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Kuva: Mervi Asp

Haluatko kasvattajaksi
PERSOONALLISUUDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HUOMIOIMINEN
JALOSTUKSESSA
Toimitus

Shetlanninlammaskoirien erikoisnäyttelyn yhteydessä järjestettiin
luentopäivä, jossa koirien hyvinvoinnin ja käyttäytymisen asiantuntija ja tutkija Heli Väätäjä luennoi teemasta miten huomioida
koirien persoonallisuus ja käyttäytyminen jalostuksessa.

sen elämän ajan, joten kokemusten lisäksi myös koiran koulutuksella, terveydellä ja hyvinvoinnilla on suuri merkitys siinä, millaiseksi koiran persoonallisuus muovautuu, miten se suhtautuu ympäröivään maailmaan ja miten se reagoi eri tilanteissa.

Persoonallisuus

Voiko persoonallisuuteen vaikuttaa jalostuksella

Koiran persoonallisuus koostuu tunteista, ajatuksista ja käyttäytymisestä. Koiran synnynnäinen temperamentti määrittää millaisia
valmiuksia, taipumuksia tai reaktiotyylejä sillä on. Temperamentti
yhdessä ympäristötekijöiden kanssa muokkaa koiran persoonallisuuden. Erityisen merkittäviä tekijöitä koiran persoonallisuuden
kehittymiseen ovat 2-12 viikon iässä saadut kokemukset, joten
varhaisten kokemusten merkitys koiran persoonallisuuden kehittymiseen on ratkaiseva. Koiran persoonallisuus muovautuu koko

Väätäjä käytti esimerkkinä 1950-luvun tutkimusta tarhatuista
hopeaketuista. Turkistarhalla työskentelevällä Belyaevilla oli ongelmana aggressiivisesti ja pelokkaasti käyttäytyvät hopeaketut,
joiden käsittely ja hoito oli vaikeaa. Belyaev alkoi testaamaan hopeakettujen reaktioita ja testitulosten perusteella jalostukseen
valittiin vähiten arat yksilöt. Karsinnan jälkeen hopeakettujen
arkuus väheni selvästi jo toisessa sukupolvessa. Kuudennessa
polvessa hopeakettujen käytös oli jo muuttunut koiramaiseen
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suuntaan, sillä ketut hakivat kontaktia ja huomiota, haistelivat
ja nuolivat ihmistä. Näiden jalostusvalintojen myötä syntyi myös
muita muutoksia. Kahdeksannessa sukupolvessa hopeaketuille alkoi tulla muutoksia turkin väriin, seuraavaksi luppakorvia ja
kippurahäntää ja viidennentoista sukupolven jälkeen ketuilla alkoi
olla lyhyemmät jalat ja häntä, sekä ala- tai yläpurenta.
Koe osoitti, että käyttäytymiseen perustuvalla systemaattisella
valinnalla voidaan vaikuttaa tulevien sukupolvien käyttäytymiseen. Koe myös osoitti, että pelkästään käyttäytymiseen perustuvilla valinnoilla voi olla vaikutusta myös ulkonäköön ja rakenteeseen. Perimän osuutta persoonallisuudesta ei voida täysin
määrittää, sillä ei ole olemassa niin tarkkoja ja kattavia geenitestejä, joilla asian voisi selvittää. Karkea arvio on, että roduilla, joissa
valintaa ei tehdä koetulosten, persoonallisuustestien sekä työmenestyksen perusteella kuten esimerkiksi virkakoirilla, persoonallisuus koostuu puoliksi perinnöllisistä tekijöistä ja on puoliksi
ympäristön muovaamaa.

Tärkeintä on kokonaisvaltainen hyvinvointi
Hyvinvointi on ykkösprioriteetti myös käyttäytymisen ja persoonallisuuden jalostamisessa. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan koiran
kokemusta sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Koiran hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Nykyinen koirien käyttö ja
elinympäristö asettavat uudenlaisia vaatimuksia sheltin luonteelle
ja persoonallisuudelle. Nykyaikainen meluinen kaupunkiympäristö monine hajuineen, koirien yksinoloaikojen pituus ja rajallinen
mahdollisuus toteuttaa koiran luontaista ja rodunomaista käyttäytymistä voi asettaa koirayksilölle suuriakin vaatimuksia mukautumisen ja selviytymisen kannalta. Jos sopeutuminen ei onnistu

tai ympäristötekijät aiheuttavat koiralle jatkuvaa tai voimakasta
stressiä, rasitusta, käytöshäiriöitä tai haittaa terveydelle, koiran
hyvinvointi heikkenee.
Koiran hyvinvointiin voidaan vaikuttaa paitsi koiran pito-olosuhteilla ja hoidolla, myös jalostusvalinnoilla. Koiran hyvinvoinnin
edistämiseksi Suomen Kennelliitto on määrittänyt jalostusstrategiassaan seuraavat päätavoitteet:
1. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.
2. Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään, eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.
3. Jalostukseen käytettävä koira on hermoiltaan ja käyttäytymiseltään sellainen, että se selviää arkipäivän tilanteista. Näin sen
todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia luonneominaisuuksia on mahdollisimman pieni.
4. Vakavien, koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen ja sairauksien leviäminen estetään. Vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan
käyttää jalostukseen, kun kyse on sairauksista, jotka aiheuttavat
koiralle kipua tai epämukavuutta tai muuten rajoittavat koiran lajityypillistä elämää.
5. Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään
luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.
6. Jalostukseen käytetään mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista
polveutuvia koiria. Koiran elinikää ei turhaan pitkitetä terveyden
ja hyvinvoinnin kustannuksella.
7. Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Rodun eri yksilöitä käytetään jalostukseen monipuolisesti
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Kuva: Camilla
Emma Väre
Nordström

yleensä tuota haluttua tulosta.
Toisena nykyajan ongelmana Aho pitää trendiä kuvauttaa koirat
”päästä varpaisiin” ja teettää niille geenitestejä. Vaikka geenitestit
antavat meille mielenkiintoista tietoa, vaarana on, ettei ymmärretä
geenitestien tuloksia, testataan omalle rodulle epäoleellisia asioita eikä ymmärretä mitä saadut tulokset omalle rodulle tarkoittavat. Kun näille tuloksille annetaan liikaa arvoa, mennään monessa
asiassa pieleen. Luustokuvausten kanssa on jo käynyt niin, että
ne vaikuttavat monessa rodussa liiaksi jalostusvalintoihin. Ihmiset
tuijottavat vain luustokuvien tuloksia ja unohtavat, että koira on
kokonaisuus, eikä vain kimppu ”perinnöllisiä” sairauksia. Mikäli
koira on kliinisesti terve, eli se ei päälle päin oireile mitenkään,
sitä ei tarvitse kuvata. On rotuja, joissa esimerkiksi huonot lonkat ovat ongelma ja lonkkakuvat ovat perusteltuja rodun yleisen
terveydentilan parantamiseksi. Sheltti ei Ahon mielestä ole tällainen rotu, sillä KoiraNetin tilastojen mukaan suurin osa shelttien kuvatuista lonkista on arvoltaan A, B tai C, eli pääosin täysin
tervettä. Lisäksi sheltti on pieni ja kevyt rotu, joka pärjää myös
huonojen lonkkien kanssa, kunhan lihasmassa on kunnossa. Aho
korosti, että PEVISA-ohjelmaan tulisi lisätä vain sellaisia asioita,
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jotka ovat muodostuneet rodussa ongelmaksi. Ongelmia, joista
koirat kärsivät laajemmassa mittapuussa, ei vain yksittäistapauksissa. Shelteillä lonkat on mukana PEVISA-ohjelmassa. Aho kysyi,
ovatko shelttien lonkkatulokset parantuneet sen jälkeen, kun ne
lisättiin PEVISA-ohjelmaan. Yleisön vastaus oli, ettei muutosta ole
nähtävillä. Ahon mukaan tämä on tavanomainen vastaus, sillä pelkät kuvaukset eivät yksittäistä terveystulosta paranna. Hän myös
huomautti, että terveysasioissakin tulisi muistaa maalaisjärki, jottei tule vahingossa karsittua jalostuskelpoisia koiria pois ja näin
pienennettyä geenipoolia. Jalostuksessa riittää, että vain sairaat
koirat ja varmat kantajat jätetään jalostuksen ulkopuolelle, ei koko
sukua.

Miten sheltillä rotuna menee?
Rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmaan ja KoiraNetin
tilastoihin perehtymisen jälkeen Aho kertoi huomionsa shetlanninlammaskoirarodun tilasta. Yksi havainto oli, että samoja uroksia on käytetty paljon ja tähän pitäisi kiinnittää huomiota, jottei
geenipooli kapene entisestään. Uroksia tulisi käyttää rajoitetusti
yhteen sukupolveen ja jäädä odottamaan pariksi vuodeksi, miten

Kuva: Timo Tuominen

TERVERAKENTEINEN KOIRA
Toimitus
Shetlanninlammaskoirien erikoisnäyttelyn luentopäivän toisen
luennon piti eläinlääketieteen tohtori, tarttuvien tautien erikoislääkäri, oikeustieteen maisteri ja pitkän linjan koirakasvattaja Riitta Aho. Luennon teemana oli terverakenteinen koira.

Kasvattamisen ABC
Kasvattamisen tulisi aina alkaa rodun perustiedon haltuunotolla.
Kasvattajan tulisi ymmärtää muun muassa rodun alkuperäinen
käyttötarkoitus, koiran anatomian perusteet ja rotutyypilliset anatomian yksityiskohdat sekä kauneusnäkökohdat. Omaan rotuun
tulee syventyä opiskelemalla rotumääritelmä ja lukemalla rodun
jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).
Jalostuksen yleisenä ongelmana on, että rotuja on suku- ja linjasiitetty yli sata vuotta ja niin sanottuja pullonkauloja jalostustyössä on ollut eri syiden takia useita. Tämä on johtanut siihen,
että alkuperäisestä rodun geenipoolista on jäljellä vain rippeet
ja perinnöllisten sairauksien riski on kasvanut. Tämä lähtökohta
on hyvä tiedostaa jalostusvalintoja tehdessä. Valittaessa jalostuskoiraa, tulisi aina tutkia sukupuuta useampi polvi taaksepäin,
jotta tietää mitä pentueen emän ja isän takaa mahdollisesti tulee.
Pelkkä KoiraNet ei ole tähän riittävä, sillä sieltä ei selviä millainen
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koiran luonne on tai onko sillä ollut terve elämä. Koira, joka on
kärsinyt koko ikänsä esimerkiksi herkkävatsaisuudesta tai epilepsiasta, voi näyttää KoiraNetissä näkyvien tietojen pohjalta täysin
terveeltä. Tämän vuoksi tietoa pitäisi vaihtaa kasvattajien kesken
avoimesti ja rehellisesti.
Hyvä jalostuskoira on paitsi terve, myös luonteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseen sopiva. Astutus tulee
tapahtua normaalisti ilman keinosiemennystä (ellei kyseessä ole
pakastesperma). Uros, joka ei osaa astua tai jättää nartut toistuvasti tyhjäksi, ei ole hyvä jalostuskoira. Hyvällä jalostusnartulla
synnytys on luonnollinen ja helppo ja narttu hoitaa pennut itse.
Myös syntyvien pentujen tulee olla hyväluonteisia yksilöitä, jotka
sopeutuvat nykyisen yhteiskunnan asettamiin sosiaalisiin vaatimuksiin.
Nämä kasvattamisen kulmakivet ovat varmasti pääosin kasvattajilla tiedossa. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon näistä hyvän
jalostuskoiran ominaisuuksista tingitään, kun halu saada jatkoa
omasta koirasta on niin suuri. Ahon mukaan yksi nykyajan suurimmista ongelmista on se, että halutaan täydellistä ja se halutaan
heti. Jalostaminen ei toimi tällä tavalla, vaan siinä pitäisi malttaa
odottaa ja antaa ajan näyttää miten koirat kehittyvät. Hätiköinti ei
4/2019
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Paimennus

HARRASTUKSENA
PAIMENNUS
Teksti Tiina Ståhlberg, kuvat Emmi Sarvikivi

Kerro itsestäsi ja koirista
Olen Elsa Sarvikivi, kohta 14 vuotta. Asun Helsingissä yhdessä vanhempieni ja kolmen veljeni kanssa. Meillä on kolme shelttiä: Snowglow’s Exciting Cinderella "Sissi" 6 v, Snowglow’s Last Drop Falls
"Sera" 3 v ja Cheerymai Blue Like Yodelmodel "Sofi" 1 v. Sera on
treenikaverini, äiti harrastaa muiden koiriemme kanssa.

Mitä harrastat koiriesi kanssa ja minkä ikäisenä olet
aloittanut koiraharrastukset?
Agilitya ja paimennusta. Aloitin agilityn 10-vuotiaana, aluksi Sissin kanssa. Sera tuli meille vähän myöhemmin, kun olin melkein
11-vuotias, ja sen kanssa aloin treenata perusjuttuja heti sen tultua
7 viikon ikäisenä. Kävimme sen kanssa myös pentukursseilla. Säännölliset agilitytreenit aloitimme, kun Sera oli 9 kk ikäinen. Paimennusta kokeilimme ensimmäisen kerran Seran ollessa 10 kk ikäinen.

Miten päädyit aloittamaan paimennuksen harjoittelemisen?
Äidin ystävä houkutteli meidät Vehmersalmelle paimennusleirille.
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tarvitse treenata koko ajan. Usein pitkien taukojen aikana tuntuu
tapahtuvan kehitystä. Lampaat tietenkin tekevät lajista myös tosi
erilaisen, niiden reaktioita on vaikea ennakoida ja nekin ovat erilaisia eri tilanteissa, ja laumat esimerkiksi eri paikoissa, voivat olla
hyvin eri tyyppisiä (herkkiä tai vähemmän herkkiä koiralle tai ihmiselle).

usein tosi kannustavaa ja rakentavaa palautetta, vaikka virheistä
tietenkin tulee huomautettavaa. Muut harrastajat yleensä suhtautuvat minuun positiivisesti, vaikka joskus tuntuu, että he yllättyvät
siitä, miten paljon jo osaamme.

Parasta on yhteistyö koiran kanssa. On hienoa nähdä, miten se
osaa ajatella itse ja tekee juuri oikeita asioita, vaikkei kukaan ole
niitä sille opettanut. Minusta on myös hienoa nähdä, miten Sera
nauttii työnteosta, muuta palkkaa ei tarvita. Vaikeinta on se, että
välillä tulee ohjattua koiraa vaikkei sitä tarvitsisi ohjata ollenkaan,
ja yleensä niissä tilanteissa ohjaus menee väärin; koira olisi osannut
hoitaa tilanteen paremmin ihan itse.

Mitkä ovat koirasi/koiriesi parhaat ominaisuudet
paimennuksessa?

Aluksi ajattelin, että en halua kisata, enkä ajatellut sen olevan edes
mahdollista. Nyt kuluneena kesänä aloin ajatella, että voisin ehkä
kuitenkin kilpailla, ja syksyllä suoritimmekin esikokeen. Luultavasti
jatkamme kisaamista ensi kesänä.

Miten paimennus poikkeaa muista lajeista mitä harrastat koirasi/koiriesi kanssa?

Ensimmäisellä kerralla minun piti osoittaa, että pystyn tekemään
töitä koirani kanssa. Sain kuitenkin kouluttajan (joka on myös
tuomari) vakuuttumaan meidän yhteistyöstämme, ja sen jälkeen
minuun on suhtauduttu ihan samalla tavalla kuin muihinkin. Saan

Lähdimme sinne Sissin ja Seran kanssa, ja Seran mielestä se oli tosi
kivaa heti alusta asti. Seuraavana kesänä menimme leirille uudelleen - ja toisellekin leirille - ja syksyllä jatkoimme harrastusta pääkaupunkiseudulla.

Mikä on parasta paimennuksessa ja mikä vaikeinta/
huonointa?

Tosi paljon. Paimennus perustuu koiran luontaiseen kykyyn ja siihen pitää osata luottaa. Paimennusta ei samalla tavalla voi eikä

Työinto. Sera rakastaa paimentamista. Vaikka se on paimenkoiraksi
aika pieni, se on riittävän voimakas ja kestää painetta. Sillä vaikuttaa
olevan kyky lukea laumaa ja tehdä oikeita ratkaisuja.

Miten muut paimennuksen harrastajat/tuomarit ovat
suhtautuneet sinuun nuorena ohjaajana?

Onko sinulla tulevaisuuden haaveita tai tavoitteita
paimennuksessa?

Suositteletko paimennusta muullekin shelttiväelle?
Miksi tai miksi et?
Suosittelen! Laji ei välttämättä sovi jokaiselle sheltille, mutta sitä
kannattaa ehdottomasti kokeilla. Olen oppinut, että koiran koko ei
ratkaise tässä lajissa, pienikin voi olla voimakas. Paimentamisesta
tulee tosi hyvä mieli silloin kun yhteistyö sujuu ja tunne siitä, että
olemme hyvä tiimi, on aivan erityinen.
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