
1. YHTEENVETO 

Borderterrierien jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on koota yhteen oleellinen tieto rodusta, sen taustoista 
sekä jalostuksen suunnittelusta ja toimeenpanossa tarvittavista taustatekijöistä. Sen avulla ohjataan rodun kehitystä 
määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoiteohjelman tunteminen on erityisen tärkeää rodun kasvattajille. 
Tavoiteohjelma vastaa kysymyksiin: missä olemme, mihin pyrimme, miten saavutamme tavoitteemme sekä mitä 
sääntöjä noudatetaan.  

Borderterrieri on ennen kaikkea rohkea metsästysterrieri ja sen koko olemus on sen mukainen. Sen tulee vielä 
nykyisinkin kyetä tekemään sitä työtä, jota varten se on aikoinaan kehitetty. Sen tulee olla rakenteeltaan ja 
kestävyydeltään sellainen, että se pystyy seuraamaan ratsukkoa koiralaumassa ja vielä tarvittaessa syöksymään 
luolaan ajamaan ketun ulos. Sen tulee olla luonteeltaan sosiaalinen, mutta kyetä myös itsenäiseen työskentelyyn. 
Nämä rotuominaisuudet ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi myös nykypäivän koiraurheilumuodoissa.  

Luolakoirien taipumuskoe toimii parhaiten borderterrierien alkuperäisten käyttöominaisuuksien mittarina. 
Luonnetestituloksia vuosina 2002-2012 on yhteensä 272 koiralla. Luonnetestikäyntien määrän tasaisuus johtuu 
todennäköisesti Borderterrierikerhon järjestämästä omasta luonnetestistä, joka on järjestetty 1-2 kertaa vuodessa. 
Ensimmäinen testi järjestettiin vuonna 2005.  

Nykyään borderterrieri on enimmäkseen seurakoira, jonka kanssa voi harrastaa useita eri koiraharrastelajeja. 
Harrastelajeista suosituin borderterrieriväen keskuudessa on ehdottomasti agility, jossa borderterrierit ovat 
saavuttaneet useita kansallisia ja kansainvälisiä valion arvoja ja mestaruuksia.  

Rotujärjestön tavoitteisiin kuuluvat Suomen kennelliiton määräysten toteuttaminen, kasvattajan vastuu, lyhyen 
tähtäimen ja pitkän tähtäimen strategiat, jalostusohjeet, tilanteen kartoittaminen nelikenttäanalyysin avulla sekä 
varautuminen ongelmiin. Jalostuksen tavoiteohjelmaa seurataan 5-vuotiskaudella ja myös sen toteutumista seurataan 
tämän ohjelman mukaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RODUN TAUSTA 

Borderterrieri on kotoisin Skotlannin ja Englannin rajamailta Cheviot-vuorten alueelta, jossa se pysyi 
muuttumattomana seudun eristyneen sijainnin vuoksi. Kirjallisuudessa esiintyi jo 1300-luvulla pieniä koiria, jotka 
hakivat ketut ulos luolistaan. 
 

Jo keskiajalla on Britanniassa ollut terriereitä. Luolatyöskentelystä on ensimmäiset maininnat 1700-luvulta. 
Seuraavalta vuosisadalta löytyy maininta koirasta, jolla on kaksinkertainen karvapeite. Tällöin myös korostettiin, että 
hieman korkeampijalkainen terrieri oli parempi kuin matalajalkainen, sillä se saattoi seurata helpommin ratsukkoa ja 
ajokoiralaumaa usein vaikeakulkuisessa maastossa. Koirien ulkonäöllä ei ollut niinkään merkitystä. Tärkeintä oli 
koirien erinomainen metsästyskelpoisuus. 

Skotlannin ja Englannin rajan molemmin puolin Cheviot-vuorten ylätasangoilla elivät muutamien nykyisten terrierien 
esi-isät. Niistä kehittyi dandiedinmontin-, bedlingtonin- ja borderterrieri, jotka kaikki osoittautuivat erinomaisiksi 
metsästyskoiriksi älykkyytensä ja rohkeutensa ansiosta. Hieman etäämmällä lounaassa kehittyi lakelandinterrieri, joka 
sekin voidaan laskea rajaseudun terrierien jälkeläiseksi. 

Koiria esittävissä vanhoissa maalauksissa on mainittujen terrierirotujen sukulaisuus selvemmin tunnistettavissa. 
Nykyään niiden välillä on vain vähän yhtäläisyyksiä. Joillakin borderterrierreillä saattaa olla päälaellaan pehmeää 
karvaa, mikä on tyypillistä bedlingtoneille ja dandiedinmonteille. 

Rodun tarina alkaa yleisesti tunnetusta lammasvarkaasta ja säkkipillisoittajasta Piper Jamie Allenista (s.1704), joka eli 
Holystonen Coquet-laaksossa. Hänellä oli tummia, karkeakarvaisia terriereitä, jotka olivat tulleet kuuluisiksi 
erinomaisina saukonmetsästäjinä. Alueella oli tuohon aikaan monenlaisia terriereitä, jotka tunnettiin mikä milläkin 
nimellä. 

Viime vuosisadan alkuun saakka nykyinen borderterrieri tunnettiin nimellä coquetdalenterrieri, North-Humberlandissa 
olevan laakson mukaan, jossa rodun väitetään saaneen alkunsa. On miltei mahdotonta yksiselitteisesti löytää 
ensimmäistä "alkuborderia". Muistiinpanoja ei ole olemassa ja suullinen perimätieto on levinnyt hyvin vaihtelevina 
versioina. 

Terrierijalostus oli alussa suunnattu vain työominaisuuksiin. Todennäköisesti tehtiin useita risteytyksiä, jotta 
metsästysominaisuuksia saatiin vahvistettua. Liekö tästä johtuvaa, että borderterrierin ulkonäkö on liioittelematon. Se 
on arkinen peruskoira jonka jalostuksessa kaikki  muut ominaisuudet ajoivat ulkomuodon edelle. 

Borderin suosio metsästysväen keskuudessa alkoi yli sata vuotta sitten. Robsonin ja Doddin perheillä oli erinomaiset 
kettukoira-ajueet "Border Foxhounds". Perheiden yhteistyö alkoi vuonna 1869 ja kesti aina vuoteen 1951 asti. Ne 
antoivat borderterrierin metsästää ajueensa kanssa ja tästä alkoi rodun nykyhistoria.  

Se tosiasia, että borderterrierit työskentelivät metsällä toisten koirien kanssa, on vaikuttanut paljon myös rodun 
myöhäisempään kehitykseen mm. luonteen osalta. Ei syyttä sanota, että rodun nimen pitäisi olla robsoninterrieri, sillä 
niin paljon tämä perhe teki borderterrierin hyväksi. 

Englannin Kennelklubi rekisteröi muutamia borderterriereitä alkaen vuodesta 1913, mutta rotu hyväksyttiin virallisesti 
vasta vuonna 1921, vaikka metsästäjät vastustivat virallistamista. He olivat sitä mieltä, että koiranäyttelyissä 
esiintyminen pilaa hyvän metsästyskoirarodun. Harrastajat olivat viisaita ja kaukonäköisiä.  

Nykyisin rodun kotimaassa on huolenaiheena borderterrierin valtava suosio. Jatkuvasti kasvavat rekisteröintimäärät 
tuovat mukanaan myös haittoja. 

Amerikan Kennelklubi hyväksyi vuonna 1930 oman rotumääritelmänsä borderterriereille.  

FCI vahvisti rotumääritelmän vuonna 1987. Käytössä oleva rotumääritelmä on sama kuin Englannin Kennelklubilla ja 
se alkaa sanoilla: ”Ensisijaisesti työterrieri”. Borderterrierin koko olemus on sen mukainen.  

Borderterrierin on yhä kyettävä tekemään sitä työtä, jota varten se on kehitetty. Sen tulee olla rakenteeltaan ja 
kestävyydeltään sellainen, että se pystyy seuraamaan ratsukkoa koiralaumassa ja vielä tarvittaessa syöksymään 
luolaan ajamaan ketun ulos. Se ei voi olla liian matalajalkainen, koska sen on pystyttävä juoksemaan 
hankalakulkuisessa maastossa eikä liian raskasrakenteinen, koska sen on mahduttava luolaan. Sen tulee olla 
luonteeltaan sosiaalinen, mutta samalla sen on kyettävä myös itsenäiseen työskentelyyn. Nykypäivänä borderterrieri 
on monipuolinen seura- ja harrastuskoira, jonka kanssa harrastetaan eri lajeja laidasta laitaan. 1990-luku ja agilityn 
suosion räjähdysmäinen kasvu toi borderterrierin myös suuren yleisön tietoisuuteen. 
 

Suomeen ensimmäiset borderterrierit tulivat Ruotsista 1950-luvun alussa. 1960- ja 1970-luvuilla Ruotsista tuotiin 
useita koiria eri kenneleistä ja 70-luvun alussa ensimmäiset jalostuskoirat Englannista. Vuosien 1988–2012 aikana on 
eri maista tuotu Suomeen 282 koiraa.  



Borderterrieri osallistui Suomessa ensimmäisen kerran luolakoirien taipumuskokeisiin vuonna 1955. Jostakin syystä 
rotu putosi pois SKL:n luolakokeisiin oikeutettujen listalta, jolle se kuitenkin palautettiin 1980-luvun alussa, lähinnä 
ruotsalaisten painostuksesta. Ruotsalaisten pennunmyyntiehtoihin kuului, että koira oli vietävä taipumuskokeisiin.  
 
Ensimmäiset suomalaiset kasvattajat eivät olleet metsästyksen harrastajia eivätkä halunneet myydä pentuja 
metsästäjille. Niinpä borderterrierillä Suomessa ei ole niin voimakasta luolametsästyshistoriaa kuin Ruotsissa. 
Ensimmäinen käyttövalio luolilta saatiin vuonna 1982. Kerhon perustamisesta vierähti aikaa 23 vuotta, ennen kuin 
oma luolajaos aloitti toimintansa.  
Nykyään luolakoirien taipumuskokeet kiinnostavat yhä enemmän, vaikka koirien omistajat eivät itse metsästystä 
harrastaisikaan. Luolakokeisiin on osallistunut 2000-luvulla 15–67 koiraa vuodesta riippuen.  
 
 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

Borderterrierikerho – Borderterrierklubben r.y. on perustettu vuonna 1982. Vuodesta 1987 alkaen se toimi Suomen 

Terrierijärjestöön kuuluvana rotua harrastavana yhdistyksenä. Vuoden 1995 alusta yhdistys on ollut itsenäinen 

rotujärjestö.  

Rotujärjestön jäsenmäärän kehitys vuosina 1995 – 2013 (Borderterrierikerhon tiedot) 

1995 539 1996 579 1997 599 1998 599 1999 632 2000 738 

2001 822 2002 856 2003 856 2004 929 2005 1006 2006 1098 

2007 1245 2008 1322 2009 1465 2010 1505 2011 1576 2012 1552 

2013 1465   

 

   

  

 

 

Kasvattajien määrän kehitys 2000 - 2013 (Borderi-lehden/kerhon kotisivujen luettelo) 

2000 26 2001 30 2002 25 2003 29 2004 31 

2005 38 2006 33 2007 41 2008 37 2009 49 

2010 45 2011 48 2012 40  2013 28  

 



 

 

3.1 Hallitus 

Rotuyhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen 

puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Jäsenen toimikausi on kolmivuotinen. Jäsenistä on erovuorossa 

vuosittain kaksi jäsentä. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimintakauttaan, yhdistyksen kokous valitsee 

hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimintakaudeksi. 

 

3.2 Jalostustoimikunta 

Yhdistyksessä toimii syyskokouksen valitsema viisijäseninen jalostustoimikunta, jonka toimikausi on kolme vuotta. 
Jäsenistä vähintään kolmen tulee olla kasvattaja- ja kahden harrastavaa jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan. Jalostustoimikunta tekee päätöksensä kollegiaalisesti ja on päätösvaltainen kolmen, joista vähintään 
kaksi on kasvattajajäsentä, ollessa läsnä. 

 

Jalostustoimikunta nauttii yhdistyksen jäsenistön luottamusta. Tämä perustuu siihen, että toimikunnan jäsenet 

- ovat kiinnostuneita rodun jalostuksesta 

- ovat osoittaneet käytännössä tuntevansa rodun ja pystyvät ryhmätyöskentelyyn 

- kykenevät käsittelemään asioita luottamuksellisesti 

- ovat riittävän objektiivisia 

- ovat saaneet tarpeellisen koulutuksen 

- ovat Suomen Kennelliiton ja Borderterrierikerhon jäseniä 

- pystyvät tarvittaessa käyttämään ulkopuolista asiantuntija-apua. 

 

Jalostustoimikunnan tehtävät: 

1. Terveystietojen kerääminen ja analysointi sekä ajantasaisen tiedon jakaminen kasvattajille ja harrastajille 
2. Terveystietojen ylläpito 
3. Koirien jalostus- ja jälkeläistarkastukset suoritetaan Nuori border -päivän muodossa  
4. Koulutustarjonta (mm. rotupäivät) ja tiedottaminen (Borderi-lehti ja Borderterrierikerhon kotisivut) 
5. Ulkomuototuomareiden koulutus   
6. Jalostusyksilöiden maahantuonnin neuvonta tarvittaessa 
7. Pentulistan ylläpito (Astutukset, Syntyneet jne) kerhon kotisivuilla 
8. Uroslistan ylläpito 
9. Toimintasuunnitelman laatiminen kerhon syyskokoukselle sekä toimintakertomuksen laatiminen kerhon 

kevätkokoukselle vuosittain 
10. Vuosikirjan toimittaminen ja julkaiseminen yhteistyössä hallituksen kanssa 
11. Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen,  ylläpito ja tiedottaminen. 



 

3.3 Luolajaos 

Luolatoimikunta on aloittanut toimintansa  2011. Toimintaa on järjestetty kennelpiireittäin, jotta jokaisella 

borderterrierin omistajalla olisi mahdollisuus tutustua ja harrastaa rodulle tyypillistä laajia. 

 

3.4 Agilityjaos 

Agilityjaos perustettiin vuonna 1998 ja sen tarkoituksena oli tarjota harrastajille korkeatasoista agility-ohjausta Vuonna 
2006 se eriytyi omaksi yhdistykseksi Border Agility Teamiksi (BAT). BAT on Borderterrierikerhon jäsen. 
 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

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 haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta 
saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä 
mutaatiota ole. 
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 
enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Jos rodussa 
rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle 
kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja 
suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. 

(MMT Katariina Mäki 5.8.2013, http://www.kennelliitto.fi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja) 

Nykyisin borderterriereitä arvellaan olevan Suomessa noin 2500. Rodun suosiosta huolimatta, sukusiitosaste on 
onnistuttu pitämään kohtalaisen matalalla. Tehollisen populaation koko per vuosi on kasvanut viiden viime vuoden 
aikana 63:stä 75:een (vuonna 2013; 50)  ja per sukupolvi 193:sta 228:aan (vuonna 2013; 209) Suomen Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmän mukaan.  
Food And Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) määrittelee lajin uhanalaiseksi, kun tehollinen 
populaatiokoko on alle 100 

 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

 
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-tytär -parituksessa jälkeläisten 
sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää 
heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi 
puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten 
ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.  
 
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasalaatuisia ja 
periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät 
hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset 

http://www.kennelliitto.fi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja


alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden 
todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole.  
 
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. 
Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi 
lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä 
tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven 
aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.  
 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia 
sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon perusteella. Jalostuksessa 
suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.                                                                                                                                                                       
(MMT Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto, http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm) 
 
Suomen borderterriereillä sukupolven pituus on 3 vuotta 6 kuukautta (laskettu vuoden 2012 mukaan). 
Borderterrierikerhon suositus sukusiitosasteen ylärajaksi on 6,25 % (esim. serkusparitus) viidellä sukupolvella 

laskettuna. Borderterrierikerhon jalostustoimikunta toimittaa kasvattajille pyynnöstä yhdistelmäsukutaulut seitsemällä 

sukupolvella laskettuna. 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Rekistöröinnit 158 283 291 274 328 269 285 232 261 203 199 161 181 186 

Tuonnit 6 19 10 29 24 33 23 18 16 9 11 9 8 8 

Keskimääräin

en jalostusikä, 

urokset 

3,9v 4,1v 4,2v 3,8v 3,1v 3,2v 2,11v 3,2v 2,9v 2,9v 2,5v 2v 2,6v 2,10v 

Keskimääräin

en jalostusikä,  

nartut 

3,11v 3,1 v 3,5v 3,3v 3,3v 3,1v 3,1v 3,1v 3,3 v 3,2v 3,3v 2,10v 3,1v 3v 

Sukusiitos- 

prosentti 

0,98% 1,12% 1,16% 0,82% 0,99% 1,20% 1,17% 1,92% 1,55% 1,79% 1,86% 2,05% 2,49% 2,85% 

Taulukko 1. Vuositilasto- rekisteröinnit (Koiranet; 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi) 

 

 

Urosten ja narttujen keskimääräinen käyttöikä (14.11.2013) 

 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi


 

Tuonnit vuosina 2000-2013(14.11.2013) 

 

4.1.2 Jalostuspohja 

 

 

4 x (käytetyt urokset/vuosi x käytetyt nartut/vuosi) 

Tehollinen populaatiokoko (Ne)= ---------------------------------------------------------------------------------- 

(käytetyt urokset/vuosi + käytetyt nartut/vuosi) 

 

 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksinkertaistaen 

voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai 

kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 

50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa. Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen 

sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 

Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat tehdään 

aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyttökoirilla viisi vuotta. 

Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten 

urosten lukumäärä. 

Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, etteivät 

jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioida tehollista 

populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta tämä kaava toimii vain 

suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa 

laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epätasaiset jälkeläismäärät. 

Jalostustietojärjestelmässä käytetään 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. 

Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla. 

http://www.kennelliitto.fi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja


Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää yksittäisen 

yksilön runsasta jalostuskäyttöä 

Jos rodun tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei luonto pysty 
tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä 
mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että niiden jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta 
suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta 
verta”. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin 
kotimaastakaan. 

(MMT Katariina Mäki 31.10.2013, http://www.kennelliitto.fi/tehollinen-populaatiokoko) 

 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Jalostukseen 

käytetyt eri 

urokset 

127 128 117 115 109 108 103 89 81 76 79 74 68 67 

Jalostukseen 

käytetyt eri 

nartut 

178 206 193 199 185 174 163 133 128 117 115 105 99 93 

Isät/ Emät 0,71 0,62 0,61 0,58 0,59 0,62 0,63 0,67 0,63 0,65 0,69 0,70 0,69 0,72 

Uroksista 

käytetty 

jalostukseen 

5% 6% 9% 12% 14% 17% 17% 17% 16% 18% 19% 19% 18% 16% 

Nartuista 

käytetty 

jalostukseen 

7% 13% 21% 25% 30% 32% 33% 36% 34% 33% 33% 32% 32% 33% 

Tehollinen 

populaatio 

209 
46%  

228 
43%  

212  
42% 

213 
42%  

200 
41% 

193 
43% 

182 
41% 

152 
39% 

143 
39% 

132 
39% 

133 
40% 

123 
41% 

115 
42% 

110 
44% 

Taulukko 2 Jalostuspohja per sukupolvi. (Koiranet; 
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi) 
 

 

 

 

 

 

http://www.kennelliitto.fi/tehollinen-populaatiokoko
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi


 Uros Syntymäaika Yhteensä 

pentueita 

Yhteensä 

pentuja 

Toisessa polvessa 

yhteensä 

pentueita 

Toisessa 

polvessa 

yhteensä pentuja 

Karimäen Jackpot 
Karimäen Bodie- Axbor 

Penelope 

25.3.2006 12 51 12 57 

Matchmeadow’s Blue 

Night 
Sub Terram Us Mail- 

Matchmeadow’s Cheer leader 

24.9.2009 8 47   

Mel Artic Aftereight Beau 
Rockamore Rockport- Hansarin 

Karolina 

12.6.2001 9 47 17 64 

Team Botvid Noatun  
Steffex Cruizero- Borderhouse 

Zarina 

11.11.2006 8 43 4 15 

Grindstones Home-Brew 
Glenbucket Scot’s Sodger- 

Plushcourt Pleasure 

9.1.2000 10 42 24 108 

Fehmarn King Creole  

Otterkin Blue Bayou 

Conundrum- Fehmarn Kiss N 

Run 

6.3.2003 7 41 26 105 

Borderhouse Quincy 
Steffex Lei- Borderhouse 

Gimmick 

4.5.2000 12 39 46 144 

Franz Melodia Szczurolapa 
FimmVakuc- Juli Argus Mapel 

15.5.2007 9 39 0 0 

Rabalder Nyfiken i en Strut 
Orenberg Night Hawk- Rabalder 

Hålligång 

23.4.1999 9 38 17 81 

Sub Terram Us Mail 
Sitheanduins Auren O’Diarmid- 

Sub Terram Tjugofyra Karat 

13.9.2005 10 37 16 37 

Jomikan Johan Terras Quality 

Time- Ovnsröret’s Real and True 

25.11.2004 6 35 4 18 

Barsetta English Nobleman 
Stineval Razamadaz- Barsetta 

Burning Mists 

13.5.2003 10 35 47 159 

Hjelme Believe it or not 
Borderhouse Revolution- Hjelme 

Xsara 

23.1.2003 8 34 12 46 

Bokbergets Quimper 
Akenside Vertigo- Bokberfets 

Madame Joliet 

15.3.2006 7 34 16 76 

Ganymede´s Canadian 

Brass Conundrum Leveller- 

Lutrabeck Songwriter Je 

8.10.2004 7 32 14 58 

Sub Terram Son of a Gun 
Sub Terram Sevärt- Irga Z 

Romanova Chozu 

16.10.2006 6 31 2 8 

Sub Terram Pang på 

Rödbetan Akenside Vertigo- 

Sub Terram Sevärt  

17.3.2006 7 30 8 30 

Grandioso Orenberg Finger 

Print- Ykkösturva Kirsi 

19.9.2003 7 29 6 25 

Orenberg Finger Print- Blue 

Print at Brumberhill- Orenberg 

Starry Hawk 

28.2.2001 6 29 25 75 



Badgerbeck Bonze- 
Badgerbeck Bonsai- Baywillow 

Blue Bouquet for Badgerbeck 

5.9.2009 6 28   

Taulukko 3. Viimeisen 13 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 urosta (Koiranet; 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi) 

Kyseisen ajanjakson aikana on tarvittu 57 urosta tuottamaan 50 prosenttia ajanjakson pennuista. 

 

Narttu Syntymäaika Yhteensä 

pentueita 

Yhteensä 

pentuja 

Toisessa 

polvessa 

yhteensä 

pentueita 

Toisessa 

polvessa 

yhteensä 

pentuja 

Ykkösturva Loviisa 
Rabalder Nyfiken i en Strut- 

Ykkösturva Riverdance 

25.8.2000 5 24 7 26 

Majåmajs Helve 
Klettermusens Vince Neil- 

Majåmajs Beatrix 

27.12.2007 5 24 8 36 

Rabalder Dolce Vita  
Axbor Dante- Rablader Sista 

Minuten 

30.9.2005 4 24 4 17 

Ykkösturva Riverdance 
Dragonlyn’s Dances with 

Wolfes- Ykkösturva 

Centaury 

22.10.1998 4 23 8 32 

Junipermoor’s High-Up  
Terras Trump Card- 

Junipermoor’s Electric Blue 

24.10.2006 4 21 4 21 

Mäkelänkosken 

Belladonna 
Mel Artic Aftereight Beau- 

Ykkösturva Hani 

24.3.2004 3 20 0 0 

Matchmeadow´s Cheer 

Leader 
Axbor Horatio- Foxforest 

Matchmaker 

10.8.2003 4 24 24 111 

Flatts Upsy Daisy 
Little Duck’s Domingo- 

Kletters Phantasy 

23.11.2001 4 20 3 15 

Mel Artic Summery 

Cheer 
Rockamore Rockport- 

Hansarin Karolina 

12.6.2001 4 20 8 36 

Herttualan Bettina 
Hansarin Teodori- Borderott 

Bettina 

29.6.1997 4 20 18 89 

Karahkan Jade 
Lemmikinrinteen Pietari- 

Herttualan Bettina 

13.3.2005 3 19 0 0 

Irade´s Direk-Tiivi 
Grindstones Bridgeman- 

Irade’s Åsa Åström 

4.12.1997 4 19 7 32 

Flagstones Made in 

Finland 
Rhozzum Emlyn- Flagstones 

Email to me 

3.3.2003 3 19 12 57 

Cindyhill A-King-Heart 
Fehmarn King Creole- 

Bordrocks Lizz’Tiara 

7.7.2004 4 19 4 9 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi


Bombax Yolanta 
Bombax Xandou- Bombax 

Karnival Queen 

4.5.2005 3 18 5 19 

Huhmarkankaan 

Kleopatra  
Jomikan Johan- South Bark 

Amber 

14.3.2007 4 18 3 16 

Foxforest Over the 

Moon 
Conundrum Carpe Diem- 

Foxforest Rise and Shine 

20.5.2000 4 18 3 8 

Grindstones 

Metropolitan 
Conundrum Sorcerer- 

Grindstones Kick Off 

31.1.2001 4 18 12 38 

Brumberhill Beneficial 
Orenberg Nightfreight- 

Brumberhill Be Solo 

26.2.2001 3 18 2 9 

Grindstones Hard Rock 
Greatryle Union Jack- 

Danny Rascal 

12.2.2006 3 17 4 16 

Taulukko 4. Viimeisen 13 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 20  narttua (Koiranet; 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi ) 

 

- Mel Artic Aftereight Beau ja Mel Artic ja Mel Artic Summery Cheer ovat sisarukset.  

- Fehmarn King Creole jälkeläinen on Cindyhill A-King-Heart.  

- Team Botvid Noatun on Fehmarn King Creolen tyttären poika. 

-  Karahakan Jaden on Herttualan Bettinan tytär. 

-  Mäkelänkosken Belladonna on Mel Artic Aftereight Beaun tytär. 

- Ykkösturva Loviisa on Ykkösturva Riverdancen (isä Rabalder Nyfiken I en Strut) tytär. 

-  Rablader Nyfiken i Strut on Flagstones Made in Finlandin äidin isä.  

- Borderhouse Quincy emä Borderhouse Gimmik ja Hjelme Believe or Notin isänäiti .  

- Jomikan Johan on Borderhouse Quincyn pojanpoika. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=10&Lang=fi


 

4.1.3. Rodun populaatiot muissa maissa 

Englannin Kennelklubin rekisteröinnit vuosina 2000 – 2012 

 

 

 

 

Ruotsin rekisteröinnit vuosina 1996 - 2008 (sulkeissa tuonnit) 

 

 

 

 

 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
 
Borderterriereiden rekisteröintimäärät ovat Suomessa olleet 2000-luvun aikana hitaassa nousussa. Suurimmillaan 
rekisteröintimäärä oli vuonna 2009 (328), josta määrät ovat kääntyneet hieman laskuun, vuonna 2012 rekisteröintejä 
oli 283. 
 
Ruotsissa rekisteröintejä on Suomea enemmän, vuosittain noin kaksinkertaisesti Suomen lukuihin nähden. Ruotsissa 
2000-luvun huippu rekisteröintien suhteen sijoittuu vuosiin 2004-2006, jolloin rekisteröintejä oli yli 700/vuosi. Rodun 
kotimaassa Isossa-Britanniassa rekisteröinnit ovat 2000-luvun aikana lähes kaksinkertaistuneet. Vuoden 2000 

2000 4312 2007 8814 

2001 4484 2008 9145 

2002 5539 2009 8214 

2003 6447 2010 8367 

2004 7355 2011 7183 

2005 8338 2012 

2006 8916  

2000 529 2007 620 (4) 

2001 542 2008 675 (8) 

2002 622 2009 552 (10) 

2003 661 2010 468 (6) 

2004 810 (9) 2011 481 (7) 

2005 716 (15) 2012 439 (9) 

2006 803 (7) 2013 363 (6) 



rekisteröintejä oli 4312 ja vuonna 2011 7183 Sielläkin kuitenkin rekisteröintimäärät ovat olleet laskusuuntaiset vuoden 
2008 (9145) jälkeen. 
 
Borderterrieri ei ole jakautunut erillisiin esim. näyttely- ja käyttö-linjoihin. Muutenkaan rodussa ei ole selkeästi erillisiä 
sukulinjoja. Ulkomailta saatavissa olevat jalostuskoirat ovat suurimmaksi osaksi samoja linjoja, joita Suomessa jo on. 
Ensimmäiset kaikkien koirien sukutauluissa toistuvat nimet ovat borderterrierillä yleensä 4.-6. sukupolvessa. 
 
Urosten keskimääräinen jalostukseenkäyttöikä on 2000-luvulla ollut hitaassa kasvussa. Vuosituhannen alkuvuosien 
reilusta kahden vuoden keski-iästä ollaan päästy jo yli neljän vuoden keski-ikään vuosina 2011 ja 2012. Narttujen 
keskimääräinen jalostukseenkäyttöikä on samana aikana pysynyt suunnilleen samana, 3,0-3,5 vuodessa. Urosten 
jalostukseenkäyttöiän nousu mahdollistaa jalostukseen käytettyjen koirien terveyden paremman varmentamisen, 
koska koirat ovat jo ehtineet ohittaa useimpien perinnöllisten vikojen ja sairauksien yleisimmän ilmenemisiän. 
 
Borderterrierin sukusiitosaste on Suomessa pysynyt vuodesta 2003 lähtien alle 2 %:n, eli hyvin alle suositellun 
maksimin 6,25 %. Sukusiitosaste on kuitenkin laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, joten se on aliarvio 
todellisesta tilanteesta. Kehityssuunta on kuitenkin ollut laskeva 2000-luvun alkuun verrattuna. 
 
Tehollisen populaation koko on otettu Kennelliiton Koiranet-palvelusta, joten kaavassa ei pystytä ottamaan huomioon 
jalostuskoirien epätasaisia jälkeläismääriä eikä keskinäisiä sukulaisuuksia, joten luvut voivat olla jopa 
kymmenkertaisia yliarvioita todellisesta tilanteesta. Kehityksen suunta on kuitenkin tärkeä ja sitä pystytään 
tarkastelemaan näiden lukujen perusteella. Borderterrierin sukupolvittainen (4 vuotta) tehollinen populaatio on vuosina 
2000-2012 kasvanut vuosina 113:sta 229:ään. Koko populaation koon kasvun vuoksi suhteellinen tehollinen 
populaatio ei kuitenkaan ole noussut samassa suhteessa, vaan on koko 2000-luvun pysytellyt 39-45 %:ssa. 
Matalimmillaan (39 %) se oli vuosina 2005-2006, jonka jälkeen se on  noussut 44 %:iin (vuonna 2012). 
 
Isät/emät –suhde on vuosina 2000-2012 vaihdellut välillä 0,59-0,72 ollen korkeimmillaan vuonna 2002 ja 
matalimmillaan vuosina 2009-2010. Mitä suurempi isät/emät –suhde on, sitä enemmän eri uroksia on käytetty 
jalostukseen suhteessa jalostukseen käytettyjen narttujen määrään. Isät/emät suhteen kehityssuunnan tulisi siis olla 
nouseva ennemmin kuin laskeva. 
 
Sekä jalostukseen käytettyjen urosten että narttujen osuudet ovat 2000-luvun aikana vähentyneet. Vuosituhannen 
alkuvuosina nartuista jalostukseen käytettyjen osuus oli noin 30 % ja uroksista 20 %. Vuonna 2012 osuus oli nartuista 
enää 12 % ja uroksista 6 %. Jalostukseen käytettävien koirien osuus on nykyisellään liian pieni ja sitä tulisi kasvattaa 
rodun perimän monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 
 
Rodussamme on jonkin verran toistettu samoja yhdistelmiä, vaikka jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmien 
toistamista. 
 
Borderterriereitä rekisteröidään nykyisin yhden sukupolven eli 4 vuoden aikana noin 1100 koiraa. Kennelliiton 
enimmäissuosituksena yhden koiran jälkeläisten osuudelle sukupolven rekisteröinneistä on 3-5 %, eli 33-55 jälkeläistä 
ensimmäisessä polvessa. Jalostustoimikunta pitää enimmäissuosituksena 40 ensimmäisen polven jälkeläistä. 
Viimeisen 10-15 vuoden aikana jalostukseen käytetyistä uroksista 6 on ylittänyt tämän määrän. Runsaimmin 
jalostukseen käytettyjen yksilöiden joukossa on lähisukulaisia, mikä kaventaa jalostuspohjaa. Borderterrierillä ei ole 
jälkeläismäärään perustuvaa PEVISA-ohjelmaa.  
 
Jalostukseen käytettävien eri yksilöiden määrä on siis kasvussa, mutta koko populaation koon kasvun vuoksi 
jalostukseen käytettyjen koirien osuudet ovat laskussa. Rodun perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi eri 
yksilöitä tulis käyttää mahdollisimman laajasti jalostukseen. Varsinkin jalostuskäytössä olevien urosten vähäinen 
määrä, eli harvojen ns. matadoriurosten liiallinen käyttö kaventaa jalostuspohjan laajuutta borderterrierillä. 
 
 
4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
 
 
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta 
Rotumääritelmässä käyttäytyminen luonne borderterrierrillä on toimelias ja rohkea.  
Yleisvaikutelmana ensisijaisesti työterrieri, joka myös kykenee seuraamaan ratsukkoa  
Kaikki poikkeamat rotumääritelmän kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja terrierin kykyyn 
työskennellä.  
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
Käyttökoetulosta ei vaadita (FCI) 
 
 
4.2.2 Jakautuminen näyttely- /käyttö / tms- -linjoihin 
Borderterrieri ei ole jakautunut erikseen käyttö-, näyttelylinjoihin, eikä erisukuisten koirien välillä käyttäytymisessä tai 
käyttöominaisuuksissa ole eroavaisuuksia.  



 
 
 
4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja /tai käyttöominaisuuksien testaus ja/tai 
kuvaus 
Borderterrierrillä ei ole PEVISA -ohjelmaa luonteen kuvauksesta tai käyttöominaisuuksien testaamisesta 
 
 
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 
 
Rotumääritelmän  mukaan borderterrieri on ensisijaisesti työterrieri. Luonteeltaan se on toimelias ja rohkea kuten 
terrierit yleensä, mutta se ei saa olla tappelunhaluinen, sen tulee sopeutua laumaan ja kyetä tekemään yhteistyötä. 
Suurin osa tämän päivän borderterriereistä on edelleen luonteeltaan toivotunlaisia. Vaikuttaisi kuitenkin niin, että 
joukossa on entistä enemmän epäsosiaalisia ja ylivilkkaita yksilöitä. Nykyään borderterrieri on kuitenkin enimmäkseen 
seurakoira, jonka kanssa voi harrastaa lähes lajia kuin lajia. 
 
Suomalainen luonnetesti on pystynyt muuttumattomana 1970-luvun lopusta lähtien ja se on alun perin kehitetty 
mittaamaan koiran soveltuvuutta virkakoiraksi Ruotsissa. Ensimmäinen kirjattu osallistuminen luonnetestiin on 
vuodelta 2000 ja osallistumiskertoja siitä lähtien oli vain muutama vuosittain. Vuodesta 2005 lähtien 
Borderterrierikerho on järjestänyt vuosittain luonnetestin ja tämä on toiminut houkuttimena koirien omistajille testauttaa 
koiransa. Koirien lukumäärä on kuitenkin pysynyt prosentuaalisesti pienenä kokonaisrekisteröinteihin verrattuna, ja 
testattujen koirien otos ei ole siten riittävän kattava antamaan kuvaa koko populaatiosta. Suurin osa luonnetesteihin 
osallistuneista borderterriereistä on jo ennestään ns. harrastekoiria, joiden kanssa harrastetaan agilitya, tokoa, jne. ja 
vain harva on ainoastaan puhdas seurakoira.  
 
Tulosten analysointia varten tulisi ottaa huomioon koirien ikä sekä harrastetausta. Arviointi tehdään subjektiivisesti 
”hyvä – huono” pisteytyksellä -3 +3 mittarilla. Luonnetestin lopputulokseen voi myös vaikuttaa paljon koiran 
koulutuksella sekä viemällä koiransa testattavaksi vanhempana, jolloin koiralla on kokemuspohjaa enemmän ja näin 
ollen luonnetesti ei kerro riittävän hyvin perinnöllisestä osuudesta koiran luonteessa. Luonnetesti on lisäksi 
kykenemätön testaamaan borderterrieriä perinteisen metsästyskoiran luonnemittarina. Luonnetestin 
arvostelumenetelmä on vuosien muuttunut vuosien saatossa. 
.  
Ongelmakoirakouluttaja Pertti Vilanderin näkemys: ”Toimintakyky saisi olla suurempi kuin +1 metsästystyöskentelyä 
ajatellen, mutta sitten olisi siviilielämässä enemmän ongelmia; terävyys +3; puolustushalu +3, hermorakenne +2 
borderille paras; temperamentti +1; kovuus +3; luoksepäästävys +3, laukauspelottomuus: laukausvarma.” 
Luonnetestituomari Bengt Söderholmin näkemys: ”Toimintakyky vähintään +1; terävyys +3 tai +1; puolustushalu +3 tai 
+1; taisteluhalu +3 tai +2; hermorakenne vähintään +1; temperamentti +3, saavat enimmäkseen +1, mutta vähemmän 
toivottavaa, häiritsevää; kovuus +3 tai +1; luoksepäästävyys +3; laukauspelottomuus: laukausvarma.” 
laukausvarma.” 
 
Luonnetestituomari Lea Kilpeläinen on tarkastellut luonnetestistä saatavaa tulosta borderterrierin ”ihanneluonteen” 
näkökulmasta. Rotuyhdistys ei ole laatinut borderterrierille virallista luonnekuvaa. Hän on ottanut suoria lainoja 
luonnetestin arvosteluohjeesta, koska niissä ominaisuudet määritellään varsin hyvin sekä tarkastellut eri 
ominaisuuksia borderterrierin näkökulmasta. 
 
” Luonnetestissä koiran luonnekuvaa tarkastellaan kahdeksan eri ominaisuuden ja laukauspelottomuuden kautta ja 
kaikille ominaisuuksille voidaan antaa arvosana +3 - -3 väliltä. Arvosanat eivät ole voimakkuusjärjestyksessä, joten 
arvosanojen sisältöön kannattaa kiinnittää myös huomiota. Lisäksi eri ominaisuuksille on annettu painokerroin, jolloin 
voimakkaammin perinnöllisiksi katsotuilla ominaisuuksilla on suurempi painokerroin. Luonnetestissä samat 
loppupisteet voi saada hyvin erilaiset koirat, joten pelkkä loppupisteiden ihailu vie harhaan – katso erityisen tarkasti 
miinusarvosanojen kohdat, sillä sieltä voi ilmetä yllätyksiä. 
 
Toimintakykynä pidetään luonteen ominaisuutta, joka saa koiran ilman ulkopuolista pakotetta pitämään puolensa 
todellista tai kuviteltua vaaraa vastaan. Voidaan hyvin ajatella, että se, mitä pidetään toimintakykynä, on monen 
ominaisuuden yhdessä muodostama reaktio. Lähin vastaava inhimillinen vastine toimintakyvylle on rohkeus. 
 
Toimintakyky ei ole mikään muuttumaton ominaisuus, joka pysyisi samana kaikissa tilanteissa huolimatta siitä, että 
laukaisijoina toimivat ärsykkeet olisivat samat. Kiihkeys vaihtelee eri yksilöiden välillä ja samallakin yksilöllä eri 
tilanteissa. Kaikilla reviirikäyttäytymisen omaavilla eläimillä oman alueen ja ennen kaikkea sen keskuksen läheisyys 
vaikuttaa käytökseen. Huolimatta yksilön normaalista toimintakyvystä koirat ovat toimintakykyisempiä lähellä kotiaan. 
Myös perheenjäsentensä seurassa koira on vähemmän peloissaan, tai on ainakin halukkaampi voittamaan pelkonsa, 
mikä perustuu koirien laumaviettiin. 
 
Toimintakykykoe uhan alla suoritetaan ns. ”kelkkakokeena”. 



Tavallisesti käytetään ihmisen ylävartalon muotoista hahmoa, joka vedetään asteittain piilosta lähemmäksi koiraa. 
Tietystä suunnasta hahmo näyttää ihmiseltä, mutta toisesta suunnasta hahmo on täysin tunnistamaton. Siltä puuttuvat 
koiralle tutut ihmismäiset liikkeet ja haju. Koira luulee hahmon olevan ihminen, mutta ei voi samalla tunnistaa sitä 
erojen vuoksi. 
 
Toimintakykykoe ilman uhkaa suoritetaan ns. ”pimeässä huoneessa”. 
Pimeä huone on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei se aiheuta vaaraa koiralle. Pimeä huone ei ole täysin pimeä, 
vaan hämärä, jossa (luonnon)valon määrää voidaan säädellä. Huoneessa tulee olla esteitä, jotka koira pystyy 
kiertämään ja lattialla tulisi olla vaihtuvaa materiaalia, esim. levitettyä muovia. 
 
+2 Hyvä 
Koira voi mennä ohjaajan taakse kelkalla, mutta ottaa nopeasti kontaktin kelkkaan ilman ohjaajan apuja ja palautuu 
nopeasti. Pimeässä koira etsii ohjaajan ilman apuja ja löytää ohjaajan lyhyessä ajassa. Koira toimii myös muissa 
osasuorituksissa järjestelmällisesti. 
 
+1 Kohtuullinen 
Koira ottaa kontaktin kelkkaan suurestakin pelästyksestä huolimatta hyvin vähäisillä ohjaajan avuilla. Pimeässä koiraa 
voidaan joutua kutsumaan. 
 
Rotumääritelmän mukaan borderterrieri on toimelias ja rohkea koira. Testin erikoiskokeiden ei sen vuoksi pitäisi olla 
mitenkään vaikeita borderille. Luolakoirana sille on luontaista taistella uhkaa vastaan, eri asia on sitten se rohkeuden 
riittävyys kohdata uhka. Monella borderilla jää taistelu ”päälle”, ja haukkuminen kelkalla jatkuu loputtomiin. Pimeä, 
hämärä elementti ei pitäisi olla luolakoiraksi syntyneelle vaikea, mutta erilaiset lattiapinnat voivat aiheuttaa 
yllätyksiäkin. 
 
Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi. 
 
Mielestäni borderterrierillä, niin kuin muillakin metsästysterriereillä, saa ja tulee olla terävyyttä niin, että aggressio on 
koiralla olemassa oleva voimavara tilanteissa, joissa se joutuu puolustamaan itseään. Aggressiivisuuden tulee 
kuitenkin pysyä hallinnassa kaikissa tilanteissa. Saalista ei esimerkiksi saa repiä kiukuspäissään. 
 
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
Koira reagoi aggressiivisesti hyökkäykseen, hyökkääjän tultua selvästi esille. Palautuu nopeasti. 
 
+1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
Koira reagoi hyvin laimeasti tai ei lainkaan hyökkäykseen, tai osoittaa pelkoa. 
 
Puolustushalulla tarkoitetaan koiran synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkäysyrityksen avulla aktiivisesti 
puolustaa itseään, laumaansa (ohjaaja) tai reviiriään. Puolustushalu vaihtelee tilanteiden, ympäristön ja koiran 
mielialojen mukaan. Testissä tarkkaillaan koiran käyttäytymistä tilanteissa, joissa uhan aiheuttaa tuntematon henkilö 
tai koiran kuvittelema ärsyke. 
 
Borderterrierillä saa olla puolustushalua, koska se saa puolustaa itseään ja laumaansa, mutta ominaisuuden tulee 
pysyä kontrollissa. Koska borderi kuitenkin on laumassaan viihtyvä koira, turvaa se laumaan ja siksi sen 
puolustushalu ei välttämättä ole kovin suuri, eikä välttämättä tule helposti esille. 
 
+3 Kohtuullinen, hillitty 
Koira puolustaa ohjaajaansa: joko haukkuu ja/tai murisee hyökkääjän lähestyessä, pysyy ohjaajan edessä tai sivulla. 
Koira palautuu nopeasti ja hyväksyy hyökkääjän hyökkäyksen loputtua, lyhyt viive sallitaan. 
 
+1 Pieni 
Koira on ohjaajan sivulla tai takaviistossa, ehkä muutama haukahdus, muuten vaisu esitys. Hyväksyy hyökkääjän 
samoin kuin luoksepäästävyydessä. 
 
 
Taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta itsestään ilman, että se perustuisi 
aggressioon. Käytöstä voidaan kutsua tietynlaiseksi leikkihaluksi – leikiksi, jonka olennaisin osa on taistelu. 
Taisteluhalu on koiralle moottori, liikkeelle paneva voima.  
 
Borderterrieri on ensisijaisesti työterrieri ja luolakoirana tai agilitykoirana sen tulee nauttia leukojen ja lihasten käytöstä 
ja sillä tulee olla kunnon moottori. 
 
Luonnetestissä parhaiten ihannetta vastaavat arviot ovat: 
+3 Suuri 
Koira ottaa heti lujan otteen esineestä. Koiran ote on luja ja se ei irrota esineestä uhattaessa. Koira nauttii taistelusta. 
 



+2 Kohtuullinen 
Koira ottaa esineen halukkaasti ja ote on melko luja, jonkin verran pureskelua ja otteen korjausta. Mikäli koira irrottaa 
otteensa uhattaessa sen tulisi ottaa esine uudelleen uhkauksen jälkeen. 
 
Taisteluhalua nähdään myös kelkalla, missä koira taistelee kelkkaa vastaan. Borderilla se vaihe tahtoo jäädä jopa 
päälle, kun koiran rohkeus ei ihan riitä kohtaamaan peloketta. 
 
Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa voimakkaisiin ja 
vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta 
uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä. 
 
Borderterrierin tulee pysyä hermoiltaan vakaana. ”Peliä ei saa menettää hermostumalla.” Jos borderterrierin 
vilkkausaste nousee erittäin vilkkaaksi, se ilmenee usein myös hermostollisena rauhattomuutena. Jalostuksellisesti 
näiden ominaisuuksien yhteen liittyminen kannattaa muistaa. 
 
+2 Tasapainoinen 
Koira selviytyy kaikista osasuorituksista hyvin. Se ei ole  hermostunut. Koira hallitsee kaikki tilanteet oikea-aikaisesti ja 
palautuu niistä nopeasti, pystyy käyttäytymään koko testin ajan tasapainoisesti. 
 
+1 Hieman rauhaton 
Koira selviytyy kaikista testin osasuorituksista. Siinä on havaittavissa lieviä merkkejä rauhattomuudesta, se rasittuu 
henkisesti testin edetessä. Palautumisajan pituus eri osasuoritusten välillä vaihtelee. 
 
 
Temperamentilla tarkoitetaan käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta) sekä kykyä 
sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. 
 
Suurin osa hyvin sopeutumiskykyisistä koirista on vilkkaita. Vilkas koira on tarkkaavainen ja se vastaanottaa nopeasti 
uusia ympäristön ärsykkeitä ja tottuu niihin ja niiden merkitykseen. 
 
Erittäin vilkkaat koirat vastaanottavat suuren määrän vaikutteita ympäristöstään, ja seurauksena on liian suuri 
hajaannus ja pitempi sopeutumisaika. Tämä on vielä korostuneempaa häiritsevän vilkkaissa koirissa, sillä ne ovat 
lähes kykenemättömiä keskittymään ja olemaan paikallaan. Näillä koirilla sopeutuminen vaikeutuu myös fyysisestä 
väsymyksestä, jonka ne aiheuttavat itselleen olemalla koko ajan liikkeellä. 
 
Ihanne borderterrieri on toimelias; vilkas tai jopa erittäin vilkas koira, mutta vilkkaus ei saa mennä säheltämiseksi. 
Koiran pitää pystyä keskittymään kulloinkin menneillään olevaan asiaan. 
 
+3 Vilkas 
Koiran pitää reagoida häiriöön välittömästi sen alettua. Väistön on oltava nopea, hallittu, lyhyt ja koira suuntaa 
huomionsa häiriöääntä kohden. Koiralta edellytetään reipasta ja iloista yleisolemusta. 
 
+1 Erittäin vilkas 
Reaktio on hyvin nopea, väistämisliike on melko pitkä. Koira ei pysty välittömästi kohdentamaan häiriötä ja siinä 
esiintyy lievää keskittymiskyvyn puutetta. Koirassa ei ole havaittavissa tasapainottomuutta. 
 
 
Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia. 
 
Koira voi vaikuttaa pehmeämmältä, kun sen kokema epämiellyttävyys aiheutuu suoraan ihmisestä, mutta vastaavasti 
huomattavasti kovemmalta, kun se ymmärtää epämiellyttävyyden tulevan jostain elottomasta kohteesta. Koira kokee 
usein ihmisen, erityisesti ohjaajansa aiheuttaman epämiellyttävyyden, paljon voimakkaammin kuin jonkin muunlaisen 
epämiellyttävyyden. 
 
Metsästyskäytössä kohtuullisen kova luonne on eduksi, mutta perhekoirana hieman pehmeä koira on nöyrempi. 
Miinusarvosanoille menevää pehmeyttä tulee jalostuksessa välttää, sillä ”pitkämuistinen” työkoira ja harrastuskoira ei 
ole ihanne. 
 
+3 Kohtuullisen kova 
Koira, joka koettuaan oikea-aikaisen psyykkisen epämiellyttävyysreaktion uudelleen paikalle tuotaessa ei osoita pelon 
merkkejä ja halua välttää paikkaa. 
 
+1 Hieman pehmeä 
Koira, joka osoittaa selviä merkkejä siitä, että se haluaisi välttää paikan, missä se pelästytettiin, mutta pystyy 
ohittamaan pelästyttämispaikan suhteellisen läheltä ohjaajan tukemana. 
 



Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. 
 
Koira on luoksepäästävä, kun se mielellään ja oma-aloitteisesti hakeutuu muidenkin tapaamiensa ihmisten seuraan 
kuin ohjaajansa. Koiraa, joka selvästi välttää tutustumista tai joka osoittaa selvää vastenmielisyyttä joutuessaan 
kosketukseen vieraiden kanssa, kutsutaan pidättyväksi. 
 
Borderterrierin tulee olla iloinen ja reipas koira ihmisiä tavatessaan, joskin pieni ujous voitaneen hyväksyä. 
 
+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 
Koira, joka houkuttelematta hakeutuu kosketukseen myös vieraiden ihmisten kanssa käyttäytyen ystävällisesti ja 
avoimesti. Luoksepäästäväksi kutsutaan myös sellaista koiraa, joka ei tutustu ihmisiin oma-aloitteisesti, mutta sallii 
tutustuttaa itsensä heihin. 
 
+2 a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 
Koira, joka houkuttelematta tai pienin houkutuksin hakeutuu kosketukseen myös vieraiden ihmisten kanssa, 
käyttäytyen ystävällisesti. Koira on ns. ujo. 
 
Koiran laukauspelottomuus testataan ampumalla 9 mm paukkupanoksilla vähintään kaksi ja enintään viisi laukausta. 
Laukaukset ammutaan n. 20 – 50 metrin etäisyydeltä huomioiden ympäristöolosuhteet, kuten maaston kaikupohja. 
Laukauspelottomuus testataan aina testin viimeisenä osasuorituksena. 
 
+++ Laukausvarma 
Koira, joka käyttäytyy täysin välinpitämättömästi laukauksiin tai joka on niistä kiinnostunut vain luonnollisella tavalla. 
 
++ Laukauskokematon 
Koira, joka reagoi ensimmäisiin laukauksiin, mutta kuultuaan useamman laukauksen levottomuus pienenee. 
 
Borderterrieri ei saa häiriintyä laukauksista. Sen tulee kestää äkillisiä ääniä ja pystyä jatkamaan työtehtäviä 
ärsykkeestä huolimatta. Laukausarkuus liittyy aina huonoihin hermoihin. 
 
Luonteen ominaisuuksien periytyvyydestä tiedetään ulkomaisten tutkimusten mukaan, että selvästi periytyviä 
ominaisuuksia koiralla ovat hermot, rohkeus ja puolustushalu. Samoin koiran ja ihmisen välinen yhteistyökyky ja 
koiran ystävällisyys ihmistä kohtaan, siis luoksepäästävyys, ovat selvästi periytyviä ominaisuuksia.” 
 
Luonnetesteihin on osallistunut 2000-2012 yhteensä 276 borderterrieriä, joista uroksia on ollut 139 ja narttuja 135. 1 
uroksen ja 1 nartun luonnetesti keskeytettiin. Laukaspelottomuus lähes kaikilla testatuilla koirilla oli +/++/+++. Vain 2 
nartulla ja 4 uroksella laukauspelottomuus oli -. Testilomakkeissa merkintätapa vaihteli. 
 
 
Luonnetestatut borderterrierit 2000-2012 (274 koiraa) 

 

  +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Toimintakyky 0 69 172 31 2 0 

Terävyys 117 5 152 0 0 0 

Puolustushalu 125 5 117 27 0 0 

Taisteluhalu 105 124 5 37 3 0 

Hermorakenne 1 37 229 7 0 0 

Temperamentti 121 53 85 15 0 0 

Kovuus 87 2 175 0 10 0 

Luoksepäästävyys 240 32 1 1 0 0 

 



 

 

Luonnetestatut urokset 2000-2012 (139 urosta)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Toimintakyky 0 39 91 9 0 0 

Terävyys 64 4 71 0 0 0 

Puolustushalu  66 2 53 18 0 0 

Taisteluhalu  67 59 1 11 1 0 

Hermorakenne  1 23 114 1 0 0 

Temperamentti  63 28 40 8 0 0 

Kovuus 49 2 83 0 5 0 

Luoksepäästävyys 121 18 0 0 0 0 



Luonnetestatut nartut 2000-2012 (135 narttua) 

  +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Toimintakyky 0 30 81 22 0 0 

Terävyys 53 1 81 0 0 0 

Puolustushalu 59 3 64 9 0 0 

Taisteluhalu 38 65 4 26 2 0 

Hermorakenne 0 14 115 6 0 0 

Temperamentti 58 25 45 7 0 0 

Kovuus 38 0 92 0 5 0 

Luoksepäästävyys 119 14 1 1 0 0 

 

  

 

 

MH- koiran luonnekuvaus on toinen Ruotsista Suomeen rantautunut luonteiden arviointimenetelmä. Vanhan 
luonnetestin riittämättömyyden vuoksi ruotsalaiset kehittivät testausmenetelmät, joissa otetaan huomioon ikä ja 
koulutustaso. Siksi luonnekuvauksen ikäraja asetettiin Ruotsissa aluksi 12-18 kk ikäisille koirille. Arviointia haluttiin 
myös muuttaa objektiivisempaan suuntaan ja asteikko muutettiin ”hyvä – huono – hyväksytty – hylätty” –asteikosta 
aktiviteettia kuvaavaan 1-5 asteikkoon. Yksi kuvaa pientä aktiviteettia ja viisi suurta. MH:n avulla voidaan saada 
selville yksilöiden sosiaalisuus, leikkihalukkuus, saalistushalukkuus, reagointi yllättäviin tapahtumiin sekä näköaistin 
että kuuloaistin välityksellä sekä reagointi pitkään kestävään uhkaan. Koira saa reagoida vapaana eri uhkiin, eikä 
ihminen uhkaa koiraa missään vaiheessa. Tuloksista voidaan tehdä vertailuita eri jalostusyksilöiden välillä ja kehitystä 
voidaan seurata myös vuosittain. MH-luonnekuvaus saattaisi olla borderterriereille sopivampi ja parempi luonteen 
tarkastelumenetelmä. Borderterrierille ei ole laadittu Suomessa vielä MH-luonnekuvaus rotuprofiilia.   
 
Suomessa osallistumisen alaikäraja on 18 kk ja yläikärajaa ei ole. Koska MH-luonnekuvaukseen on osallistunut tähän 
mennessä vain 3 borderterrieriä (2 urosta ja 1 narttu), ei tilastollisesti mitään vertailu voi tehdä. Molemmat urokset on 
myös käyneet luonnetestissä ja narttukin on aktiivinen harrastuskoira.   
 
Ruotsissa MH-luonnekuvauksessa on käynyt 418 koiraa. Alla olevassa kaaviossa on yhteenveto borderterriereiden 
MH-luonnekuvauksesta Ruotsista. Vapaa suomennos: nyfikenhet/orädsla=uteliaisuus/pelottomuus, 
aggressivitet=aggressio, socialitet=sosiaalisuus, jaktintresse=saalistusvietti, lekfullhet=leikki. 



 

 

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 424 st, Samtliga) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aggressivitet (ras, 424 st, Samtliga) 
 

 

 
 
Socialitet (ras, 424 st, Samtliga) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jaktintresse (ras, 424 st, Samtliga) 
 

 

 
Lekfullhet (ras, 424 st, Samtliga) 
 

 
 
Borderterriereillä ei ole ollut jalostustarkastuksia. Vuosittaiset Nuori Border –päivä, mihin voivat osallistua kaikki 4 kk – 
18 kk ikäiset borderterrierit ja erikoisnäyttely ovat toimineet eräänlaisina jalostuskatselmuksina. Nuori Border –päivällä 
tuomarina on yleensä ollut rodun kokenut kasvattaja ja erikoisnäyttelyn tuomareina ovat yleensä olleet rodun 
kasvattajatuomarit. Molempien tapahtumien tuomarit ovat tapahtuman jälkeen kommentoineet koiria yleisesti ja 
kertoneet, mihin he erityisesti ovat kiinnittäneet huomiota, niin positiivisia kuin negatiivisiakin asioita. Kommentit on 
julkaistu Borderi –lehdessä. 
 
Näyttelyarvosteluissa ei ole luonteen tai käyttäytymisen suhteen ollut mitään erityistä huomioitavaa, jotta siitä voitaisiin 
vetää mitään johtopäätöksiä luonteen tai käyttäytymisen suhteen. Rodussa ei ole kirjattu erikseen positiivisia tai 
negatiivisia mainintoja kehäkäyttäytymisestä. Monta kertaa syy on esim. esittäjän tai koiran kehätottumattomuudessa. 
Yleisesti rotu käyttäytyy näyttelyissä hyvin. Vertailukohtaa eri maiden populaatioiden käyttäytymisessä ole tiedossa.  
Myöskään sukupuolten välillä ei ole osoitettavissa eroavaisuuksia käyttäytymisessä.   
 
4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 
Luolakoirien taipumus- ja metsästyskoe toimivat parhaiten borderterrierien alkuperäisten käyttöominaisuuksien 
mittareina.  
Kokeet voi suorittaa toisistaan riippumatta. Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeen tarkoituksena on todeta 
luolakoirien taipumukset vesilinnun metsästyksessä. Ruotsissa ja Keski-Euroopasssa borderterriereitä on käytetty 
vuosia menestyksekkäästi mm. peuran ja villisian metsästyksessä apuna. Tämä kuvaa erittäin hyvin rodun 
monipuolisia käyttöominaisuuksia. Tanska on ainoa maa, missä borderterrieriltä vaaditaan koetulos luolilta 
muotovalioksi tuloon, mutta esim. rodun kotimaassa ei ole muotovalioksi vaadittavia koetuloksia. Borderterrierin 
metsästysominaisuudet ovat säilyneet erittäin hyvin ja monen polven ”kaupunkilaiskoiratkin” ovat menestyneet 
taipumuskokeissa.  
 



Luolakoiria käytetään metsästettäessä kettuja, supeja ja mäyriä maanalaisista koloista. Haukkumalla ja hyökkäyksiä 
tehden koira pakottaa saaliin ulos luolasta, jolloin metsästäjä yrittää ampua sen. Luolakoira voi myös itse tappaa 
saaliin, jos se ei saa sitä luolastosta pois. Borderterrierin alkuperäisenä tehtävänä oli toimia nimenomaan 
karkottavana koirana, jolloin kettu saatiin ulos luolasta ja metsästäjät hevosilla ratsastaen pystyivät kettukoiralauman 
kanssa jatkamaan ajoa. Pystyäkseen hyvään työskentelyyn on luolakoiran oltava itsevarma, harkitsevainen, sisukas ja 
rohkea. Tyhmänrohkeat ja aggressiiviset pelkopurijat eivät ole hyviä luolakoiria.  
 
 
LUT - luolakoirien taipumuskoe 
 
Kokeen tarkoitus on selvittää koiran taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn. Kokeeseen saavat osallistua 
kaikki 15 kk vanhat, luolakoirarotuihin kuuluvat koirat. 
 
Taipumuskoe järjestetään vanerista valmistetussa ahtaassa keinoluolastossa. Koe alkaa tyhjän luolan tarkastamisella, 
joka tulee suorittaa lähes äänettömäsi. Kokeessa seurataan koiran kykyä työskennellä riistan kanssa. Koiran on 
tarkoitus seurata ja painostaa kettua haukkumalla. Koe päättyy, kun tuomari on vakuuttunut koiran taipumuksista. 
Tullakseen käyttövalioksi on koiran vielä tarkastettava luonnonluola. 

 

 
 

 
 
Kehitysaste LUT E  
Koira, joka kokeen aikana on läpäissyt ahdinkoputken, haukkumalla ilmoittanut löytäneensä ketun n. 3 m luolan 
suuaukosta sijaitsevasta hakupesästä ja on suorittanut hyväksyttävän työn sen jälkeen kun kettu on siirretty 
jompaankumpaan päätepesään reikäpeltien taakse. Haku- ja haarapesän välissä olevat umpiluukut ovat paikallaan. 
Koeaika 10 min.  
Kehitysaste LUT D-B  
Kettu on aluksi n. 3 m luolan suuaukosta sijaitsevassa hakupesässä. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki, haukkumalla 
ilmoitettava löytäneensä ketun. Tuomari avaa luukun ketun takaa ja antaa ketulle mahdollisuuden siirtyä haarapesälle 
tai tarvittaessa tuomari siirtää ketun, jonka jälkeen koiran edestä avataan luukku, jolloin koiran on seurattava kettua. 
Koeaika enintään 20 min.  
 
Kehitysaste LUT D  
Koira, joka kokeen aikana on osoittanut tyydyttävää taipumusta.  
 
Kehitysaste LUT C  
Koira, joka kokeen aikana on osoittanut hyvää taipumusta. 
  
Kehitysaste LUT B  
Koira, joka kokeen aikana on osoittanut erittäin hyvää taipumusta. 
 
Kehitysaste LUT A  
Kettu on aluksi n. 3 m luolan suuaukosta sijaitsevassa hakupesässä. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki sekä 
keskiputkessa oleva hiekkaeste jonka, korkeus on 18 cm ja harjaleveys 10 cm, haukkumalla ilmoitettava löytäneensä 
ketun. Tuomari avaa luukun ketun takaa ja antaa ketulle mahdollisuuden siirtyä haarapesälle tai tarvittaessa tuomari 



siirtää ketun, jonka jälkeen koiran edestä avataan luukku, jolloin koiran on seurattava kettua. Koeaika enintään 20 
min. 
  
Kehitysaste LUT A  
Koira, joka kaksi kertaa aikaisemmin on saavuttanut kehitysaste B:n ja läpäistyään kokeen aikana ahdinkoputken ja 
hiekkaesteen ja on osoittanut erinomaista taipumusta. 
  
Kehitysaste LUT 0  
Koira ei pääse riistakokeeseen, koska haukkuu tyhjässä luolassa tai koira ei ole kiinnostunut riistasta. 
  
Kehitysaste LUT-  
Ohjaaja luopuu kokeesta.  
 
 
Luonnonluolan tarkastus 
Saadakseen käyttövalion arvon, on koiran suoritettava luonnonluolan tarkastus viimeistään A-asteen suoritettuaan. 
Luonnonluolan tarkastus suoritetaan maaluolassa, jossa on vähintään kaksi sisään menoaukkoa. Suorituksen 
arvostelee SKL-FKK:n pätevöimä luolakoirien taipumuskokeiden ylituomari. Suorituksesta annetaan lausunto 
"hyväksytty" tai "hylätty". Tullakseen hyväksytyksi on koiran halukkaasti tarkastettava sille osoitettu tyhjä luonnonluola. 
Kun koira on suorittanut hyväksytysti kehitysasteen LUT A ja suorittanut hyväksytysti luonnonluolantarkastuksen, se ei 
saa enää osallistua luolakoirien taipumuskokeeseen. 
 
 
LUT-kokeen koekäynnit vuosina 2000-2013 
 
 

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Koekäynnit 17 18 33 18 18 25 62 94 125 80 83 59 75 33 

 
 

 
 
 
 
LUME - Luolakoirien metsästyskoe 
 
Luolakoirien metsästyskoe on maassamme varsin uusi koemuoto, jota aktiiviset harrastajat suunnittelivat jo 1970-
luvun alkupuolella. Koemuodoksi se saatiin vasta 1991 vuoden alussa, kun Suomen Kettuterrierit ry hyväksyi sen 
koemuodokseen. Muut luolakoirarodut pääsivät mukaan vuonna 1994. Kokeen tarkoitus on arvostella koiran 
soveltuvuutta ja halua työskennellä luolakoirille ominaisessa tehtävissä käytännön metsästyksessä. Otetaan selvää 
koiran halusta ja kyvystä löytää riistaeläin, ilmaista sen olinpaikka kiinteällä haukulla tai karkottaa se tai muuten toimia 
siten, että tuomari voi vakuuttua koiran ominaisuuksista.  
 
Luolakoirien metsästyskoe on metsästyslain ja asetusten tarkoittama metsästystapahtuma, joka tarkoittaa sitä, että 
koiran ohjaajalla on oltava riistanhoitomaksu suoritettuna sekä metsästysoikeus, mikäli hän kantaa asetta mukana. 
Metsästyskokeessa, kuten kaikissa kokeissa epäonnistumisen vaara on olemassa esim. luolassa ei ole riistaa, joksi 
kelpaa kettu, supi tai mäyrä, jolloin koesuoritusta ei voida hyväksyä. 



 
Kokeessa käyvät lähinnä metsästyksessä käytettävät borderterrierit. Luolakoirien metsästyskoe on kehitetty 
taipumuskokeen rinnalle, koska metsästyksen yhteydessä suoritetussa kokeessa voidaan arvostella useita sellaisia 
ominaisuuksia, jotka taipumuskokeessa jäävät arvoitukseksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat löytökyky, riistan 
käsittelytapa, metsästysinto, tehokkuus, kestävyys, yhteistyö ohjaajan kanssa ja yleinen käyttäytyminen.  
 
Loppuarvostelu on joko hyväksytty (LUME 1), hylätty (LUME 0), luopui tai riistaa ei löytynyt (LUME-). Saadakseen 
metsästysvalion arvon on koiran saatava kaksi(2) hyväksyttyä luolakoirien metsästyskokeen tulosta, jolloin 
metsästysvalion arvon saavuttaneen koiran titteli merkitään FIN KVA-LM.  
 
Suomessa on tällä hetkellä 3 borderterrieriä saavuttanut valion arvon luonnonmetsästyksessä.  

 
LUME-kokeeseen koekäynnit 2000-2013 

 

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Koekäynnit 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 3 4 2 2 

 
 

 
 
 
 
Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe (VERI) kehitettiin näille roduille vuosituhannen vaihteessa, jotta saatiin 
selville koirien taipumukset vesilinnun metsästykseen. Koiran tulee hyväksyttyyn suoritukseen selviytyä vedestä 
noudosta ja jäljestyksestä. 
 
Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeen tarkoituksena on todeta luolakoirien taipumukset vesilinnun 
metsästyksessä. Kokeessa selvitetään koiran halu hakea, noutaa ja jäljestää vesiriistaa. Kokeeseen saavat osallistua 
kaikki ne rodut, joilla on osallistumisoikeus LUT- ja LUME kokeisiin. Sekä lisäksi rodut joille Kennelliitto on 
anomuksesta erikseen myöntänyt osallistumisoikeuden. Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 9kk ja sen 
täytyy olla tunnistusmerkitty.  Koira saa kilpailla ilman näyttelytulosta kunnes se on saavuttanut yhden Veri-1 
palkinnon. Koira saavuttaa käyttövalionarvon ( KVA-V ) kun se on saanut kolme kertaa Veri-1 palkinnon vähintään 
kahdelta eri ylituomarilta ilman näyttelytulosta kunnes se on saavuttanut yhden Veri-1 palkinnon. Koira saavuttaa 
käyttövalionarvon ( KVA-V ) kun se on saanut kolme kertaa Veri-1 palkinnon vähintään kahdelta eri ylituomarilta. Koe 
jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen, mitkä arvostellaan erikseen. 
 
Haku kaislikossa ilman lintua 
Vesiriistakoiran täytyy hakea kaislikossa ja vedessä myös ilman riistan hajua. Siksi on jokainen koira kokeiltava ensin 
ilman riistaa kaislikossa ja vedessä. Koiran on oltava ohjattavissa ja osoitettava tottelevaisuutta siten, että koiralta 
vaaditaan haku haulikon kantaman päässä. Useamman kiven heittäminen ja pidempiaikainen kehottaminen katsotaan 
voimakkaaksi vaikuttamiseksi. Kiviä koiran ohjaaja saa heittää korkeintaan neljä (4) kpl. Suoritusaika noin 10 
minuuttia. 
 
Nouto vedestä 
Lintu heitetään ohjaajan ja koiran läheltä mahdollisimman kauas, koiralle uintikelpoiseen ruohikkoon niin, että koira 
näkee lennon. Metsästyshaulikolla ammutaan samanaikaisesti ja todetaan koiran laukauksenkestävyys. Koiran on 



noudettava lintu ja luovutettava se ohjaajalle. Jos koira on selvästi paukkuarka, se suljetaan kokeesta. Suoritusaika on 
10 min. 
 
Jäljestäminen  
Jälki tehdään koelinnulla, joka on kiinnitetty narulla 2-2,5 metrin pituiseen keppiin. Lintua kuljetetaan jäljen tekijän 
sivulla.  
Koelintu sijoitetaan jäljen päähän koloon, syvennykseen tai pensaan alle. Jokaiselle koiralle tehdään oma jälki eri 
maastoon.  
Koira ja ohjaaja eivät saa nähdä jäljen tekemistä.  
Jäljen lähtökohta merkataan linnusta revityillä höyhenillä. Ohjaajalle näytetään jäljen lähtökohta ja suunta. 
Ohjausnarun pituus on oltava noin 6 metriä. Koe suoritetaan avoimessa maastossa tai metsässä, jossa 
aluskasvillisuus ei haittaa näkyvyyttä.  
Laahausjäljen pituus noin 150 metriä. Jälki tehdään koelinnulla siten, että alussa on 20 metriä suoraa jälkeä ja 
loppuosa on S:n muotoinen. Koira voidaan pitää joko kytkettynä tai irrallaan. Koiran tulee selvittää jälki sujuvasti ja 
joko tuoda tai ilmaista löytäneensä riistan. Koeaika noin 10 minuuttia. 
 
Borderterriereitä on käytetty hyvällä menestyksellä vesilintujen metsästyksessä. Tehtävänä on noutaa vedestä 
ammuttu saalis vedestä. Ensimmäinen VERI-kokeen koekäynti on ollut 2002. Harrastus oli aktiivisemmillaan 2007-
2009, mutta sen jälkeen koekäyntejä ei juuri ole ollut. Yksi borderterrieri on saavuttanut  kokeesta valionarvon. Kokeita 
on yleensä erittäin vähän ja harrastajat eivät vielä ole kunnolla ”löytäneet” lajia.  
 
VERI-kokeen koekäynnit 2000-2013 

 

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Koekäynnit 0 0 2 0 1 1 1 7 12 5 2 0 0 1 

 

 
 
 
 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet (MEJÄ) 
 
 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen 
verijälkeä.  
 
Kokeissa on kaksi luokkaa: AVOIN LUOKKA (AVO) ja VOITTAJALUOKKA (VOI), joka on tarkoitettu kaksi kertaa 
avoimen luokan ensimmäisen palkinnon saavuttaneille. Koiran saatua kolme voittajaluokan ensimmäistä palkintoa 
sille voi anoa Suomen Jäljestämisvalion (FIN JVA) arvoa, jos sillä on näyttelystä laatuarvostelusta( vähintään) 
maininta hyvä rotunsa edustaja. Jäljestämiskokeisiin saavat osallistua kaikki Suomen Kennelliiton rekisteröidyt koirat, 
jotka ovat terveitä, rokotettu, tunnistusmerkitty ja täyttävät dopingohjeet. Lisäksi voittajaluokan koiralla tulee olla 
näyttelytulos. 
 
Koe aloitetaan aina laukauksensietotestillä. Testissä käytetään haulikkoa tai vähintään 6 mm starttipistoolia. 
Laukauksensietotestissä hylätyn koiran koesuoritus keskeytetään.  
 



Koira jäljestää 6 m:n pituisessa jälkinarussa koko matkan. Koiran poistuessa jäljeltä, koiranohjaajan on annettava 
koiran vapaasti työskennellä jäljen uudelleen löytämiseksi. Koira saa etsiä kadottamaansa jälkeä enintään 3 minuuttia. 
Koiralla katsotaan olevan hukka, jos se poistuu jäljeltä osoittamatta halua palata sille takaisin ja tuomari toteaa, ettei 
koira pysty ottamaan jälkeä uudelleen. Jäljestämisaika on enintään 45 minuuttia, jonka jälkeen tuomarilla on oikeus 
harkintansa mukaan keskeytttää suoritus. Koesuoritus keskeytetään, kun tuomari toteaa, ettei koiralla ole enää 
edellytyksiä saada palkintoa tai koiralle tuomitaan kolmas hukka. Koiranohjaajalla on oikeus keskeyttää koesuoritus. 
Keskeyttämisen syy on välittömästi ilmoitettava tuomarille. Koiran tultua kaadolle on sille annettava riittävästi 
liikkumatilaa, jotta sen käyttäytymistä voidaan arvostella.  
Koiran tulee omatoimisesti osoittaa kaato. Kaatona käytetään kuivattua, tuoretta tai tuoreena pakastettua ja 
koepäiväksi sulatettua hirvieläimensorkkaa. 
 
Avoimen luokan (AVO) jälki  
- lähdöstä, makuulta ja kaadolta rikotaan pinta noin 30 cm x 30 cm alueelta  
- jäljen pituus 900 - 1000 metriä  
- kaksi suorakulmaista mutkaa  
- kaksi haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa kulmiin  
- verta 1/3 litraa  
- jäljen ikä vähintään 12 tuntia  
 
Voittajaluokan (VOI) jälki  
- lähdöstä, makuulta ja kaadolta rikotaan pinta noin 30 cm x 30 cm alueelta  
- jäljen pituus 1200 - 1400 metriä  
- kolme suorakulmaista mutkaa, joista yhdellä veretön katkos kaavion mukaan  
- neljä haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa jäljen suorilla osuuksilla, yksi makuupaikka / osuus; makaus ei saa olla 
50 m lähempänä kulmaa tai kaatoa  
- katkos vähintään 300 m ennen kaatoa; katkos tehdä än kulmalle kulkemalla verisientä vetäen 15 m ja sen jälkeen 
siirtymällä sieni ylhäällä n. 2-5 metriä maastosta riippuen jäljen sivussa 15 m takaisinpäin ja sen jälkeen 
suorakulmaisesti eteenpäin noin 10 m  
- verta 1/3 litraa  
- jäljen ikä vähintään 18 tuntia  
- suositellaan, että osuudet ovat eri pituisia 
 
Borderterrieri omistajien kiinnostus MEJÄ-kokeisiin on koko ajan kasvanut. Aktiivisemmillaan harrastus oli 2009, jolloin 
koekäyntejä oli 40. Vuonna 2012 koekäyntejä oli 14, mutta nyt suosio tuntuu taas kasvaneen. Jäljestämisvalioita 
rodussa on neljä, joista yksi on myös Pohjoismainen jäljestämisvalio. Borderterrieri sopii erittäin hyvin jäljestämiseen 
kokonsa ja rakenteensa puolesta. Borderterrierreillä on metsästyskoiraominaisuuksiensa takia erinomainen hajuaisti. 
Toisaalta liika riistaviettisyys saattaa häiritä joillakin yksilöillä koesuorituksia, koemaastonhan toivotaan olevan 
mahdollisimman riistarikas. Liian riistaviettiset koirat saattavat ottaa helposti ärsykkeitä esim. lentoon lähtevistä 
metsäkanalinnuista, hirvistä, jne. jolloin keskittyminen ja kiinnostus jäljen seuraamisen herpaantuu, vaikka 
nimenomaan riistavietti on se millä jäljestämisessä toimitaan. 
 
MEJÄ-kokeen koekäynnit 2000-2013 

 

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AVO 1 2 3 1 5 1 0 1 5 16 6 8 7 12 

VOI 0 3 4 6 7 6 2 0 4 4 2 1 0 1 

 



 
 
 
 
4.2.6. Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
 
Borderterrierien terveyskysely on ollut vastattavissa internetissä vuoden 2009 huhtikuusta alkaen. Terveyskyselyn 
tarkoituksena oli selvittää rotumme terveys- ja sairaustilannetta. Kyselyyn tuli vuoden 2011 toukokuun loppuun 
mennessä vastaus 392 koirasta. Valitettavasti ainoastaan 346:n tietoja oli lupa käyttää nimettömänä terveystietojen 
taulukointiin, joten aineisto oli suppeampi kuin toivottiin. Terveyskyselyn yhdessä osa-alueessa selvitettiin myös 
bordereiden luonnetta.  
 
Kyselyn kolme luonne- ja käyttäytymiskysymystä kartoittivat koirien suhtautumista ympäristöönsä, muihin koiriin sekä 
ihmisiin. Suurin osa koirista käyttäytyi toivotulla tavalla, mutta joukossa oli myös muutama, joiden  käyttäytyminen 
selvästi häiritsi arkielämää. Yleensä taustalla oli hermostuneisuutta ja pelkoa. Ääni- ja paukkuarkuudesta kärsi joka 
kymmenes koira, eroahdistusta oli hieman useammalla. Yleistä arkuutta oli 16 koiralla (5%). Yleistä arkuutta tai 
eroahdistusta oli 23 prosentilla kyselyn koirista. Joillakin koirilla oli sekä eroahdistusta että ääni- tai paukkuarkuutta. 
Muutamassa vastauksissa oli mainittu, että ääni- tai paukkuarkuus on tullut iän myötä. Myös ilotulitteiden ja ukkosen 
pelko alkoi ilmetä vanhempana. Joissakin vastauksissa oli kerrottu, että eroahdistus väheni vanhempana. Kodinvaihto 
tuntui muodostavan koiralle stressitilanteen, millä oli vaikutusta eroahdistukseen sekä pieneen 
”häiriökäyttäytymiseen”.   
 
Koirista 86 prosenttia tuli toimeen toisten koirien kanssa ainakin, jos kyseessä oli toisen sukupuolen edustaja tai 
toinen koira ei haasta riitaa. Kaksi koiraa ei tullut lainkaan toimeen toisten koirien kanssa.  
 
Yli 90 prosenttia koirista piti kaikista ihmisistä. Lopuilla oli mieltymyksiä sukupuolen, iän tai tuttuuden suhteen. Noin 
neljä prosenttia koirista ei juuri välittänyt kuin oman perheen jäsenistä. 
 
Luonne on aina perimän ja ympäristötekijöiden muokkaama, usein ympäristötekijöillä on perimää suurempi vaikutus. 
Kyselyllä ei ollut mahdollista selvittää luonnetta tarkasti, mutta vastaukset antavat viitteitä rodun tilanteesta. Kyselyn 
koirat, jotka eivät tulleet normaalisti toimeen arjessa, olivat vastausten perusteella yleensä pelokkaita tai 
stressiherkkiä. Molemmat luonneominaisuudet ovat keskimäärin voimakkaammin periytyviä, joten niitä voidaan estää 
jalostusvalinnoilla. 
 
Arkuutta esiintyi kyselyn perusteella 15 prosentilla koirista, kuitenkin borderterrierin pitäisi olla rohkea koira. Osa 
aroiksi luonnehdituista oli tarkemman selvityksen perusteella lähinnä varautuneita, mikä on arkuutta positiivisempi 
luonteenpiirre. 
 
Kyselyssä ei ollut havaittavissa juurikaan eroja narttujen ja urosten välillä.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Koiralla on 

 

 
 
 
 
Toimeentulo toisten koirien kanssa 
 
 

 
 
 
 
 
Koiran pitää (suhtautuminen ihmisiin) 
 

 



 
 
 
Borderterrierien lisääntymiseen liittyviä asioita  kysyttiin terveyskyselyn kahdessa kohdassa. Kysymykset oli tarkoitettu 
sekä nartuille että uroksille.  
 
Nartuille suunnatuissa kysymyksissä kartoitettiin muun muassa kiimoja, valeraskauksia, astutuksia, tiineyksiä ja 
synnytyksiä.  
 
Lähes kaikilla nartuilla (89 %) kiimat olivat selkeitä. Kiima-aika vaikutti nartun käytökseen kolmella neljäsosalla jonkin 
verran tai selvästi. Kiimaväli oli yli puolella koirista kuusi kuukautta. Poikkeamat molempiin suuntiin olivat yhtä yleisiä. 
Epäsäännöllisiä kiimoja oli neljällä prosentilla nartuista. Valeraskausoireita oli hieman yli puolella nartuista. Joka 
kymmenes kärsi valeraskauksista selvästi. 
 

 
 
Kyselyn nartuista 79 (43 %) oli astutettu elämänsä aikana. Näistä suurin osa oli aina tiinehtynyt. Kolmasosa oli jäänyt 
kerran tyhjäksi, yksi useammin. Pennutetuista lähes puolet oli saanut yhden pentueen. Neljäsosalla pentueita oli 
kaksi, viidesosalla kolme, joka kymmenennellä neljä tai enemmän. 22 koiraa oli synnyttänyt yli puolet pentueista. 

 

 
 
 
Synnytyskysymyksiä käsitellään koirakohtaisesti, ei pentueittain. Niinpä samalla nartulla on voinut olla 
synnytysongelmia yhden pentueen kanssa ja toisen kanssa kaikki voinut mennä hyvin. Synnytys oli sujunut täysin 
ongelmitta 52 prosentilla nartuista. Joka viidennelle nartulle oli pitänyt tehdä keisarinleikkaus ja yhteensä joka kolmas 
oli tarvinnut synnytyksessä eläinlääkärin apua. Synnytysvaikeuksien laadusta oli tieto 24 koirasta. Polttoheikkous oli 
yleisin ongelma, yli puolella tapauksista. Suuri tai epämuodostunut pentu hankaloitti joka neljännellä synnytystä. 
Harvinaisin vaikeus oli liian ahdas synnytyskanava. Synnytyksen jälkeisistä ongelmista kalkkikrampista ilmoitettiin  
viiden koiran kohdalla. Yhdeltä puuttui emon vaistot.  
 
Synnytysongelmakohdan vastausmäärä oli 77 koiraa, mikä on hieman enemmän kuin vuosittainen pennutettujen 
narttujen määrä on ollut viime aikoina. Tulokset ovat koirakohtaisia, mutta pentuemäärien perusteella voi laskea, että 
sektio tarvittiin vähintään 12 prosentissa synnytyksistä (enintään 21 %:ssa). Eläinlääkärin apua tarvittiin yhteensä 
vähintään 18 prosentissa synnytyksistä. 



 
Pentuekoon, pentujen elävyyden tai elossa pysymisen kanssa oli ollut ongelmia puolella synnyttäneistä nartuista. 
Yleisintä oli pentujen syntyminen kuolleena sekä pieni pentuekoko. Kaksi koiraa oli kokenut keskenmenon. 

 

 
 
Kaikista nartuista 37 prosenttia oli steriloitu. Yleisin syy sterilaatiolle oli sairauksien ehkäisy. Kuvassa on eri syiden 
yleisyydet. Aineiston alun perin leikkaamattomista nartuista kymmenen prosenttia oli sairastunut kohtutulehdukseen. 
Emätintulehdus oli ollut neljällä koiralla. 

 

 
 
Nartuille osoitettujen kysymysten perusteella borderterriereistä yllättävän moni tarvitsee eläinlääkärin apua 
synnytyksessä.  Laskentatavasta riippumatta yli 12 prosenttia nartuista joudutaan leikkaamaan. Katariina Mäen 
artikkelin (Keisarileikkaukset yleisiä monissa koiraroduissa, 2010) ja kyselytulosten perusteella borderterrieri ei 
kuuluisi rotuihin, jolle tehdään vähiten keisarinleikkauksia, toki ei myöskään niihin, joille tehdään eniten. 
 
Polttoheikkous oli selvästi yleisin synnytysvaikeuksien syy. Polttoheikkoutta pidetään osittain periytyvänä ongelmana, 
joten jalostusvalinnoilla voidaan yrittää vaikuttaa synnytysvaikeuksien yleisyyteen tulevaisuudessa. Kohtutulehduksen 
riski on bordereilla  Polttoheikkous oli selvästi yleisin synnytysvaikeuksien syy. Polttoheikkoutta pidetään osittain 
periytyvänä ongelmana, joten jalostusvalinnoilla voidaan yrittää vaikuttaa synnytysvaikeuksien yleisyyteen 
tulevaisuudessa. Kohtutulehduksen riski on bordereilla. 
tämän kyselyn perusteella 10 prosenttia. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan 23–24 prosenttia leikkaamattomista 
nartuista sairastuu kohtutulehdukseen 10 vuoden ikään mennessä. 
 
Uroksille osoitetuissa kysymyksissä selvitettiin kastraatiota ja sen syitä, kivesvikoja, eturauhasvaivoja ja astutusten 
onnistumista.  
 
Uroksista vain 14 prosenttia oli kastroitu. Kastraatiolle oli selkeä syy useammin kuin narttujen sterilaatiolle. Aineistona 
on vain 21 koiran tiedot. Sairausten ehkäisemiseksi kastroidut koirat olivat suureksi osaksi kivesvikaisia, mikä on 
ymmärrettävää, sillä kivespussiin laskeutumatta jääneiden kivesten kivessyövän riski on selvästi suurentunut. 
Kivesvika oli viidellä prosentilla kyselyn uroksista. Eturauhasen liikakasvu tai eturauhastulehdus oli todettu 11 
prosentilla kastroimattomista uroksista. 
 



 
 
Pentueita oli 27 prosentilla uroksista. Pentueellisista 43 prosentilla oli vain yksi pentue, mutta yli puolet kaikista 
kyselyn urosten pentueista oli kahdeksan uroksen jälkeläisiä. Uroksista 22 prosentilla oli ollut ongelmia astutuksessa. 
Yleisimmin narttu ei ollut tiinehtynyt, mutta myös astumishaluttomuutta ja kiinnostuksen puutetta esiintyi.  
 
4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden 
korjaamisesta 
 
Rotumääritelmässä borderterrieristä sanotaan ”ensijaisesti työterrieri” ja luonnetta kuvataan sanalla ”rohkea”. Vaikka 
luonnetesti ei borderterrierille ole paras ”mittari” määrittämään koiran luonnetta, on testeistä havaittavissa, että koirat 
ovat tulleet hieman pehmeämmäksi kuin aikaisemmin. Myös hermorakenteessa oli pientä muutosta negatiivisempaan 
suuntaan havaittavissa. Terveyskyselyssä tulee ilmi, että ääni- tai paukkuarkuus, eroahdistus ja yleinen arkuus yleistä 
borderterriereillä – 23 %:lla. Terveyskyselystä kävi myös ilmi, että joidenkin koirien käyttäytyminen selvästi häiritsi 
arkielämää. 86 % koirista tuli toimeen toisten koirien kanssa, jos kyseessä oli eri sukupuolen edustaja tai toinen koira 
ei haastanut riitaa. Kuitenkin borderterrierin tulisi olla sosiaalinen ja tulla toimeen toisten koirien kanssa ja olla 
sopeutuvainen eri tilanteisiin. 
 
Kuten terveyskyselyn yhteenvedossa todettiin, varautuneisuus on arkuutta positiivisempi luonteenpiirre. Usein 
omistajan araksi mainitsema koira saattaa ollakin saattoikin olla enemmän pehmeä tai varautunut kuin arka. Osa 
tilanteista saattaa johtua enemmänkin vähäisestä tai riittämättömästä totutuksesta eri tilanteisiin. Osa tilanteista 
saattaa johtua siitä, että koira ei ehkä ole aivan oikeanlaisella omistajalla.  
 
Luonne on aina perimän ja ympäristön muokkaama ja ympäristötekijöillä on perimää suurempi vaikutus. Tässä 
mielessä kasvattajien tulisi olla erittäin tarkkoja siitä, että oikea pentu kohtaa oikeanlaisen omistajan. Kasvattajien 
tulisi kunnolla tutustua tuleviin pennunostajiin. Kaikki pennut eivät ole henkisesti valmiita luovutukseen 8 viikon 
ikäisenä. Myös jalostusvalinnoissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota koirien luonteisiin eikä vain tuloksiin. 
Koska nartun luonteen merkitys pentujen kehitykseen on suuri, tulisi jalostuskoirien olla hyvähermoisia ja 
tasapainoisia. Valitettavasti liian tiukka karsinta kaventaa jalostuspohjaa, mutta valintojen suhteen kannattaa olla 
kriittinen.  
 
 
 
4.3. Terveys ja lisääntyminen  
 
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet  
 
Bordertrrierillä ei ole PEVISA-määräyksiin perustuvia rajoituksia. 
 
4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  
 
Sairauksien raportit on saatu suoraan omistajilta tai kasvattajilta Borderterrierikerhon  

kotisivuilla ja lehdessä julkaistavilla kyselylomakkeilla sekä jalostustoimikunnalle kirjallisena toimitettuina 
vapaamuotoisina ilmoituksina. Allergioille ja kohtauksille on omat  

lomakkeensa. Borderterrierikerhon Internet-sivulla oli vuosina 2009-2011 vastattavissa terveyskysely, johon 
borderterrierin omistajat saivat kertoa koiransa terveydentilasta ja sairauksista. Kyselyllä saatiin analysoitavaksi 
vastaukset 346 koirasta. 



Sairauksien tilastoinnissa voidaan käyttää vain sellaisia tapauksia, joista on saatu vapaaehtoinen mutta kirjallinen 
tieto. Virallisia lonkka- ja kyynärkuvauksia, polvitutkimuksia sekä silmätarkastuksia on tehty niin vähän, että niiden 
perusteella ei voida määritellä näiden vikojen esiintymistiheyttä. 

Borderterrierikerho maksaa kuolinsyyntutkimukset pennuille ja yllättäen menehtyneille aikuisille koirille edellyttäen, 
että niiden ruumiinavauspöytäkirjat toimitetaan jalostustoimikunnalle. 

Viralliset terveystulokset vuosien 1988–2012 aikana. 

Lonkkatutkimustulos A B C D E  Yhteensä tutkittuja 

Kappalemäärät 169 88 40 8 1  306 

        

Kyynärtutkimustulos 0 1 2 3   Yhteensä tutkittuja 

Kappalemäärät 209 29 4 1   243 

        

Polvitutkimustulos 0 1 2 3 4  Yhteensä tutkittuja 

Kappalemäärät 304 10 0 1 0  315 
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Kappalemäärät 264 24 7 2 3 1 327 

        

Sydäntutkimustulokset 0 1 2    Yhteensä tutkittuja 

Kappalemäärät 155 0 0    155 

 

Borderterrierillä raportoituja sairauksia 

Suomessa borderterriereillä yleisimmin raportoituja sairauksia ovat epilepsia, allergiat/iho- ja korvaongelmat ja 
sydänviat. Muita raportoituja sairauksia, lähinnä yksittäistapauksia ovat shaking puppy –syndrooma, Cushingin tauti, 
maksashuntti, patellaluksaatio ja polvien ristisideongelmat, lonkkaniveldysplasia, Legg Perthesin tauti, spondyloosi, 
kasvaimet, kohtutulehdukset, demodikoosi, eturauhasvaivat, IMHA (Immune-mediated hemolytic anemia), kaihi, 

hypotyreoosi.  

Allergiat, epilepsia ja sydänviat haittaavat rodun jalostusta, koska sairaaksi todettuja yksilöitä ei pidä käyttää 
jalostukseen. Riippuu täysin sairauden voimakkuudesta, haittaako se rodun käyttämistä käyttötarkoitukseensa tai 
koiran jokapäiväistä, normaalia elämää. Voimakkaat, jatkuvat allergiaoireet haittaavat koiran elämää enemmän kuin 



lievä epilepsiakohtaus joitakin kertoja vuodessa. Lievän sydänvian omaava koira saattaa elää aivan normaalin 
elämän, vaikkakaan tällaista koiraa ei suositella käytettävän raskaissa koiraurheilumuodoissa tai metsästyksessä. 

 

Epilepsia 

Epilepsia on taipumus saada toistuvia epileptisiä kohtauksia ilman ilmeisiä altistavia tekijöitä. Epilepsia on koirien 
yleisin neurologinen sairaus. Epilepsia ja epilepsiatyyppiset kohtaukset ovat vaikeasti toisistaan erotettavissa. 
Kohtaukset johtuvat aivosähkötoiminnan häiriöstä ja ne voivat olla hyvin erilaisia. Paikallisalkuiset kohtaukset, yhden 
aivoalueen häiriöt, vaikuttavat vain esim. yhden raajan toimintaan. Yleistyneessä kohtauksessa koko häiriö on 
molempien aivopuoliskojen alueella ja aiheuttaa tajuttomuus-kouristuskohtauksen. Paikallisalkuinen kohtaus voi myös 
yleistyä. Epilepsia diagnoosiin päädytään poissulkemalla muut kohtausoireita aiheuttavat sairaudet. Toisaalta kaikkia 
kohtauksia, myös poissaolokohtauksia, tulisi pitää jonkinlaisena epilepsiana siihen asti, kunnes tarkemmissa 
tutkimuksissa on todettu oireiden aiheuttaja. 

 

Varsinainen epilepsia voi puhjeta useiden geenien muodostaman lisääntyneen alttiuden vuoksi tai sairaus voi olla 
seurausta yksittäisestä geenivirheestä. Myös ympäristötekijöillä katsotaan olevan vaikutusta taudin puhkeamiseen. 
Epilepsian on raportoitu periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti useilla eri koiraroduilla. Borderterriereille ei ole 
vielä käytössä epilepsiageenitestiä. 

Yhteistyö Borderterrierikerhon ja epilepsiaa tutkivan tutkimusryhmän kanssa on aloitettu vuonna 2006. Tarkoituksena 
on selvittää borderterriereillä esiintyvien kohtausten taudinkuva sekä periytyvyys. Epileptikkoja tai epilepsiatyyppisiä 
kohtauksia saavia koiria ei saa käyttää jalostukseen. Alustavien tutkimusten mukaan borderterriereillä epilepsia 
puhkeaa muutaman vuoden iässä, minkä vuoksi koiria ei tule käyttää jalostukseen nuorina. Mikäli koiran lähisuvussa 
on epilepsiaa, sitä ei tule käyttää jalostukseen ilman perusteellista harkintaa. Terveyskyselyyn osallistuneista 
borderterriereistä 4 %:lla oli diagnosoitu epilepsia. 

 

Allergiat 

Allergia on immuunijärjestelmän herkistymisen aiheuttama voimistunut ja epänormaali tapa reagoida elimistölle 
vieraisiin aineisiin. Ensisijaisesti vaivat alkavat kutinaoireina ja muodostavat oman selkeän, joskus kuitenkin hankalasti 
diagnosoitavan sairausryhmän: atooppinen allergia, ruoka-aineallergia, kontaktiallergia. Oireiden voimakkuus ja 
hoidon tarve ovat yksilöllisiä. Allergia ei parane - oireilun voimakkuus vain vaihtelee. Allergiat voivat aiheuttaa iho-
ongelmien lisäksi myös korva- ja suolisto-oireita.  

Allergioihin on selvä periytyvä alttius. Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Mikäli koiran lähisuvussa on 
allergiaa, sitä ei tule käyttää jalostukseen ilman perusteellista harkintaa. Allergia oli todettu 6%:lla ja epäily allergiasta 
oli 5 %:lla terveyskyselyyn osallistuneista koirista. 

 

Sydänviat 

Suomessa borderterrierin sydänvikoja on tutkittu vielä kohtalaisen vähän verrattuna muihin virallisiin 
terveystutkimuksiin. Yhdelläkään virallisesti sydäntutkitulla koiralla ei ole todettu sivuääntä. Todetut sivuäänet ovat 
tulleet jalostustoimikunnan tietoon kyselyjen ja ilmoitusten välityksellä. Todettuja sivuäänten aiheuttajia on ollut 
mitraaliläppävuoto, keuhkovaltimon ahtauma (PS), avoin valtimotiehyt (PDA) sekä avoin eteisväliseinäaukko (PFO). 
PDA on yleisin synnynnäisistä sydänvioista. Sitä esiintyy yleisimmin nartuilla, periytymismekanismia ei kuitenkaan 
tunneta. 

Synnynnäiset sydänviat ovat periytyviä, joten sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Myös vanhemmalla iällä 
ilmenevien läppävikojen katsotaan olevan periytyviä, sillä ne liittyvät usein kollageenin rappeumaan tai 
aminoglykaanien kertymiseen sydänläppiin. 5%:lla terveyskyselyyn osallistuneista koirista oli todettu sivuääni, 
useimmiten mitraaliläppävuoto. Kolmasosalla sivuääni oli hävinnyt ajan myötä.  

 

Aivojen valkoisen aineen rappeuma, ”Shaking puppy” 

Aivojen valkoisen aineen rappeumassa, eli ”Shaking puppy” on kyse hermoston sairaudesta, jossa hermoja suojaava 
myeliini joko puuttuu kokonaan tai on heikosti kehittynyttä. Oireet alkavat tyypillisesti 12 - 18 päivän ikäisillä pennuilla. 
Ensin vipattaa häntä, sitten takajalat ja lopuksi etuosa ja pää. Tauti pahenee selvästi, mutta ei varsinaisesti vaikuta 
elinkykyyn alkuvaiheessa. Tällainen pentu on lopetettava, koska hoitoa sairauteen ei ole.  



Sairauden periytymistavasta borderterriereillä ei ole varmuutta, mutta autosomaalinen resessiivinen periytymistapa on 
todennäköisin, eli käytännössä shaking puppy -pentujen molemmat vanhemmat ovat sairauden kantajia. Kahden 
kantajan yhdistäminen tuottaisi laskennallisesti pentueen, jossa 25 % pennuista on sairaita, 50 % terveitä kantajia ja 
25 % geneettisesti puhtaita.  

Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmien uusimista eikä etenkään sellaisten yhdistelmien, joista on syntynyt 
sheikkaripentuja. Jalostustoimikunta pitää listaa shaking puppy – pentueista. Jalostuksessa on syytä huomioida, että 
shaking puppy – pentueiden koirat suurella todennäköisyydellä kantavat sairauden aiheuttavaa geenivirhettä. 

 

Vuonna 2007 julkaistussa tapausselostuksessa on tutkittu 4 borderterrierin pentua, joilla oli alle kuukauden ikäisenä 
alkanut shaking puppy tyyppiset oireet. Ruumiinavauksessa kaikilla todettiin aivojen valkeassa aineessa myeliinin 
puutetta sekä sienimäistä kudosmuutosta (spongiform leukoencephalomyelopathy). Kaikkien tutkittujen koirien 
taustalta löytyi sekä emän että isän puolelta sama koira 6.-8. polvessa. Tutkijat pitävät oireiden ja patologisten 
löydösten samankaltaisuutta sekä yhteistä esi-isää viitteenä shaking puppy –syndrooman perinnöllisyydestä. 

Borderterrierikerho maksaa kuolinsyyntutkimukset pennuille ja yllättäen menehtyneille aikuisille koirille edellyttäen, 
että ruumiinavauspöytäkirjat toimitetaan jalostustoimikunnalle. 

 

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli lonkkanivelen dysplasia (engl. Hip dysplasia, HD) on perinnöllinen lonkkanivelen 
löysyys, joka johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Tietylle alueelle kohdistuu 
epänormaalin suuri paine mikä johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Nivelmaljan reunoille ja 
reisiluun kaulan ympärille muodostuu rusto- ja luulisää. Reisiluun pää muuttuu epämuodostuneeksi. Lonkkanivelen 
kasvuhäiriö aiheuttaa nivelrikkoa. Tilan edetessä koira yrittää viedä painoa pois takaosalta. Tämä johtaa myös 
takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen. 

Dysplasia- aste voidaan määritellä lonkkien röntgenkuvista. FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) hyväksymä 
asteikko liukuu A:sta E:n 

Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita 
eri geenejä. Perimätekijöiden lisäksi kehityshäiriöön vaikuttaa koiran rakenne, kasvunopeus, ravinto ja lihasmassa. 
Liian raju liikunta ja epäsopiva ravinto altistavat muutoksille. 

Vuosina 1988-2012 borderterriereillä on todettu 8 D- ja 1 E-lonkkatulosta. D- tai E-tuloksen saanutta koiraa ei 
suositella käytettäväksi jalostukseen. C-lonkkaista koiraa tulisi käyttää jalostukseen vain tervelonkkaisen (A) koiran 
kanssa. 

 

Legg- Perthes 

Legg-Perthesin tauti tunnetaan myös nimillä Legg-Calve-Perthes ja reisiluun pään avaskulaarinen tai aseptinen kuolio. 
Syytä tähän tautiin ei tiedetä, mutta se on perinnöllinen. Luumuutokset johtuvat reisiluun pään verenkierron häiriöstä, 
joka johtaa luun kuolioitumiseen Suurin osa tapauksista on toispuoleisia. Legg-Perthesin taudin hoito on kirurginen. 
Koira pystyy yleensä elämään leikkauksen jälkeen normaalia elämää. 

 

Spondyloosi ja välimuotoiset nikamat 

Spondyloosilla tarkoitetaan selkänikamien välistä silloitusta, joka johtaa selkärangan jäykistymiseen ja nikamavälien 
ahtautumiseen. Usein tila on oireeton, mutta luupiikit voivat ahtauttaa hermojen juurikanavia, jolloin voi esiintyä kipua 
ja halvausoireita. Monet koirat elävät tyydyttävää elämää, spondyloosista huolimatta. Spondyloosin syytä ei tiedetä 
tarkasti. Nikamien välisiin nivelsiteisiin kohdistunut rasitus, selkärangan sairaudet, perimä ja ravinto vaikuttavat 
spondyloosin kehittymiseen. Vuosina 1988–2012 vain 2 borderterrieriä on käynyt virallisessa 
spondyloositutkimuksessa. Kummallakaan ei todettu spondyloosia. Vastaavanlaiset oireet voivat myös johtua 
välimuotoisista nikamista, jotka erityisesti lannerangan lopun ja ristiluun välissä (L7-S) ovat melko yleisiä ja altistavat 
ristiselän kivuille tai toimintahäiriöille. 

Borderterrierikerhon jakostustoimikunnan teettämässä terveyskyselyssä (2009-2011) selkämuutoksia oli diagnosoitu 
20 koiralla, mikä on reilut 5 % kyselyyn osallistuneista koirista. Niistä seitsemällä oli spondyloosia, viidellä välilevyn 



pullistuma ja yhdellä sakralisaatio. Seitsemällä koiralla oli muita selkämuutoksia, muun muassa  nivelrikkoa ja 
vanhuuden jäykkyyttä. 

 

Patellaluksaatio (Polvilumpion sijoiltaan meno) 

 

Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Kyseessä on 
synnynnäinen vika. Periytyvyyden mekanismi ei ole tiedossa. Borderterriereillä polvilumpio luksoituu yleensä 
sisäänpäin. Vuosina 1988-2012 virallisesti polvitutkituista borderterriereistä valtaosalla (304/315) oli terveet polvet 

 

Silmäsairaudet 

Harmaakaihi (HC) 

Kaihissa silmän linssi tai sen kapseli menettää läpinäkyvyytensä. Linssin samentuman määrästä riippuu, kuinka paljon 
näkö huononee. Kaihi voi olla synnynnäinen tai hankittu, perinnöllinen tai ei-perinnöllinen. Perinnöllinen harmaakaihi 
on usein molemminpuolinen. Harmaakaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä 
silmätutkimuksessa. Synnynnäinen kaihi on useimmiten silmän kehityshäiriön seuraus. Kaihi etenee yleensä melko 
hitaasti, mutta voi johtaa sokeuteen. Tunnetut harmaakaihin perinnölliset muodot periytyvät resessiivisesti, eli 
väistyvästi. 

Progessiivinen retinaaliatrofia eli verkkokalvon etenevä surkastuminen (PRA) 

Verkkokalvon asteittainen surkastuma on hankalin perinnöllinen silmäsairaus, jossa silmn valoa aistivat solut 
tuhoutuvat. PRA periytyy resessiivisesti (väistyvästi). Sairauden kantajat ovat terveitä. Sairailla yksilöillä näkö alkaa 
heiketä asteittain verkkokalvon rappeuman edetessä. Koirasta tulee täysin sokea yksilöstä riippuen 1-8 vuoden välillä. 

Verkkokalvon vajaakehitys (RD) 

RD on synnynnäinen silmän kehityshäiriö, josta on eri vakavuusasteita, lievistä muutoksista sokeutta aiheuttaviin 
suuriin muutoksiin. Muutokset jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin MRD, geografiseen GRD ja totaaliseen TRD. 
MRD on lievin ja TRD vakavin muoto. Muutokset voidaan todeta jo pennulla. 

PHTVL/PHPV 

PHTVL/PHPV on sairaus, jossa linssin ja silmänpohjan välinen sikiökautinen verisuoni ei ole normaalisti surkastunut. 
Sairaudessa on eri asteita (asteet 1-6) lievistä asteen 1 muutoksista sokeutta aiheuttaviin asteen 6 muutoksiin. 

PPM 

PPM on värikalvon kehityshäiriö, jossa sikiöaikaisten suonten ja kalvojen jäänteitä on kiinnittyneenä värikalvoon ja 
mahdollisesti linssiin tai sarveiskalvoon. Muutokset ovat yleensä lieviä, eivätkä aiheuta oireita. 

Entropium/Ektropium 

Entropium ja ektropium ovat luomen rakenneongelmia. Liian löysät luomet joko kiertyvät sisään tai roikkuvat. 

Distichiasis/Ektooppinen cilia 

Distichiasis ja ektooppinen cilia, eli ylimääräiset luomikarvat ovat perinnöllisiä sairauksia, joissa luomen reunaan 
kasvaa karvoja, jotka hankaavat sarveiskalvoa ja voivat aiheuttaa ylimääräistä kyynelvuotoa, silmän siristelyä ja 
sarveiskalvohaavaumia. Oireilevilta koirilta karvat voidaan poistaa. 

Kts. taulukko edellä silmäsairauslukujen osalta. Noin 20 %: lla virallisesti silmätutkituista borderterriereistä on todettu 
jokin silmämuutos. 

 

 



Demodikoosi 

Demodikoosi on sikaripunkin aiheuttama koiran ihosairaus. Kaikilla koirilla on pieni määrä sikaripunkkeja ihollaan, 
mutta koiran immuunipuolustus estää demodikoosin puhkeamisen. Jos immuunipuolustus ei toimi kunnolla, 
sikaripunkit pääsevät aiheuttamaan yleistyneen demodikoosin, jonka oireena on kutina ja karvanlähtö. Yleistyneeseen 
demodikoosiin sairastunutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen, koska alttius sairastua demodikoosiin voi olla 
perinnöllinen nimenomaan heikon immuunipuolustuksen kautta. 

 

Umpierityssairaudet 

Hypotyreoosi eli kilpirauhasen vajaatoiminta johtuu liian alhaisesta kiertävien kilpirauhashormonien määrästä. 
Kilpirauhasen vajaatoiminta on koiran yleisin sisäerityssairaus ja sen taustalla on useimmiten immunologinen 
tulehdusreaktio. Hypotyreoosilla on geneettistä taustaa. Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa koiraa ei tule 
käyttää jalostukseen. Kilpirauhasen vajaatoiminta on harvinainen alle 2-vuotiailla koirilla. Yleisimmät oireet, 
uneliaisuus, lihavuus ja liikunnan siedon aleneminen, johtuvat aineenvaihdunnan hidastumisesta. Myös iho-oireita 
sekä harvemmin hermostollisiakin oireita esiintyy. Hoitona on elinikäinen levotyroksiinikorvaushoito. 

Cushingin taudissa veren kortisoli, eli kortisonihormonitaso on liian korkea. Cushingin tauti johtuu yleisimmin 
hyvänlaatuisesta kasvaimesta joko aivolisäkkeessä tai lisämunuaisessa. Tauti on yleisempi keski-iän ohittaneilla 
koirilla. Tyypillisimmät oireet ovat runsas juominen ja virtsaaminen, lisäksi voi olla iho-oireita, lihasheikkoutta ja 
tavanomainen ruumiinrakenne, tynnyrimäinen vartalo tikkujalkoineen. Cushingin tautiin on olemassa lääke, jonka 
avulla koira voi elää vuosia. 

Sokeritauti eli diabetes mellitus aiheuttaa veren glukoosi eli sokeritason pysyvän nousun verensokeria laskevan 
insuliinin erityksen vähenemisen (tyyppi 1) tai glukoosi-intoleranssin (tyyppi 3) seurauksena. Tyyppi 1 on yleisempi ja 
johtuu haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta autoimmuunireaktion vuoksi. Hoitona on pysyvä 
insuliinikorvaushoito. Tyypissä 3 verensokeri on ollut koholla niin pitkään, ettei haima reagoi siihen normaalisti. Tyypin 
3 yleisimpiä syitä ovat pitkäkestoinen kortisonilääkitys ja Cushingin tauti. Hoitona tyypissä 3 on muiden hormonien 
tason tasapainottaminen, jolla tauti voi jopa kokonaan parantua. 
 
Autoimmuunitautia sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Terveeyskyselyssä umpierityssairauksia raportpitiin 
vain yksittäisillä borderterriereillä. 
 
 
Borderterriereillä esiintyviä vikoja 

 

Hammas- ja purentaviat 

Hammaspuutokset ovat yleisiä ja yleensä perinnöllisiä, mutta niiden periytymismekanismia ei tunneta. Yleisimmin vika 
on hampaiden määrässä tai sijainnissa. Borderterrierillä tulee olla leikkaava tai tasapurenta. Ylä- ja alapurenta ovat 
pahoja virheitä.   

Yleisimmin puuttuvia hampaita ovat ensimmäiset ja toiset välihampaat sekä kolmannet alaposkihampaat. 
Hammaspuutokset ovat tavallisempia pysyvissä hampaissa kuin maitohampaissa.  

Maitokulmahampaiden irtoamattomuus estää toisinaan pysyvien kulmahampaiden kasvamisen oikeille paikoilleen. 
Ahtaassa suussa hampaat saattavat kääntyä poikittain. Hammasvioista ei yleensä ole haittaa koiran elämälle. 

Purentavioista borderterriereillä tavataan ainakin alapurentaa ja hammaspuutoksia. Purentavikaista koiraa ei 
suositella jalostukseen. Hammaspuutokset ovat borderterrierillä Suomessa yleisiä. Jalostustoimikunta ei ole pitänyt 
perusteltuna suositella koirien poistamista jalostuksesta hammaspuutosten vuoksi.  

Kivesviat 

Kivesviasta tai piilokiveksistä puhutaan, kun uroskoiran kiveksistä toinen tai molemmat jäävät laskeutumatta 
kivespussiin. Normaalisti kivekset laskeutuvat koiralla pian syntymän jälkeen, viimeistään luovutusikään mennessä. 
Urosta ei kuitenkaan pitäisi tuomita piilokiveksiseksi, ennen kuin se on puolivuotias.  

Piilokiveksisyys eli kryptorkismi on toispuoleisena paljon tavallisempaa kuin molemminpuoleisena. Vika on yleensä 
perinnöllinen, mutta tarkkaa genetiikkaa ei tunneta. Todennäköistä on, että samaa ilmiasua aiheuttavat useat eri 
mutaatiot eri geeneissä.  

Koirilla laskeutumaton kives jää yleensä kokonaan vatsaonteloon tai vaihtoehtoisesti nivuskanavaan. Väärästä 
sijainnista johtuva liian korkea lämpötila kiveksessä johtaa siihen, ettei siittiöitä tuoteta. Laskeutumaton kives on altis 



kiveskasvaimille sekä kiveskiertymälle. Jälkimmäinen aiheuttaa kovaa vatsakipua; kiveskasvainta sen sijaan on 
hankala huomata piilokiveksestä. Kuuden ikävuoden jälkeen kiveskasvaimen riski on piilokiveksisellä jo yli 
kymmenkertainen laskeutuneeseen kivekseen verrattuna. Yleisimmin piilokiveksen kasvaimet ovat 
sertolinsolukasvaimia ja seminoomia.  

Piilokivekseen liittyvien terveysriskien takia piilokiveksisille uroksille suositellaan kastraatiota. Kivesvikaisella koiralla ei 
ole osallistumisoikeutta näyttelyyn. 5 %:lla terveyskyselyyn osallistuneista uroksista oli kivesvika. 

 

Häntäviat 

Borderterriereillä kuten muillakin koiraroduilla esiintyy satunnaisesti töpöhäntiä. Yleisempi häntävika on kuitenkin 
häntämutka tai koukkuhäntä.  Häntäviat ovat synnynnäisiä muutoksia hännän luuston rakenteessa ja mutkat esiintyvät 
yleisimmin lähellä hännänpäätä. Nikamat voivat kasvaa yhteen suoraan tai eriasteisissa kulmissa. Jokin nikamista 
saattaa myös olla toisia lyhempi. Pennun kasvun aikana häntämutka saattaa muuttua vaikeammin tai helpommin 
havaittavaksi.  

Häntävian yhteydestä muihin luustomuutoksiin ei ole näyttöä. Mutka- tai töpöhäntäinen koira voi elää normaalin 
terveen elämän kuten mikä tahansa muukin koira, mutta niiden käyttämistä jalostukseen ei suositella. 
Terveyskyselyssä häntämutka oli raportoitu 6 %:lla. 

 

Napatyrä 

Napatyrä tarkoittaa synnynnäistä vikaa vatsanpeitteiden sulkeutumisessa. Tällöin lievimmillään vähän vatsaontelon 
rasvaa tukeutuu navan kohdalta ihon alle tyräksi. Vakavammissa tapauksissa jopa suolia pääsee reiän kautta ulos 
vatsaontelosta. Vatsaontelon seinämään voi jäädä reikä traumaattisen napanuoran katkeamisen tai napatulehduksen 
seurauksena, mutta usein kyseessä on perinnöllinen vaiva. Napatyrä periytyy todennäköisesti polygeenisesti. 
Napatyrä voi lievimmillään parantua itsekseen, suuret tyrät vaativat kirurgisen korjauksen. Napatyriä raportoidaan 
harvoin eikä koiria suositella käytettäväksi jalostukseen. 

 
 
 
4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  
 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hermostollinen sairaus 2 vuotta 5 kuukautta 1 

Kadonnut 4 vuotta 11 kuukautta 5 

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 9 kuukautta 13 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 3 vuotta 5 kuukautta 1 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 11 vuotta 0 kuukautta 9 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 7 vuotta 3 kuukautta 2 

Luusto- ja nivelsairaus 12 vuotta 9 kuukautta 2 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 13 vuotta 9 kuukautta 5 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  8 vuotta 4 kuukautta 10 

Selkäsairaus 8 vuotta 3 kuukautta 4 

Silmäsairaus 9 vuotta 7 kuukautta 1 

Sisäeriterauhasten sairaus 9 vuotta 3 kuukautta 3 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=580&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiY=2013


Sydänsairaus 6 vuotta 10 kuukautta 4 

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 11 kuukautta 16 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 14 vuotta 3 kuukautta 58 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 4 kuukautta 3 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 8 vuotta 11 kuukautta 25 

Kaikki yhteensä 10 vuotta 7 kuukautta 162 

 
Taulukossa on omakoirajärjestelmään kuolleeksi ilmoitetut koirat, jotka ovat syntyneet vuosina 1988-2013. Tiedot on 
haettu KoiraNet –järjestelmästä 14.11.2013. 

 

Pentuekoko on vuosina 2000-2013 vaihdellut välillä 4.0-4.5, eli pysynyt melko tasaisena. 

Seuraavat lisääntymistä koskevat tiedot on kerätty vuosina 2009-2011 tehdystä terveyskyselystä. Kyselyyn 
osallistuneista nartuista 43% oli astutettu. Suurin osa oli tiinehtynyt. Uroksista 22 %:lla oli ollut astumisvaikeuksia, 
useimmiten narttu oli jäänyt tyhjäksi. Myös astumishaluttomuutta esiintyi. Kolmasosa oli jäänyt tyhjäksi kerran, 
useammin vain yksi. Täysin ongelmitta synnytys oli sujunut 52 %:lla nartuista. 20 % nartuista oli tarvinnut 
keisarileikkauksen. Kolmannes oli tarvinnut eläinlääkärin apua synnytyksessä. Synnytysvaikeuksien tiedossa olevista 
syistä polttoheikkous oli yleisin, yli 50% vaikeuksista. 25 %: lla suuri tai epämuodostunut pentu hankaloitti synnytystä. 
Synnytyksistä arviolta noin 12-21 %:ssa tarvittiin keisarileikkaus ja 18 %:ssa eläinlääkärin apua. 

Noin 50 %:lla synnyttäneistä nartuista oli ollut ongelmia pentuekoon tai pentujen eläväisyyden ja elossa pysymisen 
kanssa. Yleisimmät ongelmat olivat pieni pentuekoko ja pentujen syntyminen kuolleena. Yhdeltä puuttuivat 
emonvaistot. 

 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisvaikeuksille altistavat anatomiset piirteet 

Borderterrierillä ei ole ulkomuotoon liittyviä anatomisia piirteitä, jotka altistavat rodun yksilöitä sairauksille tai 
hyvinvointiongelmille. Borderterrierin rakenteessa ei ole luonnollista lisääntymistä vaikeuttavia ongelmakohtia. 

 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Allergiataipumusta on terveyskyselyn mukaan siis noin kymmenesosalla borderterriereistä. Tämä lienee suurin 
yksittäinen terveysongelma borderterriereillä. Epilepsiaa on pidetty yhtenä keskeisimpänä borderterriereiden 
terveysongelmana ja kyselyssä se olikin todettu 4 %:lla. Virallisten silmätutkimusten yleistyessä borderterriereiltä on 
löytynyt ehkä yllättävän paljonkin poikkeavia löydöksiä, n. 20 %:lla tutkituista koirista. 8 %:lla tutkituista löydöksenä oli 
todettu tai epäilyttävä kaihi. Lonkka- polvi- ja kynärtutkimuksissa suurimmalla osalla borderterriereistä tulos on 
normaali tai muutoksen aste korkeintaan lievä. Vakavimpia muutoksien asteita on todettu vain yksittäisilä koirilla. 

Synnytys vaikeuden näyttäisivät terveyskyselyn valossa olevan melko yleisiä, vain puolella synnyttäneistä nartuista ei 
ollut koskaan ollut synnytysvaikeuksia. Selkeästi yleisin synnytysongelma on polttoheikkous. Polttoheikkoudella on 
osittain perinnöllinen tausta, joten koirien linjoissa esiintyvä polttoheikkous tulisi ottaa huomioon jalostusvalinnoissa. 

 

4.4. Ulkomuoto 
 
Borderterrieri on käyttökoira ja tätä olemusta pyritään vaalimaan nykyäänkin. Pyrkimyksenä on säilyttää oikean 
luonteen ja rotutyypin ohella terve rakenne, terveesti liikkuva ja sopusuhtainen koira, joka edelleen pystyisi helposti 
suoriutumaan alkuperäisessä metsästystehtävässään, vaikka se Suomessa nykyään toimiikin pääasiassa seura- ja 
harrastuskoirana.  
 
 
 
 



4.4.1 Rotumääritelmä ja sen tulkinta 
 
Borderterrierin rotumääritelmä on kuuluisi niukkuudestaan ja se antaa tilaa monelle eri tulkinnalle.  
 
Tikkukirjaimilla ja kursiivilla kirjoitetut tekstit ovat suoria lainauksia rotumääritelmästä. 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Terrieri.  
 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit, alaryhmä 1 suuret ja keskikokoiset terrierit; käyttökoetulosta ei vaadita.  
 
YLEISVAIKUTELMA: Ensisijaisesti työterrieri, joka myös kykenee seuraamaan ratsukkoa.  
Borderterrierin kuuluu olla sopusuhtainen melko korkearaajainen pieni työterrieri, joka on hieman korkeuttaan 
pitempirunkoinen.  
Sen rakenteesta tulee ilmetä kestävyys, ketteryys ja kyky liikkua vaivattomasti koko päivän kestävissä työtehtävisään. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Toimelias ja rohkea.  
Luonteeltaan borderterrieri on iloinen ja vilkas kuten terrierit yleenä, mutta se ei saa tappelunhaluinen. Rähinöisijöitä 
kohdatessaan se usein kääntää päänsä pois. Riitaa haastava tai arka borderterrieri ei ole tyypillinen. 
 
 
PÄÄ: Saukon päätä muistuttava.  
Pää on suhteessa koiran kokoon ja muistuttaa saukon päätä. Pää on yksi tärkeimmistä borderterrierin erityispiirteistä, 
juuri sen vuoksi se erottuu muista terriereistä. 
 

  
 
 
KALLO-OSA: Kohtalaisen leveä.  
Kallo on leveä korvien välistä ja melko litteä, otsapenger on matala ja silmät melko kaukana toisistaan. Liian 
korostunut otsapenger pilaa saukkomaisen ilmeen. 
 
KIRSU: Mieluiten musta; maksanruskea tai lihanväri eivät ole vakavia virheitä.  
 
KUONO-OSA: Lyhyt ja vahva.  
Kuono-osa on 1/3 ja kallo-osa 2/3 päästä. Kuono on lyhyt ja vahva, eikä koskaan suippo.  
 
 
HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta, ts. yläleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti alaleuan etuhampaiden 
etupintaa ja hampaat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden. Tasapurenta on hyväksyttävä, ala- tai yläpurenta on 
vakava virhe.  
 



 
 
Hampaat ovat suuret koiran kokoon nähden ja leuat ovat voimakkaat.  
 
 
SILMÄT: Tummat; ilme on tarkkaavainen.  
Silmät ovat tummat ja niissä on kiinnostunut ilme. Eivät liian suuret ja pyöreät eivätkä ulkonevat. Liian suuret silmät 
tekevät ilmeen virheelliseksi ja ennen kaikkea ne voivat vahingoittua helpommin metsästystehtävissä. 
 
KORVAT: Pienet, V:n muotoiset ja kohtuullisen paksuiset; poskenmyötäisesti eteenpäin taittuneet.  
Korvat eivät saa nousta päälaen yläpuolelle, eivätkä ne saa olla kovin lähekkäin. Suuret ajokoiran korvat ovat myös 
virheelliset. Koiran ollessa luolassa kettu vastassaan sen täytyy pystyä vetämään korvat päänsä taakse suojaan. 
Korvat vaikuttavat paljon myös koiran ilmeeseen. Aikuisella koiralla korvien väri on yleensä tummempi kuin muu 
väritys, mikä piristää ilmettä.  
 
KAULA: Keskipitkä.  
Liian lyhyt kaula tekee koirasta pönäkän ja liian pitkä kaula heikon. Kyllin vahva ja lihaksikas kaula antaa sille sen 
voimaa ja liikkuvuutta.. 
 
RUNKO: Syvä, kapea ja melko pitkä.  
Rungoltaan borderterrieri on korkeuttaan hieman pitempi. Ylhäältä ja edestä katsottuna se on kapea. Runko on notkea 
ja koira on ketterä, ei koskaan massiivinen. 
 
LANNE: Voimakas.  
Lanneosan tulee olla vahva, koska siitä puuttuu kylkiluiden antama tuki. Täysin suora selkälinja viestii heikosta 
lanneosasta. 
 
 
RINTAKEHÄ: Kylkiluut ulottuvat taakse, mutta eivät kaarru liikaa, sillä kaksin käsin koeteltaessa sormien tulisi ulottua 
lapojen takana rintakehän ympäri. 
Kylkiluuut ulottuvat pitkälle taakse, jonka vuoksi rungon pituus tulee rintakehästä eikä lanneosasta.in. Rintakehän 
tulee olla käsin mitattavissa. Lapojen takaa sormien tulisi ulottua rintakehän ympäri. Rintakehän tulee siis olla riittävän 
syvä ja pitkä, mutta kuitenkin kapea, ei liian pyöreä, sillä metsästäjät ja asiansa osaavat ulkomuototuomarit mittaavat 
vielä nykyäänkin rungon ympäryksen kämmenillä eli spännäävät (span=spannaus).  
 

 
 



HÄNTÄ: Verraten lyhyt, tyvestään melko paksu, oheneva, ylös kiinnittynyt; iloi-sesti ylhäällä, mutta ei selän päälle 
kaartunut.  
Borderterrierin häntä on porkkanamainen. Koiran liikkuessa se usein kantaa häntäänsä ”kymmenen yli” asennossa. 
Häntä ei saa kaartua selän päälle eikä olla pystysuorassa. Mitään ehdotonta hännän asentoa ei ole. Hännän kanto 
riippuu melko paljon koiran mielialasta 
 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat, eivät liian raskasluustoiset.  
Edestä katsottuna eturaajat ovat suorat. Lavat ovat kuivat ja niiden asento on melko viisto. Lapa- ja olkaluu ovat yhtä 
pitkät. Ne muodostavat kohtalaisen kulmauksen. 
 
 
KÄPÄLÄT: Pienet; päkiät ovat paksut 
Työskentelevällä terrierillä, jonka on liikuttava monenlaisessa maastossa, on oltava kiinteiden käpälien lisäksi paksut 
päkiät. Pienet, kiinteät ”kissankäpälät” eivät vahingoitu niin helposti kuin löysät, matalat käpälät.  
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat linjakkaat ja jäntevät.  
Lantion asennon tulee olla liioittelematon, ei liian jyrkästi laskeva mutta ei liian tasainenkaan. Tämä on hyvin oleellista 
tehokkaan takaraajan askeleen kannalta. Reisi- ja sääriluu ovat yhtä pitkät ja muodostavat kohtalaisen kulmauksen 
 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.  
 
 
LIIKKEET: Vapaat ja tehokkaat, soveltuvat ratsukon seuraamiseen.  
Liikkeiden tulee olla vapaat, tehokkaat, suorat ja yhdensuuntaiset toisin sanoen sekä etu- että takaraajat liikkuvat 
suoraan samassa linjassa ja samalla leveydellä. Selkälinjan tulee pysyä vakaana koiran liikkuessa.  

 
 
NAHKA: Ehdottomasti paksu.  
Nahka on ehdottomasti paksu, eikä se saa olla liian kiinteä, jotta se suojaisi koiraa metsästystilanteessa 
 
KARVAPEITE  
KARVA: Peitinkarva on karheaa ja tiheää, aluskarva pinnanmyötäistä.  
Borderterrierin peitinkarva on karheaa ja tiheää ja aluskarva tiivistä ja pinnanmyötäistä. Karvapeite on hyvin tärkeä 
seikka, sillä sen täytyy suojata koiraa joka säässä 
 
 
 
VÄRI: Punainen, vehnänvärinen, harmaankirjava (grizzle) ja punaruskea tai sininen ja punaruskea. 
 
Red: väri vaihtelee hiekanvaaleasta ketunpunaiseen; grizzle & tan: pohjaväri on punainen, jonka joukossa on harmaita 
ja mustia karvoja antamassa riistanvärisen vaikutelman (grizzle); blue & tan: blue-väri muodostu yksittäisten karvojen 
monivärisyydestä, niissä on harmaata ruskeaa ja mustaa. Nämä edellä mainitut ovat yleisimmät värit. Harvinaisin väri 
on wheaten: vaalea vehnän väri on lähes hävinnyt kannastamme.  
Väri ei kuitenkaan ole niin tärkeä, kuin karvan laatu. Valkoinen laikku rinnassa on sallittu, muualla se ei ole toivottava. 
Korvat ovat yleensä tummemmat kuin koiran muu väritys 



 
  
KOKO 
PAINO: Urokset 5,9 – 7,1 kg (13 – 15 paunaa), nartut 5,1 – 6,4 kg (11,5 – 14 pau-naa).  
Annettu paino on ihannepaino koiralle metsästyskunnossa. Tärkeää kuitenkin on, ettei koira ole lihava ja että sillä on 
kunnolliset lihakset. Koira ei myöskään saa olla massiivinen, vaan sen tulee olla solakka ja notkea 
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja 
terrierin kykyyn työskennellä.  
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.  
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
 
 
 
4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 
 
Näyttelytulos syntymävuoden mukaan 2003-2013, lähde KoiraNet  
 
 

Syntymävuosi Syntyneitä T/3 tai parempi H/2 tai parempi EH/1 tai 
parempi 

ERI  

2003 170 107 107 99 79 

2004 207 122 121 110 83 

2005 232 154 150 140 110 

2006 231 134 133 125 93 

2007 255 151 150 140 99 

2008 235 127 125 117 83 

2009 310 159 159 152 112 

2010 226 93 93 88 72 

2011 311 141 139 133 107 

2012 245 78 78 74 58 

 
 



 
 
Borderterriereiden näyttelykäynnit syntymävuoden mukaan on ollut tasaisessa laskussa. Varsinkin vuonna syntyneistä 
koirista vain 41 % kävivät näyttelyssä. Koiran jalostusta varten vaadittava näyttelytulos EH on kymmenen vuoden ajan 
vaihdellut 90 % ja 96 % prosentin välillä. Laatumainintaa ERI on saanut keskimäärin 71 % koirista (vaihtelu 64 %- 74 
%). 
 
Jalostustarkastukset on toteutettu lähinnä jälkeläistarkastuksina Nuori-borderi katselmuksen muodossa. Vuosittain on 
nuorille koirille järjestetty epävirallinen näyttely, jossa esitetään nuoria, alle puolitoistavuotiaita. Mukaan pääsevät 
kaikki nuoret koirat riippumatta siitä onko  niillä jotain näyttelyissä hylkääviä virheitä. Tilaisuudessa kasvattajat voivat 
nähdä minkälaisia yksilöitä on viimeisen puolentoista vuoden aikana ”tuotettu”. 
 
4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
 
Borderterrierin rakenne mahdollistaa käyttötarkoituksen, johon rotu on alun perin jalostettu 
Rodun käyttötarkoituksen kannalta on välttämätöntä huomioida koirien oikea koko sekä ulkomuoto arvostelussa, että 
jalostuksessa. 
 
Koko vaihtelee suurestikin, koska rodulla ei varsinaisesti ole muuta kokomittaa kuin paino ja rintakehän ympärysmitta.  
Koon liialliseen kasvuun on myös kiinnitettävä huomiota, ettei se haittaisi rotumääritelmän mukaista käyttötarkoitusta. 
Erikoisnäyttelyn yhteydessä punnittiin koiria. Uroksia kävi vaa'alla yhteensä 66. Kevyin painoi 6,85 kg ja painavin 10,9 
kg. Keskipainoksi laskettiin 8,16 kg (rotumääritelmän yläpaino uroksille 7,1). Uroksista vain kaksi oli 
rotumääritelmäpainon mukaisia.  
Narttuja punnittiin 64. Kevyin painoi 5,9 ja painavin 8,8 kg. Keskipainoksi saatiin 7,47 kg (rotumääritelmän yläpaino 
nartuille 6,4). Nartuista neljä koiraa painoi 6,4 kg tai alle. 
 
 
 
4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
 
Valitettavan usein näyttelymenestysten myötä unohdetaan borderterrierin alkuperäistä tehtävää ja toivottua 
rakennetta. Borderterrierin rakenteessa ei saisi olla minkäänlaista liioittelua. Usein näyttelyissä suositaan ”show- 
tyyppisiä” koiria, joiden etukulmaukset ovat suorat ja takaosat liiallisesti kulmautuneet. Useilla on myös hyvin suora 
selkälinja. Liian suora selkäranka ei jousta ja on heikko. Tällainen selkä eikä kestäisi ”metsästysterrierin” työpäivää.  

Käyttöominaisuuksien kannalta huomion kiinnittäminen koirien kokoon ja rintakehien muotoon on hyvin 
tärkeää. Tällä hetkellä suurin osa koirista ovat rotumääritelmän suositusta isompia. 
 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

KÄYTETYIMMÄT UROKSET 2008-2013 

Tarkasteltaessa vuosina 2008 – 2013 jalostukseen 10 eniten käytettyä urosta, kolmella ei ole lainkaan terveystutkimus 

tuloksia. Kolmella uroksella on silmätutkimustulos, niistä yhdellä on todettu kaihi. Luustokuvauksia on tehty kuudelle 

urokselle. Kahdeksalla käytetyimmällä uroksella on luolatulos ja niistä on 5 Käyttövaliota luolilta ja kahta urosta 

luukuun ottamatta käytetyimmät urokset olivat muotovalioita 



 

Jalostusurokset  

 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros 
Pentueit

a 

Pentuj

a 

%-osuus 

 

kumulat.

% 

Pentueit

a 
Pentuja 

Pentueit

a 

Pentuj

a 

1 
MATCHMEADOW'S BLUE 

NIGHT 
8 47 3,14% 3%   8 47 

2 KARIMÄEN JACKPOT 11 45 3,00% 6% 12 57 12 51 

3 TEAM BOTVID NOATUN 8 43 2,87% 9% 5 22 8 43 

4 
FRANZ MELODIA 

SZCZUROLAPA 
9 39 2,60% 12% 0 0 9 39 

5 SUB TERRAM SON OF A GUN 6 31 2,07% 14% 2 8 6 31 

6 
SUB TERRAM PANG PÅ 

RÖDBETAN 
7 30 2,00% 16% 8 30 7 30 

7 SUB TERRAM US MAIL 8 29 1,94% 18% 16 86 10 37 

8 BOKBERGETS QUIMPER 6 28 1,87% 19% 18 91 7 34 

9 BADGERBECK BONZE 6 28 1,87% 21%   6 28 

1

0 
FEHMARN FIRST SIGHT 8 25 1,67% 23% 1 5 8 25 

 

KÄYTETYIMMÄT NARTUT 2008 – 2013 

 

Tarkastellessa 10 eniten käytettyä narttua ei yhdelläkään ole luolatuloksia ja niillä on myös vähemmän 

terveystutkimus tuloksia. kolmella on silmätutkimustulos ja luustokuvauksia tehty vain neljälle, joista yksi on 

ulkomainen lonkkatulos, neljällä on polvitarkastus lausunto, kolme on muotovalioita ja luonnetesti tulos oli kahdella 

nartulla. 

Jalostusnartut  

 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Narttu Pentueita Pentuja 
%-osuus 

 
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 MAJÅMAJS HELVE 5 24 1,60% 8 36 5 24 

2 JUNIPERMOOR'S HIGH-UP 4 21 1,40% 1 5 4 21 

3 KARAHKAN JADE 3 19 1,27% 0 0 3 19 

4 RABALDER DOLCE VITA 3 18 1,20% 4 17 4 24 
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5 BOMBAX YOLANTA 3 18 1,20% 5 19 3 18 

6 
HUHMARKANKAAN 

CLEOPATRA 
4 18 1,20% 3 16 4 18 

7 GIBAS MARINELLA 3 17 1,13%   3 17 

8 BORDERHOUSE KISS ME KATE 3 17 1,13%   3 17 

9 KARIMÄEN JAZZY 4 16 1,07% 2 13 4 16 

10 CINDYHILL A-KING HEART 3 15 1,00% 4 9 4 19 

 

5.2. Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Borderterrierikerhon ensimmäinen oma jalostusohjelma hyväksyttiin Borderterrierikerhon yleiskokouksessa vuonna 

1995. Se oli suppea ja sisältönä oli ainoastaan jalostuksen toimintaohje, jonka täyttävät yhdistelmät pääsivät kerhon 

pentuvälitykseen. 

Ensimmäinen varsinainen tavoiteohjelma oli laadittu Suomen Kennelliiton ja sen jalostustieteellisen toimikunnan 

suositteleman rungon mukaisesti. Ohjelma oli käsitelty ja hyväksytty Borderterrierikerho r.ry:n syyskokouksessa 

26.11.2000 ja kevätkokouksessa 26.3.2001 

 

Borderterrierien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Borderterrikerhon yleiskokouksessa 

30.3.2008 ja 2.11.2008 

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt sen 7.4.2009 ajalle 2009 – 2013 

 

Tavoite 

 

Sairaita koiria ei käytetä 

jalostukseen 

 

Jalostuspohjan 

laajentamiseksi 

Uroksille käyttörajoitus 

 

 

 

Matador jalostuksen 

välttäminen 

 

 

 

Toimenpide 

 

Ei hyväksytä pentulistalle 

 

 

Ei hyväksytä pentulistalle 

Jälkeläismäärä ei saa olla yli 40 

Rajoitus uusille jalostusuransa alussa 

korkeintaan 3astutusta /vuodessa 

 

Tiedotettu monimuotoisuuden 

tärkeydestä ja matador jalostuksen 

vaaroista 

 

 

Tulos 

 

On vähän vaikuttanut 

jalostuspäätöksiin  

 

On osittain vaikuttanut 

jalostuspäätöksiin 

 

 

 

 

Asian vakavuutta ei ehkä 

ole ymmärretty, tai piitattu, 

koska 2008-2013 on tullut 

3 uutta urosta joilla yli 40 

jälkeläistä ja yhdellä 39 
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Ei uusinta yhdistelmiä 

 

 

 

Jalostuskoirien 

ikärakenteen nostaminen 

 

 

 

Sukusiitosprosentti ei saa 

ylittää 6.25% 7polvella 

laskettuna 

 

Jalostuskoirille tehtävät 

terveystutkimukset 

 

 

 

 

 

Ei hyväksytä pentulistalle 

 

 

 

Suositus käyttää jalostukseen aikuisia 

koiria 

 

 

 

Ei hyväksytä pentulistalle 

 

 

 

Suositeltu jalostuskoirille virallisia 

terveystutkimuksia 

 

Muutama uusinta 

yhdistelmä tehty 2009-

2013 

 

 

 

Uroksia käytetty 

vanhempina 

 

 

 

Sukusiitosprosenttia ei ole 

juuri ylitetty 7polvella  

 

 

Vuosina 2009-2010 

tutkimuksiin osallistuminen 

lisääntyi hetkellisesti 

 

Edellisellä viisivuotiskaudella oli vain yksi uros jolla oli yli 40 jälkeläistä ja sitä edellisellä viisivuotiskaudella oli myös 

vain yksi uros ylittänyt 40 jälkeläisen määrän.  

Tavoitteena jalostuksen tavoiteohjelmassa 2009 – 2013 on ollut urosten käytön järkevöittäminen tiedottamalla ja 

ohjaamalla. 

Kuitenkaan viimeisen viisivuotiskauden 2009 – 2013 aikana ei olla tiedottamisella ja ohjaamisella saavutettu toivottua 

tulosta, koska kolme urosta on ylittänyt jalostustoimikunnan määrittelemän 40 jälkeläistä viimeisen Jalostuksen 

tavoiteohjelman seurantakaudella, tulee jatkossa harkita urosten jälkeläismäärän rajoittamista erityisehdoin. 

 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

6.1. Jalostuksen tavoitteet 

Rotujärjestön päämääränä on ylläpitää ja säilyttää rotu alkuperäisenä rotumääritelmän mukaisena toimeliaana ja 

rohkeana metsästysterrierinä, joka edelleenkin pystyy tekemään sitä työtä johon se on tarkoitettu ja suoriutumaan 

nykyajan vaatimuksista myös yhteiskuntakelpoisena seura- ja harrastuskoirana. 

Kiinnittämällä erityistä huomiota seuraaviin osa-alueisiin  

Populaation kokonaistila ja rakenne 

- Säilyttää nykyinen geenipooli ja hidastaa kannan sukusiitosasteen kasvua. 



- Tavoitteena on, että kasvattajat ymmärtäisivät matador jalostuksen haitat ja jalostukseen käytettyjen uroksien 
määrä saataisiin nousemaan, jolloin käytettyjen urosten ja narttujen lukumäärät olisivat lähempänä toisiaan 

Luonne- ja käyttöominaisuudet 

- Säilyttää rodun alkuperäiset käyttöominaisuudet 
- Vahvistaa rodun mainetta monipuolisena seura- ja harrastuskoirana. 

Terveys 

- Tavoitteena on terve ja elinvoimainen rotu 
- Saada kattavampaa tietoa rodun terveydestä 
- Vuodesta 2006 borderterrierit ovat olleet mukana Hannes Lohen epilepsiatutkimuksessa, jolla pyritään      

kartoittamaan ”epilepsiageeniä” 
Lisääntyminen 

- Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti 
- Uroksien tulee pystyä astumaan normaalisti 
- Nartut tulee astuttaa ensisijaisesti luonnollisesti ja niiden tulee hoitaa pentujaan 

Ulkomuoto 

- Säilyttää alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuva rakenne ja rotutyypilliset erityispiirteet ilman       
minkäänlaista liioittelua 

-  
- Lisätä harrastajien ja kasvattajien rotutietoutta 
  

6.2. Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

- Suositellaan yhdistelmiä, joissa yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin 
kuin kerran, jolloin sukukatokerroin on 1.0 (100% sukutaulusta eri koiria), ja joissa neljän polven sukukatokerroin 
on yli 0.90 (90 % sukutaulusta eri koiria) 

- Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saa ylittää 6.25% viidellä polvella. 

- Jalostuskoiran tulee olla terve ja luonteeltaan tasapainoinen 

- ei saa olla arka tai vihainen/aggressiivinen 
- Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla vähintään  24kk 

- yli 5-vuotiaan ensisynnyttäjän jalostukseen käyttämistä tulee harkita  

- yli 8-vuotiaan nartun jalostukseen käyttäminen edellyttää eläinlääkärin antamaa terveystodistusta, joka ei saa olla 6 

kuukautta vanhempi. 

- Penikoimisvälin tulee olla vähintään 10 kuukautta, tätä tiheämpi penikoiminen sallitaan nartulle yhden kerran ja 

tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi 

- Jalostuskoirille suositellaan tehtäväksi viralliset terveys tutkimukset (silmä- ja polvitarkastus, sydänkuuntelu sekä 

lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset ) 

- Jalostuskoiralla tulee olla näyttelytulos EH tai käyttövalio (KVA arvoon vaaditaan H) 

- Jalostusuroksen jälkeläismäärä ei saa ylittää 40 elinikänään ja jalostuskäytön edellytetään jakaantuvan tasaisesti eri 

vuosille. 

- Jalostukseen on suositeltavaa käyttää vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. 
- Narttuja, jotka on jo kahdesti jouduttu keisarin leikkaamaan ei suositella enää jalostuskäyttöön 
 
 
 
6.2.1. Vaatimukset borderterrierikerhon pentulistalle 

 

- Kasvattaja/nartun omistaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen astutusta      suunnittelemastaan 
yhdistelmästä, jotta yhdistelmän taustatiedot voidaan tarkistaa ja riskiyhdistelmistä tiedottaa. 



- Kasvattajan/nartun omistajan tekemä pentueraportti edellisestä pentueesta on ehtona seuraavien pentujen 
pääsemiselle kerhon pentuvälitykseen 

- Jalostuskoiran on oltava terve ja luonteeltaan tasapainoinen 
- Ei saa olla arka eikä vihainen/aggressiivinen 

- Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla iältään vähintään 2 vuotta, jotta sen lähisukulaisten ominaisuuksista 
saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten. 

- Jalostuskoiran on suositeltavaa olla terveystutkittu. Tutkimuksista saatavat lausunnot eivät toistaiseksi vaikuta 
pentulistalle pääsyyn, mutta Suomen Kennelliiton kaikkia rotuja koskeva rekisteröinnin ehto on, että virallisissa 
terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos antaa mahdollisuuden rekisteröidä pennut vain EJ rekisteriin  

- Jalostuskoiralla tulee olla virallinen silmätutkimustulos. Silmälausunto ei toistaiseksi vaikuta pentulistalle pääsyyn, 
mutta edellyttää harkintaa partnerin valinnassa  ja jalostuspäätöksien tekemisessä. 

- Uroksen, jolla on yli 40 jälkeläistä, pentuetta ei hyväksytä pentulistalle 
- Uroksen, joka on jalostusuransa alkaessa astunut kaksi narttua, eivätkä ensimmäiset jälkeläiset ole vielä 

täyttäneet yhtä (1) vuotta pentueita ei hyväksytä pentulistalle 
- Ulkomaalaiselta urokselta ei vaadita virallisia terveystutkimuksia, sama koskee tuontispermaa. 
- Jalostuskoiralla tulee olla näyttelytulos vähintään EH tai olla Käyttövalio (H näyttelystä hyväksytään KVA arvoon) 
- Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saa ylittää 6.25% viidellä polvella 
- Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä pentulistalle 

Koiraa ei tule käyttää jalostukseen enää sen jälkeen, kun sen jälkeläisissä on todettu vakavia virheitä tai 
sairauksia useassa eri yhdistelmässä 
 
 

6.2.2. Jalostustoimikunnan ylläpitämä jalostusuroslista 

Uroslistavaatimukset 

-     Luonteeltaan tasapainoinen 

- Vähintään 2 vuotta vanha 
- Terveystutkittu (Silmäpeilattu, polvitarkastettu,selkä, lonkka- ja kyynärkuvattu, sydänkuunneltu) 
- Näyttelytulos  
- Saa astua enintään kaksi narttua vuoden aikana 

   

 

 

6.3. Rotujärjestön toimenpiteet 

-     Laajennetaan urosten käyttöä, että mahdollisimman monella eri uroksella olisi jälkeläisiä 

-     Ylläpidetään jalostusuroslistaa, urosten käytön laajentamiseksi 

- Rajoitetaan urosten jälkeläismäärä 40 elinikänään ja sen tulee jakautua tasaisesti eri vuosille 
- Rajoitetaan jalostus uransa alussa olevien urosten jalostuskäyttöä 
- Tiedotetaan ”Matador” jalostuksen haitoista 
- Korostetaan urosten omistajien vastuuta 
- Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saa ylittää 6.25% viidellä polvella 
-     Kannustetaan Kasvattajia ja harrastajia teettämään koirilleen virallisia terveystutkimuksia 

-     Järjestetään vuosittain joukkotarkastuksia/terveystutkimuksia  

-     Kannustetaan osallistumaan harraste- ja luolatapahtumapäiviin 

- Kannustetaan kasvattajia ja harrastajia viemään koiriaan taipumuskokeisiin, luonnetestauksiin ja  MH       
luonnekuvauksiin  

- Järjestetään Rodun teemapäiviä vähintään joka toinen vuosi 
- Järjestetään ulkomuototuomareiden koulutusta ja arvostelukoe tarvittaessa 
 

 

 

 



6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

 

 

Vahvuudet 

 Rotujärjestön sisällä vallitseva avoimuus ja 
yhteistyökyky 

 Koiranet jalostusjärjestelmä  

 Nuorten koirien katselmus - Nuori borderpäivä 

 Aktiivinen harrastajakunta 

 Pieni sukusiitosprosentti 

 Jalostukseen käyttämätöntä reserviä 

 Kasvattajat tuovat uusia koiria ulkomailta 

 Työterrierin luonne soveltuu myös harrastus- ja 
seurakoiralle 

 Avoimuus sairauksien ja vikojen suhteen 
(epilepsia, allergia ym.) 

 Suppea rotumääritelmä, joka ei salli liioittelua 
rakenteessa 

 Ei erikseen käyttö- ja näyttely linjaa 

 Pentuopas 

 

Heikkoudet 

 

 Matador-urosten ja -isoisien jalostuskäyttö 

 Näyttelyissä esitetään yksiä ja samoja koiria, joita myös 
suositaan jalostuksessa 

 Jalostukseen käyttämätöntä reserviä  

 Virallisten terveystutkimusten ja tiedon vähäisyys 

 Terveys- ja sairaustietojen raportointi perustuu 
vapaaehtoisuuteen – saadaanko riittävän laajasti tietoa 
rodun todellisesta tilanteesta 

 Pentueraporttien todenperäisyys / riittämättömyys ja 
vaikea tilastoitavuus 

. 

 Vähäinen taipumuskokeisiin osallistumisen 
 

 

Mahdollisuudet 

 

 Taipumuskokeisiin osallistumisen yleistyminen 

 Jalostuspohjan tehokkaampi käyttäminen 

 MEJÄ ja Vesiriista sekä muut uudet 
harrastuslajit 

 Yhteistyö ulkomaisten kasvattajien kanssa 
uuden jalostusmateriaalin saamiseksi 

 Jalostukseen käyttämätöntä reserviä 

 Jalostustarkastukset 

 Uroslista uroskäytön laajentamiseksi 
 

 

Uhat 

 Pieni tehollinen populaatio ja geenipoolin kaventuminen 

 Riittävän laajan terveyskartoituksen puuttuminen – 
rodussa saattaa olla muitakin laajoja ongelmia allergian ja 
epilepsian lisäksi 

 Näyttelytähtien liiallinen käyttäminen jalostukseen   

 Tuontikoirien ”tuntemattomat” taustat 

 Virallisten tutkimusten vähäisyys saattaa johtaa jonkin 
vian salakavalaan lisääntymiseen populaatiossa  

 Pentujen teettäminen ilman aitoa kiinnostusta rotuun ja 
sen hyvinvointiin 

 

 

 

Riski Syy 

Varautuminen 

Miten vältetään Toteutuessaan 

merkitsee 

Liian suuri 

pentujen kysyntä 

Rodun yleistyminen, 

pienten rotujen 

lisääntyvä suosio 

Pennunostajien 

tarkka valikointi 

Tiivis ja avoin 

yhteistyö kasvattajien 

kesken 

Ongelmakoirien 

lisääntyminen, pennut 

vääriin koteihin, 

pentutehtailua, terveys ja 

luonteet heikkenevät 

Pentutehtailu Pennut helppo myydä, 

jos ei ole mitään 

vaatimuksia 

jalostuskoirille 

Pennunostajien 

opastus ja tiedon 

jakaminen kerhon 

kotisivujen kautta, 

urosten omistajien 

valistaminen 

vastuusta  

Pennunostajien 

opastus, tiivis ja avoin 

yhteistyö kasvattajien 

ja harrastajien kesken 

Terveys ja luonteet 

heikkenevät, 

populaatiosta saatava 

tieto vähenee 



Korkea 

sukusiitosaste 

Jatkuva linjaaminen 

samoihin koiriin, 

matadorien käyttö 

 

Sukutaulujen 

kriittinen tarkastelu 

Suositaan alhaista 

sukusiitosastetta  

 

Käytetään useampia 

uroksia jalostukseen 

Tehollinen populaatiokoko 

pienenee, terveys ja 

viimein koko rotu tuhoutuu 

Vakavat yleistyvät 

sairaudet 

Terveystietojen puute, 

periytymismekanismien 

tuntemattomuus, 

piittaamattomuus 

rodun hyvinvoinnista 

Terveystutkimukset, 

terveystietojen 

kerääminen, 

periytyvyyksiin 

perehtyminen 

Käytetään kerättyjä 

tietoja jalostuksen 

apuna 

Geneettisen 

monimuotoisuuden 

vähenemistä, sairaiden 

koirien määrää lisääntyy 

 

6.5. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

Vuosisuunnitelma 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pentuopas Pentuopas Pentuopas Pentuopas Pentuopas 

Nuori 

borderipäivä 

Nuori 

borderipäivä 

Nuori 

borderipäivä 

Nuori 

borderipäivä 

Nuori 

borderipäivä 

Erikoisnäyttely Erikoisnäyttely Erikoisnäyttely  Erikoisnäyttely Erikoisnäyttely 

Rodun 

teemapäivä 

 Rodun 

teemapäivä 

 Rodun 

teemapäivä 

Terveystutkimus 

päivä, (silmät) 

joukkotarkastus 

Terveystutkimus 

päivä, (silmät) 

joukkotarkastus 

Terveystutkimus 

päivä, (silmät) 

joukkotarkastus 

Terveystutkimus 

päivä, (silmät) 

joukkotarkastus 

Terveystutkimus 

päivä, (silmät) 

joukkotarkastus 

Luoliin 

tutustuminen 

Luoliin 

tutustuminen 

Luoliin 

tutustuminen 

Luoliin 

tutustuminen 

Luoliin 

tutustuminen 

 Luonnetesti  Luonnetesti  

Luolakokeet Luolakokeet Luolakokeet Luolakokeet Luolakokeet 

Pentueraportit Pentueraportit Pentueraportit Pentueraportit Pentueraportit 

 Kasvattaja 

kysely (terveys) 

 Terveyskysely  

 

 

Päätiedotuskanava on 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Borderi-lehti, jonka tärkeyden rotujärjestö on tiedostanut ja johon 

panostetaan. Vuoden ensimmäinen lehti on perinteisesti ollut jalostusnumero ja siinä on julkaistu vuosittain mm. 

jalostustilastoja.  

Näyttelyarvostelut, luolakoirien taipumuskoepöytäkirjat sekä mejä-pöytäkirjat julkaistaan joka vuosi ilmestyvässä 

vuosikirjassa. 

 

Jalostuksen tavoiteohjelmaan kirjatut tavoitteet ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma otetaan huomioon 

yhdistyksen vuotuista toimintasuunnitelmaa laadittaessa. 



Jalostustoimikunta raportoi vuosittaisessa toimintakertomuksessaan tavoiteohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja 

asetettujen päämäärien saavuttamisesta. Toimintakertomuksen yhteydessä esitetään vuosiyhteenveto populaation 

tilasta ja rakenteesta sekä jalostukseen käytetyistä koirista ja niiden jälkeläismääristä. Jalostustoimikunnan 

toimintakertomus julkaistaan jäsenlehdessä. 

Jalostuksen tavoiteohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Tavoiteohjelman voi tilata 

yhdistykseltä myös kirjallisena. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa ja aina viiden vuoden välein. Tavoiteohjelmaan 

suunniteltavat muutokset julkaistaan siinä jäsenlehdessä, jossa esitetään kutsu asiaa käsittelevään kokoukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


