottista koiraa eli vajaa kolmasosa (27,5 %) koirista kantaa samaa haplotyyppiä 
molemmissa kromosomeissaan. Kaikista irlanninsusikoirista homotsygootteja IRS1:lle on 
10 % ja IRS2:lle 10 %.  
 
Vaikka tässä tutkimuksessa ei selvitetty varsinaisesti MHC-geenien ja sairauksien 
yhteyttä, homotsygotisoitumisen on useissa aiemmissa tutkimuksissa havaittu lisäävän 
riskiä erilaisille autoimmuunisairauksille. Heterotsygotiaa kannattaa jalostuksessa suosia 
valitsemalla eri haplotyypin omaavia jalostuskelpoisia partnereita. 
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4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

 
Taulukko 2 Vuositilasto – rekisteröinnit 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Pennut (kotimaiset) 190 137 138 129 155 129 105 156 92 90 114 29 102

Tuonnit 11 8 15 6 13 10 9 8 6 2 10 6 3

Rekisteröinnit yht. 201 145 153 135 168 139 114 164 98 92 124 35 105

Pentueet 30 21 25 20 26 21 17 21 13 13 18 5 14

Pentuekoko 6,3 6,5 5,5 6,4 6 6,1 6,2 7,4 7,1 6,9 6,3 5,8 7,3

Kasvattajat 19 18 15 16 23 15 14 17 12 9 15 5 13

Jalostukseen 

käytetyt eri urokset

- kaikki 21 17 19 16 22 20 16 15 6 10 11 5 9

- kotimaiset 15 10 12 12 11 10 12 8 2 3 4 4 8

- tuonnit 6 6 6 4 6 4 2 4 4 5 6 1 1

- ulkomaiset 0 1 1 0 5 6 2 3 0 2 1 0 0

- keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä
2 v 11 kk 2 v 10 kk 2 v 9 kk 2 v 9 kk 3 v 4 kk 2 v 10 kk 2 v 2 kk 2 v 10 kk 1 v 8 kk 2 v 3 kk 2 v 4 kk 4 v 4 kk 3 v 9 kk

Jalostukseen 

käytetyt eri nartut

- kaikki 29 21 25 20 26 21 17 21 13 13 18 5 14

- kotimaiset 26 18 22 18 20 16 13 17 11 13 17 4 13

- tuonnit 3 3 3 2 6 5 4 4 2 1 1 1

- keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä
3 v 10 kk 3 v 1 kk 3 v 4 kk 3 v 8 kk 3 v 7 kk 3 v 8 kk 3 v 3 kk 3 v 2 kk 3 v 4 kk 3 v 3 kk 3 v 10 kk 3 v 11 kk 4 v 4 kk

Isoisät 34 32 34 28 36 31 25 25 14 17 20 8 18

Isoäidit 36 35 32 29 40 35 30 30 15 21 26 9 19

Sukusiitosprosentti 2,24 % 2,32 % 2,31 % 1,95 % 1,63 % 1,66 % 1,68 % 2,20 % 1,43 % 1,02 % 1,46 % 1,29 % 4,86 %  
 
 
 
Kannan sukusiitosaste on jopa laskenut edelliseen tavoiteohjelmaan verrattuna. Vuosina 
1988–1994 käytettyjen urosten määrä narttuihin verrattuna oli 48,17 % (keskiarvo). 
Vuosina 1995–2001 tämä prosenttiluku oli 55,71, joka oli selvästi muutos parempaan. 
Vuosina 2003–2008 tämä luku oli 66 %. Vuosina 2009–2012 72,5 %. Kehityksen suunta 
on ollut parempaan koko ajan. Tulee kuitenkin muistaa, että sukusiitosaste on 
ulkomaisten koirien osalta laskettu jalostustietojärjestelmässä puutteellisin tiedoin, joten 
sukusiitosaste on esitettyä lukua korkeampi.  
 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. 
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-
tytärparituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja 
serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta 
jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa 
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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 yhdistelmiä 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.  
 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, 
joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen 
saman taustainfon perusteella. Jalostuksessa suositellaan 4–5 sukupolven perusteella 
lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. (Lähde 24.) 
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4.1.2 Jalostuspohja 
Taulukko 3 Jalostuspohja rekisteröintivuoden mukaan  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Per vuosi

- pentueet 30 21 25 20 26 21 17 21 13 13 18 5 14

- jalostukseen 

käytetyt eri urokset
21 17 19 16 22 20 16 15 6 10 11 5 9

- jalostukseen 

käytetyt eri nartut
29 21 25 20 26 21 17 21 13 13 18 5 14

- isät/emät 0,72 0,81 0,76 0,8 0,85 0,95 0,94 0,71 0,46 0,77 0,61 1 0,64

- tehollinen 

populaatio
34 (57%) 26 (62%) 30 (60%) 25 (62%) 33 (63%) 28 (67%) 22 (65%) 25 (60%) 12 (46%) 16 (62%) 20 (56%) 7 (70%) 16 (57%)

- uroksista käytetty 

jalostukseen
4 % 7 % 14 % 16 % 10 % 21 % 17 % 13 % 8 % 20 % 12 % 13 % 10 %

- nartuista käytetty 

jalostukseen
0 % 8 % 15 % 19 % 24 % 28 % 25 % 26 % 24 % 27 % 35 % 25 % 27 %

Per sukupolvi (4 

vuotta)

- pentueet 96 92 92 84 85 72 64 65 49 50 50 41 56

- jalostukseen 

käytetyt eri urokset
52 54 58 56 55 42 33 31 25 29 27 20 28

- jalostukseen 

käytetyt eri nartut
79 82 78 67 68 57 53 56 43 44 44 36 50

- isät/emät 0,66 0,66 0,74 0,84 0,81 0,74 0,62 0,55 0,58 0,66 0,61 0,56 0,56

- tehollinen 

populaatio
90 (47%) 93 (51%) 93 (51%) 84 (50%) 84 (49%) 68 (47%) 59 (46%) 59 (45%) 46 (47%) 50 (50%) 48 (48%) 38 (46%) 53 (47%)

- uroksista käytetty 

jalostukseen
9 % 11 % 15 % 16 % 15 % 15 % 14 % 13 % 13 % 13 % 11 % 11 % 11 %

- nartuista käytetty 

jalostukseen
10 % 17 % 21 % 24 % 26 % 26 % 26 % 28 % 28 % 29 % 27 % 23 % 20 %

 
 
Tehollinen populaatio kuvaa siis koko geenipohjan laajuutta. Mitä pienempi tehollinen 
populaatio on, sitä nopeammin keskimääräinen sukusiitosaste kasvaa, ja samalla 
geneettinen monimuotoisuus pienenee. 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. 
 
Populaation tehollista kokoa lasketaan aina sukupolvea kohden, kun se tehdään 
sukutaulun tai koiramäärien perusteella. Kennelliiton jalostustietojärjestelmä käyttää 
kaavaa Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden 
eri jalostusurosten ja Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen 
lukumäärä. 
 
Ne on tehollinen populaatiokoko. Kaava ottaa hieman paremmin huomioon 
jalostuskoirien epätasaiset jälkeläismäärät kuin mm. edellisessä JTO:ssa ollut 
laskentakaava. Kaavan tulos kuvaa siis jonkinasteista ideaalipopulaatiota ja antaa 
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yliarvioita, mutta sen perusteella voidaan todeta kehityssuunta. Kaavassa ei oteta 
huomioon jalostukseen käytettyjen koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Koiranetissä 
julkaistut luvut on laskettu tällä kaavalla, mikä antaa liian suuren arvion todelliseen 
tilanteeseen nähden. Tehollinen populaatioprosentti syntyy vertaamalla tehollisen 
populaation määrää ideaalitilanteeseen, jossa vuoden aikana syntyneillä pennuilla on eri 
isä ja eri emä. (Lähdeteokset 25, 26.) 
 
Esimerkkinä käytetään vuotta 2008. Tehollinen populaatio on 33. Pentueita on syntynyt 
2,5 eli ideaalitilanteessa näissä pentueissa olisi 52 eri vanhempaa. Tästä muodostuu 61 
%. Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50–100 
koiraa, rodusta häviää geeniversioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan 
tilannetta. Tällaisessa tapauksessa on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen 
yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. Toisaalta rodulla on kantoja 
myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Vielä ei 
tiedetä onko ulkomailta saatavissa erilaista geenimateriaalia kuin mitä Suomessa jo on.  
 
Taulukko 4 Viimeisten 10–15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta 

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

1 LIAM OG OF NUTSTOWN 2000 8 75 4,79 % 5 % 13 98 8 75

2 GREIRISH XCALIBUR 2008 6 47 3,00 % 8 % 1 9 6 47

3 FRAG' ARACH VON DEN ERZMINEN 2002 6 38 2,43 % 10 % 10 57 6 38

4 CAREL WOLF ROMEO 2006 6 37 2,36 % 13 % 8 62 6 37

5 GOGAMAGOG'S DERMOT 2007 4 37 2,36 % 15 % 3 15 4 37

6 DE MAJODIAN THE ONE 2007 4 36 2,30 % 17 % 10 44 4 36

7 MERIAN NELSON 2007 5 34 2,17 % 19 % 6 20 6 44

8 CORMACS AXE 2002 5 34 2,17 % 22 % 9 39 6 35

9 WOLF TONE MERRICK 2002 5 32 2,04 % 24 % 6 38 5 32

10 CAREL WOLF LEO 2002 4 31 1,98 % 26 % 4 31 4 31

11 BROKENWHEEL DAUCUS 2003 5 31 1,98 % 28 % 9 60 5 31

12 PITLOCHRY'S KING-KEVIN 2002 4 28 1,79 % 29 % 11 54 4 28

13 KEIREEN'S ECHO OF KAELYN 2002 3 27 1,72 % 31 % 8 33 3 27

14 WOLF TONE PETER BRAND 2000 4 27 1,72 % 33 % 10 70 4 27

15 GIANBURRASCA DEI MANGIALUPI 2006 4 27 1,72 % 35 % 7 47 4 27

Toisessa polvessa YhteensäTilastointiaikana

 
 
Kumulatiivisesti irlanninsusikoirissa on käytetty 26:tta urosta tuottamaan 50 % tämän 
jakson pennuista. 
 
15 käytetyimmästä uroksesta vuosina 2000–2012 yhdeksän on tuonti- tai lainakoiria 
ulkomailta. Koiria on tuotu tai lainattu mm. Irlannista, Hollannista, Saksasta, Norjasta, 
Ruotsista, Italiasta ja Yhdysvalloista. 
 
Tässä on esitetty joitain ehkä merkittävimpiä sukulaisuussuhteita. Kahden paljon 
käytetyn uroksen, Frag'Arach vd Erzminenin (3) ja Liam Og of Nutstownin (1), 
sukulaisuussuhde syntyy Frag'Arach vd Erzminenin isoäidin Emily of Nutstownin kautta, 
joka on äitinä Liam Og of Nutstownille. 
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Gogamagog’s Dermotin isä Dorisas Ector on isänsä puolelta amerikkalaisia sukulinjoja. 
Dermotilla on neljännessä sukupolvessa Capitan of Shantamon joka on Emily of 
Nutstownin isä. 
 
Carel Wolf Romeon (4) isoäidin Carel Wolf Hilman sisko Carel Wolf Helmi on Carel Wolf 
Leon (10) äiti. Wolf Tone Peter Brand (14) on isänä Carel Wolf Leolla ja isoisänä Carel 
Wolf Romeolla. Wolf Tone Peter Brand on yhdeksänneksi käytetyimmän uroksen Wolf 
Tone Merricin (9) serkku. 
 
De Majodian The Onen (6) emä Queen of Hearts Fionnmae on Ciaran of Nutstownin 
tytär. Ciaran on Emily of Nutstownin poika, ja isänä on Capitan of Shantamonin 
pojanpoika Adare of Nutstown – joka on myös Frag'Arach vd Erzminenin isä. 
 
Merian Nelsonin (7) isä on Brokenwheel Daucus (11) ja emän isä on Frag'Arach vd 
Erzminen.  Emän isoisä on Nutstown Adare. 
 
Cormacs Axen (8) takana kolmannessa polvessa on Quincy of Kilmara.  Frag'Arach vd 
Erzminenin, Carel Wolf Leon ja Brokenwheel Daucuksen (11) takaa neljännestä 
sukupolvesta löytyy Quincy of Kilmara, aikoinaan hyvin paljon kansainvälisesti käytetty 
uros. Quincy of Kilmara löytyy myös Wolf Tone Merrickin takaa kolmannesta 
sukupolvesta ja Pitlochry’s King Kevinin (12) takaa sekä kolmannesta että neljännestä 
sukupolvesta. Quincy of Kilmara on myös Carel Wolf Romeon takana viidennessä 
sukupolvessa ja kahdesti De Majodian The Onen takana viidennessä sukupolvessa. 
Gianburrasca dei Mangialupilla on Quincy of Kilmara kolme kertaa neljännessä polvessa 
ja kerran viidennessä polvessa ja kerran kuudennessa. 
 
Quincy of Kilmara löytyy myös monen muun jalostukseen käytetyn uroksen takaa. 
Pitlochry’s King Kevin (12) on Gianburrasca dei Mangialupin (15) isoisä.  
 
Maverik’s Zippy Zodiac löytyy kolmannesta sukupolvesta Wolf Tone Merrickin, 
neljännestä sukupolvesta Pitlochry’s King Kevinin, Carel Wolf Leon ja Brokenwheel 
Daucuksen takaa, sekä viidennestä sukupolvesta Carel Wolf Romeon takaa. 
 
Eli käytännössä 14 käytetyimmästä 15 uroksesta on keskenään sukua tavalla tai toisella, 
vaikka lista käsittääkin sekä kotimaisia että ulkomaisia koiria.  
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Taulukko 5 Viimeisten 10–15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua 

# Narttu Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 OSUMARE BIT O SCOT 2003 4 32 2,04 % 15 79 4 32

2 STRANGER'S EMILY PEARSON 2006 3 27 1,72 % 1 3 3 27

3 CAREL WOLF KATI 2001 3 26 1,66 % 11 67 3 26

4 GOGAMAGOG'S QUAINT LADY 2000 3 23 1,47 % 3 22 3 23

5 FERNMARK KLEIO 2005 3 23 1,47 % 6 46 3 23

6 GUTGEBAUTT SCARLET O'HARA 2004 3 22 1,40 % 7 29 3 22

7 BROKENWHEEL AIRA 1999 2 20 1,28 % 4 24 2 20

8 GOGAMAGOG'S QUITE A BEAUTY 2000 2 18 1,15 % 4 33 2 18

9 SIOFRA'S ALANNAH 2002 2 18 1,15 % 2 15 2 18

10 FERNMARK FOMALHAUT 1997 3 18 1,15 % 10 55 3 18

11 QUEEN OF HEARTS FIONNMAE 2002 3 18 1,15 % 12 80 3 18

12 IRISHANNE SAGITTARIUS 2004 2 18 1,15 % 8 47 2 18

13 BROKENWHEEL ULVA 1997 2 17 1,09 % 1 9 2 17

14 WIGLYWAGLY'S BE MY LOVE 2002 2 17 1,09 % 2 11 2 17

15 DOSCARTHA AFRODITE 2008 2 17 1,09 % 2 17

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
 
Jalostusnarttujen lista lähemmin tutkittuna näyttää tältä: Osumare Bit O Scot (1) on isän 
puolelta saksalaisesta Mucha Moor -kennelistä ja emän puolelta Fernmark-kennelistä, 
isoisänä sillä on Beatus Arbiter, joka on Oelmühle- ja Brokenwheel-kenneleiden 
jälkeläinen. Stranger’s Emily Pearsonin (2) isä on Tinwhistle’s Christian Dior, jonka isälinja 
on Englannista ja emä on De Majodian L’Amour Defendu, joka on Queen of Hearts  
Fionnmaen (11) tytär. Carel Wolf Katin (3) isä on Wolf Tone Peter Brand ja emä on Carel 
Wolf Hilma.  Peter Brandin taustoja on selvitetty jalostusurosten kohdalla. Carel Wolf 
Hilma on Honeymers Johnnyboysta, jonka isälinja menee v. Duke’s Paradijs -kenneliin 
Hollantiin, ja emä on Carel Wolf Fanni, jonka isän puoli tulee Wolf Tone -kennelistä 
Ruotsista. Fernmark Kleio (5) on Pitlochry’s King-Kevinin tytär. Kleion emä on Fernmark 
Gliese, jonka isä on Carel Wolf Hiski – Carel Wolf Hilman täysveli. Gogamagog’s Quaint 
Lady (4) ja Gogamagog’s Quite a Beauty (8) ovat pentuesisaruksia. Isänä heillä on 
Jaslanes Action Hero ja emänä Gogamagog’s My Morning Sun. Jaslane’s Action Hero on 
Fionnmae-kennelin koirien jälkeläinen ja ollut aikoinaan hyvinkin vaikuttava jalostusuros 
Suomessa.  
 
Gutgebautt Scarlet O’Hara (6) on listalla ykkösenä olevan Osumare Bit O Scotin tytär, ja 
isänä sillä on Tinwhistle’s Oscardelarenta, joka on pentueveli narttulistan kakkosen 
Stranger’s Emily Pearsonin isän kanssa. Brokenwheel Aira (7) Brokenwheel Urtican tytär. 
Airan isä on Hardy od Svejka, joka on Oehlmühle-kennelin kasvattien jälkeläinen.  Urtica 
on täyssisko Brokenwheel Ulvalle (13). Siofra’s Alannah (9) on Gogamagog’s Quite a 
Beautyn ja Liam Og of Nutstownin tytär. Fernmark Fomalhaut (10) on Beatus Arbiterin 
tytär ja täten ruotsalais-saksalaisista koirista pienellä irlantilaissiivulla ja emän puolelta 
ruotsalais-suomalaisista linjoista. Queen of Hearts Fionnmaen (11) isä on Ciaran of 
Nutstown, joka on myös Frag'Arach vd Erzminenin isä) ja sen emä on 
keskieurooppalaisista koirista. Irishanne Sagittarius (12) on tuontikoira Puolasta, joka 
isän puolelta menee Irlantiin ja emän puolelta Amerikkaan ja Eurooppaan. Wiglywagly’s 
Be My Love (14) on emän puolelta Oelmühle- ja Fionnmae-kenneleiden koirien 
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jälkeläinen, ja isänä sillä on Gogamagog’s Querist, joka on pentueveli Gogamagog’s 
Quaint Ladylle ja Quite a Beautylle. Doscartha Afrodite (15) on Fernmark Kleion (5) tytär, 
ja sen isänä on Bres Mac Elatha Really Irish – tuontiuros Tsekistä. Brokenwheel Ulva  (13) 
on Wolftouch Anguksen tytär, Wolftouch Angus on Amerikasta tuodun Fitzarran 
Bodieven poika. Ulvan emä on saksalainen Edrina von der Oelmühle. Useilla näistä 
koirista löytyy myös Quincy of Kilmara taempaa sukutaulustaan: mm. Stranger’s Emily 
Pearson 5. sukupolvessa, Carel Wolf Katilla 4. sukupolvessa, Fernmark Kleiolla 4. ja 5. 
sukupolvessa, Queen of Hearts Fionnmaella 3. sukupolvessa, ja Bres Mac Elatha Really 
Irishilla Quincy on kaksi kertaa 5. sekä 6. sukupolvessa ja kerran 4. sukupolvessa. 
Käytännössä voi sanoa että näistä 15 nartusta 14 on enemmän tai vähemmän sukua 
toiselleen. Tämä huolimatta siitä että koiria on tuotu monesta eri maasta.  

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

 
Taulukko 6 Eri maiden irlanninsusikoirien rekisteröintimäärät 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ruotsi 125 119 140 194 144 131 133 199 88 

Saksa 410 428 439 474 417 598 465 561  

Hollanti    166 134 112 115 81  

Ranska    70 203 163 262 238  

Iso-Britannia 384 460 418 487 439 323 352 321 302 

Irlanti 223 188 235 191 173 153 141 135 167 

 
Suomen ja Ruotsin irlanninsusikoirien populaatiokoko on samaa luokkaa. Valtamaat ovat 
Saksa ja Iso-Britannia. Muissa maissa joissa rotua tavataan, ovat rekisteröintimäärät 
pienempiä, mutta tämä voi johtua myös siitä, että kaikkia koiria ei rekisteröidä.  
 
Suomeen on kautta aikojen tuotu paljon jalostuskoiria Irlannista, Saksasta ja Englannista, 
Amerikasta hyvinkin vähän.  Lähes kaikilla jalostuskoirilla löytyy viimeistään kolmannesta 
polvesta keskieurooppalainen vanhempi, useimmilla jo aikaisemminkin. Kaikilla koirilla 
yhteiset esivanhemmat löytyvät tällä hetkellä 10–15 sukupolvesta. 
 
 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta  

 
Irlanninsusikoirien rekisteröintimäärä on pysynyt suunnilleen samansuuruisena noin 20 
vuotta, noin 130–180 kpl/vuosi (ka. 126,6).  Nyt on näkyvissä vähäistä nousua, mutta 
pidemmän aikavälin tarkastelulla tämä on vain harha. Vastaavia lukuja löytyy 1990- 
luvulta sekä 1980-luvulta. Populaation koko on melko vakio Suomessa.  Keskimääräinen 
pentuemäärä on 18,5, ja pentuekoko vuosina 2000–2012  oli 5,6–7,9 eli ka. on 6,5 
pentua per pentue: määrää voidaan pitää hyvänä. Parikin toteutumatonta pentuetta 
näkyy heti rekisteröintimäärissä. Nykyisillä rekisteröintimäärillä ei 1–2 vuoden tasolla 
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voida määrittää tilastollisesti merkittäviä trendejä. Jalostuskoirien ikä niitä käytettäessä 
ensimmäistä kertaa jalostukseen on pysynyt suunnilleen samana. Pääsääntöisesti 
uroksien käyttöönotto tapahtuu nuorempana kuin narttujen. Tämä on ristiriidassa 
pyrkimyksen kanssa, että jalostukseen käytettäisiin pitkäikäisiä uroksia. Narttujen 
jalostukseen käyttöönottoikä on ollut vakio jo pitkään. Tuontikoirien määrän keskiarvo 
vuosina 2000–2012  on 8 koiraa. Ulkomailta, lähinnä Amerikasta olisi mahdollisesti 
saatavilla meille vierassukuisia koiria. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomessa ja 
Euroopassa on suhteellisesti hyvinkin paljon samoja taustoja ja kasvatustyö kulkee 
samoilla linjoilla. Irlanninsusikoirilla ei ole varsinaisia sukulinjoja joita seurattaisiin, 
rodussa on tehty yhteistyötä kauan, ja näin ollen suljettuja sukulinjoja ei ole. Rotu ei 
myöskään ole jakautunut käyttö- tai näyttelylinjoihin. Sukusiitosaste on Suomessa 
viimeisen 13 vuoden aikana ollut keskimäärin 2,06 (laskettuna viidestä sukupolvesta) ja 
jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteena onkin pitää se alhaisena, jotta rotu säilyisi 
mahdollisimman monimuotoisena ja terveenä. Sukusiitosaste on ulkomaisten koirien 
osalta laskettu puutteellisin tiedoin, joten sukusiitosaste on esitettyä lukua korkeampi. 
Kehityssuunta on kuitenkin ollut melko vakio, mutta ikävä kyllä muutamat 
sisarusastutukset sekä muutama muu läheinen paritus ovat nostaneet lukua turhan 
paljon. 
 
Rodun tehollinen koko on viime vuodet pysynyt melko samana, mutta uutena 
ongelmana on isät–emät suhdeluvun viime vuosien tasainen lasku. Luvut tulevat 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, joten lukujen antama kuva on todellinen. 
 
Suomessa jalostukseen käytettyjen koirien osuus on erittäin pieni. Vielä 2000-luvun 
alussa yli 10 % uroksista oli käytössä ja nartuista yli 20 %. Nykyisellä vuosikymmenellä 
luvut ovat vain laskeneet, ja 2010–2012 keskiarvo uroksilla on 9,3 % ja nartuillakin vain 
11 %. Onneksi rodussamme ei kovinkaan usein toisteta samoja yhdistelmiä. 
 
Vaikka muutamaa urosta on aikanaan käytetty paljon, eivät niiden toisen polven 
jälkeläismäärät ole liian suuria (kts. taulukko 4). Suurin osa irlanninsusikoirien pennuista 
myydään harrastuskoiriksi, ja jalostukseen käytetään melkein aina vain se yksilö, jonka 
kasvattaja mahdollisesti pitää itse tai sijoittaa. Tämä rajoittaa suuresti jalostukseen 
käytettävien yksilöiden määrää. 
 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä 
sekä rodun käyttötarkoituksesta  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: ”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus 
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KÄYTTÖTARKOITUS: Irlanninsusikoiria käytettiin susien ja hirvieläinten metsästyksessä. 
Myös Manner-Euroopassa niillä metsästettiin susia, jotka siihen aikaan olivat kiusana 
laajoilla alueilla. 
 

4.2.2 Jakautuminen näyttely-, käyttö-, tms. linjoihin  

Suomessa ei irlanninsusikoirilla ole jakautumista näyttely- tai käyttölinjoihin. Selvästi on 
havaittavissa että kyse on kasvattajan/omistajan kiinnostuksesta käyttöpuoleen 
enemmän kuin puhtaista linjoista.  
 

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

Rotu ei kuulu PEVISAAN.   
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  

Irlanninsusikoirien luonne on pääpiirteissään säilynyt erinomaisena. Koirien 
hermorakenne on hyvä, ja päivittäinen elämä ei aiheuta ongelmia. Suuren kokonsa 
vuoksi täytyy irlanninsusikoira kasvattaa yhteiskuntakelpoiseksi jo pienestä pitäen. 
Näinkin suuren koiran huonot käytöstavat ovat erittäin näkyviä ja myös laajalle 
kantautuvia. Yhteiskunnan muuttuessa yhä vaativammaksi ja rajoittavammaksi koirien 
käytöksen osalta täytyy koirien sopeutua muutokseen. Ongelmia lienee tapauksissa, 
joissa pennun kasvatus on kasvuvaiheessa laiminlyöty ja nuoruuden innokkuus koetaan 
naapurustossa pelottavaksi juuri koon vuoksi. Vuosittain tavataan noin 2–3 arkaa koiraa, 
määrä on jonkin verran lisääntynyt, ja erityisesti näyttelyissä näkee joskus kyyristeleviä, 
täriseviä koiria. Tähän ongelmaan tarvitaan myös ulkomuototuomareiden panostusta, 
jotta arkoja koiria ei palkittaisi näyttelyissä. Aggressiivisia irlanninsusikoiria ei juuri ole, 
mutta arkojen ja/tai epävarmojen koirien puremia tapahtuu harvoin. Toisille koirille 
murisevia tavataan aina välillä tapahtumissa, mutta osa näistäkin on vain 
kokemattomuuttaan epävarmoja. Yksittäisiä uroksia jotka eivät siedä toisia uroksia 
lähellään on, mutta kyseessä tuntuu olevan koirakohtainen ongelma ennemminkin kuin 
rotukohtainen, koska näitä yksilöitä on vain 2–3 kpl noin viiden vuoden välein. Arviot 
perustuvat kasvattajapäivillä käytyyn keskusteluun luonteista, käytöksestä ja ongelmien 
esiintyvyydestä, läsnä oli 26 kasvattajaa, sekä Irlanninsusikoiran luonnekyselyyn, joka 
toteutettiin rotujärjestön kotisivuilla vuonna 2013. Vastaajia 78 kpl. (Liite 13) 
Irlanninsusikoiran luonneasiat on otettu huomioon myös jalostuskriteereissä. 
 
Näyttelyissä suurin osa luonteesta annetuista maininnoista on rodunomainen 
lähestyttäessä. Yleisessä osiossa on ollut 3 rastia kohdassa pelokas. Yksi ilmoitus 
aggressiivisen koiran käytöksestä on tehty – näyttelyalueella irlanninsusikoirauros 
hyökkäsi toisen koiran päälle. Huomioiden kaikki näyttelyssä käynnit ovat 
ulkomuototuomareiden mielestä rotumme luonteet pääosin kunnossa. 42 koiraa on 
saanut arvosanan HYL, joista 41 johtui hampaista/purennasta tai leuoista. 1 HYL johtui 
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siitä että koira ei antanut koskea. Tämä on melko pieni luku, jos lasketaan että vuosina 
2003–2012 syntyneistä koirista ka. 57,2 % on käynyt näyttelyssä. Eli 10 v aikana 880 
(käyntejä 1537 kpl) koirasta 1 on saanut hylätyn pelokkaan luonteen takia. 
 
Jäsenistön keskuudessa tehdyn kyselyn perusteella on selvää että sukupuolten välisiä 
eroja ei irlanninsusikoirissa käytännössä ole, molemmat sukupuolet ovat pehmeitä, 
melko helposti koulutettavia ja avoimia, ystävällisiä koiria. Yksilökohtaisesti tavataan noin 
5–10 vuoden välein 2–3 urosta, joilla esiintyy aggressioita toisia uroksia kohtaan, mutta 
ne ovat kuitenkin täysin hallittavissa ja koulutettavia. Rodussa ei ole osoitettavissa 
aggressiivisia linjoja. Luonneosion vastaukset perustuvat mm. Irlanninsusikoiran 
luonnekyselyyn joka toteutettiin rotujärjestön kotisivuilla vuonna 2013. Vastaajia 78 kpl. 
(Liite 13) 
 
Irlanninsusikoirien luonne ei muutu koiran alkuperämaan mukaan. Ulkomaisilla koirilla 
on hyvinkin samanlainen luonne kuin suomalaisilla koirilla, eikä ulkomaille vietyjen 
suomalaisten koirien luonne eroa uuden kotimaan koirista. Yksi suurimmista rodun 
ihailun kohteista – niiden ihana luonne – on maasta tai maanosasta huolimatta pysynyt 
samanlaisena. 
 
Rodun luonteen määrittely ja arvio perustuu yhdistyksen tekemään luonnekyselyyn 
yhdistyksen nettisivuilla, kasvattajien antamiin arvioihin sekä Omakoirasta otettuihin 
vastauksiin. Irlanninsusikoiran omistajille suunnattuun luonnekyselyyn vastasi 78 
koiranomistajaa (Liite 13). Irlanninsusikoiran luonteesta keskusteltiin kasvattajapäivillä 
yhdessä 26 kasvattajan kanssa. Yhdistys järjestää vuosittain kevät-, kesä-, ja syyspäivät 
paikoissa missä koirat voivat olla vapaana. Kaikki läsnä olevat koirat, 20–40 kpl, tulevat 
hyvin toimeen eikä tappeluita ole ollut vuosiin. Tapahtumiin ei saa tuoda juoksuaikaisia 
narttuja. 
 
Jalostustarkastusten määrä on hyvinkin pieni, koska jalostuksen tavoiteohjelman 
mukaisesti jalostukseen käytettävillä koirilla on ollut vaadittavat näyttelytulokset. 
Jalostustarkastettujen koirien keskiarvo on 5,4 koiraa vuodessa viimeisen viiden vuoden 
aikana. Kahtena vuonna ei jalostustarkastettu yhtään koiraa, ja yhtenä vuonna 
jalostustarkastuksia tehtiin paljon kasvattajavierailuiden yhteydessä. Jalostustoimikunta 
on tehnyt kasvattajavierailuja, joiden yhteydessä on suoritettu jalostustarkastuksia ja 
jälkeläistarkastuksia kasvattajan niin halutessa.   
 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

Irlanninsusikoira on vinttikoira, ja kaikille vinttikoirille on tyypillistä eriasteinen 
metsästyskäyttäytyminen. Jos koiran metsästyskäyttäytymistä omistajan toimesta 
vahvistetaan juoksukilpailuihin harjoittamalla, saattaa syntyä tilanteita joissa koiran 
metsästyskäyttäytyminen saa yliotteen. Tämä tulee ottaa huomioon koiran 
perusopetuksessa. Suomen metsästyslaki kieltää sorkkaeläinten ajometsästyksen 
koiralla, jonka säkäkorkeus on yli 28 cm. Irlanninsusikoiran alkuperäinen käyttötarkoitus 
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on ollut metsästää susia ja suurriistaa. On hyvin vaikea arvioida luonteen soveltumista 
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, koska sitä ei voi Suomen oloissa testata. Suomessa 
on kuitenkin mahdollista harrastaa rata- ja maastojuoksua (virallinen käyttökoe), jotka 
ovat jonkinlainen korvike metsästykselle. Näihin kokeisiin osallistuminen voi antaa 
jonkinlaisia viitteitä metsästystaipumuksesta. Toisaalta on innokkaasti riistan perään 
lähteviä koiria, jotka eivät aja keinoviehettä. Vuosittain näihin kokeisiin osallistuu 
vaihteleva määrä koiria, lähinnä kyseessä ovat asialle omistautuneet harrastajat sekä 
muutamat uudet pennunostajat. Irlanninsusikoirat kilpailevat lähinnä vinttikoirien 
maastokokeessa, jossa arvostellaan viehettä seuraavan koiran ajotyöskentelyä maastoon 
tehdyllä mutkaisella radalla. Suurimman kokonaispistemäärän saanut koira voittaa 
kilpailun. 
 
Irlanninsusikoirat voivat kilpailla myös vinttikoirien ajuekokeessa. Ajuekokeen 
päätarkoitus on saada jalostusta varten tietoa näöllään ajavien koirien yhteistoiminnasta 
niiden metsästäessä ryhmänä. Ajuekokeessa koirat juoksevat omistajan tai omistajien 
ilmoittamana ryhmänä, jota kutsutaan ajueeksi. Suurimman kokonaispistemäärän 
saanut ajue voittaa kilpailun. Ajue koostuu kolmesta koirasta. Ajueen koirat voivat olla 
erirotuisia, kuitenkin turvallisuusnäkökohdat tulee huomioida.  
 
Myös radalla on muutamia irlanninsusikoiria nähty, vuonna 2012 peräti 5 kappaletta 
yhdessä lähdössä. Ratakokeet ovat vinttikoirien nopeuskilpailuja, jossa koirat lähetetään 
lähtökopeista (irlanninsusikoirat lähetetään koppien vierestä koska ne eivät mahdu 
koppeihin) ovaalin muotoiselle radalle seuraamaan viehettä maalilinjan yli. Nopein 
hyväksytysti juossut koira voittaa kilpailun.  
 
Rotujärjestö järjestää teemapäiviä, joissa järjestetään mm. epävirallinen 
maastojuoksukilpailu. Lisäksi järjestetään maastomestaruuskilpailut. Keväisin on 
Harmaiden juoksupäivä, jolloin kaikki halukkaat saavat kokeilla sekä maasto- että 
ratajuoksua. Näillä päivillä käydään läpi mm. kuonokoppa ja mantteli, niiden sopivuus ja 
mistä niitä saa.  
 
Pieni osa rodun harrastajista kilpailuttaa koiriaan vinttikoirien maastojuoksukilpailussa, 
ja suomalaisilla koirilla on ollut myös menestystä kansainvälisissä arvokilpailuissa 
ulkomailla. Vuosittain maastokilpailuissa kilpailee kuitenkin <20 koiraa, kun 
rekisteröintimäärät vuosittain ovat keskimäärin 160 koiran luokkaa. 
 
Joitakin yksittäisiä koiria on myös kilpaillut virallisissa tottelevaisuuskokeissa (TOKO). 
 
Irlanninsusikoirista on viimeisen 10 vuoden aikana testattu 12 koiraa, joiden keskiarvo on 
87,9 (minimi -16 ja maksimi 155). Yhtään MH-kuvausta ei irlanninsusikoirista ole tehty 
Suomessa, Ruotsissakin alle 5 kpl. 
 
 
 Taulukko 7 Luonnetestissä käyneet irlanninsusikoirat vuosina 2003–2012 
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Luonnestesti

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Koiria 0 1 2 1 1 1 3 0 0 2  
 
 
Taulukko 8 Luonnetestissä käyneiden irlanninsusikoirien saamat pisteet vuosina 2003–2012 

Arvo Osasuoritus Pisteet

1 1 Toimintakyky 15 15 -30 -15 15 -30 -15 -15 -15 -15 15

2 1 Terävyys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 Puolustushalu 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 3 -1 -1

4 -1 Taisteluhalu -10 -10 -20 -20 -20 -10 -30 -10 -10 -20 -10

5 1 Hermorakenne 35 35 35 35 35 35 35 -35 35 35 35

6 2 Temperamentti 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

7 1 Kovuus 8 8 -16 8 8 8 8 -16 8 8 8

8 3 Luoksepäästävyys 45 45 45 45 45 45 45 30 30 30 45

9 +++ Laukauspelottomuus xxx xxx xxx xxx *- xxx xxx xxx xxx xxx xx

Yhteensä 125 123 44 85 115 78 73 -16 82 68 123  
 
 
 
Taulukko 9 Irlanninsusikoirien määrä maastojuoksuissa vuosina 2003–2012 
Maastojuoksu

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Koiria 17 26 18 30 24 26 26 22 18 17  
 
Taulukko ei ole avattavissa osa-alueisiin koska vain yhteistulos kirjataan.  
 
 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen  

 
Kasvattajapäivillä käytyjen keskustelujen perusteella tiedetään että irlanninsusikoirilla 
tavataan jonkin verran eroahdistusta, mutta kyseessä tuntuu olevan yksittäisten koirien 
ongelma enemmän kuin linjoissa kulkeva ongelma. Yleisimmin koirat haukkuvat tai 
ulvovat yksinoloaan. Eroahdistukseen ei tule sekoittaa nuoren koiran toimintatarmoa, 
joka joskus purkautuu mm. huonekalujen siirtona ja repimisenä. Näissä tapauksissa 
hävityksen jälki on iso. Tapa loppuu 1–2 vuoden iässä.  Toimintatarmon ohjaaminen 
muuhun kuin huonekaluihin auttaa pääsemään eroon pahoista tavoista. 
 
Irlanninsusikoirien lisääntymiskäyttäytymisessä ei ole suurempia ongelmia. Muut 
ongelmat on käsitelty kohdassa 4.3.4. Kasvattajien antamien tietojen ja Omakoirassa 
olevien vastausten perusteella voidaan hyvin todeta että narttukoirilla on omanlaisensa 
juoksuväli, joka on yleisimmin noin 5–8 kk. Nartuilla tulee yleisesti hyvin maitoa, joillain 
keisarileikatuilla ei maitoa ole tullut. Kuitenkin katsottiin että maidon tuotannossa ei ole 
mitään ongelmia isojenkaan pentueiden kanssa. Nartut hoitavat imettämisen mielellään, 
kuten myös pentujen hoivaamisen. Hoivaaminen vaihtelee hieman: osa nartuista ei 
poistu pentulaatikosta millään ennen kuin pennut on vieroitettu, osa siirtyy 
pentulaatikon ulkopuolelle muutaman viikon kuluttua synnytyksestä mutta hoitaa 
kuitenkin pentunsa mielellään. Kasvattajat eivät yleisesti ottaen koe että 
hoitamattomuus olisi rodussa ongelma. Ongelmia esiintyy yksittäistapauksissa. 
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Irlanninsusikoirilla on keinosiemennysten määrä nousussa, mutta syitä tähän ei ole 
kerrottu.  Asiaa täytyy yrittää selvittää, koska myös Kennelliitto painottaa luonnollisen 
astuttamisen merkitystä.  
 
Irlanninsusikoira on hyvin sosiaalinen koira, joka tulee toimeen ja viihtyy laumassa. 
Useimmat koirat tulevat toimeen kaikenkokoisten koirien kanssa ja varovat huolellisesti 
pienempiä. Toisilla yksilöillä on ajovietti kehittyneempi, ja ne voivat ryhtyä ajamaan 
pienempiä koiria takaa vain viettinsä takia. Huomattuaan virheen koirat useimmiten 
keskeyttävät ajon.  Pääasiallisesti irlanninsusikoirat suhtautuvat hyvin ystävällisesti sekä 
vieraisiin että tuttuihin koiriin, mutta toki laumana elävillä koirilla voi olla kehittyneempi 
reviiritietoisuus. Irlanninsusikoirat suhtautuvat hyvinkin ystävällisesti ihmisiin – tuttuihin 
tai vieraisiin, mutta rodun historian takia on huomioitava että myös epäluuloisia, 
välinpitämättömiä ja vartioivia koiria esiintyy laumakohtaisesti yksittäistapauksina. 
Vartiointitaipumuksen voimakkuus noudattaa normaalijakaumaa. Irlanninsusikoirat eivät 
ole aggressiivisia koiria.   
 
Irlanninsusikoira ei ole pelokas rotu vaan hyvinkin tiedonhaluinen ja utelias. 
Irlanninsusikoirat eivät ole kovinkaan ääniherkkiä, vaan reagointi ääneen perustuu 
pitkälti kokemukseen ja oppimiseen. Pentuiän kokemukset, kasvatus ja sosiaalistaminen 
ovat erittäin tärkeitä näin ison koiran kanssa, koska paniikkiin joutuvaa irlanninsusikoiraa 
on käytännössä mahdotonta pidellä. Huolellisella sosiaalistamisella ja kasvatuksella 
irlanninsusikoira on valmis kohtaamaan koko maailman iloisin mielin ja hyvillä 
käytöstavoilla. 
 
Kasvattajapäivien keskusteluissa todettiin, että irlanninsusikoirilla ei ole erityisesti 
havaittavissa ikään liittyviä käytöshäiriöitä. Useimmat koirat ovat veteraani-ikään 
mennessä onnistuneet kasvattamaan omistajistaan oikein hyviä palvelijoita, jotka 
osaavat tulkita koiransa toiveita jo pienestäkin merkistä. Virtsan ja ulosteen 
pidätysongelmat ovat hyvin harvinaisia tässä rodussa. Useimmat muistihäiriöt koskevat 
lähinnä edellisen aterian ajankohtaa.  
 
Kasvattajapäivillä ilmeni että irlanninsusikoirilla on jonkin verran spondyloosia ja muita 
nikamaongelmia. Näitä ei ole järjestelmällisesti tutkittu tai tilastoitu. Isona eläimenä 
irlanninsusikoira tarvitsee monipuolista liikuntaa, jotta vahva lihaksisto tukisi sen luustoa 
ja näin auttaisi ehkäisemään rappiota. Liikunnan määrä tulee suhteuttaa koiran ikään ja 
kuntoon. Irlanninsusikoira pyrkii välttämään konfliktitilanteita, ja omistajat kuvaavat 
usein koiraansa ”omaa rauhaa rakastavaksi”. Nikamien kalkkeuduttua akuutti kipu 
poistuu ja koiran olo helpottuu.  
 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä 
ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta  
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Perusedellytys irlanninsusikoiran olemassaololle on rodunomaisen luonteen säilyminen. 
Sen on oltava varma itsestään, rauhallinen eikä se saa hermoilla turhista. Vinttikoirana 
se voi suhtautua välinpitämättömästi vieraita kohtaan, mutta se ei missään olosuhteissa 
saa olla aggressiivinen eikä arka.  Rotumääritelmä ei kerro kovin yksityiskohtaisesti 
minkälainen 2000-luvun irlanninsusikoiran luonteen tulisi olla.  
 
Luonteet ovat suurimmalta osin toivottuja: avoimia, joskus hieman pidättyväisiä. On 
toivottavaa, että tuomarit kiinnittävät kehässä erityistä huomiota luonteisiin ja 
huomauttavat poikkeamista. 
 
Ihmisiä kohtaan aggressiivisesti käyttäytyvät irlanninsusikoirat ovat erittäin harvinaisia, 
eikä sellaisia ole syytä pitää edes hengissä. Sitä vastoin arasti käyttäytyviä tai arkoja 
irlanninsusikoiria on myös Suomessa, ja niitä havaitaan muutama uusi yksilö vuosittain. 
Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen, koska luonne periytyy 
jälkeläisille. Tällä hetkellä rodun luonne ei ole jalostuksellinen ongelma, ääripään koirat 
ovat harvinaisia, eikä niitä tule käyttää jalostukseen. Yhdistys painottaa erityisesti 
luonteen merkitystä jalostuskoirien valinnassa. 
 
Toinen ääripää ovat ylenpalttisen innokkaat ja ”tykötekevät” yksilöt, joiden hallinta tässä 
koossa on hankalaa. Tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin arkuus. 
 
Mikäli koira saa kaksi (2) kertaa laatupalkinnon hylätty luonteensa vuoksi 24 kuukautta 
täytettyään, se ei täytä jalostuksen tavoiteohjelman asettamia vaatimuksia. Tällaisia 
koiria ei ole rodussa esiintynyt viime vuosina. 
 
On huomioitava että tervepäinenkin koira kasvaa araksi, epäsosiaaliseksi yksilöksi, jos 
sitä ei pikkupennusta asti sosiaalisteta kunnolla erilaisiin tilanteisiin ja kasvateta siitä 
mallikelpoista koiramaailman jäsentä. Kasvattajien vastuu sekä pennun 
sosiaalistamisessa että pennunostajan kouluttamisessa vastuuntuntoiseksi 
koiranomistajaksi on suuri.  Näin kookkaan rodun ollessa kyseessä on ennaltaehkäisy 
paras puolustus luonteiden säilyttämisen osalta: hyväluontoiset rodunomaiset 
vanhemmat, hyvä sosiaalistaminen ja peruskasvatus sekä vastuuntuntoiset 
pennunostajat ovat perusedellytys. 
 
 

4.3 Terveys ja lisääntyminen 

 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

Rotu ei kuulu PEVISA-ohjelmaan.  
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

Irlanninsusikoira oli pitkään ”virallisesti perinnöllisistä sairauksista vapaa rotu”, mutta 
näin onnellisesti ei asianlaita ole. Tutkimusmenetelmien kehittyessä tästäkin rodusta on 
löytynyt uusia sairauksia. Suomessa irlanninsusikoirille on tehty harvakseltaan 
terveystutkimuksia johtuen siitä, ettei irlanninsusikoira ole PEVISAan kuuluva rotu. 
Rodun tämänhetkistä terveystilannetta ei tästä johtuen tiedetä tarkkaan. Kyynärnivel- ja 
lonkkaröntgenkuvia on otettu satunnaisesti ja silloinkin yleensä oirehtimisen vuoksi. 
Aivan viime vuosina näitä tutkimuksia on tehty hieman enemmän omistajan 
mielenkiinnosta koiran terveystilannetta kohtaan. Silmäpeilauksia on aikaisemmin tehty 
satunnaisesti, mutta nykyään on silmätutkimukset listattu jalostuksen tavoiteohjelman 
vaatimuksiin. Sydämen ultraääni- ja EKG-tutkimuksia ei aikaisemmin tehty juurikaan 
ilman sairausepäilyä, mutta niitäkin tehdään jo hieman enemmän. 
 
Luonteenomaista irlanninsusikoiralle on, että se kehittyy myöhään. Sen keskimääräinen 
elinikä on noin 6,5 vuotta. Edellisen Suomessa tehdyn kyselyn (1995) perusteella pahin 
riski-ikä on 4–6 vuotta. Mikäli koira elää 6-vuotiaaksi, sillä on hyvät mahdollisuudet 
jatkaa elämäänsä jopa 10-vuotiaaksi tai yli. Vuonna 2012 tehdyn kyselyn mukaan tuo 
riski-ikä on yhä olemassa. 
 
KASVAINSAIRAUDET: 
Syöpä  
Rodulla esiintyy erityyppisiä syöpäsairauksia, niistä yleisin on osteosarkooma eli 
luusyöpä. Parantavaa hoitoa tähän syöpämuotoon ei ole saatavilla. Osteosarkooman 
oireiden toteamisen jälkeen kuluu yleensä vain muutamia viikkoja siihen kun koira 
joudutaan lopettamaan. 
 
Luun primaarikasvaimet koiralla voidaan jakaa seuraavasti: luutuneet fibroomat, 
fibrosarkoomat, kondroomat, kondrosarkoomat, osteomat ja osteosarkoomat. 
Hyvänlaatuisen luukasvaimen radiologisiin tunnusmerkkeihin kuuluu, että ne ovat 
selvärajaisia, niissä on vähän tai ei ollenkaan lyysistä, jolloin hidas kasvu sallii 
periostaalisen uudisluumuodostuksen kasvaimen ympärille, ne aiheuttavat vain vähän 
pehmytosamuutoksia ja ne muodostavat kypsänkaltaista luuta.  
 
Osteosarkoomat ovat pahanlaatuisia. Niitä saavat erityisesti isot ja jättikokoiset rodut. 
Osteosarkooma kasvaa nopeasti ja aiheuttaa kipua. Invaasio on aggressiivinen. 
Primaareista pahanlaatuisista luukasvaimista 90–95 % on osteosarkoomia. 
 
Isot ja jättirodut ovat alttiita osteosarkoomille. Syöpä on yleisempää vanhoilla koirilla, 
koska niiden elimistössä on tapahtunut suuri määrä solunjakautumisia ja 
kopiointitapahtumia ja iän myötä koirat ovat myös altistuneet ympäristön vaikutuksille 
enemmän.  
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Ulkomailla tehdään paljon tutkimustyötä luusyövän periytymisen sekä mahdollisen 
diagnosoivan testin selvittämiseksi. Useat suomalaiset ovatkin ottaneet osaa näihin 
tutkimuksiin antamalla näytteen ja selvittämällä koiran sairaushistorian. Vielä ei 
kuitenkaan ole saatu todellisia tuloksia asian selvittämiseksi. Luusyöpä etenee 
irlanninsusikoiralla niin nopeasti, että sairastunutta yksilöä ei voi eikä saa käyttää 
jalostukseen. Englannissa tehtävä luusyövän perinnöllisyystutkimus polkee yhä 
paikallaan, koska vielä ei ole löydetty DNA-markkereita vain luusyöpään sairastuneiden 
irlanninsusikoirien DNA:sta. 
 
Syöväksi ei kutsuta mitään yksittäistä sairautta vaan syöpä-käsite sisältää kokonaisen 
ryhmän sairauksia, joissa solut lisääntyvät epänormaalisti isäntänsä kustannuksella. 
Syöpäsolut lisääntyvät epätavallisen nopeasti ja tunkeutuvat ympäröiviin kudoksiin. 
Syöpäsolut eivät myöskään kykene toimimaan kuten kohdekudoksensa normaalit solut. 
Leukemiaa esiintyy veren valkosoluissa ja lymfoomat iskevät imukudoksiin. 
 
Syöpiä tavataan useimmiten vanhoissa koirissa, jopa noin puolet ikääntyneistä korista 
sairastuu syöpään. Jotkut syöpätyypit ovat yleisempiä tietyissä roduissa kuin koko 
populaatiossa yleensä. Syöpä on erilaisten onnettomuuksien jälkeen koirien toiseksi 
yleisin kuolinsyy.  
 
Sisäsiitos vaikuttaa syöpäsairauksien lisääntymiseen. Tätä todentaa mm. se, että joissain 
roduissa tietyt syöpäsairaudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin muissa roduissa 
keskimäärin. Kaikki rodut ovat väistämättä jossakin määrin sisäsiitettyjä, ja jokaisella 
rodulla on vain osa koko maailman koirapopulaation geeneistä käytettävissään. Rotuja 
vertailtaessa on todettu, että mitä sisäsiitetympi jokin rotu/linja on, sitä 
todennäköisemmin sen edustajat sairastuvat syöpään nuorella iällä. Tiedetään myös, 
että mikäli syöpää aiheuttavat mutaatiot ovat tapahtuneet ituradassa ja sukusoluissa, 
sisäsiitos ja linjasiitos nostavat riskiä, että syntyvät jälkeläiset perivät viallisen 
geenimuodon molemmilta vanhemmiltaan. Tämän vuoksi kasvattajien tulisi välttää 
tiukkaa sisäsiitosta kasvatustyössään. 
 
DILATOIVA KARDIOMYOPATIA: 
Erilaiset sydänsairaudet ovat yksi irlanninsusikoirien yleisimmistä kuolinsyistä, ja niistä 
tavallisin on dilatoiva kardiomyopatia. Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on sydänlihaksen 
rappeutumissairaus, joka johtaa sydämen laajenemiseen ja supistumiskyvyn laskuun. 
Rappeutumisen seurauksena sydämen seinämät ohenevat ja veltostuvat, eikä sydän 
enää pysty pumppaamaan riittävästi hapekasta verta elimistön käyttöön. Dilatoivaa 
kardiomyopatiaa esiintyy keski- ja suurikokoisilla roduilla. Koska sairaustapaukset 
esiintyvät pääsääntöisesti suvuittain ja taudinkuva on kullekin rodulle tyypillinen, on 
dilatoivalla kardiomyopatialla geneettinen tausta. Jalostukseen käytettävien koirien 
säännöllisillä tutkimuksilla DCM-tapaukset voitaisiin löytää aikaisemmassa vaiheessa ja 
jättää pois jalostuksesta. DCM:ää potevaa koiraa EI SAA käyttää jalostukseen.  
 
Dilatoivan kardiomyopatian oireet näyttävät ilmaantuvan yhtäkkiä, mutta 
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todellisuudessa sairaus kehittyy pitkään, jopa vuosia, piilevänä ilman että koirasta näkyy 
mitään ulospäin. Vasta kun elimistön korjaavat mekanismit eivät enää pysty peittämään 
sydämen heikkenemisestä johtuvia ongelmia, alkavat oireet näkyä. Koira laihtuu ja sen 
ruokahalu laskee. Se alkaa yskiä ja rasituksen sietokyky sekä liikkumishalu vähenevät. 
Tyypillisimmin yskää esiintyy yöllä ja aamulla levon jälkeen. Koira saattaa myös hengittää 
normaalia pinnallisemmin ja tiheämmin. Joskus ensimmäinen oire on elimistön 
hetkellisestä hapenpuutteesta johtuva yhtäkkinen pyörtyminen tai äkillisen sydämen 
rytmihäiriön aiheuttama kuolema, joka usein liittyy voimakkaaseen rasitukseen.  
 
Dilatoivasta kardiomyopatiasta kärsivää koiraa ei voida parantaa eikä sairauden 
kehittymistä pysäyttää, mutta laadukasta elinaikaa voidaan pidentää lääkityksen avulla. 
Hoitona käytetään nesteenpoistolääkitystä, verisuonia laajentavaa lääkitystä sekä 
sydänlihaksen supistumisvoimaa lisäävää lääkitystä. Joissakin tapauksissa tarvitaan myös 
sydämen lyöntirytmiin vaikuttavaa lääkitystä. Rajua liikuntaa on syytä rajoittaa ja koiran 
ruokintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Yhdistys on tehnyt vuodesta 2012 lähtien yhteistyötä kardiologien kanssa ja tukee 
koirien vuosittaista tutkimusta rahallisesti. Tutkimuksesta esitettiin raportti vuoden 2014 
Euroopan Irlanninsusikoirayhdistysten kokouksessa Mustialassa. Tulokset julkaistiin myös 
jäsenlehdessä, verkkosivuilla sekä yhdistyksen juhlajulkaisussa 2014. Prosentuaalisesti 
tarkkaa lukua dilatoivan kardiomyopatian esiintymisestä ei voida sanoa, koska 
ruumiinavauksia tehdään harvoin. 
 
MAHALAUKUN LAAJENTUMA JA KIERTYMÄ: 
Rodulla esiintyy mahalaukun laajentumaa ja kiertymää. Mahalaukun kiertymä on 
suurikokoisilla, syvärintaisilla koirilla esiintyvä hengenvaarallinen tila. Sairaus vaatii 
välitöntä hoitoa. Mahalaukun laajentumassa ja kiertymässä oireet ovat moninaiset, 
esimerkiksi pahoinvointisuus, oksentelua tai kakomista, levottomuutta, apeutta, kipua ja 
turvotus kylkikaaren takana. Mahalaukun kiertymän kehittyminen johtuu monista eri 
syistä. Selkeästi se liittyy ruokintaan. Riskiä sairastumiseen näyttäisi lisäävän liikunta juuri 
ennen ja jälkeen ruokailun, kerran päivässä tapahtuva ruokinta ja kuivamuonan käyttö 
koiran ravintona. Sairaudelle on selvä rotualttius, mutta periytymistapa ei ole tiedossa. 
Sairautta tavataan tietyissä linjoissa useammin. Tautiin sairastuneista jopa 30–40 % 
kuolee. Mahalaukun kiertymä hoidetaan yleensä leikkauksella. Parantumiseen vaikuttaa 
hoidon aloittamisen nopeus ja kiertymän vaikeusaste. Silti leikkauksesta toipunut yksilö 
voi saada komplikaatioina sydämen rytmihäiriöitä tai mahalaukkuun voi kehittyä kuolio. 
Nämä oireet ilmenevät yleensä muutaman vuorokauden kuluessa. Sairaus voi uusia. 
Nykyään mahalaukun kiertymä on irlanninsusikoirilla vähenemään päin. Todennäköisesti 
riskien tiedostaminen on edesauttanut sairauden vähenemisessä. Sairaudesta myös 
selvitään nykyään useammin. Sairautta esiintyy harvoin alle vuoden ikäisillä koirilla, 
mutta neljän ikävuoden jälkeen riski sairastua kasvaa vuosittain. 
  
PORTOKAVAALINEN MAKSASHUNTTI: 
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Shuntilla tarkoitetaan sikiöaikaista, maksan ohittavaa verisuonta, joka ei ole syntymän 
jälkeen surkastunut kuten sen olisi pitänyt. Irlanninsusikoiralla maksashuntti on usein 
maksan sisäinen, minkä takia leikkaushoidolla on huono ennuste.  Sairas yksilö kuolee 
yleensä ensimmäisen ikävuoden aikana. Shunttipentu on usein heiveröisempi kuin 
terveet sisarukset. Shuntti voidaan todeta sappihappotestillä (verikoe) yli seitsemän 
viikon ikäiseltä pennulta. 
 
Sairaiden pentujen myynniltä voidaan välttyä testaamalla pennut ennen luovutusikää. 
Toistaiseksi taudin vastustaminen on vaikeaa, koska täyttä varmuutta 
periytymismekanismista ei ole. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan tauti saattaisi 
periytyä polygeenisesti (monen geenin kautta). Tautia esiintyy Suomessa joissakin 
linjoissa enemmän. Sairaita pentuja syntyy satunnaisesti. Sellaista yhdistelmää, jossa on 
syntynyt shunttipentu/pentuja, EI SAA uusia. Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jolla on 
kahdessa eri pentueessa shunttipentu/shunttipentuja.  
 
Suomessa tehtiin 2002–2007 tutkimus sappihappotestin käytöstä löytää shunttipennut 
ennen luovutusta. 26 pentuetta tutkittiin (yhteensä 178 pentua). Näistä tutkituista 
pennuista 1:llä todettiin kohonneet arvot ja pentu lopetettiin. Tutkimuksen aikana 
Suomessa syntyi 103 pentuetta joissa oli yhteensä 686 pentua. Tutkimuksen tulos on 
suuntaa antava. (liite 2) 
 
KASVUHÄIRIÖT: 
Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten 
koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri 
muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan 
fragmentoituminen, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan 
osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconeus). Kyynärnivelen 
nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta (inkongruenssia) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin 
edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin, ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.  
 
Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on 
kvantitatiivista, eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Yksi näistä geeneistä saattaa olla 
ns. suurivaikutteinen geeni. Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen 
että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla 
todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten 
tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus 
kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen 
ilmenemisessä. Toisin sanoen optimaalisella ruokinnalla voidaan mahdollisesti estää 
kasvuhäiriön kehittyminen yksilöllä, jolla on siihen perinnöllinen taipumus. (liite 23) 
 
 
Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4–7 kuukauden iässä. 
Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon 
jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita 
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koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. Toisinaan kasvuhäiriö on 
molemmissa kyynärnivelissä, vaikka koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet 
huomataan vasta aikuisiällä, ja silloin oireet johtuvat sekundaarisesta nivelrikosta. 
Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla, ja se voi olla 
röntgenkuvauksen sivulöydös.  
 
 
Pohjoismaissa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu sekundaarisiin nivelrikon merkkeihin. 
On huomattava, että jo 1. asteen muutos tarkoittaa sitä, että koiralla on kyynärnivelen 
kasvuhäiriö ja siitä johtuvia nivelrikkomuutoksia. 
 
Jättiläiskokoisilla roduilla esiintyy myös muita kasvuhäiriötä. Niiden määrä on saatu 
vähenemään viimeisen 15 vuoden aikana parantuneen ruokinnan myötä. Jättikokoisille 
roduille on kehitetty omia ruokia, joissa eri vitamiinien ja hivenaineiden suhteet ovat 
mahdollisimman oikeat.  
 
Kasvuhäiriöt ilmaantuvat 4–8 kuukauden ikäisille pennuille. Tavallisin muoto on 
vääntyvät ranteet. Kasvuhäiriöt estävät pennun normaalin kehityksen haittaamalla 
liikuntaa. Kasvavalle pennulle liikunta on tärkeää, jotta lihakset voivat kehittyä luuston 
tueksi.  
 
Kasvuhäiriöt saattavat korjaantua ruokintaa muuttamalla ja oikealla liikunnan ja levon 
suhteella. Joskus päädytään ranneluiden leikkaukseen tai jopa useaan leikkaukseen. 
Leikkauksilla voidaan koiran henki pelastaa, mutta yleensä koiralle jää kuitenkin selkeät 
merkit kasvuhäiriöstä. Pahimmillaan saatetaan pentu joutua lopettamaan.  
 
 
KYYNÄRPÄÄN NESTEPATIT: 
Joskus irlanninsusikoiralla esiintyy kasvuiässä kyynärpään nestepatteja. Jos toisella 
vanhemmista on ollut kyynärpään nestepatti/patit, niin todennäköisesti ainakin osa 
jälkeläisistä kärsii samasta ongelmasta. Kyynärpäiden nestepatit ovat yleensä 
kosmeettinen haitta, joka häviää iän myötä. Todella suuret nestepatit vaikuttavat koiran 
liikkeisiin ja tulehtuessaan voivat aiheuttaa kivuliaan niveltulehduksen. Useimmiten 
nestepatit ”sulavat” pois kun koira on 1–1,5-vuotias.  Joskus kasvuhäiriöiden yhteydessä 
koiralla on myös ollut sairaassa raajassa nestepatti. Ne eivät yleensä haittaa koiraa.  
 
ALLERGIAT: 
Allergiat ovat lisääntyneet tälläkin rodulla, syytä/syitä tähän ei tiedetä. Allergiset reaktiot 
näkyvät ihoärsytyksinä, gastroenterologisina vaivoina, koiran silmien vuotamisena, 
niiskutuksena tai muina hengitysvaikeuksina. Allergia voi haitata koiran elämää 
paljonkin. Allergeenien välttäminen on paras tapa auttaa koiraa: ruokavalion muutos, 
varmistaminen ettei koira kärsi ulkoloisista ja kartoitus eläinlääkärin määräämän 
lääkehoidon tarpeellisuudesta on aiheellista suorittaa. Allergiataipumus on 
perinnöllinen, joten allergista koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. 
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ATOPIA: 
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen 
ihosairaus, jonka synnylle on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten 
koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen vaiva, joka on kontrolloitavissa, 
muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla atopiaa huomattavasti 
harvinaisempaa. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii ruoka-aineallergiasta, jolloin 
koiralla on yleensä myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli). Atooppista 
koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  
 
Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat suurimmalla osalla 
atoopikoista 6 kk – 3 vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus 
ovat koiralla harvinaisia. Koira reagoi ihollaan, ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. 
Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten esiintymisestä on 
päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste. 
Atopialle tyypillistä on, että oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin 
sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat heti alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä 
epäillä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi.  
 
Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä 
ja huonokuntoinen sekä ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on 
voimakkainta, iho paksunee jatkuvan raapimisen ja kalvamisen seurauksena sekä 
tummuu. Muutokset paikallistuvat naamaan (huulet ja silmien ympärys), korviin, 
tassuihin, jalkoihin, leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva 
kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, esim. ärtyisyyttä. Toistuvat 
korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon iho-oireista.  
 
Koiran kutinan syy on selvitettävä huolellisesti. Jos muuta selittävää syytä ei löydy ja 
koiralla on atopiadiagnoosin tekemiseen oikeuttavat oireet, koiralle tehdään joko ihotesti 
tai allergiavasta-aineita etsitään verestä. Koiran atopian hoitoon käytetään monia eri 
hoitomuotoja. Kaikkein tärkein on allergeenialtistuksen vähentäminen esim. toistuvien 
pesujen ja ympäristön saneerauksen avulla. Jollei näiden toimenpiteiden ja 
sekundaaristen bakteeri- ja hiivatulehdusten hallinnalla päästä riittävään 
lopputulokseen, voidaan allergiatestin tulosten perusteella aloittaa siedätyshoito ja/tai 
lääkehoito. 
 
SILMÄSAIRAUDET:  
Irlanninsusikoirilta on Suomessa löytynyt muutamia silmäsairauksia. RD (retinan 
dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, 
multifokaaliin (mRD), geografiseen (gRD) ja totaaliseen (tRD). MRD:ssä verkkokalvolla 
näkyy yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen 
seurauksena. Poimujen määrä voi vaihdella. MRD ei vaikuta näkökykyyn. GRD:ssä 
verkkokalvo on väärin kehittynyt laajemmalla alueella, mikä voi vaikuttaa koiran 
näkökykyyn, ja tRD:ssä verkkokalvo on kokonaan irtautunut, mikä aiheuttaa silmän 
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täydellisen sokeuden. MRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan saattavat 
pikemminkin osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten. GRD:hen saattaa iän myötä liittyä 
paikallista verkkokalvon rappeumaa muutoksen alueella. Useilla roduilla RD:n on todettu 
periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta. Kahta 
RD:n muotoa on todettu irlanninsusikoiralla. MRD ei vaikuta näkökykyyn, ja yksilöitä 
joilla on mRD, voidaan yhä käyttää jalostukseen mutta vain täysin terveen yksilön kanssa. 
GRD eli geograafinen retinaali dysplasia todennäköisesti vaikuttaa näkökykyyn. Koiraa ei 
tule käyttää jalostukseen. Suomessa on löytynyt joitain mRD- ja gRD-tapauksia. TRD eli 
totaalinen retinaali dysplasia, jossa verkkokalvo on kokonaan irronnut, on sokeuttava. 
Tällaista koiraa  EI SAA käyttää jalostukseen. 
 
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä 
on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri 
rotujen PRA:t ovat erilaisia, ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on 
löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi 
esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen 
resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat PRA-muodon 
syntymekanismista riippuen. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy 
vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen 
sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa 
PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä 
johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. 
Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. 
Silmäterä on laaja ja silmänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon 
kohdistuessa laajentuneeseen mustuaiseen. PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa 
ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erittäin hyvin. Kokeellisesti koirille on käytetty 
geeniterapiaa näköhermosolujen perinnöllisessä sairaudessa, jossa periyttävä geeni on 
tunnettu. Diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. 
Verkkokalvon sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia 
näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä 
verkkokalvon rappeutumamuutoksia. Ulkomailla on tällä rodulla todettu PRA:ta eli 
verkkokalvon asteittaista surkastumaa. Sairailla yksilöillä näkö heikkenee asteittain 
verkkokalvorappeuman edetessä, ensimmäisenä oireena on hämäräsokeus. Sairaus voi 
kehittyä vasta aikuisiällä. Sairasta koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. Toistaiseksi 
Suomessa ei ole todettu yhtään sairasta koiraa. Englannissa ja Ruotsissa PRA:n vuoksi 
sokeutuneiden koirien avulla on löydetty varmoja PRA-kantajia. Tauti periytyy 
resessiivisesti yhden geenin kautta, mutta toistaiseksi irlanninsusikoiralta ei ole tätä 
geeniä määritetty. Englannissa on meneillään tutkimus tämän geenin määrittämiseksi. 
Suomeen on kuitenkin tuotu kantajayksilöiden jälkeläisiä, joiden jalostuskäyttöä 
rotujärjestö ei hyväksy ilman terveeksi toteavaa silmälausuntoa. 
 
PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditaarinen katarakta samentaa silmän linssin 
osittain tai kokonaan. Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä 
autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. 
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Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä 
molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos 
kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Sairasta 
koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. Suomessa on löytynyt joitakin sairaita yksilöitä. 
Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. 
Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä 
hankitusta katraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi 
kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi 
vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi.  
 
PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic 
primary vitreous) on kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen 
sikiöaikainen verisuoniverkosto ei surkastu normaalisti syntymän jälkeen. Löydös jaetaan 
vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 6 tarkoittaa sitä, että silmä on sokea. 
Lievimmässä asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan pieniä pigmenttipisteitä, 
jotka eivät vaikuta näkökykyyn eivätkä muutokset pahene iän myötä. Vakavammissa 
asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää samentumista. 
 
PPM (persistent pupillary membranes) tarkoittaa synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten 
ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet 
kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa 
näkökykyyn. PPM:ää epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi joillakin 
roduilla.  
 
LINSSILUKSAATIO (primaari) on perinnöllinen silmäsairaus joillakin roduilla (pääasiassa 
pienet terrierirodut). Se tarkoittaa linssin siirtymistä normaalilta paikaltaan joko 
etukammioon sarveiskalvon taakse tai takakammioon lasiaiseen. Linssiluksaatio 
aiheuttaa silmään voimakasta kipua, värikalvon tulehdusta ja usein myös silmän sisäisen 
paineen nousua (glaukooma). Linssiluksaation hoito on leikkaushoito. Linssiluksaation 
epäillään periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti.  
 
DISTICHIASIS / EKTOOPPINEN CILIA (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä 
cilia aberranta) tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin 
sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). 
Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät 
sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat 
kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti 
sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. Etenkin luomen sisäpinnan läpi 
suoraan sarveiskalvoa vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen. 
Tämä ilmenee silmän siristelynä ja ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon 
pinnalla ”uivat”, pehmeät distichiasis-ripset eivät yleensä aiheuta oireita. Oireilevilta 
koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne 
pysyvästi polttamalla tai leikkauksella. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta 
periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, 
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kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin.  
 
ENTROPION on silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. 
Periytymismekanismia ei tunneta.  
 
EKTROPION on silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. 
Periytymismekanismia ei tunneta. 
 
NÄKÖHERMON KEHITYSHÄIRIÖ tarkoittaa samaa kuin mikropapilla. Suomessa tunnetaan 
muutama tapaus. Irlanninsusikoiralla taudin perinnöllisyysmekanismista ei ole tietoa. 
 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät kaikki eläinlääkärin tutkimuksen 
yhteydessä perinnölliseksi olettamat silmäsairausdiagnoosit. Lausunnot tallennetaan 
Kennelliiton tietokantaan seuraavasti: 
 

Ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

Koiralla ei ole todettu minkään silmäsairauden oireita. 

Sairaus: todettu Koiralla on todettu lausunnossa mainittu sairaus. 

Sairaus: avoin 
Koiralla on todettu lausunnossa mainittuun synnynnäiseen 

sairauteen viittaavia oireita, mutta muutokset ovat epätyypillisiä. 

Sairaus: epäilyttävä 

Koiralla on todettu vähäisiä tai epätyypillisiä lausunnossa 

mainitun, ei-synnynnäisen sairauden oireita. Suositellaan 

uusintatutkimusta esimerkiksi vuoden kuluttua. 

 
Suomessa irlanninsusikoirilla löydettyjä silmäsairauksia: 
Vuosina 1995–2012 Suomessa rekisteröitiin 2277 irlanninsusikoiraa. Samana ajanjaksona 
niille tehtiin 469 virallista silmätutkimusta. Suuri osa (56–100 %) tutkituista koirista oli 
terveitä, muilta löydettiin eriasteisia vikoja/sairauksia silmän apuelimissä (luomissa ja 
vilkkuluomessa), silmän pintaosissa (sarveiskalvossa), etuosissa (iiriksessä ja linssissä) ja 
takaosissa (lasiaisessa, verkkokalvolla ja näköhermon päässä).  
 
2000– luvun  alkupuolelle saakka painopiste tutkimuksessa ja löydösten kirjaamisessa oli 
vakavilla, sokeuttavilla sairauksilla, kuten etenevä verkkokalvon rappeumalla (PRA) ja 
perinnöllisellä harmaakaihilla (ns. HC). 2000–luvun puolivälin tienoilla alettiin kiinnittää 
huomiota ja kirjata ylös muutoksia myös silmää ympäröivissä rakenteissa ja silmän 
muissa osissa kuin linssissä ja verkkokalvolla. (27) 
 

Diagnoosi Tutkitut koirat  
- lkm (%) 
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Ylimääräiset ripset  
- distichiasis ja ektooppinen cilia 

44 (9 %) 

Liian iso luomirako (makroblefaron) 1  

Luomen uloskiertymä (ektropion) 1 

Vilkkuluomen ruston kiertymä (eversio palp III) 4 (1 %) 

Sarveiskalvon dystrofia (korneadystrofia) 1 

Iiriskysta * 24 (5 %)  
(7,4 %) ** 

Harmaakaihi (katarakta)*** 28 (6%) 

- kortikaalinen katarakta 6 (1,3 %) 

- posterior polaarinen katarakta 15 (3,5%) 

- muut yhteensä 7 (1,5 %) 

Linssiluksaatio (epäily) 1 

PHTVL/PHPV  9 (1,9 %) **** 

- diagnoosi avoin (astetta ei merkitty) 4  

- aste 1  3 

- aste 2 1 

- aste 6 1 

Lasiaisen rappeuma (vitreusdegeneraatio) 1 

Retinan dysplasia (RD) 24 (5%) 

- multifokaali (MRD) 18 (4%) 

- geografinen (GRD) 6 (1,3 %) 

Näköhermon hypoplasia/mikropapilla 6 (1,3 %) 

Näköhermonpään coloboma 1 

 
Sairaudet on taulukossa mainittu silmän rakenteen mukaisessa järjestyksessä. 
Irlanninsusikoiralla perinnölliseksi oletettavat sairaudet on lihavoitu ja jalostuksen 
kannalta merkittävimmät lisäksi tummennettu.  
* Todetut, N.B.:t (= lisälöydös) ja kuvailevat kommentit ECVO-kaavakkeessa.  
** Diagnoosit tehty vuosina 2007–2012, jolloin oli tutkittu 324 koiraa. Iiriskystia tästä 
määrästä 7,4 %:lla.  
*** Sekä epäilyt että todetut tapaukset 
**** Todetut, avoimet ja N.B.-merkinnät 
 
EPILEPSIA: 
Rodulla esiintyy epilepsiaa satunnaisesti. Oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja saattavat 
voimistua ja tihetä iän myötä. Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen 
sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus. Kohtauksien 
luonne vaihtelee, ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, 
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autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla 
tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. 
Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran 
raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi 
kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen 
leviämisestä. Epilepsiaa sairastavaa koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. Samoin on 
vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen 
epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla 
sairauden kantajuus voidaan todeta.  
 
Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten n. 1–5-vuotiaana, mutta perinnöllinen 
epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa 
myös muut sairaudet kuin epilepsia. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien 
poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja tehdään neurologinen 
tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei 
voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen 
aloituspäätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla 
epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden 
kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. Lääkitys 
tehoaa yleensä hyvin, mutta joskus koira saatetaan joutua lopettamaan. Idiopaattisessa 
epilepsiassa syytä ei tunneta. Idiopaattinen epilepsia on perinnöllistä. Sairaus voi 
periytyä eri roduilla eri tavoin, mutta useimmiten sen on epäilty periytyvän 
polygeenisesti ns. kynnysmallin mukaisesti. Joillain koiraroduilla on jo pystytty 
määrittämään sairausgeenejä, mutta irlanninsusikoiralla ei ole. Sairaita yksilöitä ei tule 
käyttää jalostukseen, eikä niitä tuottaneita yksilöitä, kun kyseessä on idiopaattinen 
epilepsia. Sairastuneiden koirien määrää ei tiedetä, arvio on että noin 1–2 koiraa 
sairastuisi vuosittaisin. 
 
PENTUHALVAUS FCE–Fibrocartilaginous Emboli: 
Rodulla esiintyy pentuhalvausta. Pentuhalvauksessa pentu halvaantuu 9–16 viikon 
ikäisenä. Kyseessä on selkäydinkanavaa ruokkivan verisuonen infarktitila. Oireisto 
riippuu siitä missä kohtaa selän aluetta tukos on. Akuuttina oireena on useimmiten 
toisen tai molempien takaraajojen pettäminen. Kyseessä voi olla myös neliraajahalvaus. 
Aktiivisella kuntoutuksella pentu voi toipua lähes normaaliksi. Vaikeammissa tapauksissa 
pentu joudutaan lopettamaan. Taudin periytymistapaa ei tunneta. Sairastumisia ilmenee 
noin 1–2 pentua 3–5 vuoden välein. 
 
 
NAPATYRÄ: 
Napanuora on verisuonirakenne, jonka kautta sikiön aineenvaihdunta tapahtuu istukan 
kautta emon elimistöön. Napanuorasta tulevat verisuonet liittyvät sikiön omaan 
verenkiertoon. Normaalisti napaverisuonet painuvat kasaan ja navan aukko sulkeutuu 
heti syntymän jälkeen. Jos aukon sulkeutuminen ei tapahdu normaalisti, niin syntyy 
napatyrä, jolloin vatsaontelon seinämään jää reikä; joskus suurempi joskus pienempi. 
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Emo voi myös purra napanuoran poikki liian läheltä ja aiheuttaa tyrän syntymisen. 
Napatyrä hoidetaan leikkauksella, jossa vatsanpeitteen reikä ommellaan kiinni. Hyvin 
pieniä napatyriä ei yleensä tarvitse hoitaa, eivätkä ne haittaa koiraa. Kasvattaja on 
velvollinen kustantamaan napatyräleikkauksen.  
 
Napatyrää esiintyy rodulla satunnaisesti. Toivomuksena on, että tapauksista 
ilmoitettaisiin jalostustoimikunnalle. 
 
PIILOKIVES: 
Rodulla esiintyy piilokives/-kiveksiä. Tällöin uroksen kives/kivekset eivät ole laskeutuneet 
kivespussiin. Piilokiveksistä yksilöä ei saa käyttää jalostukseen. Ei ole suositeltavaa, että 
molempien paritettavien koirien lähisukulaisissa olisi tällaisia yksilöitä. Voi periytyä myös 
nartun kautta. 
 
LISÄÄNTYMISONGELMAT: 
Rodulla on jonkun verran lisääntymisongelmia. Suomessa tehdyn väitöskirjatutkimuksen 
mukaan (lähde 28) irlanninsusikoirauroksissa on todettu steriliteettiä kivessurkastuman 
seurauksena. Kyseessä ei ole vain suomalaisten irlanninsusikoirien ongelma. 
Ulkomaantuonneissa on yhtälailla esiintynyt steriliteettiä, astumisinnokkuuden puutetta 
ja kivessurkastumaa. Rotujärjestö avasi synnytysvaikeuksia koskevan internetkyselyn 
loppuvuodesta 2012. Kyselyyn vastasi 13 kasvattajaa.  
 
 
INFEKTIOHERKKYYS: 
Rodulla on myös yleistä infektioherkkyyttä. Esim. kennelyskän jälkitautina tulee hyvin 
usein keuhkokuume, joka on hyvin raju ja vaarallinen irlanninsusikoiralle. 
Keuhkokuumetta esiintyy hyvin nuorillakin koirilla. Virtsatietulehdukset nuorilla 
pennuilla ovat melko yleisiä. Sairaus hoidetaan antibiootein. Perinnöllisyys tai 
muutenkaan infektioherkkyyden syyt eivät ole tiedossa.  
(Lähdeteokset 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,16,19,20), (Liite 5) 
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KEUHKOKUUME 
 
Keuhkokuumetta esiintyy primaari- ja sekundaarisena muotona esimerkiksi 
aspiraatiopneumoniana. Aspiraatiopneumonia voi johtua esimerkiksi äänihuulten 
osittaisesta halvauksesta, jolla voi olla yhteys myös kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa.  
Yleisimmät näkyvät oireet keuhkokuumeessa ovat: koira haukkoo henkeään, 
mahdollisesti rohisee, kuolaa, köhii, sekä pitää monesti kaulaa ojennettuna eikä suostu 
menemään makuulle.  Usein koira on käynyt ulkona, syönyt ihan normaalisti, kunnes 
oireilu alkaa yllättäen. Koiran kuume nousee nopeasti jopa yli 40 asteen. Nopea 
eläinlääkärin apu on tarpeen, jotta elimistön hapetus toimii, sydämen kuormitus 
minimoidaan ja paraneminen lähtee mahdollisimman pian käyntiin.  
 
Äkillisesti alkanut niin kutsuttu ”laukkaava keuhkokuume” voi tappaa koiran jopa parissa 
tunnissa. Oireita ovat muun muassa: koira on vaisu, seisoo kaula ojennettuna tai makaa 
rintansa päällä kaula ojennettua, hengitys rohisee ja koira saattaa kröhiä limaa. Tämä tila 
on vakava ja vaatii välitöntä eläinlääkärinhoitoa. 
 
Toisilla yksilöillä keuhkokuume uusii usein aiheuttaen keuhkoihin arpeutumista, joka 
taasen heikentää koiran hapen saantia. Aina tulisi pyrkiä selvittämään syy sille, miksi 
sairaus uusii, esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, ruokatorvenlaajentuma 
(ruokaa/vettä joutuu syödessä keuhkoihin) tai jokin muu altistava tekijä/sairaus. 
 
Tärkeintä on hakeutua hoitoon heti ja saada toimiva lääkitys, jotta paraneminen lähtee 
heti käyntiin. Tämän sairauden kanssa odottaminen heikentää selkeästi toipumista ja 
pahimmassa tapauksessa eläin menehtyy. Keuhkokuume irlanninsusikoirilla on 
hengenvaarallinen, joten siihen kannattaa suhtautua aina vakavasti. Vuosittain 
keuhkokuumeeseen arvioidaan kuolevan 2–4 koiraa. (Lähdeteokset 17,18) 
 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

 
Taulukko 10 Yleisimmät kuolinsyyt irlanninsusikoirilla. (Taulukko päivitetty 27.10.2015) 

Kuolinsyy  Keskim. elinikä Yhteensä 

Kasvainsairaudet, syöpä 6 vuotta 8 kuukautta 98 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 6 vuotta 5 kuukautta 70 

Sydänsairaus 5 vuotta 11 kuukautta 60 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 9 vuotta 3 kuukautta 43 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  4 vuotta 9 kuukautta 32 

Luusto- ja nivelsairaus 4 vuotta 9 kuukautta 30 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 4 vuotta 3 kuukautta 25 

Hengitystiesairaus 5 vuotta 7 kuukautta 20 

Tapaturma tai liikennevahinko 3 vuotta 8 kuukautta 18 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 6 vuotta 7 kuukautta 14 
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Selkäsairaus 5 vuotta 11 kuukautta 14 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 7 vuotta 4 kuukautta 11 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 5 vuotta 11 kuukautta 10 

Immunologinen sairaus 4 vuotta 8 kuukautta 7 

Hermostollinen sairaus 4 vuotta 3 kuukautta 4 

Synnytysvaikeus 3 vuotta 11 kuukautta 4 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 vuotta 7 kuukautta 3 

Sisäeritysrauhasten sairaus 4 vuotta 7 kuukautta 3 

Kadonnut 4 vuotta 3 kuukautta 2 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 5 kuukautta 2 

Silmäsairaus 5 vuotta 4 kuukautta 1 

Kaikki yhteensä 6 vuotta 1 kuukautta 471 

 
Taulukosta näkee että yleisin kuolinsyy irlanninsusikoirilla on kasvainsairaudet tai syöpä. 
Seuraavaksi yleisin on sydänsairaus.  

4.3.4 Lisääntyminen 

 
Pentujen keskimääräinen syntymäpaino on noin 500–700 g. Tästä ei ole olemassa 
vuositilastoa mutta kasvattajapäivillä suoritetussa kyselyssä paikalla olleet kasvattajat 
olivat yksimielisiä tästä. 
 
  
Taulukko 11 Pentuekoko vuosina 2001–2012 

Vuosi 2012 2011 2010 2009

Pentuekoko 6,3 6,5 5,5 6,4

Vuosi 2008 2007 2006 2005

Pentuekoko 6,0 6,1 6,2 7,4

Vuosi 2004 2003 2002 2001

Pentuekoko 7,1 6,9 6,3 5,8  
 
Kyselyn perusteella irlanninsusikoirilla on 3–20 % astumishaluttomia uroksia, joiden 
ulkomuodollisista meriiteistä huolimatta niitä ei tulisi käyttää jalostukseen. Lukumäärä 
perustuu omistajien omiin arvioihin eikä näin ollen ole faktatietoa. Lisääntymishalukkuus 
on vahvasti perinnöllistä, ja sitä ei tulisi heikentää missään tapauksessa. Kivesten 
dystrofia, jota rodussa on jonkin verran, aiheuttaa haluttomuutta astua. Koosta tai 
rakenteesta johtuvia astumisvaikeuksia ei rodussa ole. Nartuilla on jonkin verran 
tiinehtyvyysongelmia, mutta on hyvin vaikea sanoa johtuuko tämä uroksesta vai 
nartusta, koska niitä ei tutkita. Tutkiminen on myös asiantuntijoiden mukaan hankalaa, 
koska niin moni asia vaikuttaa tiinehtyvyyteen, ja seuraavassa juoksussa tai astutuksessa  
ongelma on jo voinut korjaantua. Ruotsalaisen vakuutusyhtiön julkaisemien 
korvaushakemusten syiden/rotu mukaan irlanninsusikoirilla olisi paljon 
synnytysongelmia. Tämä ei kuitenkaan ole kasvattajien kokemus, vaikkakin 
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keisarileikkauksia tehdään rodussamme myös Suomessa. Kasvattajille osoitetussa 
kyselyssä keisarileikkauksiin liittyen, vastausten määrä on liian pieni, jotta varmuutta 
keisarileikkausten määristä voitaisiin arvioida. Keskusteluissa keisarileikkausten syyksi on 
useimmiten nimetty polttoheikkous tai nartun väsyminen. Suomessa, kuten myös 
ulkomailla, tehdään keisarileikkauksia nartusta riippumattomista syistä.  Useimmat 
nartut hoitavat pentunsa erinomaisesti eikä hoidossa tai sen aloittamisessa ole koettu 
minkäänlaisia ongelmia. Useimmat kasvattajat valvovat pentueiden pari ensimmäistä 
elinviikkoa pentulaatikon vieressä erityisesti imetysvaiheen, jotta emä ei vahingossa 
makaisi pentuja hengiltä. Osa nartuista on hyvinkin varovaisia pentujen kanssa, osa niin 
innoissaan pennuistaan ja imetyksestä että eivät aina ehdi katsoa jääkö joku alle.  
Pentukuolleisuutta on satunnaisesti, harvemmin menetetään koko pentue. Mahdollisista 
kuolinsyyn tutkimustuloksista ei ole tiedotettu jalostustoimikunnalle. Kuten 
pentukuolleisuutta, myös synnynnäisiä vikoja ja epämuodostumia on satunnaisesti, 
lähinnä kitalakihalkiota. Maksashuntit tulevat ilmi myöhemmällä iällä tehtyjen testien 
avulla.  
 
Olennaisesti irlanninsusikoirat synnyttävät itse, ja jos narttu vain on hyvässä 
lihaskunnossa, ei ongelmia yleensä tule. Pentuja syntyy keskimääräisesti 5–7 per pentue 
ja emä hoitaa ne yleensä itse.   

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset 
piirteet 

Huolimatta erittäin suuresta koostaan ei irlanninsusikoiralla ole sellaisia anatomisia 
piirteitä, että rodussa voisi katsoa olevan alttiutta sairauksille tai hyvinvointiongelmille. 
Koska irlanninsusikoirassa ei tulisi olla mitään liioiteltuja piirteitä eikä iso kokokaan ole 
itseisarvo, ei rodun rakenteessa ole lisääntymistä vaikeuttavia piirteitä. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja 
lisääntymisessä 

Rodussa tunnetut sairaudet ovat vaikeita vastustaa, koska niiden periytymistapaa ei 
tunneta ja monet tulevat ilmi vasta jalostusiän jälkeen. Yleisimmät kuolinsyyt, syövät ja 
sydänongelmat puhkeavat monessa tapauksessa vasta 4–6 ikävuoden aikoihin. Tällöin 
koiria on jo ehditty käyttää jalostukseen. Mahdollisimman pitkäikäisten urosten 
käyttäminen voisi hieman auttaa, mutta useasti sperman laatu on jo heikentynyt. 
Lisääntyneet muut löydökset silmätutkimuksissa antavat aihetta keskustelulle, miten 
näiden kanssa kannattaisi menetellä. Muissa maissa tehdyt tutkimukset osoittavat että 
ongelma on koko kannassa. Atopia tuntuu olevan lisääntymässä. Epilepsiaa on jonkin 
verran, ja sitä tiedetään olevan muualla maailmassa jopa niin paljon, että mahdollisen 
pentueen epilepsiatodennäköisyyksiä pystytään laskemaan.  
 
Rodussa on jonkin verran ylä- ja alapurentaa, mutta näitäkin yleisempi ongelma on 
alaleuan kapeus. Tässä koiran alaleuka on niin kapea, että alakulmahampaat tai -hammas 
painuvat yläleuan ikeneen tai jopa kitalakeen. Tämä aiheuttaa koiralle jatkuvaa särkyä ja 
jopa paiseita ja mätäonkaloita suussa.   
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Irlanninsusikoiran kasvuaika voi olla ongelmallinen, mutta nykytietämyksen avulla on 
kasvuhäiriöiden määrä saatu laskemaan. Uutena ongelmana on ylipaino, joka 
jättikokoisella rodulla aiheuttaa nopeastikin hyvinvointia alentavia ongelmia mm. niveliin 
ja sydämelle. Lisääntymisessä tulisi huomioida mahdollisimman voimakkaasti 
luonnollinen astuminen, jotta haluttomia uroksia ei käytettäisi ja täten entisestään 
heikennettäisi astumishalukkuutta. 
 

4.4 Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä  

IRLANNINSUSIKOIRA  
(IRISH WOLFHOUND) 
Alkuperämaa: Irlanti 
KÄYTTÖTARKOITUS: Irlanninsusikoiria käytettiin Irlannissa 1600-luvun loppupuolelle 
saakka susien ja hirvieläinten metsästyksessä. Myös Manner-Euroopassa niillä 
metsästettiin susia, jotka siihen aikaan olivat kiusana laajoilla alueilla. 
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tiedetään, että Manner-Euroopan kelteillä oli vinttikoirarotu, 
joka luultavasti polveutui egyptiläisissä maalauksissa kuvatuista vinttikoirista. 
Mannereurooppalaisten serkkujensa tavoin Irlannin keltit olivat kiinnostuneita 
suurikokoisten ajavien koirien kasvatuksesta. Näillä suurilla irlantilaisilla koirilla oli joko 
sileä tai karkea karvapeite. Myöhemmin, mahdollisesti Irlannin ilmaston vuoksi, 
karkeasta karvasta tuli vallitseva. Eräs roomalainen konsuli kirjoitti näistä koirista 
ensimmäisen kerran vuonna 391 jKr, mutta ne olivat vakiintuneet Irlantiin jo ajanlaskun 
ensimmäisellä vuosisadalla, jolloin Setanta (irlantilainen soturi, joka mm. joutui 
työskentelemään isäntänsä Culanin koirana) muutti nimensä Cu-Chulainniksi (Culanin 
koira). Ensimmäiseltä vuosisadalta on myös maininta Uisneachista (yksi Irlannin 
kansallissankareista), joka perheineen otti 150 koiraa mukaansa pakomatkalleen 
Skotlantiin. Irlantilaiset koirat olivat epäilemättä skotlanninhirvikoirien esivanhempia. 
Irlantilainen koirapari oli arvostettu lahja Euroopan, Skandinavian ja muidenkin maiden 
kuninkaallisten keskuudessa keskiajalta aina 1600-luvulle asti. Koiria lähetettiin 
Englantiin, Espanjaan, Ranskaan, Ruotsiin, Tanskaan, Persiaan, Intiaan ja Puolaan. 1400-
luvulla jokainen Irlannin kreivikunta velvoitettiin ylläpitämään 24 susikoiraa 
suojelemassa viljelijöiden karjaa susien aiheuttamilta tuhoilta. Cromwellin laki vuodelta 
1652 kielsi susikoirien maastaviennin, ja se auttoi kannan säilymisessä jonkin aikaa. 
Susien vähittäinen häviäminen ja koirien jatkuva ulkomainen kysyntä pienensi 
susikoirakannan lähes sukupuuttoon 1600-luvun lopulla. 
 
Kiinnostus rotuun elpyi Irlannin nationalismin kasvamisen myötä 1800-luvun lopulla. 
Irlanninsusikoirasta tuli Irlannin kulttuurin ja kelttiläisen menneisyyden elävä symboli. 
Noihin aikoihin määrätietoinen harrastaja, kapteeni G.A. Graham onnistui hankkimaan 
itselleen joitakin yksilöitä harvoista jäljelle jääneistä irlantilaisista susikoiratyyppisistä 
koirista. Risteyttämällä niihin skotlanninhirvikoiria ja satunnaisesti venäjänvinttikoiria ja 
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tanskandoggeja hän sai aikaan tyypin, joka periytyi puhtaana sukupolvesta toiseen. Tämä 
hyväksyttiin lopulta rodun oikeutetuksi elvytykseksi. Irlannin Kennelklubi myönsi 
irlanninsusikoirille oman luokan näyttelyssään huhtikuussa 1879, ja rotuyhdistys 
perustettiin vuonna 1885. Irlanninsusikoira nauttii jälleen samantapaista arvostusta kuin 
keskiajalla. Nykyään niitä omistetaan ja kasvatetaan melko runsaasti Irlannin 
ulkopuolellakin. 
 
YLEISVAIKUTELMA: Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen kuin 
tanskandoggi, kuitenkin voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se yleistyypiltään 
muutoin muistuttaa. Se on suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä, hyvin lihaksikas ja 
vahvarakenteinen, silti tyylikäs. Liikkeet ovat vaivattomat ja tehokkaat, pää ja kaula 
ryhdikkäät, häntä on kärjestään hieman ylöspäin kaartunut. Tavoitteena on suuri koko, 
jolla tarkoitetaan säkäkorkeutta ja oikeassa suhteessa olevaa rungon pituutta. On 
toivottavaa saada keskimääräinen säkäkorkeus vakiintumaan uroksilla 81–86 cm:iin. 
Rodun tulee ilmentää voimaa, toiminnallisuutta, rohkeutta ja sopusuhtaisuutta. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: ”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
PÄÄ: Pitkä, tasainen ja korkea-asentoinen. Otsaluut ovat vain hieman koholla, silmien 
välissä on hyvin vähäinen uurre. 
KALLO-OSA: Ei liian leveä. 
KUONO-OSA: Pitkä ja kohtalaisesti kapeneva. 
PURENTA: Ihannepurenta on leikkaava, tasapurenta hyväksytään. 
SILMÄT: Tummat. 
KORVAT: Pienet, ruusukorvat kuten englanninvinttikoiralla. 
KAULA: Melko pitkä, hyvin vahva ja lihaksikas, kauniisti kaartunut, ei löysää 
leuanalus- eikä kaulanahkaa. 
RUNKO: Pitkä; kylkiluut ovat taakse ulottuvat. 
SELKÄ: Mieluummin pitkä kuin lyhyt. 
LANNE: Hieman kaareva. 
LANTIO: Lonkkien kohdalla hyvin leveä. 
RINTAKEHÄ: Erittäin syvä ja kohtalaisen leveä; eturinta on leveä. 
ALALINJA: Selvästi ylösvetäytynyt. 
HÄNTÄ: Pitkä ja hieman kaartuva, kohtalaisen paksu ja runsaskarvainen. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT 
LAVAT: Lihaksikkaat ja viistot, korostavat rinnan leveyttä. 
KYYNÄRPÄÄT: Selvästi rungon alla, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KYYNÄRVARRET: Lihaksikkaat, voimakasluustoiset ja täysin suorat. 
KÄPÄLÄT: Kohtalaisen suuret ja pyöreät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat 
hyvin kaarevat ja tiiviisti yhdessä; kynnet hyvin vahvat ja kaarevat. 
TAKARAAJAT 
REIDET: Pitkät ja lihaksikkaat. 
POLVET: Kauniisti kulmautuneet. 
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SÄÄRET: Pitkät, vahvat ja hyvin lihaksikkaat. 
KINTEREET: Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET: Vaivattomat ja tehokkaat. 
 
KARVAPEITE 
KARVA: Karheaa ja kovaa rungossa, raajoissa ja päässä; erityisen karkeaa silmien 
yläpuolella ja parrassa. 
VÄRI: Hyväksytyt värit ovat harmaa, juovikas (brindle), punainen, musta, 
puhtaanvalkoinen, kellertävä (fawn) tai mikä tahansa skotlanninhirvikoirilla esiintyvä 
väri. 
 
KOKO JA PAINO 
SÄKÄKORKEUS: Toivottu keskikorkeus on uroksilla 81–86 cm, minimikorkeus uroksilla 79 
cm ja nartuilla 71 cm. 
PAINO: Minimipaino on uroksilla 54,5 kg ja nartuilla 40,5 kg. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 
virheen vakavuuteen. Liian kevyt tai liian raskas pää; liian korostuneet otsaluut; 
vaaleanpunaiset tai maksanruskeat silmäluomet; muun väriset kuin mustat huulet ja 
kirsu; hyvin vaaleat silmät; suuret, litteinä riippuvat korvat; lyhyt kaula; runsas 
leuanalusnahka; liian lyhyt runko; liian kapea tai liian leveä rintakehä; painunut, notko- 
tai aivan suora selkä; liikaa kiertynyt häntä; vääntyneet eturaajat, periksiantavat ranteet; 
kierteiset käpälät, hajavarpaisuus; heikko takaosa ja yleinen lihaksettomuus. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespussiin. 
 
Rotumääritelmä kuvaa tasapainoista hyvin liikkuvaa peruskoiraa. Irlanninsusikoirassa ei 
tule olla liioiteltuja yksityiskohtia. Se on itsessään eräänlainen äärimmäisyystuote suuren 
kokonsa vuoksi, mutta sitä se on ollut koko historiansa ajan. Rotu on säilynyt melko 
muuttumattomana. Toki tämän päivän koirissa on havaittavissa ruokinnassa tapahtuneet 
muutokset. Irlanninsusikoira on laukkaavista roduista suurin ja kookkain. Siinä yhdistyvät 
voima ja nopeus. Sen on oltava suurikokoinen, kunnioitusta herättävä, hyvin lihaksikas ja 
vahva, silti tyylikkäästi rakentunut. Sen liikkeiden tulee olla vaivattomat ja tehokkaat. 
Kokonaisuus ja yleisvaikutelma ovat aina yksityiskohtia tärkeämmät. 
 
Ulkomuodollisesti laatuhaarukka on kovin lavea. Koirien mittasuhteet, rotutyypilliset 
linjat sekä vahvuus edustavat parhaimmiston kohdalla rotumääritelmän vaatimuksia 
oikeasta yleisvaikutelmasta. Näillä koirilla on myös hyvät liikkeet, vaivattomat ja 
tehokkaat, vaikka koirat eivät aina näyttely-ympäristössä kovin innostuneita olekaan. 
 
Rotu on säilynyt lähes ennallaan, kun taas monet muut rodut ovat muuttuneet 
huomattavasti viimeisten 50 vuoden aikana. Yksi syy saattaa olla suuri koko. Sitä ei voi 
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jalostaa kookkaammaksi ja/tai vankemmaksi ilman, että tyyppi muuttuisi. Se ei olisi enää 
vinttikoira, eikä se liikkuisi kuin vinttikoira. Mikäli haluaa jalostaa irlanninsusikoiraa 
kevyemmäksi ja näyttävämmäksi, se menee helposti ”yli”, sekin on havaittu. Tulokset 
muistuttavat enemmän skotlanninhirvikoiraa kuin irlanninsusikoiraa. Tyyppierot ovat 
suhteellisen pieniä verrattuna moneen muuhun rotuun, joten olisi ehkä parempi puhua 
erityylisistä kuin erityyppisistä irlanninsusikoirista. Tätä taustaa vasten voimme olla 
optimistisia, että rotu säilyy tulevaisuudessakin samanlaisena. 
 
Irlanninsusikoiran koko on tärkeä, mutta siitä ei saa tulla itsetarkoitus. Kokoa ei koskaan 
saa ihannoida terveen rakenteen kustannuksella. Koon alarajat: urokset 79 cm/54,5 kg, 
nartut 71 cm/40,9 kg. Suositeltava keskikorkeus uroksilla on 81–86 cm. Tasapainoisuus, 
sopusuhtaisuus ja rotutyypilliset liikkeet ovat ulkomuotojalostuksessa tärkeämmät kuin 
pelkkä koko. Meidän ei tule jalostaa näyttelytähtiä vaan terveitä, hyväluonteisia koiria.  
 
 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset  

 
Taulukko 12 Näyttelykäyntimäärät suhteessa syntyneisiin irlanninsusikoiriin vuosina 2003–2012 

Syntymävuosi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Syntynyt [kpl] 93 135 141 125 136 172 169 140 168 180

On saannut T tai paremman 

laatuarvostelun
61 73 81 73 81 111 101 86 101 55

66 % 54 % 57 % 58 % 60 % 65 % 60 % 61 % 60 % 31 %  
 
Taulukko 13 Laatuarvostelut irlanninsusikoirilla vuosina 2004–2012 

Vuosi SA ERI EH H T HYL EVA

2012 565 986 262 64 3 2 6

2011 553 912 266 42 4 5 1

2010 - 736 285 74 2 5 4

2009 - 750 326 104 7 9 8

2008 - 636 327 72 7 2 4

2007 - 599 285 46 1 2 4

2006 - 664 260 63 3 0 2

2005 - 516 278 79 7 13 8

2004 - 496 227 92 8 4 3  
 
Irlanninsusikoirat käyvät melko ahkerasti näyttelyissä. Vuosina 2003–2012 syntyneistä 
koirista ka. 57,2 % on käynyt näyttelyssä. Laatuarvostelussa hieman yli puolet ERIn 
saaneista koirista saa myös SA:n ja ERIn saaneita on noin 3,7 kertaa enemmän kuin EH:n 
saaneita koiria. Keskimäärin 4 koiraa vuodessa saa arvion HYL. Tämä on noin 0,4 % 
näyttelykäynneistä. Näyttelyarvosteluiden perusteella rodun tilanne on hyvä.  
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4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus  

 
Irlanninsusikoiran tulee olla tasapainoinen, hyvin liikkuva vinttikoira. Saalistettavan 
eläimen takia on iso koko ollut tärkeä, mutta kokoa ei saa ihannoida terveen rakenteen 
kustannuksella. Ihannekokoihin tulisi jalostuksessa pyrkiä. Tasapainoisuus, 
sopusuhtaisuus ja rotutyypilliset liikkeet ovat ulkomuotojalostuksessa tärkeämmät kuin 
pelkkä koko. 
 
Rotu on pysynyt pitkään melko samanlaisena, ja nykykoiran rakenne sallisi 
käyttötarkoituksen johon se on aikoinaan kehittynyt. 
 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja 
rakenneongelmista 

 
 
Yhtenä ongelmana tällä hetkellä ovat liikkeet, joista puuttuu rytmitys. Seistessä erittäin 
hyvän kokonaiskuvan omaavat koirat saattavat liikkua kuin etu- ja takaliikkeet kuuluisivat 
eri koirille. Myös pettäviä takaliikkeitä esiintyy. Joskus koira saattaa näyttää liikkuessaan 
vetävän itseään eteenpäin eturaajoillaan, takaosa on voimaton ja takatyöntö puuttuu. 
Koirat eivät kanna itseään ja niiden olemuksesta puuttuu ryhdikkyys. Valitettavasti 
tällaisia koiria palkitaan myös näyttelyissä. 
 
Irlanninsusikoiran ongelmia ovat väärät mittasuhteet, rodulle ei-tyypilliset, kulmikkaan 
vaikutelman antavat linjat sekä yleinen keveys ja ilmavuus. Edelleen esiintyy jyrkkiä 
lantioita, jotka yhdessä hyvin avointen kulmausten kanssa lyhentävät kokonaisuuden 
epätyypilliseksi. Toisaalta ylikulmautuneita koiria ei tulisi suosia. Lyhyt, jyrkkä lantio, jota 
esiintyy silloin tällöin, vaikuttaa huonontavasti koiran liikkeisiin. Rumia, korkeita 
kippurahäntiä on edelleen runsaasti.  
 
Yksityiskohdista mainittakoon pää, silmät, korvat, pigmentti sekä turkki. Parhaimmistolla 
on erittäin hyvä pää: oikein muodostunut luusto, tummat silmät, hyvät korvat ja oikea 
”irlantilainen” ilme hyvällä pigmentillä. Yhtenä ongelmana päässä on liian kapeat 
alaleuat. Toinen tai molemmat alakulmahampaat ovat väärillä paikoilla ja painavat 
pahimmillaan kitalakeen. Liian kapean alaleuan tulisi vaikuttaa palkintosijaa alentavasti 
näyttelyssä. Muita pään ongelmia ovat vieraat, hieman kovat ilmeet sinänsä hyvin 
muodostuneessa päässä. Myös liian karkeita kallo-osia on edelleen. Silmien pyöreä 
muoto ja vaalea väri ovat lisääntyneet. Epätyypillisiä lappukorvia (korvasta puuttuu 
taitteet ja se roikkuu pään sivulla lappuna) on, ja tällä hetkellä kauniit pienet ruusukorvat 
ovat vähemmistönä. Pigmentit ovat pääsääntöisesti hyvät, joillakin yksilöillä vaihtelu 
kesän ja talven välillä on melko voimakas. Osittain rikkonainen huulipigmentti on 
suhteellisen yleistä. 
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Oikeantyyppisen karkean turkin omaavien koirien määrä on vähentynyt. Turkin laatuun 
ja määrään tulee kiinnittää huomiota. 
 
Liian kapeat alaleuat ovat irlanninsusikoirilla ongelmana. Myös Kennelliitto on liittänyt 
tästä asiasta huomautuksen ulkomuototuomareille tehtyyn vihkoon, jossa on lueteltu eri 
rotujen terveydellisiä ongelmia ulkomuototuomareiden tiedoksi. 42 koiraa on saanut 
arvosanan HYL, 41 johtui hampaista/purennasta tai leuoista. 1 HYL johtui siitä että koira 
ei antanut koskea. Tämä on melko pieni luku jos lasketaan, että vuosina 2003–2012 
syntyneistä koirista ka. 57,2 % on käynyt näyttelyssä, eli 10 vuoden aikana 880 (käyntejä 
1537 kpl). 
 
 

5 Yhteenveto aiemman jalostuksen tavoiteohjelman 
toteutumisesta 

 
Irlanninsusikoirien ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin yhdistyksen 
kevätkokouksessa 18.3.1995, ja se vahvistettiin Suomen Kennelliitossa 2.5.1995. Toinen 
tavoiteohjelma on hyväksytty Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 
toukokuussa 2003. 
 
Luonteen suhteen ei ole tapahtunut muutoksia, ei parempaan eikä huonompaan 
suuntaan. Ulkomuotojalostuksen painopistealueista todettakoon, että tyypin ja 
päätyypin säilyttäminen ovat olleet ja tulevat aina olemaan tärkeitä. Etuosien suhteen ei 
ole juurikaan tapahtunut muutosta parempaan. Lantion rakennevirheitä esiintyy 
edelleen. 
 
Kasvattaminen Suomessa on vapaata, varsinkin, koska rotu ei kuulu PEVISAn piiriin. 
Rotujärjestöjen jalostustoimikunnat ovat hieman hankalassa tilanteessa, toisaalta pitäisi 
saada kerättyä luotettavaa tietoa mahdollisimman paljon, toisaalta ollaan täysin 
kasvattajien ja rotua harrastavien henkilöiden ilmoitushalukkuuden varassa. 
Pakkokeinoin tilanne ei parane, eivätkä sellaiset kuulu nykypäivän työkaluihin. Asiaa 
saattaisi parantaa se, että Suomen Kennelliitto omalla arvovallallaan auttaisi tiedon 
keräämisessä eläinlääkäreiltä. Yhteiskuntajärjestelmäämme kuuluvaa 
salassapitovelvollisuutta pitää kunnioittaa, eikä kysymys olisi yksittäisistä tiedoista vaan 
roduilla esiintyvistä yleisimmistä sairauksista sekä niiden ilmenemistiheydestä. Tämä 
auttaisi huomattavasti konkreettisten yhteenvetojen tekemistä. Rotujärjestö pyrkii kaikin 
tavoin tällä hetkellä koulutustilaisuuksissaan ja järjestämillään kasvattajapäivillä 
edistämään irlanninsusikoirilla hyvää terveyttä, säilyttämään toivottua luonnetta ja 
ylipäätään edesauttamaan hyvää koiran pitoa. Koulutuksella pyritään avoimeen 
kanssakäymiseen kasvattajien välillä. 
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5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

 
Käytetyimmät jalostusurokset ovat näyttelyissä palkittuja ja useimmat vielä 
ulkomuotovalioita. Vastaava tila on myös jalostusnartuissa. Vielä emme voi tehdä 
yhteenvetoja terveystutkimusten tuloksista koirien jälkeläisissä, koska suositellut 
silmätutkimukset ovat olleet vasta 2 vuotta voimassa. Tämän tavoiteohjelman 
tavoitteissa pyritään saamaan ensimmäiset vertailut tutkituista jalostuskoirista ja niiden 
jälkeläisistä. 
 
Rodussa on vain muutamia yksilöitä joilla löytyy luonnetuloksia. Terveystuloksia on vasta 
muutamalta vuodelta enemmän, joten niiden avulla ei voida tehdä johtopäätöksiä. Tämä 
kohta on tulevan jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteissa. 
 

5.2  Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen  
 
Seuraavassa taulukossa esitellään viime tavoiteohjelman tavoitteiden toteutuminen: 
 
Taulukko 8 Edellisen tavoiteohjelman tavoitteiden toteutuminen 

Vuosi Tavoite Toimenpide Tulos 

2007 Irlanninsusikoiralla 
esiintyvän portokavaalisen 
shuntin esiintymisen 
selvittäminen 
Luonnekysely 

Kerätään testattujen 
pentueiden tulokset 

Yhteenveto 
shunttitilanteesta  
valmistunut 2007 
loppuvuonna.  
Tehty ja julkaistu 

 2008 Luonteiden kartoitus Selvitys luonteista, 
perustuen testattuihin 
koiriin 

Toteutumatta, koiria 
testattu hyvin vähän 
populaatioon nähden, 
irlanninsusikoiran 
ideaaliluonteen 
määrittely tekemättä. 

2009 Kaikista silmätarkastusten 
tuloksista yhteenveto ja 
väliraportti sekä 
jatkosuunnitelma. 
Terveyskyselyvastausten 
yhteenveto   

Tehty Yhteenveto tehty ja 
esitetty mm. 
kasvattajapäivillä ja 
yhdistyksen lehdessä 
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  Yhteenveto jalostus-
urosrekisterin toiminnasta/ 
toimivuudesta ja 
jatkotoimenpiteet 

Tehty Yhteenveto tehty ja 
esitetty 

2010 Pentu- ja astutus- 
vastauskaavakkeiden 
vastausten yhteenveto. 

  Tekemättä, kaavakkeet 
jääneet pois käytöstä  
2007 

2011 Silmäsairauksien 
tutkimustuloksista 
loppuyhteenveto ja 
jatkotoimenpiteet 

Tutkimuksia jatkettu Tehty ja esitetty 
jäsenistölle  

  Persoonallisuusprofiilitulos- 
ten yhteenveto 

Persoonallisuusprofiili 
keskeytetty MH-
kuvauksen tultua 

 

2012 Jalostuksen 
tavoiteohjelman päivityksen 
aloittaminen 
 

Aloitettu mm. 
kasvattajapäivillä 
tiedon keräämisellä 

Tehty 

2013 Loppuyhteenveto 
kuluneesta jalostuksen 
tavoiteohjelmasta ja sen 
päivittäminen. 
  

  
  

  
  

 

6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
 
 
Irlanninsusikoira on tänä päivänä lähinnä seurakoira. Sitä ei voi käyttää aktiiviseen 
metsästykseen. Pieni osa rodun harrastajista kilpailuttaa koiriaan vinttikoirien 
maastojuoksukilpailussa, ja suomalaisilla koirilla on ollut myös menestystä 
kansainvälisissä arvokilpailuissa ulkomailla. Vuosittain maastokilpailuissa kilpailee 
kuitenkin <20 koiraa, kun rekisteröintimäärät vuosittain ovat keskimäärin 160 koiran 
luokkaa.  
 
Rodun taso on Suomessa hyvä, ja voimme olla ylpeitä koiristamme. Irlanninsusikoiraa 
jalostetaan lähinnä seurakoiraksi, ja tärkeimpänä kriteerinä tulee olla hyväluonteinen, 
terve koira.  
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Luonteen suhteen ei ole tapahtunut muutoksia, ei parempaan eikä huonompaan 
suuntaan. Rodun hyvä taso perustuu siihen että sillä on vakiintunut ja vastuullinen 
harrastajakunta eikä se ole koskaan ollut muotirotu. Ulkomuotojalostuksen 
painopistealueista todettakoon, että tyypin ja päätyypin säilyttäminen ovat olleet ja 
tulevat aina olemaan tärkeitä. Etuosien suhteen ei ole juurikaan tapahtunut muutosta 
parempaan. Lantion rakennevirheitä esiintyy edelleen. Liikkeet tulisi saada paremmiksi. 
 
Kapea alaleuka aiheuttaa koirille kipua ja tulehduksia, ja tähän täytyy kiinnittää 
huomiota ongelman vähentämiseksi ja lopulta hävittämiseksi rodusta. Silmäongelmat on 
tiedostettu, ja kasvattajat tutkituttavatkin kasvattejaan ennen mahdollista 
jalostuskäyttöä.  
 
Vaikka rotu onkin säilynyt hyvin, muotivirtaukset voivat olla kohtalokkaita. Tässä 
suhteessa ulkomuototuomareiden merkitys on suuri, koska kasvattajat kasvattavat sitä 
mitä tuomarit palkitsevat. Sekä liian jaloja että liian raskaita irlanninsusikoiria näkyy 
silloin tällöin. 
 
Suuri uhkakuva rodun tulevaisuudelle on geenipoolin pieneneminen. Rodussa, jossa 
geneettiset pullonkaulat ovat kuuluneet historiaan, pienentynyt geenipooli on aina myös 
tarkoittanut terveyden heikkenemistä. Mikäli vastaavaa tapahtuisi nykypäivän 
yhteiskunnassa, se saattaisi olla kohtalokasta rodulle. Tätä taustaa vasten pitäisi olla 
helppoa motivoida kasvattajia ja uroksen omistajia huolehtimaan populaation 
kokonaisrakenteesta sekä kiinnittämään huomiota siitoskoirien terveyteen. Toisaalta on 
täysin realistista ajatella, että DNA-tutkimukset tulevat avuksi, kun halutaan laajentaa 
geenipoolia ja/tai säilyttää se riittävän laajana. Tekniikka ja tietous ovat kehittyneet niin 
valtavasti tämän tieteen saralla parin viime vuoden aikana, että on erittäin viisasta ottaa 
niiden tuoma tieto avuksi jo lähivuosina irlanninsusikoiraa jalostettaessa. Tarkoituksena 
on tehdä rodussa DLA-tyypityksen seurauksena laajempi DNA-tyypitys.  
 

6.2  Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

 
Nämä vaatimukset toimivat rotujärjestön omina jalostuskriteereinä, kyseessä eivät ole 
Kennelliiton määräykset. Sanaa suosittelu käytetään toivomuksen, ei vaatimuksen tai 
edellytyksen yhteydessä. 
 
Ikävaatimukset: Nartun on oltava vähintään 24 kuukauden ikäinen ennen ensimmäistä 
astutusta. Narttu ei saa olla yli 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut ilman 
perusteltua syytä. Yli 7-vuotiasta narttua ei saa käyttää jalostukseen. Uroksen on oltava 
vähintään 15 kuukauden ikäinen kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa jalostukseen, ja 
yli 18 kk ikäinen seuraavan kerran käytettäessä. Olisi tarkoituksenmukaista käyttää 
vanhempia uroksia jalostukseen. 
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Läheinen sukusiitos: Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimusten täyttävien yhdistelmien 
sukusiitosasteen olisi oltava alle 6,25 %. Ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa rodun 
kantaa, ja tälläkin hetkellä suurin osa kasvattajista alittaa tämän vaatimuksen. Mikäli 
suunnitellun yhdistelmän sukusiitosaste nousee korkeammaksi kuin 6,25 %, laskettuna 
viiden (5) sukupolven mukaan, sen toteuttamiseksi on pyydettävä erikseen kirjallinen 
lupa jalostustoimikunnalta ja pentueen tuloksista on raportoitava jalostustoimikunnalle. 
 
Matadorijalostuksen vastustaminen: Jalostuksen tavoiteohjelman mukaan liiallista yhden 
uroksen käyttämistä tulee välttää. Suositus on, ettei yhden uroksen pentumäärä ylitä 5 % 
syntyneistä pennuista yhden koirasukupolven aikana (4 vuotta). Uroksen omistajan on 
omalta osaltaan huolehdittava, ettei pentujen määrä ylity. 
 
Esimerkiksi:  
vuosi   2010 2011 2012 2013 Yhteensä 
pennut   120    96  132   52 = 400 pentua 
 
5 % 400 pennusta on 20 pentua. Tämä tarkoittaa sitä, että  yhden uroksen jälkeläismäärä 
ei saa ylittää 20:tä jälkeläistä. Pentujen määrä lasketaan ottaen huomioon neljä edellistä 
kokonaista vuotta. 
 
Näyttelyvaatimukset: Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia ei täytä koira, josta ei ole 
riittäviä tietoja sen arvioimiseksi. Tarvittavat tiedot saadaan joko näyttelymenestyksen 
avulla tai jalostustarkastuksella tai jälkeläisnäytön perusteella. 
 
Jalostukseen käytettävällä nartulla on oltava vähintään kaksi (2) laatuarvostelun erittäin 
hyvä (EH) palkintoa virallisesta näyttelystä kahdelta eri tuomarilta. Toinen palkinnoista 
on saavutettava, kun narttu on vähintään 15 kuukauden ikäinen. Narttu voidaan 
hyväksyä jalostukseen käytettäväksi myös ainoastaan jalostustarkastuksen perusteella. 
 
Kasvattajan pyytäessä urosta siitokseen on sillä oltava vähintään yksi laatuarvostelun 
erittäin hyvä (EH) palkinto. Käytettäessä urosta useammin on sillä oltava kaksi (2) 
laatuarvostelun erittäin hyvä (EH) palkintoa. Uros voidaan hyväksyä siitokseen 
käytettäväksi myös ainoastaan jalostustarkastuksen tai jälkeläisnäytön perusteella. 
 
Kaikilta jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan voimassa oleva silmälausunto. 
Pakastesperman käyttö: Jos uros jonka spermaa aiotaan käyttää, on hengissä, tulee sillä 
olla voimassa oleva silmätutkimus. Ainoat poikkeukset silmäpeilauksen suhteen ovat: jos 
koira on kuollut ja siitä käytetään pakastetta (joka pakastettu ennen vuotta 2014), tai 
siemen on ulkomaista tai narttu astutetaan ulkomailla, silmälausuntoa ei vaadita. 
Alle 1-vuotiaalle koiralle tehty silmälausunto on voimassa yhden vuoden ja yli 1-
vuotiaalle koiralle tehty silmälausunto on voimassa kaksi vuotta. 
 
Yleisenä periaatteena pidetään sitä, että koiraa, jolla on lievä silmäsairaus, voidaan 
yhdistää terveen kumppanin kanssa. Koiraa, jolla on vakava silmäsairaus, ei suositella 
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jalostukseen.  ECVO -lomakkeessa kohdassa Kuvailevat kommentit ruksi kohdassa lievä, 
kohtalainen tai vakava.  
 
Kumppanin täytyy olla täysin terve:  
mRD  

PHTVL/PHPV 1 ja 2  
distichiasis  
nukleus, punktaatti ja sutura katarakta  
korneadystrofia  

PPM: 1–2  
muut lievät silmäsairaudet 
 
Ei suositella jalostuskäyttöön:  
gRD ja tRD  

PHTVL / PHPV: 3–6  
posterior polaarinen ja kortikaalinen katarakta  
papillan hypoplasia / mikropapilla  
Silmätarkastuksessa havaittu kiertynyt vilkkuluomi / operoitu vilkkuluomi: ei suositella 
jalostukseen. 
PRA  
 

Jos koiralla on tunnettu PRA-kantaja aikaisintaan kuudennessa sukupolvessa 
kummallakin puolella, ei ole merkitystä sillä, kuinka monesta suunnasta tunnettu PRA-
kantaja tulee. Ensimmäiseksi sukupolveksi lasketaan suunnitellun pentueen isä tai emä. 
Mikäli tunnettu PRA-kantaja tulee vain toisen vanhemman puolelta, ei 
sukupolvirajoitusta ole. Tämä linjaus on voimassa toistaiseksi. Tilanne muuttuu, mikäli 
PRA -tapauksia ilmenee Euroopassa. 
 

 
Luonne: 
Koiraa, joka on saanut kaksi kertaa laatupalkinnon hylätty luonteensa vuoksi näyttelystä 
24 kuukautta täytettyään, ei saa käyttää jalostukseen. Aggressiivista tai arkaa koiraa ei 
saa käyttää jalostukseen. 
 
 
Lisääntyminen: 
Jalostuksen tavoiteohjelman mukaan narttua tulisi käyttää jalostukseen korkeintaan 
kolme kertaa. Nartun kunnosta, pentueiden koosta ja nartun jalostusarvosta riippuen 
sillä voidaan teettää neljäs pentue jalostustoimikunnan harkinnan mukaan. 
 
Koira, joka ei astu tai anna normaalisti astua, ei myöskään täytä jalostuksen 
tavoiteohjelman asettamia vaatimuksia. 
 
Tuontisperman kohdalla noudatetaan SKL:n kulloinkin voimassa olevia määräyksiä. 
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Muita kriteereitä: 
Mikäli nartulle on tehty keisarileikkaus kaksi kertaa, sitä ei suositella enää käytettäväksi 
jalostukseen. 
 
Koko pentue on testattava portokavaalisen maksashuntin varalta. Maksashunttitestin 
tulokset toimitetaan jalostustoimikunnalle koko pentueesta yksilöityinä 
kokonaisuudessaan ja sappihappoarvoineen. Tulokset julkaistaan yhdistyksen toimesta. 
Tutkimustulokseksi riittävät yhden verinäytteen tulokset (sappihapot) otettuna 2 tuntia 
ruokailun jälkeen. Pennut testataan aikaisintaan 7 viikon iässä ja poikkeavat 
sappihappoarvot varmistetaan uudella verikokeella noin kaksi (2) viikkoa ensimmäisestä 
testistä. Tulokset toimitetaan yhdistykselle viimeistään kun pennut ovat 12 viikon ikäisiä. 
Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jolla on kahdessa pentueessa shunttijälkeläisiä. 
Yhdistelmää, josta on syntynyt shunttipentu/pentuja, ei saa uusia.  
 
Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia ei täytä yhdistelmä, joissa kummallakin 
jalostukseen käytettävällä koiralla on purentavika (ylä- tai alapurenta), tai yhdistelmä, 
jossa molemmilla jalostukseen käytettävällä koiralla on niin kapea alaleuka, että 
molemmat tai toinen alakulmahammas osuu kitalakeen. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia ei myöskään täytä yhdistelmä, jossa 
kummallakin jalostukseen käytettävällä koiralla on piilokiveksinen täysveli.  
 
Yhdistyksen pentuvälityksen kautta välitetään ainoastaan pentuja, jotka täyttävät 
jalostuksen tavoiteohjelman asettamat vaatimukset. Kasvattajan tulee olla Suomen 
Irlanninsusikoirat ry:n jäsen sekä mahdollisen kennelnimen tulee olla Suomen 
Kennelliiton kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti hyväksymä. Kasvattajalla 
ei saa olla Suomen Kennelliiton määräämiä kurinpidollisia rangaistuksia. Pentuvälitystä 
hoitaa hallituksen nimeämä(t) henkilö(t). (Liite 10) 
 
Kasvattaja on velvollinen noudattamaan Suomen Kennelliiton koiran kauppaa koskevia 
määräyksiä. Kasvattajan kannattaa tutustua Kennelliiton julkaisemaan ”Kasvattajan 
käsikirjaan”, jossa on myös lueteltu Kennelliiton vaatimukset pennun/pentueen 
rekisteröinnille. Rotujärjestö suosittelee, että kaikki kasvattajat allekirjoittavat 
Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. 
 
Jalostustoimikunta suosittelee, että irlanninsusikoiran pennut luovutetaan mieluummin 
9–10 viikon iässä, kuitenkin aikaisintaan 8 viikon iässä. Pennun kaupasta on tehtävä 
kirjallinen sopimus Suomen Kennelliiton kaavakkeella. Kasvattajan on annettava 
kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet sekä luovutettava rekisteritodistus viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua kauppasumman maksamisesta. Mikäli pennussa ilmenee 
perinnöllisiä sairauksia tai vikoja, tulee kasvattajan ilmoittaa niistä sekä 
jalostustoimikunnalle että uroksen omistajalle. 
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6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

 
 
Rotujärjestön käsitys ja toive on, että rotu pysyy samanlaisena kuin se on ollut jo kauan 
aikaa. Irlanninsusikoiran nykyiseen käyttötarkoitukseen tulevaisuus tuskin tuo 
muutoksia, rotu on vinttikoira, jonka kanssa voi harrastaa monipuolisesti. 
 
Rotujärjestön tärkein tavoite on populaation kokonaistilanteen parantaminen. 
Rekisteröintien määrä olisi saatava pidettyä vähintään tasolla runsas sata vuodessa. Jos 
samanaikaisesti huolehditaan siitokseen käytettävien koirien määrästä, niin että 
suhdeluku saadaan pidettyä ennallaan tasolla 65–70 % (urosten määrä nartuista), 
geenihäviöiden riski pysyy kohtuudessa. 
 
Seuraavaksi tärkein tavoite on luonteen säilyttäminen nykyisellä tasolla. Maineesta 
”lempeänä jättiläisenä” on pidettävä kiinni, ja siksi luonteen tulisi olla tärkein 
jalostuskriteeri kaikille kasvattajille. 10 viime vuoden ajalta irlanninsusikoirat ovat 
saaneet 42 HYLÄTTYÄ. Näistä 40 on annettu purennan, hampaiden tai kapean alaleuan 
takia. 1 on annettu häntämutkan takia, ja 1 ei antanut koskea itseensä. Nykyään meillä 
on vuositasolla joitakin yksittäistapauksia, jotka saavat näyttelyissä laatuarvostelun 
hylätty tai EVA luonteen vuoksi. Näiden määrä ei saa lisääntyä. 
 
Tärkein keino tavoitteiden saavuttamisessa on yhdistyksen hallituksen kokouksessaan 
9.6.2007 päivittämä jalostustoimikunnan toimintaohje, jossa mm. selvitetään 
jalostustoimikunnan tehtävät: 
 
Jalostusneuvonta.  
Neuvontatyön on perustuttava rotumääritelmään ja siinä rodun kehittämisestä 
ilmaistuun henkeen. Toteutuksessa on otettava huomioon Suomessa vallitseva tilanne ja 
odotettavissa oleva kehitys. Jalostustoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa. 
Rodussa esiintyvien sairauksien seuranta, niistä tiedottaminen ja niiden johdosta 
tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. 
Jalostustiedostojen ylläpito ja seuranta. 
Tiedon kerääminen ja jakaminen. 
Koirien jalostus- ja jälkeläistarkastukset. 
Astutus- ja pentueen hoitoneuvonta. 
Tarvittaessa jalostusyksilöiden maahantuonnin neuvonta. 
Yhteistoiminta pentuvälityksen kanssa. 
Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja toteutumisen seuranta. 
Suunniteltujen yhdistelmien JTO -näkökohtien tarkistaminen. 
Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja arvostelukokeiden 
järjestäminen hallituksen toimeksiannosta. 
Yhteydenpito muihin maihin. 
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Yhdistys pyrkii edesauttamaan pitkäjänteistä jalostusta rodussa jalostustoimikunnan ja 
kasvattajien välisellä yhteistyöllä. Kasvattajalla on aina viimekädessä vastuu tekemistään 
päätöksistä ja siten myös kasvatustyönsä tuloksista. 
 
Vuosittain rotujärjestö järjestää: 
virallisen erikoisnäyttelyn 
epävirallisen club show’n 
epävirallisen maastojuoksukilpailun 
teemapäiviä 
jalostustarkastuksia 
 
Tarpeen mukaan järjestetään joukkoterveystutkimus tilaisuuksia, kasvattajapäiviä ja 
ulkomuototuomarikoulutusta sekä annetaan jalostusneuvontaa. Teemapäivien 
yhteydessä järjestetään mm. irlanninsusikoiran terveyteen, hoitoon ja koulutukseen 
liittyviä luentoja. Rotujärjestönlehdessä myös julkaistaan niihin liittyviä tiedotteita. 
Lisäksi huomioidaan SKL-FKK:n määräykset.  
 
 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

 
Uhat ja mahdollisuudet on esitetty taulukossa. 
 

Uhat    Syyt     Ratkaisut 

Lisääntymisongelmien 
paheneminen 

Ei tiedetä lisääntymisongelmien 
todellisia syitä 

Sperman talteenotto 
hedelmällisiltä uroksilta 
myöhemmin käytettäväksi 
Hedelmällisyyden 
seuraaminen 

Lyhyt elinikä Ks. taulukko 10 Geenipoolin pitäminen 
riittävän laajana ja 
iäkkäiden urosten 
käyttäminen jalostuksessa 

Kannan koko liian pieni Geenipohja supistuu entisestään Geenipoolin pitäminen 
riittävän laajana 

Jalostusmateriaalia hukattu Ei tiedetä lisääntymisongelmien 
todellisia syitä 

Tutkimus 

Hyvin samoja linjoja 
esiintyy ympäri maailmaa 

Geenipooli pienenee Geenipoolin pitäminen 
riittävän laajana 

Arasti käyttäytyviä/arkoja 
koiria on, ja niitä jopa 
käytetään jalostukseen 

Mikäli geenipooli supistuu liikaa, 
se kostautuu luonteisiin 

Geenipoolin pitäminen 
riittävän laajana, huonot 
luonteet pois jalostuksesta 
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Vakavimmat 
terveysongelmat (sydän ja 
syöpä) ovat vaikeita 
vastustettavia 

Kuolinsyiden kartoitus Esimerkiksi iäkkäiden 
urosten käyttäminen 
jalostuksessa 

Kasvuhäiriöitä vaikea 
poistaa kokonaan 

Terveys heikkenee Kasvatuksessa kiinnitetään 
terveysongelmiin 
huomiota 

Suomessa tutkittu rotua eri 
sairauksien osalta vähän 

Todellinen sairaustilanne ei 
tarkkaan tiedossa 

Tutkimus 

Erittäin pahoja 
rakennevirheitä esiintyy 

Muutos huonompaan voi 
tapahtua erittäin nopeasti 

 

Näyttävyyttä pidetään 
merkittävämpänä kuin 
toimivuutta 

”Muotivirtaukset” ovat aina 
vaarallisia 

Ulkomuototuomarien 
koulutus 

 
Mahdollisuudet: 

DNA-kartoituksella todetun 
geenipohjan kartoitus antaa 
lisämahdollisuuksia 

Lisäkartoitus koko geenikartasta 
antaa lisätietoa rodun tilasta 

Geenipoolin kapenemisen 
estäminen 

Luonteen säilyminen hyvänä 
todennäköistä, koska 
luonteisiin kiinnitetään 
huomiota 

 MH-kuvaus tai luonnetesti Testaamisen lisääminen, 
lisää tietoisuutta  

Shuntti ja silmäsairaudet 
ovat testaamalla/tutkimalla 
havaittavissa 

Tiedon lisääminen  Pyritään vähentämään 
esiintymistä 

Kasvattajien avoimuudella ja 
yhteistyöllä saadaan aikaan 
paljon hyvää 

Vuosittaiset kasvattajapäivät Avoin tiedottaminen lisää 
myös paineita 
pennunostajan taholta 

Tason säilyttäminen 
mahdollista 

Huippukoirat ovat 
vertailukelpoisia myös ulkomailla 

Ulkomuodon säilyminen 

Kotimaisen tuomarikunnan 
ajan tasalla pitäminen auttaa 
tason säilyttämisessä 

Tuomarien koulutus Virheelliset rakenteet pois 
jalostuksesta 
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

 
Kasvattajat ovat ensisijaisesti vastuussa jalostuksen tavoiteohjelman noudattamisesta. 

2014 2015 2016 2017 2018 

DCM 
sydäntutkimuksen 
jatko 

DCM 
sydäntutkimuk
sen jatko 

Silmäsairauksien 
tutkimustulosten 
päivittäminen 

JTO:n päivityksen 
aloittaminen 

Loppuyhteenveto 
kuluneesta JTO:sta ja 
sen  päivittäminen 

DNA tutkimuksen 
kartoituksen 
aloittaminen 

YES:llä 
keuhkokuume
tutkimuksen 
seuranta 

Keuhkokuumetut
kimuksen 
mahdolliset 
jatkotoimenpiteet 

Silmäsairauksien 
tutkimustulosten 
aiheuttamat 
mahdolliset 
jatkotoimenpiteet 

Keski-iän 
kartoituksen ja 
luonnekyselyn 
tulosten julkaisu 

DCM 2011–2013 
sydäntutkimuksen 
yhteenveto 

    Keski-iän 
kartoitus ja 
luonnekysely 

  

 
Jalostustoimikunnan toimintaohjeen mukaan toimikunta on vastuussa tavoiteohjelman 
toteutumisen seurannasta. Koska jalostustoimikunta on hallituksen alaisuudessa, hallitus 
kuitenkin viime kädessä valvoo tavoiteohjelman noudattamista. Rotujärjestö on 
velvollinen huomioimaan jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteet vuotuista 
toimintasuunnitelmaa laatiessaan. 
 
Jalostustoimikunta on velvollinen raportoimaan vuosittain tekemässään 
toimintakertomuksessa omana osionaan sekä tavoiteohjelman toimenpiteiden 
toteutumisesta että asetettujen päämäärien saavuttamisesta. Näihin kuuluu yhteenveto 
edellisen vuoden rekisteröinneistä, sukusiitosprosentti, urosten jälkeläismäärät, 
suhdeluku käytetyt urokset/nartut. Jalostustoimikunnan toimintakertomus on julkaistava 
yhdistyksen lehdessä. 
 
Jalostustoimikunta järjestää kasvattajapäivät kerran vuodessa. Kasvattajapäivillä on 
tarkoitus pohtia jalostuksen suuntaviivoja yhdessä kasvattajien kanssa. Lisäksi 
kasvattajapäiville pyritään järjestämään luentoja tai muuta koulutuksellista ohjelmaa. 
Lisäksi jalostustoimikunta järjestää tuomareiden kokoulutus- ja näyttökoetilaisuuksia 
tarpeen mukaan pääasiallisesti kerran vuodessa. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelman on kokonaisuudessaan oltava luettavissa yhdistyksen 
hallituksen päättämässä informaatiovälineessä. Se päivitetään tarvittaessa, kuitenkin 
viiden vuoden välein. Kun siihen suunnitellaan muutoksia, nämä muutokset julkaistaan 
hallituksen päättämässä informaatiovälineessä. Muutokset tulee julkaista kaksi (2) 
viikkoa ennen yleiskokousta, jossa muutokset käsitellään. 
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COUNTRY OF ORIGIN : Ireland. 
 
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID 
STANDARD : 13.03.2001. 
 
UTILIZATION :  Up to the end of the17th century, Irish Wolfhounds 
were used for hunting wolves and deer in Ireland. They were also used for 
hunting the wolves that infested large areas of Europe before the forests 
were cleared.  
 
CLASSIFICATIONS FCI :  Group  10 Sighthounds. 
             Section  2 Rough-haired Sighthounds. 
                                   Without working trial.  
 
BRIEF HISTORICAL SUMMARY: We know the continental Celts kept 
a greyhound probably descended from the greyhound first depicted in 
Egyptian paintings.  Like their continental cousins, the Irish Celts were 
interested in breeding large hounds. These large Irish hounds could have 
had smooth or rough coats, but in later times, the rough coat predominated 
possibly because of the Irish climate.  The first written account of these 
dogs was by a Roman Consul 391 A.D. but they were already established 
in Ireland in the first century A.D. when Setanta changed his name to Cu-
Chulainn (the hound of Culann).  Mention is made of the Uisneach (1st 
century) taking 150 hounds with them in their flight to Scotland.  Irish 
hounds undoubtedly formed the basis of the Scottish Deerhound.  Pairs of 
Irish hounds were prized as gifts by the Royal houses of Europe, 
Scandinavia and elsewhere from the Middle ages to the 17th century.  
They were sent to England, Spain, France, Sweden, Denmark, Persia, India 
and Poland. In the15th century each county in Ireland was required to keep 
24 wolfdogs to protect farmers' flocks from the ravages of wolves.  The 
Cromwellian prohibition (1652) on the export of Wolfhounds helped 
preserve their number for a time but the gradual disappearance of the wolf 
and continued demand abroad reduced their numbers almost to the point of 
extinction by the end of the 17th century. 
The revival of interest in the breed accompanied the growth of Irish 
nationalism in the late 19th century.  The Irish Wolfhound became a living 
symbol of Irish culture and of the Celtic past.  At this time, one determined 
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enthusiast, Capt. G A  Graham, set about obtaining  some of the few 
remaining hounds of the Wolfhound type that could still be found in 
Ireland, and with the use of Deerhound blood and the occasional outcross 
of Borzoi and Great Dane, he eventually achieved a type of dog that bred 
true in every generation.  The results were ultimately accepted as a 
legitimate revival of the breed.  The Irish Kennel Club scheduled a class 
for Irish Wolfhounds at their show in April 1879, and a club was formed in 
1885.  The Irish Wolfhound now enjoys once again something of the 
reputation that it had in the Middle Ages.  Wolfhounds are now owned and 
bred in fairly large numbers outside of Ireland. 
 
GENERAL APPEARANCE :  The Irish Wolfhound should not be quite 
so heavy or massive as the Great Dane, but more so than the Deerhound, 
which in general type he should otherwise resemble.  Of great size and 
commanding appearance, very muscular, strongly though gracefully built, 
movements easy and active; head and neck carried high; the tail carried 
with an upward sweep with a slight curve towards the extremity.   
Great size, including height at shoulder and proportionate length of body, 
is the desideratum to be aimed at, and it is desired to firmly establish a race 
that shall average 32 inches (81cm) to 34 inches (86cm) in dogs, showing 
the requisite power, activity, courage and symmetry.  
 
BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT : “Lambs at home, lions in 
the chase”. 
 
HEAD :  Long and level, carried high; the frontal bones of the forehead 
very slightly raised and very little indentation between the eyes. 
 
CRANIAL REGION:  
Skull : Not too broad 
 
FACIAL REGION  
Muzzle : Long and moderately pointed. 
Teeth : Scissor bite ideal, level acceptable. 
Eyes : Dark. 
Ears : Small, rose ears (Greyhound like in carriage). 
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NECK : Rather long, very strong and muscular, well arched, without 
dewlap or loose skin about the throat. 
 
BODY : Long, well ribbed up. 
Back : Rather long than short. 
Loins : Slightly arched 
Croup : Great breadth across hips 
Chest : Very deep, moderately broad, breast wide. 
Ribs : Well sprung  
Belly : Well drawn up. 
 
TAIL:  Long and slightly curved, of moderate thickness, and well covered 
with hair. 
 
LIMBS 
 
FOREQUARTERS : 
Shoulders : Muscular, giving breadth of chest, set sloping.   
Elbows : Well under, neither turned inwards nor outwards.    
Forearm : Muscular, heavily boned, quite straight 
 
HINDQUARTERS :  
Thighs : Long and muscular. 
Stifle : Nicely bent. 
Second thigh : Well muscled, long and strong. 
Hocks :  Well let down and turning neither in nor out.  
 
FEET : Moderately large and round, neither turned inward nor outwards.  
Toes, well arched and closed.  Nails, very strong and curved. 
 
GAIT / MOVEMENT : Movements easy and active. 
 
COAT 
 
HAIR : Rough and hard on body, legs and head; especially wiry.  Hair 
over eyes and beard especially wiry.  
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COLOUR AND MARKINGS : The recognised colours are grey, brindle, 
red, black, pure white, fawn or any colour that appears in the Deerhound 
 
SIZE AND WEIGHT : 
Desired height :     averaging 32 inches  (81cm) to 34 inches (86cm) in 
dogs. 
Minimum height :   Dogs       31 inches  (79 cm). 
Minimum weight :  Dogs    120  pounds (54.5kg). 
Minimum height :   Bitches   28  inches  (71 cm). 
Minimum weight :  Bitches   90  pounds (40.5 kg). 
 
FAULTS :  
 
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and 
the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact 
proportion to its degree. 
• Too light or too heavy a head. 
• Too highly arched frontal bone. 
• Crooked forelegs; weak pasterns. 
• Weak hindquarters and a general want of muscle. 
• Too short in body. 
• Back sunken or hollow or quite straight. 
• Large ears and hanging flat to the face. 
• Twisted feet. 
• Spreading toes. 
• Short neck; full dewlap. 
• Chest too narrow or too broad. 
• Tail excessively curled. 
• Nose of any colour other than black. 
• Lips of any colour other than black. 
• Very light eyes. Pink or liver coloured eyelids. 
 
NOTE : Male animals should have two apparently normal testicles fully 
descended into the scrotum  
 
. 
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ROTUMÄÄRITELMÄN 
TULKINTA    
ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA 
 
Irlanninsusikoiria on rodun historian aikana kasvatettu pääasiallisesti metsästystaitojen vuoksi. 
Susikannan kuoltua sukupuuttoon Brittein saarilta, rotua ei ollut enää tarvetta kasvattaa. Kirjallisen 
rotumääritelmän tekeminen oli yksi ehto rodun säilymiselle mahdollisimman aitona. Kapteeni 
George Augustus Graham ja eversti Garnier laativat irlanninsusikoiralle rotumääritelmän v. 1885. 
Painotettakoon, että nykyään käytössä oleva rotumääritelmä on kaikilta keskeisiltä osin 
alkuperäisen kaltainen, kielellisiä muutoksia toki on tullut vuosien varrella. Suurimmat muutokset 
ovat tapahtuneet v. 2001, kun ennen osana rotumääritelmää ollut ”Luettelo eri kohdista 
tärkeysjärjestyksessä” tiputettiin pois. Olemme kuitenkin säilyttäneet sen mukana rotumääritelmän 
tulkinnassa. Lisäksi alimittaisuus ei enää ole hylkäävä virhe. Koko ei saa muodostua pääasiaksi, 
toisaalta täytyy muistaa, että minimimittojen alle jäävä irlanninsusikoira tuskin pystyy antamaan 
itsestään rotumääritelmän vaatimaa yleisvaikutelmaa. 

YLEISVAIKUTELMA 
 
Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen kuin tanskandoggi, kuitenkin 
voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se yleistyypiltään muistuttaa. Lukijan tulee muistaa, 
että vertaukset tanskandoggiin ja skotlanninhirvikoiraan on tehty 1880-luvulla. Kyseiset rodut ovat 
muuttuneet melkoisesti runsaan sadan vuoden aikana, joten vertauksia ei pidä tehdä nykypäivän 
tanskandoggiin eikä skotlanninhirvikoiraan. Se on suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä, hyvin 
lihaksikas ja vahvarakenteinen, silti tyylikäs. Liikkeet ovat vaivattomat ja tehokkaat, pää ja kaula 
ryhdikkäät, häntä on kärjestään hieman ylöspäin kaartunut. Tavoitteena on suuri koko, jolla 
tarkoitetaan säkäkorkeutta ja oikeassa suhteessa olevaa rungon pituutta. On toivottavaa saada 
keskimääräinen säkäkorkeus vakiintumaan uroksilla 81-86 cm:iin. Rodun tulee ilmentää voimaa, 
toiminnallisuutta, rohkeutta ja sopusuhtaisuutta. Irlanninsusikoira on yksi maailman suurimmista 
koiraroduista ja laukkaavista koirista se on suurin ja kookkain. Rakenteellis-toiminnalliselta 
tyypiltään se on laukkaavan ja ravaavan koiran välimuoto. Vinttikoiraksi sillä on suhteellisen pitkä 
runko ja rintakehän on oltava sekä pitkä, kaareutunut että syvä. Irlanninsusikoiralla on oltava 
riittävästi lapa/olkavarsikulmausta sekä kohtuullisesti kehittynyt eturinta. Etu- ja takakulmausten on
oltava tasapainossa keskenään. Sen on kyettävä ravaamaan pitkiäkin matkoja, toisaalta sen on 
pystyttävä samalla rakenteella myös nopeaan nelitahtilaukkaan, mistä johtuen selkärangan on oltava 
joustava ja lanteen erityisen vahva. Irlanninsusikoirassa yhdistyvät voima ja nopeus ja 
yleisvaikutelmaltaan se on karkeakarvainen, vinttikoiramainen rotu. 
Suurella koolla ei suinkaan tarkoiteta, että mitä suurempi, sen parempi. Rotumääritelmässä 
sanotaan, että suuri koko, suuri säkäkorkeus ja rungon suhteellinen pituus on haluttu tavoite, ja 
tarkoitus on vakiinnuttaa rotu niin, että urosten keskikorkeudeksi tulee 81 - 86 cm. Tämä esitetty 
urosten keskikorkeus on kirjattu jo alkuperäiseen rotumääritelmään 1885. Voimme todeta, että tämä 
tavoite on saavutettu, koska nykyään 81 cm korkea uros on keskivertoa pienempi. Vahvuus ja 
sopusuhtaisuus ovat tärkeämpiä kuin pelkkä korkeus. Suuri koko tai korkeus ilman aiemmin 
mainittuja ominaisuuksia on hyödytön. Jos koirat ovat laadullisesti muuten tasaveroiset, tulee 
suuren aina voittaa pienempikokoinen kilpailijansa. Sopusuhtainen kokonaisuus on asetettava 
hyvienkin yksityiskohtien edelle. 
Kunnioitusta herättävä ja suuri koko eivät ole synonyymeja. Kunnioitusta herättävällä tarkoitetaan 
koiraa, jolla on hyvä luontainen ryhti, oikea irlanninsusikoiran olemus. Pään ja kaulan asento ovat 
ryhdikkäät, koiran on viestittävä rauhallista varmuutta olematta mitenkään flegmaattinen. Koiran on 
oltava ryhdikäs sekä seistessä että liikkeessä. 
Tyylikkyydellä tarkoitetaan rakennetta, jossa on paljon kurveja ja kaaria. Seisovan 
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irlanninsusikoiran silhuetissa on yksi ainoa suora kulma, sen muodostaa kintereen ja maan välinen 
kulma. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 
”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
 
Rotumääritelmään mukaan otettu sitaatti on peräisin 1200-luvun alusta, joten sen soveltaminen 
kaikilta osin nykypäivään on vähän vaikeaa. Rodun lojaalisuus omaa isäntäväkeä ja heidän 
ystäviään kohtaan on ollut legendaarinen vuosituhansia kestäneen historian ajan. Toisaalta 
lojaalisuutta ei vaadittu tuntemattomia ja vihollisia kohtaan, kuuluihan rodun tehtäviin esimerkiksi 
sekä sotakoirana että omaisuuden vartijana oleminen. Tämän päivän irlanninsusikoiralta vaaditaan 
ennen kaikkea yhteiskuntakelpoisuutta sekä omia että vieraita kohtaan. 
Irlanninsusikoiran tulee olla rauhallinen ja varma itsestään. Se voi olla tuntemattomiakin kohtaan 
avoin ja ystävällinen, mutta tietty välinpitämättömyys vieraita kohtaan on rodulle tyypillisempää 
kuin avoimuus. Nuoret koirat voivat olla hieman ujon tottumattomia – ne asustavat usein ”keskellä 
ei mitään” – mutta irlanninsusikoiran täytyy olla aina kuitenkin käsiteltävissä. Hampaiden 
katsominen ei saa olla ylivoimaisen vaikeaa edes nuoren koiran kanssa, vaikkei koira itse 
toimituksesta pitäisikään. Arkojen koirien luonteesta tulee huomauttaa ja sen pitää näkyä myös 
arvostelussa. Aggressiivisuus on ehdottomasti ja aina hylkäävä virhe. 

PÄÄ: 
Pitkä, tasainen ja korkea-asentoinen. Otsaluut ovat vain hieman koholla, silmien välissä on hyvin 
vähäinen uurre. 

KALLO-OSA: 
Ei liian leveä. 

KUONO-OSA: 
Pitkä ja kohtalaisesti kapeneva. Jo kapteeni Graham oli huolissaan oikeantyyppisen pään 
säilymisestä. Hän kirjoitti: ”Pään tulisi olla riittävän pitkä suhteutettuna koiraan ja siinä saisi olla 
vain vähän otsapengertä sekä vähän otsauurretta; kallo ei saa olla liian leveä, mutta sen on annettava 
vaikutelma voimakkuudesta; kuono-osa ei missään tapauksessa saa olla neliömäinen.” 
Päätä arvioitaessa on tunnusteltava karvan alle jääviä leukaluita vahvan leuan ja kohtuullisesti 
kapenevan kuonon löytämiseksi. Edestä katsottuna pään tulisi tasaisesti levitä kirsusta takaraivolla 
olevaan kyhmyyn saakka. Sivulta katsoen alaleuan tulee näyttää lyhyemmältä, ts. yläpurentaisel- 
ta; leuka näyttää siltä, purennasta ei ole kysymys. Silmien välistä mitattuna kuono-osan tulisi olla 
yhtä pitkä tai aavistuksen pitempi kuin kallo-osan. Missään tapauksessa kuono-osa ei saa olla 
neliömäinen tai liian suippo. 
Kohtuullinen määrä karvaa silmien yläpuolella, kuonossa ja leuassa viimeistelevät rodulle 
tyypillisen ”pehmeän, irlantilaisen ilmeen”. 
Päänkin virheet liittyvät sopusuhtaisuuteen: liian kevyt tai raskas pää suhteessa kokonaisuuteen. 
Liiaksi kaartuva otsaluu, joka tekee ilmeestä tanskandoggimaisen, kuten myös syvä uurre silmien 
välissä.  

PURENTA: 
Ihannepurenta on leikkaava, tasapurenta hyväksytään. Ala- ja yläpurennoista tulee rangaista 
näyttelyissä, koska kyseessä on leuan rakenteellinen virhe. Jos on kyse vain parin/muutaman 
hampaan asentovirheestä muuten oikeanlaisissa leuoissa, se voidaan hyväksyä. Epätasainen purenta 
ei ole toivottava, mutta se ei kuitenkaan estä leukojen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Sitä vastoin 
kapea alaleuka, jossa toinen tai molemmat alakulmahampaat painavat ikeneen tai pahimmassa 
tapauksessa osuvat kitalakeen, estää alkuperäisen käyttötarkoituksen, ja siitä tulisi ehdottomasti 
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rangaista.  

SILMÄT: 
Tummat. Silmät ovat tummat, hieman soikeat, eivät pyöreät, eivätkä ”itämaiset”. Ilme on pehmeä. 
Pistävä tai kova ilme ovat virheitä, eivätkä sovi lempeään luonteeseen. Pyöreät, vaaleat silmät ja 
tuijottava katse pilaavat koko ilmeen.  

KORVAT: 
Pienet, ruusukorvat kuten englanninvinttikoiralla. Irlanninsusikoiran ‘pienillä korvilla’ tarkoitetaan 
pieniä suhteutettuna pään kokoon. Asennoltaan ne ovat kaksinkerroin taittuneet ruusukorvat. 
Vaikka jätettäisiinkin huomiotta se, että pienet, sievät, aivan päässä kiinni sijaitsevat korvat ovat 
miellyttävän näköiset, on niistä aikanaan ollut koiralle käytännöllisempääkin hyötyä. Vastaan 
pyristelevä, vimmatusti näykkivä saalis saa helpommin otteen suurista, riippuvista korvista kuin 
ruusukorvista. Korvat ovat kiinnittyneet korkealle päähän.  

KAULA: 
Melko pitkä, hyvin vahva ja lihaksikas, kauniisti kaartunut, ei löysää leuanalus- eikä kaulanahkaa. 
Kaulan tärkeimmät piirteet ovat: vahvuus, pituus, kaarevuus ja asento. Vahvuus on tärkeämpi kuin 
pituus, koska irlanninsusikoiran on kyettävä paiskaamaan saaliinsa maahan ja pitämään sen siellä. 
Kaulan pituuteen vaikuttavat oikea-asentoiset ja riittävän pitkät lavat. 
Uroksilla niskan tulisi olla vieläkin lihaksikkaampi kuin nartuilla, vaikka nartunkin niskan on oltava 
hyvin vahva. Pitkä ja ohut kaula saattaa olla elegantin näköinen, mutta ohuen kaulan kanssa 
irlanninsusikoira ei pysty alkuperäiseen tehtäväänsä. Hyvin siropäisellä koiralla on yleensä liian 
ohut kaula. Virhe on myös liian pysty kaula, jolloin ylälinja heti sä’än etupuolella on kovera, hyvin 
luonnottoman näköinen tällä rodulla.  

RUNKO: 
Pitkä; kylkiluut ovat taakse ulottuvat. 

SELKÄ: 
Mieluummin pitkä kuin lyhyt. 

LANNE: 
Hieman kaareva. 

LANTIO: 
Lonkkien kohdalla hyvin leveä. Irlanninsusikoiran rintakehän on oltava pitkä ja ulotuttava melkein 
lannenikamiin asti. Lanne ei saa olla liioitellun pitkä, noin vaaksan mitta riittää. Lanteen on oltava 
leveä, hieman kaareva ja hyvin vahva, koska sen merkitys työntövoimana on ratkaiseva 
laukkaavalle koiralle. Selkärangan täytyy olla joustava, joten painunut tai notko selkä ovat vakavia 
virheitä, jotka vaikeuttavat liikkumista. Selän virheistä mainittakoon myös lautaselkä, karpin selkä 
sekä laskeva selkälinja, jossa korkeus on keskittynyt lapoihin, hyvin epätyypillistä vinttikoiralle. 
Irlanninsusikoiran ylälinja on kauniisti aaltoileva. Loivasti kaareutuvan kaulan jälkeen on pieni 
kohouma sä’än kohdalla, jonka jälkeen tulee antikliini painauma, ylälinja jatkuu nousten hieman 
lanteen kohdalla ja kaartuu lantion yli kohti häntää. Lantion on oltava leveä ja vahva, viistoudeltaan 
se on noin 30° - 35°.  

RINTAKEHÄ: 
Erittäin syvä ja kohtalaisen leveä; eturinta on leveä. Keuhkot ja sydän vaativat paljon tilaa, joten 
niitä suojaavan rintakehän oltava erittäin syvä ja kylkiluiden kaarevat. Matala rintakehä, joka ei 
ylety kyynärpäihin, korvautuu usein leveydellä tehden koirasta tynnyrimäisen, mikä ei ole 
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tyypillistä vinttikoirille. Betty Murphy on keksinyt osuvan sanonnan oikeanmuotoiselle 
rintakehälle: pitkittäin halkaistu, pystyyn nostettu ja kärjellään seisova kananmuna. 
Virheitä ovat matala sekä liian kapea rintakehä, jolloin etukäpälät usein ovat liikaa ulospäin 
kääntyneet sekä tynnyrimäinen rintakehä, jolloin taas lavat, olkavarret ja kyynärpäät ovat ulkonevat.
Olkapäiden kohdalla rintakehän leveyden tulee olla suurimmillaan. Eturinnan tulee työntyä hyvin 
esiin. Vastakohta on taakse viettävä, tyhjä ja olematon rinta.  

ALALINJA: 
Selvästi ylösvetäytynyt. Kylkiluiden tulisi olla pitkät ja hyvin kaareutuvat. Takimmaisia lukuun 
ottamatta kylkiluut kiinnittyvät alaosastaan rintalastaan. Rintalasta kaartuu edessä alaspäin, 
suoristuu kyynärpäiden seutuvilla ja jatkuu pitkälle taakse ( = 2/3 osaa rintakehän pituudesta ). 
Lyhyt rintalasta aiheuttaa sen, että taaemmat kylkiluut kääntyvät liian jyrkästi ylös. Tämä pilaa 
alalinjan ja sitä sanotaan ”sillimahaksi” (herring gut). Vatsan tulee olla ylösvetäytynyt, mutta ei 
liioitellusti. Hyvä lihaksisto ja oikea paino edesauttavat oikeanmallista alalinjaa. Ylöskuroutumisen 
puuttuminen on virhe, mutta myös massan puuttuminen kokonaan lanteen alapuolelta on 
vastenmielisen näköistä ja merkki siitä, että koira on liian kevyessä kunnossa.  
 
HÄNTÄ: 
Pitkä ja hieman kaartuva, kohtalaisen paksu ja runsaskarvainen. Hännän on ulotuttava välijalan 
puoliväliin tai sitä alemmaksi. Sen on oltava runsaskarvainen ja painava voidakseen, varsinkin 
laukassa, tasapainottaa raskasta koiraa. Häntä toimii myös jarruna: etenkin alamäessä se vinhasti 
pyörien auttaa hidastamaan vauhtia. Karvoitus toimii suojana. Hännän on joustettava ollakseen 
toimiva, siksi tiukkaan kiertyvä häntä ei ole hyvä. 
Korkea-asentoinen häntä voi olla merkki hilpeästä tai ”rehvastelevasta” (esim. nuoret urokset) 
mielestä, mutta korkealle kiinnittynyt häntä on virhe. Hyvin usein tähän virheeseen liittyy myös 
lyhyt ja liian loiva lantio.  
 
RAAJAT 
 
ETURAAJAT 
LAVAT: 
Lihaksikkaat ja viistot, korostavat rinnan leveyttä. Pitkä, viisto ja oikea-asentoinen lapa on 
välttämätön ja tekee koiralle mahdolliseksi juosta pitkänkin matkaa väsymättä. Irlanninsusikoiralla 
lapaluun ja olkavarren kulma on avoin, joten hyväksyttävänä kulmana pidetään 110-120?. Lapojen 
kärkien väliin tulee mahtua kolmen, neljän sormen mentävä rako. Jos väli on selkeästi suurempi, on 
lapa todennäköisesti liian lyhyt tai ”kuormitettu”, jolloin lavan alla on liian paljon lihaksia, jotka 
työntävät sitä ulos- ja poispäin rungosta. Rotumääritelmän mukaisesti lapojen pitää olla lihaksikkaat 
ja rinnan leveän, mutta ei rumuuteen asti, eikä virtaviivaisuuden menetyksen kustannuksella.  
 
KYYNÄRPÄÄT: 
Selvästi rungon alla, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Kyynärpäiden tulee olla lähellä rintakehää, 
rungossa kiinni ja lavan lihasten kohouman alla. ”Selvästi rungon alla” tarkoittaa sivusta katsottuna, 
mikä edellyttää pitkää, viistoa olkavartta. Virhe on liian alla olevat ja sisäänpäin kääntyvät 
kyynärpäät, jotka antavan yhteensidotun vaikutelman ja tekevät liikkeistä mahtipontisen heiluvia. 
Kapea rinta liittyy yleensä tähän virheeseen. Liian kaukana rungosta sijaitsevat kyynärpäät 
aiheuttavat usein käpälien sisäänpäin kääntymisen.  
 
KYYNÄRVARRET: 
Lihaksikkaat, voimakasluustoiset ja täysin suorat. Irlanninsusikoiran eturaajojen vahvuus koostuu 
koiran kokoon nähden riittävän vahvasta luustosta sekä riittävistä lihaksista. Luuston tulee olla 
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muodoltaan soikeaa, pyöreät raajat ovat vakava virhe. Eturaajojen on edestä katsottuna oltava aivan 
suorat. Pennuilla ja nuorilla koirilla voivat käpälät olla vähän ulospäin kääntyneet. Välikämmenen 
pitää olla joustava. Virheitä ovat suorat, joustamattomat välikämmenet, ”pukinjalat” ja liiaksi 
taipuneet välikämmenet.  
 
KÄPÄLÄT: 
Kohtalaisen suuret ja pyöreät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat hyvin kaarevat ja 
tiiviisti yhdessä; kynnet hyvin vahvat ja kaarevat. Irlanninsusikoiran käpälien täytyy olla melko 
suuret ja pyöreät (kissankäpälät) kestääkseen koiran painon. Varpaiden on oltava hyvin kaarevat ja 
tiiviit. Hyvässä käpälässä, jossa polkuanturoita käytetään oikein, on myös erinomainen 
liukumisenesto. 
Virheitä ovat ns. ”jäniksenkäpälä”, litteä käpälä, harottavat varpaat ja kiertyneet käpälät.  
 
TAKARAAJAT 
 
REIDET: 
Pitkät ja lihaksikkaat. 
 
POLVET: 
Kauniisti kulmautuneet. 
 
SÄÄRET:  
Pitkät, vahvat ja hyvin lihaksikkaat. 
 
KINTEREET: 
Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
 
KÄPÄLÄT: 
Kuten etukäpälät. Irlanninsusikoiralla takaosan on oltava vahva ja sopusuhtaisesti kulmautunut. 
Reidet ovat lihaksikkaat ja leveät. Takaa katsottuna reisien on oltava aikuisella koiralla kauttaaltaan 
leveämmät kuin lonkkaluiden kyhmyt. Sääret ovat pitkät ja vahvat. Kun koiralla on pitkä reisi ja 
hieman reittä pitempi sääri sekä sopusuhtaiset kulmaukset, niin seisovaa koiraa sivulta katsottaessa, 
kintereet asettuvat taaemmaksi kuin hännän kiinnitys, ja takakäpälät ovat taaempana kuin 
lonkkaluun kyhmy. Jos reisi ja/tai sääri on liian lyhyt, kinner asettuu suoraan lonkkakyhmyn alle. 
Kintereiden on oltava matalat ja vahvat, jotta koira pystyisi hyödyntämään koko takaosan voiman 
sille tyypillisessä laukassa. 
Irlanninsusikoiran polvikulmauksesta ei ole annettu edes viitteellisiä astelukuja, on puhuttu vain 
”kauniisti kaareutuvasta polvesta”. Jos polvikulmaa on liikaa, on sääri liian pitkä, heikko ja 
vaikeasti hallittavissa. Liian voimakkaat takakulmaukset eivät toimi tehokkaasti nelitahtilaukassa. 
Liian suora polvikulma taas näkyy ravissa selvästi liian lyhyenä askeleena. Jos kinner on liian 
korkea suhteessa sääreen, on polvikulma myös suora. Heikot kintereet näkyvät ”huojuvina” 
takaliikkeinä.  
 
LIIKKEET: 
Vaivattomat ja tehokkaat. Hyvä liikunta on monen tekijän summa; oikea rakenne, hyvä kunto ja 
ainakin irlanninsusikoiralla myös koiran luonne vaikuttaa liikuntaan. Ravissa koiran pitää liikkua 
pitkällä, sulavalla ja maata voittavalla askeleella, ei missään tapauksessa ylöspäin suuntautuvin 
askelin. Ravaavasta koirasta pystyy arvostelemaan lähes kaiken: rakenteen ja tasapainon, pään ja 
kaulan muodon sekä asennon, lapojen asennon ja toimivuuden, selkärangan muodon ja 
joustavuuden, lanteen kaaren ja vahvuuden, rungon pituuden, kulmaukset ja takaosan vahvuuden, 
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hännän kiinnityksen ja asennon. Hyvän irlanninsusikoiran on näytettävä liikkeessä yhtä hyvältä ja 
tasapainoiselta kuin seistessä! Koiran ylälinjan on pysyttävä liikkeessä muuttumattomana, se ei saa 
latistua, mennä notkolle eikä köyristyä. 
Ravissa takajalkojen on oltava suoraan etujalkojen takana; edestä katsoen ne tuskin näkyvät. Jalan 
noustessa kinner taipuu hieman ulos. Askeleen on oltava koko jalkaa hyväksikäyttävä. 
Irlanninsusikoiralle on luonteenomaista pyrkimys, varsinkin vauhdin lisääntyessä, yksiin jälkiin 
astuvaksi (single-track) eikä tätä pidä sekottaa liian ahtaisiin liikkeisiin. 
Virheet liikkeissä ovat lukuisat. Lyhyet sivuliikkeet ja pihtikinttuisuus lienevät yleisimmät. 
Etuliikkeet voivat olla leveät tai ahtaat. Ranteet taipuvat sisäänpäin tai käpälät heiluvat ulos- tai 
sisäänpäin. Takaliikkeet voivat olla kauttaaltaan liian ahtaat tai vaihtoehtoisesti liian leveät. 
Pihtikinttuisuuteen saattaa liittyä myös ulkokierteiset polvet. Joskus irlanninsusikoira liikkuu 
paremmin kuin mitä sen rakenne edellyttäisi. 
Yksi tämän päivän suurimpia ongelmia on puutteellinen rytmitys liikkeissä. Koirat liikkuvat niin 
kuin etu- ja takaosa olisivat eri paria. Tällaisesta liikunnasta on aina huomautettava.  
 
KARVAPEITE 
 
KARVA: 
Karheaa ja kovaa rungossa, raajoissa ja päässä; erityisen karkeaa silmien yläpuolella ja parrassa. 
Irlanninsusikoiran turkki on kaksinkertainen. Pehmeää, tiuhaa aluskarvaa peittää karkea 
päällyskarva, joka on vedenpitävä (irlantilainen rotu !) ja kyllin paksu pitämään koira lämpimänä. 
Turkki ei saa olla liian pitkä. 
Päässä vaaditaan ilmettä tehostamaan pidempää karvaa silmien yläpuolella, kuonossa ja leuan alla. 
Oikea määrä on itse asiassa suhteellisen vähän karvaa. Laadultaan karva on päässä pehmeämpää 
kuin rungossa, kuten se aina on, mutta oikealaatuinen pään karvoitus on kuitenkin selvästi karkeaa. 
Mikäli koiralla on runsaasti karvaa silmien yläpuolella ja pitkä parta, todennäköisesti ne ovat liian 
pehmeitä. 
Virheitä ovat pehmeä, silkkinen tai villava turkki. Todella virheellinen karvoitus on helppo 
huomata, niin paljon se poikkeaa oikeasta turkista. On afgaanimaisia turkkeja ja 
vanhaenglanninlammaskoiran tyyppisiä, jotka kylläkin ovat tuuheita, mutta liian tuuheita. Tällaisia 
turkkeja tuskinpa näkyy Suomessa. Liian pehmeä turkki kerää roskaa ja oksia ja imee itseensä liikaa 
vettä, mikä haittaa liikkumista. Virhe on myös tanskandoggimainen turkki, jossa pohjavillaa on 
liian vähän ja päällysturkki on liian lyhyt.  
 
VÄRI: 
Hyväksytyt värit ovat harmaa, juovikas (brindle), punainen, musta, puhtaanvalkoinen, kellertävä 
(fawn) tai mikä tahansa muu skotlanninhirvikoiralla esiintyvä väri. Liian paljon valkoista on 
epätoivottavaa, joten valkoinen läikkä rinnassa, valkoinen hännänpää ja valkoista varpaissa on 
ihanne. Etujalan puoliväliin ulottuva valkoinen sukka ei kuitenkaan pilaa tyypiltään erinomaista 
yksilöä, ja terve rakenne on aina tärkeämpi kuin yksittäinen sukka. Jos koko jalka on valkoinen, 
tilanne on toinen. Pigmentti kirsussa ja huulissa on aina musta ja silmien ympärillä tumma 
riippumatta turkin väristä. Hylkäävä virhe on sininen pigmentti.  
 
KOKO JA PAINO 
 
SÄKÄKORKEUS: 
Toivottu keskikorkeus on uroksilla 81 – 86 cm, minimikorkeus uroksilla 79 cm. ja nartuilla 71 cm. 
 
PAINO: 
Minimipaino on uroksilla 54,5 kg ja nartuilla 40,5 kg.  
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LUETTELO ERI KOHDISTA TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ: 
 
1. LUONTEENOMAISTA: (Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen kuin 
tanskandoggi, kuitenkin voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se yleistyypiltään muuten 
muistuttaa.) 
2. SUURIKOKOINEN ja kunnioitusta herättävä. 
3. Liikkeet vaivattomat ja tehokkaat. 
4. Pää pitkä ja suoralinjainen, asennoltaan ryhdikäs. 
5. Eturaajat vahvaluiset, täysin suorat; kyynärpäät rungon alla sivusta katsottuna. 
6. Reidet pitkät ja lihaksikkaat; sääret lihaksikkaat, polvet hyvin kulmautuneet. 
7. Karvapeite karkeaa ja kovaa, erityisen karkeaa ja pitkää silmien yläpuolella ja leuan alla. 
8. Runko pitkä, rintakehä pitkä, kylkiluut hyvin kaareutuneet, hyvin leveä lantion kohdalta. 
9. Lanne kaareva, alalinja ylösvetäytynyt. 
10. Korvat pienet, asennoltaan samanlaiset kuin englanninvinttikoiralla. 
11. Käpälät kohtuullisen suuret ja pyöreät; varpaat tiiviit, hyvin kaareutuneet. 
12. Kaula pitkä, kauniisti kaareutunut ja hyvin vahva. 
13. Rintakehä hyvin syvä, kohtuullisen leveä. 
14. Lavat lihaksikkaat ja viistot. 
15. Häntä pitkä ja hieman kaartuva. 
16. Silmät tummat. Yllämainittu luettelo asettaa eri kohdat tärkeysjärjestykseen, sen tarkoituksena 
ei ole muuttaa ihannekoiran rotumääritelmää.  
 
Luettelo on ollut irlanninsusikoiran rotumääritelmän liitteenä alusta lähtien, se tiputettiin pois FCI:n 
toimesta v. 2001  
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Pohjoismainen Kennelunioni 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Islands 
Norsk Kennel Klub 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
Svenska Kennelklubben 

 

   
 
Suomen Kennelliitto- 
Finska Kennelklubben ry 
 
 

IRLANNINSUSIKOIRA                  1/3 
(IRISH WOLFHOUND) 
Alkuperämaa: Irlanti 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Irlanninsusikoiria käytettiin Irlannissa 1600-luvun lop-
pupuolelle saakka susien ja hirvieläinten metsästyksessä. Myös Manner-
Euroopassa niillä metsästettiin susia, jotka siihen aikaan olivat kiusana laajoilla 
alueilla. 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Tiedetään, että Manner-Euroopan kelteillä oli vint-
tikoirarotu, joka luultavasti polveutui egyptiläisissä maalauksissa kuvatuista vintti-
koirista. Mannereurooppalaisten serkkujensa tavoin Irlannin keltit olivat kiinnostu-
neita suurikokoisten ajavien koirien kasvatuksesta. Näillä suurilla irlantilaisilla 
koirilla oli joko sileä tai karkea karvapeite. Myöhemmin, mahdollisesti Irlannin 
ilmaston vuoksi, karkeasta karvasta tuli vallitseva. Eräs roomalainen konsuli kir-
joitti näistä koirista ensimmäisen kerran vuonna 391 j.Kr., mutta ne olivat vakiintu-
neet Irlantiin jo ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla, jolloin Setanta (eräs irlanti-
lainen soturi, joka mm. joutui työskentelemään isäntänsä Culanin koirana) muutti 
nimensä Cu-Chulainniksi (Culanin koira). Ensimmäiseltä vuosisadalta on myös 
maininta Uisneachista (eräs Irlannin kansallissankareista), joka perheineen otti 150 
koiraa mukaansa pakomatkalleen Skotlantiin. Irlantilaiset koirat olivat epäilemättä 
skotlanninhirvikoirien esivanhempia. Irlantilainen koirapari oli arvostettu lahja 
Euroopan, Skandinavian ja muidenkin maiden kuninkaallisten keskuudessa keski-
ajalta aina 1600-luvulle asti. Koiria lähetettiin Englantiin, Espanjaan, Ranskaan, 
Ruotsiin, Tanskaan, Persiaan, Intiaan ja Puolaan. 1400-luvulla jokainen  
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Irlannin kreivikunta velvoitettiin ylläpitämään 24 susikoiraa suojelemassa viljeli-
jöiden karjaa susien aiheuttamilta tuhoilta. Cromwellin laki vuodelta 1652 kielsi 
susikoirien maastaviennin, ja se auttoi kannan säilymisessä jonkin aikaa. Susien 
vähittäinen häviäminen ja koirien jatkuva ulkomainen kysyntä pienensi susikoira-
kannan lähes sukupuuttoon 1600-luvun lopulla. 
Kiinnostus rotuun elpyi Irlannin nationalismin kasvamisen myötä 1800-luvun lo-
pulla. Irlanninsusikoirasta tuli Irlannin kulttuurin ja kelttiläisen menneisyyden elävä 
symboli. Noihin aikoihin eräs määrätietoinen harrastaja, kapteeni G. A. Graham 
onnistui hankkimaan itselleen joitakin yksilöitä harvoista jäljelle jääneistä irlanti-
laisista susikoiratyyppisistä koirista. Risteyttämällä niihin skotlanninhirvikoiria ja 
satunnaisesti venäjänvinttikoiria ja tanskandoggeja hän lopulta sai aikaan tyypin, 
joka periytyi puhtaana sukupolvesta toiseen. Tämä hyväksyttiin lopulta rodun oi-
keutetuksi elvytykseksi. Irlannin Kennelklubi myönsi irlanninsusikoirille oman 
luokan näyttelyssään huhtikuussa 1879, ja rotuyhdistys perustettiin vuonna 1885. 
Irlanninsusikoira nauttii jälleen samantapaista arvostusta kuin keskiajalla. Nykyään 
niitä omistetaan ja kasvatetaan melko runsaasti Irlannin ulkopuolellakin. 
YLEISVAIKUTELMA:  Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen 
kuin tanskandoggi, kuitenkin voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se 
yleistyypiltään muutoin muistuttaa. Se on suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä, 
hyvin lihaksikas ja vahvarakenteinen, silti tyylikäs. Liikkeet ovat vaivattomat ja 
tehokkaat, pää ja kaula ryhdikkäät, häntä on kärjestään hieman ylöspäin kaartunut. 
Tavoitteena on suuri koko, jolla tarkoitetaan säkäkorkeutta ja oikeassa suhteessa 
olevaa rungon pituutta. On toivottavaa saada keskimääräinen säkäkorkeus vakiin-
tumaan uroksilla 81 – 86 cm:iin. Rodun tulee ilmentää voimaa, toiminnallisuutta, 
rohkeutta ja sopusuhtaisuutta. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  ”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
PÄÄ:  Pitkä, tasainen ja korkea-asentoinen. Otsaluut ovat vain hieman koholla, 
silmien välissä on hyvin vähäinen uurre. 
KALLO-OSA:  Ei liian leveä. 
KUONO-OSA:  Pitkä ja kohtalaisesti kapeneva. 
PURENTA:  Ihannepurenta on leikkaava, tasapurenta hyväksytään. 
SILMÄT:  Tummat. 
KORVAT:  Pienet, ruusukorvat kuten englanninvinttikoiralla. 
KAULA:  Melko pitkä, hyvin vahva ja lihaksikas, kauniisti kaartunut, ei löysää 
leuanalus- eikä kaulanahkaa. 
RUNKO:  Pitkä; kylkiluut ovat taakse ulottuvat. 

 

Ryhmä: 10 
 

FCI:n numero: 160 
Hyväksytty: FCI 2.4.2001 

SKL-FKK 19.5.2003 
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SELKÄ:  Mieluummin pitkä kuin lyhyt. 
LANNE:  Hieman kaareva. 
LANTIO:  Lonkkien kohdalla hyvin leveä. 
RINTAKEHÄ:  Erittäin syvä ja kohtalaisen leveä; eturinta on leveä. 
ALALINJA:  Selvästi ylösvetäytynyt. 
HÄNTÄ:  Pitkä ja hieman kaartuva, kohtalaisen paksu ja runsaskarvainen. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
LAVAT:  Lihaksikkaat ja viistot, korostavat rinnan leveyttä. 
KYYNÄRPÄÄT:  Selvästi rungon alla, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KYYNÄRVARRET:  Lihaksikkaat, voimakasluustoiset ja täysin suorat. 
KÄPÄLÄT:  Kohtalaisen suuret ja pyöreät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Var-
paat ovat hyvin kaarevat ja tiiviisti yhdessä; kynnet hyvin vahvat ja kaarevat. 
TAKARAAJAT  
REIDET:  Pitkät ja lihaksikkaat. 
POLVET:  Kauniisti kulmautuneet. 
SÄÄRET:  Pitkät, vahvat ja hyvin lihaksikkaat. 
KINTEREET:  Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET:  Vaivattomat ja tehokkaat. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Karheaa ja kovaa rungossa, raajoissa ja päässä; erityisen karkeaa silmien 
yläpuolella ja parrassa. 
VÄRI:  Hyväksytyt värit ovat harmaa, juovikas (brindle), punainen. musta, puh-
taanvalkoinen, kellertävä (fawn) tai mikä tahansa skotlanninhirvikoirilla esiintyvä 
väri. 
KOKO JA PAINO  
SÄKÄKORKEUS:  Toivottu keskikorkeus on uroksilla 81 - 86 cm, minimikorkeus 
uroksilla 79 cm ja nartuilla 71 cm. 
PAINO:  Minimipaino on uroksilla 54,5 kg ja nartuilla 40,5 kg. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
Liian kevyt tai liian raskas pää; liian korostuneet otsaluut; vaaleanpunaiset tai mak-
sanruskeat silmäluomet; muun väriset kuin mustat huulet ja kirsu; hyvin vaaleat 
silmät; suuret, litteinä riippuvat korvat; lyhyt kaula; runsas leuanalusnahka; liian 
lyhyt runko; liian kapea tai liian leveä rintakehä; painunut, notko- tai aivan suora 
selkä; liikaa kiertynyt häntä; vääntyneet eturaajat, periksiantavat ranteet; kierteiset 
käpälät, hajavarpaisuus; heikko takaosa ja yleinen lihaksettomuus. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
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JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJEET 
 
 
Yleiset periaatteet 
 
Rodunjalostuksen tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen 
fyysisesti ja psyykkisesti terve koira. 
 
Yhdistyksen jalostusneuvonnan on sopeuduttava muuhun kenneltoimintaan. 
 
Jalostusneuvonnan on oltava puolueetonta ja yksinomaan rodun parasta tarkoittavaa. 
Rotujärjestön jalostusneuvonnan tehtävänä on neuvonta ja suosittelu, sillä kasvattajille on 
viime kädessä jätettävä valinnan vapaus ja vastuu. 
 
Jalostustoimikunnan organisaatio 
 
Yhsdistyksen hallitus nimeää yhdistyksen jäsenistä jalostustoimikuntaan vähintään neljä (4) 
jäsentä. Lisäksi voidaan valita yksi varajäsen. Jalostustoimikunnan toimikausi on kolme (3) 
vuotta kerrallaan jatkuen kuitenkin siihen asti, kunnes uusi jalostustoimikunta on nimetty. 
 
Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin. 
Jalostustoimikunta voi nimetä ns. Asiantuntijajäseniä, joita se kuulee erityiskysymyksissä. 
 
Jalostustoimikunta tekee päätöksensä kollegiaaalisesti ja on päätösvaltainen kolmen (3) 
jäsenen ollessa läsnä. Varajäsen edustaa jäsentä silloin, jos jalostustoimikunta muuten ei 
ole päätösvaltainen. Jalostus- ja jälkeläistarkastuksia voidaan suorittaa milloin ja missä 
tahansa vähintään kolmen (3) varsinaisjäsenen olessa paikalla. Ulkomuototuomarin läsnäolo 
jalostus- ja jälkeläistarkastuksissa on toivottavaa. Jalostustoimikunnan jäsenet eivät saa 
jalostus- tai jälkeläistarkastaa omia kasvattejaan eikä omia koiriaan, eivätkä saa ottaa osaa 
niitä koskeviin päätöksiin. 
 
Jalostustoimikunnan jäsenet 
 
Jalostustoimkunta nauttii yhdistyksen jäsenistön luottamusta ja koostuu pääasiassa 
henkilöistä, joilla on kokemusta irlanninsusikoiran kasvattamisesta. Jalostustoimikunnalla on 
kyky käsitellä asioita luottamuksellisesti ja toimikunta on  vaitiolovelvollinen. 
Jalostustoimikunnan jäsenet ovat kiinostuneita irlanninsusikoiran jalostuksesta ja he tuntevat 
rodun hyvin. 
 
Vähintään kaksi jalostustoimikunnan jäsentä on suorittanut SKL:n jalostusneuvojan 
peruskurssin hyväksytysti tai omaa muutoin vastaavan pätevyyden. 
 
Lisäksi toimikunnalla on oltava kykyä arvostella irlanninsusikoiran ulkomuotoa sekä 
tuntemus irlanninsusikoirien tasosta ulkomailla. 
 
Toimikunnalla on oltava mahdollisimman laajat tiedot irlanninsusikoirien perinnöllisistä ja 
niihin verrattavista sairauksista. 
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Jalostustoimikunnan tehtävät 
 

1.  Jalostusneuvonta. Neuvontatyön on perustuttava rotumääritelmään ja siinä  
 rodun kehittämisestä ilmaistuun henkeen. Toteutuksessa on otettava huomioon  
 Suomessa vallitseva tilanne ja odotettavissa oleva kehitys. Jalostustoimikunta ko- 
 koontuu tarpeen vaatiessa. 

2.  Rodussa esiintyvien sairauksien seuranta, niistä tiedottaminen ja niiden johdosta 
 tarvittaviin toimiin ryhtyminen. 

3. Jalostustiedostojen kerääminen ja ylläpito. 
4.  Tiedon kerääminen ja sen jakaminen. 
5.  Koirien jalostustarkastukset ja jälkeläistarkastukset. 
6.  Astutus- ja pentueen hoitoneuvonta sekä kasvattajien muu koulutus ja informointi. 
7.  Tarvittaessa jalostusyksilöiden maahantuonnin neuvonta. 
8.  Yhteistoiminta pentuvälityksen kanssa. 
9.  Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja sen toteutumisen seuranta. 
10.  Urossuositusten antaminen ja yhdistelmien hyväksyminen. 
11.  Jalostusurosrekisterin luominen ja ylläpitäminen. 
12.  Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja tuomarikollegioiden 

 järjestäminen hallituksen toimeksiannosta. 
13.  Yhteydenpito muihin maihin. 

 
 
Jalostustoimikunta toimii jalostuksen tavoiteohjelman asettamien kriteereiden mukaan 
suositellessaan uroksia tai hyväksyessään yhdistelmiä. 
 
 
JALOSTUSTOIMIKUNTA 
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Suomen irlanninsusikoirat ry    

    

  KESKI-IÄN KARTOITUS 

 

  

Tietoja yhteensä 254 koirasta 

Tapaturmaisesti kuolleita 10 

Keski-ikä on 6v 1kk 

Ilman tapaturmia keski-ikä on 6v 3kk 

 

Taulukko 1. Kasvattajilta ja harrastajilta kerätyt tiedot 2012 

Syy Laske / Syy Sarake2 

Hengitystiesairaus 5 2v 6kk 

Immunologinen sairaus 3 4v 5kk 

Kasvainsairaudet, syöpä 70 6v 7kk 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 12 9v 4kk 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 6 4v 8kk 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 3 6v 9kk 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 3v 6kk 

Luusto- ja nivelsairaus 31 5v 4kk 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 11 1v 7kk 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  9 1v 11kk 

Selkäsairaus 4 3v 10kk 

Sydänsairaus 38 6v 10kk 

Synnytysvaikeus 1 6v 1kk 

Tapaturma 10 3v 11kk 

Torsio 13 5v 10kk 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 6v 4kk 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 25 9v 7kk 

Kaikki yhteensä 254 6v 1kk 

 



Suomen irlanninsusikoirat ry    

    

  KESKI-IÄN KARTOITUS 

 

  

 

Taulukko 2. KoiraNetin tiedot 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 5 vuotta 2 kuukautta 9 

Hermostollinen sairaus 6 vuotta 6 kuukautta 2 

Immunologinen sairaus 4 vuotta 3 kuukautta 4 

Kasvainsairaudet, syöpä 6 vuotta 8 kuukautta 58 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 6 vuotta 5 kuukautta 8 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 5 vuotta 10 kuukautta 6 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 1 vuotta 11 kuukautta 1 

Luusto- ja nivelsairaus 4 vuotta 4 kuukautta 21 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 4 vuotta 0 kuukautta 14 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  4 vuotta 6 kuukautta 22 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 4 kuukautta 1 

Selkäsairaus 5 vuotta 9 kuukautta 9 

Sisäeriterauhasten sairaus 3 vuotta 6 kuukautta 2 

Sydänsairaus 5 vuotta 8 kuukautta 38 

Synnytysvaikeus 3 vuotta 11 kuukautta 3 

Tapaturma tai liikennevahinko  3 vuotta 3 kuukautta 11 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 9 vuotta 3 kuukautta 25 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 7 vuotta 1 kuukautta 9 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu  5 vuotta 4 kuukautta 46 

Kaikki yhteensä 5 vuotta 9 kuukautta 289 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=69&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=667&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiY=2012
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PENTUHALVAUS 
                   MITÄ SE ON?

Pentuhalvaus on oikeastaan harhaanjohtava ja väärä termi 
lääketieteellisestä näkökulmasta, sillä se antaa vaikutelman että 
jokaisella halvaantuneella pennulla olisi sama sairaus: pentuhal-
vaus.  Pentujen halvaantumiseen on yhtä paljon syitä kuin ai-
kuistenkin. Tietysti joitain tauteja esiintyy useammin nuorem-
milla, joitain taas vanhemmilla koirilla.

 
 Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin mitä selkäytimessä ta-

pahtuu pentuhalvauksessa, teemme lyhyen tutustumismatkan 
selkäytimen anatomiaan. Selkäydin koostuu harmaasta (A) ja 
valkeasta aineesta (B). Harmaa aine, joka sisältää selkäytimen 
hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen yhte-
ys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin 
toimisi normaalisti. Jos veren-
virtaus selkäytimeen keskeytyy 
(vuotoa tai infarkti), alkaa eläin 
halvaantua.

 Mitä pentuhalvaus oikeas-
taan on kun puhutaan Irlannin-
susikoirasta? Kyseessä on sel-
käytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että 
pieni määrä nikaman välilevy (B) 
materiaalia on päässyt valtimoon 
ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häi-
riintyy, ja tämä osa selkäytimestä 
(A) vaurioituu.  

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälile-
vyn materiaali menee 
suoneen ja mikä osa 
selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vau-
rioitumassa. Jos vika 
on niskassa, halvaan-
tuvat kaikki raajat (A, 
eläin on tetrapareetti-
nen). Jos vika sijaitsee 
rinta- tai lannerangan 
alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat nor-
maalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen toinen 
puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on myöskin ke-
hosta vain toinen puoli halvaantunut.

Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. 
Välilevytyräpotilailla suuri määrä välilevymateriaalia liikkuu sel-
käydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitai-
siin auttaa, tarvitaan leikkaushoitoa (välilevymateriaali poiste-
taan selkäydinkanavasta).   

    
Välilevysairautta (välilevytyrää) on suhteellisen harvoin 

isoilla koirilla, sillä välilevyn rappeumaa tavataan harvoin suu-
rilla roduilla (A) verrattuna lyhytjalkaisiin rotuihin kuten mäy-
räkoira. Yllä olevista kuvista voi vertailla normaaleja, kirkkaan 
valkoisia terveen koiran välilevyjä (A), sekä tyräytyneitä välilevy-
jä (B, nuolenpäät). 
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keskeytymätöntä, jotta selkäydin toimisi normaalisti. Jos verenvirtaus 
selkäytimeen keskeytyy (vuotoa tai infarkti), alkaa eläin halvaantua. 
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selkäytimen hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen 
yhteys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin toimisi normaalisti. Jos verenvirtaus 
selkäytimeen keskeytyy (vuotoa tai infarkti), alkaa eläin halvaantua. 
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Mitä pentuhalvaus oikeastaan on kun 
puhutaan Irlanninsusikoirasta? Kyseessä on 
selkäytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että pieni määrä 
nikaman välilevy (B) materiaalia on päässyt 
valtimoon ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häiriintyy, ja tämä 
osa selkäytimestä (A) vaurioituu.   

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälilevyn 
materiaali menee suoneen ja mikä osa selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vaurioitumassa. Jos vika on niskassa, 
halvaantuvat kaikki raajat (A, eläin on tetrapareettinen). Jos 
vika sijaitsee rinta- tai lannerangan alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat 
normaalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen 
toinen puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on 

myöskin kehosta vain toinen puoli halvaantunut. 

B
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Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. Välilevytyräpotilailla suuri määrä 
välilevymateriaalia liikkuu selkäydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitaisiin auttaa, tarvitaan 
leikkaushoitoa (välilevymateriaali poistetaan selkäydinkanavasta).    
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materiaali menee suoneen ja mikä osa selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vaurioitumassa. Jos vika on niskassa, 
halvaantuvat kaikki raajat (A, eläin on tetrapareettinen). Jos 
vika sijaitsee rinta- tai lannerangan alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat 
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toinen puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on 

myöskin kehosta vain toinen puoli halvaantunut. 
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Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. Välilevytyräpotilailla suuri määrä 
välilevymateriaalia liikkuu selkäydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitaisiin auttaa, tarvitaan 
leikkaushoitoa (välilevymateriaali poistetaan selkäydinkanavasta).    

BA

Välilevysairautta (välilevytyrää) on suhteellisen harvoin isoilla koirilla, sillä välilevyn 
rappeumaa tavataan harvoin suurilla roduilla (A) verrattuna lyhytjalkaisiin rotuihin kuten 
mäyräkoira. Yllä olevista kuvista voi vertailla normaaleja, kirkkaan valkoisia terveen koiran 
välilevyjä (A), sekä tyräytyneitä välilevyjä (B, nuolenpäät).
Fibrokartilaaginen embolismi on vanha sairaus. Siitä on raportoitu ensimmäisen kerran 
ihmisellä 1961 ja koiralla 1973. Tämän kuvauksen jälkeen on eläinlääketieteellisessä 
kirjallisuudessa julkaistu monia muitakin tapauksia koirilla. Muut lajit, kuten kissat, hevoset, 
lampaat ja siat, eivät näytä kärsivän kyseisestä vaivasta läheskään yhtä usein kuin koirat. 
Fibrokartilaagisesta embolismista on yleisimmin koirilla raportoitu keski-ikäisistä vanhoihin, 
suurista roduista erittäin suuriin rotuihin. Neer (1992) havaitsi, että 71,8 % varmennetuista 
tapauksista joista oli raportoitu koko eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 1992 
mennessä, oli suurirotuisia koiria. 
Tutkijoiden mukaan yhtenä selityksenä taudin esiintymiseen suurirotuisilla koirilla voisi olla, 
että näillä koirilla nikamavälilevyt pysyvät pehmeänä pidemmän ajan, jonka takia niillä saattaa 
olla enemmän taipumusta läpäistä suoni. Tautitapausten määrä aikuisilla ja vanhemmilla 
koirilla tukee muiden tekijöiden olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä 
muodostuneita halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä muita tekijöitä 
jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä tyräytymistä. 

A B

Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue selkäytimen sisällä viittaa 
selkäydininfarktiin (A, nuolet). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja 
vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkaisut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen 
embolismin esiintymistä pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuksen 
pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä julkaisua käsittelivät erittäin nuoria 
koiria: Doige et al (1983) kuvaili 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentueista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 
viikon välillä. Kaikki koirat olivat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kolmella kaikki neljä raajaa olivat 
epänormaaleja. Kolmella koiralla kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 
liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla päädyttiin eutanasiaan. 
On epäselvää, mikä aiheuttaa fibrokartilaagisen embolismin esiintymisen eniten juuri 
irlanninsusikoirien pennuilla, eikä muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla 
vinttikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rappeumamuutoksia välilevyissä, 
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Fibrokartilaaginen embolismi on vanha sairaus. Siitä on ra-
portoitu ensimmäisen kerran ihmisellä 1961 ja koiralla 1973. Tä-
män kuvauksen jälkeen on eläinlääketieteellisessä kirjallisuudes-
sa julkaistu monia muitakin tapauksia koirilla. Muut lajit, kuten 
kissat, hevoset, lampaat ja siat, eivät näytä kärsivän kyseisestä 
vaivasta läheskään yhtä usein kuin koirat. Fibrokartilaagises-
ta embolismista on yleisimmin koirilla raportoitu keski-ikäisis-
tä vanhoihin, suurista roduista erittäin suuriin rotuihin. Neer 
(1992) havaitsi, että 71,8 % varmennetuista tapauksista joista oli 
raportoitu koko eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 
1992 mennessä, oli suurirotuisia koiria.

Tutkijoiden mukaan yhtenä selityksenä taudin esiintymi-
seen suurirotuisilla koirilla voisi olla, että näillä koirilla nikama-
välilevyt pysyvät pehmeänä pidemmän ajan, jonka takia niillä 
saattaa olla enemmän taipumusta läpäistä suoni. Tautitapausten 
määrä aikuisilla ja vanhemmilla koirilla tukee muiden tekijöiden 
olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä muodostunei-
ta halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä 
muita tekijöitä jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä 
tyräytymistä.

Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue 
selkäytimen si-
sällä viittaa sel-
käydininfarktiin 
(A, nuolet). Poi-
kittaisesta ku-
vasta näkyy että 
leesio on epä-
symmetrinen, ja 
vaikuttaa enem-
män oikealla 
puolella (nuoli) 
kuin vasemmal-
la (B).  

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkai-
sut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen embolismin esiintymistä 
pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuk-
sen pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä jul-
kaisua käsittelivät erittäin nuoria koiria: Doige et al (1983) kuvai-
li 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentu-
eista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 viikon välillä. Kaikki koirat oli-
vat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kol-
mella kaikki neljä raajaa olivat epänormaaleja. Kolmella koiral-
la kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 

liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla 
päädyttiin eutanasiaan.

On epäselvää, mikä aiheuttaa fibrokartilaagisen embolis-
min esiintymisen eniten juuri irlanninsusikoirien pennuilla, eikä 
muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla vint-
tikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rap-
peumamuutoksia välilevyissä, kuten on Greyhoundeilla todis-
tettu. Taudin aikainen puhkeaminen irlanninsusikoirilla viittaa, 
että syy saattaisi olla suonten keskimääräistä pitempiaikaisessa 
läsnäolossa välilevyssä (nikamavälilevyissä on normaalisti suo-
nia vain koiran varhaisessa kehitysvaiheessa ja ne katoavat koi-
ran synnyttyä, nikamavälilevy on myöskin koiran kehon suurin 
verisuoneton rakenne ja kaikki ravinteet imeytyvät läpi ympä-
röivistä luista). 

Toisena syynä voisi olla nuoressa iässä pehmeät luut mut-
ta painava koira, ja tämän suuren painon vaikutus pakottaa vä-
lilevymateriaalin siirtymään ensin nikaman päätelevyyn josta se 
myöhemmin siirtyy suoniin jotka ovat luussa. Kummatkin teo-
riat ovat pelkästään arvailuja tällä hetkellä, niitä ei ole saatu var-
mistettua. 

Huomatkaa magneettikuvien muutokset 10 viikkoisella ir-
lanninsusikoirapennulla joka tutkittiin Aistissa. Valkoinen alue 
selkäytimen sisällä kuudennen kaulanikaman ja ensimmäisen 
rintanikaman kohdalla viittaa selkäydininfarktiin (A). Poikittai-
sesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja vaikuttaa 
enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).  

  

BA

Välilevysairautta (välilevytyrää) on suhteellisen harvoin isoilla koirilla, sillä välilevyn 
rappeumaa tavataan harvoin suurilla roduilla (A) verrattuna lyhytjalkaisiin rotuihin kuten 
mäyräkoira. Yllä olevista kuvista voi vertailla normaaleja, kirkkaan valkoisia terveen koiran 
välilevyjä (A), sekä tyräytyneitä välilevyjä (B, nuolenpäät).
Fibrokartilaaginen embolismi on vanha sairaus. Siitä on raportoitu ensimmäisen kerran 
ihmisellä 1961 ja koiralla 1973. Tämän kuvauksen jälkeen on eläinlääketieteellisessä 
kirjallisuudessa julkaistu monia muitakin tapauksia koirilla. Muut lajit, kuten kissat, hevoset, 
lampaat ja siat, eivät näytä kärsivän kyseisestä vaivasta läheskään yhtä usein kuin koirat. 
Fibrokartilaagisesta embolismista on yleisimmin koirilla raportoitu keski-ikäisistä vanhoihin, 
suurista roduista erittäin suuriin rotuihin. Neer (1992) havaitsi, että 71,8 % varmennetuista 
tapauksista joista oli raportoitu koko eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 1992 
mennessä, oli suurirotuisia koiria. 
Tutkijoiden mukaan yhtenä selityksenä taudin esiintymiseen suurirotuisilla koirilla voisi olla, 
että näillä koirilla nikamavälilevyt pysyvät pehmeänä pidemmän ajan, jonka takia niillä saattaa 
olla enemmän taipumusta läpäistä suoni. Tautitapausten määrä aikuisilla ja vanhemmilla 
koirilla tukee muiden tekijöiden olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä 
muodostuneita halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä muita tekijöitä 
jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä tyräytymistä. 

A B

Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue selkäytimen sisällä viittaa 
selkäydininfarktiin (A, nuolet). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja 
vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkaisut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen 
embolismin esiintymistä pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuksen 
pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä julkaisua käsittelivät erittäin nuoria 
koiria: Doige et al (1983) kuvaili 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentueista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 
viikon välillä. Kaikki koirat olivat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kolmella kaikki neljä raajaa olivat 
epänormaaleja. Kolmella koiralla kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 
liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla päädyttiin eutanasiaan. 
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irlanninsusikoirien pennuilla, eikä muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla 
vinttikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rappeumamuutoksia välilevyissä, 
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irlanninsusikoirien pennuilla, eikä muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla 
vinttikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rappeumamuutoksia välilevyissä, 

kuten on Greyhoundeilla todistettu. Taudin aikainen puhkeaminen irlanninsusikoirilla viittaa, 
että syy saattaisi olla suonten keskimääräistä pitempiaikaisessa läsnäolossa välilevyssä 
(nikamavälilevyissä on normaalisti suonia vain koiran varhaisessa kehitysvaiheessa ja ne 
katoavat koiran synnyttyä, nikamavälilevy on myöskin koiran kehon suurin verisuoneton 
rakenne ja kaikki ravinteet imeytyvät läpi ympäröivistä luista).  
Toisena syynä voisi olla nuoressa iässä pehmeät luut mutta painava koira, ja tämän suuren 
painon vaikutus pakottaa välilevymateriaalin siirtymään ensin nikaman päätelevyyn josta se 
myöhemmin siirtyy suoniin jotka ovat luussa. Kummatkin teoriat ovat pelkästään arvailuja tällä 
hetkellä, niitä ei ole saatu varmistettua.  

A B
Huomatkaa magneettikuvien muutokset 10 viikkoisella irlanninsusikoirapennulla joka tutkittiin 
Aistissa. Valkoinen alue selkäytimen sisällä kuudennen kaulanikaman ja ensimmäisen 
rintanikaman kohdalla viittaa selkäydininfarktiin (A). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio 
on epäsymmetrinen, ja vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

A B

Yllä olevista kuvista näkyy saman koiran tilanne kaksi viikkoa myöhemmin. Huomatkaa 
muutokset nikamavälilevyssä sekä nikamassa Th1 (nuoli). Nämä muutokset osoittavat, että 
välilevymateriaali on luultavimmin ensiksi työntynyt nikamaan ja myöhemmin aiheuttanut 
selkäydininfarktin.
Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta tehokasta hoitoa kuin fysioterapia. Joskus on 
esitetty että kortisonipistos voisi vaikuttaa lopputulokseen. Mielestäni taudin ennuste on 
riippuvainen siitä, missä kohtaa infarkti tapahtuu ja kuinka laaja selkäytimen vaurio on (kuinka 
leveä ja pitkä on vauriotunut alue). Yksittäinen tai toistetut kortisonipistokset eivät pysty 
auttamaan vaikeasti sairastuneita koiria. Myöskin koirat jotka ovat paranemassa olisivat 
parntuneet ilmankin pistoksia. 
Fysioterapia on tutkitusti ehdottomasti paras hoito saada fibrokartilaagisesta embolismista 
kärsivä koira takaisin jaloilleen. Irlanninsusikoirien pennuista on paljon vähemmän kokemusta 
koska niitä ei ole tutkittu/dokumentoitu niin paljon. Kokemuksemme osoittaa, että myös 
vaikeasti sairastuneet koirat voidaan saada taas kävelemään. Mutta irlanninsusikoirissa on se 
ongelma, että ensinnäkin ne kasvavat intensiivisesti, ja toiseksi ortopediset ongelmat osittain 
halvaantuneissa raajoissa, kuten lihasten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat 
lisäongelmia. 
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selkäydininfarktin.
Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta tehokasta hoitoa kuin fysioterapia. Joskus on 
esitetty että kortisonipistos voisi vaikuttaa lopputulokseen. Mielestäni taudin ennuste on 
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auttamaan vaikeasti sairastuneita koiria. Myöskin koirat jotka ovat paranemassa olisivat 
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Fysioterapia on tutkitusti ehdottomasti paras hoito saada fibrokartilaagisesta embolismista 
kärsivä koira takaisin jaloilleen. Irlanninsusikoirien pennuista on paljon vähemmän kokemusta 
koska niitä ei ole tutkittu/dokumentoitu niin paljon. Kokemuksemme osoittaa, että myös 
vaikeasti sairastuneet koirat voidaan saada taas kävelemään. Mutta irlanninsusikoirissa on se 
ongelma, että ensinnäkin ne kasvavat intensiivisesti, ja toiseksi ortopediset ongelmat osittain 
halvaantuneissa raajoissa, kuten lihasten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat 
lisäongelmia. 

SIRL
Text Box
LIITE 6



24 | Irlanninsusikoira 2/2007

Yllä olevista kuvista näkyy saman koiran tilanne kaksi viik-
koa myöhemmin. Huomatkaa muutokset nikamavälilevyssä 
sekä nikamassa Th1 (nuoli). Nämä muutokset osoittavat, että 
välilevymateriaali on luultavimmin ensiksi työntynyt nikamaan 
ja myöhemmin aiheuttanut selkäydininfarktin.

Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta tehokasta 
hoitoa kuin fysioterapia. Joskus on esitetty että kortisonipistos 
voisi vaikuttaa lopputulokseen. Mielestäni taudin ennuste on 
riippuvainen siitä, missä kohtaa infarkti tapahtuu ja kuinka laa-
ja selkäytimen vaurio on (kuinka leveä ja pitkä on vauriotunut 
alue). Yksittäinen tai toistetut kortisonipistokset eivät pysty aut-
tamaan vaikeasti sairastuneita koiria. Myöskin koirat jotka ovat 
paranemassa olisivat parntuneet ilmankin pistoksia.

Fysioterapia on tutkitusti ehdottomasti paras hoito saada 
fibrokartilaagisesta embolismista kärsivä koira takaisin jaloilleen. 
Irlanninsusikoirien pennuista on paljon vähemmän kokemusta 
koska niitä ei ole tutkittu/dokumentoitu niin paljon. Kokemuk-
semme osoittaa, että myös vaikeasti sairastuneet koirat voidaan 
saada taas kävelemään. Mutta irlanninsusikoirissa on se ongel-
ma, että ensinnäkin ne kasvavat intensiivisesti, ja toiseksi orto-
pediset ongelmat osittain halvaantuneissa raajoissa, kuten lihas-
ten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat lisäongelmia.

Äskettäisissä raporteissa dokumentoitua parantumista 
esiintyi noin 70%:ssa aikuisista  potilaista. Lisäksi seurannassa 
kävi ilmi, että suurimmalla osalla paraneminen tapahtui kahden 
viikon sisällä. Suurin osa monopareettisista tai monopleegisistä 
koirista parantuvat. Tämä tieto saattaa antaa viitteitä siihen, että 
toispuoliseen selkäytimen vaurioon liittyy parempi paranemis-
mahdollisuus. Toisaalta, transversaalit vauriot ja symmetriset oi-
reet saattavat viitata vakavampaan selkäytimen vaurioon. 

Leesion laajuus näyttää vaikuttavan ennusteeseen enem-
män kuin sen sijainti. Puuttuvaa syväkiputuntoa esiintyi paljon 

enemmän koirilla joille tehtiin eutanasia, ja tähän todennäköi-
sesti liittyi vakava ja molemminpuoleinen harmaan ja valkean ai-
neen vaurio. Kokemukseni perusteella puuttuva syväkiputunto 
on tärkein havaittu negatiivinen parametri ennusteen kannalta. 
Intensiivistä ja ajoissa aloitettua fysioterapiaa tulisi käyttää kai-
kissa mahdollisissa epäillyissä fibrokartilaagisissa embolismeis-
sa. Olen vakuuttunut, että fysioterapia on tärkeässä roolissa jot-
ta fibrokartilaagisesta embolismista kärsivä koira saataisiin taas 
kävelemään normaalisti, tai lähes normaalisti.
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halvaantuneissa raajoissa, kuten lihasten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat 
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PENTUE- JA ASTUTUSVASTAUSKAAVAKE          
 
                                                                               

Kaavake täytetään alle puolenvuoden ikäisistä pennuista (myös kuolleena syntynyt 
pentue) tai tyhjäksi jääneestä astutuksesta. Kaavake palautetaan joko postitse tai 
sähköpostitse jalostustoimikunnan sihteerille: Anna Laurila Pellonojantie 2 C 26, 05800 
Hyvinkää tai anna.laurila@wusillus.net  
(Voit kirjoittaa jokaiseen kohtaan niin paljon kun haluat! Rivit siirtyvät automaattisesti alemmaksi.) 
 

 
Astutus: 
Pentueen isä (nimi ja rek.nro):       
Terveystulokset jos on:       
Onko uroksella aikaisempia pentuja (koska):       
Onko uroksella aikaisempia astutus yrityksiä (koska):       
Onko uroksen sperma tutkittu (koska ja tulos):       
Pentueen emä (nimi ja rek.nro):       
Terveystulokset jos on:       
 

 
Minkä ikäisenä nartulle tuli ensimmäinen kiima:       
Astutuksen päivämäärät:       
Monesko päivä(t) nartun kiimassa astutus tapahtui:       
Otettiinko nartulta progesteroniarvoja ja jos otettiin millaisia oli arvot:       
Oliko nartulla mielestäsi normaali kiima? Huomioitasi:       
 
Sujuiko astutus normaalisti:       
Millainen astuja uros oli:       
Miten narttu käyttäytyi astustus tilanteessa:       
Kuinka kauan koirat olivat kiinni:       
Jos turvauduttiin keinosiemmennykseen, niin mikä oli syy ja missä kiiman vaiheessa 
siemennys tapahtui:       
Tapahtuiko siemennys tuorespemalla  vai pakastespermalla  
 
 
Kävittekö tiineys ajan ultraäänessä, tulos:       
Jos narttu jäi tyhjäksi tuliko valeraskaus oireita, (millaisia):       
Muita huomioita:       
 
Kiitos vastauksestasi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin, jos syntyi pentuja (vaikka 
kuolleitakin). 

Kennelnimi:     
Kasvattaja:      
Osoite:      
Puhelinnumero:      
E-mail:      

Onko nartulla ollut aikaisempia astutusyrityksiä (montako) tai pentueita (montako):      
Millaisia ja kuinka usein ovat olleet nartun edelliset kiimat:      

Millainen oli nartun tiineys aika? Erikoisia huomioita?:      
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Tiineys ja synnytys: 
Synnytyksen päivämäärä ja monesko päivä astutuksesta/keinosiemennyksestä synnytys 
tapahtui:       
Jouduttiinko turvautumaan eläinlääkärin apuun(esim. Hormonit. Keisarinleikkaus,miksi?): 
      
Oliko nartulla synnytyksen tai keisarinleikkauksen jälkeisiä ongelmia esim. Kohtutulehdus:
      
Jos oli miten narttu toipui:      
 
Syntyneet pennut: 
Elävänä syntyneitä uroksia:      kpl Elävänä syntyneitä narttuja:      kpl 
Kuolleina syntyneitä uroksia:      kpl Kuolleina syntyneitä narttuja:      kpl 
Kuoleman aiheuttaja(jos tiedossa): 
 
Myöhemmin itsestään kuolleet pennut:        kpl 

  
Onko pentuja lopetettu ennen luovutus ikää:      kpl 
Syy(jos tiedossa):       

 
Pentujen syntymäpainot:       
Pentujen painot 8 viikon iässä:       
 
Miten emo huolehtipennuista:       
Miten pitkään emo imetti ja riittikö maito:       
Oliko nartulla nisätulehdusta,miten toipui:       

 
Pentueessa esiintyneet viat ja sairaudet: 

 Kitalakihalkio:       
 Tulehdukset:       
 Portokavaalinen shuntti(testattiinko pentu/pentue, tulos):       
 Silmäsairauksia:       
 Pentuhalvaus, missä vaiheessa, montako ja pentujen ennuste:       
 Kasvuhäiriö(t):       
 Kivesvikoja:       
 Purentavikoja:       
 Koukkuhäntiä tai häntämutkia:       
 Napatyriä:       
 Muita sairauksia tai vikoja:       

 
Muita huomioitasi pentueestasi: 

 
Vapaa palaute: 
      

 
Käytitkö yhdistyksen jalostustoimikunnan palveluja?  Kyllä   En 
  
Tiedot annettu       /       20      Allekirjoitus:_______________________________                    
 

Kiitos vastauksestasi.   (Jos lähetät sähköpostilla niin allekirjoitusta ei tarvita) 

Syy(jos tiedossa):      
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SUOMEN IRLANNINSUSIKOIRAT RY      Aika ja paikka:

JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE
Koiran nimi:

Syntynyt:               Sukupuoli: Uros

Rekisterinumero: Narttu

Isä:

Emä:

Omistaja:

Osoite:

Sähköposti:                         Puh:

Mittoja:

Säkäkorkeus: Pituus:

Rintakehän syvyys: Välimatka maahan:

Turkki:

Niukkaturkkinen Normaali määrä Runsasturkkinen

Pitkä Keskipitkä Lyhyt

Hyvin karkea Karkea Riittävän karkea Hieman pehmeä

Pehmeä Osin pehmeä Villava Avoin

Väri ja merkit:

Lihaskunto:

Erinoimainen Hyvä Riittävä Välttävä

Huono

Koiran yleisvaikutelma sanallisesti:

Suomen irlanninsusikoirat ry

www.irlanninsusikoirat.org 1/5
Jalostustoimikunta  

jalostustoimikunta@irlanninsusikoirat.org



PÄÄ
Kuonon suhde kalloon: 

Kuono pidempi Yhtä pitkät Kallo pidempi

Ilme:

Rodunomainen Pehmeä Hämmentynyt Hieman kova

Kova Häijy

Silmien väri: 

Tummat Keskiruskeat Sointuu turkkiin Vaaleat

Erittäin vaaleat Turkin väriin nähden vaaleat

Silmien muoto: 

Oikean muotoiset Hieman pyöreät Pyöreät Viirusilmät

Pienet silmät

Korvat Vasen Oikea

Täydellinen ruusukorva

Yksinkerroin taittunut

Lappukorva

Poikittain taittunut

Korvien koko: Isot Keskikokoiset Pienet

Korvien paksuus: Ohuet Normaali Paksut

Korvien kiinnitys: Normaali Ylös Alas

Taakse

Otsapenger: Normaali Hieman voimakas Erittäin voimakas

Liian luisu

Otsaluut: Normaalit Hieman koholla Voimakkaasti koholla

Vähäinen otsauurre Voimakas otsauurre

Hyvä,

Kallo ja kuono: Rodunomainen kapealinjainen Hieman leveä kallo

Leveä kallo suhteessa kuonoon

Purenta: Käänteinen

Leikkaava Tasapurenta Saksipurenta Yläpurenta

Alapurenta Tiukka Epätasainen Kulmahampaat ok

Alaleuka: 

Leveä Sopivan leveä Hieman kapea Erittäin kapea

Hammaspuutokset:

Pään linjat sanallisesti:

Muuta mainittavaa päästä:
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RUNKO

Kaula:

Pitkä Keskimittainen Lyhyt Vahva

Ohut Paksu Hirvenkaula Keskivahva

Eturinta:

Täyteläinen Melko hyvä Niukka Puutteellinen

Hyvin leveä Normaali leveys Hieman kapea Kapea

Keskeneräinen

Selkälinja:

Hyvä Hieman suora Lautaselkä Laskeva

Karpinselkä Keskeneräinen Notko

Alalinja:

Hyvä Jyrkkä Roikkuu Ilman kuroutumaa

Keskeneräinen Voisi olla enemmän kuroutunut

Rintakehä:

Pitkä Keskimittainen Lyhyt Normaali leveys

Tynnyrimäinen Litteä Syvä Keskeneräinen

Kohtalaisen syvä Kohtalaisen matala Matala

Lantio:

Pitkä Keskimittainen Lyhyt Leveä

Keskileveä Kapea Viisto Suora

Luisu Hieman jyrkkä Jyrkkä

Lanne:

Hyvän mittainen Pitkä Lyhyt

Vahva Sopivan vahva Heikko Hieman pehmeä

Häntä:

Hyvän pituinen Lyhyt Erittäin pitkä

Sopivan paksuinen Vahva Ohut

Niukasti karvaa Lähes kalju Tuuhean karvan peittämä

Hieman kierteinen Erittäin kierteinen

Hännän kiinnitys: Normaali Ylhäällä

Ylälinjan kuvaus sanallisesti:
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RAAJAT

Lapa: Pitkä Keskimittainen Hieman lyhyt

Lyhyt Viisto Suorahko Suora

Kuormitettu Hiukan kuorimitettu

Olkavarsi:

Pitkä Keskimittainen Hieman lyhyt Lyhyt

Viisto Hieman viisto Suorahko Suora

Lavan suhde olkavarteen: 

Olkavarsi pidempi Saman mittaiset Lapa pidempi

Etuosan kulmaus: 

Hyvä Kohtuullinen Suorahko Suora

Etujalat: Suorat Ulkokierteiset Hieman ulkokierteiset

Sisäänpäin kääntyneet käpälät Sairaalloisesti taipuneet

Välikämmenet:

Sopivan viistot Periksiantavat Joustamattomat Pukinjalka

Etukäpälät: Rodunomaiset Hieman matalat Matalat

Pitkät varpaat Hajavarpaiset Pienet

Takakäpälät: Rodunomaiset Hieman matalat Matalat

Pitkät varpaat Hajavarpaiset Pienet

Reisi: Pitkä Keskimittainen Lyhyt

Leveä Keskileveä Kapea

Sääri: Pitkä Keskimittainen Lyhyt

Vahva Kohtuullinen Puutteellinen

Reiden suhde sääreen: Reisi pidempi Saman pituiset Sääri pidempi

Polvikulma: Hyvä Riittävä Niukka

Ylikulmautunut

Kinner: Matala Ok Korkea

Pihdissä Hyvin kulmautunut Sirppikinner Niukasti kulmautunut

Raajojen luusto: Vahva Keskivahva Hento

Muuta mainittavaa raajoista:

Suomen irlanninsusikoirat ry

www.irlanninsusikoirat.org 4/5
Jalostustoimikunta  

jalostustoimikunta@irlanninsusikoirat.org



LIIKKEET
Yleisvaikutelma liikkeessä sanallisesti:

Hännän asento liikkeessä:

Rodunomainen Selkälinjan tasalla alapuolella Hieman korkea

Korkea Matala Kierteinen Voimakkaasti kierteinen

Hieman kierteinen Kiertyy kippuralle

Sivuliikkeet: Voimattomat

Rodunomaiset Lyhyet takaliikkeet Hieman voimattomat

”Eripariset” Jäykät Sidotut Sidotut etuliikkeet

Etuliikkeet: Alhaalta

Suorat Leveät Ahtaat ulospäin suuntautuvat

Single track Huolimattomat Sisäänkääntyneet käpälät

”Kauhominen” Kyynärpäistä sidotut Sisäänpäin taipuvat ranteet

Takaliikkeet: 

Suorat Leveät Hiukan ahtaat Ahtaat

Pihtikinttuiset Länkisääriset Single track

Erityishuomiot:

Luonne ja luonnetestitulos:

Koiran terveys ja terveystulokset:

Näyttely- ja juoksutulokset:

Jälkeläiset:             

Jalostustarkastuksen tekijät:

Jalostutoimikunnan puolesta

   Jalostustoimikunnan sihteeri Sari Hottola

Hiukan selkälinjan
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Jalostusuroslista
20.01.2008
Viimeksi päivitetty 20.01.2008



Jalostusurosrekisteriin kertätään
uroksien tietoja. Rekisteriin voi omistaja ilmoittaa uroksen/urokset,
jotka täyttävät jalostuksen tavoiteohjelman asettamat kriteerit.
Seuraavat tiedot uroksesta tulee käydä ilmi: Koiran virallinen nimi,
syntymäaika, rekisterinumero, koiran molemmat vanhemmat, mahdolliset
tittelit ja terveystulokset. Lisäksi valokuva koirasta olisi hyvä.
Omistajan yhteystiedot laitetaan nettiin näkyviin vain omistajan
suostumuksella.  Muissa tapauksissa uroksesta kiinnostunut kasvattaja
tai nartun omistaja voi kysyä yhteystiedot jalostustoimikunnan
sihteeriltä. Uroksen tiedot ja omistajan yhteystiedot (maininta saako
julkaista netissä mukaan) toimitetaan jalostustoimikunnan sihteerille,
joka toimittaa ne jalostustoimikunnan (jalostussihteeri@irlanninsusikoirat.org)
kautta nettisivujen ylläpitäjälle. Rekisterissä uroksen tiedot ovat
näkyvissä noin kaksivuotta. Rekisteri päivitetään tarvittaessa, mutta
automaattisesti jokaisen vuoden tammikuun lopussa. Tällöin noin
kaksivuotta rekisterissä olleen uroksen tiedot poistetaan, ellei
omistaja ole ilmoittanut, että sen tiedot halutaan pitää siellä
edelleenkin. Uroksia voidaan omistajan pyynnöstä lisätä tai poistaa
milloin vain.

Suomen irlanninsusikoirat ry
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PENTUVÄLITYS 
 

SIRL:n pentuvälitys palvelee kaikissa pennun hankintaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

Välityksessä on neljä palvelua:  

1. Suunnitellut yhdistelmät  

2. Astutetut  

3. Syntyneet pentueet  

4. Pennunostajan opas ym. tietojen postitus  

 

Pentuvälityksessä välitetään ainoastaan SIRL.n jalostuksen tavoiteohjelman sekä 

hallituksen  asettamien vaatimusten täyttäviä yhdistelmiä. Kasvattajan tulee ottaa yhteyttä 

jalostustoimikuntaan saadakseen pentueensa välitykseen. Kasvattajan tulee olla SIRL:n 

jäsen ja mahdollisen kennelnimen tulee olla SKL:n kulloinkin voimassa olevien 

määräysten mukaisesti hyväksytty. Kasvattaja ei saa olla rikkonut Suomen 

eläinsuojelulainsäädäntöä tai Suomen Kennelliiton sääntöjä eikä kasvattajalla saa 

myöskään olla voimassaolevia Suomen Kennelliiton kurinpitomenettelyjä. Kasvattajan 

tulee olla allekirjoittanut kennelliiton uusin kasvattajasitoumus. 

 

Ilmoitus on voimassa kaksi kuukautta pentueen syntymästä, jos ei toisin sovita. 

Internetissä on listaus suunnitelluista yhdistelmistä, astutuksista ja pentueista sekä 

kasvattajan yhteystiedot. Pentuvälitystä hoitaa hallituksen nimeämä(t) henkilö(t).  

 

Pentu- ja rescuevälitys: 
Pennunhankinta- ja rescueasioissa ota yhteyttä yhdistyksen hallitukseen. 

hallitus(a)irlanninsusikoirat.org 



 

 

     SHUNTTITUTKIMUKSEN YHTEENVETO 
 
 
Jalostustoimikunta on kerännyt tietoa Suomessa syntyneistä pentueista, jotka 
on testattu sappihappotestillä portokavaalisen maksashuntin poissulkemiseksi 
ennen pentujen luovutus ikää. Tutkimuksessa mukana olevat ensimmäiset 
testatut pentueet ovat vuodelta 2002 ja viimeiset vuodelta 2007. Tänä aikana 
testattiin 26 pentuetta, joissa oli yhteensä 178 pentua.  Tutkituista pennuista 
yhdellä todettiin kohonneet arvot ja pentu lopetettiin myöhemmin. 
 
Näiden vuosien (2002-2007) aikana Suomessa syntyi 103 pentuetta, joissa oli 
yhteensä 686 pentua. Tutkimukseen osallistui siis noin 26 % syntyneistä 
pennuista. Tutkimuksen tulos on suuntaa antava. Tuloksesta voisi päätellä, 
että shunttipentuja syntyy satunnaisesti, eikä tilanne ole hälyttävä.  
 
Tutkimus on tältä erää loppu. Myöskään taloudellista tukea ei nyt enää jaeta. 
Jalostustoimikunta kuitenkin toivoo, että kasvattajat jatkaisivat pentueiden 
testausta ja informoisivat jalostustoimikuntaa testaustuloksista edelleen. 
Tietoa siis kerätään edelleen ja yhdistelmätiedustelujen yhteydessä 
kasvattajia informoidaan edelleen jos jommankumman koiran taustoissa 
löytyy shunttia. 
 
Jalostustoimikunta kiittää kaikkia kasvattajia jotka osallistuivat tutkimukseen.  
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Liite 12

rekisterinumero nimi sukupuoli haplotyyppi haplotyyppi

FIN23911/04 BROKENWHEEL GALERA  female IRS2 IRS2

FIN16125/05 JASLANE’S FIONA    female IRS4 IRS4

FIN12734/08 BEATUS GAIA  female IRS3 IRS1

FIN40540/05 WOLFHOUSE QUISITE female IRS2 IRS1

FIN32113/07 GOGAMAGOG’S DERMOT male IRS2 IRS3

FIN11398/07 GOGAMAGOG’S CRIONNA     female IRS2 IRS2

FIN36788/04 GOGAMAGOG’S VARLET male IRS1 IRS2

FIN14106/07 SALL’BAZZ TOR   male IRS4 IRS2

FIN19766/07 SAPWOODS AMUSING AUTUMN female IRS1 IRS1

FIN11347/05 WOLFMANN NENAGH female IRS1 IRS4

FIN45488/07 RATHDAWS CANUTE  male IRS1 IRS3

FIN19478/08 AINGAEL    female IRS1 IRS1

FIN46911/07 BROKENWHEEL LINUM     male IRS1 IRS4

FIN28428/03 BROKENWHEEL DAUCUS male IRS1 IRS3

FIN23063/04 CAREL WOLF NIKI  male IRS1 IRS3

FIN35364/07 DARNASSIAN female IRS1 IRS1

FIN15877/08 FERNMARK LIFTHASIR female IRS1 IRS2

FIN45295/05 FENMARK KLEIO       female IRS1 IRS2

FIN19025/08 FUNNYWOLF AFRODITE         female IRS4 IRS3

FIN16953/08 GARDENER'S DELIGHT female IRS2 IRS2

FIN43031/06 GEMMISH BOUDICCA      female IRS2 IRS2

FIN19604/08 GIANBURRASCA DEI MANGIALUP male IRS1 IRS2

FIN44280/07 GUTGEBAUTT CASINO ROYAL male IRS1 IRS2

FIN29667/05 GUTGEBAUTT TARCES SURPRISE      male IRS1 IRS3

FIN12035/05 GUTGEBAUTT SCARLET O’HARA female IRS1 IRS2

FIN43379/05 HERTTA-ÄSSÄN DINO         male IRS4 IRS4

FIN47262/03 HERTTA-ÄSSÄN CINNAMON CISSI       female IRS1 IRS3

FIN14097/03 JASLANE’S EAMON LOVER   male IRS1 IRS4

FIN25617/06 JASLANE’S GREGORY BECK male IRS2 IRS3

FIN23359/08 MAMI’S BEARDIE LUIGINO male IRS1 IRS2

FIN14345/04 MERIAN MANTENIDA female IRS1 IRS3

FIN45342/07 MERIAN NELSON male IRS1 IRS3

FIN10700/05 RUMOR V.SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN male IRS1 IRS1

FIN28900/07 VAUHTIHAUKUN KARA female IRS3 IRS3

FIN43225/07 WIGLYWAGLY’S GOLDEN GAV female IRS1 IRS3

FIN26286/04 CAREL WOLF ONERVA   female IRS1 IRS3

FIN45102/07 SAPWOD’S PLAY OF COLOUR’S female IRS1 IRS2

FIN43672/02 WHITEFANG EBONY female IRS1 IRS3

FIN32968/03 FERNMARK ISHTAR    female IRS1 IRS2

FIN10306/05 SIOFRA’S CINNAMON female IRS1 IRS4

FIN27025/02 WILD FRONTIER LONE WOLF male IRS3 IRS3

FIN46046/08 RIWERWOLF SERENA WILLIAMS female IRS4 IRS2

FI26875/09 RYSHERON’S FRANKIE D AT SAPWOODS male IRS1 IRS5

FI19723/10 SEA RIDER SAGITTARIUS male IRS4 IRS3

FI28685/10 DE MAJODIAN SURPRISE SURPRISE female IRS4 IRS3

FI28819/10 DE MAJODIAN PAPARAZZI male IRS1 IRS1

FIN19249/06 RIVERWOLF MARIEANTOINETTE female IRS1 IRS4

FIN45080/07 RIVERWOLF CAT ZETA-JONES female IRS2 IRS3

FI22538/10 DEBITUS FULMEN FIDIUS female IRS1 IRS3

FIN34644/08 DE MAJODIAN PROTOTYPE male IRS1 IRS3

FIN54477/08 DE MAJODIAN MASQUERADE female IRS2 IRS2




