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1. Tervehdys! 
 
Ihan aluksi onnittelut rotuvalinnastasi ja uudesta perheenjäsenestä! Tämän pienen riiviön myötä tulet luul-
tavastikin saamaan erinäisen määrän harmaita hiuksia, laskemaan hitaasti kymmeneen, tottumaan aikaisiin 
aamuherätyksiin ja säähän kuin säähän, mutta samalla saat ihanan, rakastettavan, aina iloisen ja valmiin 
kaverin arkeen ja harrastuksiin. Russeli-veijareiden kanssa mikään päivä ei ole samanlainen! 
 
Olemme pyrkineet keräämään tähän oppaaseen yleisohjeita ja perustietoa jackrussellinterrieristä. Kaiken-
kattava opas ei luonnollisestikaan ole, ja onkin hyvä muistaa, että jokainen koira on yksilö, joten tarkempia, 
yksilöllisiä ohjeita on mahdoton tehdä. Pentusi kasvattajan mukana antama pentuopas toimii tarkempana 
ohjenuorana. Siinä saat lisätietoa ja ohjeistusta pentusi hoidosta, ruokinnasta ja terveysasioista.  
 
Pentuja myydessä tulee aina käyttää Suomen Kennelliiton kauppasopimuslomaketta (tai sijoitussopimus-
lomaketta). Puhdasrotuiselle jackrussellinterrieri-pennulle saat mukaasi aina Suomen Kennelliiton virallisen 
rekisteröintitodistuksen ja pentusi on tunnistusmerkitty mikrosirulla (ulkomaan tuontipentu saattaa olla 
tunnistusmerkitty tatuoinnilla). Vastuuntuntoinen kasvattaja myös tarkastuttaa pennut eläinlääkärillä en-
nen luovutusta, ja antaa pennun mukana eläinlääkärintodistuksen kyseisestä tarkastuksesta.  
 
 
 

 
 
 
 
Tämän oppaan ovat koonneet Suomen Jackrussellinterrierit ry:lle Karoliina Bly, Jenni Cramm, Susanna Kal-
lio, Heljä Kiviniitty, Hanna Mäkelä ja Minna Pelander. 
 
Lähteet: Kenneleiden Let’s Rock, Pearlfield’s, Ritavuoren, Sadan Salaman, Suakkunan, Wauhtitytön ja Yhen-
jyty pentuohjeet sekä Suomen Jackrussellinterrierit ry:n kotisivut. 
 
 Kuvien © Karoliina Bly, Jenni Cramm, Heljä Kiviniitty, Päivi Mäkinen, Minna Pelander ja Heli Saarela. 
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2. Mistä on pienet russelit tehty? 
 
Pienistä terävistä naskaleista, alati heiluvista hännistä ja syliin käpertyvästä kaverista… 
 
Rodun kehitti 1800-luvulla englantilainen kirkkoherra John ”Jack” Russell, joka oli innokas metsästäjä. Ro-
dun alkuperäinen tarkoitus oli ajaa kettu luolastaan perinteisten ajokoirien kanssa tapahtuvan ketunmet-
sästyksen yhteydessä. Rotu sopi erityisen hyvin tähän tehtävään jäntevän ja voimakkaan ruumiinraken-
teensa, sekä pelottoman, itsevarman luonteensa vuoksi. Pieni koko ja hämärässä näkyvä ketusta selkeästi 
erottuva väritys olivat erityisen toivottuja ominaisuuksia luolakoiralle.  
 
Tärkeä ominaisuus oli myös puremilta ja säältä suojaava tiivis turkki. Leukojen tuli olla vahvat ja hampaiden 
suuret, jotta koira tarvittaessa pärjäisi vastustajalleen ja jotta se saisi purtua poikki luolassa kulkua vaikeut-
tavat juuret. Yhä edelleen russelin oikea koko määrittyy sen mukaan, onko koira kaksin käsin ympäröitävis-
sä (”spannattavissa”), eli yltävätkö keskikokoiset miehen kädet sen rinnan ympäri siten, että sormet yltävät 
yhteen selän päällä ja vatsan alla.  Tätä suurempi koira ei ole sovelias luolatyöskentelyyn. 

 

Russelit ovat Englannissa edelleen suosittuja hevostallien rottakoiria. 
Suomeen ensimmäiset russelit kulkeutuivat Englannista 1970-luvulta 
lähtien hevoskauppojen kaupanpäällisinä ja hevostallien kautta russe-
lit levisivät sitten työkoirista lemmikeiksi. 

 
Vaikka russeli on Englannista kotoisin oleva rotu, sen kehittäjämaa on 
kuitenkin ollut Australia. Rotu sekoitetaan usein parsonrussellinter-
rieriin. Oleellisin ero näiden kahden eri rodun ulkonäössä on jalkojen 
ja selän mittasuhteet. Jackrussellinterrieri on sivusta katsoen kor-
keudestaan puolet jalkoja ja puolet rintakehää, ja selän pituus säästä 
hännänjuureen on hieman koiran korkeutta pidempi. Parson-
tyyppinen koira on korkearaajaisempi ja mittasuhteiltaan neliskulmai-
sempi. Tyypistä kertoo myös jackrussellinterrierin lempinimi ”tappijal-
karusseli”.  Rodun ihannesäkäkorkeus on 25-30 cm. 
 
Jackrussellinterrieri on virallisena rotuna nuori mutta erittäin suosittu 
ympäri maailmaa. FCI (kansainvälinen kenneljärjestö) ja Suomen Ken-
nelliitto hyväksyivät rodun virallisten rotujen joukkoon vuonna 2001. Myös Englanti on tunnustanut rodun 
viralliseksi roduksi vuonna 2016. 
 
Ottaen huomioon rodun alkuperäinen käyttötarkoitus -luolatyötä tai talleilla/tiloilla pienriistaa metsästävä 
terrieri- ei russeli ole aivan tavallinen seurakoira. Energisyytensä vuoksi se ei tyydy pelkkiin kävelylenkkeihin 
hihnassa. Russeli tarvitsee runsaasti liikuntaa ja aktivointia (aivojumppaa) arkeensa. Russelille sen oma 
lauma –perhe, jossa se elää- on tärkeä, eikä se halua olla paljon heistä erossa. Kaikkein mieluiten russeli on 
mukana perheen puuhissa, mitä ne sitten ovatkaan pihatöistä sisällä tehtäviin arkiaskareisiin. Turhautunut 
russeli muuttuu helposti ongelmakoiraksi, joka purkaa energiansa vääriin asioihin, kuten irtaimiston tu-
hoamiseen ja muuhun häiriökäyttäytymiseen.  
 
Russeli on hauska ja vauhdikas seuralainen, joka tarvitsee määrätietoisen omistajan. Vinkkejä koulutukseen 
ja aktivointiin löydät myöhempänä tästä oppaasta. 
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3. Uuteen kotiin saapuminen 
 
Russelinpentu on luovutushetkellä yleensä n. 8 viikon ikäinen. Joutuminen eroon emästä ja sisaruksista on 
sille suuri elämänmuutos. Sinun tehtäväsi on olla pennun tukena ja turvana sen totutellessa uuteen elä-
määnsä. 
 
Anna pennun tutustua rauhassa uuteen kotiinsa. Pennun pitää saada tehdä tämä tutkimusretki itsenäisesti, 
katso kuitenkin, ettei pentu mene paikkoihin mitkä voivat olla vaarallisia. Alkuun tutustumisen voi rajata, 
vaikka vain yhteen huoneeseen. Pennun tehdessä tutkimustaan uudesta kodistaan älä leikitä sitä, äläkä 
tyrkytä nameja. Pennun on tärkeää antaa tehdä haistelutyönsä ja palautua matkan stressistä.  
 
Anna pennun nukkua aina rauhassa. Ensimmäisenä yönä pentu voi olla levoton, anna sen huomata, että 
olet läsnä. Älä ota pentua sänkyyn, jollet ole valmis päästämään sitä sänkyyn myös myöhemmin, kun se on 
kasvanut aikuiseksi. Pennulle on hyvä varata oma, rauhallinen, vedoton ja turvallinen paikka, jonne se voi 
hakeutua rauhassa nukkumaan ja lepäämään. Erinomaisesti tähän tarkoitukseen sopii esim. pennun oma 
kuljetusboksi (ovi auki tietenkin). Tätä kautta boksista muodostuu oma, tuttu ja turvallinen paikka, jossa 
russelin on miellyttävä olla esim. matkustettaessa, autossa, vieraassa paikassa jne. 
 
On hyvä sopia perheen kesken mitä pentu saa tehdä ja mitä ei. Jokaisen on myös noudatettava sopimusta; 
johdonmukaisuus on yksi peruslähtökohdista pennun kasvatuksessa. Mikä on kerran sallittua, on sallittua 
aina ja päinvastoin. 
 

4. Ruokinta 
 
Ruokintaohjeet vaihtelevat kasvattajien välillä suurestikin. Näin ollen emme ole tähän nyt sen syvällisempiä 
ohjeistuksia koonneet. Kuivamuona on suosituin ruokintamuoto, ja sen suhteen nappula-merkkejä on run-
sain valikoimin. Lisäksi on ruokintamuotoja barf-ruokinnasta ns. 50-50 –ruokintaan (raakaruoka & nappula). 
Lemmikkieläinliikkeistä löytyy useimmiten jokaiselle sopiva vaihtoehto. Ns. markettiruoat ovat ravintosisäl-
löltään varsin köyhiä, joten niitä ei kasvavan koiran saatika aikuisen koiran ravinnoksi suositella. 
 
Koirasi kasvattaja on antanut ruokintaohjeet, joita sinun tulee noudattaa. Ruokintaa koskevissa kysymyksis-
sä sinun kannattaa olla kasvattajaan tai eläinlääkäriin yhteydessä. Koiran ruokinnan suhteen kannattaa 
muistaa, että tässäkin suhteessa koirat ovat yksilöitä, joten se ruoka/ruokintatyyppi, joka yhdelle sopii, ei 
välttämättä sovi toiselle. Ruokinnan suhteen löytyy myös asiantuntijoita laidasta laitaan, joten tässäkin 
suhteessa kasvattaja/koirasi eläinlääkäri on paras ensivaihtoehto auttamaan. 
 

5. Sisäsiisteys 
 

Sisäsiistiksi oppiminen on yksilöllistä, ja vaihtelee muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Tähän 
luonnollisestikin vaikuttaa eniten oma aktiivisuutesi. Kun pentu on herännyt, syönyt, leikkinyt ja touhunnut, 
tulee se viedä aina hetimiten ulos. Pennun tehtyä tarpeensa oikeaan paikkaan, kehu sitä rauhallisesti. Na-
mipalkalla voit vahvistaa haluttua käytöstä. Pentua ei saa missään nimessä rangaista sisälle tulleesta pissa-
vahingosta. Positiivinen vaste tuo tulosta nopeammin. Ajan kanssa pentua seuraamalla opit tuntemaan, 
milloin sillä on hätä ja tarve päästä ulos tarpeilleen. 
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6. Yksinolo 
 

Yksiolo-harjoitukset kannattaa aloittaa heti pennun kotiuduttua, sillä aina tulee vastaan tilanteita, jolloin 
koiran on oltava yksin. Aloita harjoittelu muutamasta minuutista, ja pidennä asteittain. Poistu huoneesta, 
asunnosta, aikajännettä aina pidentäen, äläkä tee paluustasi suurta numeroa. Jätä pennulle jokin mieluinen 
lelu/ turvallinen puruluu/ namipallo sen jäädessä yksin ja toki sen oma peti.  
 
Pennun oleskelutilaa kannattaa myös rajata, sillä suuri ja avara koko asunto voi joskus toimia ahdistavana-
kin. Tällöin pentu ei myöskään pääse maistelemaan huonekaluja tai seinänvierustan sähköjohtoja. Jätä ra-
dio päälle, jotta hiljaisuus ei ole liian ”painostavaa” eivätkä ulkoa tai käytävästä kuuluvat äänet häiritse pen-
tua.  
 
 
7. Leikki ja liikunta 
 
Pentuja ei varsinaisesti lenkitetä. Pennun kanssa ulkoillaan aluksi omalla pihalla. Talviaikaan ulkoillaan lyhyi-
tä aikoja pennun tarkenemisen mukaan. Kesäpennut ovat jo tottuneempia olemaan pitempiä aikoja ulkona. 
Parikuukautinen pentu tarvitsee vain leikkiä ja puuhastelua liikunnaksi.  
 
Pihalle viedessä voi vapaana olemisen lisäksi pitää pennulla pantaa ja hihnaa sekä makupaloilla ja kehuilla 
houkutellen ohjailla sitä haluttuun suuntaan. Kun pentu alkaa vaatia enemmän liikuntaa, se on jo tottunut 
taluttimeen eikä se ole sille uutta. Kun houkuttelet pentua haluamaasi suuntaan, se oppii samalla jo luokse-
tulon alkeet siihen mennessä, kun sillä riittää rohkeus huidella ympäri maita ja mantuja. Epätasaisessa 
maastossa vapaana liikkuminen kehittää pennun tasapainoa, niveliä ja lihaksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Suomen Jackrussellinterrierit ry – Pentuopas  7 

8. Tapakasvatus 
 

Päättäväinen ja johdonmukainen kasvatus koko pentuiän aina aikuiseksi asti takaa, että saat pennustasi 
iloisen ja reippaan terrierin. Tärkeintä on opettaa koira käsittelyyn ja hoitotoimenpiteisiin. Pennun kanssa 
on oltava alussa kärsivällinen. Se ei tiedä mitä totteleminen on.  
 
Tapakasvatus alkaa heti kun pentu tulee uuteen kotiin. Pentu alkaa välittömästi määrittämään kuka on kuka. 
Pieni ja suloinen pentu oppii muutamassa päivässä mistä naruista vedellä, jos sille annetaan siihen mahdol-
lisuus. Ensimmäisinä päivinä on hyvä, ettei pennulle olla koko ajan tuputtamassa aktivointia tai leikkiä. Pen-
nun kanssa saa ja pitää puuhata, mutta aloitteen pitää lähteä AINA ihmiseltä. Jos pentu tulee sohvan reunal-
le vaatimaan huomiota ja leikkikaveria, sille ei sitä anneta. Pentu ei mene siitä rikki, että ihminen määrittää 
ajan, milloin puuhataan ja kuinka kauan. Koira haluaa vain stressittömän elämän ja jatkuvalla pallon heitte-
lyllä ja lelujen retuuttamisella se ei sitä ole.  
 
Vaikka jackrussellinterrieri on energinen rotu, se ei tarkoita sitä, että pitää olla koko ajan aktivoimassa kaikin 
mahdollisin tavoin, tai se syö talosta jokaikisen jalkalistan. Jos koiraa aktivoi liikaa, saa aikaan vain onnetto-
man russelin, joka ei osaa enää rauhoittua. Tuollaisessa tilanteessa kärsii niin omistaja, koira, sekä ne jalka-
listatkin. Oli kyse sitten aikuisesta tai pennusta, koira tarvitsee lepopäiviä!  
 
Pennun kehitykselle on tärkeää, että se huomaa, ettei se ole ainoa koira maailmassa ja saa samalla leikkiä 
lajitovereidensa kanssa. Näin se oppii koirien kieltä.  
 
Vaikka ulkona joka koiranulkoiluttaja haluaisi tulla tekemään tuttavuutta pennun kanssa, älä salli tätä. Koi-
rien pitäisi aina tutustua toisiinsa niin, että ne ovat vapaana ja toisekseen, se toinen koira ei välttämättä ole 
lainkaan samaa mieltä pennun suloisuudesta kuin omistajansa, etkä voi tietää koiran taustoja. Onko se 
varmasti asianmukaisesti rokotettu ja hoidettu vai ei, ja onko koira sen luonteinen, että se sopii seuruste-
lemaan pennun kanssa. Koira on sinun ja sinä päätät kuka, koska ja missä koirasi tekee tuttavuutta mui-
den kanssa.  
 
Pennuille järjestetään paljon leikkitreffejä, joissa pennut pääsevät leikkimään muiden pentujen kanssa koi-
rankouluttajan ohjaamana ja valvomana. Kysy sinua lähellä olevasta koirakoulusta mahdollisia pentujen 
leikkitreffejä. Rokotusten jälkeen voitte laajentaa reviiriä runsaammin ja pentu saa tärkeitä kokemuksia 
tulevaisuutta ajatellen. Sen on hyvä oppia erilaisiin ympäristöihin, hälyyn, meluun ja liikenteeseen unohta-
matta vieraita ihmisiä. 
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Pentuna koira on oppivaisimmillaan. On ihan omasta kekseliäisyydestä kiinni mitä, ja miten pentusi oppii. 
Muista aina palkita, kun pentu tekee oikein. Palkitsemisen ajoitus on myös ensiarvoisen tärkeää. Palkinnon 
ja vuolaan kehumisen on tultava sillä hetkellä, kun pentu tekee oikein. Kehujen kanssa ei voi mennä ’öve-
riksi’, eli bileet pystyyn, kun pentu onnistuu. Näin saat innokkaan oppijan, joka haluaa onnistua lisää. 
 
Rankaisu koulutuskeinona on vaarallisempi. Lyömällä koiraa osoitat itsellesi ja muille, että olet epäonnistu-
nut sen kasvatuksessa. 
 
Irtioloa kannattaa harjoitella turvallisessa paikassa heti alusta lähtien. Pennulla ei vielä ole kovinkaan 
suurta itseluottamusta, ja se harvoin menee kovin kauas luotasi. Moni pelkää koiran karkaamista ja juuri 
siitä syystä luoksetulo on hyvä opettaa vahvaksi. Jos suhde omistajaan on kunnossa, koira tulee kyllä luokse. 
Väkivaltaisella käytöksellä luoksetuloa ei voi opettaa, vaan avaintekijä on koiran ja ihmisen välinen suhde. 
Jos koiran luoksetulo on epävarmaa, tarkkaile sen häntää. Jos koiran häntä on pystyssä, pysy itsekkin ylhääl-
lä, kun kutsut koiraa. Jos koiran häntä on alhaalla ja se on epävarma luoksetulosta, mene itse kyykkyyn. 
Yleensä silloin koiran häntä nousee ja se tulee innokkaammin luokse. Muista kehua koiraa jo, kun se on 
edes tulossa sinua kohti, niin se varmasti tulee kokonaan luokse asti hakemaan lisää kehuja. 

9. Kasvuvaiheet, sukukypsyys  
 

 8 -13 viikkoa - sosiaalistamisen aika 
Tänä aikana tulee rakentaa luottamus ja perusturvallisuus sinun ja pentusi välille. Leiki paljon ja pidä 
lähelläsi, rapsuta pentua ja anna positiivisia kokemuksia, oli se sitten kynsien leikkausta tai turkinhoi-
toa. Ota pentu mukaasi erilaisiin paikkoihin, jotta sen kokemus maailmasta avartuu. Pyri välttämään 
ikäviä kohtaamisia toisten/uusien koirien tai ihmisten kanssa tällä ajanjaksolla. Pentu on erittäin herk-
kä tässä vaiheessa ja kokemukset jättävät muistijäljen, mikä vaikuttaa sen koko elämän ajan. Opeta 
pennulle luoksetulo pelkällä nimen huudolla ja palkitse. 
 

 13 - 16 viikkoa - "järjestäytymisaika" 
Ajanjakso, jolloin pentu löytää paikkansa laumassa. Sinä ohjaat pentusi arkipäivät ja rutiinit: sinä teet 
aloitteen leikeistä, ruokailuajoista, näytät pennun oman paikan. Sinä myös päätät ulkoiluajoista ja ta-
voista. Leiki paljon myös tällä ajanjaksolla koiran kanssa, mutta muista, että sinä aloitat ja päätät lei-
kin. Älä juokse pennun perässä, älä myöskään pelottele sitä. 
 

 5 - 6 kuukautta - luo turvaa 
Negatiiviset kokemukset tällä periodilla voivat tulla esiin myöhemmällä iällä, ilman että omistaja edes 
ymmärtää "mikä meni pieleen?" Leikkiä pitäisi vain jatkaa, kun samalla asetat lisää vaatimuksia pen-
nulle. Älä laita kuitenkaan liikaa paineita. Ota se mukaan "maailman ympäri", jotta turvallisuuden 
tunne ja itsevarmuus tulisi sille päivittäin tutuksi. Kun huomaat pennuissa epävarmuutta, anna sille 
mahdollisuus tutkia asiaa ja tilannetta, jotta epävarmuus väistyy. Anna sen haistella ja tutkia pelotta-
via jätekasoja, lepattavia pressuja jne. Älä kuitenkaan pakota koiranpentua tutkimaan näitä asioita, 
anna sille aikaa, tukea ja palkkaa. 
 

 7 - 10 kuukautta – murrosikä 
Koira tulee sukukypsäksi. Koira haluaa usein koetella johtajaansa (sinua) kaikin tavoin. Se pitää torjua, 
ei voimalla, mutta ystävällisen päättäväisesti. Sen sijaan, että rankaisisit koiraa, pitää sinun johdatella 
toiseen toimintaan tai vain olla huomioimatta sen huonoa käytöstä. Tässä iässä koira ei ole kovin op-
pimishaluinen, se on kiinnostunut enemmän hajuista, nartuntuoksuista.... ja narttupennulle tulee 
useimmiten tänä aikana ensimmäinen juoksu. Käytä tämä aika vain kävelylenkeille, koiran hellimiselle 
ja ylläpidä sitä mitä olette tähän mennessä oppineet. 
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 10 - 17 kuukautta - aktiivisen oppimisen aika 
Tämä aika on henkisen kehityksen tasaantumista. Nyt koirasi on "valmis maailmalle". Nyt on aika 
aloittaa tavoitteellinen opetus. Aseta tavoitteita ja vaatimuksia, laita vain oikeudenmukaisia tavoittei-
ta ja tue sitä, mitä koirasi on oppinut. Muista palkita ja kannustaa! Se on parasta mitä voit tehdä tree-
natessa.  
 

 17 - 22 kuukautta - henkisen kehityksen viimeinen aste 
Tällä ajanjaksolla koira kasvaa henkisesti nuoresta koirasta aikuiseksi. Tässä iässä koira kokeilee ai-
emmin oppimaansa usein. Sinun tulee tukea ja kannustaa oikeissa paikoissa, samalla kun ohjailet sitä 
ystävällisesti eteenpäin. Tulisi ylläpitää sitä, mitä on oppinut aikaisemmista kokemuksista ja huomata, 
että koira usein kokeilee rajojaan. Ole koirillesi hellästi jämäkkä, luottamuksen arvoinen. 

10. Rokotukset ja madotukset 
 
Rokotussuositukset ovat tällä hetkellä seuraavat: 
 

 12–viikkoisena perusrokotus: penikkatauti-, parvovirus-, tarttuva maksatulehdusrokotus   
(ns. ”kolmoisrokote”). Usein mukana annetaan myös kennelyskärokote (tällöin ns. ”nelosrokote”). 

 16-viikkoisena edellisen tehoste 
 raivotauti (rabies)-rokote annetaan yleensä 1. kerran tehosterokotuksen yhteydessä (pentu 16 viik-

koa) 
 vuoden kuluttua (reilun 1 vuoden iässä) edellisten tehosteet (eli ”kolmois-” tai ”neloisrokote” ja 

 rabies) 
 

Tämän jälkeen perusrokotteet uusitaan 3 vuoden välein, kennelyskärokote on voimassa vuoden. Rabies 
uusitaan joka kolmas vuosi. Tiheämpää rokotuskäytäntöä varsinkin penikkatautia vastaan suositellaan, mi-
käli epidemioita esiintyy.  
 
Eläinlääkäri tekee rokotusmerkinnät koiran rokotustodistukseen tai lemmikkieläinpassiin, samalla merkiten 
päivämäärän, jolloin rokotukset menevät vanhaksi. 
 
Ennen ulkomaille matkustamista tulee selvittää, mitä kohdemaan viranomaiset vaativat maahantulon yh-
teydessä sekä mitä vaaditaan koiran palatessa takaisin Suomeen. Eviran sivuilta on hyvä tarkistaa viimei-
simmät matkustussäännöt. 
 
HUOM! Rokotusmääräykset saattavat muuttua tautitilanteen mukaan. Voimassa olevat määräykset sel-
viävät eläinlääkäriltä tai Suomen Kennelliitosta. 
 
 
Madotukset ja ulkoloiset: 

 
Pennut madotetaan kasvattajan luona 2-3 kertaa ennen luovutusta uusiin koteihin. Tämän jälkeen pennun 
madotus olisi hyvä tehdä 1 viikkoa ennen pentuajan rokotuksia, eli noin 11 ja 15 viikon iässä sekä ennen 
reilun yhden vuoden iässä annettavaa rokotusta. Tämän jälkeen madotuksen voi toteuttaa 1-2 kertaa vuo-
dessa, esim. keväisin ja syksyisin. 
 
Turvallisia ja hyviä matolääkkeitä pennulle ovat Canex- ja Flubenol- tahnat. Annostelu tapahtuu pakkauksen 
ohjeiden mukaan. 
 
Jos matkustat koiran kanssa ulkomailla, se tarvitsee heisimatoja vastaan erilaisen matolääkkeen (Drontal 
comp vet tai Milbemax), jollaisen saa eläinlääkäriltä. Myös rajojen yli liikuttaessa on erilaisia madotussää-
döksiä. Pidä huoli, että ne ovat kunnossa, ettette jää rajan taakse. 
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Mikäli koirasi saa jostain täitä, turkki pitää pestä täishampoolla. Toinen keino on levittää koiran niskaan 
loismyrkkyä (Stronghold, Exspot, Bayvantic). Näiden teho kestää yleensä noin kuukauden, minä aikana täit 
ehtivät takuulla kuolla. Bayvantic ja Exspot tehoavat myös puutiaisiin. Katso pakkauksessa oleva ohje tar-
kasti, kaikki aineet eivät käy pennulle ja esim. Strongholdin saa vain reseptillä.  
 
Punkkien estoon on edellä mainittujen tuotteiden lisäksi saatavilla useita eri valmisteita suihkeita, valelu-
liuoksia, lääkkeellinen kaulapanta tai suun kautta annettavan tabletin muodossa. Osa lääkkeistä toimii kar-
kottavana ja osa tappaa punkit. Keskustele eläinlääkärisi kanssa, mikä punkinestotapa olisi oman koirasi 
kannalta paras. 
 
Millä tuotteella suojaatkin koirasi punkeilta, tee sille punkkitarkastus kuitenkin päivittäin, kuten itsellesi 
myös. 
 
 

  

11. Kotiapteekki 
 

Pennulle on hyvä jo alusta saakka ”perustaa” sen oma ensiapu-/terveyslaukku, josta löytyvät kynsisakset 
ym. turkinhuoltotarvikkeet, mutta myös mahdollisia hätätilanteita varten ensiaputarvikkeet. Tämä laukku 
kulkee sitten kätevästi mukana, minne russelin kanssa matkustaakaan. 
 
Tarvikkeet, joita on hyvä varata: 

 Ripulin hoitoon suolistoa rauhoittavia valmisteita apteekista 
 Desinfiointi- & puhdistusainetta ihon pintarikkoihin, pieniin haavoihin 
 Haavaspray & haavavoide 
 Steriileitä taitoksia (apteekista) 
 Haavateippiä 
 Kuumemittari (digit.) 
 Vaseliinia / parafiiniöljyä 
 3% vetyperoksidiliuosta (saa apteekista) oksennuttamiseen, annostus menee painokilojen mukaan. 

 
Koiran sairastuessa ota aina yhteyttä eläinlääkäriin! 



 Suomen Jackrussellinterrierit ry 

12. Korvat, silmät, hampaat ja purenta, kyn
 

Korvat saa parhaiten puhdistettua korvanpuhdistusaineella (apteekeista ja lemmikkikaupoista). Puhdi
tusainetta tiputetaan pieneen vanutukkoon ja tukolla pyyhitään korvakäytävän ulkoalue ja hieman sisältä 
mutta ei liian syvältä. Jos korvakäytä
myös, että liian ahkera puhdistaminenkaan ei ole hyväksi. Jos koira ravistelee ja rapsuttelee runsaasti ko
vaa/korvia, on syytä tarkastuttaa korvat eläinlääkärillä, joka 
 
Pentujen ja nuorten koirien silmät 
män kuin aikuisten koirien. Mikäli silmävuoto on huomattavan
ja/tai silmä punoittaa selvästi, kannatt
 
Maitohampaat alkavat yleensä irtoamaan 3,5
kihampaat. Tänä aikana hampaat kannattaa tarkistaa pennulta muutaman kerran viikossa, jotta mahdolliset 
häiriöt hampaiden vaihdossa huomataan ajoissa. Hampaiden irtoamista kannattaa seurata kokeilemalla 
niiden heilumista niitä nitkuttelemalla. Myös lelujen veto
edistää ja auttaa.  
 
Eniten mahdollisia ongelmia tuottavat 
selvästi yli maitokulmahampaiden puolivälin tai ne kasvavat pahasti esim. maitokulmahampaiden sisäpu
lelta, eivätkä maitokulmahampaat näytä irtoavan, kannattaa tällöin viedä pentu eläinlääkäri
taa kiinni jääneet maitokulmahampaat kevyessä nukutuksessa.
 
Hampaiden puhtaudesta on koirilla huolehdittava. Puruluut ehkäisevät tehokkaasti hammaskiven ja plakin 
kertymistä hampaisiin. Myös hampaiden säännöllisellä päivittäisellä harjauksel
plakin muodostumista. Pennun totuttaminen hampaiden harjaukseen tulisi aloittaa jo varhaisessa vaihee
sa, palkkion avulla. Aluksi sipaisemalla harjalla etuhampaita, myöhemmin etenemällä kulma
paisiin. 
 
Kynsiä kannattaa leikata aluksi useammin ja muutama kynsi kerrallaan. Kuivaharjoitteluna voi pentua totu
taa kynsien hoitoon niin, että ottaa tassun kerrallaan ”käsittelyyn” ja tunnustelee kynttä kerrallaan. Näin 
pentu tottuu siihen, että tassua käsitellään. 
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hampaiden vaihdossa huomataan ajoissa. Hampaiden irtoamista kannattaa seurata kokeilemalla 
niiden heilumista niitä nitkuttelemalla. Myös lelujen veto- ja retuutusleikeillä voi hampaiden irtoamista 

Eniten mahdollisia ongelmia tuottavat kulmahampaat. Mikäli uudet, pysyvät kulmahampaat ovat kasvaneet 
selvästi yli maitokulmahampaiden puolivälin tai ne kasvavat pahasti esim. maitokulmahampaiden sisäpu
lelta, eivätkä maitokulmahampaat näytä irtoavan, kannattaa tällöin viedä pentu eläinlääkäri
taa kiinni jääneet maitokulmahampaat kevyessä nukutuksessa. 

Hampaiden puhtaudesta on koirilla huolehdittava. Puruluut ehkäisevät tehokkaasti hammaskiven ja plakin 
kertymistä hampaisiin. Myös hampaiden säännöllisellä päivittäisellä harjauksella ehkäistään tehokkaasti 
plakin muodostumista. Pennun totuttaminen hampaiden harjaukseen tulisi aloittaa jo varhaisessa vaihee
sa, palkkion avulla. Aluksi sipaisemalla harjalla etuhampaita, myöhemmin etenemällä kulma

leikata aluksi useammin ja muutama kynsi kerrallaan. Kuivaharjoitteluna voi pentua totu
taa kynsien hoitoon niin, että ottaa tassun kerrallaan ”käsittelyyn” ja tunnustelee kynttä kerrallaan. Näin 
pentu tottuu siihen, että tassua käsitellään.  

 
Pentujen kynnet kasvavat nopeasti, ja ne tulee 
leikata viikottain, vaikka useammassa erässä. 
Leikkaa vain vähän kerrallaan niin, ettet vahi
gossa nappaa kynsileikkureilla kynnen ytimeen ja 
hermoon asti. Jos kuitenkin sattuu vahinko ja 
pentu vinkaisee, rapsuttele väh
kaamista vähän ajan kuluttua. Perunajauho on 
hyvä apuväline verenvuodon tyrehdyttämiseen 
kynnestä.  
 
Russeleilla saattaa olla osa vaaleita ja osa tu
mia kynsiä. Vaaleista kynsistä näkee helposti 
kynnen vaaleanpunaisen ydinosan. Kynsien lei
kuu kannattaa ajoittaa sellaiseen hetkeen, jolloin 
pentu on päivän leikeistä väsynyt, eikä ole kai
kein virkeimmillään. 
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13. Terveys 
 

Rotuyhdistyksen jalostustoimikunta on laatinut listauksen yleisimmistä jackrussellinterriereillä esiintyvistä 
vioista ja sairauksista. Listaus on tarkoitettu kauppakirjan liitteeksi. Listauksessa selitetään lyhyesti millai-
nen vika tai sairaus on kyseessä, ja kuinka yleinen se on rodussa jalostustoimikunnnan tämän hetkisen tie-
don pohjalta. Vika- ja sairauslistaan kannattaa tutustua, se löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta 
http://jackrussellinterrieri.fi/rotu/terveys/. 
  

 14. Russelin turkin hoito 
 
Russeleilla esiintyy kolmea karvanlaatua: sileää, karheaa (ns. puolikarkea) ja karkeaa. Kaikilla turkkityypeillä 
tulisi olla pehmeä, eristävä kerros pohjavillaa sekä säänkestävä, ihonmyötäinen ja suora päälliturkki. Käy-
tännössä russeleilta ei kuitenkaan löydy kahta identtistä karvanlaatua, vaan jokaisen koiran turkissa on 
omat erityispiirteensä. Kuitenkin eri karvanlaaduille sopivat perusperiaatteet sopivat suurimmalle osalle 
koirista. 
 
Sileäkarvaisen turkin hoito 

Sileäkarvaisen russelin turkki on kauttaaltaan lyhyttä; aidolla sileällä ei löydy pidempiä haituvia mistään 
päin runkoa. Päälliturkki ja pohjavilla vaihtuvat itsekseen, tosin useiden sileäkarvaisten russeleiden omista-
jien mukaan karvanlähtöaika kestää läpi vuoden. Käytännössä turkin irtoamista voi edesauttaa kampaamal-
la sitä erilaisin apuvälinein varsinkin vilkkaampina karvanlähtöaikoina.  
 
Omalle koiralle sopivien turkinhoitovälineiden etsintään kannattaa panostaa, mutta sileiden karvaan tehoa-
vat yleensä erilaiset kumisuat, tiheä- ja lyhytpiikkiset metallikammat, Furminatorit ja Equi-Groomerit. Si-
leäkarvaisia (niin kuin muitakin) russeleita pestään tarpeen vaatiessa koirille tarkoitetuilla sampoilla.  
 
Näyttelyyn sileäkarvainen viedään puhtaana, kynnet lyhyinä ja vähintään häntäkarvat ohennussaksin siistit-
tynä. 

 

Karhea- ja karkeakarvaisten turkkien hoito 

Karhea- ja karkeakarvaisten russeleiden turkkeja 
huolletaan nyppimällä. Kypsä karva vedetään juu-
rineen irti, eikä karvaa katkaista.  
 
Karhealla (puolikarkealla) koiralla on kolmentyyp-
pistä karvaa: pohjavilla, sileä päälliturkki sekä pi-
dempiä, nypittäviä karvoja (karkea päälliturkki). 
Karheissa turkeissa on valtavasti vaihtelua, koira 
voi vaikuttaa lähes sileältä tai olla hyvinkin karvai-
nen.  
 
Karhean ja karkean eri onkin siinä, että karhealle 
jää aina täydellisen nyppimisen jälkeen sileää pääl-
liturkkia ainakin kylkiin, päähän ja raajoihin, kar-
keakarvaisella koiralla taas kaikki päälliturkki on 
nypittävää. Täydellisen nyppimisen jälkeen karke-
alle russelille jää ainoastaan pohjavilla, mikäli koi-
raa ei ole säännöllisesti ns. rullattu. 
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Rullauksella tarkoitetaan sitä, että karhea- tai karkeakarvaisen koiran turkkia nypitään säännöllisesti (paris-
ta viikosta pariin kuukauteen) niin, että karkea päälliturkki kasvaa monen mittaisena. Karvoista pisimmät ja 
kypsimmät nypitään pois, jolloin koiran ulkoasu siistiytyy, mutta sille kuitenkin jää suojaavaa, siistiä päälli-
turkkia.  

 
Milloin turvaudutaan karvan leikkaamiseen? 

Karvan leikkaaminen muuttaa koiran karvanlaadun pehmeäksi, läpikuultavaksi ja vähemmän säänkestäväk-
si, joten leikkaamista kannattaa harkita tarkkaan. Kun koiran karvanlaatu on oikea, koira on totutettu hoito-
toimenpiteisiin huolella, turkki on kypsä ja nyppiminen suoritetaan oikealla tekniikalla, toimenpiteen ei 
pitäisi tuottaa koiralle epämukavuutta.  
 
Kuitenkin aina välillä vastaan tulee koiria, joille nyppiminen vaikuttaisi olevan poikkeuksellisen epämiellyt-
tävää syystä tai toisesta. Koiran karvanlaatu ja sitä kautta turkin normaali irtoaminen voi alun perinkin olla 
huono, koira voi myös yksinkertaisesti olla erityisen herkkä kosketukselle. Tällaisten koirien kanssa kannat-
taa puntaroida tarkkaan haitat ja hyödyt turkin leikkaamisen ja nyppimisen välillä: altistaako koira mahdol-
lisesti suurellekin stressille muutaman kuukauden välein nyppimisen merkeissä vai pilatako sen turkki aje-
lemalla karva.  
 
Ajelun suurin ongelma lienee siinä, että koiran karvat lakkaavat irtoamasta juurineen ajelun jälkeen, toisin 
sanoen koiran iholla on jatkuvasti tiivis kerros jatkuvasti kasvavaa karvaa. Iho ei siis hengitä lainkaan, joten 
ajelu on syytä tehdä riittävän usein, ja ajelujen välissä turkkia on syytä pitää ”auki” säännöllisellä kampaa-
misella. Ajeltu karva takkuuntuu helposti, ja takkuuntunut karvamatto aiheuttaa varmasti koiralle äärim-
mäisen tukalat oltavat. 
 
Karhea- ja karkeakarvaisten näyttelytrimmaus 
 
Karkean ja karhean koiran näyttelytrimmi vaatii normaalia kotitrimmausta tarkempaa otetta, mutta russelin 
ei näyttelytrimmissäkään tule näyttää liian muotoillulta. Näyttelytrimmiä tehdessä on tärkeää ymmärtää, 
miltä russelin silhuetin tulisi näyttää ja pyrkiä trimmauksella korostamaan koiran parhaita puolia.  
 
Russelin selän tulee olla suora, hännänkiinnityksen ei pitäisi ”tipahtaa” selkälinjaa alemmas, ja kaulan ja 
selän liittymän tulisi olla kauniin sulava, ei kuitenkaan niin ylikorostuneen loiva kuin esimerkiksi kettuter-
rierillä. Russelin runko on suorakaiteen muotoinen, huomioi tämä myös alalinjaa trimmatessa. Russelille ei 
siis kuulu ylikorostunut, vinttikoiramainen rintakehä, vaan alalinja on tasainen ja selän kanssa suunnilleen 
samassa linjassa. Raajakarvoja ei tule jättää super runsaiksi, mutta niitä trimmaamalla koiran raajojen asen-
toja ja kulmauksia voi saada paranneltua.  
 

  
Irtokarvan ja pohjavillan poistoon soveltuvia työvälineitä erilaisille turkinlaaduille 
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Päässä karkealla ja karhealla koiralla saa olla karvaa, mutta päälaki ja korvat on syytä nyppiä lyhyeksi. Sen 
sijaan kulmakarvat ja parta tuovat koiralle mukavasti ilmettä: nyppimällä pidemmät karvat pois karvaises-
takin päästä saa huolitellun ja siistin näköisen.  
 
Näyttelytrimmiä varten tarvitaan omien sormien ja kamman lisäksi myös suoria ja ohennussaksia. On kui-
tenkin hyvin tärkeää trimmata nyppimällä niin pitkälle kuin suinkin mahdollista ja välttää leikatun näköisiä 
kohtia viimeiseen asti. Ahkeralla harjoittelulla ja huolellisesti kerrostetulla turkilla esimerkiksi jalkakarvat on 
mahdollista saada hyvinkin viimeistellyksi pelkällä nyppimisellä: kampaamisen merkitys korostuu erityisesti, 
sillä vain tiheällä kampaamisella saat turkista pisimmät, nypittävät karvat esiin.  
 
Aivan herkimpiä alueita ei kannata lähteä nyppimään, vaan sukuelinten ja peräaukon ympärystä kannattaa 
aina siistiä ohennussaksilla, vakaakätisimpien jopa koneella. Häntäkarvat kannattaa tietysti myös nyppiä 
mahdollisimman pitkälle, mutta käytännössä kaikilta koirilta häntä viimeistellään ohennussaksilla siistiksi, 
tasaiseksi ja hännänpää pyöreäksi. Anturoiden välit leikataan suorilla saksilla lyhyeksi, tassunympärysten 
pyöristämiseen käytetään sekä suoria että ohennussaksia. 
 

Apuvälineitä nyppimiseen paljaiden sormien lisäksi Viimeistelyyn 
 

15. Mitä harrastaa russelin kanssa 
 
Jackrussellinterrieri on jalostettu luolatyöskentelyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä. että se on rohkea, 
itsenäinen ja herkkä haukkumaan ellei sille opeteta toisin. Riistaviettiä russelista löytyy vaihtelevasti, mikä 
kannattaa pitää mielessä, toki yksilökohtaiset erot huomioiden. Pelkästään sohvaperunaksi siitä ei missään 
nimessä ole. Näin ollen, vaikka russeli on jalostettu luolatyöskentelyyn, on se kuitenkin älykkäänä ja oppi-
vaisena rotuna helppo saada innostumaan myös muista harrastuksista. 
 
Vaikka russelit ovat hyvin nopeita oppimaan, niiltä puuttuu palveluskoirille ominainen palvelualttius, joten 
tottelevaisuuskokeista haaveilevan lienee viisasta valita jokin muu rotu. Toki on myös poikkeuksia ja oikean-
laisella motivoinnilla myös toko harrastuksessa voi onnistua russelin kanssa. Viime vuosina myös rally-toko 
on noussut suosituksi russeli-harrastajien keskuudessa. 
 
Lajit, joissa koiralta odotetaan nopeaa reaktiokykyä ja kykyä itsenäisempään työskentelyyn, kuten esim. 
agility ja flyball, ovat russelin ominta aluetta. Näyttelyiden lisäksi suurin harrastusmuoto russeleilla onkin 
tällä hetkellä agility. Hyvää menestystä russelit ovat saavuttaneet myös kanttarellikoirina ja muissa "nenä-
harrastuksissa", kuten jäljestyksessä ja luolilla. 
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16. Vakuutus 
 
Russelit ovat tapaturma-alttiita koiria. Tämän vuoksi russelille kannattaa hankkia vakuutus ajoissa, jo sen 
ollessa pentu. Vakuutusyhtiöiden ehdot vaihtelevat suurestikin, joten näihin kannattaa tutustua tarkasti. 
Myös russelin käyttötarkoitus kannattaa muistaa vakuutusta otettaessa (esim. jos suunnitelmissa on jokin 
tietty harrastus, metsästys tai jos suunnitelmissa on käyttää koiraa jalostukseen). 
 

17. Yhdistys, jäsenyys, aluetoiminta, Facebook-sivut 
 
Jackrussellinterrierin rotujärjestö Suomessa on Suomen Jackrussellinterrierit ry. SJRT ry:n tarkoituksena on 
edistää yhteistoimintaa rodun harrastajien kesken ja opastaa jäseniään jalostamaan, kasvattamaan ja opet-
tamaan terriereitään oikein. Rotua harrastava yhdistys perustettiin vuonna 1991 nimellä Suomen Jack Rus-
sell Terrierit ry. Sittemmin nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa ja saimme itsenäisen rotujärjestön statuk-
sen. 
 
Yhdistyksellä on vuosikokous yleensä kevättalvella, jonne toivotaan lukuisaa jäsenten osanottoa. Lisäksi 
yhdistys järjestää kerran vuodessa rodun erikoisnäyttelyn (yleensä kesällä), näyttelyn paikkakunta kiertää 
vuorottain ympäri Suomea. Tämän lisäksi yhdistyksellä on erilaisia tapahtumia ympäri maan aina käyttölei-
ristä kokeineen agilitytapahtumiin ja eri harrastusmuotojen mestaruustapahtumiin.  
 
Rotuyhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.jackrussellinterrieri.fi. Sieltä löytyy myös jäseneksi 
liittymislomake, ellei russelisi kasvattaja jo ole sinua liittänyt yhdistykseen jäseneksi.  
 
Jäsenlehti ”Russeli” ilmestyy 4 kertaa vuo-
dessa. Yhdistyksen tärkeät tiedotettavat 
tapahtumat ja asiat löytyvät jäsenlehdessä 
ja nettisivuilla. Lisäksi yhdistyksellä on Fa-
cebookissa oma sivunsa ”Suomen Jackrus-
sellinterrierit ry”, josta myös löytyy tärkeää 
infoa.  Tervetuloa mukaan oman alueesi ja 
yhdistyksen russelitoimintaan! 
 
Paljon iloa ja hauskoja hetkiä russelinpentu-
si kanssa! 
 

Suomen Jackrussellinterrierit ry 
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18. 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 maan-
alaisiin luoliin jahtaamaan kettuja ja muuta riistaa. Muodostui kaksi muunnosta, jotka olivat pääsääntöisesti 
samankaltaisia lukuun ottamatta eroja lähinnä koossa ja mittasuhteissa. Kookkaampi ja neliömäisempi tun-
netaan nykyisin parsonrussellinterrierinä ja matalampi, mittasuhteiltaan hieman pitempi jackrussellinter-
rierinä. 
 
Yleisvaikutelma: Vahva, toimelias ja notkea työtä tekevä terrieri, jolla on keskipitkä, joustava runko ja mah-
tava 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 silmiä ja leveää kuono-osaa. 
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. 
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. Rinnanympä-
rys on siten mitattavissa kahdella kädellä noin 40-43 cm. Rintalastan kärki on selvästi olkanivelen etupuolel-
la. 
Häntä: Koiran liikkuessa hännän tulee olla pysty, levossa se voi olla riippuva. Typistetyn hännän pään tulee 
olla korvien korkeudella. (Huom. Suomessa typistyskielto.) 
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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 kohtuul-
lisen 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 vai-
kuttaisi 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 vakavuu-
teen. Seuraavat puutteet ovat erityisen virheelliset: aitojen terrierin luonteenpiirteiden puuttuminen; tasa-
painoisuuden puute ts. minkä tahansa kohdan ylikorostuneisuus; laiskat tai epäterveet liikkeet; virheellinen 
purenta. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
 
 


