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1. YHTEENVETO 
 

”Russeli on koiratiiviste.” (Lyhyin ja kuvaavin rodun luonnehdinta, lähde tuntematon)  

Jackrussellinterrieri (”russeli”) on alkujaan 150 vuotta sitten Englannissa kehitetty terrierirotu. Rotu-
määritelmässä rodun käyttötarkoitukseksi on määritelty hyvä työterrieri, joka kykenee maanalaiseen 
työskentelyyn sekä erinomainen seurakoira. Russelin alkuperäinen käyttötarkoitus kettujen metsästyk-
sessä käytettynä luolakoirana on muokannut koirasta pienen, toimeliaan ja atleettisen, rohkean ja itse-
varman terrierin. Luonteeltaan jackrussellinterrieri on osallistuva ja työintoinen.  

Jackrussellinterrierin tunnusomaisimpia piirteitä ovat valkovoittoinen väritys, merkit useimmiten päässä 
ja hännäntyvessä, ilmeikkäästi liikkuvat taittokorvat, terhakka pystyhäntä, terävät liikkeet ja jämäkkä 
ruumiinrakenne. Sen ilme on terrierimäisen reipas ja älykäs. FCI hyväksyi rodun vuonna 2001, minkä 
jälkeen on lyhyessä ajassa onnistuttu jalostuksellisesti korjaamaan monia piirteitä, jotka olivat suunnit-
telemattoman kasvatuksen myötä vääristyneet.  

Käyrät etujalat eivät enää ole rodulle tunnusomainen piirre eikä myöskään jykeviä, tynnyrimäisiä rinta-
kehiä enää juuri näe. Selkälinjat ovat parantuneet ja vahvistuneet. Yksityiskohdat, kuten pystyt korvat ja 
rodulle vieraat karvatyypit ovat vähentyneet. Jackrussellinterrieripentueisiin syntyy enää vain satunnai-
sesti parsonrussellinterrierityyppisiä pentuja. Myös luonteisiin on kiinnitetty huomiota; arkoja tai ag-
gressiivisia russeleita ei tapaa yhtä usein kuin ennen rodun virallistamista.  

Suomen rekisteröidyn jackrussellinterrieripopulaation koko on n. 12 500 yksilöä (03/2018). Rekisterin 
ulkopuolella on yhä paljon jackrussellinterrierityyppisiä koiria, joiden lukumäärästä ei ole tietoa. On 
todennäköistä, että rekisterin rinnalle jää yhä elämään rekisteröimätön kanta. Jackrussellinterriereillä 
oli vuoteen 2015 ns. avoin kantakirja, mikä mahdollisti rekisteröimättömien jackrussellinterrierien ro-
tuunoton yleisen rotuunottotilaisuuden kautta. Rotuunotto ei kuitenkaan ollut tarkoitettu Kennelliitos-
sa rekisteröityjen koirien jälkeläisille. Vuoden 2014 - 2016 aikana Kennelliitto muuttikin järjestön suosi-
tuksesta rotuunottosääntöjä, jonka myötä yleiset rotuunottotilaisuudet päättyivät. 

Suomalainen jackrussellinterrieripopulaatio koostuu useista eri alkuperistä ja useista eri maista kotoisin 
olevista koirista. Eri sukulinjoja (jotka eivät ole keskenään lainkaan sukua) on olemassa, vaikka tietyt 
suvut ovat yleistyneet enemmän kuin toiset. DLA-haplotyyppien perusteella alkuperämaa Englannista 
olisi saatavilla geneettisesti uutta jalostusmateriaalia. Kantakirjan pitäminen avoinna oli tärkeää tästä 
syystä siihen asti kunnes Englanti vihdoin tunnusti jackrussellinterrierin viralliseksi roduksi vuonna 2016. 

Yksittäisten jalostuskoirien pentumäärät ovat rodussa kohtuullisia. Sen sijaan toisen polven jälkeläisiä 
on useammalla koiralla liikaa. 32 koiralla on yli 100 toisen polven jälkeläistä (2001-2017). Rodun suku-
laistumisen suhteen suuri uhka on yksittäisten koirien toisen tai kaikkien sukupolvien yhteenlaskettujen 
jälkeläismäärien nouseminen liian suureksi.  

Jackrussellinterrierien PEVISA-ohjelmaan kuuluvat silmä- ja polvitarkastukset. Silmäsairauksien suhteen 
suurimpana ongelmana on katarakta (ns. perinnöllinen harmaakaihi), jota esiintyy myös nuorilla koirilla. 
Patellaluksaatiota esiintyy 6 %:lla polvitarkastetuista russeleista. Jackrussellinterriereillä on todettu 
myös perinnöllisiä selkämuutoksia sillä tähän mennessä kuvatuista koirista noin 30 % on maininta väli-
muotoisesta lanne-ristinikamasta tai epämuodostuneista nikamista. Jackrussellinterriereillä on myös 
allergioita, joita pyritään estämään jättämällä allergiset koirat pois jalostuksesta. Myös muita yksittäisiä 
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sairauksia, kuten Legg-Perthes, epilepsia ja maksashuntti, on havaittu. Jackrussellinterriereillä on myös 
jonkin verran synnytysongelmia. 

Edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa asetettu tavoite yksittäisen uroksen jälkeläismäärästä saavu-
tettiin, sillä yhdenkään jalostusuroksen jälkeläismäärä ei ylittänyt asetettua 5 % osuutta yhden sukupol-
ven aikana. Suositusta kiinnittää huomiota käytetyimpien urosten keskinäisiin sukulaisuussuhteisiin ei 
sen sijaan ole noudatettu riittävästi vaan tilanne on edelleen varsin huolestuttava. Tavoite huomion 
kiinnittämisestä jalostuskoirien luonteisiin on erityisesti viime vuosien aikana parantunut sillä järjestö 
on järjestänyt mm. useamman MH-luonnekuvauksen ja niin ollen MH-luonnekuvauskäyntien määrä 
rodussa on kasvanut. Käyttöominaisuuksien säilyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät tavoitteet voidaan 
katsoa ainakin osittain saavutetuiksi, sillä MEJÄ-ja LUT harrastajien määrä ja siten myös koetuloksien 
määrä on lisääntynyt vuosittain. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteista edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa oli rodun terveys ja sen seuran-
ta. Järjestö on kerännyt ja ylläpitänyt rodun sairaus- ja vikalistaa, jonne yksittäiset koiranomistajat sekä 
kasvattajat ovat voineet ilmoittaa koirissaan ja pentueissaan esiintyviä vikoja ja sairauksia. Järjestö on 
myös julkaissut kotisivuillaan PLL-DNA testituloslistaa sekä kerännyt listausta BAER-kuulotesti- sekä 
selkäkuvaustuloksista. Silmä- ja polvitarkastusmäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin edellisen JTO:n 
aikaan ja rodussa on edelleen haasteena saada vanhempia, jo jalostuksesta poistuneita koiria silmätar-
kastuksiin.  

Edellisen JTO:n tavoitteena oli nostaa rodun ulkomuodollista tasoa tasaisemmaksi ja suosia oikeaa rotu-
tyyppiä sekä anatomisesti tervettä rakennetta. Yleisesti voidaan todeta rotutyypin yhtenäistyneen, 
vaikkakin kannassa on edelleen nähtävissä runsaasti ulkomuodollista vaihtelua. Anatomisesti terve ra-
kenne mm. eturaajojen suhteen on parantunut, mutta erityistä huomiota tulee edelleen kiinnittää 
puutteelliseen tasapainoon etu- ja takaosien välillä. Suorat ja pystyt etuosat ovat lisääntyneet. Ham-
maspuutoksiin on puututtu ja jalostusvalinnoissa on pyritty välttämään yhdistelmiä, joissa molemmilla 
vanhemmilla on hammaspuutoksia. Hammaspuutoksien seuranta on kuitenkin vaikeaa, mutta tuoma-
rimateriaalissa ja –koulutuksessa hammaspuutoksiin on pyydetty kiinnittämään huomiota.  
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2. RODUN TAUSTA 
 

Jackrussellinterrierin rotumääritelmässä (liite 1.) alkuperämaaksi on merkitty Englanti ja kehittäjä- 
maaksi Australia ja tämä heijastaa hyvin rodun historiaa. Nykyisen jackrussellinterrierin historia juontaa 
juurensa 1820-luvun Englannin maaseudulle, jossa innokas metsästäjä pastori John ”Jack” Russell alkoi 
jalostaa maan alla työskenteleviä valkovoittoisia terriereitä pääasiassa niiden metsästysominaisuuksien 
perusteella. Pastori Jack Russell on antanut nimensä kolmelle russelirodulle Fédération Cynologique 
Internationalen (FCI) ja Suomen Kennelliiton tunnustamien jackrussellinterrierin ja parsonrussellinter-
rierin lisäksi kaikkien kennelliittojen ulkopuolella pysyttelevälle ”working” Jack Russell Terrierille, jonka 
omana yhdistyksenä toimii Jack Russell Terrier Club of Great Britain – Suomi-Finland. Parsonrussellinter-
rieri ja Jack Russell Terrieri ovat molemmat pitkäjalkaisempaa russelityyppiä, joka ketunmetsästyksessä 
juoksi hevosten rinnalla, kun taas jackrussellinterrierin jalat ovat lyhyemmät ja koirat vietiinkin saa-
liseläimen pesälle hevosen satulassa tai repussa eli se oli ns. ”bagman’s dog”:  

Virallisen aseman ja rotumääritelmän jackrussellinterrieri saavutti Englannissa vihdoin vuonna 2016 kun 
Englannin kennelliitto tunnisti sen viralliseksi roduksi.  

Ensimmäinen rotumääritelmä rodulle kirjoitettiin maailman toisella puolella Australiassa vuonna 1974 
kaksi vuotta aiemmin perustetun Jack Russell Terrier Club of Australian (Inc.) toimesta. Australialaisen 
rotumääritelmän pohjana oli Jack Russell Terrier Club of Great Britainin rotumääritelmä 1970-luvun 
alusta. Suurimmat erot Englannissa kirjoitettuihin russelirotujen rotumääritelmiin löytyvät mittasuh-
teissa (neliömäisen koiran sijasta suorakaiteen muotoinen koira, jonka jalat ovat 50 % sen säkäkorkeu-
desta), pienemmässä koossa (25-30cm), sekä luonnekuvauksessa, johon lisättiin maininta ”erinomainen 
seurakoira”. Varhaisimmista, 1960-luvulla Australiaan tuoduista ja jalostukseen käytetystä koirista ei 
läheskään kaikista ole sukutaulua tiedossa, joistain ei tiedetä kuin omistajien sukunimi. Vuonna 1988 
JRTC of Australia rekisteröi 1977 jackrussellinterrieriä. JRTC of Australia oli vastuussa roturekisterin yllä-
pidosta ja kasvattajien ohjaamisesta kunnes Australian Kennelliitto (Australian National Kennel Council) 
tunnusti jackrussellinterrierin omaksi rodukseen vuonna 1991. Australialaisilla kasvattajilla oli muutama 
vuosi aikaa rekisteröidä JRTC of Australian rekisterissä olevat koiransa Australian kennelliiton rekisteriin. 
JRTC of Australia jatkaa edelleen toimintaansa Australian kennelliiton ulkopuolella. Nykyään Australias-
sa jackrussellinterrieri on yksi terrieriryhmän suosituimmista koirista.  

Samaan aikaan Euroopassa rekisteröimättömät jackrussellinterrierit levisivät ympäriinsä. Hollannin 
Kennelliitto (Raad van Beheer) alkoi rekisteröidä jackrussellinterriereitä vuonna 1987. Kyseessä ei kui-
tenkaan ollut täydellinen rekisteröinti sukutauluineen, mutta sen vaikutus oli kuitenkin selvä jalostuk-
sen kannalta. Kasvatustoiminnasta tuli järjestelmällisempää. Ensimmäinen Eurooppaan tuotu australia-
lainen jackrussellinterrieri tuotiin juuri Hollantiin. Rekisteriin pääsi ilman sukutaulua kunnes Hollannin 
Kennelliitto tunnusti rodun 1.8.1999, jonka jälkeen jackrussellinterrierit rekisteröitiin sukutaulujen pe-
rusteella. 2000- luvun ensimmäisinä vuosina jackrussellinterrieriereitä rekisteröitiin Hollannissa noin 
900 vuodessa ja rotu oli 10 suosituimman joukossa. Irlannissa jackrussellinterrierit tunnustettiin omaksi 
rodukseen vuonna 1998.  

Mitään dokumenttia siitä koska ensimmäinen (rekisteröimätön) jackrussellinterrieri tuli Suomeen ei ole, 
mutta ajankohdan on arvioitu olevan joskus 1970-luvulla. 1980-luvulla oli jo tavallista, että hevoskau-
pan kylkiäisinä tuli maahan russelinpentu. Jackrussellinterrierit levisivätkin ensin hevosväen mukana. 
1990-luvulle tultaessa russelit olivat keränneet jo siinä määrin kiinnostuneita, että rodun, joka tässä 
vaiheessa tulee käsittää hyvin väljästi, harrastajat perustivat oman yhdistyksen 1991. Suomeen koiria 
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on tuotu alun perin pääasiassa Isosta-Britanniasta, Ruotsista, Hollannista ja Saksasta ja näistä koirista ja 
niiden jälkeläisistä muodostui Suomen kanta ennen rodun virallistamista. Vuonna 2000 Suomeen tuo-
tiin ensimmäiset australialaiset koirat. Samana vuonna FCI otti jackrussellinterrierin väliaikaislistalleen 
ja Suomen Kennelliitto tunnusti rodun 1.1.2001 alkaen. Rotuunotot Suomessa aloitettiin samana vuon-
na ja ne olivat auki vuoteen 2015 asti jonka jälkeen rotuunottosääntöjä on muutettu. Vuonna 2003 FCI 
myönsi jackrussellinterriereille oikeuden vastaanottaa FCI:n myöntämiä sertejä ja kansainvälisen valion 
titteleitä.  

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n vuosikokouksessa 1999 päätettiin perustaa kantarekisteri. Siihen 
otettiin yksilöt, jotka olivat vuosina 1996–98 saaneet kahdelta eri tuomarilta 1.palkinnon Suomen Jack-
russellinterrierit ry:n näyttelyissä kokoluokissa alle 25cm tai 25- 31cm TAI jotka saivat vuosina 1999–
2000 (jolloin käytössä oli australialainen rotumääritelmä) kahdelta eri tuomarilta 1.-3. palkinnon Suo-
men Jackrussellinterrierit ry:n näyttelyissä TAI jotka hyväksyttiin erillisessä kantarekisteröintitilaisuu-
dessa kantarekisteriin. 1.1.2001 jälkeen Suomen Jackrussellinterrierit ry:n näyttelyissä saatuja tuloksia 
ei huomioitu kantarekisteröinneissä. Kantarekisteröintitilaisuuksia järjestettiin vuosina 1999 ja 2000. 
Kantarekisterikoirat (64kpl) hyväksyttiin suoraan Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin vuonna 2001.  

Pari ensimmäistä vuotta olivat selvää siirtymäkautta, jolloin rekisteröitiin ne vanhemmat koirat, jotka 
ennen rodun virallistamista olivat olleet sekarotuisen asemassa. Vuonna 2001 vain 25 % rekisteröidyistä 
jackrussellinterriereistä oli syntynyt rekisteröintivuonnaan, seuraavana vuonna 2002 tämä prosent-
tiosuus oli noussut jo 54 %:iin. Vuosina 2003–2004 siirryttiin kuitenkin pääasiassa normaaliin rekiste-
röintimenettelyyn, jossa kasvattaja rekisteröi kokonaiset pentueet SKL:n rekisteriin samana vuonna, kun 
ne syntyvät. Vuosien 2005- 2010 aikana rotuun on otettu rotuunottomenettelyn kautta n. 10-30 jack-
russellinterrieriä vuosittain. Vuonna 2011 järjestettiin rodun viimeinen avoin rotuunottotilaisuus, jossa 
hyväksyttiin rotuun kaksi uutta jackrussellinterrieriä. 

Rodun virallistamisen jälkeen rodun suosio kasvoi nopeasti. Vuosien 2001–2004 rekisteröintimäärät 
olivat 300–400 yksilön välillä. Vuonna 2006 rekisteröintiin ensimmäisen kerran yli 600 yksilöä, nousua 
kertyi edellisvuodesta ennätykselliset 29 %. Vuonna 2007 ja 2008 rekisteröinnin nousivat n. 10 % vuo-
dessa, ollen vuonna 2008 jo 892 yksilöä. Vuonna 2009 rekisteröinnit kääntyivät ensimmäisen kerran 
laskuun, ollen 825 yksilöä, mutta seuraavana vuonna tehtiin sitten taas uusi rekisteröintiennätys, 917 
yksilöä. Rekisteröintimäärien perusteella jackrussellinterrieri ylsi vuonna 2010 jo yhdeksänneksi suosi-
tuimmaksi koiraroduksi ja kaikista suosituimmaksi terrieriroduksi. Vuosina 2010-2017 rotu oli edelleen 
suosituin terrierirotu ja sen rekisteröintimäärät pysyivät yli 900 rekisteröidyssä yksilössä lukuunotta-
matta vuotta 2014 (772) ja 2016 (876).  

Rodun ensimmäisen virallisen vuosikymmenen aikana pyrittiin rotuun saamaan myös uutta verta tuo-
malla koiria ulkomailta. Vuosina 2001-2005 rekisteröityjen tuontikoirien määrä vaihteli vuosittain 12-21 
välillä ja vuosien 2006-2017 aikana tuontikoirien rekisteröintimäärät vaihtelivat jo 23-40 välillä. Ensim-
mäisinä vuosina rodun virallistamisen jälkeen koiria tuotiin lähinnä Australiasta ja Hollannista. Vuodesta 
2007 alkaen Ruotsi oli selkeästi suurin tuontimaa aina vuoteen 2012 asti kunnes tuonnit Ruotsista hii-
puivat ja viimeisen parin vuoden aikana Venäjä sekä Italia ovat ottaneet tuontimaissa selvän enemmis-
tön. Yhteensä jackrussellinterriereitä on tuotu Suomeen 30 eri maasta. Vaikka tuontimaita on paljon, 
niin suvullisesti monet tuontikoirat ovat olleet Australian tai Hollannin sukulinjoista. 
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 

Suomen Jack Russell Terrierit ry perustettiin Leppälahdella 23.3.1991 eli noin kymmenen vuotta ennen 
kuin Suomen Kennelliitto hyväksyi rodun. Järjestön tarkoituksena on alusta asti ollut tehdä rotua tunne-
tuksi, yhteistoiminnan järjestäminen rodun harrastajille ja kasvatuksessa opastaminen. Kirjoitusmuoto 
jackrussellinterrieri otettiin käyttöön vuonna 1993. Kuitenkin rodusta tiedotettaessa ennen vuotta 2001 
aina mainittiin, että kyseessä ovat Suomen Kennelliiton rekisterin ulkopuolella olevat terrierit. Vuonna 
1999 otettiin käyttöön Australiasta peräisin oleva rotumääritelmä, johon FCI:n vuonna 2001 hyväksymä 
rotumääritelmä perustuu. Samalla järjestö siirtyi myös käyttämään Suomen Kennelliiton näyttelysään-
töjä omissa epävirallisissa näyttelyissään. Suomen Jackrussellinterrierit ry julkaisee nykyään neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvää Russeli-lehteä. Ensimmäinen kerhojulkaisu ilmestyi toukokuussa 1992. Vuodesta 
2002 on kilpailtu eri sarjoissa (mm. agility/TOKO/käyttö/näyttely) Vuoden Russeli -kisassa, jonka tulok-
set lasketaan vuoden aikana ko. lajissa saavutetun menestyksen mukaan.  

Järjestöllä on ollut oma pentuvälitys vuodesta 1993. Pentuvälityksen suosio on noussut vuosien mit-
taan, ja jo vuonna 2004 yli puolet Suomessa rekisteröidyistä jackrussellinterrieripentueista ilmoitettiin 
järjestön pentuvälitykseen. Pentuvälityksessä on jo vuosia kiinnitetty huomiota vanhempien tervey-
teen. Vuodesta 1998 pentuvälitykseen otettavien pentueiden vanhemmilta on vaadittu silmä- ja polvi-
tarkastuksesta kliinisesti terveen paperit. Ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin vuonna 
2002. PEVISA-rotuihin silmien ja polvien osalta jackrussellinterrieri on kuulunut 1.1.2004 alkaen.  

Ensimmäinen russelileiri järjestettiin vuonna 1992. Päivän mittaisena alkanut tapahtuma järjestettiin jo 
seuraavina vuosina koko viikonlopun mittaisena tapahtumana, jonka ohjelmisto oli hyvin vaihteleva 
tarjoten eri puolilla maata asuville russelisteille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja viettää aikaansa 
rennossa yhteishengessä. Viime vuosina russelileirin on korvannut käyttöleiri, joka tarjoaa osallistujille 
kattavan mahdollisuuden tutustua käyttölajeihin. Vuonna 2004 järjestettiin ensimmäinen kasvattaja-
päivä sekä agilitypäivä. Viime vuosina erilliset toimikunnat ovat aktivoituneet järjestämään mm. rotu-
mestaruuskokeita- ja kisoja. Järjestö on pyrkinyt järjestämään vuosittain jäsenilleen luennon joka on 
yleensä toteutettu vuosikokouksen yhteydessä. 

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n jäsenmäärä on noussut ensimmäisen toimintavuoden 56 jäsenestä 
vähän vajaaseen 1000 jäseneen (03/2018). 2.3.2002 nimi muutettiin muotoon Suomen Jackrussellinter-
rierit ry. Vuodesta 2001 vuoteen 2014 Suomen Jackrussellinterrierit ry toimi jackrussellinterrierin rotua 
harrastavana yhdistyksenä ja sai virallisen rotujärjestöstatuksen vuonna 2014. Suomen Jackrussellinter-
rierit ry liittyi vuonna 2001 Suomen Kennelliittoon. Lisäksi yhdistys kuului Suomen Terrierijärjestö 
ry:hyn sekä Helsingin Seudun kennelpiiri ry:hyn vuoteen 2014 asti kunnes Kennelliitto hyväksyi yhdis-
tyksen omaksi rotujärjestökseen. 

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosikokouksessa 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Järjestöllä on jalostustoimikunta, jonka puheenjohtajasta annetaan halli-
tusta sitouttavat ehdotus vuosikokouksessa. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja ehdottaa hallitukselle 
jalostustoimikunnan kokoonpanoa, jonka hallitus vahvistaa. Jalostustoimikunta laatii itselleen toiminta-
suunnitelman, joka sisällytetään järjestön toimintasuunnitelmaan. Hallitus laatii järjestön budjetin otta-
en huomioon myös jalostustoimikunnan toiminnan. Järjestöllä on myös pentuvälitys, jonka vetäjän va-
litsee hallitus. Pentuvälityksen vetäjä toimii myös rotuinfon jakajana.  
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Hallitus suunnittelee järjestön toiminnan ja vastaa siitä, että eri tapahtumilla on vetäjä. Hallituksen jä-
senet ovat aktiivisesti mukana tapahtumien järjestämisessä ja järjestön toiminnassa. Toiminta on viime 
vuosina lisääntynyt sekä monipuolistunut. Talous on ollut hyvässä kunnossa. Hallituksen tukena on toi-
mikuntia, jotka järjestävät erilaista omaan toimialueeseensa liittyvää toimintaa. Samoin aktiiviset järjes-
tön jäsenet ovat organisoineet tapahtumia. Suomen Jackrussellinterrieri ry:n järjestämä ensimmäinen 
luonnetesti oli vuonna 2010 ja vuonna 2011 järjestettiin ensimmäinen MH-luonnekuvaus. Lisäksi maa-
kunnissa on aluetoimintaa, jolle paikalliset aktiivit itse valitsevat vetäjät. Järjestö tukee aluetoimintojen 
järjestämiä tapahtumia ja niitä mainostetaan mm. russelilehdessä ja kotisivuilla.  

Järjestöllä on käyttö-, agility-, toko ja rally-toko-, näyttely-, jalostus- ja lehtitoimikunnat. Käyttötoimi-
kunta on järjestänyt MEJÄ-leirejä, -kokeita ja MEJÄn rotumestaruuden. Ensimmäinen virallinen järjes-
tön järjestämä MEJÄ-koe pidettiin vuonna 2009 ja on siitä lähtien järjestetty kerran vuoteen. Viime 
vuosina muutama aktiivijäsen on järjestänyt myös käyttöleirin jonka yhteydessä on pidetty mm. mejä-, 
LUT- ja vesiriistakokeet. Agilitytoimikunta on järjestänyt agilitykoulutuksia ja epävirallisen rotumesta-
ruuden jonkin virallisen agilitykisan yhteydessä. Näyttelytoimikunta on järjestänyt vuosittain yhden 
näyttelyn. Vuoteen 2008 asti järjestöllä ei ollut oikeutta järjestää virallista näyttelyä, joten näyttely oli 
siihen asti epävirallinen ja vuodesta 2009 asti toimikunnan järjestämä vuosittainen näyttely on ollut 
virallinen rodun erikoisnäyttely.  

Jalostustoimikunta käsittelee itsenäisesti kasvattajien jalostuskyselyt ja ylläpitää urosluetteloa, järjestää 
terveyskyselyitä sekä järjestää kasvattajille suunnattuja tapahtumia. Toimikunta ylläpitää terveyslistaa, 
johon kasvattaja tai koiran omistaja voi ilmoittaa koirallaan todetut sairaudet. Toimikunta ylläpitää 
myös listausta linssiluksaatio-geenitestatuista koirista. Listaus löytyy järjestön nettisivuilta. Vuosittain 
on pyritty järjestämään ainakin yksi luento. Vuonna 2006 alkaneet jalostustarkastukset kuuluvat 
toimikunnan toimenkuvaan, niitä järjestettiin vuodessa noin 1-2 vuodessa, mutta viimeisen muutaman 
vuoden aikana tilaisuuksia järjestäminen on ollut tauolla ja järjestö on odottanut Kennelliitossa 
kehitteillä olevaa uutta jalostustarkastuksen ohjeistusta. Myös rotuunottojen järjestäminen ja niihin 
liittyvien ohjeistusten laatiminen kuului ennen jalostustoimikunnan tehtäviin. Jalostustoimikunnan 
tehtävät on määritelty sen ohjesäännössä (liite 2). 
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4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Koiranjalostuksessa on nykyään tärkeää huomioida rodun perimän monimuotoisuus ja jalostuspohja. 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Puhutaan 
myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä 
on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka 
antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Moni-
muotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esi-
merkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistymi-
nenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja 
sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden 
liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät geeniversionsa vähitellen koko rotuun, jolloin 
jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on 
vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota ole.  

Ihannetilanteessa jalostuksesta ei suljeta pois enempää kuin 50 % pentueista tai enempää kuin se ro-
dun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko 
on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista. Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yk-
sittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % 
suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana kes-
kimäärin 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Yhdes-
säkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koi-
ralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden 
rekisteröinteihin.  

(MMT Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto: 
 https://www.kennelliitto.fi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja) 
 
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos  
 
4.1.1.1 Sukusiitosaste ja sukukatokerroin 

Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusiitosaste tai -
prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa al-
leelia (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 haitalli-
set, 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 %. Sukusii-
tos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, 
joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköi-
syys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 
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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 jälkeläi-
silleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa 
perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitok-
sen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole.  

Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylit-
täessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään 
esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustus-
kyvyn heikkenemistä sekä tulehdus- ja allergia-alttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos 
sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusii-
toksessa 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, https://www.kennelliitto.fi/sukusiitos) 

Sukukatokerroin (Ancestor Loss Coefficient) eli SKK, on sukusiitosasteen sisarluku, jolla myös voidaan 
arvioida yksilön perimän vaihtelun määrää. Kuten sukusiitosaste on sukukatokerroin laskennallinen 
arvio siitä, miten paljon kaikesta mahdollisesta variaatiosta yksilöllä on perimässään. Sukukatokerroin 
kertoo perimän vaihtelun määrästä yhdistelmissä eri tavalla kuin sukusiitosprosentti eli ne täydentävät 
toisiaan.  

SKK lasketaan todellisten ja mahdollisten esivanhempien suhteena. Esimerkiksi 5 polven sukutaulussa 
on maksimissaan 62 mahdollista esivanhempaa, jos sukutaulusta kuitenkin löytyy vain 31 eri koiraa 
(sukukatokerroin 0,50 eli 50 %), tarkoittaa se sitä, että puolet perimästä on jo menetetty. Mitä pienem-
pi SKK on, sitä enemmän variaatiota on jo menetetty, siinäkin tapauksessa, että sukusiitosaste olisi 0,00 
%. Toisin kuin sukusiitosasteen perimän monimuotoisuuden kannalta on edullisinta, jos sukukatoker-
roin on mahdollisimman korkea (eli lähellä lukua 1 tai 100 %).  

SKK vaihtelee välillä 0-1 (0 % -100 %) ja se voidaan laskea mille sukupolvimäärälle tahansa, mutta kuten 
sukusiitosasteeseen, myös sukukatokertoimeen vaikuttaa käytettyjen sukupolvien määrä ja sukutaulun 
täydellisyys. Sukusiitosasteen ja sukukatokertoimen suhde ei ole täysin suoraviivainen. Käytännössä, 
mitä sukusiitetympi koira on, sitä alhaisempi on sen sukukatokerroin. Kahden sukusiitetyn yksilön jälke-
läisen, vaikka vanhemmat eivät olisi toisilleen sukua, SKK ei voi nousta kovin korkeaksi. Jos SKK on kovin 
pieni, on perimän vaihtelua jo menetetty, vaikka sukusiitosaste olisi alhainen. Vain toiseltakin puolelta 
tuleva sukusiitos laskee heti sukukatokerrointa - toisen puolen sukusiitoshan ei näy välttämättä 12 lain-
kaan sukusiitosasteessa. 2-3 sukusiitosprosentin pentueissa saattaa sukukatokerroin olla vain noin 80 % 
eli aika pienelläkin sukusiitosasteella saattaa kadota viidennes perimän vaihtelusta. (Laura-Marja Vilp-
po)  
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4.1.1.2 Populaation rakenne 
 

Vuositilasto - rekisteröinnit 
Rekisteröintivuosi 2017 2016 2015 2014 2013 
Pennut (kotimaiset) 889 845 927 845 889 
Tuonnit 40 31 24 35 40 
Rekisteröinnit yht. 929 876 951 773 913 
Pentueet 201 205 222 184 219 
Pentuekoko 4,4 4,1 4,2 4 4 
kasvattajat 120 128 136 116 136 
Jalostukseen käytetyt eri urokset 
Kaikki 142 136 142 125 140 
Kotimaiset 92 88 85 75 83 
Tuonnit 37 42 45 46 44 
Ulkomaiset 13 6 12 4 13 
Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 9 kk 3v 8 kk 3 v 8 kk 3 v 8 kk 3 v 5 kk 
Jalostukseen käytetyt eri nartut 
Kaikki 200 203 218 179 214 
Kotimaiset 178 184 200 157 191 
Tuonnit 22 19 18 22 23 
Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 7kk 3 v 6 kk 3v 5 kk 3 v 7kk 3 v 4 kk 
Isoisät 240 229 226 207 209 
Isoäidit 292 270 292 257 272 
Sukusiitosprosentti 1,35 % 1,22 % 1,28 % 1,45 % 1,15 % 

      Urosten jalostuskäytön aloitusikä 
Uroksen ikä sen ensim-
mäisen pentueen  
syntymähetkellä 

Uroksen 1. pentueen syntymävuosi 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
alle 1 v. 0 0 % 0 0 % 1 1 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 
1v-1v 11kk 21 32 % 12 23 % 17 23 % 14 24 % 18 32 % 38 54 % 
2v- 2v 11kk 21 32 % 14 26 % 25 34 % 22 38 % 16 28 % 15 21 % 
3v- 3v 11kk 12 18 % 13 25 % 10 14 % 8 14 % 11 19 % 10 14 % 
4v- 4v 11kk 5 8 % 8 15 % 10 14 % 3 5 % 4 7 % 3 4 % 
5 v tai yli 4 6 % 6 11 % 9 12 % 6 10 % 7 12 % 5 7 % 
8 v tai yli 2 3 % 0 0 % 1 1 % 4 7 % 1 2 % 0 0 % 
Yhteensä 65   53   73   58   57   71   
 
Tässä taulukossa tarkastellaan urosten jalostuskäytön aloitusikää eli minkä ikäinen uros on ollut, kun 
sen 1. pentue on syntynyt. Kukin uros on siis taulukossa vain kerran ja vuosiluvut ovat pentueiden syn-
tymävuosia, vasemmalla olevassa sarakkeessa näkyy urosten ikä pentueen syntyessä. Vuosina 2013-
2017 noin 30%:lla uroksista jalostuskäyttö on alkanut alle 2 vuoden iässä ja noin 60 %:lla alle 3 vuoden 
iässä. Vuoden 2012 urosten jalostuskäytössä näkyy vielä selvästi vanhat jalostussuositukset joissa ei 
ollut rajoitusta urosten vähimmäisiästä asutushetkellä. Vuoden 2013 alussa astui voimaan seuraava 
JTO, johon jalostukseen käytettävien koirien minimi suositusikäraja nostettiin kahteen vuoteen. Uusi 
suositus näkyy selvästi vuosien 2013-2017 jalostuskäytössä sillä vuosina 2001-2011 jopa noin puolella 
uroksista jalostuskäyttö alkoi alle 2 vuoden iässä ja noin 75 %:lla alle 3 vuoden iässä. 
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Sitä millaista uroksen jalostuskäyttö on ollut 1. pentueen jälkeen (kuinka paljon ja missä iässä pentueita 
on syntynyt) tämä taulukko ei tarkastele. 

 

4.1.1.3 Rotuunotetut ja tuonnit  

Jackrussellinterrierin rekisteröintihistoria on niin nuori, että suomalaisen populaation koirien alkuperä 
on mahdollista jäljittää. Populaatio koostuu toisaalta rotuunotetuista koirista ja niiden jälkeläisistä ja 
tuonneista ja niiden jälkeläisistä, sekä näiden erilaisista yhdistelmistä. Rotuunotto on rekisteröintime-
nettely rekisteröimättömille jackrussellinterriereille. Rotuunottotilaisuudessa kaksi ulkomuototuomaria 
katsovat koiran ulkomuodosta, edustaako se rotutyypillistä jackrussellinterrieriä. Rotuunotetun koiran 
alkuperämaa saattaa olla Suomi tai jokin ulkomaa. Tuonnit ovat koiria, joilla on Suomen Kennelliiton 
tunnustama rekisteritodistus Suomeen tuotaessa. Tuontien joukossa on myös muutamia muissa maissa 
rotuunotettuja koiria.  

Koiria rekisteröitiin vuosien 2001-2011 aikana rotuunoton kautta keskimäärin 46 koiraa vuodessa. Kui-
tenkin noin 60 % rotuunotetuista rekisteröitiin kahden ensimmäisen rekisteröintivuoden aikana. Tästä 
seurasi, että vuonna 2001 vain 25 % rekisteröidyistä jackrussellinterriereistä oli syntynyt rekisteröinti-
vuonnaan, seuraavana vuonna 2002 tämä prosenttiosuus oli 54 %. Näinä kahtena vuonna rekisteröitiin 
siis Suomessa rodun virallistamisen aikaan olleita vanhempia koiria. Jos keskiarvosta jätetään pois nämä 
kaksi ensimmäistä rekisteröintivuotta, keskimäärin vuodessa rekisteröitiin 23 koiraa rotuunoton kautta 
(2003-2011). Vuonna 2010 ensimmäistä kertaa ei rekisteröity yhtään koiraa rotuunoton kautta ja seu-
raavana vuonna 2011 järjestettiin rodun viimeinen avoin rotuunottotilaisuus. 

 

KoiraNetissä osa alkuvuosien rotuunotetuista on merkitty pentuerekisteröidyiksi: vuosilta 2001-2017 
KoiraNetistä löytyy 504 koiraa, joiden alkuperäksi on merkitty rotuunotto. Näistä 276 koiralla eli 55 
%:lla on vähintään yksi pentu. Jos oletetaan, että pentuerekisteröidyksi merkityt 141 rotuunotettua 
ovat lisääntyneet suunnilleen samassa suhteessa eli n. 60 % niistä olisi saanut vähintään yhden pennun, 
lisääntyneitä rotuunotettuja olisi yhteensä n. 350 koiraa.  

Vuosina 2001-2012 koiria tuotiin eniten Ruotsista (110), Alankomaista (57) ja kehittäjämaa Australiasta 
(45). Rodun alkuvuosina Alankomaat oli tärkein tuontimaa, mutta vuoden 2003 jälkeen tuonnit hiipui-
vat ja vuosina 2009-2017 on Alankomaista tuotu enää vain 3 koiraa. Ruotsin suosio tuontimaana laski 
myös radikaalisti vuodesta 2013 lähtien ja sen jälkeen sieltä on tuotu vain 3-4 koiraa vuodessa. Pääpai-
no viimeisen kahden vuoden aikana tuonneissa on selvästi Venäläisissä (44) ja Italialaisissa (26) tuonti-
koirissa. Vuosien 2013-2017 aikana Venäjältä tuotiin 44 koiraa kun vuoteen 2013 mennessä sieltä oli 
tuotu yhteensä vain 4. Australiasta vuoden 2013 jälkeen ei ole tuotu yhtään koiraa, osittain tämä johtuu 
varmasti tuonnin hankaluudesta ja kalleudesta. On myös huomattava, että australialaiskoiria löytyy 
myös muista maista tuotujen koirien sukutauluista ja australialaiskoiria on tuotu Suomeen aikuisina 
mm. Ruotsista ja Singaporesta. Vuoden 2013-2017 aikana koiria tuontiin myös maista joista ennen 
vuotta 2013 ei Suomeen oltu tuotu yhtään tuontikoiraa, kuten Liettuasta, Ukrainasta, Serbiasta ja Ro-
maniasta. Viime vuosien aikana mm. Itä- ja Etelä-Euroopan maissa rodun kasvattajien nopea määrän 
kasvu näkyy myös tuontimäärissä.  

Rekisteröintivuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yhteensä 203 119 29 57 16 29 34 39 14 0 16

Rotuunotetut koirat, lähde KoiraNet ja SJRT ry
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Tuontikoirat, lähde KoiraNet 
Rekisteröintivuosi 2013 2014 2015 2016 2017 Yht. 
Alankomaat 1 0 0 0 1 2 
Australia 1 0 0 0 0 1 
Ruotsi 9 4 4 3 3 23 
Saksa 1 0 0 0 0 1 
Ranska 3 1 1 2 1 8 
Puola 1 0 1 0 3 5 
Italia 7 5 6 2 6 26 
Tsekki 2 2 2 2 1 9 
Norja 3 4 0 2 2 11 
Tanska 2 3 2 0 2 9 
Irlanti 1 1 0 0 0 2 
Unkari 0 0 0 1 0 1 
Venäjä 6 6 5 11 16 44 
Viro 0 3 0 0 1 4 
Valko-Venäjä 2 0 0 4 2 8 
Kreikka 1 1 0 1 0 3 
Serbia 0 1 0 1 0 2 
Itävalta 0 1 0 0 0 1 
Romania 0 3 0 0 0 3 
Liettua 0 0 1 2 1 4 
Ukraina 0 0 1 0 1 2 
Iso-Britannia 0 0 1 0 0 1 
Tuonnit yht. 40 35 24 31 40 170 

 

Vuosina 2013-2017 Suomeen on rekisteröity yhteensä 170 tuontia. Tuonneista jo 75 koiralla eli 44 % on 
vähintään yksi syntynyt pentue.   
 

4.1.2 Jalostuspohja 

4.1.2.1 Tutkimukset jackrussellinterrierin geneettisestä monimuotoisuudesta DNA-tasolla ¹ 

KoiraNetistä saatavan sukutaulupohjaisen aineiston lisäksi suomalaisen jackrussellinterrieripopulaation 
geneettistä monimuotoisuutta on tutkittu DNA-tasolla. Lisäksi jackrussellinterrieri on ollut tutkimuksen 
kohteena muutamissa ulkomaisissa tutkimuksissa. 

Jackrussellinterrieri oli mukana Elina Paakalan vuonna 2011 julkaistussa kotieläinten jalostustieteen 
maisterintutkielmassa, joka käsitteli kymmenen koirarodun perinnöllistä monimuotoisuutta. Paakalan 
aineisto on saatu Finnzymes Oy:n DNA-tunniste- ja DNApolveutumisnäytteistä ja siinä tutkittiin mik-
rosatelliittimerkkejä. Otoskoko oli 53 (32 urosta ja 21 narttua). Tutkimukseen valituilla koirilla ei ollut 
yhteisiä vanhempia tai isovanhempia. Koirista 13 oli rotuunotettuja, joiden polveutumistiedot puuttui-
vat tai olivat puutteelliset. 16 koirista oli tuonteja. 

Professori Hannes Lohen tutkimusryhmässä on tutkittu jackrussellinterrierin DLA haplotyyppejä. Tämän 
tutkimuksen aineisto on Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanilla toimivan Lohen tutkimusryhmän kerää-
mää. Tutkijat ovat luovuttaneet Suomen Jackrussellinterrierit ry:lle alustavia tuloksia. Otoskoko on 62 
koiraa. 
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4.1.2.1.1.MyDogDNA- testi 

MyDogDNA on kaupallinen geneettinen testi, joten tulkitessa on otettava huomioon, että sen otos ei 
ole kattava näyte suomalaisista (tai minkään maalaisista) jackrussellinterriereistä. Tuloksia on niistä 
yksilöistä joiden omistajat ovat testin tilanneet. Tällä hetkellä jackrussellinterriereistä on 58 julkista 
MyDogDNA-tutkimustulosta. Tämä rajoitus huomioon ottaen voidaan todeta, että MyDogDNA tulosten 
perusteella jackrussellinterriereiden monimuotoisuus (heterotsygotia-aste n. 40 %) on korkeampi ja 
rodun tilanne siis parempi kuin puhdasrotuisilla koirilla yleensä. MyDogDNA tulosten valossa vaikuttaisi 
myös siltä, että jackrussellinterriereissä on ainakin jonkin verran geneettistä vaihtelua eri maiden popu-
laatioiden välillä. 

¹ Perussanasto:  

-Lokus = geenin paikka kromosomissa  
-Alleeli = tietyn geenilokuksen (eli geenin paikan) erilaisia geenivaihtoehtoja, joita voi populaatiossa olla useita, 
mutta kullakin yksilöllä vain kaksi, joko samanlaiset (homotsygotia) tai erilaiset (heterotsygotia) 
-Heterotsygootti = eriperintäinen solu tai yksilö, jossa on kaksi erilaista alleelia samasta geenistä.  
-Homotsygootti = samanperintäinen on solu tai yksilö, jossa on kaksi erilaista alleelia samasta geenistä.  
-Haplotyyppi = 2 tai useamman geenin ryhmä, joka periytyy yhdessä, esim. DLA-haplotyypissä on kolmen geenin 
ryhmä. 
 

4.1.2.2 Tehollinen populaatiokoko 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun 
monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää 
säätelevien DLA-haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perusteella. 

Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimer-
kiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran geeniversioista. Mitä 
pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttä-
minen vaikeutuu. 

Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja käyttö-
koirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa jalostukseen 
käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu 
rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täy-
dellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös 
Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta 
suuren yliarvion, koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasai-
set jälkeläismäärät. 

Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geeni-
versioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttä-
mään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. Toisaalta suu-
rimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme 
"uutta verta". Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaa-
lia, kuin kotimaastakaan. 

(MMT Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto: https://www.kennelliitto.fi/tehollinen-populaatiokoko) 
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Paakalan tutkimuksessa koirarotujen tehollinen populaatiokoko laskettiin laskettujen odo-tettujen he-
terotsygotia-asteiden ja kirjallisuudesta saadun mikrosatelliittien mutaatiovauhdin perusteella. Jackrus-
sellinterrierin teholliseksi populaatiokooksi saatiin 82, mikä on toki yli kriittisen rajan (50), mutta silti 
pieni. Se on todennäköisesti lähempänä todellisuutta kuin KoiraNetin laskema kaava, jonka tiedetään 
antavan yliarvion tehollisesta populaatiokoosta. 

Jalostustietojärjestelmän mukaan jackrussellinterrierien tehollinen koko on viimeisten neljänsukupol-
ven ajanjaksolla ollut välillä 234 -676 (Taulukko 4.1.2.2). 

Kun isien lukumäärä jaetaan emien lukumäärällä, saadaan suhdeluku, joka kuvaa kannan jalostuskäytön 
monipuolisuutta ja sitä kautta myös tehollista kannan kokoa. Suhdeluvun ollessa yksi, eli uroksia käyte-
tään yhtä paljon kuin narttuja, säilyy monimuotoisuutta tehokkaimmin. Jackrussellinterriereillä suhde-
luku on neljän viimeisimmän sukupolven aikana ollut 0,50 -0,58. 

Kun 2017-2014 sukupolvesta uroksista on käytetty jalostukseen vain 5% kannasta, on erittäin suositel-
tavaa käyttää laajemmin erisukuisia uroksia jalostukseen. Narttuja käytettiin samana aikana 9 % kan-
nasta jalostukseen. Aiempana sukupolvena 2013-2010 urosten määrä oli 13% ja naaraiden 28%. 

Kasvattajien kannattaisi mahdollisuuksien mukaan tutustua erimaiden populaatioihin, erityisesti alku-
perämaan, erisukuisten jalostuskoirien löytämiseksi. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että 
tuontikoirat olisivat oikeasti erisukuisia myös yli 5 sukupolven takaa, tai niiden vanhempien on todettu 
esim. MyDogDna testin avulla oikeasti poikkeavan suomalaisen populaation perimästä. 

 
4.1.2.2 

Jalostuspohja rekisteröintivuoden mukaan, lähde KoiraNet 

Per sukupolvi (4 vuotta) 2017-2014 2013-2010 2009-2006 2005-2002 
- pentueet 812 880 741 325 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 361 358 262 124 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 626 640 529 222 

- isät/emät 0,58 0,56 0,50 0,56 

- tehollinen populaatio 671 (41%) 676 (38%) 526 (35%) 234 (36%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 5 % 13 % 15 % 20 % 

- nartuista käytetty jalostukseen 9 % 28 % 34 % 42 % 

  

Jalostuspohja syntymävuoden mukaan, lähde KoiraNet 

Per sukupolvi (4 vuotta) 2017-2014 2013-2010 2009-2006 2005-2002 
- pentueet 813 871 754 328 
- jalostukseen käytetyt eri urokset 362 358 268 124 
- jalostukseen käytetyt eri nartut 623 635 539 226 
- isät/emät 0,58 0,56 0,5 0,55 
- tehollinen populaatio 670 (41%) 673 (39%) 537 (36%) 236 (36%) 
- uroksista käytetty jalostukseen 5 % 13 % 15 % 20 % 
- nartuista käytetty jalostukseen 9 % 28 % 34 % 42 % 
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 4.1.2.3 DLA-Haplotyypit ² 

 MHC-kompleksissa (Major Histocompatibility Complex) on suuri määrä yksilön immuunivasteeseen 
vaikuttavia geenejä. Aluetta kutsutaan myös DLA-alueeksi. DLAgeeneillä on tärkeitä toimintoja elimis-
tössä. Ne vastaavat immuunipuolustuksesta, tunnistavat koiran omat kudokset vieraista ja tuhoavat 
yhteistyössä muiden immunogeenien kanssa erilaisia viruksia, bakteereita ja muita vieraita tunkeilijoita. 
Koirarodun MHC-alueen heterotsygotiaa ja sen monimuotoisuutta kannattaisikin ylläpitää vähin-
tään(kin) kohtuullisella tasolla. 

DLA-aluetta testattaessa tutkitaan koiran immunogeenien (3 eri geeniä) alleelit. Tutkitut DLA-geenit 
periytyvät (yleensä) kolmen geenin ryhminä, joita kutsutaan haplotyypeiksi. Yksilö perii yhden haplo-
tyypin isältään ja toisen emältään, joten jokaisella yksilöllä on kaksi DLA-haplotyyppiä. Homotsygotia 
DLA-haplotyypeissä (eli yksilö perii saman haplotyypin molemmilta vanhemmiltaan) saattaa heikentää 
yksilön immuunipuolustusta. Niukka DLAmonimuotoisuus saattaa altistaa koirarodun erilaisille au-
toimmuunisairauksille. 

 DLA-geenien testaaminen kertoo MHC-alueen monimuotoisuudesta. Kun tutkitaan riittävä määrä sa-
man rodun koiria, saadaan käsitys koko rodun DLA-alueen monimuotoisuudesta, joka saattaa heijastella 
koko rodun monimuotoisuuden tasoa. Luonnonvalinta suosii DLAgeenien monimuotoisuutta, joten ne 
saattavat säilyä monimuotoisempina kuin muut perimän alueet. Heterotsygotia ja haplotyyppien jakau-
tuminen tasaisesti populaatiossa ovat siis yhtä tärkeitä kuin haplotyyppien määrä. 

 Seuraavaksi esiteltävät tulokset jackrussellinterrierin DLA-monimuotoisuudesta ovat alustavia. 

Jackrussellinterrieriltä on löydetty 20 DLA-haplotyyppiä, joista kaksi on harvinaista koirilla yleensäkin ja 
yksi kokonaan aiemmin löytämätön. Suomen jackrussellinterrieripopulaatiota voidaan tarkastella myös 
jakamalla populaatio eri ryhmiin niiden itsensä tai niiden esivanhempien alkuperän mukaan: 

 - Englannista tuodut jackrussellinterrierit (jatkossa englantilaiset): 21 koiraa. 

-Vähintään 7/8-8/8 australialaissukuiset jackrussellinterrierit (jatkossa australialaissukuiset), joilla siis 
voi olla sukutaulussa 3. polvessa yksi koira, jonka sukujuuret ovat muualla kuin Australiassa: 20 koiraa. 

- Muut-ryhmässä ovat ne jackrussellinterrierit, jotka eivät täyttäneet edellisten ryhmien kriteerejä: ro-
tuunotetut, jotka tuotu muualta kuin Englannista ja niiden jälkeläiset; eurooppalaiset tuonnit sekä nii-
den jälkeläiset; koirat, joiden suvusta ¾ tai sen alle oli australialaista alkuperää sekä koirat, joiden suku 
on osan näistä tai kaikkien näiden yhdistelmiä: 21 koiraa. 

 Tarkasteltaessa eri ryhmiä Suomen jackrussellinterrieripopulaation sisällä haplotyyppien jakautuminen 
ei ole tasaista, vaan Englannista tuoduilla jackrussellinterriereillä on 17/20 haplotyyppiä, joista viittä (5) 
ei havaittu muissa ryhmissä. Australialaissukuisilla jackrussellinterriereillä löytyi 9/20 eri haplotyyppiä, 
jotka kaikki löytyvät myös muista populaation osista. Muut-ryhmästä löytyi 14/20 haplotyyppiä, joista 
kahta (2) ei havaittu muissa populaation osissa. Toistaiseksi vain jackrussellinterrieriltä löytynyt haplo-
tyyppi havaittiin kuitenkin kaikissa ryhmissä. 

 Koko otannassa homotsygoottien osuus oli melko pieni: 8 koiraa 62:sta (13 %) oli homostygootteja. 
Puolet homotsygooteista (4kpl) oli australialaissukuisia, mikä oli odotettavaa, koska niillä oli vähiten 
haplotyyppejä. Muut-ryhmässä homotsygootteja oli 3 kpl ja Englannista tuoduissa 1 kpl.  

Haplotyyppien yleisyys vaihteli koko populaation tasolla. 
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 4.1.2.3  
Jackrussellinterrierin 7. yleisimmän haplotyypin jakautuminen populaatiossa 
1. 18,50 % Yleisin australialaissukuisilla ja muut- ryhmässä 
2. 12,00 %   
3. 11,50 %   
4. 10,50 %   
5. 9,00 %   
6. 8,00 %   
7. 6,50 % Yleisin haplotyyppi Englannista tuotujen ryhmässä 

  
Kahdeksan haplotyypin yleisyys jäi alle 5 %, näihin kuului myös vain jackrussellinterriereiltä havaittu 
haplotyyppi. Lisäksi viisi haplotyyppiä löytyi vain yksittäisiltä koirilta. Populaation eri ryhmiä vertailtaes-
sa voidaan todeta, että englantilaisperäisten koirien yleisin haplotyyppi oli eri kuin australialaissukuis-
ten ja muut-ryhmään kuuluvien. 
 
 Ajatellen rodun taustaa nämä tulokset eivät ole yllättäviä. Englanti on rodun alkuperämaa, joten on 
luonnollista, että sieltä löytyy suurin geneettinen monimuotoisuus. Jackrusselinterrierin määrätietoinen 
jalostus yhteen tiettyyn suuntaan on myös ollut vähäistä, koska rotua ei ole rekisteröity Englannissa. 

 Australiaan taas on viety suhteellisen pieni määrä koiria (etäisyyden ja tiukkojen tuonti-määräysten 
vuoksi), lisäksi siellä on ollut matadoriuroksia. Saksalaisen sukutaulutietokannan mukaan esimerkiksi 
Malung Orinocolla oli 106 pentuetta, sen pentueveljillä 37 ja 24 ja sen yhdellä pojalla 71. On epävarmaa 
löytyvätkö kaikki australialaispentueet saksalaisesta tietokannasta, joten pentueita saattoi olla enem-
mänkin. Ainakin osa australialaiskasvattajista on myös suosinut voimakasta sukusiitosta. Korkeimmat 
sukusiitosasteet Australiasta Eurooppaan tuoduilla koirilla ylittävät 25-35 % (25 % sukusiitosaste vastaa 
täyssisarus-, isä-tytär- tai emä-poika-paritusta). 

 Muut-ryhmä on sekoitus eri sukujuurista lähtöisin olevia koiria. Ryhmässä havaitaan vähemmän DLA-
monimuotoisuutta kuin alkuperämaan koirissa, mutta enemmän kuin australialaissukuisissa koirissa. 

² Koska luvussa 4.1.2.3 DLA-haplotyypit esitellyt tulokset ovat vuodelta 2011, tekstin ovat tarkastaneet profes-
sori Hannes Lohi ja FM Alina Niskanen, joista jälkimmäinen tekee väitöskirjaa koiraeläinten MHC II –geenien 
monimuotoisuudesta Suomen suurpeto -tutkimusprojektissa yhteistyössä Helsingin yliopistossa ja Folkhälsänil-
la toimivan koirien geenitutkimusta tekevän, Hannes Lohen johtaman tutkimusryhmän kanssa. 
   

4.1.2.4 Heterotsygotia-aste ja -vajaus 

Heterotsygotia-aste tarkoittaa heterotsygoottien yksilöiden suhteellista osuutta populaatiossa. Sen 
avulla on mahdollista mitata perinnöllisen muuntelun määrää populaatiossa. Jos havaittu heterotsygo-
tia-aste on odotettua heterotsygotia-astetta pienempi, voidaan olettaa, että populaatiossa on tapahtu-
nut sukusiitosta. Jackrussellinterrierin heterotsygotia-asteita on tutkittu useammassa eri tutkimuksessa 
ja eri aineistoista. 

 Havaitut ja odotetut heterostygotia-asteet eri tutkimuksissa  

Tutkimus Havaittu Odotettu 
Irion (2003) ³ 0,76   -  
Leroy (2009) ⁴ 0,75 0,77 
Lohi (2010) ⁵ 0,68 0,72 
Paakala (2011) 0,70 0,72 

Korostetut tutkimukset on tehty suomalaisesta populaatiosta  
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Paakalan tutkimuksessa jackrussellinterrierin lokuksien heterotsygotia-asteet olivat toiseksi korkeimmat 
10 rodun vertailussa. Havaittu heterotsygotia-aste oli odotettua alhaisempi vain yhdessä lokuksessa. 
Koirarotujen heterotsygotia-asteiden on eri tutkimuksissa todettu vaihtelevan välillä 0,31-0,77 (Paaka-
lan tutkimussa vaihtelu oli 0,50-0,73). 

 Paakalan ja Leroyn saamat suhteellisen korkeat heterotsygotia-asteet saattavat selittyä sillä, että tut-
kittavaksi on valittu hyvin vaihtelevia mikrosatelliittimerkkejä, jotka eivät välttämättä edusta koiran 
keskivertaisia mikrosatelliittimerkkejä. Jackrussellinterrierin havaittu heterostygotia-aste saattaa siis 
olla alhaisempi kuin nämä tulokset antavat ymmärtää. 

 Leroy sai jackrussellinterrierin heterostygotiavajausta mittaavaksi FIS-arvoksi 0,03, Paakala 0,04 ja Lohi 
0,05. Positiivinen FIS-arvo kertoo siitä, että populaatiossa on odotettua enemmän homotsygootteja 
yksilöitä. Homotsygotia lisääntyy sukusiitoksen lisääntyessä. Tulosten perusteella jackrussellinterrierillä 
siis esiintyy sukusiitosta. 

 Vuonna 2013 Iso-Britanniassa julkaistiin tutkimus, jossa Jack Russell Terrier -rodun ⁶ mukana tutki-
muksessa 23 jackrussellinterrieriä todettiin olevan heti sekarotuisten jälkeen monimuotoisimpia. 
Tutkimuksessa jackrussellinterriereiden odotettu (0,76 ) ja todellinen ( 0,75) monimuotoisuus poikke-
sivat toisistaan hyvin vähän. 
  
Tutkimuksessa verrattiin myös rotuja toisiinsa geneettisesti ja jackrussellinterrieri rotuna oli vähiten 
eristäytynyt muista roduista. Tämä kertoo siitä, että perimä on monimuotoisempaa ja populaatio 
vähemmän eristynyt muista kuin jos ero muihin rotuihin olisi suuri. 
  
 
³ Leroyn ja Irionin heterostygotia-asteet on saatu Paakalan tutkimuksesta.  
⁴ Kaikissa Leroy:n luvuissa on mukana jackrussellinterrieriin yhdistettynä myös parsonrussellinterrieri. 
⁵ Tutkimuksen tulokset ovat alustavia. Vertailussa on käytetty 20 merkkiä.  
⁶ Ei ole tietoa siitä minkälaisia Jack Russell Terrier -yksilöitä tutkimuksessa oli mukana. Tutkimuksessa kaikki 
yksilöt kaikista roduista (paitsi yhden rodun yksilöt) olivat eläinlääkäriasemien asiakkaita ja rotu oli joko omis-
tajan ilmoittama tai eläinlääkärin arvio. Vuonna 2013 jackrussellinterrieri ei ollut Iso-Britanniassa paikallisen 
Kennel Clubin tunnustama rotu. Tutkimuksessa kuitenkin mainitaan, että Jack Russell Terrier ei ole rekisteröity 
rotu, mutta sen lähisukulainen parsonrussellinterrieri on. Tämä viittaisi siihen, että tutkimuksen Jack Russell 
Terrier - rotu on erilainen kuin parsonjackrussellinterrieri. 
  

 4.1.2.5 Alleelirikkaus 

Alleelirikkautta käytetään kuvaamaan alleelien monimuotoisuutta lokuksessa. Alleelirikkaus voidaan 
laskea myös keskiarvona useammasta lokuksesta. Mitä suurempi alleelirikkaus on, sitä monimuotoi-
sempana perimää voidaan pitää. 

 Leroy oli saanut jackrussellinterrierin keskimääräiseksi alleelirikkaudeksi 6,3 alleelia / lokus. Paakalan 
tutkimuksessa jackrussellinterrierin alleelirikkaus oli keskimäärin 7,0 alleelia / lokus, joka oli Paakalan 
tutkimien rotujen korkein keskiarvo. Koirarotujen keskimääräisen alleelirikkauden on todettu eri tutki-
muksissa vaihtelevan välillä 1,9-7,0. 

 Paakala sai jackrussellinterrierin alleelirikkauden vaihteluksi eri lokuksissa 4,8-9,7 (muiden rotujen ma-
talin alleelirikkaus 2,0 ja korkein 9,9). 
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 4.1.2.6 Jalostukseen käytetyt koirat 
 

20 yleisintä jalostusurosta 2007 - 2017 (syntymävuoden mukaan), lähde KoiraNet 

 

 
Tilastointiaikana Toisessa polvessa 

# 
Uros Synt. Alkuperä 

Pen-
tueita 

Pentu-
ja 

%-
osuus 

kumu-
lat.% 

Pen-
tueita Pentuja 

1 Kuuhaukun Rottalotto 2006 pen.rek. 17 73 0,78 % 1 % 25 96 

2 Brösing's The Dot Com 2008 tuonti SE 15 66 0,71 % 1 % 37 151 

3 
Toutchstone Jack's First 
Class 2010 tuonti SE 15 65 0,70 % 2 % 16 55 

4 Myrmidon Jack Mykodos 2003 tuonti AU 16 59 0,63 % 3 % 20 81 

4 Jerome 2006 pen.rek. 15 59 0,63 % 3 % 29 98 

6 Tsarodej Jack Laren 2005 pen.rek.. 13 51 0,55 % 4 % 27 103 

6 Goldsand's Ampere 2011 tuonti SE 12 51 0,55 % 5 % 14 65 

8 Miimoksen Vito 2007 pen.rek. 11 49 0,52 % 5 % 29 113 

8 
Lovely-Orange Undercover 
Agent 2012 tuonti RU 11 49 0,52 % 6 % 17 69 

8 Hobie-Hillon 2002 tuonti SE 12 49 0,52 % 6 % 18 80 

8 Mallorn's Jack Wombat 2006 pen.rek. 11 49 0,52 % 7 % 22 90 

12 Crawford Jr Enrico 2014 pen.rek. 11 48 0,51 % 7 % 6 23 

12 Cumbreck Edward Cullen 2010 tuonti IE 10 48 0,51 % 8 % 15 65 

14 Jet Lag Di Quario Rondo 2006 tuonti IT 10 47 0,50 % 8 % 18 81 

14 Quai's Forever Young 2010 tuonti SE 10 47 0,50 % 9 % 26 104 

16 Daibrake Quintessential 2003 tuonti AU 14 46 0,49 % 9 % 30 110 

16 Colin Jack Vom Nixstein 2008 tuonti DE 11 46 0,49 % 10 % 20 78 

16 
Kuonojärven Kuono 
Boneparte 2009 pen.rek. 13 46 0,49 % 10 % 9 37 

19 Miimoksen Jäkki 2005 pen.rek. 8 44 0,47 % 11 % 5 16 

20 Tsarodej Jack O'boy 2006 pen.rek. 11 43 0,46 % 11 % 29 135 

Pen.rek.=pentuerekisteröinti, tuontimaat: AU=Australia, DE=Saksa, IE=Irlanti, IT=Italia, RU=Venäjä, SE=Ruotsi 

 

Vuosina 2007 – 2017 on jalostukseen Suomessa käytetty yhteensä 761 urosta. Niistä 152 urosta (20,0 
%) on tuottanut 50 % kyseisen ajanjakson pennuista. 
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20 yleisintä jalostusnarttua 2007 - 2017 (syntymävuoden mukaan), lähde KoiraNet 

 

 
Tilastointiaikana Toisessa polvessa 

# Narttu Synt. Alkuperä 
Pen-

tueita Pentuja %-osuus 
Pen-

tueita Pentuja 

1 Lasting Lory Of Jack's Paradise  2005 tuonti NL 5 29 0,31 % 11 49 

2 Mona  2006 rotuunotto 5 28 0,30 % 2 5 

3 Tsarodej Jack O'molly  2008 pen.rek. 5 25 0,27 % 45 181 

4 Entre Nous Corycia  2003 pen.rek. 4 24 0,26 % 8 35 

4 Atamanin Amalia  2007 pen.rek. 4 24 0,26 % 2 8 

4 Pattoin Vallaton Nekku  2005 pen.rek. 5 24 0,26 % 0 0 

4 Lisa  2006 rotuunotto 4 24 0,26 % 4 14 

8 Rapunzellin Snowstorm  2006 pen.rek. 4 23 0,25 % 5 26 

8 Nisupihan Chic Charlotte  2007 pen.rek. 5 23 0,25 % 4 7 

10 Stickypaw's Jack Anastacia  2009 pen.rek. 4 22 0,24 % 7 36 

10 Walampton Tiger Lily  2006 tuonti 5 22 0,24 % 11 51 

10 Chewits  2006 pen.rek. 5 22 0,24 % 3 9 

10 Nisupihan Eleanor  2010 pen.rek. 5 22 0,24 % 7 32 

14 Morebess Mercedes  2005 tuonti DK 4 21 0,22 % 8 40 

14 Korppiniemen Mamas Piccolo  2005 pen.rek. 4 21 0,22 % 5 30 

14 Tallin Kingi Nilla  2007 pen.rek. 5 21 0,22 % 5 23 

14 Saltisgårdens Juliet  2009 tuonti SE 4 21 0,22 % 12 47 

14 Dowithstyle's Azza  2008 pen.rek. 5 21 0,22 % 7 20 

14 Galevala Topakka-Tyyne  2006 pen.rek. 4 21 0,22 % 14 52 

14 Nisupihan Sweet Shakira  2009 pen.rek. 5 21 0,22 % 2 8 

Pen.rek.=pentuerekisteröinti, tuontimaat: DK=Tanska, NL=Alankomaat, SE=Ruotsi 

 
Sukulaisuus eli sukulaisuusaste puolittuu aina kun siirrytään yksi polvi taaksepäin. Eli vanhemman ja 
jälkeläisen sukulaisuusaste on 0,50 eli 50 %. Isovanhemman ja jälkeläisen sukulaisuusaste 0,25 eli 25 % 
ja isoisovanhemman ja jälkeläisen 0,125 eli 12,5 %. Täyssisarusten sukulaisuusaste on myös 50 % ja 
puolisisarusten vastaavasti 25 %. Serkkujen sukulaisuusaste on 12,5% ja pikkuserkkujen 6,25. Sukulai-
suusasteita voidaan myös laskea yhteen, jolloin voidaan sanoa, että kahden yksilön välinen yhteenlas-
kettu sukulaisuusaste vastaa läheisempää sukulaisuusastetta. 

Yleisimpien jalostuskoirien välillä on useita sukulaisuussuhteita. Tässä luetellaan niistä läheisimmät, 
mutta muita kaukaisempiakin löytyy näiden lisäksi. Rotuunotetuilla saattaa olla myös sukulaisuussuhtei-
ta, joita ei tältä listalta löydy. 

 Jeromen, Mallorn´s Jack Wombatin, Tsarodej Jack Dundeen, Tsarodej Jack O´Boyn, Tsarodej 
Jack O´Mollyn  ja Stickypaw´s Jack Anastacian  isoisä on Macullen Banjo Boy 

 Touchstar´s Jack First Classin isoisä on Brösing´s The Dot Comin isä 
 Myrmidon Jack Mykodoksen isä on Myrmidon Jack Danzeyn ja Myrmidon Jack Kangaroon iso-

isä. 
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 Myrmidon Jack Mykodoksen äidin isä on Crawford JR Enricon isänisä 
 Tsarodej Jack Larenin emä on Jeromen isän emä. 
 Brösings The Dot Comin isoisä on Brösings Australian Dot Com joka on Jack First Classin 

isänisänisä.  
 Goldsands Amperen emänemä Brösing´s Australian Ivory on täyssisar Brösings Australian Dot 

Comille( joka on listalla oleville Brösings The Dot Comille ja Jack First Classille sukua.) 
 Miimoksen Viton emänemä Macbraedly Aquilah on täyssisarus Miimoksen Jäkin isälle Mac-

braedly Mr Bondille. 
 Mallorns Jack Wombatin isä Beaconway Procycon on täysveli Beaconway Hot Totrotille ( joka 

esiintyy urosten listalta sijoilla 2.3. ja 6) 
 Lovely Orange Undercover Agent emänemä Rioja De Barba-Negra on Lovely Orange Under-

cover Agentin emänisänisän Johnie-walker de Barba-Negran täyssisar.  
 Lovely Orange Undercover Agentin emänemä Rioja De Barba-Negra on Crawford JR Enricon 

isän sisar. 
 Jet Lag Di Quario Rondon isoisä on Inverbrae John Of on Lovely Orange Undercoveragentin 

isän isoisä. 
 Quais Forever Youngin isän emän isä on Myrmidon Jack Leader ja emänisänisänisä Myrmidon 

Jack Nimiss , jonka emä Malung/JR Muscara Miss on Barba-Negra koirien emänemä.  
 Kuonojärvenkuono Boneparten isän emä on Macbraedly Acrux Crusis joka on Miimoksen Jäkin 

isoäiti. 
 Rapunzellin Snowstormin isoisä Rasavillin Santtu on Kuonojärven Kuono Boneparten emän 

isoisänä. 
 Miimoksen Jäkin isä Macbraedly Mr Bond on täyssisar Miimoksen Viton emänemälle Mac-

braedly Aquilahille.  
 Miimoksen Jäkki linjautuu myös Myrmidon koiriin joten sukulaisuuksia löytyy seuraaviin: 

Myrmidon Jack Mykodos, Jerome, Tsarodej Jack Laren, Lovely-Orange Undercover Agent, Mal-
lorns Jack Wombat, Crawford Jr Enrico, Quai´s Forever Young, Kuonojärven Kuono Boneparte 
ja Tsarodej Jack o´Boy. 

 Tsarodej Jack O´Boy on sukua kaikille Myrmidon kennelin koirille, lähin sukulaisuus löytyy 
urosten listalla sijaa 4 pitävän Jeromen kanssa, Jack O´Boyn isä Figaro on Jeromen velipuoli.  

 Stickypaw´s Jack Anastasian isä Jet Lag Di Quario Rondo löytyy urosten listalta sijalta 14 , ja ve-
lipuoli Tsarodej Jack O´Boy sijalta 20. 

 Walampton Tiger Lilyn isoisän isä on Pineview Drum Na Drochit, joka on myös Macbraedly Ac-
rux Crusiksen isoisä, Miimoksen Jäkin isoäidin isä sekä Kuonojärven Kuono Boneparten isän 
emän isoisä. 

 Nisupihan Eleanorin emänisä Jerome on sijalla 4 urosten listalla.  
 Morebess Mercedes on saanut pentueen urostenlistalla sijalla 14 olevan Quais Forever Young 

kanssa, sukulaisuussuhteita löytyy emälistan sijalla 1 olevaan Lasting Lory Of Jack´s Paradiseen 
ja sijalla 14 olevaan Korppiniemen Mamas Piccoloon, yhteinen sukulainen on Bromley Barnaby 
Rudge. 

 Korpiniemen Mamas Piccolon isoisän isä on Bromllley Barnaby Rudge, samoin kuin Galevala 
Topakka-Tyynen (sijalla 14) isänäidin isä. 

 Emälistan jaetulla sijalla 14 on Tallin Kingi Nilla, jonka emänisä Just Jeppe Of Noesha´s Inspira-
tion on myös Miimoksen Viton isoisä. 

 Saltisgårdens Julietin isoisän isä on Kanix Speed Wacon , joka on sijalla 16 olevan Kuonojär-
venkuono Boneparten isoisä, 3. sijalla olevan Toutchstone Jack´s First Classin emän isoisä.   
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 Nisupihan Sweet Shakiran (jaettu sija 14) isä Jerome löytyy urosten listalta sijalla 4 
 Lasting Lory Of Jack´s Paradisen ja Korppiniemen Mamas Piccolon isoisä (Karrell Milo Haha ) 

on täyssisarus Galevalan Topakka Tyynen isoäidille (Karrell Magnifique Magie). 
 

Top 20 listan koirien ristiin astutukset:  

 Dowith Style Azza 3 x astutettu Kuonojärven Kuono Bonepartella 
 Mona ER13781/08 1 x astutettu Miimoksen Jäkillä 
 Lisa ER13780/08 1 x astutettu Miimoksen Jäkillä 
 Tsarodej Jack O´Molly astutettu Lovely Orange Undercover Agentilla ja Brösings The Dot Comilla 
 Entre Nous Corycia  x Jet Lag Di Quario Rondo 
 Pattoin Vallaton Nekku astutettu 2 x Miimoksen Jäkillä 
 Nisupihan Chic Charlotte astutettu 2 x Jeromella 
 Nisupihan Sweet Shakira astutettu Crawford JR Enricolla 
 Saltisgårdens Juliet astutettu Toutchstone Jack´s First Class 
 Tallinkingi Nilla astutettu Kuuhaukun Rottalotolla 
 Morebes Mercedes astutettu Quai´s Forever Youngilla 

 
Urosten jälkeläismäärät Suomessa 2. polven jälkeläismäärän mukaisessa järjestyksessä 

 
# Uros Alkuperä Synt. 1. polvi 2. polvi yht. 

1 Macullen Banjo Boy  tuonti AU 2003 74 335 1065 

2 Karrell Milo Haha  tuonti AU 2001 25 244 847 

3 Firette's On The Rocks  pentuerek. 2002 51 238 289 

4 Myrmidon Jack Danzey  tuonti AU 1998 65 208 273 

5 Mywin Little Huck  tuonti AU/SE 2002 30 200 230 

6 Kanix Speed Wagon  DK 2004 5 176 181 

7 Kuuhaukun King-Ping  rotuunotto 1999 52 170 222 

8 Mallorn's Jack Dundee  pentuerek. 2004 44 170 214 

9 Just Jeppe Of Noescha's Inspiration  tuonti NL 2002 30 165 195 

10 Myrmidon Jack Mack  tuonti AU/ES   14 161 175 

11 Saltisgårdens Space Boss  tuonti SE 2008 39 155 194 

12 Malung/Jr Model Maker  tuonti AU 2004 37 155 192 

13 Brösing's The Dot Com  tuonti SE 2008 66 151 217 

14 Suzan's Pride Boubalou  tuonti BE 2002 41 144 185 

15 Otwaymist Tuxedo  tuonti AU 2003 34 144 178 

16 Tallihiiren Elliot  pentuerek. 2002 65 137 202 

17 Saltisgårdens Rocket Man  SE 2006 13 137 150 

18 Tsarodej Jack O'boy  pentuerek. 2006 43 135 178 

19 Al Capone Of Mayo Land  tuonti FR/SE 2005 22 134 156 

20 Raaw Elite Force  SE   12 128 140 



24 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

4.1.3.1 Rekisteröinnit maailmanlaajuisesti 

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 
Australia 848 777 756 810 807 
Hollanti 369 383 391 419 394 
Ruotsi 685 664 699 582 590 
Suomi 913 772 950 876 929 
Norja 424 543 529 582 519 
Ranska 3831 3027 2867 2901 Ei 03/18 

 
Rodun kehittäjämaan, Australian rekisteröinnit olivat 2002 peräti 1800 pentua. 2010 pudottiin ensim-
mäisen kerran alle 1000 rekisteröinnin ja nyt määrä on muutaman vuoden ollut 800 molemmin puolin. 
Myös Ruotsin rekisteröinnit putosivat 2010 alle tuhannen ja laskua on ollut myös tämän jälkeen. Rans-
kalla on ollut huomattava, lähes 1000 rekisteröinnin pudotus (vrt. vuodet 2013 ja 2016) 

Alankomaissa 2000-luvun alkuvuosina rekisteröitiin ilmeisesti n. 900 koiraa, mutta tarkkoja lukuja ei 
ollut saatavilla. Kuitenkin vuonna 2003 rekisteröintimäärä oli tippunut alle 700 ja vuodesta 2008 lähtien 
vuosittainen rekisteröintimäärä on ollut n. 400. 

 

4.1.3.2 Ruotsin jackrussellinterrieripopulaatio 

Aikaisempina vuosina Ruotsi oli yksi tärkeimmistä maista, josta tuotiin jackrussellinterrierejä. Ruotsi oli 
itse asiassa yksi niistä maista, joista jackrussellinterriereitä on tuotu jo 1990-luvulla. Ruotsalaisia uroksia 
käytettiin myös jalostukseen innokkaasti. Kun vuodesta 2007 alkaen tuontien määrä oli keskimäärin 15 
koiraa/vuosi, ollaan tänä päivänä noin neljän koiran tuontimäärissä. 

Tulevissa JTO:n päivityksissä Ruotsi on todennäköisesti vain hyvä vertailumaa, sillä Ruotsista on saatavil-
la hyvin erilaisia virallisia tuloksia (mm. terveystuloksia), mutta jalostuksellisesti Ruotisin koirapopulaa-
tiolla ei tuskin enää ole samaa merkitystä kuin aikaisemmin. 

Ruotsin kennelliiton Avelsdata-tietokannasta on saatavilla kattavasti tietoa Ruotsin jalostuskoirista. 

 
Ruotsissa jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen määrät vuosittain 

 2013 2014 2015 2016 2017 
pentueet 163 156 156 140 138 
nartut 156 151 147 136 134 
urokset 105 103 98 94 86 
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20 yleisintä jalostusurosta 2013 – 2017 Ruotsissa (pentuekoon keskiarvo 4.1) 

Nimi 
% 

pentueista 
% 

pennuista pentueita pentuja 

Jackweilers Action Forever 2,9 3,3 22 104 

Jackflash Modern Times 1,9 2,2 14 69 

Garraboo Blazing Patch 1,9 1,8 14 56 

Tsarodej Jack The Finn *) 1,7 1,8 13 56 

Nado Shiz's Enrico Caruso'Tat 1,6 1,5 12 47 

Russlair Highway Star 1,6 1,4 12 45 

Goldsand's Isaac Newton 1,5 1,3 11 41 

Jachterhoek Jacks Elvis 1,3 1,6 10 50 

Brain Jack's Nirvana 1,3 1,5 10 48 

Ell-Ell's Don't Tell Columbus 1,3 1,2 10 36 

Raaw Commander In Chief 1,2 1,4 9 44 

Saltisgårdens Rocket Man ***) 1,2 1,4 9 43 

Mayberry Farm's Man In Black 1,2 1,4 9 43 

Tsarodej Jack Van Morrison *) 1,2 1,1 9 33 

Vip-Win's Billy Burne 1,1 1 8 30 

Iona High Speed **) 1,1 0,7 8 23 

Skogsmysets Flin 0,9 0,9 7 28 

Zoli-Dares Dazzling Daffodil 0,9 0,9 7 27 

Bushwack's Oliver 0,9 0,8 7 26 

Stjärnlidens Jackpot 0,9 0,8 7 25 

Limelights Dry My Soul 0,9 0,8 7 24 
 
*) = Syntyneet Suomessa 
**) = Ainoa Australian tuonti 
***) = Mukana myös isoisätilastoissa 
 
Ruotsin iso-isälistauksessa on edelleen näkyvissä jo aikaisempi suunta, jossa jalostusurokset ovat sukua 
keskenään. Listan ykkösen isä on listalla toisena. Kolmantena oleva Kyduke Blitzen on listalla 11. olevan 
Saltisgårdens Rocket Manin isä. Björsätters Peer Gyntin isä on Kanix Speed Wagon. Inverbrae Sofia on 
Saltisgårdens Rocket Manin ja Saltisgårdens Under Capricornin emä. 

 

20 yleisimmästä isovanhemmasta 9 koiralla on Suomessa pentuja. Lisäksi kaksi näistä isoisistä on tuotu 
Suomeen: Mywin Little Huck vuonna 2003 ja Myrmidon Jack Nimiss vuonna 2007 (molemmat urokset 
ovat jo kuolleet). Viimeksi mainitulla oli lisäksi jalostusura Australiassa ennen Ruotsiin vientiä. 
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20 yleisintä iso-isää Ruotsissa 

Nimi Alkuperä  

Ruotsissa 
syntyneet 
jälkeläiset 

Muut 
jälkeläiset 

Ruotsin 2. 
sukupolven 

pennut 

Muut 2. 
sukupolven 

pennut 

Saltisgårdens Snille O Smak pentuerekisteröinti 55 2 345 21 

Baylock Tooheys Gold tuonti AU 69 2 341 12 

Kyduke Blitzen tuonti AU 56 1 307 11 
Saltisgårdens Under Capri-
corn pentuerekisteröinti 45 4 282 4 

Myrmidon Jack Nimiss tuonti AU, myöh. FI 50 3 280 7 

Wolfhouse Upbeat tuonti DK 14 1 273 4 

Al Capone Of Mayo Land tuonti FR, myöh. FI 56 1 258 11 

Limelights-Rocky Pentuerekisteröinti 25 0 245 0 

Bluebonnet's Cape Nelson pentuerekisteröinti 95 0 244 0 
Enchantment Goodwill 
Huntin tuonti NZ 69 0 243 1 

Saltisgårdens Rocket Man pentuerekisteröinti 123 7 233 17 

Ell-Ell's Son Of Spartacus pentuerekisteröinti 50 2 227 1 

Wille pentuerekisteröinti 33 0 210 0 

Kanix Speed Wagon Tanskalainen uros 24 29 205 51 

Mywin Little Huck tuonti AU, myöh. FI 11 2 200 5 

Vitsuddens Simba pentuerekisteröinti 37 1 194 5 

Björsätters Peer Gynt pentuerekisteröinti 108 4 193 27 

Molgan's Agathon pentuerekisteröinti 130 0 184 0 

Toutchstone Jack Sprat pentuerekisteröinti 78 0 183 0 

Cumbreck Hocus Pocus tuonti GB 67 0 176 2 
 
 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
 
Vuodessa syntyvien kotimaisten jackrussellinterrieripentujen määrä on vakiintunut hieman alle tuhan-
teen rekisteröintiin/vuosi: 2013: 913, 2014: 772, 2015: 950, 2016: 876, 2017: 929. Jackrussellinterrieri 
on edelleen suosituin terrierirotu. 
 
Australialaissukuiset koirat ovat edelleen suosittuja jalostuskoiria ympäri Euroopan. Ruotsista yleisim-
pien jalostuskoirien suvuista ei ole juurikaan saatavissa uutta lisää suomalaispopulaatioon, ja kasvatta-
jat ovatkin tuoneet enenevässä määrin jalostuskoiria erityisesti Venäjältä (17 kpl vuonna 2017) ja Itali-
asta (6 kpl vuonna 2017). Euroopan maista Ranskassa on edelleen runsaasti rekisteröintejä ja on koko 
maailman eniten jackrussellinterriereitä rekisteröivä maa. Suomeen sieltä on tuotu vain vähän koiria. 
Ranskasta löytyy vieläkin paikallisia linjoja, jotka ovat vähän, jos ollenkaan sukua Suomen populaatiolle. 
 
Suomalainen jackrussellinterrieripopulaatio koostuu useista eri alkuperistä ja useista eri maista kotoisin 
olevia koiria. Eri sukulinjoja (jotka eivät ole keskenään lainkaan sukua) on vieläkin olemassa, vaikkakin 
tietyt suvut ovat yleistyneet enemmän kuin toiset. Maailmalla muodissa olevat näyttelykoirien sukutau-
lut rantautuvat myös Suomeen verrattaen nopeasti. 
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Huomiota kotimaisten käytetyimpien urosten keskinäisiin sukulaisuussuhteisiin ei viime vuosina ole 
noudatettu riittävästi, vaan tilanne sukulaisuussuhteiden osalta on varsin huolestuttava. Vuosina 2013- 
2017 noin 30%:lla uroksista jalostuskäyttö on alkanut alle 2 vuoden iässä ja noin 60 %:lla alle 3 vuoden 
iässä. Narttujen keskimääräinen jalostusikä samaisena ajankohtana on noin 3,5 vuotta. Koska rodussa 
esiintyy perinnöllistä kataraktaa, jonka puhkeamisikä vaihtelee 1,5-2 vuodesta aina 10-12 ikävuoteen, 
olisi tärkeää saada erityisesti urosten ensimmäistä jalostuskäyttöikää, jotta sukupolviväliä saataisiin 
pidennettyä. 
 
Vuosina 2007 – 2017 on jalostukseen Suomessa käytetty yhteensä 761 urosta. Niistä 152 urosta (20,0 
%) on tuottanut 50 % kyseisen ajanjakson pennuista. Yksittäisten jalostuskoirien pentumäärät ovat ro-
dussa edelleen kohtuullisia, yksittäisiä ylilyöntejäkin on harvassa. 
 
Rodun sukusiitosaste on vakiintunut viimeisen viiden vuoden aikana hieman päälle 1% (2013: 1,15%, 
2014: 1,45%, 2015: 1,28, 2016: 1,22% ja 2017: 1,35%) Rodun sukusiitosaste on otettu KoiraNetin aineis-
tosta, jossa erityisesti rotuunotettujen, mutta myös useiden tuontikoirien kohdalla sukupolvitiedot ovat 
puutteellisia. Tiedon puute tai sen hajanaisuus on edelleen jackrussellinterrierien polveutumista koske-
van tiedon pääasiallinen ominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että KoiraNetin sukusiitosaste on aliarvio 
todellisesta tilanteesta. Sukusiitosasteen kehityssuunta on kuitenkin tärkeä. Vuosi vuodelta KoiraNetin 
sukupolvitiedot kuitenkin täydentyvät, ja todelliset sukusiitoskertoimet useammalla sukupolvella lasket-
tuna alkavat olla täsmällisiä. 
 
Jalostustietojärjestelmän mukaan jackrussellinterrierien tehollinen populaatio koko (laskennallinen 
arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta) on viimeisten neljän sukupolven ajanjaksolla ollut 
välillä 234 -676. Jackrussellinterrierin teholliseksi populaatiokooksi saatiin 82, mikä on yli kriittisen rajan 
(50), mutta silti pieni. 
 
Vuosina 2014-2017 uroksista on käytetty jalostukseen vain 5% kannasta, ja onkin suositeltavaa ja toi-
vottavaa että tämä prosentti ja erisukuisten koirien käyttö jalostuksessa lisääntyisi. Narttuja käytettiin 
samana aikana 9 % kannasta jalostukseen. Aiempana ajanjaksona, 2010-2013, urosten lukemat olivat 
13% ja naaraiden 28%. 
 
Kopiona edellisen JTO:n yhteenvedosta: "Jackrussellinterrieripopulaation jalostuspohjan tilannetta voi-
daan yleisesti ottaen pitää hyvänä. Kuitenkin tiettyjä linjoja on käytetty liikaa jalostukseen niin, että 
yksittäisten koirien toisen tai kaikkien polvien yhteenlaskettu jälkeläismäärä nousee liian suureksi. Tämä 
on rodun sukulaistumisen suhteen suurin uhka. Kuitenkin rodusta löytyy eri sukuisia koiria, vaikka suku-
jen koko vaihtelee huomattavasti (ts. joissain on satoja yksilöitä, toisissa vain muutamia). Lisäksi rodun 
alkuperämaassa vaikuttaisi haplotyyppien perusteella olevan uusia jalostuslinjoja saatavilla". Englannin 
rekisteröinnit ja rotuunotot mahdollistavat edelleen uusien linjojen tuonnin ja onkin toivottavaa, että 
näitä rekisteröityjä jackrussellinterrierejä nähtäisiin myös Suomen jalostuskannassa. 
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyt-
tötarkoituksesta  
 
Rotumääritelmän mukaan jackrussellinterrierin käyttötarkoitus on olla hyvä työterrieri, joka kykenee 
maanalaiseen työskentelyyn sekä erinomainen seurakoira. Yleisvaikutelmasta mainitaan, että jackrus-
sellinterrieri on toimelias ja työtä tekevä terrieri, jolla on mahtava luonne. Rotumääritelmän käyttäyty-
minen/luonne –kohdassa sanotaan “Eloisa, valpas ja toimelias terrieri, jolla on tarkkaavainen ja älykäs 
ilme. Rohkea ja peloton, ystävällinen mutta tyynen itsevarma“. Sekä työterrierin, että seurakoiran omi-
naisuuksia toistetaan ja ne eivät ole mitenkään toisensa poissulkevia. “Mahtava luonne” saattaa viitata 
sosiaalisuuden lisäksi siihen, että jackrussellinterrierit eivät aina tunnu ymmärtävän olevansa pieniä 
koiria ja toimivat kuin ne painaisivat 10 kertaa enemmän kuin mitä ne painavat.  

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin  
 
Jackrussellinterriereissä on eroja, mutta tässä vaiheessa ne vaikuttaisivat olevan enemmän yksilö- kuin 
linjakohtaisia. Toisaalta kasvattajien jalostuskoirien valinnassa on havaittavissa erilaisia painotuksia 
(esim. seurakoira-, metsästys-, harrastusominaisuudet, näyttelymenestys, alkuperä), joten ei ole mah-
dotonta ajatella, että tulevaisuudessa nähtäisiin toisistaan eriytyneitä linjoja. 
 
Agilitykilpailuihin, tottelevaisuuskokeisiin ja rally-tokokilpailuihin osallistuneet vuosina 2008-2017 

Agility 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Koiria yht. 311 448 556 597 652 691 699 653 513 418 
Tuloksia yht. 2158 2582 2764 3278 3627 3957 3647 3191 2445 1919 
Keskim. Kilpailuja/koira 6,9 5,7 4,9 5,4 5,5 5,7 5,2 4,8 4,7 4,6 
Valionarvoja 2 8 5 8 puuttuu           

 Tottelevaisuuskoe  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
Koiria yht. 18 21 23 30 34 26 24 26 24 17 
Tuloksia yht 29 29 43 53 49 38 43 34 37 26 
Valioita yht (TVA)                     

 Rallytoko  2017  2016  2015  2014 
 Koiria yht. 61 37 35 15 

 Tuloksia yht. 126 74 64 22 
 Valioita yht.         

  
Edellisen jalostuksen tavoiteohjelman (2013-2017) tilastoissa agility oli suosituin harrastus rodun kes-
kuudessa ja sen mukaan noin 10 % populaatiosta starttasi agility-kisoissa. Agilityssa kilpailevien koirien 
lukumäärä on viidessä vuodessa vähentynyt ja vuoden 2017 kilpailussa startanneiden jackrussellinter-
rierien määrä on alin verrattuna kymmenen vuoden tilastoihin. Tähän voi olla syynä agilityn muuttumi-
nen yhä urheilullisemmaksi ja vaativammaksi lajiksi, jolloin agilityn harrastajat valitsevat rodun menes-
tymistavoitteidensa mukaan. 
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Samoin tottelevaisuuskokeisiin osallistuneiden koirien lukumäärä on viidessä vuodessa tasaisesti laske-
nut. Sen sijaan rally-tokon tultua viralliseksi lajiksi 2014, myös jackrussellinterrierin omistajat ovat löy-
täneet lajin. Vuonna 2015 rallytokossa kilpailevia koiria oli jo enemmän kuin tottelevaisuuskokeissa.  

Voitaneen arvioida, että kilpailujen ulkopuolella sekä näiden, että muiden lajien harrastajia on runsaas-
ti. Tilastollisesti näyttelyistä on kuitenkin tullut (näyttelykäyntien ja osallistuvien koirien lukumäärän 
perusteella) suosituin harrastus rodun piirissä viimeisten vuosien aikana. Luvuissa 4.2.4.3 Koiranäyttelyt 
ja 4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset käsitellään tarkemmin jackrussellinterrierien näyttelykäyntejä.  

Viimeisten vuosien aikana on tullut myös uusia lajeja ja harrastusmahdollisuuksia. Jackrussellinterriere-
jä löytyy esimerkiksi noseworkin harrastajista ja etsijäkoirista. Edelleen monet jackrussellinterrierien 
omistajat ovat usein myös hevosihmisiä, joten moni koira viettää aikaansa talleilla. Monia harrastuksia 
ei tilastoida ja niistä voisi saada lisätietoa kyselyllä. Jackrussellinterriereitä käytetään jonkin verran met-
sästykseen, mutta ainakaan käyttökoetulosten vähäisen määrän perusteella metsästys ei ole jackrussel-
linterrierin ensisijainen käyttötarkoitus. 

Käytännön metsästyskäytössä on joitakin jackrussellinterrierejä, joiden työskentelystä löytyy tietoa 
esimerkiksi erilaisista facebook-ryhmästä. Jackrussellinterrierien omistajajista osa harrastaa aktiivisesti, 
mutta suurin osa koirista viettää perhe- tai kotikoiran elämää. 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominai-
suuksien testaus ja/tai kuvaus  
 
Jackrussellinterrierillä ei ole PEVISA-ohjelmaan sisällytettyä luonteen, käyttäytymisen tai käyttöominai-
suuksien testausta. 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  
 
Jackrussellinterriereillä metsästyskäyttäytyminen on kokonainen ketju käyttäytymismalleja vaanimises-
ta saalin pyydystämiseen ja tappamiseen: 1) etsiminen, 2) tuijotus ja vaaniminen, 3) takaa-ajo, 4) tart-
tumispurenta, 5) tappopurenta, 6) paloittelu ja 7) syöminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jackrussellinter-
rierien pihassa pysyminen on heikkoa ja onnettomuusriski suuri. Muut pienet kotieläimet eivät välttä-
mättä sovi yhteen rodun kanssa, koska metsästysvietti voi kohdistua niihin. Sopivan kohteen puuttues-
sa metsästyskäyttäytyminen voi kohdistua myös omistajan kannalta sopimattomiin kohteisiin. Jackrus-
sellinterrierierit leikkivät usein niin, että lelu lopuksi pilkotaan, mikä on metsästyskäyttäytymisen vii-
meisiä vaiheita. Alkuperäisen käyttötarkoituksen vuoksi rodulla on käyttäytymistarpeita, jotka voi olla 
vaikea täysin huomioida ilman metsästyksen toteuttamista. Toisaalta metsästyskäyttäytymistä voi hyö-
dyntää esim. harrastuksissa (koira palkitaan heittämällä lelu, jonka se sitten ”metsästää”).  

Jonkinlaisen käsityksen rodusta ja sen käyttäytymisestä arjessa saa Jackrussellinterrierit -facebook-
ryhmää seuraamalla, johon kuuluu yli 8500 jäsentä. Jalostustoimikunta teki tammikuussa 2018 jackrus-
sellinterrierin luonne ja käyttäytyminen -kyselyn, johon tuli vastauksia yhteensä 469 kpl. Tämän kyselyn 
tuloksia avataan luvuissa 4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen ja 4.2.7. Yhteen-
veto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista. 

Kaiken kaikkiaan jackrussellinterrierin luonteesta ja käyttäytymisestä päivittäistilanteissa on edelleen 
suhteellisen vähän dokumentoitua tietoa. Luonnetta mittaaviin tapahtumiin on osallistunut vain hyvin 
pieni osa populaatiosta. 
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4.2.4.1. Luonnetesti ja BH-käyttäytymiskoe 

Rodun koirista 143 koiraa on luonnetestattu vuosien 2001-2017 aikana. Vuosien 2013-2017 aikana on 
testattu 47 koiraa, joista kaksi ei saanut tulosta ja yhden tulos ei ollut avattuna Koiranetissä. Keskimää-
rin vuosittain on luonnetestissä käynyt vain kahdeksan koiraa, joka on liian pieni määrä, jotta todella 
voitaisiin arvioida koko kannan luonteita tai sen kehityssuuntia. 2001-2012 tilastoissa kuuden koiran 
luonnetesti on keskeytetty ja kolmen tulos on hylätty. 2013-2017 kahden koiran luonnetesti keskeytet-
ty, yhtään ei hylättyä. 

Luonnetesti (LTE), koirien lukumäärä (jokainen koira vain kertaalleen) 
  2017 2016 2015 2014 2013 

LTE 4 koiraa 7 koiraa 12 koiraa 11 koiraa 10 koiraa 
LTE0 

     
LTE- 

   2 koiraa 
 

Yht. 4 koiraa 7 koiraa 12 koiraa 13 koiraa 10 koiraa 
 

Luonnetestin yhteenvetotaulukkoon (4.2.4.1) on korostettuna merkitty yleisimmät osa-alueen tulokset. 
Taulukossa on näkyvissä myös erot 2001-2012 ja 2013-2017 testattujen välillä. 

Vaikka luonnetestissä käyneiden lukumäärä on hyvin pieni suhteutettuna rodun koko populaatioon, 
alkaa kokonaisuutena näistä luonnetestituloksista muodostua kuva tyypillisestä jackrussellinterrierin 
luonnetestituloksesta. Pistemääriä tarkastellessa tämä ei kunnolla hahmotu, mutta kun tuloksia tarkas-
telee osa-alueessa arvioitavan reaktion tai käytöksen voimakkuuden mukaan (esim. puolustushalu välil-
lä hillitsemätön-haluton tai temperamentti häiritsevän vilkas – apaattinen), niin jackrussellinterrierille 
tyypilliset tulokset erottuvat. Tyypillistä tulosta ei pidä sekoittaa luonnetestin rodun ihanneprofiiliin, 
koska sellaista ei vielä ole jackrussellinterrierille määritelty. Luonnetestissä tyypillisesti jackrussellinter-
rierillä on kohtuullinen tai pieni toimintakyky; terävyys on pieni tai kohtuullinen ilman jäljellejäävää 
hyökkäyshalua ja myös puolustushalu on kohtuullinen tai pieni. Taistelunhalu vaihtelee kohtuullisesta 
molempiin suuntiin (pieneen tai suureen). Hermorakenne on lähes aina hieman rauhaton. Tempera-
mentti on vilkas tai erittäin vilkas, tosin vuosien 2013-2017 tuloksissa kohtuullisesti vilkkaiden määrä on 
lisääntynyt; kovuudessa yleisin tulos on hieman pehmeä, mutta myös kohtuullisen kovia ja pehmeitä 
koiria löytyy. Lähes kaikki ovat luokse päästäviä ja avoimia. Laukaisupelottomuus vaihtelee tyypillisesti 
laukausvarmasta laukauskokemattomaan. Vuoden 2013-2017 tuloksissa laukaisuvarmojen määrä on 
suhteessa testattujen määrään vähentynyt ja laukaisukokemattomien ja laukaisualttiiden kasvanut. 

Huomionarvoista on, että jackrussellinterrierille tyypillinen tulos on reaktioiden tai ominaisuuksien koh-
tuullisuus. Ääripäiden reaktiot, hallitsematon aggressiivisuus, pelokkuus tai toimintakyvyttömyys eivät 
vaikuttaisi olevan rodulle tyypillisiä.  

Vuosina 2005-2012 BH-käyttäytymiskokeeseen on osallistunut 12 jackrussellinterrieriä. Yksi koira sai 
hyväksytyn tuloksen toisella yrittämällä. Kaksi koiraa ei ole nollatuloksen jälkeen yrittänyt läpäistä käyt-
täytymiskoetta uudelleen. 2013-2017 aikana kokeeseen on osallistunut kuusi koiraa vuosina 2013, 2014 
ja 2016. Näistä neljä sai hyväksytyn tuloksen. Käyttäytymiskokeeseen osallistujamäärä on ollut rotua 
ajatellen hyvin pieni. 

Uutena testausmarkkinoilla on tutkimukseen perustuva koiran kongiton testauspaketti tuotenimellä 
Smart Dog. Sen on suorittanut 11 jackrussellinterrieriä. Tulokset jäävät koiran omistajalle, eikä siitä tule 
merkintää Koiranettiin. 
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4.2.4.1 Luonnetestitulokset osa-alueittain         

Toimintakyky (ker-
roin 15) 

+3 erittäin 
suuri +2 suuri 

+1 kohtuulli-
nen -1 pieni -2 riittämätön  

-3 toimintaky-
vytön 

2001-2012 0 8 44 18 4 0 
2013-2017 0 4 19 22 0 0 

Terävyys (kerroin 1) 

+2 suuri, 
ilman jäljelle 
jäävää hyök-
käyshalua 

+3 kohtuulli-
nen ilman 
jäljelle jäävää 
hyökkäysha-
lua 

+1 pieni ilman 
jäljelle jäävää 
hyökkäysha-
lua 

-1 pieni jäljel-
le jäävin 
hyökkäysha-
luin 

-2 kohtuulli-
nen jäljelle 
jäävin hyök-
käyshaluin 

-3 suuri jäljelle 
jäävin hyökkä-
yshaluin 

2001-2012 4 19 50 0 0 1 
2013-2017 1 9 35 0 0 0 

Puolustushalu (ker-
roin 1) 

-3 hillitsemä-
tön 

-2 erittäin 
suuri 

+2 suuri, 
hillitty      

+3 kohtuulli-
nen, hillitty +1 pieni   -1 haluton              

2001-2012 0 0 2 29 33 10 
2013-2017 0 0 1 10 20 14 

Taisteluhalu (ker-
roin 10) 

+3 erittäin 
suuri +2 suuri 

+1 kohtuulli-
nen -1 pieni -2 riittämätön  -3 haluton   

2001-2012 2 16 42 12 2 0 
2013-2017 0 9 27 9 0 0 

Hermorakenne 
(kerroin 35) 

+3 rauhalli-
nen ja varma 

+2 suhteelli-
sen rauhalli-
nen 

+1 hieman 
rauhaton   

-1 vähän 
hermostunut 

-2 hermostu-
nut 

-3 erittäin 
hermostunut 

2001-2012 0 3 68 3 0 0 
2013-2017 0 5 39 1 0 0 

Temperamentti 
(kerroin 15) 

-1 häiritsevän 
vilkas 

+1 erittäin 
vilkas +3 vilkas 

+2 kohtuulli-
sen vilkas 

-2 välinpitä-
mätön  -3 apaattinen 

2001-2012 4 22 41 7 0 0 
2013-2017 3 10 17 15 0 0 

Kovuus(kerroin 8) 
-1 erittäin 
kova +2 kova 

+3 kohtuulli-
sen kova 

+1 hieman 
pehmeä -2 pehmeä 

-3 erittäin 
pehmeä 

2001-2012 0 1 12 49 11 1 
2013-2017 0 1 5 32 6 1 

Luoksepäästävyys 
(kerroin 15) 

+1 mielistele-
vä 

+3 hyväntah-
toinen, 
H7luoksepää
stävä, avoin 

+2 luokse-
päästävä, 
hieman pi-
dättyväinen 

-1 selvästi 
pidättyväinen -2 hyökkäävä -3 salakavala 

2001-2012 0 64 9 1 0 0 
2013-2017 1 38 6 0 0 0 

          
Laukaisupelotto-
muus 

+++ laukaus-
varma 

++ laukaus- 
kokematon 

+paukku-
ärtyisä -laukaisualtis 

- -
laukausarka 

2001-2012 48 19 3 4 0 
2013-2017 18 16 2 7 1 
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4.2.4.2 MH-luonnekuvaus 

Alla olevassa taulukossa on jackrussellinterrierien MH-luonnekuvaustulokset. Osallistuneita koiria on 
vuosien 2009-2017 aikana ollut 120 koiraa, joista hyväksytyn tuloksen on saanut 113. Seitsemän koiran 
suorituksen on ohjaaja keskeyttänyt. MH-luonnekuvaukseenkaan ei ole jacrussellinterriereille luotu 
ihanneprofiilia. Alla olevassa tilastossa näkyy vahvennettuna yleisimmät reagointitavat kuvauksen eri 
osa-alueissa. 

 

 

MH-luonnekuvaustulokset osalueittain 2009-2017, 113 kuvauksen suorittanutta koiraa 

 1 2 3 4 5 
1a. KONTAKTI 
tervehtiminen 

torjuu kontaktia, 
murisee tai yrit-
tää purra 
0 kpl 

välttää kontaktia, 
väistää 
3 kpl 

hyväksyy kontak-
tin vastaamatta 
siihen, ei väistä 
8 kpl 

ottaa itse kontak-
tia tai vastaa 
siihen 
100 kpl 

mielistelevä kon-
taktinotossa, 
hyppii, vinkuu, 
haukkuu, jne. 
2 kpl 

1b. KONTAKTI 
yhteistyö 

ei lähde vieraan 
ihmisen mukaan/ 
eikokeilla 
4 kpl 

lähtee mukaan 
haluttomasti 
6 kpl 

lähtee mukaan, 
mutta ei ole kiin-
nostunut tes-
tinohjaajasta 
49 kpl 

lähtee mukaan 
halukkaasti, kiin-
nostuu testinoh-
jaajasta 
53 kpl 

lähtee mukaan 
hyvin innokkaasti, 
erittäin kiinnos-
tunut testinohjaa-
jasta 
1 kpl 

1c. KONTAKTI 
käsittely 

torjuu murisemal-
la ja/tai yrittää 
purra 
5 kpl 

väistää tai hakee 
tukea ohjaajasta 
15 kpl 

hyväksyy käsitte-
lyn 
76 kpl 

hyväksyy ja ottaa 
kontaktia 
15 kpl 

hyväksyy ja vas-
taa liioitetulla 
kontaktilla 
2 kpl 

2a. LEIKKI 1 
leikkihalu 

ei leiki – ei osoita 
kiinnostusta 
4 kpl 

ei leiki – osoittaa 
kiinnostusta 
13 kpl 

leikkii – aktiivi-
suus lisään-
tyy/vähenee 
52 kpl 

leikkii – aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen 
41 kpl 

leikkii- aloittaa 
erittäin nopeasti 
ja on hyvin aktii-
vinen 
3 kpl 

2b. LEIKKI 1 
tarttuminen 

ei tartu esinee-
seen 
11 kpl 

ei tartu, nuuskii 
esinettä 
42 kpl 

tarttuu esinee-
seen viiveellä tai 
etuhampailla 
26 kpl 

tarttuu heti koko 
suulla 
26 kpl 

tarttuu heti, nap-
paa esineen 
vauhdista 
8 kpl 

2c. LEIKKI 1 
puruote ja 
taisteluhalu 

ei tartu esinee-
seen 
50 kpl 

tarttuu viiveellä – 
irrottaa/pitää, ei 
vedä vastaan 
5 kpl 

tarttuu, vetää 
vastaan, mutta 
irrottaa ja tarttuu 
uudestaan/ kor-
jailee otetta  
42 kpl 

tarttuu heti koko 
suulla, vetää 
vastaan kunnes 
testinohjaaja 
irrottaa 
13 kpl 

tarttuu heti koko 
suulla, vetää, 
tempoo, ravistaa 
– kunnes tes-
tinohjaaja irrottaa 
3 kpl 
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3a. TAKAA-
AJO  
1 kerta 

ei aloita 
39 kpl 

aloittaa, mutta 
keskeyttää 
14 kpl 

aloittaa etenemi-
sen hitaasti, voi 
lisätä vauhtia, 
seuraa koko mat-
kan saalista 
23 kpl 

aloittaa kovalla 
vauhdilla pää-
määrähakuisesti, 
pysähtyy saaliille 
35 kpl 

aloittaa heti ko-
valla vauhdilla 
juosten saaliin 
ohi, voi kääntyä 
saaliille 
2 kpl 

3a. TAKAA-
AJO  
2 kerta 

47 klp 9 kpl 20 kpl 32 kpl 3 kpl 

 
 
3b. TARTTU-
MINEN  
1 kerta 

 
 
ei kiinnostu saa-
liista/ei juokse 
perään 
60 kpl 

 
 
ei tartu, nuuskii 
saalista 
41 kpl 

 
 
tarttuu saaliiseen 
epäröiden tai 
viiveellä 
4 kpl 

 
 
tarttuu heti saalii-
seen, mutta irrot-
taa 
7 kpl 

 
 
tarttuu heti saalii-
seen, pitää sitä 
suussaan vähin-
tään 3 sekunttia 
1 kpl 

3b. TARTTU-
MINEN 
2 kerta 

65 kpl 34 kpl 6 kpl 4 kpl 4 kpl 

4. AKTIVI-
TEETTITASO 

tarkkailematon, 
kiinnostumaton, 
passiivinen 
0 kpl 

tarkkailevainen, 
rauhallinen, voi 
istua, seistä tai 
maata 
28 kpl 

tarkkailevainen ja 
enimmäkseen 
rauhallinen, yksit-
täisiä toimintoja 
35 kpl 

tarkkailevainen, 
toiminnot tai 
rauhattomuus 
lisääntyy vähitel-
len 
40 kpl 

toiminnot vaihte-
levat nopeasti 
osion aika-
na/rauhaton koko 
ajan 
10 kpl 

5a. ETÄLEIKKI 
kiinnostus 

ei kiinnostu avus-
tajasta 
4 kpl 

tarkkailee avusta-
jaa, välillä taukoja 
49 kpl 

kiinnostunut 
avustajasta, seu-
raa ilman taukoja 
52 kpl 

kiinnostunut 
avustajasta, yksit-
täisiä lähtöyrityk-
siä 
7 kpl 

erittäin kiinnos-
tunut avustajasta, 
toistuvia lähtöyri-
tyksiä 
1 kpl 

5b. ETÄLEIKKI 
uh-
ka/aggressio 

ei osoita uh-
kauselkeitä 
110 kpl 

osoittaa yksittäi-
siä (1-2) uh-
kauselkeitä osion 
ensimmäisessä 
osassa 
2 kpl 

osoittaa yksittäi-
siä (1-2) uh-
kauselkeitä osion 
ensimmäisessä ja 
toisessa osassa 
1 kpl 

osoittaa useam-
pia uhkauselkeitä 
osion ensimmäi-
sessä osassa  
0 kpl 

osoittaa useam-
pia uhkauselkeitä 
osion ensimmäi-
sessä ja toisessa 
osassa 
0 kpl 

5c. ETÄLEIKKI 
uteliaisuus 

ei saavu avusta-
jan luo 
62 kpl 

saapuu linjalle 
aktiivisen avusta-
jan luo 
30 kpl 

saapuu piilossa 
olevan puhuvan 
avustajan luo 
11 kpl 

saapuu avustajan 
luo epäröiden tai 
viiveellä 
9 kpl 

saapuu avustajan 
luo suoraan ilman 
apua 
1 kpl 

5d.ETÄLEIKKI 
leikkihalu 

ei osoita kiinnos-
tusta 
74 kpl 

ei leiki – osoittaa 
kiinnostusta 
30 kpl 

leikkii – voi tart-
tua varovasti, 
mutta ei vedä 
3 kpl 

tarttuu, vetää 
vastaan, voi irrot-
taa ja tarttua 
uudelleen 
1 kpl 

tarttuu, vetää 
vastaan, ei irrota 
5 kpl 

5e. ETÄLEIKKI 
yhteistyö 

ei osoita kiinnos-
tusta 
82 kpl 

kiinnostuu, mutta 
keskeyttää 
2 kpl 

on kiinnostunut 
leikkivästä avusta-
jasta 
14 kpl 

kiinnostunut 
leikkivästä sekä 
passiivisesta 
avustajasta 
7 kpl 

houkuttelee myös 
passiivista avusta-
jaa leikkimään 
8 kpl 
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6a. YLLÄTYS 
pelko 

ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 
14 kpl 

kyykistyy ja py-
sähtyy 
14 kpl 

väistää kääntä-
mättä pois kat-
settaan haala-
reista 
76 kpl 

pakenee enintään 
5 metriä 
6 kpl 

pakenee enem-
män kuin 5 metriä 
3 kpl 

6b. YLLÄTYS 
puolus-
tus/aggressio 

ei osoita uh-
kauselkeitä 
83 kpl 

osoittaa yksittäi-
siä uhkauselkeitä 
23 kpl 

osoittaa useita 
uhkauselkeitä 
5 kpl 

osoittaa useita 
uhkauselkeitä ja 
muutamia hyök-
käyksiä 
2 kpl 

osoittaa useita 
uhkauselkeitä ja 
hyökkäyksiä, voi 
purra 
0 kpl 

6c.YLLÄTYS 
uteliaisuus 

menee haalarin 
luo, kun se on 
laskettu maahan / 
ei mene ajoissa 
22 kpl 

menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
puhuu kyykyssä 
ja houkuttelee 
koiraa 
48 kpl 

menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
seisoo sen edessä 
11 kpl 

menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
on edennyt puoli-
väliin 
14 kpl 

menee haalarin 
luo ilman ohjaa-
jan apua 
18 kpl 

6d. YLLÄTYS 
jäljellejäävä 
pelko 

ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeu-
den vaihtelua tai 
väistämistä 
89 kpl 

pieni niiaus tai 
liikkumisnopeu-
den vaihtelu jol-
lain ohituskerralla 
12 kpl 

pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohitusker-
ran jälkeen 
8 kpl 

niiaus tai nopeu-
denvaihtelu sa-
manlaisina vähin-
tään kahdella 
ohituskerralla 
4 kpl 

voimakas pelko, 
voi lisääntyä jo-
kaisella ohitusker-
ralla 
0 kpl 

6e. YLLÄTYS 
jäljellejäävä 
kiinnostus 

ei osoita kiinnos-
tusta haalariin 
74 kpl 

pysähtyy, haiste-
lee tai katselee 
haalaria yhdellä 
ohituskerralla 
32 kpl 

pysähtyy, haiste-
lee tai katselee 
haalaria vähin-
tään kahdella 
ohituskerralla 
7 kpl 

puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus vähe-
nee 
0 kpl 

puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa 
vähintään kahdel-
la ohituskerralla 
0 kpl 

7a. ÄÄNI-
HERKKYYS 
pelko 

ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 
7 kpl 

kyykistyy ja py-
sähtyy 
7 kpl 

väistää kääntä-
mättä pois kat-
settaan 
77 kpl 

pakenee enintään 
5 metriä 
7 kpl 

pakenee enem-
män kuin 5 metriä 
15 kpl 

7b. ÄÄNI-
HERKKYYS 
uteliaisuus 

ei mene katso-
maan 
16 kpl 

menee rä-
minälaitteen luo 
kun ohjaaja pu-
huu kyykyssä ja 
houkuttelee koi-
raa 
22 kpl 

menee rä-
minälaitteen luo 
kun ohjaaja sei-
soo sen vieressä 
10 kpl 

menee rä-
minälaitteen luo 
kun ohjaaja on 
edennyt puolivä-
liin 
18 kpl 

menee rä-
minälaitteen luo 
ilman apua 
47 kpl 

7c. ÄÄNI-
HERKKYYS 
jäljellejäävä 
pelko 

ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeu-
den vaihteluita 
tai väistämistä 
86 kpl 

pieni niiaus tai 
liikkumisnopeu-
den vaihtelu jol-
lain ohituskerralla 
9 kpl 

pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohitusker-
ran jälkeen 
13 kpl 

niiaus tai nopeu-
denvaihtelu sa-
manlaisina vähin-
tään kahdella 
ohituskerralla 
4 kpl 

voimakas pelko, 
voi lisääntyä jo-
kaisella ohitusker-
ralla 
1 kpl 

7d. ÄÄNI-
HERKKYYS 
jäljellejäävä 
kiinnostus 

ei osoita kiinnos-
tusta räminälai-
tetta kohtaan 
83 kpl 

pysähtyy, haiste-
lee tai katselee 
laitetta yhdellä 
ohituskerralla 
17 kpl 

pysähtyy, haiste-
lee tai katselee 
laitetta väh. kah-
della ohituskerral-
la 
12 kpl 

puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus vähe-
nee 
1 kpl 

puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa 
väh. kahdella 
ohituskerralla 
0 kpl 
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8a. AAVEET 
puolus-
tus/aggressio 

ei osoita uh-
kauselkeitä 
50 kpl 

osoittaa yksittäi-
siä uhkauselkeitä 
43 kpl 

osoittaa useita 
uhkauselkeitä 
16 kpl 

osoittaa useita 
uhkauselkeitä ja 
muutamia hyök-
käyksiä 
4 kpl 

osoittaa uh-
kauselkeitä ja 
useampia hyök-
käyksiä 
0 kpl 

8b. AAVEET 
tarkkaavai-
suus 

yksittäisiä vil-
kaisuja, ja sen 
jälkeen ei kiinnos-
tusta / ei kiinnos-
tu lainkaan 
2 kpl 

katselee aaveita 
silloin tällöin 
11 kpl 

tarkkailee aavei-
ta, pitkiä taukoja, 
kumpaakin puo-
let ajasta tai koko 
ajan toista  
55 kpl 

tarkkailee aavei-
ta, lyhyitä taukoja 
24 kpl 

tarkkailee mo-
lempia aaveita 
kok osion ajan 
21 kpl 

8c. AAVEET 
pelko 

on ohjaajan edes-
sä tai sivulla 
28 kpl 

on enimmäkseen 
ohjaajan edessä 
tai sivulla, pientä 
välimatkanottoa 
28 kpl 

on enimmäkseen 
ohjaajan edessä 
tai sivulla, vaihte-
lee paon ja kont-
rollin välillä 
13 kpl 

on enimmäkseen 
ohjaajan takana, 
vaihtelee paon ja 
kontrollin välillä 
12 

peruuttaa 
enemmän kuin 
taluttimen mitan 
tai lähtee paikal-
ta / pakenee 
32 kpl 

8d. AAVEET 
uteliaisuus 

menee katso-
maan, kun ohjaa-
ja on ottanut 
avustajalta hu-
pun pois / ei 
mene ajoissa 
41 kpl 

menee katso-
maan, kun ohjaa-
ja puhuu avusta-
jan kanssa ja 
houkuttelee koi-
raa 
20 kpl 

menee katso-
maan, kun ohjaa-
ja seisoo avusta-
jan vieressä 
16 kpl 

menee katso-
maan, kun ohjaa-
ja on edennyt 
puoleenväliin 
11 kpl 

menee katso-
maan ilman apua 
25 kpl 

8e. AAVEET 
kontaktinotto 
aaveeseen 

torjuu kontaktia / 
ei mene ajoissa 
19 kpl 

hyväksyy avusta-
jan tarjoaman 
kontaktin, mutta 
ei vastaa siihen 
0 kpl 

vastaa avustajan 
tarjoamaan kon-
taktiin 
7 kpl 

ottaa itse kontak-
tia avustajaan 
84 kpl 

innostunutta 
kontaktinottoa 
avustajaan, esim. 
hyppii tai vinkuu 
3 kpl 

9a. LEIKKI 2 
leikkihalu 

ei leiki – ei osoita 
kiinnostusta 
24 kpl 

ei leiki – osoittaa 
kiinnostusta  
12 kpl 

leikkii – aktiivi-
suus lisääntyy / 
vähenee 
44 kpl 

leikkii – aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen  
32 kpl 

leikkii – aloittaa 
erittäin nopeasti 
ja on hyvin aktii-
vinen 
1 kpl 

9b. LEIKKI 2 
tarttuminen 

ei tartu esinee-
seen 
29 kpl 

ei tartu, nuuskii 
esinettä 
22 kpl 

tarttuu esinee-
seen viiveellä tai 
etuhampailla 
33 kpl 

tarttuu heti koko 
suulla 
23 kpl 

tarttuu heti, nap-
paa esineen 
vauhdista 
6 kpl 

10. AMPUMI-
NEN 

ei häiriinny, ha-
vaitsee nopeasti 
ja sen jälkeen 
täysin välinpitä-
mätön 
24 kpl 

häiritsevyys li-
sääntyy lei-
kin/passiivisuude
n aikana, sen 
jälkeen välinpi-
tämätön 
13 kpl 

kiinnostuu lauka-
uksista, yleisöstä 
tms, mutta palaa 
leik-
kiin/passiivisuute
en 17 kpl 

keskeyttää leikin 
/passiiv., lukkiu-
tuu yleisö, lauka-
uksia tms koh-
den, ei palaa 
leikkiin/passiiv. 
33kpl 

häiriintynyt, pelo-
kas/ yrittää pae-
ta/ ohjaaja luo-
puu ampumisesta 
26 kpl 
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4.2.4.3 Koiranäyttelyt 

 
Näyttelyt ovat yksi suosituimmista harrastuksista. Vuonna 2005 ylitettiin 1000 näyttelykäynnin määrä ja 
vuonna 2014 näyttelykäyntejä oli jo yli 2000. 

Vuosina  2013 -2016  8863 jackrussellinterrieriä on saanut vähintään tuloksen T näyttelystä. Huolimatta 
näyttelyarvostelujen käyttäytymismainintojen lyhyydestä ja pintapuolisuudesta, ne muodostavat laajan 
jackrussellinterrierin käyttäytymistä kuvaavan aineiston. 

Mainintoja koiran käyttäytymisestä on vuosilta 2013-2016 yhteensä n. 2727 . 

Hylätty / EVA annettiin 36 kertaa. Positiivisissa maininnoissa kuvataan joko rodunomaista käytöstä tai 
hyvää luonnetta. Negatiiviset maininnat liittyvät yleisimmin pelokkuuteen tai vihaisuuteen (murina tai 
puremisen yrittäminen). Suurin osa 2477 kpl näyttelyarvostelujen luonnemaininnoista on positiivisia 
mainintoja. 

 

4.2.5. Käyttö- ja koeominaisuudet 
 

Rotumääritelmän mukaan jackrussellinterrieri on yksi niistä 1800-luvulla kehitetyistä kettuterrierikan-
noista, jotka oli tarkoitettu “juoksemaan kettukoirien kanssa ja menemään maanalaisiin luoliin jahtaa-
maan kettuja ja muuta riistaa”. Jackrussellinterrieri on näistä matalajalkaisin ja sen on myös sanottu 
olevan “bagman’s dog” (laukkumiehen koira). Tällä tarkoitettiin sitä, että koira vietiin saaliseläimen 
pesälle hevosen satulassa tai repussa. 

Jackrussellinterrierin tulisi joko ajaa saaliseläin (Suomessa esim. supikoira tai kettu) ulos maanalaisesta 
pesästään tai pitää haukkuen saalis paikallaan, kunnes metsästäjä ehtii kaivaa pesän auki. Riistan koh-
datessaan jackrussellinterrierin tulisi osoittaa terävyyttä, rohkeutta ja periksiantamattomuutta. Maan 
alla työskennellessään sen pitää myös pystyä itsenäiseen päätöksentekoon, mutta samalla totella met-
sästäjän käskyjä. Jackrussellinterriereitä on myös rotumääritelmän mainitsemien käyttötarkoitusten 
lisäksi käytetty esim. talleilla rottien ja muiden jyrsijöiden tappajina.  

Jackrussellinterrieri Suomessa on ensisijaisesti käyttötarkoitukseltaan seura- ja harrastuskoira. Jackrus-
sellinterrieriä kyllä käytetään pienpetojen metsästykseen, mutta metsästyskäyttö on hyvin rajallista. 
Kasvattajien kesken on myös huomattavia mielipide-eroja siitä, mitä käyttötarkoitusta tulisi painottaa ja 
onko metsästysominaisuuksien säilyttäminen tarpeellista ja missä määrin. Osalle metsästykseen ja luo-
lakoirien taipumiskokeeseen osallistumiseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Tämä voi vähentää käyt-
tökokeisiin osallistuvien koirien määrää.  

Rodun käyttöominaisuuksia voidaan mitata luolakoirien taipumuskokeella (LUT) sekä luonnon metsäs-
tyskokeella (LUME). Säännöissä todetaan ”Luolakoirien taipumuskokeen (LUT) tarkoitus on jalostustyön 
suunnittelua varten selvittää koirien taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn.” Vastaavia tilasto-
ja luolakoirakokeista ei ole saatavilla rodun alkuperämaasta Englannista, eikä kehittäjämaa Australiasta. 
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Luolakoirien taipumuskoe (LUT), metsästyskoe (LUME) ja luonnonluolatarkastus 
(LUO) 2013-2017 
LUT 2017 2016 2015 2014 2013 
LUTA 5 tulosta 2 tulosta 5 tulosta 7 tulosta 4 tulosta 
  5 koiraa 2 koiraa 5 koiraa 7 koiraa 4 koiraa 
LUTB 14 tulosta 2 tulosta 14 tulosta 18 tulosta 19 tulosta 
  10 koiraa 2 koiraa 9 koiraa 11 koiraa 13 koiraa 
LUTC 16 tulosta 5 tulosta 7 tulosta 13 tulosta 12 tulosta 
  13 koiraa 5 koiraa 6 koiraa 7 koiraa 8 koiraa 
LUTD 4 tulosta 2 tulosta 

 
3 tulosta 7 tulosta 

  4 koiraa 2 koiraa 
 

2 koiraa 7 koiraa 
LUT0 10 tulosta 5 tulosta 2 tulosta 5 tulosta 1 tulosta 
  7 koiraa 4 koiraa 2 koiraa 5 koiraa 1 koiraa 
LUT- 12 tulosta 6 tulosta 10 tulosta 11 tulosta 11 tulosta 
  11 koiraa 5 koiraa 8 koiraa 9 koiraa 8 koiraa 
Yhteensä 61 tulosta 22 tulosta 38 tulosta 57 tulosta 54 tulosta 
  50 koiraa 20 koiraa 30 koiraa 41 koiraa 41 koiraa 

osall. koirat 28 koiraa 16 koiraa 18 koiraa 21 koiraa 24 koiraa 

KVA-L 3     2 6 

      LUME 2017 2016 2015 2014 2013 
LUME1 

 
1 tulosta 2 tulosta 2 tulosta 2 tulosta 

    1 koiraa 2 koiraa 2 koiraa 2 koiraa 
LUME0 

   1 tulosta 
 

        1 koiraa   
LUME- 

  1 tulosta 1 tulosta 
 

      1 koiraa 1 koiraa   
Yhteensä 0 tulosta 1 tulosta 3 tulosta 4 tulosta 2 tulosta 
  0 koiraa 1 koiraa 3 koiraa 4 koiraa 2 koiraa 
KVA-M     2     

      LUO 2017 2016 2015 2014 2013 
LUO1 7 tulosta 4 tulosta 11 tulosta 12 tulosta 8 tulosta 
  7 koiraa 4 koiraa 11 koiraa 12 koiraa 8 koiraa 
LUO0      
Yhteensä 7 koiraa 4 koiraa 11 koiraa 12 koiraa 8 koiraa 
 

 
4.2.6. Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

4.2.6.1 Jackrussellinterrierin luonne ja käyttäytyminen -kysely 12/2017 

Yhdistys laati joulukuussa 2017 kyselyn jackrussellinterrierien luonteesta ja käyttäytymisestä. Kyselyyn 
vastattiin lyhyessä ajassa todella ahkerasti, ja saimme yhteensä 469 vastausta jackrussellinterrierien 
omistajilta. Kysely oli vastattavissa sekä yhdistyksen kotisivuilla että Facebookin suljetussa Jackrussellin-
terrierit-ryhmässä.  
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Kyselyn tuloksissa ovat mukana 19.12.2017 mennessä saapuneet vastaukset. Vastauksia on saatu tä-
män jälkeen runsaasti lisää, joten myöhemmin on mahdollista laatia jopa kattavampi tuloskoonti. 

Vastauksia saatiin yhteensä 469 kpl. 249 kpl (53,1 %) vastauksista koski narttuja ja 220 kpl (46,9 %) 
uroksia. Tuloksiin otettiin mukaan yli 6kk ikäiset koirat. Vastauksia saatiin kattavasti eri-ikäisistä jackrus-
sellinterriereistä.  
 
Tutkimuksen ikäjakauma (kpl-määrät):  
 

 
 
Kysely koostui kymmenestä pakollisesta monivalintakysymyksestä, joihin jokaiseen sai halutessaan an-
taa omin sanoin lisätietoa. Lisäksi lopuksi sai vielä kuvailla oman jackrussellinterrierinsä luonnetta ja 
käyttäytymistä omin sanoin.  Monivalintakysymykset olivat pakolliset, joten niihin saatiin 469 vastausta 
kuhunkin. Lisätietoja monivalintakysymyksiin tuli vaihtelevasti. Lopun vapaaehtoiseen avoimeen kysy-
mykseen vastaajat vastasivat myös aktiivisesti. Lopun avoimeen kysymykseen vastauksia saatiin 362 kpl. 
Liitteenä tutkimuslomake.  

Kysymys 1: Ääni- tai paukkuarkuus  

 todella voimakkaasti 6,6 % (31 kpl) 
 melko paljon 15,8 % (74 kpl) 
 hieman 32,6 % (153 kpl) 
 ei ole lainkaan 45,0 % (211 kpl) 

Ilotuliteraketit olivat yleisin paukkuarkuudelle mainittu syy (41 kpl). Ukkosen mainitsi 13 vastaajaa. Mui-
ta hajanaisia kommentteja saivat ovikello, keittiön kolinat ja muut kovat kolaukset, pamaukset, lauka-
ukset, moottoriajoneuvot, työkoneet ja suihkukoneet.  

Kuudessa vastauksessa todettiin koiran alkaneen pelätä ääniä vasta vanhemmalla iällä. Lisäksi neljä 
vastaajaa totesi koiran paukkuarkuuden alkaneen siitä, kun se oli pentuna pelästynyt ilotulitteita. Vaik-
ka tulosten perusteella 45 % jackrussellinterriereistä ei ole lainkaan ääni- tai paukkuarkoja, 55% vastan-
neista kertoo koiransa reagoivan jollakin tavalla ääniin. Eli jackrussellinterrierin (kuten muidenkin koiri-
en) kanssa kannattaa toimia viisaasti, eläinlääkäreiden ja Kennelliitonkin jakamien toimintaohjeiden 
mukaisesti mm. ilotuliteajankohtina, jotta ongelmallisilta seuraamuksilta vältyttäisiin.  
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Kysymys 2: Aggressiivisuus muita koiria kohtaan 

 todella voimakkaasti 2,6 % (12 kpl) 
 melko paljon 8,7 % (41 kpl) 
 hieman 41,8 % (196 kpl) 
 ei ole lainkaan 46,9 % (220 kpl) 

Aggressiivisuutta esiintyy vastausten perusteella eniten ohitustilanteissa ulkoilun yhteydessä. Yleisim-
min mainittiin koiran aggressiivisuus nimenomaan samaa sukupuolta olevaa vierasta koiraa kohtaan (43 
mainintaa); nartut ovat aggressiivisia vieraita narttuja kohtaan ja urokset taasen uroksia kohtaan.  

Monilla jackrusselleilla (32 mainintaa) taasen oli aggressiota joitakin tietyn tyyppisiä koiria kohtaan; 
mainittiin isot koirat, mustat tai tummat koirat tai tietyn rodun edustajat (mm. saksanpaimenkoira sai 
muutamia mainintoja). Lisäksi 13 mainintaa koski tilannetta, jossa toinen koira aloittaa ärinän; eli nämä 
jackrussellinterrierit eivät itse aloita ärinää, mutta provosoituvat kyllä toisen koiran aggressiivisesta 
käytöksestä.   

Ohitustilanteiden lisäksi aggressiivisuutta muita koiria kohtaan aiheuttavat myös ruokailutilanteet ja 
huomiohakuisuus tai ”mustasukkaisuus”. Näitä mainintoja oli muutamia.  

Joillakin jackrusselleilla näyttäisi kyselyn mukaan olevan tietynlaisia päähänpinttymiä ja ajoittain hie-
man arvaamatontakin käytöstä. Muutamat vastaajat kertoivat elämän helpottuneen sen jälkeen, kun 
perhe oppi ennakoimaan tilanteita koiransa kanssa. Kyselyn tulosten perusteella voi todeta, että kan-
nattaa panostaa jackrussellin koulutukseen; on tärkeää opettaa pennusta asti koiraa rauhallisesti koh-
taamaan erilaisia tilanteita ja erilaisia koiria, olla välittämättä muista koirista. Kannattaa panostaa ohi-
tustilanteiden harjoitteluun.   

Kysymys 3: Aggressiivisuus lapsia kohtaan 

 todella voimakkaasti 0,9 % (4 kpl) 
 melko paljon 1,5 % (7 kpl) 
 hieman 8,5 % (40 kpl) 
 ei ole lainkaan 89,1 % (418 kpl) 

Selkeästi suurin osa, eli 89,1 % (418 kpl) vastanneista kertoi, että koira ”ei ole lainkaan” aggressiivinen 
lapsia kohtaan.  Lisäksi hyvin monissa vastauksissa oli lisätietona: ”Päinvastoin! Koirani rakastaa lapsia!”  

4 vastaajaa, eli kaikki ”todella voimakkaasti” -vastauksen valinneet, kertoi koirallaan olevan todella 
voimakasta pelkoaggressiota lapsia kohtaan. Monet ”melko paljon” tai ”hieman” vastanneet tarkenta-
vat, että ennemminkin koira on varautunut ja pelokas lapsia kohtaan kuin aggressiivinen. Muutama 
mainitsee, ettei koira osaa rauhoittua lasten läheisyydessä.  

Kuusi vastaajaa kertoo, että pelokkuus lapsia kohtaan johtuu siitä, ettei koira ole tottunut lapsiin. 
”Omistajan oma vika, kun ei ole opetettu olemaan lasten kanssa”, toteavat he. Kaksi vastaajaa toteaa, 
että lapsi on joskus arvaamattomalla käytöksellään pelästyttänyt koiran, mistä koiralle on jäänyt pelko 
lapsia kohtaan. 

Aggressiivisuus tai pelko ilmenee vastaajien mukaan väistämisenä ja murinana. 

Seitsemän vastaajaa toteaa koiransa olevan varautunut vain vieraita lapsia kohtaan. Oman perheen 
lasten kanssa kyseiset koirat tulevat oikein hyvin toimeen.  
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Kannattaa näin ollen totuttaa jackrussellinsa jo pennusta saakka lapsiin oikeaoppisesti; rauhallisesti ja 
valvotuissa olosuhteissa, jotta pelkotiloja aiheuttavia tilanteita ei pääsisi syntymään. Lapsia tulee myös 
muistuttaa, kuinka koiran kanssa toimitaan. Lasten äkkipikaiset ja vääränlaiset lähestymiset saattavat 
aiheuttaa etenkin lapsiin tottumattomille koirille pitkäikäiset traumat. 

Kysymys 4: Eroahdistus eli häiriökäyttäytyminen yksin ollessa 

 todella voimakkaasti 0,9 % (4 kpl) 
 melko paljon 3,4 % (16 kpl) 
 hieman 15,6 % (73 kpl) 
 ei koe lainkaan 80,2 % (376 kpl) 

Eroahdistus ei näyttäisi olevan laaja ongelma jackrusselleilla. Muutamissa vastauksissa mainittiin ero-
ahdistuksen ilmenevän levottomuutena, ulvomisena, läähättämisenä, merkkailuna, pieninä tihutöinä ja 
vinkumisena. Monessa vastauksessa todettiin, että häiriökäyttäytymistä oli ollut koiran ollessa nuorem-
pi, mutta iän myötä ongelma oli poistunut.  

Yksin jäämistä kannattaakin alkaa harjoittelemaan heti pennun tultua taloon; pienin askelin, eleettö-
mästi, yksinoloaikaa pikkuhiljaa pidentäen.  

Kysymys 5: Varautuneisuus/jännittyneisyys uusissa tilanteissa 

 todella voimakkaasti 1,1 % (5 kpl) 
 melko paljon 7,0 % (33 kpl) 
 hieman 39,7 % (186 kpl) 
 ei ole lainkaan 52,2 % (245 kpl) 

Muutamat vastaajat kertoivat koiransa jännittävän uusissa tilanteissa; lähestyvän uusia asioita uteliaasti 
mutta varovasti, ollen ystävällinen ja alistuva. Muutamassa vastauksessa mainittiin etenkin 
lääkärikäyntien ja autoilun jännittävän koiraa. 
 
Kysymys 6: Varautuneisuus vieraita ihmisiä kohtaan 

 todella voimakkaasti 1,9 % (9 kpl) 
 melko paljon 4,7 % (22 kpl) 
 hieman 19,2 % (90 kpl) 
 ei ole lainkaan 74,2 % (348 kpl) 

Suurin osa, 74,2 % (348 kpl) vastanneista kertoi, että koira ”ei ole lainkaan” varautunut vieraita ihmisiä 
kohtaan. Kuudessa vastauksessa todettiin, että koira saattaa olla varautunut joitakin tietyntyyppisiä 
ihmisiä kohtaan. Kahdeksassa vastauksessa todettiin koiran olevan epäluuloinen miehiä kohtaan. 
Humalaiset ihmiset saattavat myös aiheuttaa varauksellisuutta. Muutamissa vastauksissa todettiin 
lisäksi, että koira käy kyllä haistamassa vieraita, mutta ei kaipaa vieraitten silittelyjä. Koira saattaa jopa 
väistää vieraita, eikä anna silittää 
 
Kysymys 7: Riistavietti 

 todella voimakkaasti 14,9 % (70 kpl) 
 melko paljon 31,1 % (146 kpl) 
 hieman 44,3 % (208 kpl) 
 ei ole lainkaan 9,6 % (45 kpl) 

Yleisesti ottaen valtaosalla jackrusselleista on riistaviettiä, ja omistajat pitävät sitä hyvänä asiana. Hyvin 
voimakaskin riistavietti nähdään miltei kaikissa vastauksissa positiivisena asiana, mitä se toki onkin, sillä 
onhan se juurikin sitä toimintaa, johon jackrussellinterrieri on alunalkaen tarkoitettu. Toki muutamissa 
vastauksissa todetaan myös asian toinen puoli; joillakin jackrussellinterriereillä on niin voimakas riista-
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vietti, ettei koiraa voi omistajan mukaan pitää lainkaan vapaana. ”Lähtee kuin ohjus”, todetaan muuta-
missa vastauksissa, ja mainitaan myös, että ”olisi mukava pitää koiraa irti, mutta se ei onnistu voimak-
kaan riistavietin vuoksi”. Kymmenessä vastauksessa todetaan, että ”vaikka koiralla onkin voimakasta 
riistaviettiä, voi sitä kuitenkin pitää irti, sillä koira tulee takaisin pyydettäessä”.  

Kysymys 8: Syttyvyys 

 voimakkaasti syttyvää sorttia 27,1 % (127 kpl) 
 melko syttyvää sorttia 46,3 % (217 kpl) 
 ei kovinkaan syttyvää sorttia 23,2 % (109 kpl) 
 koira on itse rauhallisuus aina 3,4 % (16 kpl) 

73 vastaajaa mainitsi koiransa syttyvän leluista, eli palloista, kepeistä ja vinkuleluista jne. Erikseen pallot 
mainitsi jopa 66 vastaajaa. ”Pallohulluus” oli usein käytetty termi. Muita mainittuja syttymistä aiheutta-
via asioita ja tekijöitä olivat: ohikulkijat (10 kpl), roiskuva vesi/lumi/lentävät lehdet (8 kpl), agility (9 kpl), 
autot/mopot/traktorit (5 kpl), skeittaajat, rullaluistelijat (3 kpl) sekä kissat, vieraiden tulo ja postin tulo. 
Myös tässä yhteydessä mainittiin riistaviettisten koirien syttyvän riistasta.  

”Pallohulluus” käsitteenä tuli hyvin usein esiin tutkimuksessa. Samoin adhd-termi. Terrierin ja jackrus-
sellinterrierin kuuluukin olla ”syttyvää sorttia”, mutta omistajan täytyy muistaa harjoitella myös rau-
hoittumista. Leikkiminen ja riehuminen ovat välillä paikallaan, mutta sitten myös on osattava lopettaa. 
Kannattaa pennusta asti harjoitella rauhoittumista ja leikkimisen lopettamista. Ja kannattaa suosia mie-
luummin aivo- ja nenätyöskentelyleikkejä kuin heitto/noutoleikkejä – eli mieluummin pallon etsintää 
kuin pallon heittelyä.  

Kysymys 9: Rauhoittuminen 

 tällä hetkellä ongelmia rauhoittumisen suhteen 9,4 % (44 kpl) 
 on ollut ongelmia rauhoittumisen suhteen, mutta koulutus on tuottanut tulosta ja nyt koira 

osaa rauhoittua 27,5 % (129 kpl) 
 aina osannut rauhoittua, eikä koira ole tarvinnut siihen koulutusta 63,1 % (296 kpl) 

 
Monissa vastauksissa tuli esiin, että koira osaa olla kotona hyvinkin rauhallinen, jopa ”sohvaperuna”, 
mutta ulkona koira käyttäytyy aivan eri lailla (on mm. remmirähjäämistä ja liikaa vauhtia).  

Kysymys 10: Eläminen koiran kanssa 

 todella haastavaa 0,4 % (2 kpl) 
 melko haastavaa 3,4 % (16 kpl) 
 melko helppoa 38,8 % (182 kpl) 
 todella helppoa 57,4 % (269 kpl) 

Eli vaikka jackrusselleilla on vauhtia, erinäisiä päähänpinttymiä, riistaviettiä tai esimerkiksi remmiräh-
jäämistä, kyselyn tulosten mukaan jopa 96,2 % vastaajista kokee jackrussellin kanssa elämisen ”melko 
helpoksi” tai ”todella helpoksi”. ”Melko haastavana” tai ”todella haastavana” elämistä koiransa kanssa 
pitää vain 3,8 % vastanneista. 

Haastavana elämistä pitävät vastaajat mainitsevat syiksi koiran yliaktiivisuuden, reaktiivisuuden, jännit-
tyneisyyden tai aggressiivisuuden tietyissä tilanteissa, ääni-/paukkuarkuuden, remmirähinän sekä erilai-
set rauhoittumisongelmat. Aggressiivisuusongelmasta kärsivät kertovat elämän helpottuneen sen jäl-
keen, kun he olivat oppineet ennakoimaan tilanteita. Useissa vastauksissa tulikin ilmi, että omistaja 
tiedosti koiran ongelmat tai syttymistä aiheuttavat tilanteet, ja perheessä oltiin opittu elämään näiden 
”oikkujen” kanssa.  
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Avoimet vastaukset 

Lopuksi vastaaja sai halutessaan kertoa omin sanoin koiransa luonteesta ja käyttäytymisestä. Avoimia 
vastauksia käsittelevässä osuudessa prosenttiosuudet on laskettu avoimeen kysymykseen vastanneista. 
Avoimia vastauksia tuli 362 kpl. Sanallisia kuvailuja, erilaisia adjektiiveja, tuli paljon erilaisia, ja tuloksiin 
on yhdistetty vastauksia teemoittain. Esimerkiksi jos yhdessä vastauksessa koiran mainitaan olevan 
”kiltti”, ”sympaattinen” ja ”ystävällinen”, lasketaan nämä yhdeksi vastaukseksi kohtaan ”Kilt-
ti/ystävällinen/lempeä/sympaattinen/miellyttämisenhaluinen”.  

Näillä sanoilla omistajat kuvailevat jackrussellinterrierinsä luonnetta ja käyttäytymistä:  

39,2 % (142 kpl)  riehakas/energinen/reipas/vilkas/valpas/vauhdikas/aktiivinen 
32,6 % (118 kpl)  kiltti/ystävällinen/lempeä/sympaattinen/miellyttämisenhaluinen 
28,7 % (104 kpl)  kaikessa mukana/aina valmiina/innolla mukana/touhuilija/leikkisä 

25,4 % (92 kpl)  seurankipeä/rakastava/läheisyydenkipeä/ ihmisrakas/kainaloinen/sylivauva 
20,4 % (74 kpl) sosiaalinen/kaikkien kaveri/avoin/seurallinen 
20,2 % (73 kpl)  iloinen 
20,2 % (73 kpl) rauhallinen 
14,1 % (51 kpl)  helppo/ongelmaton/harmiton/mutkaton/luotettava/uskollinen/lojaali 
12,2 % (44 kpl)  oppivainen/helposti koulutettava/oppii nopeasti 
12,2 % (44 kpl)  syttyvä/terrieriluonne/täpäkkä/kipakka/tempperamenttinen/reaktiivinen 

9,7 % (35 kpl)  viisas/älykäs/fiksu 
8,6 % (31 kpl)  ihana/kiva/mukava/mahtava 
7,5 % (27 kpl) herkkä/pehmeä 
7,5 % (27 kpl)  sopeutuvainen/tasapainoinen/stabiili/tervepäinen 
7,2 % (26 kpl)  arka/pelokas/epävarma/varovainen/alistuva/stressaava 
6,6 % (24 kpl)  tottelevainen/kuuliainen 
6,4 % (23 kpl) itsepäinen/jääräpäinen/valikoiva kuulo 
6,4 % (23 kpl)  itsevarma/hyvä itsetunto/iso ego/oman arvonsa tunteva 
5,5 % (20 kpl) utelias 
5,3 % (19 kpl)  rohkea/urhea 

2,5 % (9 kpl) hitaasti lämpiävä 
2,2 % (8 kpl)  arvaamaton 
1,9 % (7 kpl)  puolustushaluinen/reviiritietoinen 
1,4 % (5 kpl) ovela/ketku 
1,4 % (5 kpl) sinnikäs/sitkeä/kestävä 
1,4 % (5 kpl) tarkkailija 
1,1 % (4 kpl)  vetäytyvä/tykkää olla omissa oloissa 

 

Nämä olivat adjektiiveja, jotka oletettavasti vastaajilla tuli ensimmäisenä mieleen koiraansa kuvailles-
saan, joten varmastikin moni asia jäi sanomattakin. Mutta näistä saa hyvän käsityksen siitä, mitä ajatuk-
sia ja tunteita jackrussellinterrierit omistajissaan herättävät.  

Lisäksi mainittakoon, että 3,6 %:ssa avoimista vastauksista käytettiin hyvinkin ylistäviä sanoja, kuten 
”täydellinen”, ”paras koira ikinä”, ”paras”, ”maailman ihanin” ja ”luonne täyskymppi”. 

6,1 % avoimeen kysymykseen vastanneista mainitsi koirassansa olevan kaksi puolta: Kotona rauhallinen, 
jopa ”sylikoiramainen sohvaperuna”, mutta sitten ulkona koiran kerrottiin olevan kuin eri koira, joka 
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syttyy täysillä tekemään, on vauhdikas ja joissakin tapauksissa remmirähjä ja kuvattiin jopa sanalla ”pe-
to”. 3,0 % avoimeen kysymykseen vastanneista kertoi koiransa olevan ”rauhallinen russeliksi” tai ”rus-
seliksi helppo”.  

Lopuksi  

Jackrussellinterrieri on melko ”alkukantainen” rotu; jackrussellinterrierillä on aimo annos metsästysviet-
tejä ja energiaa. Tällainen koira asettaa omat vaatimuksensa omistajalleen. Pienestä koostaan huoli-
matta jackrussellinterrieri tarvitsee johdonmukaisen koulutuksen ja aktiivisen kodin. Jackrussellinter-
rieriä ei saa päästää kodin kuninkaaksi, ja se vaatii paljon liikuntaa ja myös aivojumppaa, jotakin uuden 
oppimista. Näin ollen tämä rotu vaatii omistajaltaan paljon systemaattista työtä ja hyvää, positiivista 
johtajuutta, jotta jackrussellinterrierin saa koulutettua kunnon koirakansalaiseksi.  

Joillakin jackrusselleilla havaitaan jonkinasteista ongelmakäyttäytymistä. Ongelmakäyttäytymisten syy-
nä lienee yleisimmin johtajuusongelma ja sitä kautta vajavainen koulutus. Koiran kouluttaminen on 
pitkäjänteistä työtä. Ensiarvoisen tärkeää on opettaa koiralle se, mikä on oikein. Yhtä tärkeää on osoit-
taa koiralle se, mikä ei ole sallittua ja mihin asioihin ei tarvitse reagoida. Koirat ovat eläimiä, eivätkä ne 
synnynnäisesti ymmärrä, miten ihminen haluaisi niiden käyttäytyvän. Tämän ymmärryksen saavuttami-
seen tarvitaan johdonmukaisuutta, systemaattista koulutusta ja myös palkitsemista. Toistoja, toistoja ja 
toistoja. Koira hallitsee asiat vasta kun sen kanssa on harjoiteltu onnistuneesti, usein ja eri ympäristöis-
sä. Ilman huolellista kouluttamista koiralta ei voi vaatia mitään. 

Tokikaan kaikki ongelmakäyttäytymiset eivät johdu johtajuusongelmasta tai vajavaisesta koulutuksesta. 
On myös sairauksia, jotka saattavat aiheuttaa koiralle kiputiloja, jotka puolestaan aiheuttavat hallitse-
mattomia muutoksia käyttäytymisessä. Tällaisia kipua aiheuttavia sairauksia ovat muun muassa selkä-
muutokset, aivojen toimintaan vaikuttavat sairaudet kuten epilepsia tai näkökykyyn vaikuttavat sairau-
det kuten katarakta ja linssiluksaatio, joka voi aiheuttaa myös voimakasta kipua silmissä.  

Koiran rauhallisuus mainittiin monissa vastauksissa. Useissa vastauksissa mainittiin eritoten, että koira 
on ”helppo russeliksi” tai ”rauhallinen russeliksi”. Vaikuttaa siltä, että monissa tapauksissa jackrussellin-
terrierin omistajat ovat koiraa hankkiessaan varautuneet korkeampaan aktiivisuustasoon, kuin mikä 
koiralla lopulta on ollut. Eli koira oli rauhallisempi ja helpompi kuin mihin perheessä oli varauduttu. 
Onhan jackrusselinterrierillä maine vauhdikkaana ja ei-niin-helppona rotuna. Toisaalta taasen, jos per-
heessä on hyvin valmistauduttu jackrussellinterrierin tuloon ja on tiedostettu, että rodulla riittää ener-
giaa ja vauhtia ja näin ollen koiran koulutus on hoidettu oikeaoppisesti, vähennetään huomattavasti 
koiran ongelmakäyttäytymisen mahdollisuutta ja saatetaan kokea, että koira on ”rauhallinen tai hyvä-
käytöksinen russeliksi”, eli se on osattu kouluttaa oikein.  

Jackrussellinterrierin rotumääritelmässä rodun käyttäytymistä ja luonnetta kuvataan lyhyesti näin: 
”Eloisa, valpas ja toimelias terrieri, jolla on tarkkaavainen ja älykäs ilme. Rohkea ja peloton, ystävällinen 
mutta tyynen itsevarma.” 

Luonne- ja käyttäytyminen -kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että rotumääritelmän luonne-
kuvaus pitää hyvin paikkansa. Jackrussellinterrierien omistajat vaikuttavat pitävän koiraansa reippaana, 
eloisana, ystävällisenä ja toimeliaana. Omistajat tuntuvat olevan hyvinkin tyytyväisiä koiraansa. Tyyty-
väisiä ovat myös ne omistajat, jotka mainitsevat koiransa olevan hyvin aktiivinen, riistaviettinen tai 
vaikka koiralla olisi ongelmia esimerkiksi rauhoittumisen suhteen.  

 



44 

4.2.6.2 Lisääntymiskäyttäytyminen ja lisääntyminen 

Vuodesta 2011 lähtien on rotuyhdistyksen kotisivuilla olleet sekä pentuekysely että terveyskysely, joihin 
voi vastata myös nimettömänä. Osittain vastaajajoukko näissä kahdessa kyselyssä on varmasti samaa. 
Molemmissa kyselyissä kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista, ja näin ollen kyselyjen vas-
tausmäärät ja kysymysten vastausten määrät eivät ole samat.  

Pentuekyselyyn on saatu 2017 vuoden loppuun mennessä yhteensä 382 vastausta. Tässä JTO:ssa käsi-
tellään pääasiassa vastauksia liittyen vuosiin 2013-2017. Eli aikaisempia vuosia koskevat vastaukset 
jätetään nyt huomioimatta. Ne löytyvät avattuna edellisestä JTO:sta.   

Synnytyskyselyyn on saatu 2013-2017 yhteensä 110 vastausta.  

Tässä luvussa kerrotut luvut ja prosenttiosuudet viittaavat em. kyselyihin, ellei toisin mainita. Koska 
kyselyihin on vastannut rajallinen määrä kasvattajia ja koiranomistajia, eivät kyselyiden vastaukset vält-
tämättä kerro koko populaation tilasta, vaan niitä on pidettävä suuntaa-antavina.  

Juoksuväli  

Vuodesta 2011 alkaen vuoteen 2017 saakka olemme saaneet pentuekyselyn kautta tietoa yhteensä 188 
eri nartun juoksuista, ja sen perusteella voidaan todeta, että jackrussellinterriereillä on tyypillisesti 
säännölliset juoksut: jopa 98 %:lla nartuista (184 kpl) on säännölliset juoksut. Juoksuvälien vaihteluväli 
oli 5 -12 kk. Epäsäännölliset juoksut oli 4 nartulla eli 2 %:lla vastauksissa.  

VUOSINA 2011-2017 VASTANNEET 

Säännöllisten 
juoksujen välit 5 kk 5,5 kk 6 kk 7 kk 8 kk 9 kk 10 kk 11 kk 12 kk Yht. 
narttujen lkm 1 10 77 48 35 9 1 1 2 184 
%-osuus  0,5 5,4 41,8 26,1 19,0 4,9 0,5 0,5 1,1 100,0 
 

Säännölliset juoksut omaavista nartuista juoksujen väli on yleisimmin 6 kk (41,8 %) ja 7 kk (26,1 %) eli 
yleisin vaihteluväli 6-7kk (67,9 %). 8 kk väli on 19 %:lla. 9 kk väli 4,9 %:lla. Taulukkoon otin erikseen vas-
tausvaihtoehdon 5,5 kk, koska sen mainitsi 5,4 % vastaajista.  Lyhyempi tai pitempi juoksuväli ilmoitet-
tiin vain yksittäisissä vastauksissa. 

Jos taas tarkastellaan vain uusimpia, vuosina 2013-2017 annettuja vastauksia, juoksujen välit jakautuvat 
seuraavasti: Vastausinnostus on ollut paljon vähäisempää vuoden 2013 jälkeen. Vastauksia on saatu 
yhteensä vain 29 kpl ja näiden vastausten perusteella voidaan todeta jackrussellinterrierien juoksuväli-
en olevan varsin säännölliset. Kaikissa vastauksissa (100 %, 29 kpl) todettiin juoksujen olevan säännölli-
set ja juoksuvälit jakautuvat seuraavasti:  

VUOSINA 2013-2017 VASTANNEET 

Säännöllisten juoksujen välit 6kk 7kk 8kk 9kk Yht. 
   

 
 

narttujen lkm 13 7 4 5 29 
    %-osuus  44,8 24,1 13,8 17,2 100,0 
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44,8 % vastanneista kertoi juoksuvälin olevan 6 kk, 24,1 %:lla se on 7 kk ja 13,4 %:lla 8 kk ja 9 kk juoksu-
väli taasen on 17,2 %:lla. Kaikissa 2013-2017 tulleissa vastauksissa todettiin juoksujen olevan säännölli-
set.  

Tarkastellaan sitten pidemmällä aikavälillä tai vain viimeisimpiä vuosia, on vastaus sama: yleisin juoksu-
väli jackrusselleilla on 6 kk. 

Astutus 

Astutusajankohdan vastauksessaan kertoi yhteensä 17 vastaajaa. Vastausten perusteella astutuspäivät 
jakautuvat seuraavasti: 

Astutusvuorokausi 
 juoksun alusta 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
%-osuus vastanneista 17,6  17,6  35,3  5,8  11,8  0,0  0,0  0,0  0,0  5,8  5,8  
 
Eli selvästi yleisimmät astutusajankohdat sijoittuvat 10-12 päiviin. Tällöin astutti 70,6 % tähän kysymyk-
seen vastanneista.  

Astutuskerrat ovat useimmiten kasvattajan päätös, joten astumiskertojen määrä kertoo enemmän kas-
vattajien tavasta toimia (kuinka usein narttu viedään uroksen luo) kuin koirien lisääntymiskäyttäytymi-
sestä. Tutkimuksessa ei ole kysytty progesterontestien tai papa-kokeen käyttämisestä astutusajankoh-
dan määrittämisen apuna.  

Yksi vastaaja (0,9 %) oli tehnyt kaksoisastutuksen, eli käyttänyt kahta eri urosta. Kolmessa tapauksessa 
narttu oli jäänyt tyhjäksi (2,7 %). 

Kyselyn 110 vastaajasta 100 (90,9 %) luonnehti astutusta normaaliksi. Loput 10 vastaajaa (9,1 %) totesi 
astutusta ”vähän autetun”. Nämä ovat varmasti hieman häilyviä asioita, miten kukakin kasvattaja näkee 
normaalin astutuksen ja vähäisen auttamisen. Vastauksista ei voi päätellä tarvitsisivatko koirat todella 
ihmisten vähäistä apua astutuksen onnistumiseen vai onko kyseessä kasvattajien ja urosten omistajien 
tapa toimia astutustilanteissa. Kukaan vastanneista ei kertonut käyttäneensä keinosiemennystä. 

Synnytys 

Synnytyskyselyn 110 vastanneesta 89 (80,9 %) kertoi synnytyksen olleen normaali. 12 synnytyksessä 
(10,9 %) oli ”vähän autettu” ja 10 synnytystä (9,1 %) oli päätynyt sektioon. Sektion syitä olivat poltto-
heikkous, suuri pentu, ensimmäisen pennun virheasento ja mainittiin myös, että narttu oli lopettanut 
synnyttämisen ensimmäisen pennun syntymän jälkeen. 

16 vastauksessa (14,5 %) mainittiin pennun tai useamman pennun kuolleen synnytyksessä tai synty-
neen kuolleena. 4 vastauksessa (3,6 %) kerrottiin, että pentu oli pitänyt lopettaa. Lopetuksen syinä oli-
vat kitalakihalkio (1 vastaus) ja kehityshäiriö (3 vastausta). Kehityshäiriöiksi mainittiin mm. vesipää.    

Pentuekoko 

Pentuekoko rekisteröinti- ja syntymävuoden mukaan, lähde KoiraNet 

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Pentuekoko rekisteröintivuoden mukaan 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,1 4,4 
Pentuekoko syntymävuoden mukaan  4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,4 
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Vuonna 2017 pentuekoko on ollut aavistuksen verran suurempi kuin edeltävinä vuosina.  

Pentuaika 

Vastaajista 3 (2,7 %) kertoi emon kärsineen pentuaikana kalkkikrampista. 5 (4,5 %) kertoi antaneensa 
pennuille lisäruokintaa. Vastaajista 104 (94,5 %) mainitsi emon hoitaneen pentunsa hyvin.  

5 vastauksessa kerrottiin pennut BAER-testatun. Näissä testatuissa viidessä pentueessa oli yhteensä 17 
pentua. Testatuista 16 oli terveitä ja yksi osoittautui kuuroksi. 

Purentaongelmia mainittiin olleen yhteensä 31 pennulla, näistä 15 (48 %) yläpurentoja, 8 (26 %) alapu-
rentoja ja 4 (13 %) kulmahammasongelmia.  Ahdas alaleuka mainittiin olleen 3 pennulla (10 %). Lisäksi 
yhdellä pennulla mainittiin olleen ”purentavika” enempää sitä erittelemättä. ”Kulmahammasongelmalla 
tarkoitetaan todennäköisesti alakulmahampaiden painumista yläikeneen. Jos ahdas alaleuka ja kulma-
hammasongelma lasketaan samaan kategoriaan, oli niitä yhteensä 7 pennulla, eli 23 %:lla purentaon-
gelmista. 

Astumis- tai tiinehtymisvaikeuksia tai pentujen hoitoon liittyviä ongelmia rodussa ei käytännössä juuri 
ole. Synnytysongelmia on jonkin verran. Isosta osasta kasvattajat selviävät itse narttua auttamalla, mut-
ta myös eläinlääkärin apua tarvitaan (lääke ja/tai keisarinleikkaus). Pentukuolleisuutta on hieman. Usein 
kuolema liittyy synnytysvaikeuksiin esim. pentu juuttuu kiinni synnytyskanavaan. Pentuja kuolee tai 
lopetetaan harvoin ensimmäisten päivien jälkeen. 

 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdis-
ta sekä niiden korjaamisesta 

 
Jackrussellinterrieri on vuosien varrella ”salonkikelpoistunut” ja ääripäiden ongelmia esiintyy rodussa 
vähän. Vaikka luonnetestiin osallistuneita oli vähän, on niissä jo huomattavissa ero edellisen JTO:n tu-
loksiin erityisesti temperamentin muutoksessa. Aikaisempaan verrattuna enemmistö oli erittäin vilkkai-
ta ja vilkkaita, nyt eniten on vilkkaissa ja kohtuullisen vilkkaissa.  
 
Jackrussellinterrierin käyttäytyminen ja luonne -kyselyssä jackrussellinterrieri näyttäytyy pääosin reip-
paana ja persoonallisena perheenjäsenenä, jonka suhtautuu avoimesti uusiin ihmisiin ja tilanteisiin, 
osaa olla yksin kotona, innostuu asioista, mutta osaa myös rauhoittua. Aggressiivinen käytös suhteessa 
toisiin koiriin melko paljon tai todella voimakkaasti oli 11,3 % kyselyn koirista. Vastaava luku suhteessa 
lapsiin on 2,4 %.  
 
Ainoastaan 3,8 % vastaajista koki elämän koiran kanssa todella tai melko haastavana. Paukkuarkuutta ja 
ääniherkkyyttä sen sijaan todella voimakkaasti tai melko paljon ilmoitti koirallaan olevan 22,4 % vastaa-
jista. MH-luonnekuvauksista on nähtävissä, että noin puolet suhtautuu laukauksiin häiriintyen vähän tai 
ei ollenkaan, toinen puoli varautuneesti tai pelokkaasti. 

Jackrussellinterrierillä on aimo annos metsästysviettejä ja energiaa. Tällainen koira asettaa omat vaati-
muksensa omistajalleen. Pienestä koostaan huolimatta jackrussellinterrieri tarvitsee johdonmukaisen 
koulutuksen ja aktiivisen kodin.  
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Joillakin jackrusselleilla havaitaan jonkinasteista ongelmakäyttäytymistä. Ongelmakäyttäytymisten syy-
nä lienee yleisimmin johtajuusongelma ja sitä kautta vajavainen koulutus. Tämä rotu vaatii omistajal-
taan paljon systemaattista työtä ja hyvää, positiivista johtajuutta. Jackrussellinterriereillä on paljon 
energiaa ja luontainen taipumus reagoida usein voimakkaastikin eri asioihin, innostua ja kiihtyä nopeas-
ti.  

Jalostuksessa on luonteen suhteen saatu tavoitettua mutkaton ja persoonallinen kotikoira. Jalostus-
koirien luonteisiin on jatkossakin kiinnitettävä huomiota. Vaikka jackrussellinterrieriä käytetään har-
vemmin käytännön metsästyksessä, luonteissa on vaalittavia niitä ominaisuuksia, joita se tarvitsisi met-
sästyksessäkin, kuten rohkeutta ja pelottomuutta. 

 Ääniarkoja ja pelokkaita koiria ei tulisi käyttää jalostukseen. Jackrussellinterrieri on koira, joka tarvitsee 
määrätietoisen kasvatuksen ja mielekästä puuhaa, sen innostumiset ja intohimot on ohjattava hyväk-
syttäviin asioihin. 
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4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 
 

Jackrussellinterrierin ensimmäinen PEVISA-ohjelma tuli voimaan vuoden 2004 alussa. 

Pentujen vanhemmista tulee olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Ohjelma on voimassa 1.1.2009–
31.12.2013.  

Toinen samansisältöinen PEVISA-ohjelma astui voimaan välittömästi ensimmäisen jälkeen.  

Pentujen vanhemmista tulee olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi.  Ohjelma on voimassa 1.1.2014–
31.12.2018. 

Kolmas PEVISA-ohjelma astuu voimaan välittömästi toisen jälkeen. (tähän uusi pevisa) 

Ohjelma on voimassa 1.1.2019–31.12.2023. 

 

4.3.1.1 Patellaluksaatio  

Patellaluksaatiossa eli polvilumpion sijoiltaan menossa toinen tai molemmat polvilumpiot luksoituvat. 
Riippuen luksaation asteesta polvilumpio menee pois paikoiltaan joko normaalin liikunnan aikana ja/tai 
käsin polviniveltä manipuloidessa. Perinnöllinen patellaluksaatio on synnynnäinen vika. Sen oletetaan 
periytyvän resessiivisesti ja polygeenisesti eli väistyvästi useamman geenin välityksellä. Suora polvikul-
maus altistaa patellaluksaatiolle. Patellaluksaatio voi olla joko toisessa tai molemmissa jaloissa ja luk-
saation vakavuus voi olla eriasteinen saman koiran polvissa.  

Patellaluksaation vakavuutta arvioidaan Putnamin asteikolla 1-4. Ensimmäisen asteen patellaluksaatios-
sa koiran polvinivel on lähes normaali, eikä aiheuta koiralle mitään haittaa. Vakavammat patellaluksaa-
tiot voivat aiheuttaa koiralle kipua ja liikkumisvaikeuksia ja ne voivat vaatia leikkaushoitoa. Patellaluk-
saatiosta kärsivä koira voi välttää painon laittamista kyseiselle jalalle, se voi ontua tai jättää askelia vä-
liin. Jos koiralla on molemmissa jaloissa vakava polvivika, se voi liikkua loikkien tai hypähdellen ja selkä 
köyryssä.  
 
Suomen Jackrussellinterrierit ry jo vuosia ennen rodun virallistamista ja PEVISA:n toimeenpanoa suosit-
teli, että jalostuskoirilta tutkittaisiin polvet. Rodun kannalta polvien tilannetta voidaan pitää hyvänä 
sekä tutkittujen koirien määrän, että tutkimustulosten suhteen:  

Suomessa 2006-2016 syntyneistä 28 % on polvitutkittu, näistä 94 % on ollut polvet 0 (2690 kpl). Polvi-
tulos 1 on 5 %:lla ja polvitulos 2 on 1 %:lla koirista.  6 koiralla on ollut polvitulos 3.  

Ruotsissa 2006-2016 syntyneistä  12 % on polvitutkittu, näistä 96 % on ollut polvet 0 (1124 kpl). Polvi-
tulos 1 on 3 %:lla (37 kpl), polvitulos 2 on 0,8 %:lla (9 kpl) ja polvitulos 3 yhdellä koiralla. 
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Polviniveltilasto, lähde KoiraNet 
Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 4 Operoitu Yhteensä 
2006 687 307 13 2 0 0   322 
2007 729 288 18 4 0 0   310 
2008 860 266 16 1 2 0   285 
2009 892 302 22 1 1 0   326 
2010 917 287 15 1 1 0   304 
2011 954 280 15 1 1 0   297 
2012 918 257 14 2 1 0 1 275 
2013 911 259 12 2 0 0 0 273 
2014 818 202 8 0 0 0 1 211 
2015 929 171 8 5 0 0 0 184 
2016 849 71 0 1 0 0 0 72 
Yht. 9464 2690 141 20 6 0 2 2859 

Yht.% Tutkittuja 28% 94 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 %   
 

Jalostukseen käytettävillä yksilöillä polvituloksen pitäisi olla Putnamin asteikolla 0 tai korkeintaan 1. Jos 
toisella vanhemmalla on polvitulos 1, yhdistelmän toisella osapuolella tulisi olla polvitulos 0. Jos koiran 
polvitulos on Putnamin asteikolla 2-4, sitä ei tulisi käyttää jalostukseen. Tavoitteena on, että mahdolli-
simman monella jalostukseen käytettävällä koiralla polvet ovat 0/0. 

 

4.3.1.2 Perinnölliset silmäsairaudet 

Silmätutkimustilasto 2006-2016 (syntymävuoden mukaan), lähde KoiraNet 
Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 
2006 687 331 48 % 282 85 % 
2007 729 311 43 % 280 90 % 
2008 860 295 34 % 261 88 % 
2009 892 329 37 % 288 88 % 
2010 917 302 33 % 267 88 % 
2011 954 296 31 % 264 89 % 
2012 918 277 30 % 244 88 % 
2013 911 273 30 % 241 88 % 
2014 818 210 26 % 195 93 % 
2015 929 175 19 % 160 91 % 
2016 849 66 8 % 62 94 % 

 

Silmämuutosdiagnoosit 2006-2016 (syntymävuoden mukaan), lähde KoiraNet 

Diagnoosi Esiintymiä 
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 2542 

  Caruncular trichiasis, todettu 2 
Distichiasis, todettu 175 
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Ektooppinen cilia, epäilyttävä 1 
Ektooppinen cilia, todettu 9 
Glaukooma, kohonnut silmänpaine 1 
Iris coloboma, todettu 1 
Iris hypoplasia, todettu 4 
Kaihin laajuus, kohtalainen 10 
Kaihin laajuus, laaja 7 
Kaihin laajuus, lievä 20 
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 11 
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 1 
Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 7 
Kortikaalinen katarakta, todettu 48 
Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä 6 
Lasiaisen rappeuma, todettu 23 
Linssiluksaatio, epäilyttävä 5 
Linssiluksaatio, todettu 1 
Muu iris sairaus, todettu 1 
Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 1 
Muu verkkokalvon sairaus, todettu 2 
Muu vähämerkityksellinen kaihi, todettu 4 
Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 2 
Nukleaarinen katarakta, todettu 6 
Näköhermon coloboma, todettu 1 
Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, todettu 3 
PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 1 
PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 8 
Pienisilmäisyys, todettu 1 
Plasmooma, todettu 1 
Posterior polaarinen katarakta, todettu 8 
PPM, diagnoosi avoin 18 
PPM, iris-iris, diagnoosi avoin 1 
PPM, iris-iris, todettu 20 
PPM, iris-kornea, todettu 2 
PPM, iris-linssi, todettu 1 
PRA, epäilyttävä 1 
Punktaatti katarakta, todettu 2 
Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 13 
RD, geograafinen, todettu 2 
RD, multifokaali, todettu 9 
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epiteliaalinen 1 
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 3 
Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 7 
Silmämuutosten vakavuus, lievä 124 
Silmämuutosten vakavuus, vakava 4 
Totaali katarakta, todettu 5 
Trichiasis, todettu 2 
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Vanhoja koiria silmätarkistetaan valitettavan vähän.  Kannustimena yhdistys tukee jäseniensä yli 10-
vuotiaiden russelien silmätarkastuksia 40 eurolla. 

Ruotsissa on tehty yhteensä 776 silmätarkastusta 2006-2016. Sielläkin on löytynyt mm. kaihia (36 mai-
nintaa), linssiluksaatiota (1), PPM:ää (18) ja muutoksia lasiaisissa (6). 

PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai koko-
naan. Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta 
useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. Tämä on tilanne myös jackrussellinterriereillä. Sairau-
den alkamisikä vaihtelee suuresti. Jackrussellinterriereillä sairastumisikä vaihtelee 10 kk:sta yli 10 vuo-
teen. Kaihin ensimmäisten merkit näkyvät keskimäärin 4 v iässä, mutta keskihajonta on 1,3v. Yli puolella 
sairastuneista koirista voidaan todeta kataraktan merkkejä 2,7v - 5,3v iässä.   

Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on 
täydellinen. Jos kaihi samentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta 
eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän 
välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta voidaan mainita sokeri-
tautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä hankitusta 
kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli 
linssin kovettuminen  on normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu ’opaalin-
harmaaksi’ (ei luokitella kaihiksi). Näkökykyyn se ei vaikuta.  

Perinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimukses-
sa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitut-
kimus. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatiomenetelmällä. Paras leikkaustulos saadaan, 
kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos on täydellinen. Hoidon edellytyksenä on se, että silmän-
pohja on terve. Perinnöllinen katarakta voi esiintyä yhdessä PRA:n kanssa, yleensä PRA:han liittyy kui-
tenkin ns. toissijainen kaihi.  

Kaihia on jackrussellinterriereillä silmän eri osissa: mm. posterior polaarista, nukleaarista, kortikaalista, 
punktaattia kataraktaa on todettu.  

Perinnöllistä kataraktaa sairastavaa koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen. Jos koiran lähisukulainen saa 
perinnöllinen katarakta -diagnoosin, urosta ei tulisi käyttää jalostukseen ennen neljän (4) vuoden ikää ja 
narttua ennen kolmen (3) vuoden ikää. Sellaista yhdistelmää, jossa molempien lähisukulaisella on to-
dettu perinnöllinen katarakta, ei suositella. Lähisukulaisella tarkoitetaan tässä tapauksessa koiran van-
hempia ja pentuja sekä täys- ja puolisisaruksia. 

Jos koira saa perinnöllinen katarakta, epäilyttävä -diagnoosin, suositellaan jalostuskäytön lykkäystä 
yhden vuoden ajan ja/tai kunnes uros on täyttänyt neljä (4) tai narttu kolme (3) vuotta. Silmätarkastus 
tulisi uusia ennen päätöstä koiran jalostuskäytöstä.  

LINSSILUKSAATIO (primääri) on perinnöllinen silmäsairaus joillakin roduilla (pääasiassa pienet terrieri-
rodut). Se tarkoittaa linssin siirtymistä normaalilta paikaltaan joko etukammioon sarveiskalvon taakse 
tai takakammioon lasiaiseen. Linssiluksaatio aiheuttaa silmään voimakasta kipua, värikalvon tulehdusta 
ja usein myös silmän sisäisen paineen nousua (glaukooma). Linssiluksaation hoito on leikkaushoito. 
Linssiluksaatiota on muita silmämuutoksia vaikeampi vastustaa PEVISA:lla. Linssiluksaatiot hoidetaan 
yleensä hätätapauksina, jolloin virallista silmätutkimusta ei tehdä.  
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Tutkijat ovat nyt löytäneet geenivirheen primaariin linssiluksaatioon ja sairaudelle on kehitetty DNA-
testi, jolla voi tunnistaa normaalit, kantajat ja sairaat. Sairaus periytyy pääosin peittyvästi eli koirat, 
jotka perivät geenivirheen molemmilta vanhemmilta sairastuvat. On kuitenkin tärkeää huomata, että 
myös osalla kantajakoirista on tavattu linssiluksaatiota (2- 20%). Sairauden kehittymiseen vaikuttaa siis 
tunnistetun geenivirheen lisäksi muita mahdollisia ympäristö- ja/tai perintötekijöitä, joita ei vielä tunne-
ta.  

Jackrussellinterrieri on yksi niistä roduista, joita voi DNA-testata. 1.1.2018 mennessä 308 jackrussellin-
terrieriä on PLL-DNA-testattu. Niistä 20 on testattu kantajiksi ja yksi sairaaksi. 287 on siis testattu nor-
maaliksi. Rotuyhdistys tukee jäseniensä PLL-testejä 10 eurolla. 

Autosomaalisen resessiivisen ominaisuuden mahdolliset yhdistelmät sekä niistä syntyvien pentujen 
todennäköinen jakauma 

  Terve (RR) Kantaja (Rr)  Sairas (rr) 

Terve (RR) kaikki terveitä 
50 % terveitä 

kaikki kantajia 
50 % kantajia 

Kantaja (Rr) 
50 % terveitä 
50 % kantajia 

25 % terveitä 50 % kantajia 
50 % sairaita 50 % kantajia 

25 % sairaita 

Sairas (rr) kaikki kantajia 
50 % kantajia 

Kaikki sairaita 
50 % sairaita 

 

Kliinisesti PLL-sairasta koiraa ei koskaan tulisi käyttää jalostukseen. Suositellaan, että vähintään toinen 
osapuoli on testattu primaarinen linssiluksaatio (PLL)-geenitestillä. Ihanteellista olisi kuitenkin, jos mo-
lemmat olisivat testattuja. Koiralla voi olla myös PLL-tulos vanhempiensa geenitestitulosten perusteella: 
Kahden normaalin pentu on normaali, sairaan ja normaalin pentu kantaja ja kahden sairaan pentu sai-
ras. Muissa tapauksissa ei pennun tulosta voi varmasti vanhempien tuloksen perusteella tietää. Kaukai-
sempia esivanhempituloksia (esim. isovanhemmat) ei huomioida. Jos yhdistelmän toinen osapuoli on 
geenitestitulokseltaan normaali, toinen osapuoli voi olla testaamaton. Jos toinen osapuoli on kantaja, 
tulisi molemmat osapuolet testata. Kantajan pariksi suositellaan vain normaali-tuloksen saanutta. Sairas 
x normaali -yhdistelmiä voidaan tehdä harkiten, mikäli yhdistelmällä voidaan katsoa olevan näiden suo-
situsten toteuttamisen lisäksi jotain lisäarvoa (esim. sairas-tuloksen geenitestissä saaneella koiralla on 
harvinainen haplotyyppi DLA-monimuotoisuustestin avulla todettuna, käyttökoetulos, ei lähisukulaisia 
Suomessa tms.). Kantaja x kantaja, sairas x kantaja tai sairas x sairas yhdistelmiä ei suositella. 

LASIAISEN RAPPEUMA (vitreus degeneration, morbi corporis vitrei) Lasiainen on kirkas hyytelömäinen 
silmän osa. Terve lasiainen on tärkeä silmän normaalille toiminnalle; se antaa silmälle muodon, tuottaa 
ravinteita ja poistaa kuona-aineita sekä tukee retinaa. Lasiainen koostuu lähes 99 %:sesti vedestä. Jos 
lasiainen muuttuu sameaksi, vesittyy tai siirtyy paikoiltaan, näkökyky voi heiketä tai kadota. Lasiainen 
voi rappeutua ikääntymisen seurauksena tai rappeutuminen voi olla myös silmän sisäisen tulehduksen 
seurausta. Joissakin roduissa epäillään esiintyvän myös perinnöllistä lasiaisen rappeumaa ja sillä on 
epäilty olevan yhteyttä PLL:ään.  

Lasiaisen rappeuma on todettu 23 koiralla 2006-2016 syntyneistä.  Näistä 4 koiralla on todettu myös 
katarakta. Lisäksi 3 koiralla 23:sta on linssiluksaatio epäilyttävä - diagnoosi. 6 koiralla on diagnoosina 
lasiaisen rappeuma epäilyttävä.   Näistä yhdellä on todettu katarakta ja yhdellä RD multifokaali: todettu 
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–diagnoosi. Tässä vaiheessa ei tiedetä liittyvätkö lasiaisen rappeuma ja katarakta toisiinsa jackrussellin-
terriereillä, mutta lasiaisen rappeuma – diagnoosin saaneiden koirien jalostuskäyttöön on syytä suhtau-
tua harkiten. 

Jos koiralla on todettu lasiaisen rappeuma, se tulisi geenitestata PLL:n suhteen. Lasiaisen rappeuma 
diagnoosin saanutta urosta ei tulisi käyttää jalostukseen ennen neljän (4) vuoden ikää ja narttua ennen 
kolmen (3) vuoden ikää. Yhdistelmän toisella osapuolella tai sen lähisukulaisilla ei saa olla lasiaisen rap-
peuma - diagnoosia.  

DISTICHIASIS/EKTOOPPINEN CILIA (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) 
ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (dis-
tichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia).  

Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan 
päälle ärsyttäen silmää. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien 
tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. Etenkin 
luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioi-
tumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla 
’uivat’, pehmeät distichiasisripset eivät yleensä aiheuta oireita. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan pois-
taa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne pysyvästi polttamalla tai leikkauksella. Vai-
va on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään silmätarkas-
tuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin.  

Jos koiralla on koskaan todettu ylimääräisiä ripsiä (yleisimmin distichiasis-diagnoosi, mutta myös 
trichisiasis, cilia aberranta jne.), tulisi yhdistelmän toisen osapuolen olla sellainen, ettei sillä koskaan ole 
todettu ylimääräisiä ripsiä. Jos ylimääräisten ripsien diagnoosin vakavuusaste on kohtalainen tai vaikea, 
ei koiraa tulisi käyttää jalostukseen. 

PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jääntei-
tä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai 
sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muu-
tokseksi joillakin roduilla.  

Jos koiralla on todettu persistoivia pupillaarimembraania diagnoosilla PPM iris-iris, tulisi yhdistelmän 
toinen osapuoli olla sellainen, ettei sillä ole todettu PPM:ää. Koiria, joilla on todettu muita PPM:n muo-
toja kuin iris-iris, ei suositella jalostukseen. 

 Muiden rodussa toistaiseksi yksittäisinä diagnooseina löytyneiden silmäsairauksien suhteen suositel-
laan, että yhdistelmän toisella osapuolella tai sen lähisukulaisilla ei saa olla todettuna samaa vikaa. 

 Jos silmämuutosten vakavuusaste on vakava, ei koiraa tulisi käyttää jalostukseen. Kasvattajia kehote-
taan myös kysymään silmäsairauksiin erikoistuneen eläinlääkärin mielipidettä ennen jalostuskäyttöä.  

Mikäli koiran silmämuutos on sellainen, että se suoraan tai välillisesti aiheuttaa koiralla kipua, vaikuttaa 
sen näkökykyyn tai alentaa sen elämänlaatua; vaatii jatkuvaa lääkitystä, leikkaushoitoa tai altistaa koi-
ran sekundäärisille tulehduksille tai muille elämänlaatua alentaville oireille, koiraa ei tulisi käyttää jalos-
tukseen.  

(Lähde: Jalomäki Sari, Pietilä Elina & Vanhapelto Päivi, https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-
terveys/koiran-terveys/perinnollisista-sairauksista/koirien-perinnolliset-silmasairaudet)  
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 
 
Allergiat, atopia ja muut ihosairaudet 

Allergiat voidaan jakaa atopioihin ja ruoka-aineyliherkkyyksiin. Atopian allergeeneinä eli allergian aihe-
uttavina aineina voivat olla mm. erilaiset siitepölyt, huonepöly, pölypunkki ja sieni-itiöt. Jos atopian 
aiheuttava allergeeni on siitepöly tai sieni-itiö, liittyy oireisiin vuodenaikaisvaihtelua.  
 
Atooppinen allergia puhkeaa tavallisesti 1-3 ikävuoden tienoilla. Ensimmäisinä oireina on tavallisesti 
kutina, joka voi olla paikallista tai yleisempää. Voimakkaan kutinan vuoksi koira kuitenkin raapii itseään 
ja aiheuttaa vaurioita iholleen, josta voi seurata sekundäärisesti tulehdus. Jos kyse on ruoka-
aineyliherkkyydestä, oireet häviävät allergisoivaa ruoka-ainetta välttämällä. 
 
Monesti allergisen ja/tai atooppisen koiran oireet ovat tuskallisia, hoito kestää koko sen eliniän ja on 
kallista. Oireet voivat vaikuttaa sekä koiran, että omistajan elämänlaatuun. Sekä eläinlääkärit (eläinlää-
kärikyselyn vastaukset), että ruotsalaiset kasvattajat (Rasspesifik Avelsstrategi) ovat kiinnittäneet huo-
miota allergioiden ja atopioiden yleisyyteen ja ne nousivat esiin myös Suomen Jackrussellinterrierit ry:n 
omissa kyselyissä. 2013 valmistuneen Helsingin eläinlääketieteellisen yliopiston Pro Gradu tutkielman 
mukaan jackrussellinterrieri on yksi yleisimpiä rotuja joka sairastaa atooppista dermatiittiä. Taipu-
mus sairastua atopiaan ja allergiaan on perinnöllinen. Allergista/atooppista koiraa ei saa käyttää jalos-
tukseen. 
 
 
Epilepsia 

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin 
neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen 
toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla 
tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi 
esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. 
Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen 
lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. 

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 -vuotiaana, mutta perinnöllinen epilep-
sia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin 
epilepsia. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan 
virtsa- ja verinäytteitä ja tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sai-
rastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. 
Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla 
epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. 
Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. 

Kohtauksia on erityyppisiä, yleistyneitä tai paikallisia. Paikallisessa kohtauksessa saattaa esimerkiksi 
vain täristä koiran pää. Yleistynyt kohtaus on esimerkiksi sellainen, jossa koira makaa kyljellään ja jalat 
tekee ravaamisliikettä. 

Jackrussellinterriereissä tiedetään parikymmentä epilepsiaa sairastavaa koiraa. Kuolinsyynä se on nel-
jällä koiralla KoiraNetin kuolinsyytilastossa. 
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Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen 
yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa 
geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta. (Lähde: Menna, Niina ELL, 
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnollisista-sairauksista/koiran-
epilepsia) 
 
Selkänikamien muutokset ja lonkat 

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja 
perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan 
nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lan-
nenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan 
lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epä-
symmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein 
lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta (”ylhäältä-
päin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla 
on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan nähdä sivusuunnasta otetusta rönt-
genkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy koko lanneranka. 

LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla ta-
kaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipu-
lääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pärjäävät usein 
melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on epävarma. 

(Lähde: Lappalainen, Anu ELL, https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-
terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/perinnolliset) 
 
Jackrussellinterriereillä esiintyy jonkin verran kivuliaita muutoksia selkänikamissa. Vuosien 2013-2017 
aikana yhteensä 180 koiraa on kuvattu virallisesti selästään. Näistä kuvatuista noin 30%:lla on lausuttu 
kennelliiton toimesta jokin selkämuutos (LTV, VA tai/ja SP). Tilaston ulkopuolelle tiedetään jäävän pal-
jon koiria, jotka on kuvattu epävirallisina mm. sairauden- tai vian diagnoimisen yhteydessä, mutta niistä 
ei ole koskaan saatu virallisia lausuntoja. Osalla kuvatuista koirista nämä muutokset ovat kivuttomia 
mutta rodussamme on tiedossa myös useampi yksilö joka on päädytty lopettamaan selkävian aiheut-
tamien oireiden vuoksi. Koska muutokset ovat periytyviä, mahdollisesti kivuliaita ja saattavat vaikuttaa 
koiran liikuntakykyyn, ei koiraa joka oireilee selkäänsä, saa käyttää jalostukseen. Yhdistys suosittelee 
jalostukseen käytettävien koirien virallista selkä röntgenkuvausta rodun selkätilanteen selvittämisek-
si. Lonkat eivät yleensä ole pienille koirille ongelma. Kuitenkin niillekin saattaa kehittyä lonkkiin nivelrik-
koa, siksi koiraa jolla on D-E-lonkat ei suositella jalostukseen. 
 

Välimuotoinen lanne-ristinikama  
Vuosi LTV0 LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 Yhteensä 
2013 0 0 0 1 0 1 
2014 8 0 2 1 2 13 
2015 26 1 1 4 5 37 
2016 53 3 2 2 8 68 
2017 42 4 2 8 5 61 

Yhteensä 129 8 7 16 20 180 
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Välimuotoiset nikamat ja spondyloosi 
 

  
Vuosi VA0 VA1 SP 

 
  

2013 0 0 0 
 

  
2014 3 1 0 

 
  

2015 16 3 1 
 

  
2016 41 9 1 

 
  

2017 52 2 1 
 

  
Yhteensä 112 15 3       

 
 
Legg-Perthes –tauti 

Legg-Perthes -taudissa reisiluun pään luukudos hajoaa, syöpyy, epämuodostuu ja usein murtuu. Tauti 
ilmenee yleensä vain toisessa lonkkanivelessä ja se on yleinen pienikokoisilla koirilla. Oireena on arista-
va lonkkanivel, joka aiheuttaa ontumista. Sairaus alkaa noin 4 -11 kuukauden iässä ja aiheuttaa koiralle 
kipua. Pitkälle edenneissä tapauksissa reisilihakset surkastuvat ja koiralle kehittyy nivelrikko. Sairautta 
pidetään perinnöllisenä mutta sen periytymismekanismia ei tunneta. Epämuodostunut reisiluunpää 
voidaan poistaa leikkauksella, jolloin kivut myös lakkaavat. Leikkaustulokset ovat yleensä erittäin hyvät 
ja useimmat leikatut koirat pystyvät toivuttuaan leikkauksesta liikkumaan normaalisti. Jackrussellinter-
riereissä on ilmennyt muutama tapaus sukupolvea kohden. Legg-Perhesiin sairastanutta koiraa ei saa 
käyttää jalostukseen, eikä sairaan jälkeläisen tuottanutta yhdistelmää saa toistaa. 
 
 
Maksashuntti 

Maksahuntti on synnynnäinen maksan verenkiertohäiriö, jossa sikiöaikainen maksan verisuonitus ei 
sulkeudu normaalisti syntymän jälkeen. Tällöin osa verestä ohittaa maksan shuntin kautta, maksa toimii 
vajaalla teholla ja toksiinit pääsevät kertymään elimistöön. Maksashunteista valtaosa on synnynnäisiä, 
vaikka vanhemmalla koiralla shuntti voi syntyä myös esimerkiksi kirroosin, hepatiitin tai sydänvian seu-
rauksena. Maksashuntti voi olla maksan sisäinen tai ulkoinen. 

Oireet voivat olla aluksi lieviä ja paheta iän myötä, siksi maksashunttia ei useinkaan todeta alle luovu-
tusikäisellä pennulla. Oireiden voimakkuus riippuu myös siitä, kuinka suuri osa verestä pääsee ohitta-
maan maksan. Joitakin yleisiä oireita ovat ylireaktiot rauhoittaviin aineisiin, hyperaktiivisuus, keskitty-
miskyvyttömyys, hetkittäinen sokeus, masentuneisuus, krampit, pään puskeminen kovia pintoja vasten, 
heikkous, kuolaaminen, oksentelu, huono ruokahalu, ylenpalttinen juominen ja virtsaaminen, tasapai-
nohäiriöt ja toistuvat virtsatulehdukset tai virtsakivet nuorella iällä. 

Hoitona shuntin vakavuusasteesta riippuen joko vähäproteiininen ruokavalio yhdistettynä suolen tuot-
tamaa ammoniakkia sitovaan lääkitykseen ja mahdollisesti virtsakivien liotukseen tarkoitettuun lääki-
tykseen tai kirurginen hoito. Maksan sisäinen shuntti on vaikea korjata kirurgisesti, ulkopuolinen shuntti 
voidaan useimmissa tapauksissa korjata ainakin osittain. Leikkaus sisältää kuitenkin suuren kuolleisuus-
riskin. 

Jackrussellinterriereillä on tiedossa parisenkymmentä maksashunttitapausta. Kuolinsyyksi se on mer-
kitty 3 koiralle KoiraNetin kuolinsyytilastoon. Nämä koirat elivät 8kk-5,6v. Vika vaikuttaisi olevan perin-
nöllinen jackrussellinterriereillä, mutta periytymistapaa ei tunneta. Maksashunttia sairastavaa koiraa ei 
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onnistuneenkaan leikkauksen jälkeen saa käyttää jalostukseen, eikä maksashunttia sairastavan pennun 
tuottanutta yhdistelmää saa uusia. 
 
 
Purenta ja hampaat 

Jackrussellinterriereillä pitää rotumääritelmän mukaan olla leikkaava saksipurenta. Jonkin verran esiin-
tyy purentavikoja: tasa-, ylä- ja alapurentaa sekä kapeita alaleukoja. Purentavikaista koiraa ei tulisi 
käyttää jalostukseen. 

Hammaspuutokset ovat yleisiä ja niitä saattaa puuttua useita (2-6). Hammaspuutoksiin ja kapeisiin ala-
leukoihin tulee kiinnittää huomiota valitessa jalostuskumppania. Eläinlääkärikyselyyn vastanneet 
eläinlääkärit myös kiinnittivät kyselyn vastauksissa huomiota siihen, että jackrussellinterriereiden ham-
paat vaativat melko usein hoitoa: hampaiden poistoja, hammaskiven poistoa tai ientulehduksen hoitoa. 
 
 
Kivesvikaisuus 

Kivesvikaisella täysikasvuisella uroksella toinen tai kumpikaan kives ei ole laskeutunut normaalisti vat-
saontelosta kivespussiin. Kivesvikaisuutta säätelevät geenit tulevat molemmilta vanhemmilta, mutta 
vika näkyy vain urospennuissa. Kivesvikaisuudessa on todennäköisesti myös aste-eroja, niin että lie-
vempi vika-aste voi ilmetä toisen tai molempien kivesten myöhäisempänä laskeutumisena. Tarkkaa 
periytymismekanismia ei kuitenkaan tunneta. Piilokivesten poistaminen kirurgisesti on suotavaa, koska 
niihin on normaalia suurempi riski kehittyä kasvain. Kivesvikaista koiraa ei palkita näyttelyssä, eikä sitä 
saa käyttää jalostukseen. 
 
 
Napatyrä 
 
Napatyrä johtuu navan seudun vatsan seinämän puutteellisesta sulkeutumisesta. Napatyrä huomataan 
tavallisesti muutaman viikon ikäisellä pennulla pehmeänä "pattina" navan paikalla. Useimmiten napaty-
rä sisältää vain kuroutunutta rasvapitoista vatsakalvoa. Napatyrä voi olla myös suurempi ja siinä voi olla 
suolen osia. Napatyrää pidetään synnynnäisenä perinnöllisenä vikana. Useimmiten napatyrä on todet-
tavissa jo luovutusiässä, mutta leikkaustarve kannattaa harkita lopullisesti vasta, kun pentu on hieman 
kasvanut. 
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 
 

Jackrussellinterrierien kuolinsyyt vuoden 2017 loppuun, lähde KoiraNet 

Kuolinsyy 
Keskimääräinen 

elinikä Yhteensä 
      
Hengitystiesairaus 8 v 6 kk 2 
Hengitystiesairaus 4 v 1 kk 1 
Henkitorven rakenneheikkous, trakeakollapsi 13 v 0 kk 1 
      
Hermostollinen sairaus 2 v 9 kk 5 
Epilepsia 2 v 9 kk 5 
      
Iho- ja korvasairaudet 3 v 10 kk 4 
Atopia, allerginen atooppinen ihotulehdus 3 v 9 kk 3 
Iho- ja korvasairaudet 4 v 0 kk 1 

 
    

Immunologinen sairaus 8 v 3 kk 2 
Immunologinen sairaus 7 v 7 kk 1 
Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA, AIHA 9 v 0 kk 1 
      
Kadonnut 4 v 7 kk 5 
      
Kasvainsairaudet, syöpä 10 v 7 kk 45 
Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain 9 v 6 kk 1 
Kasvainsairaudet, syöpä 11 v 2 kk 18 
Luun tai nivelten kasvain 9 v 10 kk 1 
Lymfoma, imusolmukesyöpä 9 v 7 kk 4 
Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain 10 v 5 kk 7 
Muu kasvainsairaus 8 v 9 kk 8 
Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain 14 v 5 kk 3 
Utarekasvain, nisäkasvain 12 v 0 kk 2 
Virtsarakon kasvain 8 v 10 kk 1 
      
Kuollut ilman sairauden diagnosointia 4 v 9 kk 5 
      
Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 v 4 kk 17 
      
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 7 v 0 kk 12 
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 6 v 11 kk 6 
Muu käytösongelma 11 v 11 kk 1 
Salakavaluus tai arvaamattomuus 3 v 8 kk 2 
Vihaisuus 3 v 4 kk 1 
Yksinolo-ongelmat 9 v 8 kk 2 
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Luusto- ja nivelsairaus 5 v 10 kk 11 
Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 0 v 7 kk 1 
Luusto- ja nivelsairaus 4 v 11 kk 3 
Muu luuston tai nivelten kasvuhäiriö 0 v 5 kk 3 
Muu luuston tai nivelten sairaus 8 v 8 kk 1 
Nivelrikko, artroosi, muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä 12 v 11 kk 3 
      
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 7 v 9 kk 16 
Haiman vajaatoiminta, EPI 10 v 1 kk 1 
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 12 v 3 kk 1 
Maksan vajaatoiminta 10 v 8 kk 4 
Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus 6 v 0 kk 10 
      
Muu sairaus, jota ei ole listalla 6 v 11 kk 18 
      
Selkäsairaus 8 v 4 kk 6 
Muu selkäsairaus 9 v 1 kk 3 
Selkäsairaus 3 v 4 kk 1 
Spondyloosi, nikamien luusilloittuma, nikamien yhteenluutuminen 10 v 2 kk 1 
Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina -oireyhtymä 9 v 6 kk 1 
      
Silmäsairaus 7 v 11 kk 6 
Kuivasilmäisyys, Keratoconjunctivitis sicca 4 v 1 kk 1 
Muu silmäsairaus 5 v 2 kk 1 
Silmänpainetauti, glaukoma 9 v 11 kk 2 
Sokeutuminen 9 v 4 kk 2 
      
Sisäeritysrauhasten sairaus 7 v 11 kk 4 
Kortisolin liikaeritys, Cushingin tauti 9 v 6 kk 1 
Sisäeritysrauhasten sairaus 7 v 4 kk 3 
      
Sydänsairaus 8 v 10 kk 15 
Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta 8 v 6 kk 9 
Sydämen läppävuoto, endokardoosi 15 v 2 kk 1 
Sydänsairaus 8 v 3 kk 5 
      
Synnytysvaikeus 1 v 10 kk 1 
Kuollut synnytykseen tai sen komplikaatioihin 1 v 10 kk 1 
      
Tapaturma tai liikennevahinko 4 v 5 kk 113 
      
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 14 v 1 kk 71 
      
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 9 v 2 kk 12 
Kohtutulehdus, pyometra 10 v 5 kk 4 
Munuaisten vajaatoiminta 10 v 5 kk 4 
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Muu virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus 6 v 9 kk 1 
Virtsan pidätyskyvyttömyys, inkontinenssi 13 v 8 kk 1 
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 3 v 0 kk 2 
      
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 7 v 8 kk 57 
      
Kaikki yhteensä 8 v 1 kk 427 

 

Jackrussellinterrieripopulaatio  on edelleen nuorta, noin puolet kannasta on alle 5-vuotiaita koiria, joten 
vielä ei ole tietoa mitkä ovat rodun tyypillisiä vanhuuden vaivoja. Johtavaa kuolinsyyt tapaturmaa / 
liikenneonnettomuutta ei voida suoranaisesti pitää perinnöllisinä, mutta jackrussellinterrieri on luon-
teeltaan vilkkaana ja aktiivisena koirana altis erilaisille onnettomuuksille. Myös eläinlääkärikyselyyn 
vastanneet eläinlääkärit kiinnittivät tähän huomiota. Kasvattajien olisikin tärkeää kertoa pennunostajille 
jackrussellinterrierin aktiivisesta luonteesta, jotta omistajat osaavat suhtautua siihen oikein. 

Englannissa Royal Veterinary College ja VetCompass keräävät koirien elinikään liittyviä tietoja eläinlää-
käriklinikoiden tiedoista. Englantilaisten jackrussellinterriereiden (rotunimeke perustuu eläinlääkärei-
den tiedostoihin merkittyyn rotuun) eliniän mediaani on 12,99 vuotta ja kvartiiliväli 9,17-15,66 vuotta 
(n=266). Tämä tarkoittaa sitä, että 25 % koirista kuoli ennen 9,17 vuoden ikää, 50 % on kuollut 9,17-
15,66 vuoden iässä, kuitenkin niin että 12,99 vuoden iässä puolet rodun koirista on ollut elossa ja 25 % 
eli pitempään kuin 15,66 vuotta. Rotuyhdistyksen kesällä 2011 aloittamassa pentuekyselyssä (n=248) 
kasvattajat voivat kertoa myös kasvattiensa kuolinsyistä luovutuksen jälkeen. Kuolinsyistä kerrottiin 
muutamissa vastauksissa: liikenneonnettomuus tai tapaturma 6 koiraa, leikkauskomplikaatiot 2 koiraa, 
allergia 1 koira ja toisen koiran purema 1 koira. Yhdessä vastauksessa kuolinsyytä ei kerrottu. 

 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  

4.3.5.1 Piebaldismi ja kuurous 

Kuulo on yksi koiran tärkeimmistä aisteista. Kuuloaistimus syntyy, kun äänen aiheuttama korvan sim-
pukkatiehyessä olevan nesteen värähtely johtuu aivoihin sähköisessä muodossa. Alentunut kuulo tai 
täydellinen kuurous voi johtua häiriöistä kuuloelimen tai kuuloaistimusta aivoihin välittävien hermojen 
kehityksessä tai ylläpidossa. Nämä häiriöt voivat johtua ulkoisista tekijöistä kuten äkillinen kova ääni, 
jatkuva korkeatasoinen melu tai eräät ototoksiset aineet (esim. eräiden infektioiden tuottamat toksii-
nit).  

Merkittävin kuurouden aiheuttaja useilla roduilla liittyy kuitenkin perimään. Koirilla esiintyy värigeene-
jä, jotka aiheuttavat ns. toissijaista eli sekundääristä synnynnäistä kuuroutta. Merkittävimpiä näistä 
geeneistä ovat valkoläiskäisyyttä ja valkoisuutta aiheuttava piebaldismi sekä marmorointiväriä aiheut-
tava merle-värigeeni. Merle-värigeeniä ei jackrussellinterriereissä ole, mutta jackrussellinterrierin ro-
tumääritelmässä kuvattu väritys perustuu piebaldismiin (S-lokuksen sp- ja sw-geenit). Näiden geenien 
vaikutus väreihin heijastaa niiden merkitystä melanosyyttien eli ihon pigmenttiä tuottavien solujen yllä-
pitoon. Turkin valkoisista osista puuttuu pigmentti kokonaan.  

Melanosyytit eli pigmenttisolut ovat peräisin ns. hermostopienasta ⁷ ja ne vaeltavat sikiökehityksen 
aikana eri puolille elimistöä, myös kehittyvän korvan alueelle. Täysin valkoisilla koirilla (sw/sw) mela-
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nosyytit puuttuvat kokonaan tai niitä on vain murto-osa normaalista määrästä. Melanosyytit puuttuvat 
tällöin myös kehittyvän sisäkorvan alueelta. Melanosyyttien merkitystä sisäkorvan kehityksessä ei vielä 
kokonaan ymmärretä, mutta niiden on havaittu ylläpitävän simpukkatiehyeen nestettä tuottavaa ve-
risuoniverkostoa. Jos melanosyytit puuttuvat, ko. verisuoniverkostoa ei kehity normaalisti, eikä korvaan 
muodostu nestettä, jossa syntyisi kuuloaistimukselle välttämätöntä värähtelyä. Sisäkorvan rakenteet 
usein myös surkastuvat ja kuulo on pysyvästi vaurioitunut. Usein seurauksena on molemmissa tai kum-
massakin korvassa täydellinen ns. sekundäärinen kuurous. On myös mahdollista, että melanosyytteihin 
vaikuttavat molekyylit vaikuttavat myös muuhun hermostopienaan, jolloin kuurous voi johtua myös 
kuuloelimeen liittyvien hermostopienasta lähtöisin olevien hermopäätteiden puutteellisesta erilaistu-
misesta. (Sainio, Kirsi Dos, Suomen Kennelliitto. 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Kuuroudesta.htm)  

Rotumääritelmän mukaan jackrussellinterrierin värityksessä valkoinen on vallitseva ja siinä on mustia 
ja/tai punaruskeita merkkejä, jotka voivat vaihdella hyvin vaaleasta erittäin syvään pähkinänruskeaan. 
Kuten edellä on kuvattu pigmentin puutteesta johtuva valkoinen väri altistaa rodun koirat synnynnäisel-
le sekundääriselle kuuroudelle.  

Famulan, Cargillin ja Strainin tutkimuksessa ⁸ arvioitiin kuurouden periytyvyyttä yksilöiden BAER-
tutkimustulosten (kuuro / puolikuuro / normaali kuulo) ja sukutauluaineiston perusteella. Kokovalkoisil-
la koirilla todettiin olevan kohonnut kuurousriski. Heidän aineistonsa oli kooltaan rajallinen, mutta silti 
tutkijat päätyivät suosittamaan sukutaulujen analysoimista kuurouden suhteen sekä suoraan alenevas-
sa tai ylenevässä polvessa että sivusuunnassa (sisarukset, sedät tms.).  

Yhdistyksen tietoon on tullut vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä 291 BAER-testattua yksilöä. 
Niistä 266 yksilöllä (91,4 %) oli normaali kuulo molemmissa korvissa, 15 (5,2 %) on kuuro toisesta kor-
vastaan ja 9 (3,1 %) oli kokonaan kuuroja. Lisäksi yhdellä (0,3 %) testatulla oli havaittu alentunut kuuro 
toisessa korvassa.  

Koko rodun populaatioon verrattuna kuulotestattuja koiria on siis melko vähän ja säännöllisesti kasvat-
tamansa pentueet tai jalostuskoiransa kuulotestaavia kasvattajia on vähän. Otos ei siis välttämättä 
edusta koko populaation kuuroustasoa. Kokovalkoisilla koirilla on ilmeisesti suurempi kuurousriski, jo-
ten jalostuksessa tulisi suosia koiria, joilla on mieluummin enemmän kuin vähemmän merkkejä. Rotu-
määritelmän mukaanhan riittää, että valkoinen väri on vallitseva. Tuomarikoulutuksessa tähän seikkaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 
⁷ Hermostopiena on alkion kehityksessä esiintyvä tilapäinen rakenne, josta erilaistuu monia soluja kehon eri osiin.   
⁸ Tutkimus on yhdysvaltalainen, joten on mahdollista, että siinä ”Jack Russell Terrier” tarkoittaa parsonrussellin-
terrieriä ja/tai working Jack Russell Terrieriä. Molemmat ovat kuitenkin niin läheisiä sukulaisrotuja jackrussellinter-
rierille, että tutkijoiden tuloksia voidaan katsoa soveltamiskelpoiseksi myös jackrussellinterrierien osalta.  
 

4.3.5.2 Kondrodystrofia  

Kondrodystrofia on geenimutaation aiheuttama kehitysvamma, joka aiheuttaa lyhytraajaisuutta ja sitä 
kautta kääpiökasvuisuutta. Kondrodystrofiassa rustokudoksen kasvu ja ravitsemus häiriintyvät, josta 
seuraa raajojen pitkien luiden kehityksen tyrehtyminen. Aineenvaihdunta on kuitenkin häiriintynyttä 
kehon muissakin rustokudoksissa, muun muassa selän välilevyissä ja polvinivelissä. Lisäksi kondrodys-
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trofiset kasvulevyt ovat alttiita vaurioitumaan, jolloin raajoista saattaa tulla sairaalloisen käyrät. Kond-
rodystrofia on perinnöllinen ominaisuus. 

Jackrussellinterrieri on kondrodystrofinen rotu, eli rodun ominaispiirre on normaalia matalampi raaja-
korkeus, vaikka rotu ei olekaan äärimmäisen matalajalkainen. Normaalitilanteessa kondrodystrofia ei 
ole rodulla sairaus vaan vakiintunut ominaisuus, johon ei useimmiten liity muita luuston epämuodos-
tumia.  

Jackrussellinterriereihin syntyy kuitenkin välillä liioitellun matalajalkaisia yksilöitä, jotka saattavat kui-
tenkin olla täysin terveitä. Lisäksi syntyy niin käyräjalkaisia koiria, että etujalkojen luuston epäterve ja 
kestämätön rakenne voi aiheuttaa iän myötä pahenevia nivelongelmia tai pahimmillaan niiden etujal-
ka(t) pitää korjata leikkauksella. Toistaiseksi kondrodystrofian ei ole havaittu aiheuttavan muita vakavia 
ongelmia rodussa. Välillä rotuun syntyy myös yksilöitä, joilla on täysin normaali jalanpituus. Nämä yksi-
löt eivät vastaa rotumääritelmää, mutta niiden luustoon ei liity kondrodystrofiasta johtuvia ongelmia.  

Kondrodystrofian asteeseen eli jalkojen pituuteen ja suoruuteen on kiinnitetty rodulla runsaasti huo-
miota ja jalostuksellisin keinoin on pyritty kohti rotumääritelmän edellyttämää raajakorkeutta, joka on 
50 prosenttia koiran säkäkorkeudesta. Näyttelyarvostelujen perusteella eturaajat ovatkin terveraken-
teisempia kuin 10 vuotta sitten. Koska hieman käyrät etujalat ovat edelleen melko yleisiä rodussa ja 
suorajalkaisetkin vanhemmat saattavat saada jälkeläisen, jolla on käyrät eturaajat, tulee asiaan kiinnit-
tää edelleen huomiota. 

 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 
 

Polvitilanne rodussamme viimeisen sukupolven 2014-2017 aikana on ollut hyvä. Sukupolven aikana 
polvitarkastettiin 1555 koiraa, joista 95 % saivat tulokseksi putnamin asteikolla 0. Koirista 4 % sai tulok-
sen 1 ja ainoastaan 1 % koirista tuloksen 2.  

Terveyskyselyiden vastausten valossa jackrussellinterriereillä esiintyy jonkin verran ristisidevaurioita. 

Silmätarkastuksia viimeisen sukupolven aikana teetettiin 2222 virallista silmätarkastusta (1458 koiralle), 
joista puhdas tulos on saatu 2018 kertaa.  

Yleisin diagnoosi on distichiasis (ylimääräisiä ripsiä) 107 kertaa (91 koiralla). Seuraavana kortikaalinen 
katarakta 42 tulosta (33 koiralla) ja lasiaisen rappeuma 16 tulosta (14 koiralla). Distichiasis ja kaihi ovat 
tällä hetkellä suurimmat ongelmat silmien osalta. Silmätarkastuskaavakeista löytyy myös muutamia 
retinopatia mainintoja. Retinopatioista tullaan keräämään tietoa seuraavan JTO:n aikana lisää.  

Jackrussellinterriereille ei ole toistaiseksi olemassa geneettistä kaihitestiä.  

Epilepsiatapauksia tulee ilmi harvakseltaan tai niistä ei ole aiemmin puhuttu. Epilepsian yleisyyttä ro-
dussa tullaan selvittämään erillisen kyselyn avulla. Järjestö tekee myös yhteistyötä Evidensia Eläinlääkä-
ripalveluiden kanssa, joilta tullaan saamaan diagnoosilista rodulla esiintyvistä sairauksista. 

Maksashunttia esiintyy satunnaisesti. Sairastuneen koiran sisarukset ja sisarusten pennut olisi mak-
sashuttitestattava ennen jalostukseen käyttöä tai jo pentuna. 
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Virallisia selkälausuntoja on edellisen sukupolven aikana annettu 446 kpl. Lisäksi koiria on kuvattu epä-
virallisesti. Jalostustoimikunnan tiedossa on muutamia selkäongelmien takia lopetettuja koiria. Rodun 
selkätilannetta pyritään kartoittamaan seuraavan JTO:n aikana. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, 
että viralliset selkäröntgenkuvaukset tullaan sisällyttämään PEVISAan. Muita luusto-ongelmia kuten leg-
perthes ja etujalkojen liiallinen käyryys esiintyy harvakseltaan.    

Lisääntymisessä ei juurikaan ole ongelmia, joillakin uroksilla libido ei ole riittävä, onkin erityisen tärkeää 
ettei huonolla lipidolla varustettuja koira käytetä jalostukseen keinosiemennykselläkään. 

Rodun rakenteessa ei ole luonnollista lisääntymistä vaikeuttavia ongelmia.  
 
Astumis- tai tiinehtymisvaikeuksia tai pentujen hoitoon liittyviä ongelmia rodussa ei käytännössä juuri 
ole. Jackrussellinterrierinartuilla on pääosin hyvinkin säännölliset juoksujen välit. Astutukset ja synny-
tykset sujuvat pääasiassa luonnonmukaisesti ilman isompaa auttamista. Synnytysongelmia on kuitenkin 
jonkin verran. Isosta osasta kasvattajat selviävät itse narttua auttamalla, mutta myös eläinlääkärin apua 
tarvitaan (lääke ja/tai keisarinleikkaus). Todellista polttoheikkoutta esiintyy vain harvoin. Nartut hoita-
vat pentunsa hyvin. Pentukuolleisuutta on hieman. Usein kuolema liittyy synnytysvaikeuksiin esim. pen-
tu juuttunut kiinni synnytyskanavaan. Pentuja kuolee tai lopetetaan harvoin ensimmäisten päivien jäl-
keen. Pentuekoko on pysynyt vuosikaudet samassa kokoluokassa, keskimäärin 4 pentua pentueessa. 

Terveyskysely vastauksien mukaan jackrussellinterrierit ovat suhteellisen terveitä, esille nousevat kui-
tenkin allergiat/atopiat sekä virtsatieongelmat. On mahdollista, että virtsatieongelmat liittyvät hyper-
urikosuriaan (HUU), jolloin virtsassa on epänormaalin paljon virtsahappoa, joka altistaa koiran virtsaki-
ville. Ihanteellista olisi, että koirille joilla on virtsaoireita, teetettäisiin geneettinen HUU-testi.  
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4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 
 
Jackrussellinterrierin rotumääritelmä on melko väljä ja koirat saattavat olla melko erinäköisiäkin. Jalos-
tuksellisesti tätä on pidettävä positiivisena seikkana, sillä mikään ulkomuodollinen piirre (lukuun otta-
matta piebaldismia) ei ole vakiintunut koko kantaan, vaan jalostuksellinen eteneminen on mahdollista, 
eivätkä koiran hyvinvoinnin kannalta merkityksettömät piirteet ole vakavia virheitä rotumääritelmässä.  

Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että suurimmat ulkomuodolliset ongelmat liittyvät etuosan rakentee-
seen, kulmausten keskinäiseen tasapainoisuuteen sekä rintakehän kokoon ja muotoon. Eturaajat ovat 
edelleen usein (lievästi) käyrät. Etukulmaukset ovat usein suorat ja takana raajojen kulmaukset ovat 
suuremmat, kun rotumääritelmä nimenomaan edellyttää kulmauksien tasapainoisuutta keskenään. 
Toisaalta on myös koiria, jotka ovat tasapainoisesti, mutta liian niukasti kulmautuneita. Rintakehä on 
usein liian lyhyt ja/tai pyöreä ja suhteessa koiran kokoon liian suuri, kun sen pitäisi olla pitkä ja soikea.  

Useimmat koirat eivät mahdu rotumääritelmässä mainittuun painoihanteeseen, vaan ne ovat huomat-
tavasti painavampia. Jackrussellinterrierin paino vaihteleekin nykyisin n. 6-9 kg välillä. Tähän voi olla 
useampiakin selityksiä, jotka kaikki voivat omalta osaltaan vaikuttaa ilmiöön: vaikka koirat eivät ole 
välttämättä korkeampia, ne ovat rakenteeltaan vankempia ja suuripäisempiä; aktiivisessa metsästys-
käytössä olleita koiria pidettiin laihemmassa painossa kuin lemmikkikoiria ja/tai ruokinta on nykyisin 
parempilaatuista.  

Rodussa esiintyy myös ns. takapomppua eli koira jättää joko toisella tai molemmilla takajaloilla askelia 
väliin. Mitään selkeää yksittäistä syytä tälle ei ole löytynyt, mutta rotumääritelmässä erityisen virheelli-
sinä pidetään laiskoja tai epäterveitä liikkeitä.  

Joillain koirilla on esiintynyt melko laajoja 4-6 premolaarin puutoksia. Myös purentaviat (ylä- ja alapu-
rennat) ovat melko tavallisia. Rotumääritelmässä on vain vähän piirteitä, jotka saattaisivat altistaa ro-
dun hyvinvointiongelmille. Muutama on kuitenkin syytä mainita: 

Jackrussellinterrieri on kondrodystrofinen rotu (ks. luku 4.3.5.2 Kondrodystrofia) ja melko monella etu-
raajat ovat jossain määrin käyrät. Useimmiten ne ovat lievästi käyriä, mutta eturaajojen rakenteeseen 
tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota.  

Jackrussellinterrierin ulkomuotoon kuuluu pigmentin puutteesta johtuva valkoinen väri (ks. luku 4.3.5.1 
Piebaldismi ja kuurous). Kokovalkoiset koirat ovat kuitenkin rodussa pienenä vähemmistönä ja niilläkin 
on useimmiten (ainakin lähes) täydellinen huuli- ja kirsupigmentti. Silmänympäryspigmentti on usein 
puutteellinen, jos silmän ympärillä oleva karva on valkoista.  

Rodussa on muutamia värivirheitä, joita esiintyy hyvin harvoin. Maksanruskeiden (B-lokuksessa bb, 
eumelaniini ruskeaa) ja sinisten (D-lokuksessa dd, eumelaniini haalistuu siniseksi) koirien kirsut eivät ole 
rotumääritelmän mukaisesti mustia. Maksanruskeita yksilöitä on rotuyhdistyksen tiedoissa muutamia, 
sinisiä yksilöitä yksi. Kahta sinistä yksilöä ei saa yhdistää, koska siniseen väritykseen liittyy ihosairauksia 
(Blue Dog Syndrome ja Color Dilution Alopecia).  

Jackrussellinterrierillä on taittokorvat, mutta ne ovat pienet ja voivat olla myös korkealle kiinnittyneet. 
Rodussa ei ole esiintynyt luppakorvien aiheuttamia ongelmia. Korvien nykyistä rakennetta ei voida pitää 
ongelmana.  
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4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 
Edellisellä vertailujaksolla todettiin jackrussellinterrierien näyttelykäyntien ja -tulosten pysyneen melko 
vakaina; näyttelyssä kävi kunakin vuonna syntyneistä koirista noin kolmannes. Näistä suurin osa oli saa-
nut jalostuksen tavoiteohjelmassa suositellun laatuarvostelun 'hyvän'. Hieman yli tai alle puolet näytte-
lyissä käyneistä koirista oli saanut laatuarvostelun 'erinomainen'. 

Vuosien 2012 ja 2016 välillä syntyneiden jackrussellinterriereiden kohdalla voidaan todeta, että näytte-
lykäyntien määrä on hieman pudonnut. Se on keskimäärin 27,9 %, mutta jakson viimeisimpinä vuosina 
syntyneiden kohdalla vain 26,1 % (2015) ja 21,7 % (2016). Toki pitää muistaa, että 2016 syntyneet ovat 
vielä melko nuoria. Edelleen suurin osa saa vähintään laatuarvostelun 'hyvä' ja laatuarvostelun 'erin-
omainen', on tarkastelujaksolla saanut 65,7 %. Tässä on suurin muutos aikaisempaan tarkastelujaksoon.  

 
Näyttelytulos syntymävuoden mukaan 2012-2016, lähde KoiraNet  

Syntymävuosi  Syntyneitä  T/3 tai parempi  H/2 tai parempi  ERI tai parempi  
2012 972 310 307 184 
2013 973 312 312 211 
2014 852 237 233 153 
2015 968 253 251 173 
2016 881 192 189 132  
 
Toistaiseksi viimeinen jalostustarkastus on järjestetty 2014. Jalostustarkastuksiin on osallistunut muu-
tamia kymmeniä koiria. Rintakehän muoto, eturaajojen rakenne, sekä suuri vaihtelu yksilöiden välillä 
koossa sekä vankkuudessa/siroudessa ovat olleet huomionarvoisia. Vain muutamaa koiraa ei ole suosi-
teltu jalostukseen. Jalostustarkastuksissa esitetyissä yksittäisten koirien jälkeläisryhmissä on myös to-
dettu huomattavaa vaihtelua tyypissä jälkeläisten kesken. Näistä tuloksista ei kuitenkaan voida vetää 
koko rotua koskevia johtopäätöksiä, koska jalostustarkastettujen koirien määrä on liian vähäinen suh-
teessa koko kantaan.  

 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
 
Jackrussellinterrieri on työkoira, vaikka sitä vähemmän käytetään alkuperäiseen tehtäväänsä ajamaan 
metsästäjän apuna pienpetoja luolistaan. Säkäkorkeus ei ole kasvanut yli ihanteen, vaikkakin rotumääri-
telmän alarajalla olevien koirien osuus on jossain määrin vähentynyt. Ulkomuodollisista seikoista liian 
suuren koon lisäksi liiallinen vankkuus ja rakenteen jäykkyys muodostavat suurimmat esteet jackrussel-
linterrierin metsästyskäytölle. Ulkomuotoarvostelussa tulisikin kiinnittää huomiota paitsi koiran, myös 
sen rintakehän kokoon ja koiran liikkumiseen. Perussääntönä voisi ajatella, että koira on liian suuri, jos 
huolimatta oikeista jalan ja rintakehän korkeuden mittasuhteista oikean muotoinen soikea rintakehä ei 
ole käsin ympäröitävissä eli spannattavissa.  

 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
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Rotumääritelmässä vaadittavista ulkomuoto-ominaisuuksista kondrodystrofia altistaa eturaajojen käy-
ryydelle ja piebaldismi kuuroudelle. Jos taittokorvat muuttuvat suuremmiksi ja asettuminen laskeutuu 
alemmaksi, ne saattaisivat aiheuttaa korvakäytävän ärtymistä. Käyttöominaisuuksien kannalta huomion 
kiinnittäminen koirien kokoon ja mittasuhteisiin, rintakehien muotoon sekä koirien liikkumiseen olisi 
tärkeää.  
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEU-
TUMISESTA 
 
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi oli 2013-2017. Kennelliiton 
jalostustieteellinen toimikunta myös rodun JTO:lle lisäaikaa vuoden 2018 loppuun. 
 
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi oli 2007-2012. 
 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 

Tarkasteltaessa 50 eniten jalostukseen käytettyä urosta vuosilta 2013 – 2017 saadaan seuraavaa näyt-
töä jalostustasosta: 

Silmätulosten osalta 47 urosta ei ole silmätutkimuksissa osoittanut sairastavansa perinnöllistä silmäsai-
rautta. Niiden diagnoosi on ollut ”ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia”. 

Poikkeavia silmätuloksia on kolme (numero nimen edessä on järjestysnumero käytetyimpien urosten 
listauksessa): Iris hypoplasia 3. Crawford JR Enrico, Distichiasis 8. Vitsuddens Weaterby Swann, 42. Orig-
inal Master's Voice Into The Wild.  

Yhdellä suosituimmista uroksista on polvet 0/1 (16. Quais Forever Young), muilla polvitulos on 0/0.   

Seuraaville uroksille on tehty myös selkäkuvaus (numero nimen edessä on järjestysnumero käytetyim-
pien urosten listauksessa): 18. Lovely-Orange Ocean Of Love (SP0, LTV0), 22. Hvilebakkens Prince of 
Denmark (VA0, LTV0), 26. Zeus Fioletowa Magia (VA0, SP0, LTV4), 34. Chuck Norris Bohemia Point (VA0, 
SP0, LTV0), 38. Nerone (SP0, LTV0), 45. Ällitällin Elastinen (VA0, SP0, LTV0) 

Suosituimmilta uroksilta neljältä puuttuu kokonaan näyttely- tai muu koetulos ja näissä 50 uroksessa on 
yksi käyttövalio. 

Näyttelytulosten perusteella ei urosten tasossa ole tapahtunut merkittävää muutosta aikaisempaan 
verrattuna. 

Näyttelytulosten osalta jalostusurosten käytössä jatkuu edellisen JTO:n aikainen ”trendi”. Listalla on 
uroksia kansainvälisestä muotovaliosta (6) aina uroksiin, joilta puuttuu täysin näyttely ja/tai käyttötu-
lokset (4). Näyttelymeriitit eivät täysin ohjaa urosten jalostuskäyttöä. 

Tarkasteltaessa 30 eniten jalostuksessa käytettyä narttua on kolme ensimmäistä narttua täysin ilman 
minkäänlaisia näyttely- tai muita koetuloksia. Näillä kolmella nartulla on yhteensä 51 pentua, joista vain 
yhdellä on näyttely- tai muu koetulos. 

Kahdeksalla nartulla puuttuu kokonaan näyttely- tai muu koetulos. Erilaisia käyttökoetuloksia löytyi 
kolmelta nartulta. 

Näyttelytulosten perusteella aikaisempaan verrattuna narttujen tasossa on hienoista heikkenemistä. 
Eniten jalostukseen käytetyissä nartuissa on enemmän tuloksettomia ja myös huonommilla laatuar-
vosanoilla palkittuja narttuja. 



68 

Vain kahdella nartulla on polvitulos 0/1, muilla tulos on 0/0. Yksi listan nartuista on selkäkuvattu (SP0, 
LTV0). Silmätarkastustuloksissa neljällä koiralla on todettu ylimääräisiä ripsiä (distichiasis), yhdellä puut-
teellinen kyynelkanavan aukko ja yhdellä nartulla PPM iris-iris. Muiden koirien tulokset olivat merkin-
nällä ilman perinnöllisisä silmäsairauksia. 

Mikäli rodun metsästysominaisuuksia halutaan jatkossa ylläpitää olisi tärkeää, että jalostuskoiria testat-
taisiin enemmän käyttöominaisuuksien suhteen. 

 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 
Sukusiitosprosentin noususta huolestuttiin jo edellisen JTO:n aikana. Sukusiitosasteessa on havaittavis-
sa nousua. Kun KoiraNetin sukutaulut alkavat olemaan kohtuullisen täydelliset, on tarkkuus sukusiitos-
prosentissakin jo parempi. 

Prosentteja nostaa muutaman yksittäisen kasvattajan säännönmukainen ”linjaaminen” samoihin, omiin 
koiriin. 

Vuosi 2017 2016 2015 2014 2013 

Sukusiitosprosentti 1,35 % 1,22 % 1,28 % 1,45 % 1,15 % 
 

Kuten jo yhteenvedossa todettiin, edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa asetettu tavoite yksittäisen 
uroksen jälkeläismäärästä saavutettiin, sillä yhdenkään jalostusuroksen jälkeläismäärä ei ylittänyt ase-
tettua 5 % osuutta yhden sukupolven aikana. Suositusta kiinnittää huomiota käytetyimpien urosten 
keskinäisiin sukulaisuussuhteisiin ei sen sijaan ole noudatettu riittävästi vaan tilanne on edelleen varsin 
huolestuttava. 

Terveys  

Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tavoitteista edellisessä jalostuksentavoiteohjelmassa ja edelleen on ro-
dun terveys ja sen seuranta. Yhdistys on kerännyt ja ylläpitänyt rodun sairaus- ja vikalistaa, jonne yksit-
täiset koiranomistajat sekä kasvattajat ovat voineet ilmoittaa koirissaan ja pentueissaan esiintyviä viko-
ja ja sairauksia. Yhdistys on kotisivuilleen kerännyt lisäksi listan PLL-DNA testituloksista. 

Silmä- ja polvitarkastukset ovat lisääntyneet viime vuosina, mutta yhdistyksellä on edelleen haasteena 
saada vanhempia, jo jalostuksesta poistuneita koiria, silmätarkastuksiin. Edelleen valtaosa silmätarkas-
tetuista koirista on tarkistettu hyvin nuorena, vain pieni osa uudelleen yli 5 vuoden iässä, saati sitten 
vanhempana. 

Luonne 

Luvussa 4.2.4.1. Luonnetesti ja BH-käyttäytymiskoe todettiin, että rodun koirista 143 koiraa on luonne-
testattu vuosien 2001-2017 aikana. Vuosien 2013-2017 aikana on testattu 47 koiraa, joista kaksi ei saa-
nut tulosta ja yhden tulos ei ollut avattuna Koiranetissä. Keskimäärin vuosittain on luonnetestissä käy-
nyt vain kahdeksan koiraa, joka on liian pieni määrä, jotta todella voitaisiin arvioida koko kannan luon-
teita tai sen kehityssuuntia. 
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Ulkomuoto 

Edelleen hyvä suunta, jossa rotutyyppi on yhtenäistynyt, on jatkunut. Silti on vieläkin nähtävissä run-
saasti ulkomuodollista vaihtelua. Anatomisesti terve rakenne mm. eturaajojen suhteen on parantunut, 
mutta erityistä huomiota tulee edelleen kiinnittää puutteelliseen tasapainoon etu- ja takaosien välillä. 
Jatkossa tärkeimpiä asioita, joihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota, ovat liian lyhyet rintakehät ja 
tästä johtuva pitkä lanneosa, hyvä ylälinja sekä ahtaat takajalkojen liikkeet. 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
 
Jalostuksella pyritään edelleen saavuttamaan terve, hyväluonteinen, työskentelynhaluinen ja ulkomuo-
dollisesti rotumääritelmää vastaava jackrussellinterrieri. Jalostuksen pääpainon tulee olla terveydessä ja 
luonteessa. Rotu on taustaltaan työskentelevä terrieri. Rotumääritelmä on laadittu siihen pohjautuen. 
Työskentelyominaisuuksia testataan rodunomaisissa käyttökokeissa ja pieni osa koirista on myös met-
sästyskäytössä. Vaikka pääosa koirista on nykyisin lemmikki- ja tai harrastuskoiran tehtävissä, niin käyt-
töominaisuuksia pyritään huomioimaan myös jalostusvalinnoissa. Rodun tausta metsästävänä terrierinä 
otetaan huomioon myös JTO:n jalostustavoitteissa. Rotu soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja 
sitä aktiivisesti myös käytetään monenlaiseen harrastamiseen.  

Luonteissa kiinnitetään erityistä huomiota käyttöominaisuuksien lisäksi koirien yhteiskuntakelpoisuu-
teen. Kerätään lisätietoa koirien luonteista ja käyttäytymisestä. Kannustetaan koirien viemistä luonne-
testauksiin ja –kuvauksiin sekä järjestetään testauksia ja/tai kuvauksia vuosittain.  

Rotumääritelmän kuvaama koira on anatomisesti terve ilman jalostuksellisia ylilyöntejä ja tämä pyritään 
säilyttämään. Pyritään yhteistyössä rotujärjestön kanssa kehittämään tuomarikoulutusta siihen suun-
taan, että koiran hyvinvoinnin kannalta vähämerkityksisiä virheitä ei painoteta laatuarvostelussa.  

Rodun jalostuspohja pyritään pitämään mahdollisimman laajana välttämällä yksittäisten koirien runsas-
ta jalostuskäyttöä ja suosimalla mahdollisimman erisukuisten koirien jalostuskäyttöä. Kiinnitetään 
huomiota jalostuskoirien jälkeläismääriin, erityisesti huomioiden 2. polven jälkeläismäärät.  

Rodun sukusiitosaste ei saa merkittävästi nousta. Terveyden suhteen jatketaan PEVISA-ohjelmaa silmi-
en ja polvien osalta ja seurataan perinnöllisen kataraktan yleisyyttä rodussa. Pyritään aktivoimaan omis-
tajia ja kasvattajia silmätarkistuttamaan yli 5-7-vuotiaita koiria. Seurataan allergian yleisyyttä rodussa 
kyselyin ja valistetaan kasvattajia sen merkityksestä. Pyritään nostamaan jalostuskäytön aloittamisikää 
erityisesti urosten osalta. 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

6.2.1 Jalostuskoiria ja yhdistelmiä koskevat suositukset  
 
Suosituksissa lähisukulaisella tarkoitetaan koiran vanhempia ja pentuja sekä täysi- ja puolisisaruksia. 

6.2.1.1 Yleiset suositukset 

Jalostuskoiran ikä vähintään 24 kk astutushetkellä. 

Näyttelystä vähintään tulos hyvä (H) TAI hyväksytty jalostustarkastus TAI hyväksytty käyttökoetulos 
(LUT/LUME/MEJÄ/VERI). 

Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koira saa näyttelyissä maininnan “vihai-
nen” tai ”pelokas” kolme kertaa, sitä ei suositella jalostukseen. Jalostukseen käytettävä koira on her-
moiltaan ja käyttäytymiseltään sellainen, että se selviää arkipäivän tilanteista. Näin sen todennäköisyys 
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periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia luonneominaisuuk-
sia on mahdollisimman pieni. 

Suurin jälkeläismäärä Suomessa koiran elinaikana 60 pentua. 

Urokselle suositellaan 2-3 ikävuoden välille enintään 3 pentuetta ja samoin 3-4 vuoden ikävuoden välille 
enintään 3 pentuetta. 

6.2.1.2 PEVISA: polvet ja silmät 

Polvet 0 tai korkeintaan 1. Jos toisella vanhemmalla on polvitulos 1, yhdistelmän toisella osapuolella 
tulisi olla polvitulos 0. 

Perinnöllistä kataraktaa sairastavaa koiraa ei käytetä jalostukseen. Jos koiran lähisukulainen saa perin-
nöllinen katarakta-diagnoosin, urosta ei käytetä jalostukseen ennen neljän (4) vuoden ikää ja narttua 
ennen kolmen (3) vuoden ikää. Sellaista yhdistelmää, jossa molempien lähisukulaisella on todettu pe-
rinnöllinen katarakta, ei suositella. Jos koira saa perinnöllinen katarakta, epäilyttävä -diagnoosin, suosi-
tellaan jalostuskäytön lykkäystä yhden (1) vuoden ajan ja silmätarkastuksen uusimista ennen jalostus-
käytön aloittamista. 

Kliinisesti PLL-sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Suositellaan, että vähintään toinen osapuoli 
on testattu primaarinen linssiluksaatio (PLL)- geenitestillä. Ihanteellista olisi kuitenkin, jos molemmat 
olisivat testattuja. Koiralla voi olla myös PLL-tulos vanhempiensa geenitestitulosten perusteella: Kahden 
normaalin pentu on normaali, sairaan ja normaalin pentu kantaja ja kahden sairaan pentu sairas. Muis-
sa tapauksissa ei pennun tulosta voi varmasti vanhempien tuloksen perusteella tietää. Kaukaisempia 
esivanhempituloksia (esim. isovanhemmat) ei huomioida. Jos yhdistelmän toinen osapuoli on geenites-
titulokseltaan normaali, toinen osapuoli voi olla testaamaton. Jos toinen osapuoli on kantaja, tulisi mo-
lemmat osapuolet testata. Kantajan pariksi suositellaan vain normaali-tuloksen saanutta. Sairas x nor-
maali -yhdistelmiä voidaan tehdä harkiten, mikäli yhdistelmällä voidaan katsoa olevan näiden suositus-
ten toteuttamisen lisäksi jotain lisäarvoa (esim. sairas-tuloksen geenitestissä saaneella koiralla on har-
vinainen haplotyyppi DLA-monimuotoisuustestin avulla todettuna, käyttökoetulos, ei lähisukulaisia 
Suomessa tms.). Kantaja x kantaja, sairas x kantaja tai sairas x sairas yhdistelmiä ei suositella. 

Jos koiralla on todettu lasiaisen rappeuma, se tulisi geenitestata PLL:n suhteen. Lasiaisen rappeuma 
diagnoosin saanutta urosta ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen neljän (4) vuoden ikää ja nart-
tua ennen kolmen (3) vuoden ikää. Yhdistelmän toisella osapuolella tai sen lähisukulaisilla ei saa olla 
todettuna lasiaisen rappeumaa. 

Jos koiralla on koskaan todettu ylimääräisiä ripsiä (yleisimmin distichiasis-diagnoosi, mutta myös 
trichisiasis, cilia aberranta jne.), tulisi yhdistelmän toisen osapuolen olla sellainen, ettei sillä koskaan ole 
todettu ylimääräisiä ripsiä. Jos ylimääräisten ripsien diagnoosin vakavuusaste on kohtalainen tai vaikea, 
ei koiraa tulisi käyttää jalostukseen 

Jos koiralla on todettu persistoivia pupillaarimembraania diagnoosilla PPM iris-iris, tulisi yhdistelmän 
toinen osapuoli olla sellainen, ettei sillä ole todettu PPM:ää. Koiria, joilla on todettu muita PPM:n muo-
toja kuin iris-iris, ei suositella käytettäväksi jalostukseen 

Retinopatia-diagnoosin saanutta koiraa ei pidä käyttää jalostukseen (ECVO). Retinopatiat ovat usein 
paikallisia ja ei-eteneviä tai hitaasti eteneviä perinnölliseksi oletettuja silmän verkkokalvon sairauk-
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sia, joissa verkkokalvo paikallisesti tai laajemmin on normaalista poikkeava. Muutokset ovat varsin-
kin alkuun tyypillisesti eriasteisia eri silmissä 

Muiden rodussa toistaiseksi yksittäisinä diagnooseina löytyneiden silmäsairausten suhteen suositellaan, 
että yhdistelmän toisella osapuolella tai sen lähisukulaisilla ei saa olla todettuna samaa vikaa. Jos sil-
mämuutosten vakavuusaste on vakava, ei koiraa tule käyttää jalostukseen. Kasvattajia kehotetaan myös 
kysymään silmäsairauksiin erikoistuneen eläinlääkärin mielipidettä ennen jalostuskäyttöä. 

Mikäli koiran silmämuutos on sellainen, että se suoraan tai välillisesti aiheuttaa koiralla kipua, vaikuttaa 
sen näkökykyyn tai alentaa sen elämänlaatua; vaatii jatkuvaa lääkitystä, leikkaushoitoa tai altistaa koi-
ran sekundäärisille tulehduksille tai muille elämänlaatua alentaville oireille, koiraa ei suositella lainkaan 
jalostukseen. 

 

6.2.1.3 Luusto 

Jalostukseen käytettävälle koiralle suositellaan virallista selän röntgenkuvaamista välimuotoisen lanne-
ristinikaman (LTV) ja välimuotoisten nikamien (VA) osalta. Suositellaan, että ainakin toinen yhdistelmän 
osapuolista on virallisesti selkäkuvattu. Jos kuvatun selkätulos on muu kuin 0, silloin toisen osapuolen 
tulee olla myös selkäkuvattu ja lausuttu 0. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää jalostukseen, mutta 
LTV1–LTV4 -tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdis-
telmien jälkeläisiä suositellaan röntgenkuvattavaksi selästään, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja 
merkityksestä saadaan lisää tietoa.  

Jos koira oireilee selkäänsä (esimerkiksi kivulla tai takapomppu) tai sen lähisukulaisilla on todettu selkä- 
tai lonkkavikoja, suositellaan lonkkien ja selän röntgenkuvausta. Jos koiralla todetaan selässä kipua 
aiheuttava luustomuutos tai lonkkatulos D-E, sitä ei suositella jalostukseen. Jos koiran etujalat ovat niin 
käyrät, että ne aiheuttavat sille kipua tai liikkumisvaikeuksia tai vaativat leikkaushoitoa, sitä ei tulisi 
käyttää jalostukseen. 
 
Legg-Perthes-tautia sairastavaa koiraa ei suositella jalostukseen. Koiraa, jolla on häntämutka, ei suosi-
tella jalostukseen. 

 

6.2.1.4 Kuulo ja väritys 

Kuuroa tai puolikuuroa koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Kokovalkoinen koira tai koira, 
jonka pää on kokonaan valkoinen ⁹ tulisi BAER- eli kuulotestata. Jos toinen vanhempi on kokovalkoinen 
tai sen pää on kokonaan valkoinen koira tulisi yhdistelmän toisella osapuolella olla väriä molemmin 
puolin päätä ja molemmissa korvissa, sekä vähintään yksi merkki rungossa. Sinisisiä (dd) tai maksanväri-
siä (bb) koiria ei suositella jalostukseen. Niiden kirsut eivät ole rotumääritelmän mukaisesti mustia. 
Siniseen väriin liittyy iho-ongelmia. 

⁹ Kokovalkoiseksi tai kokonaan valkopäiseksi lasketaan myös koira, jolla on minimaalisia (kolikonkokoisia) merkke-
jä tai jonka merkit ovat kehittyneet syntymän jälkeen (esim. ticking-pilkut). 
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6.2.1.5 Purenta ja hampaat 

Koiraa, jolla on ylä-, ala- tai tasapurenta, ei suositella jalostukseen. Jos koiralla on hammaspuutos tai –
puutoksia, yhdistelmän toisella osapuolella tulisi olla täydellinen hampaisto. Kapean alaleuan omaavan 
koiran parituskumppaniksi valitaan vahvaleukainen yksilö. Koiraa, jolta puuttuu yli 4 hammasta tai kul-
mahampaita ei suositella jalostukseen. 

 

6.2.1.6 Sukusiitosprosentti ja sukukatokerroin 

Yhdistelmän sukusiitosprosentti 6,25 % tai sen alle (laskettuna 5 sukupolvella). 

Sukukatokerroin 0,75 (75%) tai sen yli (laskettuna 5 sukupolvella). Jos kummastakaan vanhemmasta ei 
ole saatavilla sukutaulutietoja, suositellaan vanhemmista teetettäväksi DLA-monimuotoisuustesti. Van-
hemmilla tulisi olla eri DLA-haplotyypit. Sukusiitosprosenttia laskiessa ja/tai DLA-monimuotoisuustestin 
tarvetta arvioitaessa voidaan huomioida myös muu sukutieto kuin KoiraNetistä löytyvä. Jos pentueen 
vanhemmista ei löydy sukutaulutietoja KoiraNetistä, kasvattaja voi toimittaa jalostustoimikunnalle lisä-
tietoja suvusta. Näiden lisätietojen perusteella jalostustoimikunta tapauskohtaisesti voi suositella, ettei 
ko. yhdistelmän kohdalla tarvitse tehdä DLA-monimuotoisuustestiä. 

 

6.2.1.7 Yhdistelmän uusinta 

Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavaksi. Yhdistelmä voidaan uusia kerran, jos ensimmäiseen pen-
tueeseen on syntynyt vain 1-2 pentua. Yhdistelmää, joka on tuottanut sairaan jälkeläisen, ei uusita lain-
kaan. (Ks. luku 4.3 rodussa esiintyvistä sairauksista) 

 

6.2.1.8 Sukupuolisidonnaiset suositukset 

Jos nartulle on tehty kahdesti keisarinleikkaus, narttua ei tulisi enää astuttaa. Kivesvikaista urosta ei tule 
käyttää jalostukseen. (Kivesvialla tarkoitetaan muuta kuin kaksi normaalisti laskeutunutta kivestä) 

 

6.2.1.9 Ulkomaiset jalostuskoirat 

PEVISA-ohjelman suhteen noudatetaan ulkomaalaisten urosten poikkeussääntöä. 

Ulkomaisen uroksen jalostuskäytölle on SKL:stä anottu ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdolli-
suuden käyttää ulkomaista urosta, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tä-
mä poikkeuslupa koskee korkeintaan kahta pentuetta/uros. Pysyvä poikkeuslupa koskee ulkomaisen 
uroksen astutuskäyttöä sekä Suomessa että ulkomailla. Kun ulkomaisen uroksen pentuekiintiö täyttyy, 
voidaan se tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai kasvattaja voi anoa tapauskohtaista 
poikkeuslupaa uroksen käytölle. 

Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoi-
teohjelman vastainen (ks. Koirarekisteriohjeen kohta 7.5).  
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6.2.2 Muuta huomioitavaa jalostuskoiria valitessa ja yhdistelmiä suunnitellessa 
 

Seuraavat seikat eivät ole suosituksia, siinä mielessä, että niitä käytettäisiin suoraan arvioimaan jalos-
tuskoirien tasoa tai yhdistelmien jalostusarvoa, mutta kasvattajia kehotetaan huomioimaan myös nämä 
kasvatustyössään. 

Kasvattajien tulee noudattaa yhdistelmien kohdalla Suomen Kennelliiton sääntöjä ja määräyksiä, sekä 
rodun voimassa olevaa PEVISA-ohjelmaa. Kasvattajien pitää muistaa, että sekä Kennelliiton säännöt ja 
määräykset, että rodun PEVISA-vaatimukset saattavat muuttua tämän jalostuksen tavoiteohjelman 
voimassaoloaikana. Ennen astutusta on kasvattajan vastuulla tarkistaa voimassaolevat määräykset 
Suomen Kennelliitosta, josta löytyy myös tieto rodun voimassaolevasta PEVISA-ohjelmasta. Kasvattajien 
tulee seurata Suomen Kennelliiton ja rotua harrastavan yhdistyksen ja rotujärjestön tiedotusta. 

Jalostukseen käytettävän koiran tulisi olla hyväluonteinen, terve ja ulkomuodoltaan rodunomainen. 
Suurimmalla osalla jalostuskoirista onkin ollut näyttelytulos, mutta kasvattajia kehotetaan kiinnittä-
mään enemmän huomiota koirien luonteiden ja rodunomaisten käyttöominaisuuksien testaaminen. 
Luonnetestitulos, MH-luonnekuvaustulos, suoritettu käyttäytymiskoe ja/tai tulos rodunomaisesta käyt-
tökokeesta onkin luettava eduksi jalostuskoiralle. 

Jalostuskoiran valinnassa tulee kiinnittää huomiota koiran itsensä ohella myös sen mahdollisten jälke-
läisten ja sukulaisten ominaisuuksiin. Yhdistelmien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös mahdol-
listen vikojen tai sairauksien periytyvyys ja yhdistelmän vaikutus koko kannan jalostuspohjan laajuuteen 
(geenipooliin). 

Kasvattajien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jalostuskoirien ja niiden vanhempien toisen polven 
sukulaismäärään. Yhdellä koiralla tässä rodussa ei tulisi olla enimmillään kuin 80-120 ensimmäisen pol-
ven jälkeläistä (laskettuna suhteessa keskimääräiseen 4 vuoden rekisteröintimääriin) tai 160-240 toisen 
polven jälkeläistä (laskettuna suhteessa 2007-2017rekisteröinteihin). Jackrussellinterriereissä on jo 
useita koiria, jotka ylittävät molemmat toisen polven suositusjälkeläismäärät selvästi. 

Jalostuskoirien vanhempien ikään eli sukupolviväliin ja viimeisimmän silmätarkastuksen ajankohtaan 
kannattaa myös kiinnittää erityistä huomiota. Jalostukseen käytettyjä koiria tulisi silmätarkastaa 10-12 
vuoden ikään saakka 2-3 vuoden välein, vaikka niiden jalostuskäyttö olisi jo loppunut. Rodussa esiintyvä 
perinnöllinen kaihi saattaa myöhemmillään puhjeta vasta yli 10-vuotiaana, mutta jälkeläisten kaihi saat-
taa puhjeta jo huomattavasti nuorempana. Yhdistelmien kaihiriskin pienentämiseksi myös vanhojen 
koirien silmätarkastaminen on tärkeää. 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 

Yhdistys tiedottaa kyselyiden merkityksestä ja kannustaa jäsenistöä vastaamaan käyttäytymiskyselyyn, 
sekä terveys- ja pentuekyselyihin. 

 Jälkeläismääriin pyritään kiinnittämään huomiota, erityisesti toisen polven jälkeläisten määrää seura-
taan mm. lisäämällä toisen polven jälkeläismääriä myös pentuvälitykseen ja urosluetteloon. 
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 Yhdistys pyrkii järjestämään luonnetestin ja/tai MH-luonnekuvauksen vuosittain ja kannustaa jäseniään 
luonnetestaamaan / luonnekuvaamaan koiriaan. Kehitetään rodun ihanneprofiili sekä luonnetestiin että 
kuvaukseen.  

 Järjestetään tilaisuuksia käyttöominaisuuksien kokeilemiseen (LUT/MEJÄ/VERI).  

Päivitetään rodun PEVISA. Yhdistys jatkaa PLL-geenitestien tukea sekä yli 10 v. koirien silmätarkastuksia. 
Yhdistyksen tavoitteena on jatkossa tukea tiettyjen, tapauskohtaisesti päätettävien koirien virallista 
selkäkuvausta. 

 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
 

VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET 

Rotumääritelmän mukaan raken-
teellisesti terve rotu 

Vähäinen osallistuminen 
rodunomaisiin käyttökokei-
siin 

Monipuolinen jalostuspohja 

Jalostusmateriaali parantunut vuo-
sien saatossa 

Koiria viedään vähän luon-
netta kuvaaviin tapahtumiin 

Jalostustarkastukset auttamaan 
kasvattajia sekä Kehittyvät jalos-
tukselliset työkalut (geenitestit, 
jalostusindeksit) 

Koiria käytetään monessa eri har-
rasteessa (näyttelyt, agility, mejä) 

Erisukuisia uroksia ei saada 
tarpeeksi esille jalostuskäyt-
töä varten 

Tiedonsaannin helppous Koi-
raNetistä, yhdistyksen poikapäivät 
ja urosluettelo 

Ei jalostuksellisia ylilyöntejä Kasvattajilla erilaisia käsi-
tyksiä rodusta 

Liioittelematon rotumääritelmä 

Aktiivinen keskusteluilmapiiri Aktiivisten jäsenten puute, 
kasvattajien passiivisuus 
sekä ajankäyttöongelmat 
järjestötoiminnassa 

 

 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 

SUUNNITELMA AIKATAULU 

Kannustetaan selkäröntgenkuvaamaan jalostukseen käytettä-
viä koiria  JTO:n voimassaolo aikana 

Kannustetaan jäsenistöä vastaamaan terveyskyselyyn ja tiedo-
tetaan kasvattajia mahdollisista esille nousevista ongelmista JTO:n voimassaolo aikana 

Tuetaan jäsenistön yli 10-vuotiaiden jalostukseen käytettyjen 
koirien silmätarkastuksia rahallisesti JTO:n voimassaolo aikana 
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Järjestetään vuosittain rodun erikoisnäyttely, johon pyritään 
saamaan rotua mahdollisimman hyvin tunteva kokenut tuo-
mari JTO:n voimassaolo aikana 

Tilastoidaan eniten jalostukseen käytettyjen koirien jälkeläis-
määriä ensimmäisessä ja toisessa polvessa 

Julkaistaan tilastoja eniten käyte-
tyistä vuosittain www-sivuilla 

Tehdään yhteistyötä muiden rotuyhdistysten kanssa tuomari-
koulutusten suhteen JTO:n voimassaolo aikana 

Jatketaan jalostustarkastuksia joissa arvioidaan ulkomuodon ja 
rakenteen lisäksi myös käyttäytymistä käsittelyn aikana 

Pyritään järjestämään vuosittain, 
mielellään eripuolilla Suomea 

Kannustetaan kasvattajia vastaamaan synnytys/pentue-
kyselyyn  

Julkaistaan tilastoja tuloksista 
tarvittaessa 

Järjestetään kasvattaja luentoja/kasvattajapäivät Pyritään järjestämään vuosittain   

Järjestetään MH-luonnekuvaustilaisuus  Pyritään järjestämään vuosittain   

Pyritään kehittämään MH-luonnekuvauksesta ja luonnetes-
teistä rotuprofiili JTO:n voimassaolo aikana 

Jatketaan PLL geenistestitulosten listausta www-sivuilla JTO:n voimassaolo aikana 

Tuetaan jäsenistön koirien PLL- testausta rahallisesti  JTO:n voimassaolo aikana 

Osallistutaan koirien geenitutkimukseen järjestämällä näyt-
teenottotilaisuuksia järjestön tapahtumien yhteydessä 

Tarvittaessa jalostuksen tavoiteoh-
jelman voimassaolo aikana 

Annetaan yleistä jalostusneuvontaa ja vastataan kirjallisiin 
jalostusneuvontapyyntöihin  

Tarvittaessa jalostuksen tavoiteoh-
jelman voimassaolo aikana 

Pidetään uroslistaa ja pyritään saamaan mahdollisimman mo-
nia uroksia listalle Jatkuvasti  

Järjestetään käyttöleiri  Pyritään järjestämään vuosittain 
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8. LIITTEET 
 

Liite 1 

Rotumääritelmä 
 

Jackrussellinterrieri (Jack Russell Terrier) 
FCI:n numero 345, 
hyväksytty FCI 8.6.2001 SKL-FKK 20.10.2001 
 
Alkuperämaa: Englanti 
Kehittäjämaa: Australia 
Käyttötarkoitus: Hyvä työterrieri, joka kykenee maanalaiseen työskentelyyn. Erinomainen 
seurakoira. 
 
Lyhyt historiaosuus: Jackrussellinterrieri on lähtöisin 1800-luvun Englannista. Pastori 
John Russell kehitti omia käyttötarkoituksiaan varten kettuterrierikannan juoksemaan kettukoirien 
kanssa ja menemään maanalaisiin luoliin jahtaamaan kettuja ja muuta riistaa. 
Muodostui kaksi muunnosta, jotka olivat pääsääntöisesti samankaltaisia lukuunottamatta 
eroja lähinnä koossa ja mittasuhteissa. Kookkaampi ja neliömäisempi tunnetaan nykyisin 
parsonrussellinterrierinä ja matalampi, mittasuhteiltaan hieman pitempi jackrussellinterrierinä. 
Yleisvaikutelma: Vahva, toimelias ja notkea työtä tekevä terrieri, jolla on keskipitkä, joustava 
runko ja mahtava luonne. Reippaat liikkeet sopivat hyvin yhteen valppaan ilmeen 
kanssa. Häntä voidaan typistää. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Karvapeite voi olla sileä, 
karkea tai karhea. 
 
Tärkeitä mittasuhteita: Korkeuttaan pitempi. Rintakehän syvyys on sama kuin eturaajan 
korkeus mitattuna kyynärpäästä maahan. Rintakehän ympärysmitan kyynärpäiden takaa 
mitattuna tulisi olla noin 40-43 cm. 
 
Käyttäytyminen/luonne: Eloisa, valpas ja toimelias terrieri, jolla on tarkkaavainen ja älykäs 
ilme. Rohkea ja peloton, ystävällinen mutta tyynen itsevarma. 
 
 
Pää 
Kallo-osa: Tasainen ja kohtuullisen leveä, kapenee vähitellen kohti silmiäja leveää kuonoosaa. 
Otsapenger: Selvästi, ei ylikorostuneesti erottuva. 
Kirsu: Väriltään musta. 
Kuono-osa: Etäisyys otsapenkereestä kirsuun on hieman lyhyempi kuin otsapenkereestä 
niskakyhmyyn. 
Huulet: Tiiviit ja mustapigmenttiset. 
Posket: Poskilihakset ovat hyvin kehittyneet. 
Leuat/Hampaat/Purenta: Leuat ovat hyvin vahvat, syvät, leveät ja voimakkaat. Vahvat 
hampaat; leikkaava purenta. 
Silmät: Pienet, tummat ja mantelinmuotoiset; ilme on valpas. Silmät eivät saa olla ulkonevat; 
silmäluomien tulisi olla tiiviit ja reunoiltaan mustapigmenttiset. 
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Korvat: Täysin tai lähes pään myötäisestä taittuneet, hienolaatuiset ja erittäin liikkuvaiset. 
Kaula: Vahva ja selväpiirteinen; pään asento on ryhdikäs. 
Runko: Suorakaiteen muotoinen. 
Selkä: Tasainen. Etäisyys säästä hännäntyveen on hieman säkäkorkeutta suurempi. 
Lanne: Lyhyt, vahva ja hyvin lihaksikas. 
Rintakehä: Mieluummin syvä kuin leveä, selvästi etäällä maasta, siten rintakehän alaosa 
sijoittuu maan ja sään puoliväliin. Kyljet ovat selkärangasta lähtien selvästi kaareutuneet ja 
sivuilta litteämmät. Rinnanympärys on siten mitattavissa kahdella kädellä noin 40-43 cm. 
Rintalastan kärki on selvästi olkanivelen etupuolella. 
Häntä: Koiran liikkuessa hännän tulee olla pysty, levossa se voi olla riippuva. Typistetyn 
hännän pään tulee olla korvien korkeudella. (Huom. Suomessa typistyskielto.) 
 
Raajat 
Eturaajat 
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä ja sivulta katsottuna suorat kyynärpäistä varpaisiin. 
Lavat: Viistot; lihakset eivät ole voimakkaasti korostuneet. 
Olkavarret: Sopivan pituiset ja kulmautuneet siten, että kyynärpäät ovat sijoittuneet rungon 
alle. 
Käpälät: Pyöreät, kiinteät ja täyteläiset, eivät suuret, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
Varpaat ovat kohtuullisen kaarevat. 
Takaraajat 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat, lihaksikkaat ja tasapainoiset suhteessa lapoihin. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Matalat. 
Välijalat: Vapaasti seistessä takaa katsottuna yhdensuuntaiset. 
Käpälät: Kuten etukäpälät. 
Liikkeet: Suorat, vapaat ja joustavat. 
 
Karvapeite 
Karva: Sileää, karheaa tai karkeaa. Karvapeitteen tulee olla vedenpitävä. Sitä ei tule 
trimmata, jotta se vaikuttaisi sileältä tai karhealta. 
Väri: Valkoisen värin tulee olla vallitseva ja siinä on mustia ja/tai punaruskeita merkkejä. 
Punaruskeiden merkkien sävy voi vaihdella hyvin vaaleasta erittäin syvään pähkinänruskeaan. 
 
Koko ja paino 
Säkäkorkeus: Ihannesäkäkorkeus on 25-30 cm. 
Paino: Viisi senttimetriä korkeutta vastaa yhtä kiloa painoa, siten 25 cm:n korkuisen koiran 
tulisi painaa suunnilleen 5 kg ja 30 cm:n korkuisen 6 kg. 
 
Virheet: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen. 
Seuraavat puutteet ovat erityisen virheelliset: aitojen terrierin luonteenpiirteiden puuttuminen; 
tasapainoisuuden puute ts. minkä tahansa kohdan ylikorostuneisuus; laiskat tai epä- 
terveet liikkeet; virheellinen purenta. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
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Liite 2 
 
Jalostustoimikunnan ohjesääntö 
 
Jalostustoiminkunta osaltaan edistää luonteeltaan ja ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisten, 
terveiden jackrussellinterrieiden jalostusta ja kasvatusta. 
 
Jalostustoimikunta on raportointivelvollinen yhdistyksen hallitukselle, jonka alaisena se työskentelee. 
Lisäksi toimikunnan tulee tiedottaa tarvittaessa kasvattajia, pennunostajia, yhdistyksen jäseniä sekä 
kattojärjestöjä (rotujärjestö, piiri, kennelliitto) rodun tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista. Jalos-
tustoimikunnalla on tiedotusvelvollisuus jäsenille ja kattojärjestöille, mikäli todetaan jonkin yksilön tai 
kokonaisen linjan vaarantavan rodun tulevaisuutta. 
 
Jalostustoiminkunta neuvoo ja ohjaa rodun jalostuksellisissa asioissa, järjestää tuomarikoulutusta ja 
kasvattajatapaamisia, jalostustarkastuksia sekä vastaa jalostuskyselyihin, informoi jäsenistöä toiminnas-
taan ja alan aiheista jäsenlehdessä sekä ylläpitää jalostusurosluetteloa. 
 
Jalostustoimikunnan tehtävänä on myös seurata rodun kehitystä, perinnöllisten sairauksien esiintymistä 
ja muita rodun sisäisiä ongelmia sekä tehdä esityksiä ja suunnitelmia, joilla edistetään terveyttä, tervet-
tä rakennetta ja rotutyypillisyyttä. 
 
 
Jalostustoimikunnan tehtävät 
 
1. Terveys 
* terveyskyselyn jatkuminen ja jatkuva tilastointi ja raportointi. 
* perinnöllisten vikojen ja sairauksien dokumentointi ja seuranta 
* PEVISAn mahdollinen päivitys 
* ajankohtaisista tilanteista informointi 
 
2. Urosluettelo 
* kampanjat uusien urosten saamiseksi urosluetteloon 
 
3. Tapahtumat 
* kasvattajapäivät (vähintään kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma vaihtelevin teemoin) 
* jalostustarkastukset (järjestetään vuosittain) 
* tuomarikoulutukset (materiaalin uusiminen/päivittäminen) 
 
4. Jalostusneuvonta 
* kaikenlainen jalostukseen liittyvä neuvonta 
* uroskyselyn parantaminen ja palautteen saaminen nartun omistajalta + seuranta 
 
5. Jalostuksen tavoiteohjelma 
* JTO:n päivitys tarvittaessa 
* uuden laatiminen SKL:n määräämin välein 
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Liite 3 

 
SANASTO 
 
Alleeli, tietyn geenilokuksen (eli geenin paikan) erilaisia geenivaihtoehtoja, joita voi populaatiossa 
olla useita, mutta kullakin yksilöllä vain kaksi, joko samanlaiset (homotsygotia) tai 
erilaiset (heterotsygotia) 
Allergeeni, vierasaine, usein vieras proteiini (esim. pölypunkki, siitepöly), joka aiheuttaa 
monimutkaisen immuunijärjestelmän yliherkkyysreaktion (allergia) 
Dominoiva ominaisuus, vallitseva ominaisuus. Niitä ominaisuuksia ja alleeleja, jotka jää- 
vät dominoivien geenien peittoon, sanotaan resessiivisiksi. 
Geenipooli, tietyn populaation geenistön koostumus tiettynä ajankohtana. Muutoksia populaation 
geenipoolin tasapainoon voivat aiheuttaa mutaatio, migraatio (tuonti ja vienti) ja 
valinta (jalostusvalinnat). 
Immunogeeni, sellainen aine, joka herättää immuunivasteet, ts. immuunireaktiot 
Immuunivaste, käsittää elimistön fysiologiset solureaktiot elimistöön tunkeutunutta antigeeniä, 
kuten mikrobia, vastaan 
Haplotyyppi, 2 tai useamman geenin ryhmä, joka periytyy yhdessä, esim. DLAhaplotyypissä 
on kolmen yhdessä periytyvän geenin ryhmä 
Heterotsygootti, eriperintäinen solu tai yksilö, jossa on kaksi erilaista alleelia vastinkromosomien 
geenipaikoissa 
Homotsygootti, samanperintäinen solu tai yksilö, jossa on kaksi samanlaista alleelia vastinkromosomien 
geenipaikoissa 
Kromosomit, eliön tuman DNA:sta ja proteiineista koostuvia kappaleita, joissa geenit sijaitsevat 
Lokus, geenin paikka kromosomissa 
Oto-, korvaa tarkoittava etuliite, korva-. 
Premolaari, välihammas 
Polygeeninen ominaisuus, eliön ominaisuus, jonka kehitystä säätelevät useat vuorovaikutuksessa 
olevat geenit. 
Populaatio, samanaikaisesti samalla alueella olevat, samaan lajiin kuuluvat yksilöt 
Resessiivinen ominaisuus, väistyvä (peittyvä) ominaisuus 
Retina, silmän verkkokalvo 
Sakralisaatio, lanne-ristiluusulauma, alimman lannenikaman yhteenkasvaminen ristiluuhun, 
synnynnäinen perinnöllinen muutos 
Transitionaalinen nikama, välimuotoinen lanne-ristinikama, synnynnäinen perinnöllinen 
muutos 
Toksiini, minkä tahansa eliön, kuten mikrobien, tuottama myrkky. 
 
 


