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Hei, olen Pirjo Porenne ja olen kasvattanut keskikokoisia pinsereitä kennelnimellä  Yarracitta vuo-
desta 1986. Pentueita minulla on yhteensä vain 19, joista neljä on  1. polven risteytyksiä.  Olen siis 
aika pieni kasvattaja, ja olen aina halunnutkin pitää harrastuksen pienenä,  koska laajempi toimin-
ta yleensä  tuo mukanaan hankaluuksia. Yritän nyt esittää mahdollisimman lyhyen ja tiiviin katsa-
uksen  pinsereiden risteytysprojektiin noin 22 viime vuoden ajalta.  

Pinserin historiasta sen verran, että rotu  mel-
kein kuoli sukupuuttoon toisen maailmansodan 
jälkeen. Saksassa oli 1950-luvulla  jäljellä enää 
yksi pinseri. Rodun silloinen pääjalostusneuvoja 
ja rodun pelastaja Werner Jung päätti, että hä-
nen kaudellaan rotu ei saa hävitä, niinpä hän 
yhdisti tuon jäljelläolevan yksilön useampaan 
kertaan ylisuuriin kääpöpinsereihin,  ja  näin rotu 
säästyi sukupuutolta. 
Kantakoiria oli kaikenkaikkiaan 5 kpl. Kuten 
kaikki varmasti ymmärtävät, rodun geenipooli on 
äärimmäisen pieni, mikä tietysti vaikeuttaa sen 
elämää monin eri tavoin, erityisesti terveyden 
osalta.

Rodun kantanarttu Kitti v. Bodestrand

Meitä oli silloisessa Suomen Snautseri-Pinserikerho ry:ssä  (SSPK) neljä aloittelevaa kasvattajaa eli 
kennelit Dorthonion (sisarukset Tuija ja Minna), Waldschatz (Elisa)  ja Yarracitta eli allekirjoittanut. 
Olimme jo pitkään olleet huolissamme pinserin kapeasta geenipoolista  ja rodun  elinmahdollisuuk-
sista tulevaisuudessa.  Pikkuhiljaa innostuimme aiheesta  lisää, ja perusteellisen kypsyttelyn jälkeen 
päätimme vihdoin anoa Suomen Kennelliitolta roturisteytystä pippurisuola snautserille ja punaiselle 
pinserille. Tämä tapahtui v. 1990,  ja ymmärtääkseni se oli ensimmäinen rotusristeytysanomus Suo-
messa koirille(?)  
Anomus tyrmättiin kuitenkin tylysti jo rotujärjestössä eikä se edennyt sieltä metriäkään.  Aika ja 
asenteet olivat siihen aikaan toisenlaiset ja me saimme osaksemme lähinnä pilkkaa ja vinoilua.  
Emme kuitenkaan lannistuneet vaan päätimme toteuttaa  suunnitelman ennemmin tai myöhemmin. 
5 vuoden kuluttua anoimme risteytystä uudelleen, anomus eteni Kennelliittoon ja yllättäen se meni-
kin SKL:n hallituksessa läpi 1996.  Saimme  risteytysluvat neljälle eri yhdistelmälle. 
Aikaa oli kulunut sillä välin sen verran, että parhaat siitoskoiramme olivat jo sivuuttaneet siitosiän. 
Siispä päätettiin jatkaa sillä materiaalilla, mitä oli olemassa. Pennut oli määrä rekisteröidä SKL:n 
erikoisrekisteriin pinsereinä ja ne olisivat 3 sukupolvea erikoisrekisterissä, jonka jälkeen seuraava  
eli 4. polvi siirtyisi suoraan Suomen rekisteriin. 
 
Käytännön vaikeuksiakin ilmeni. Kennelit Dorthonion ja Waldschatz päättivät yhtäkkiä lopettaa kas-
vatuksen muiden suunnitelmiensa vuoksi. Jäin siis yksin risteytyssuunnitelman  ja puhtaan kaulani 
kanssa.    

Yksi kantauroksista,  
kääpiöpinseri ”Fürst Jung”

Käytetty kääpiönarttu 
”Jutta Jung”



Muut  risteytykset (3 kpl) toteutuivat seuraavasti: 

2. pentue Yarracitta O- syntyi 24.5.1998, 8 pen-
tua, isä saksalainen Balthasar v. Achterplätzchen, 
emä Yarracitta Ipanapapanetta. Siitä yhdistelmäs-
tä syntyi elämäni koira Yarracitta Oiolenkaunokki 
eli ”Nikki”, jonka pennutin kahdesti ja joka eli kans-
sani yli 16 vuotta. Siinä koirassa oli kaikki, mitä ih-
minen ja kasvattaja voi toivoa. Uroksen valitsin 
siksi, että sen lonkat olivat A/A, silmät olivat ter-
veet, se oli mielestäni komea ja käyttäytyi hienosti.  

3. pentue oli Yarracitta U-, johon syntyi 10 pentua  
4.12.2010. Isä oli Ceriinan Gilbert, emä venäläinen 
Ancor Kurazh Eparhia, ”Nata”. Synnytys oli äärimmäi-
sen vaikea, kesti yli 18  tuntia pieneläinklinikalla, ja 
ilmeisen kokemattomat lääkärit eivät halunneet sek-
tioida, koska ”luonnollinen synnytys on paras”.  Puo-
let pentueesta kuoli ja 5 urosta jäi jäljelle. Natan valit-
sin, koska se oli terve, mukavaluonteinen, vaikkakin 
vahtiviettinen, se oli saatavilla ja snautserikasvattaja 
suositteli sitä. Se istui sylissäni joka aamu pitkään, ja 
tunsin sen omaksi koirakseni, kunnes omistaja saapui 
hakemaan sen pentujen jälkeen pois, eikä se enää vil-
kaissutkaan minuun. Jäin toiseksi heti,  kun mamma 
tule paikalle.   

4.  Viimeinen eli neljäs Yarracitta W-pentue syntyi 
4.6.2018.  Isä on todellinen huippusnautseri, tsekki-
läinen Chivas Grand Calvera,  ”Janku”, Se oli ulko-
muodoltaan upea, sillä oli jälkeläisnäyttöä sekä hyvä 
luonne ja juuri sellainen luonnetestitulos, jota pinserit 
tarvitsevat eli toimintakykyä ja taisteluhalua, joita pin-
seriltä usein puuttuu. Suomessa Janku oli 113x ROP, 
lisäksi oli joitakin  ryhmävoittoja. Se oli kuollut  joku-
nen vuosi aiemmin ja sen pakkaseen säilöttyä  sper-
maa saimme käyttöömme tähän pentueeseen. Emä 
oli Yarracitta Dhalma Pilccunen joka on itse 4. polven 
risteytys O-pentueeni linjasta. Tuloksena oli neljä kar-
vakasaa, kolme urospentua ja yksi narttu. Pentue on 
nyt reilun puolen vuoden ikäinen ja mielestäni erittäin 
lupaava.  Aika näyttää, mitä siitä tulee. 

Ensimmäinen pentue no. 1 oli katastrofi (isä Yarracitta Reticcarudolf, emä Argenta's Pollyanna). 
Siihen syntyi vain 2 kivesvikaista urosta 6.9.1997. Niitä ei tietenkään käytetty koskaan jatkoon.  
Homma oli siis ajamassa karille jo heti kättelyssä  ja olin vaipua epätoivoon. Ajattelin kuitenkin, ettei 
tämä näin voi päättyä.  Jatkoin siis vain yksin edelleen.. 

Chivas Grand Calvera

Balthasar v Achterpläzchen

Ankor Kurazh Eparhia

Pari kasvattajaa Kennel Megamagee ja Waldschatz on kanssani jatkanut näistä ensimmäisistä ris-
teytyspolvista pidemmälle, tulevaisuudessa mahdollisesti myös kennel Sawonmuan jatkaa linjoja.   

Lisäksi välivuosina on syntynyt useampia  F4-5 pentueita ainakin 6. polveen asti Suomessa, Sak-
sassa ehkä pidemmällekin. Useampi kennel on siis  käyttänyt näitä myöhempien polvien ”puhtaita” 
pinsereitä.    



Seuraavassa  joitakin kommentteja pinserirodun 
terveydentilasta. 

Rokotusoireet 
Rodun erityisongelmana ovat ensimmäisen pe-
nikkatautirokotuksen jälkeen ilmenevät erikoiset  
oireet.  Oireet alkavat n. 7-14 vuorokauden ku-
luttua rokotuksesta.  Hoitona auttaa kortisoni eli 
on parasta antaa pennulle kyytabletti nieluun kii-
reesti heti ensioireiden ilmaantuessa. Oireita voi-
vat olla siis horjuminen, takajalat pettävät, pentu 
ei pääse hyppäämään tuoliin tai sohvalle, silmät 
vuotavat, pentu yskii ja vapisee, pahimmassa ta-
pauksessa saa kohtauksia ja  menee taju.  Mitä 
pikemmin pentu saa kortisonia, sitä nopeammin 
oireet hellittävät.  Myöhempien rokotusten jäl-
keen ei vastaavia oireita enää tule.

Rokotusoireiden puhjetessa 1980-luvulla vaka-
via tapauksia oli aika paljon.  Yksi pentu kuoli 
ja toinen lopetettiin Ahvenanmaalla, koska se oli 
lääkärin mukaan ”elinkelvoton”. Viime vuosina 
oireet ovat oman kokemukseni mukaan lieven-
tyneet ja myös vähentyneet aika paljon varsinkin 
kun sairaus on opittu tuntemaan ja  kortisonia 
annetaan heti kun ensioireet havaitaan. Toivotta-
vasti Hannes Lohen tiimi löytää aikanaan ratkai-
sun, jonka avulla ongelma saataisiin kuriin. 

Rokotusoireita on koko pinserikannassa yhdis-
tyksen terveyskyselyiden mukaan n. 20-30%:lla. 
Risteytyskoirissa oireilleiden osuus on saman-
lainen, 27% pennuista on saanut oireita. Ensim-
mäisen polven risteytyspennuissa luku on 17%.

Lonkat
Pinsereiden koko kannassa  C- ja D-lonkkaisten 
osuus on 20 vuoden aikana syntyneissä koirissa 
11%, risteytyskoirissa 13,5%. Mainittakoon, että 
pinsereiden lonkkatilastot ovat viime vuosina  
huonontuneet huomattavasti,  samoin snautse-
reiden. Syitä voi jokainen miettiä. Voisiko syynä 
kenties olla lonkkien jalostuskriteerien lievennyk-
set kummassakin rodussa?

Silmät
20 vuoden ajalta koko kannan kaihiosuus on 
14,5%, risteytyskoirissa kaihisten osuus on 
10,7%. Huomioitavaa on, että nämä kaikki kolme 
risteytyskoiraa (jotka siis muodostavat mainitun 
10,7% osuuden), on myöhemmissä silmätarkas-
tuksissa todettu terveiksi, mutta SKL huomioi 
aina koiran huonoimman tuloksen ilman panee-
lilausuntoa. 
Pinsereiden kaihitilanne on ollut vuosia erikoi-
nen. Yhdistys teki aiemmin tiivistä seurantaa 
useamman kaihikoiran sekä jalostukseen käy-
tettyjen koirien osalta. Rodussa on useita koiria, 
joilla on todettu jossakin vaiheessa perinnöllinen 
harmaakaihi, mutta myöhemmin ne onkin todet-
tu terveiksi.

Toivon kovasti, että risteyttäjiä tulisi lisää, ehkä joidenkin muidenkin rotujen kanssa, kuten kromfoh-
rländerit ovat tehneet. (Mitähän ne voisivat olla?)  Kuten kaikki tietävät, rotukoirat eivät  voi kovin 
hyvin.

Minulta on myös tiedusteltu ja luinkin jostain kysymyksen, miten Kennelliitto on suhtautunut ristey-
tyksiin.  Mielestäni erittäin hyvin, me pohjoismaiset koiraharrastajat- ja toimijat kun olemme suoras-
taan huippuvalveutuneita verrattuna esim. moniin omien rotujemme edustajiin ulkomailla. Pinserit 
ja snautserit ovat saksalaisia rotuja, joiden jalostuksen Saksan Kennelliitto on luovuttanut patavan-
hoillisen Saksan Pinseri-Snautseriklubin käsiin. Ajatuksemme ja huolemme eivät heidän kanssaan 
kohtaa ollenkaan.  Olen ymmärtänyt, että he ovat nyttemin kieltäneet kaikki risteytykset. Esim. ro-
kotusoireista he väittävät kirkkain silmin, että ne johtuvat vain rokotteista, eivät itse pinserirodusta. 
Heidän mielestään kaikki on ehkä joitakin rakenteellisia muotoseikkoja lukuunottamatta hyvin eikä  
mitään muutoksia  tarvita, vaikka tiedämme, että rokotusoireita on esiintynyt jo Saksassakin ihan 
riittävästi. Täällä Pohjoismaissa sentään ymmärretään je tunnustetaan  rotukoirien ongelmat ihan 
eri tavalla.

Erityiskiitoksen haluaisin osoittaa tässä yhteydessä Koiramme-lehden pitkäaikaiselle päätoimitta-
janlle Tapio Eerolalle, joka alunperin innostui risteytysideasta kovasti, teki meistä haastattelun Koi-
ramme-lehteen innostaen meitäkin vauhtiin.  Hän on tukenut projektia  hienosti kuten muutkin Ken-
nelliiton työntekijät,  esim. Katariina Mäki, Päivi Rantasalo  ym.  Lämmin kiitos teille kaikille!


