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P I N S E R I - S N A U T S E R I R I S T E Y T Y K S E T

I.   JOHDANTO 

Pyynnöstänne palaan seuraavassa risteytyksiin ja siihen, mitä on tapahtunut vuoden 2003 jälkeen, jolloin 
annoin PSK:n kerholehdessä "Pinscher und Schnauzer" selvityksen siihenastisista risteytyksistä.   Sen 
jälkeen asiassa on tapahtunut yhtä ja toista.  Kuten ehkä muistatte, olimme jo 1980-luvun lopulta hyvin 
huolissamme pinserirodun terveydentilasta ja keskustelimme paljon risteytysideasta ja sen päämääristä  
keskenämme (kennelit Dorthonion, Waldschatz ja Yarracitta = allekirjoittanut).  Ensimmäisen 
risteytysanomuksen tekivät edellämainitut kolme kasvattajaa v. 1990, jolloin sitä ei vielä hyväksytty.  
Seuraava anomus tehtiin v. 1995 (Dorthonion, Yarracitta),  ja Suomen Kennelliitto hyväksyi anomuksen  v. 
1996.  

Risteytysten päämääränä oli silloin ja on tietysti edelleen laajentaa pienen ja vähälukuisen pinserirodun 
geenipohjaa sekä pumpata siihen uutta verta vuosikausia jatkuneen sisäsiitoksen jälkeen,  tarkoituksena   
mahdollisuuksien mukaan vähentää rodussa esiintyviä terveysongelmia.   Samalla pyrkimyksenä  oli 
parantaa joitakin pinserin rakenteellisia heikkouksia.     

Tässä yhteydessä haluan lainata otteen päätoimittaja Tapio Eerolan kolumnista KOIRAMME-lehden 
numerossa 12/1996,  jonkin aikaa sen jälkeen kun risteytyslupa  oli myönnetty meille.  Tapio Eerola on 
hyvin tunnettu persoona suomalaisissa koirapiireissä;  hän toimii mm. myös All Round-
ulkomuototuomarina kaikille roduille.   Hänen artikkelinsa on lyhyt ja ytimekäs katsaus koiranjalostuksen 
mielenkiintoiseen historiaan ja kehitykseen,  ja se kuvaa myös varsin hyvin omia  tuntojamme  noilta ajoilta.  
Tapio Eerolan näkemykset olivat vapaamielisiä ja avarakatseisia.  Silloisessa  vielä  varsin ahtaassa ja 
risteytysideaa voimakkaasti vastustavassa yleisessä ilmapiirissä hän ymmärsi koiranjalostuksen      ongelmat  
ja uusien ratkaisumallien tarpeellisuuden niiden korjaamiseksi,  mikä oli hienoa.   Myös    Suomen 
Kennelliitto ansaitsee suuren kiitoksen modernista ja siihen mennessä ennenkuulumattomasta 
päätöksestään hyväksyä risteytykset.  Tapio Eerolan artikkeli on mielestäni yleispätevän luonteensa 
johdosta lainaamisen arvoinen.  Se soveltuu erinomaisesti myös Saksaan ja kaikkialle, missä koiria 
kasvatetaan.         

Sitaatti:
"Tämän päivän koirankasvattajasukupolvi on syntynyt ns.  valmiiseen maailmaan.  Suurin osa on tullut 
mukaan koiratouhuihin 80- ja 90-luvuilla.  Aniharva on kasvattanut 60-luvulla,  50-luvulla vain jokunen.  
Koirarotujen lukumäärä esim. Suomessa on kyllä kasvanut, mutta silti uudet kasvattajat ovat saaneet jatkaa 
enimmäkseen sellaisella materiaalilla, jonka muut, vanhemmat kasvattajat ovat luoneet.  Koirarotujen 
osalta luomistyö tapahtui ennen sotia,  ja heti niiden jälkeen.  Myöhemmin on lähinnä paranneltu 
kehiteltyjä versioita.  Monessa rodussa on jo pitkään oltu siinä pisteessä, että kamppaillaan olemassaolevan 
laadun ja tason säilyttämisen puolesta.  Asiantuntijoiden mukaan osa roduista on jo taantumassa,  ja suuri 
osa taantuu pikapuoliin ellei mitään tapahdu.



Meille valmiiseen maailmaan syntyneille koirankasvattajille RISTEYTYS on sanana ja ajatuksena outo, 
pelottavakin.   Olemme tottuneet tiukkoihin rotumääritelmiin, jotka kuvaavat koiran ulkonäön, muodon, 
mallin, tyypin ja värit suhteellisen tarkasti.  Liikkumavaraa on vähän.  Joskus tavataan verrata 
koirankasvattajaa taiteilijaan, joka parhaimmillaan luo jotain uutta, erityistä, edistyksellistä.  Kieltämättä 
koirankasvattaja tekee luovaa työtä, mutta parhaimmillaankin hän vain kertaa ennen koettua,  lisäilee pikku 
parannuksia valmiiseen pohjaan. 

Toisin oli laita 10-, 20- ja 30-luvuilla.  Monet rodut sananmukaisesti luotiin tyhjästä, kasattiin kirjavasta 
aineksesta, ympättiin yhteen jotain vanhaa, jotain uutta,  jotain varastettua ja jotain "sinistä".    Kasvatustyö 
tuotti lukuisia yllätyksiä, ahaa-elämyksiä yhtä lailla kuin karvaita pettymyksiäkin. 

Jos nyt pystyttäisiin osoittamaan, että esimerkiksi tiibetinmastiffi ja rottweiler ovat lähisukulaisrotuja, 
voitaisiinko niitä "risteyttää" keskenään tavoitteena molempien rotujen parantaminen?  Jos 
rottweilerrodun luomistyön aikoihin joku kasvattaja olisi nähnyt tarpeelliseksi astuttaa narttunsa 
tiibetinmastiffiuroksella, näin olisi tapahtunut ilman sen suurempia mutinoita.  Jos luovan työn tulokset 
olisivat kasvattajaa tyydyttäneet, hän olisi jatkanut eteenpäin. 

Tänään tämä ei ole mahdollista, esteenä ovat ahtaat säännöt ja vielä ahtaammat asenteet. 

Jos muutoksia todella halutaan, ensin on muutettava asenteita, sitten vasta voidaan muuttaa sääntöjä.   20.  
vuosisadan alussa  voitiin astutella miltei mitä tahansa melkein millä hyvänsä,  ja nyt meillä on  lähes 400 
FCI:n hyväksymää "puhdasta" rotua, joiden kasvatusta säädellään tiukoilla rotumääritelmillä.  Jos nyt 
astutettaisiin rottweilernarttu tiibetinmastiffiuroksella, se ei johtaisi vedenpaisumukseen.   Jos 
hybiridipennuista  rottweilerimaisimmat astutettaisiin taas rottweilereilla, parin-kolmen sukupolven jälkeen 
tuskin kukaan huomaisi mitään mullistavaa tapahtuneen. 

Esteen muodostaa vain asenne.  Este on korviemme välissä, sinun ja minun.  

Kukaan ei tietenkään tarkoita, että nyt pitäisi ryhtyä valtoimenaan risteyttämään rotuja keskenään, pitkin ja 
poikin.  Kukaan ei halua heittää rotukoirajalostuksen kiistattomia saavutuksia romukoppaan.  Mutta 
varmasti moni haluaisi murtautua ulos sellaisesta koiranjalostuksen kehästä, jonka hän itse  arvioi  päätyvän 
umpikujaan.

EIKÖ SITÄ VOISI SALLIA?  HALLITUSTI JA HARKITUSTI. 

Suomen Kennlliiton jalostustieteellinen toimikunta on myöntänyt yhden poikkeusluvan (max. 4 
yhdistelmää) risteyttää keskenään pinseri ja snautseri.  Ne ovat rinnakkaisrodut,  ja ulkoisesta 
erinäköisyydestään huolimatta samankaltaiset.  Snautseri on harmaa tai musta, parrakas ja karvainen, 
pinseri punertavanruskea tai punamusta,  ja lyhytkarvainen.  Mutta jos kokeneellekin koiraharrastajalle 
näytettäisiin snautserin ja pinserin luurangot, rodut jäisivät tunnistamatta.

Pinseri-snautseriristeytys on siis työn alla, vaikkei astutusta tiettävästi ole vielä tapahtunut.  KOIRAMME-
lehti lupaa ainakin antaa "mediajulkisuutta" rohkeille kasvattajille.  Uraa on aina vaikea  uurtaa,  
perässäkulkeminen on paljon helpompaa. 

Sananlasku sanoo, että yrittänyttä ei laiteta.   Voi olla, että risteytyskokeiluista 90 prosenttia menee   
tyystin mönkään.   Mutta 10 prosenttiakin voi antaa oikeutuksen rohkeille ratkaisuille."

Sitaatti loppu.   



II.  RISTEYTYSPENTUEET   

- 1.     F1-SUKUPOLVI 

a.      Yarracitta P-pentue 6.9.1997
Isä:     Yarracitta Reticcarudolf (punainen pinseri)
Emä:  Argenta's  Pollyanna (p&s snautseri)   
2 pentua (2+0) 
Karvanlaatu:   pitkä ja karkea 
Väri:  “punainen” (kantavat riistanväriä)  
Molemmilla valitettavasti kivesvika, ei käytetty jalostukseen. 

b.      Yarracitta O-pentue 24.5.1998 
Isä:    Balthasar v. Achterplätzchen (p&s snautseri)
Emä:  Yarracitta Ipanapapanetta (punainen pinseri)
8 pentua (4+4)
Karvanlaatu:  7 pitkäkarvaista, 1 lyhytkarvainen 
Väri:  3 "punaista" (kantavat riistanväriä),  5 tumman riistanväristä 

- 2.    F2-SUKUPOLVI

a.     Yarracitta E-pentue 20.8.2000
Isä:     Ceriinan Harris (punainen pinseri)  
Emä:  Yarracitta Oiolenkaunokki ("punainen", kantaa riistanväriä)  
5 pentua (1+4) 
Karvanlaatu:  1 pitkä-/karkeakarvainen,  4 lyhytkarvaista 
Väri:  1 "punainen" (kantaa riistanväriä),  4 punaista 

b.      Yarracitta N-pentue 25.4.2002 
Isä:     Fundora's Charmat (punainen pinseri)
Emä:  Yarracitta Oiolenkaunokki ("punariista")
8 pentua (3+5)
Karvanlaatu:  3 hieman pidempi karva,  5 lyhytkarvaista
Väri:  7 punaista,  1 riista

Yhteenveto F2-sukupolvi:  2 pentuetta = yhteensä 13 koiraa
Karvanlaatu:  4 kpl hieman pidempi karva, 9 kpl lyhyt karva 
Väri:  12 kpl punaisia, 1  kpl riistanvärisiä 

- 3.    F3-SUKUPOLVI 

a.      Yarracitta J-pentue 17.4.2003
Isä:   Yarracitta Eppuhuippuheppu ("punariista",  pitkä karva) 



Emä:  of Leijliden Unra-Eliza (punainen pinseri)  
5 pentua (3+2)
Karvanlaatu:  lyhyt  
Väri:  3 riistanväristä, 2 punaista 

b.      Yarracitta K-pentue 26.5.2006 
Isä:     Aron Arming Harmony Star (punainen pinseri)
Emä:   Yarracitta Nöpölöppönen (punainen)
9 pentua (4+5)
Karvanlaatu:  lyhyt 
Väri:  punainen  

c.       Yarracitta L-pentue  9.12.2009
Isä:     Waldweg Millenium (punainen pinseri)
Emä:   Yarracitta Nitanturelli (tumma riistanväri) 
2 pentua (1+1) 
Karvanlaatu:  lyhyt
Väri:  punainen

Yhteenveto F3-sukupolvi:  3 pentuetta = yhteensä 16 koiraa
Karvanlaatu:  kaikilla lyhyt 
Väri:  13 kpl punaisia, 3 kpl riistanväri 

- 4.     F4-SUKUPOLVI  (FI-REKISTERI)

a.      Megamagee M-pentue 30.5.2009 
Isä:     Ceriinan Gilbert (black&tan)
Emä:   Yarracitta Jeppanapoppanen (tumma riista)
4 pentua (2+2)  
Karvanlaatu: lyhyt 
Väri:   3  black & tan, 1  riista

b.      Sawonmuan A-pentue 18.11.2009
Isä:    Rattenjäger Ewig Eine Eins (punainen pinseri) 
Emä:  Yarracitta Kirppukiwakiwa  (punainen)
7 pentua (5+2)
Karvanlaatu:  lyhyt
Väri:  punainen

c.       Megamagee R-pentue 17.2.2010 
Isä:       Windläufer Weise Walzer (black&tan)
Emä:    Yarracitta Ketschuppibaby (punainen)
8 pentua (2+6)
Karvanlaatu:  lyhyt
Väri:  punainen



Yhteenveto  F4-sukupolvi:  3 pentuetta = yhteensä 19 koiraa
Karvanlaatu:  Kaikki lyhytkarvaisia
Väri:  15 kpl punaisia,  3 kpl black&tan, 1 kpl riista

Risteytyskoirien kolme ensimmäistä sukupolvea (Fi-, F2-, F3-) ovat Suomen Kennelliitton  erikoisrekisterissä 
(ER-).  Tämä tarkoittaa, että koirat eivat voi vastaanottaa CACIBia kansainvälisissä näyttelyissä, ne   eivät siis 
voi koskaan saavuttaa KV-muotovalion (C.I.B.) titteliä.  Muuten ne voivat osallistua rajoituksitta  kaikkiin 
näyttelyihin, vastaanottaa sertifikaatteja sekä tietenkin saavuttaa yhden tai useamman maan valionarvon. 
Ne voivat myös kilpailla kaikista voittaja-titteleistä.  Kahta erikoisrekisterissä  olevaa  koiraa   ei saa parittaa 
keskenään.  Muita rajoituksia ER-koirille ei ole. 

Risteytyskoirien sukutaulut ovat nähtävissä kotisivuillani kohdassa  "Pentueet",   osoite  
http://www.elisanet.fi/yarracitta

III  SUKUPUU

-RISTEYTYSLINJA BALTHASAR V. ACHTERPLÄTZCHEN - YARRACITTA IPANAPAPANETTA - KS. LIITE 1

- RISTEYTYSKOIRIEN VÄRIT (VALOKUVIA) - KS. LIITE 2 

Ainoastaan ym. risteytyslinjaa on tähän mennessä käytetty siitokseen, koska ensimmäinen risteytys 
(Yarracitta P-pentue) tuotti valitettavasti vain 2 kivesvikaista urosta.  Tämä oli sinänsä suuri vahinko,       sillä 
ko. koirilla on todella hienot luonteet ja lisäksi ne ovat myös terveydeltaan sekä rakenteeltaan erinomaisia 
yksilöitä.    

IV.  RISTEYTYSLINJAN TULOKSET 

1.     L u o n n e

Kuten aiemmin mainitsin, luonne on mielestäni kaikkien tärkein asia ja aina ensimmäisellä sijalla omassa 
pienimuotoisessa kasvatustyössäni.   Luonne on yksi pinserin kohtalonkysymyksistä.  Pinserillä on 
vanhastaan huono maine,  sen tiedämme kaikki.  Jo yksikin arka tai aggressiivinen koira on liikaa,   koska   se 
pilaa rodun maineen.  Pinserin perinteistä tehtävää maatilojen rottakoirana tai hevostallien  vartijana   ei 
käytännössä ole enää olemassa.   Tänä päivänä pinseri on enimmäkseen seurakoira, usein myös perhekoira 
ja kotilemmikki, joka elää yhdessä lasten kanssa, ja siihen tehtävään sen tulee sopeutua,  muuten sillä ei ole 
tulevaisuutta kaupungistuneessa nyky-yhteiskunnassa.    

Yleisesti voidaan todeta, että pinserin luonne on 2-3 vuosikymmenessä Suomessa parantunut 
huomattavasti.  Syynä tähän on se, että valtaosa kasvattajista on ymmärtänyt,  miten tärkeä asia luonne    
on ja kiinnittänyt siihen myös  huomiota kasvatustyössään.  Minä  olen omalta osaltani yrittänyt tehdä 



parhaani parantaakseni pinserin luonnetta käyttämällä jalostukseen vain ehdottoman hyväluonteisia, ts. 
sosiaalisia, avoimia ja ihmisystävällisiä koiria.  Paria poikkeusta lukuunottamatta olen mielestäni  onnistunut 
varsin hyvin.    

14 risteytyslinjaista koiraa on osallistunut palveluskoirien luonnetestiin vuosina 2003-2009 ja saavuttanut 
niissä 124,6 pisteen keskimääräisen pistearvon.   Samana aikana testattujen "puhtaiden" pinsereiden (56 
kpl) keskiarvo oli 121,9 pistettä.  Ampumiseen reagoineita koiria on risteytyslinjassa 14,3% ja "puhtaissa" 
pinsereissä 16,1%.   Erot eivät siis ole suuria.   Nämä keskiarvot eivät tietenkään kerro paljon pinserin 
luonteesta, mutta yleisellä pohjalla ne ovat suuntaa-antavia.  Tärkeintä osaa näyttelevät luonnollisestikin 
testin eri osiot ja niiden tulokset.

Kerhomme järjestää vuosittain luonnetestin pinsereille.  Hajonta on melko suurta, toisaalta on saatu   
erittäin hyviä  ja toisaalta taas varsin huonojakin  tuloksia.  On todettu, että erityisesti taisteluhalu ja 
toimintakyky voisivat olla paremmalla tasolla.  Vuosina 2003-2009 (7 vuotta) luonnetestattiin yhteensä    70  
pinseriä.   38 yksilöllä (= 54,3%)  oli riittämätön taistelutahto,  ja 22 yksilöä (31,4%)  eivät olleet  riittävän 
toimintakykyisiä.    Myös puolustushalu voisi olla paremmalla tasolla,  11 koiralla (= 15,7%) tämä arvo oli 
liian alhainen.  Mitä tulee kovuuteen, pinseri on useimmiten "hieman pehmeä".  Se ei ole huono asia, koska 
koiraa on silloin helpompi käsitellä.  On myös tapauksia, joissa koira saa erinomaisen luonnetestituloksen 
mutta aiheuttaa kotona ongelmia.  Tällöin lienee kyseessä yksilö, jonka omistajat vuorostaan  liian 
"pehmeitä".   Sille ei ole asetettu rajoja, se tekee mitä haluaa.  Pinserihän on varsin voimakasluonteinen 
koira, usein myös itsepäinen, ja siksi se tarvitsee vähintään yhtä voimakasluonteisen omistajan.   
Useimmitenhan  pinseri ei ole erityisen innostunut miellyttämään ihmistä,  ja siksi se ei välttämättä sovellu 
kaikille.    

Varmasti on olemassa myös pinsereitä, jotka ovat jo perimältään huonoluonteisia,  ja sellaisista  olisi 
ehdottomasti päästävä eroon jalostuksella.  Useimmiten ne lopetetaankin  jo nuorella iällä.  Sellainen   koira 
on ilmeisesti liian haasteellinen meille ns. "tavallisille"  harrastajille, ja  niissä tapauksissa    tarvittaisiin 
todellista asiantuntijaa, joka  pystyisi  kenties ammattitaidollaan tekemään jukurista yhteiskuntakelpoisen 
yksilön.  Se on kuitenkin hyvin vaikea tehtävä, eikä sellaisia asiantuntijoita ole valitettavasti paljon.    

2.   K a r v a n l a a t u  (ks. II)  

Pitkä ja karkea karva on osittain kadonnut jo F2-sukupolvessa ja viimeistään F3-sukupolvessa, joten se ei ole 
ollut mikään ongelma.  

3.   V ä r i t   (ks. II)  

Riistanväri on snautserilta perityn aw-alleelin ja  pinserin at-alleelin (black&tan)  yhteisvaikutuksesta 
syntyvä väri.   Tätä väriä on syntynyt risteytyslinjaisissa pentueissa jonkin verran, myös myöhemmissä   kuin 
1.  sukupolvessa, jossa itse asiassa kaikki pennut olivat joko tumman riistan värisiä tai "punaisia" riistanvärin 
kantajia.  Tämä johtuu siitä, että risteytykseen käytetty punainen pinseri on sattumalta  ollut  at-alleelin 
kantaja, joka siis on yhdistynyt snautserin aw-alleeliin.  Riistanväri on yksi pinserin   alkuperäisistä väreistä, 
joka poistettiin rotumääritelmästä v. 1973 yhdessä useiden muiden alkuperäisvärien kanssa.

Riistanväristä on mahdollista päästä eroon kahdella tavalla: 

a.    Yhdistetään  black&tan  pinseri (punaisen asemesta) p&s snautseriin.  Tällainen yhdistelmä tuottaa 



(snautserin geeneistä riippuen) todennäköisesti pentueellisen riistanvärisiä karvaturreja  (F1-sukupolvi). 
Yhdistämällä näitä jälkeläisiä seuraavassa polvessa black&tan-pinseriin saadaan F2-sukupolveen teoriassa 
50% black&tan-väriä ja 50% riistanväriä.  Ensinmainitut black&tan-väriset koirat ovat vapautuneet 
riistanväristä eivätkä voi enää periyttää sitä, koska riistanväri ei voi peittya black&tanin alle.  Niitä    voidaan 
siis vapaasti yhdistää myös punaiseen pinseriin ilman että tarvitsee pelätä "vääränvärisiä"  jälkeläisiä.    Näin 
"väriongelma" on poistunut kahdessa sukupolvessa.

b.    Toinen vaihtoehto olisi, että risteytykseen suunnitellut punaiset pinserit geenitestataan.    
Risteytykseen valitaan sellainen yksilö, joka ei kanna black&tan-väriä.  F1-sukupolven jälkeläiset  ovat  kaikki 
punaisia mutta kantavat riistanväriä.  Näiden koirien partneriksi valitaan jälleen punaisia pinsereitä, jotka 
on geenitestattu vapaiksi black&tan-väristä.  Näiden jälkeläisistä on jo 50% puhtaita punaisia ja 50% 
riistanvärin kantajia.  Riistanvärin kantajat todetaan jälleen geenitestillä ja suljetaan pois jalostuksesta.      Ja 
taas on väriongelma poistunut. 

Käytännössä asia ei ole kuitenkaan ihan näin yksinkertainen.  Risteytyksiin käytettävät koirat  on pääasiassa 
valittava ihan muiden kriteerien kuin värin perusteella.  Pinseripopulaatiomme  ei ole niin mittava, että 
pelkkä väri voisi olla risteytysten valintaperusteena.   Jo  Suomen koirakannan läheiset sukulaisuussuhteet 
asettavat rajoituksia.  Meidän on ensisijaisesti otettava huomioon luonne, terveys ja ulkomuodolliset seikat, 
kuten koiran terve perusrakenne.  Väri on tässä yhteydessä sivuseikka.

4.    L o n k a t   

Lonkkaviat ovat snautsereilla huomattavasti yleisempiä kuin pinsereillä.  Viimeisen 10 vuoden aikana 
pinsereillä on todettu n. 10% lonkkavikaa  (C, 1 kpl D), kun taas snautsereilla on sairaita n. 40%  (C, D, E) 
tutkituista.  Mainittakoon vielä erikseen, että pinsereillä on siis todettu 10 vuoden aikana vaikeammista 
lonkkavioista vain yksi D-lonkka (ei E-lonkkia),  snautsereilla samalla aikavälillä 37 kpl  (35 kpl D, 2 kpl E). 

Kaikki siitoskoirat lonkkakuvataan.  Tähän mennessä kaikki tutkitut risteytyskoirat ovat olleet 
tervelonkkaisia.  Olen seuraaviin lukuihin sisällyttänyt vain  kolmen ensimmäisen sukupolven 
risteytyskoirat, koska F4-sukupolven koirat ovat jo Suomen rekisterissä "puhtaina" pinsereinä.  Sitä      paitsi  
ne ovat vielä liian nuoria minkäänlaisiin terveystutkimuksiin.  

Siitokseen käytettyjä risteytyskoiria on lonkkakuvattu tähän mennessä 11 kpl,  kaikki terveitä:

8 kpl A/A, 2 kpl A/B, 1 kpl B/B.

5.    S i l m ä t 

Kaikkien siitoskoirien silmät on Suomessa peilattava,  ja valtuutetun silmälääkärin lausunto on voimassa 
vain 8 kk.  Koirat on siis tutkittava melko usein (käytännössä aina ennen siitoskäyttöä).  Alla on tilasto 
viimeiseltä 11 vuodelta (1999-2009): 

Tutkittuja koiria:  387 kpl

HC:  64 kpl  = 16,5%



Ikäluokka   1 - 5  vuotta, tutkittu 199 kpl, HC 24 kpl =   12,1%

    "                 5 - 9      "              "           154  "     HC  33 "    =   21,4% 

    "                 9 -13     "              "            34  "      HC    7  "    =   20,6%

HC-epäily:  23 kpl

Kuten näette, on sairaiden lukumäärä  ikäluokassa 1-5 vuotta huomattavasti alhaisempi kuin kahdessa 
seuraavassa ikäluokassa.  Tämä on tietysti hyvin ymmärrettävää, koska HC ei yleensä ilmene kovin  nuorella 
iällä.  Näin ollen lienee selvää, että rodun todellinen HC-tilanne on huomattavasti heikompi      kuin mitä  
rodun kokonaiskeskiarvo 16,5% antaa ymmärtää.

Silmäpeilattujen risteytyskoirien tilanne (3 sukupolvea) on tällä hetkellä seuraavanlainen:

Tutkittuja koiria:   19 kpl

Terveitä :              13 kpl  

HC:                         2 kpl  =  10,5% 

HC-epäily:               3 kpl  

PHTVL/PHPV 2-6:   1 kpl  

Vaikka 19 koiran otos on tietenkin liian pieni tilastollisen luotettavuuden kannalta,  voitaneen silti     todeta,  
että risteytyskoirien HC-tilanne ei "puhtaisiin" pinsereihin verrattuna ole ainakaan huonontunut, olisiko 
ehkä jopa hieman parantunut?   Tietenkin tiivistä seurantaa on jatkettava myös seuraavissa sukupolvissa, 
jotta tarkat tulokset voidaan aikanaan tilastoida pidemmältä aikaväliltä.   

Silmätutkimusten suurin ongelma on eri silmälääkäreiden hyvin erilaiset tulkinnat sairauksista yhden ja 
samankin koiran kohdalla.  Esimerkkinä mainitsen erään kasvattini, joka on nyt 7,5-vuotias.  Sen silmät     on 
tähän mennessä tutkittu 5 kertaa, hyvin vaihtelevin tuloksin.  

1.   tutkimus   2004, ikä alle 2 vuotta                                 -  HC

2.      "                2005, ikä vähän yli 2vuotta                      -  terve 

3.      "                2006, ikä 3,5 vuotta                                 -  HC (SKL:n silmäpaneeli, 3 lääkäriä)   

4.      "               2009,  ikä melkein 6 vuotta                       -  enää epäily

5.      "               2010,  ikä tasan 7 vuotta                           -  terve (SKL:n silmäpaneeli, 3 lääkäriä)

Tänään koira on siis kaikkien näiden vaihtelevien seikkailujensa jälkeen terve.  Mitä tästä pitäisi ajatella?    



En tosiaan tiedä.  Keskustelin viimeisen silmäpaneelin jälkeen Suomen Kennelliiton kanssa  asiasta.    SKL  on 
asettanut silmäspesialisteista koostuvan työryhmän tutkimaan silmäsairauksia.  Työryhmä on tänä   päivänä 
sitä mieltä, että tietyntyyppiset harmaakaihit voivat myös iän myötä kadota (esim. hattaramaiset 
esiintymät Y-suturasaumojen ympärillä).  

Sellaisia tapauksia, joissa aiemmin todettu kaihi on muuttunut epäilyksi tai jopa kadonnut, ei ole monta: 

-  "Puhtaat" pinserit

10-vuotias narttu:  2001 terve, 2006 HC, 2008 enää epäily

6-vuotias uros:        2006 HC, 2009 enää epäily, 2010 terve (silmäpaneeli) 

6-vuotias narttu:    2006 epäily, 2007 terve

-  Risteytyskoirat

10-vuotias narttu:  2006 HC, 2009 enää epäily

7,5-vuotias narttu: 2006, 2008 epäily, 2008 lopulla terve

yllämainittu 7,5-vuotias uros:  tänään terve (silmäpaneeli)

Olisi tietenkin hyvin tärkeää tutkia siitoskoirien silmiä useaan kertaan niiden elinaikana ja  vielä senkin 
jälkeen, kun  niitä ei enää käytetä siitokseen.  Epäilyttävissä tapauksissa meillä Suomessa tulee  koiran 
siitoskäyttöä lykätä, kunnes se tutkitaan uudelleen noin vuoden kuluttua, johon mennessä tilanne on 
toivottavasti selkiytynyt.     

Yhdistyksemme on tehnyt jo joitakin vuosia yhteistyötä englantilaisen tutkimuslaboratorion   Animal Health 
Trustin kanssa, joka yrittää kehittää DNA-testiä pinserin harmaakaihin toteamiseksi.  Olemme toimittaneet 
laboratoriolle tähän mennessä n. 120-130 poskisolunäytettä (lukuun sisältyy  noin 20 verinäytettä 
vanhemmilta ajoilta) vastaavien sukutaulujen kanssa.  Näissä tapauksissa näytteet on otettu min. 6-
vuotiaista, joko terveiksi tai sairaiksi todetuista pinsereistä.  Ongelma on siinä, että emme  voi tietää, mikä 
on ollut koirien   t o d e l l i n e n   terveydentila, kun silmälääkäreiden tulkinnat eroavat niin paljon 
toisistaan.  Olemme saaneet AHT:lta yhden väliraportin, jossa he kertovat suorittaneensa      koeajoja 
uusimmilla teknisillä menetelmillä, mutta läpimurtoa ei ole toistaiseksi saavutettu.  Nyt he tarvitsisivat vielä 
lisää poskisolunäytteitä uusia koeajoja varten.  Koska pinserillä esiintyy useampaa eri kaihityyppiä, asia on 
ilmeisestikin hyvin vaikea ja monimutkainen selvitettävä.  AHT onkin ilmoittanut,    että he tutkivat  nyt 
ensisijaisesti pinserillä yleisimmin esiiintyvää HC-tyyppiä posterior polaarinen.  

6.    R o k o t u s r e a k t i o t  (yleisimmin ensimmäisen penikkatautirokotuksen jälkeen) 

Noin 20-25%:lla  Suomen pinsereistä esiintyy jonkinasteisia, lieviä tai pahempia  oireita  noin 8-14 päivän 



kuluttua yleensä ensimmäisen penikkatautirokotuksen jälkeen.  Nikottelua, nieleskelyä, yskimistä,     silmien 
vuotamista, oksentamista, huomattavaa väsymystä, horjumista, takajalkojen pettämistä,   epileptisiä 
kohtauksia, tajuttomuutta, kaikkea mahdollista.

Jotkut risteytyskoiratkin ovat saaneet oireita, mutta ne ovat olleet ERITTÄIN lieviä ja menneet ohi 
kyytabletilla tai sen puolikkaalla muutamassa tunnissa.  Joitakin pentuja ei ole edes lääkitty mitenkään, 
koska  niiden omistajat ovat autuaasti unohtaneet kasvattajan moneen kertaan suullisesti ja kirjallisesti 
antamat ohjeet eivätkä ole tehneet mitään.   Aivan lieviä oireita ei aina välttämättä edes huomata, 
varsinkaan jos niitä ei ole koettu aikaisemmin.   Jokunen risteytyskoira on viety lääkärille, ja oireet ovat 
menneet heti käynnin jälkeen ohi tai niitä ei ole edes tarvinnut hoitaa mitenkään, koska oireet ovat jo 
loppuneet ennen kuin on ehditty lääkärin luo.             

Näin ollen rohkenen todeta, että risteytykset lienevät auttaneet ainakin siinä, että oireet ovat  
huomattavasti lieventyneet.   Takavuosinahan (esim. 1980-luvulla) meillä esiintyi monesti todella     
vaikeitakin tapauksia epileptisine kohtauksineen,  ja pentua saatettiin joutua pitämään tiputuksessa    
useita päiviä.  Oireet saattoivat pahimmillaan kestää jopa yli viikon.

Tässä sinänsä ikävässä ongelmassa on kuitenkin se hyvä puoli, että se on hyvin harvoin osoittautuu 
kohtalokkaaksi.   Tiedän vain yhden tapauksen.  80-luvulla oma kasvattini kuoli, koska se ei  
pikkukaupungissa saanut viikonloppuun osuneisiin oireisiinsa pikaista hoitoa, mikä on ehdottomasti 
ensiarvoisen tärkeää näissä tapauksissa.  Se oli shokki nuorelle kasvattajalle!  Toisen pennun (ei minun 
kasvattini) eläinlääkäri lopetti, koska hän väitti, että kyseessä on paha epilepsia ja pentu elinkelvoton.  
Monet eläinlääkärit eivät vielä tänäkään päivänä tunne tätä pinserin erityisongelmaa vaan väittävät 
kivenkovaan, että koiranomistaja on väärässä, kun hän kasvattajan ohjeen mukaan kertoo, mistä on kyse. 
Kasvattajakin on joskus joutunut mukaan todistamaan asiaa  ja riideltyään aikansa lääkärin kanssa lopulta 
huutamaan, että antakaa sitä kortisonia pennulle JUURI NYT, TÄSSÄ PAIKASSA JA HETI!   Pinserihän on 
suhteellisen pieni ja tuntematon rotu niin Suomessa kuin muuallakin, joten tieto sen ongelmista ei 
tietenkään välttämättä tavoita kaikkia lääkäreitä.  Siksi koiranomistajat tulisikin informoida tästä pinserin 
erityisongelmasta mahdollisimman tarkoin etukäteen.

Toinen hyvä puoli ongelmassa on se,  että rokotusoireet esiintyvät yleensä vain kerran elämässä, 
useimmiten ensimmäisen penikkatautirokotuksen jälkeen.  Tosin tiedän pari kolme tapausta,  jolloin  oireet 
eivät olekaan ilmaantuneet heti ensimmäisestä rokotuskerrasta vaan vasta jostain myöhemmästä.  En 
kuitenkaan ole kuullut, että kerran koetut oireet olisivat uusiutuneet myöhemmin.  Kaiken kaikkiaan, 
tärkeintä on joka tapauksessa AINA saada pennulle PIKAINEN lääkehoito (kortisonia,  ehkä myös B-
vitamiinia) HETI ensi oireiden ilmaantuessa.       

Risteytyslinjan kolmessa sukupolvessa (yhteensä 39 koiraa) on noin 7-8 koiralla (= n. 20%) esiintynyt 
lyhytaikaisia ja lieviä oireita, mikäli muistan oikein.  Tilastoja en ole niistä pitänyt.  Oletan,   että 
geenipohjan laajennus tältä osin olisi ainakin jossakin määrin auttanut.  Rokotusoireitahan pidetään 
yleisesti ahtaan sisäsiitoksen aiheuttamana autoimmuuniongelmana.  Oireiden lieventyminen 
risteytyskoirissa viittaisi myös tähän suuntaan.  

7.     N ä y t t e l y t 

Kaikki eivät suinkaan  ole kiinnostuneita näyttelyistä.  Itsellenikin ne ovat tänä päivänä jo aika yhdentekeviä, 
joskin viihdyttäviä tapahtumia.  Ei minulla silti ole mitään sitä vastaan, jos kasvattejani viedään näyttelyyn ja 
ne jopa menestyvät siellä.   Risteytyskoirista on tähän mennessä tullut 4  Suomen muotovaliota,  lisäksi on 



joitakin 2 ja 1 sertin sekä muutamia arvosanalla "erinomainen" palkittuja koiria.   Erityinen ilonaihe on ollut 
pinserinarttu FI & SE & NO & LT MVA V-09 LTV-10 Yarracitta Kaneliprinsessa, joka saavutti viime vuonna 
myös tittelin "VUODEN KOIRA 2009".  Tämä on erityisen mukavaa juuri siksi, että se on vielä ER-rekisterissä 
oleva 3. polven risteytyskoira.  Muut risteytyslinjassa tähän mennessä valioituneet koirat ovat:  FI MVA 
ISPUJV-04 Yarracitta Juccacuccanen,  FI MVA Yarracitta Ketschuppibaby ja  FI MVA Yarracitta Loistolyyli.      

V.    RISTEYTYSPROJEKTI  JA  TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT    

     Yhdistyksemme on asettanut useita kriteereitä, jotta pinserirodun geenipohjaa saataisiin laajennettua, 
tässä tärkeimmät:   Jalostukseen tulee käyttää mahdollisimman monia eri yksilöitä mahdollisimman 
monista eri pentueista, sukusiitosprosentti ei saa ylittää 6,25%, urosta saa käyttää jalostukseen vain 4 
kertaa ja narttua 3 kertaa, samoja yhdistelmiä ei saa toistaa.  Risteytyksillä ja tuonneilla pyritään 
luonnollisesti samaan päämäärään.  

Kun  tämän selvityksen alussa mainitut kaksi muuta "risteytystrion" kasvattajaa lopetti  eri  perhesyistä   
johtuen  koirankasvatuksensa joko väliaikaisesti tai kokonaan, jouduin jatkamaan yksin, mikä on tietenkin  
hidastuttanut projektin etenemistä.   Olen pienkasvattaja, jolle kasvatus on pelkästään hobby, ei    ammatti,  
ja sellaisena olen sen aina halunnut pitääkin. 

Kun 2000-luvun alussa myös risteytyslinjaisissa koirissa todettiin harmaakaihia, harkitsin vakavasti projektin 
lopettamista kokonaan.  Päätin joka tapauksessa pitää pitkän tauon seuratakseni HC-tilanteen kehitystä.  
Tänään olen kuitenkin tulla toisiin ajatuksiin.  Harmaakaihi on ilmeisesti iskostunut  rotuun     siinä määrin 
tiukasti, että siitä tuskin päästään enää koskaan kokonaan eroon.  Pinserillä harmaakaihi on kuitenkin 
kehittynyt ainakin toistaiseksi varsin hitaasti, eikä sokeutuneita koiria ole paljon (ehkä 7-8 kpl, tarkkaa 
tilastotietoa ei ole olemassa),  omissa kasvateissani ei vielä ainuttakaan.  Monet asiantuntijat      ovat 
tänään sitä mieltä, että kaihi ei suinkaan ole pinserin pahin ongelma.   Suurin huolenaihe olisi nimenomaan 
kapea geenipohja ja geneettisen monimuotoisuuden puute. 

Tästä syystä olen loppujen lopuksi tullut siihen johtopäätökseen, että  käytän  vielä jäljelläolevat 
risteytysluvat  (2 kpl) siinä toivossa, että risteytyksistä olisi ehkä tulevaisuudessa jotain apua     
pinserirodulle geenipohjan laajenemisen muodossa.  Niistä mahdollisesti koituvat konkreettiset hyödyt 
eivät kenties  ole vielä tänä päivänä  nähtävissäkään. Näin ollen RISTEYTYSPROJEKTI SIIS  JATKUU.   
Ensimmäinen   risteytys toteutetaan tänä  syksynä seuraavilla koirilla: 

Uros:       FI CH Ceriinan GIlbert, 6-vuotias black&tan pinseriuros 



Narttu:   Ankor Kurazh Eparhia, 5,5-vuotias p&s snautserinarttu, tuontikoira Venäjältä

Kummatkin koirat ovat erittäin hyväluonteisia ja terveitä.  Ensimmäinen polvi tulee  todennäköisesti 
olemaan väriltään tumman riistanvärisiä karvaturreja.  Yhdistämällä ne seuraavassa sukupolvessa jälleen 
black&tan-pinseriin saadaan teoreettisesti tulokseksi 50% black&tan-väriä ja 50% riistanväriä.  Edelliset 
näistä eivät enää periytä riistanväriä, joten niillä voidaan jatkaa eteenpäin. 

Kaavailuja viimeisenkin risteytyksen suhteen on jo olemassa.  Niin pian kuin sopivat koirat löytyvät,  myös 
tämä suunnitelma toteutetaan.  Ei tosin ole kovin helppoa löytää sopivia koiria, sillä kummallakin rodulla on 
omat vikansa, ja lisäksi tulisi vielä löytää yksilöt, jotka sopivat toisilleen mahdollisimman  hyvin.  On   myös  
aina otettava huomioon tarjonnan suppeus tässä projektissa;  on tyydyttävä siihen, mitä on saatavilla.

Tämän lisäksi aion vielä käyttää siitokseen kahta F3-sukupolven koiraa ensi vuonna saadakseni niidenkin 
jälkeläiset "puhtaiksi" pinsereiksi FI-rekisteriin.  Nämä koirat ovat:

- FI & SE & NO & LT MVA V-09 LTV-10, "VUODEN KOIRA 2009"  YARRACITTA KANELIPRINSESSA  



-  FI MVA  YARRACITTA LOISTOLYYLI 

Olen hyvin onnellinen siitä, että edellä mainittujen kahden nuoren kasvattajan (Kennel Megamagee, Kennel 
Sawonmuan) lisäksi myös pari muuta kasvattajaa (Kennel Hardly Dangerous, Kennel FireBell's)   ovat 
kiinnostuneita jatkamaan risteytyslinjoja.  Se takaa näiden linjojen jatkuvuuden ja antaa    toivottavasti  
omalta osaltaan kasvattajille  hyödyllistä,  rodun geenipohjaa kasvattavaa lisämateriaalia.   Niin, 
toivottavasti!   Haasteita uudelta kasvattajasukupolvelta ei tule todellakaan puuttumaan!  

    

    

Tämä oli tässä, kiitos mielenkiinnostanne.   

   

            


