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”Karjalankarhukoiran mustavalkoinen väri, tummien silmien
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1. YHTEENVETO

K

arjalankarhukoiran alkujuuret juontuvat Karjalaan
ja alkulähteet nykytietämyksen mukaan syrjäänien
metsästyspystykorviin. Alunperin monimuotoisesta,
luonnonkannasta polveutuvasta kaikenriistankoirasta on
voimakkailla suurriistaviettiin ja ulkomuotoon kohdistuvilla
jalostusvalinnoilla luotu nykyinen karjalankarhukoira.
Jalostuspohjana käytettiin 45 eri yksilöä ja rodun rotumerkit vahvistettiin vuonna 1945 painottaen käyttöominaisuuksia. Rodun suosio on vaihdellut ajan kuluessa ja
vakiintunut nykyvuosina noin 5.000 yksilön populaatioon ja
noin 800 vuosittaiseen rekisteröintiin. Rotu on saavuttanut
suosiota Pohjoismaissa ja sitä harrastetaan myös muualla
maailmassa.

K

arjalankarhukoirien jalostus on painottunut käyttöominaisuuksien kehittämiseen ja vaalimiseen, joskin
alkuaikoina myös ulkomuotoon kohdistuva karsinta oli
voimakasta. Ensimmäiset hirvikokeet järjestettiin vuonna
1945. Luonnonkarhun haukkutaipumuskokeita on ollut
mahdollisuus suorittaa vuodesta 1998 lähtien.
Rodun käyttöominaisuuksia on saatu hyvin kehitettyä ja
vakiinnutettua, varsinkin viime vuosikymmeninä. Viimeisten viiden vuoden aikana hirvenhaukkutaipumuskokeiden
ykköspalkitsemisprosentti on ollut noin 40 prosenttia.
Rodun ulkomuoto ja rakenne on saatu vakiinnutettua niin,
että riittävä monimuotoisuus on säilynyt, josta osoituksena
muun muassa luonnonkannasta periytyvän, harvinaisen
töpöhäntäisyyden säilyminen.
Karjalankarhukoiralle on luonteenomaista paimentava
aktiivinen haukkutyyli, luonteen rohkeus ja erinomainen
liike, yhteydenpito isäntään ja hyvä suuntavaisto sekä pitkä
käyttöikä.
Rodun rasitteeksi on muodostunut pieni alkupopulaatio
ja populaation kantakoirissa esiintyneet perinnöllisten
sairauksien kantajat. Uhkaavin perinnöllisistä sairauksista
on viime vuosina ollut perinnöllinen kaihi. Geenipohjaa
kavennettiin entisestään rodun kehitystyössä, joskus
voimakkaallakin sukusiitoksella, koirien kertaamisilla ja ns.
matadori-ilmiöllä.
Voimakas käyttöominaisuuksiin perusteltu jalostus on
vielä aivan viime vuosikymmeniin asti jatkanut tätä rodun
perinnöllistä monimuotoisuutta alentavaa kehitystä.
Asiaan on laajemmin havahduttu vasta 2000-luvulla yleisen
tietoisuuden ja tiedon saannin, muun muassa sähköisten
tietokantojen kehittymisen myötä. Myös tietämys perinnöllisyydestä ja perinnöllisten sairauksien mekanismista sekä
koirien hyvinvoinnista on lisääntynyt huimasti.
Näistä syistä uusi jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)
painottuu edellä kuvatun kehityksen pysäyttämiseen ja
mahdollisten korjaavien toimenpiteiden aikaansaamiseen.
Karjalankarhukoira säilytetään rotumääritelmän mukaisena suurriistan metsästykseen soveltuvana erikoiskoirana,
jonka rodunomaisia metsästysominaisuuksia edelleen
vakiinnutetaan.

Karjalankarhukoiran populaatiotasolla
tavoitteet ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
1. Rodun geeniperimä pidetään mahdollisimman

laajana ja monimuotoisena ja sukusiitosasteen kasvunopeus tätä kautta mahdollisimman hitaana.
2. Rodun terveys ja elinvoima on hyvä. Perinnöllisiä
sairauksia esiintyy yhä vähemmän.
3. Rodun käyttöominaisuuksia ja suurriistan käsittelytaitoa vahvistetaan ja rodulle ominaiset luonteen- ja
metsästyspiirteet säilytetään.
4. Rotumääritelmä ja sen mukainen terve rakenne,
komea olemus ja fyysiset ominaisuudet säilytetään
pyrkimättä kuitenkaan liialliseen ilmiasulliseen yhdenmukaisuuteen.

T

ärkein asia uudessa jalostuksen tavoiteohjelmassa
on turvata rodun elinvoima, koirien terveys, vahva
luonne ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Se on
ainoa pohja, jolle käyttöominaisuudet ja rodun tulevaisuus voidaan kestävästi rakentaa.
Vaikka yksi perinnöllinen sairaus saataisiin rotumme perimästä karsituksi, ei periaatteesta ole varaa
lipsua: taustalla odottaa lukematon määrä erilaisia
enemmän tai vähemmän perinnöllisiä, koiran yleistä
terveyttä alentavia sairauksia ja niille alttiuksia aiheuttavia perintötekijöitä. Tähän tavoitteeseen pyritään
jalostuspohjan pitämisellä mahdollisimman laajana ja
olemassa olevan geeniperimän monimuotoisuuden
säilyttämisellä.
Tarkoituksena on saada rodun kokonaissukulaisuusasteen pieneneminen niin hitaaksi kuin mahdollista ja
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tehollisen populaation kasvattamisen niin, että mahdollisimman monta jalostuskriteerit täyttävää tervettä
koiraa saadaan jalostuksen piiriin.

ilmaiseva, vaikuttava ulkomuoto säilytetään. Huomio
jalostussuosituksissa kiinnitetään koiran terveeseen
rakenteeseen, kuten kestäviin käpäliin, rungon ja
raajojen kiinnityksen tiiviyteen sekä säätä kestävään
karvapeitteeseen. Kaikkinaista koiran jalostusta, terveydenhoitoa, valmennusta, vastuullista pitoa ja ajankohtaista tieteellistä tutkimusta käsittelevää tiedottamista, avoimuutta sekä keskustelua lisätään.

Perinnöllisten sairauksia vastustetaan
tutkimuksellisin ja jalostuksellisin keinoin.

Yleisperiaatteena on nostaa PEVISA-tarkastuksissa
(Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) käyneiden koirien määrää innostamisen ja valista- Erityisesti seurataan ja
tilastoidaan seuraavia asioita:
misen keinoin. Järjestö osallistuu joukkotarkastuksien
järjestämiseen ja niiden taloudelliseen tukemiseen.
•
PEVISA-tulokset
Uuteen PEVISA -ohjelmaan tullaan esittämään
muu terveystilanne ja sairaudet
muutoksia, joista tärkeimmät ovat yksilöille sallittavien •
•
populaation terveys viiden vuoden välein
jälkeläismäärien vähentäminen sekä lonkkadysplasian
•
koirien sukulaisuusasteen mittarit
arvioinnissa siirtyminen yksilötasolta syntyvän yhdishedelmällisyyden mittarit
telmän indeksipohjaiseen arviointiin. Jos aihetta ilme- •
•
käyttöominaisuuksien kehittyminen
nee, esimerkiksi merkittäviä kehitysaskeleita virhe•
rekisteröinnit ja kasvattajat
geenien paikannuksessa ja tieteellisesti hyväksyttyjen
geenitestien käyttöönotossa, ollaan PEVISA-ohjelmaa
valmiita muuttamaan välittömästi. Itsestään selvänä
pidämme, ettei sisar-, isä-tytär- tai äiti-poika -parituksista syntyneitä jälkeläisiä rekisteröidä, eikä myöskään
PEVISA-ohjelmassa mainitun perinnöllisen silmäsairauden epäilyttävä-lausunnon saaneen jälkeläisiä
viedä rekisteriin lausunnon ollessa voimassa.
Sukusiitosta hallitaan suunnittelemalla ja suosittelemalla yhdistelmiä, joissa sukusiitosprosentti ei nouse
yli 6,25:n kahdeksassa sukupolvessa eikä viidessä
sukupolvessa esiinny kahta kertaa samaa koiraa tai
pentuesisarusta.
17-vuotias Vienan Kemijoen Paanajärven mustakoira,
Rodun terveyttä ja elinvoimaa seurataan jatkukuulu hirven- ja karhunhaukkuja Arian vuonna 2010.
valla terveystietojen keruulla ja populaatiotasolla
tapahtuvien terveydentilan muutosten havaitsemiseksi viiden vuoden välein suoritettavalla laajalla
terveysseurantatutkimuksella. Jalostussuosituksissa
painotetaan vanhempien, perinnöllisten silmäarjalainen karhukoira tunnettiin Karjalassa kauan
sairauksien uusintatarkastuksissa käyneitä, kaikin
kaikenriistankoirana. Rodun alkujuuret ovat topuolin elinvoimansa osoittaneita koiria. Muita, ainadennäköisesti kuitenkin muualla kuin Karjalassa.
kin osittain perinnölliseksi epäiltyä sairautta potevaa Sen mahdollisina kantaisinä on pidetty metsästäjäkoiraa ei suositella eikä sitä saisi käyttää jalostukseen.
kansana tunnettujen syrjäänien koiraa.
Suomessa karjalainen karhukoira nähtiin vuonna
arjalankarhukoiran parhaat metsästysominaisuu1882, kun Korpiselän kuuluisa metsästäjä Ignoi Vordet pyritään vakiinnuttamaan koirapopulaatioon
nanen kävi poikineen senaatin toimesta pyytämässä
suosittelemalla jalostukseen metsästysominaisuuksillammaskarjalle haitaksi käyneitä ilveksiä Lounaistaan keskitasoa parempia koiria, jotka ovat osoittaneet Suomessa.
metsästyskykynsä useamman vuoden aikana.
Karjalaista karhukoiraa on tavattu Laatokan KarjalasKokeissa käymistä pyritään helpottamaan muun mu- sa Kannaksella, mistä koirat levisivät Suomenlahden
assa koesääntöjä ajanmukaistamalla. Pyritään myös
saariin, Saimaan molemmin puolin ja myöhemmin
helpottamaan karhunhaukkutaipumuskokeisiin osalaina Pohjois-Savoon saakka sekä Vienan Karjalassa
listumista karhurikkailla alueilla aktivoimalla alueen
Kemijärven korkeudella asti.
toimijoita. Tuetaan lisäksi uusien riistavietin ja siihen
Metsästäjäsuvut vartioivat koiriaan, huolehtivat
liittyvien ominaisuuksien testausmuotojen kehittämis- niiden kunnosta, eivätkä luovuttaneet pentuja ultä ja alan aktiivisia toimijoita.
kopuolisille. ”Se suvun syötti, heimon juotti, esivanVaikka jalostuksen päätavoitteena ovat hyvät
hemmat elätti”, kuvaillaan karhukoiran tärkeyttä
käyttöominaisuudet, myös rodun käyttövaatimuksia
Kantelettaren toisessa kirjassa runossa 349.

2. RODUN TAUSTA

K

K

4

Mustan pystykorvan talteenottamista esittivät eri
yhteyksissä kirjoituksissaan eläinlääkäri J. Brüning
Hämeenlinnasta, maisteri K. G. Suvenvyö Pöytyältä,
metsänhoitaja Kalle Airaksinen Helsingistä ja KaukoKarjalan samoilija, rajavaltuutettu, maisteri Lauri
Hannikainen pariinkin otteeseen, ensimmäisen kerran
vuonna 1917.
Karjalaisten karhukoiran esittäytyminen tapahtui
Suomen Kennelliiton ensimmäisessä koiranäyttelyssä
Helsingissä 2.-3.5.1936. Pitkärantaan vuonna 1926 tullut agrologi O. Z. Berg ryhtyi vuonna 1936 kokoamaan
uutta koirarotua kuunneltuaan luutnantti Viljo Kivikon
puhetta ”Mustin ostoretkellä”, jossa hän pelkäsi, että
rotu pian häviää ja sulautuu muihin koiriin.
Sortavalan näyttelyn 16.8.1936 voidaan sanoa
luoneen perustan karhukoiran kehitykselle rotuna.
Sortavalan toisessa näyttelyssä, Vakkosalmen puistossa 29.5.1938, vahvistui käsitys, että karhukoira oli
koottavissa roduksi.

Sitten tulevat Tuusik ja Saida. Jeppeläisen koiran vaikutus ja jeppeläinen linja ovat käytännössä hävinneet
pois. Jäljellä on usvalainen, ”roopelainen”, poukamolainen ja Aslakin linja, joista kaksi ensimmäistä ja kaksi
viimeistä sivuavat läheisesti toisiaan.

R

odun nimi, karjalankarhukoira ja sen rotumerkit vahvistettiin SKL:n edustajiston kokouksessa
Helsingissä 14.12.1945 tohtori Antti Tantun esityksen
pohjalta. Ne oli muotoiltu käyttökoirapainotteisesti
ja lähinnä itäkarjalaisen aineksen pohjalta. Rotumerkit sisälsivät toistaiseksi sallittuja, mutta ei toivottuja
ominaisuuksia.
Rodun rekisteröimisestä päätettiin lopullisesti SKL:n
vuosikokouksessa Helsingissä 12.5.1946. Keskusjärjestön johtokunnan tehtäväksi jäi ratkaista, millä tavoin ja
mitkä karhukoirat merkitään rotukirjaan. Rotukelpoisuuden määrittely tapahtui koiranäyttelyssä.
Sadan pennun rekisteröintiraja ylitettiin vuonna
1947 ja vuosittaiset rekisteröintimäärät lisääntyivät
vuoteen 1963 asti, jolloin rekisteriin kirjattiin huikeat
1.021 koiraa. Sitten rekisteröinnit lähtivät jyrkkään
laskuun, kunnes vuonna 1992 karhukoiria rekisteröitiin
ennätykselliset 1.051 kappaletta.
Alueellinen levinneisyys ja kannan lukumäärä oli pitkään tilastotietoja suurempi, sillä vuosien 1946-1960
välisenä aikana karhukoiria rekisteröitiin noin 3.000
kappaletta, joista vajaat 400 tuli rotujärjestön tietoon
ja näistäkin vain osalla jatkettiin sukua.
Suuri oli jalostuksellinen hukka ja pieni rotujärjestössä olevien jäsenten määrä, sillä vuodesta 1950
vuoteen 1960 karhukoiraa edusti järjestössä alle sata
henkilöä. Vastaavasti vuosien 1961 ja 1980 välisenä
aikana rekisteröitiin noin 13.000 koiraa, joista SPJ:n
(Suomen Pystykorvajärjestö ry) tiedostoissa on noin
3.600 koiraa.
Karjalankarhukoira sai jalansijaa myös Ruotsissa. Pelkästään Jobs-kennel tuotti vuosien 1951–1956 välisenä aikana 610 karhukoiraa, mikä oli lähes yhtä paljon
kuin rodun kotimainen tuotanto. Jobs-kennelin koirat
eivät sijoittuneet erikoisemmin metsästäjille, sillä niitä
pidettiin kartanokoirina. Suomesta ostettiin siitoskoiriksi Ruotsiin aikakauden parhaimpia uroksia.
Suomessa karhukoiraa esiintyi 1940-luvulla eniten
maan etelä- ja keskiosissa, harvakseltaan aina Rovaniemelle asti. Rodun harrastus laajeni 1950-luvulla ja
voimistui erikoisesti idän ja pohjoisen suunnassa Lounais-Suomen alkaessa menettää merkitystään. Rodun
erikoispiirteen, töpöhäntäisyyden oletettiin häviävän,
mutta niin ei kuitenkaan käynyt, vaan ominaisuus alkoi
lisääntyä jälleen 1950–luvun lopulla.

S

amalla nousi esiin rodun tulevalle kehitykselle
merkittävä mies, maanviljelijä Antti Herrala Salmin
Koveron kylästä sekä Antin merkittävä pyytöläinen,
”tulisilmä” Töpö, joka luokiteltiin mallikoiraksi. Samalla
todettiin karhukoirakoirakannassa piilevä poikkeuksellinen ominaisuus, töpöhäntäisyys. Kivikon havaintojen mukaan töpöhäntiä esiintyi Käsnäselän kohdalla
olevassa Kolatselän kylässä. Muuten karhukoirat olivat
pääsääntöisesti pitkähäntäisiä.
Herrala aloitti karhukoiran kasvatuksen Jepen
kennelnimellä. Talvisota päätti rodun koonnin ensimmäinen vaiheen, mistä Herralan osuus oli määrältään
pienempi kuin Bergin, mutta laadullisesti Herralan
koirat olivat selväpiirteisempiä ja käytössä koeteltuja.
Sodan aikana itärajalla tuhottiin kaikenlaiset koirat
tautivaaran vuoksi ja se Karjala, mistä karhukoiria oli
saatu talteen, menetettiin kokonaan. Tässä vaiheessa
rodun tulevaisuus näytti synkältä.
Ennen talvisotaa Laatokan-Karjalasta tuodut koirat
sijoittuivat pääasiassa maan eteläosaan ja karhukoiran
kasvattaminen alkoi verraten rajoitetulla alueella
Lounais-Suomessa. Tätä populaation osaa nimitetään
kotimaiseksi kannaksi. Jatkosodan aikana saatiin rajantakaiselta sotatoimialueelta merkittävä lisä karhukoirakantaan. Tämä oli rodun koonnin toinen vaihe ja
tätä populaatiota kutsutaan itäkarjalaiseksi kannaksi.
Nämä talteenotetut koirat olivat kotipaikkakunnaltaan
eroon joutuneita irtokoiria tai paikalliselta väestöltä
ostettuja.
Koiria otettiin talteen yli 60 kappaletta, joista rodun
muodostukseen päätyi 45 yksilöä. Näistä noin 1/3
edusti kotimaista kantaa ja 2/3 itäkarjalaista kantaa.
Löydöistä Selki ja Ukko esiintyvät nykyisten karhukoirien sukutaustoissa lukumääräisesti useimmin Ukko
Usvalaisten koirien kautta, K&MVA Kytän isänä, Selki
hajotetummassa muodossa kuin Ukko.

H

irvikokeiden saatesanat lausui tohtori Kalle Rikala
vuonna 1942. ”Suomen Kennelliiton hirvikokeiden
säännöt karjalankarhukoiria varten” hyväksyttiin Porin
vuosikokouksessa 22.5.1943 ja Kennelliiton ensim-
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mäiset hirvenhaukkukokeet pidettiin Kiteen Nivungin
salolla 3.-4.11.1945. Kokemäellä 9.-10.11.1957 pidettiin karjalankarhukoirien ensimmäinen Hirvenhaukutottelu (ent. Kuninkuushaukut) kotimaisen hirvikoiran
kehittämistä varten. Sama ottelu käydään vuosittain
vieläkin.
Ensimmäinen narttujen epävirallinen Kuningatarkilpailu käytiin Luumäellä 26.11.77. Siitä Kuningatar-ottelu virallistettiin ja Toivakassa vuonna 1980
titteliä tavoitteli jo 16 narttua. Vuodesta 1983 alkaen
hallitseva Hirvikuningatar on päässyt itseoikeutetusti
Hirvenhaukut-otteluun.

karhulla haukutut taipumuskoesuoritukset kirjattiin
vuonna 1998 ja siitä lähtien niitä on kertynyt tyydyttävästi lisää.
Jalostuksen avuksi saatiin 1990-luvun alkuvuosina
SPJ:n hankkima tietokantapohjainen atk-järjestelmä,
johon myöhemmin liitettiin sukulaisuusasteen laskentaan kehitetty Dease-ohjelma. Rotua koottiin kolmannen kerran, nyt tietokoneen avulla. Esiin kaivettiin
kaikki mahdolliset elossa olevat erilaiset sukutaustat ja
niitä käytettiin jalostukseen rikastuttamaan geenivalikoimaa.
Dease-ohjelma ja sitä hyödyntävät muut toiminnot
osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi. Niiden avulla ja
kolmen jalostusneuvojan opastuksella karhukoirien
sukulaisuusaste lähti nopeasti laskuun ja rodun käyttöominaisuuksien periytyvyys nousuun.
Tehtävän aloituksessa onnistuttiin hyvin ja jotkut
kasvattajat jopa luopuivat linjasiitoksen käytöstä.
Toiveena oli päästä jalostamaan laajan geeniperimän
omistavaa karjalankarhukoiraa.
Nyt vuonna 2010 voimme todeta, että kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu, virheitäkin on tehty, mutta
työ karjalaisen karhukoiran jäljillä jatkuu.

V

eikko Mielonen aloitti karhukoiran kasvatuksen
Usvan kennelnimellä 1951 ja Mielosen viimeinen
pentue rekisteröitiin vuonna 1990. Hajasijoitteiselle ja
hiljaiseloon vaipumassa olevalle karhukoiralle usvalaisten koirien tulo oli tärkeä tapaus.
Rotukirjaan merkittyjen koirien määrä alkoi nousta ja Mielosen ja Usvan kennelin nimi on kirjoitettu
lähtemättömästi karjalankarhukoiran historiaan. Idän
lohko ja usvalaiset koirat hallitsivat 1960-lukua vieden
nimiinsä eniten mestaruuksia ja joukkuekilpailuvoittoja. Haukkujien yhteinen piirre oli into ja sitkeys.
Karjalankarhukoiria rekisteröitiin suhteellisen tasaisesti 1970–luvulla, noin 520 kappaletta vuosittain.
Syksyllä 1967 Lauri Vuolasvirran poismenon jälkeen
siitosneuvonnassa oli heikompi jakso, mutta 1970–luvulla opastusta tehostettiin. SPJ:n alaisille roduille perustettiin yhteinen jalostustoimikunta, jonka vetäjäksi
nimettiin Sulo Vikman.
Sulo Vikman ja Onni Pulkkinen olivat vaatimassa karhukoiranartuille omaa arvokilpailua. Koirien
toimivuustaso ja koekäyntien määrä olivat nousussa
1970-luvun lopulla.
Usvalaiset koirat voittivat seitsemän kuninkuutta ja
lohkojen välinen tilanne tasoittui, kun Itä, Länsi sekä
Pohja voittivat kolme joukkuemestaruutta ja Etelä
yhden.
Tultaessa 1980-luvulle alkoi ”roopelaisuuden” aika.
Samalla vuosikymmenellä aloitettiin myös koirien
karhunhaukkutaipumuksen testaukset Neuvostoliitossa sekä myöhemmin Virossa, käytiin ensimmäinen
Ystävyysottelu SHHJ (Suomen Harmaahirvikoirajärjestö
ry) kanssa ja hirvipuolen valtikka siirtyi pohjoiseen.
Ensimmäiset silmäsairaustapaukset todettiin vuonna
1985, jonka vuoksi koirien lähisukulaisuudesta neuvottiin luopumaan.

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO
JA SEN HISTORIA

K

enneltoiminta alkoi 1930-luvulla levitä yhä runsaampana myös suomenkielisen maalaisväestön
keskuuteen. Ruotsinkielisen Finska Kennelklubben rf:n rinnalle perustettiin vuonna 1935 Suomen
Kennelliitto.
Kennelliiton vanavedessä perustettiin 6.5.1938
Helsingin Seurahuoneella Suomen Pystykorvajärjestö
ajamaan metsästyspystykorvarotujen asiaa.
Vuoteen 1962 mennessä oli Liiton ja Klubin kesken
neuvotellen kypsytty siihen, että voitiin perustaa yksi
yhteinen valtakunnallinen kenneljärjestö, jonka nimeksi tuli Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.
Neuvottelujen tuloksena myös Suomen Kennelklubin Pystykorvaosasto ja Suomen Pystykorvajärjestö
yhtyivät vuonna 1964 ja tällöin yhdistynyt järjestö sai
nimekseen Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry (SPJ-FSK).
Suomen Pystykorvajärjestön toimintaan on sisältynyt lähes alusta pitäen suomenpystykorvan lisäksi
myös karjalankarhukoira ja 1960-luvulta lapinkoira ja
lapinporokoira sekä 1970-luvulta lukien pohjanpystykorva. Myös Suomen Laikayhdistyksen kanssa tehtiin
kiinteää yhteistyötä vielä 1980- luvulla.
Lappalaiskoirien harrastajat irrottautuivat järjestöstä
vuonna 1997 muodostaen oman rotujärjestön.

S

KL:n (Suomen Kennelliitto ry) ja SPJ:N yhteinen
silmä- ja polvitarkastusprojekti alkoi vuonna 1989
ja jatkui vuoden 2002 alkupuolelle asti. SPJ:n vuosikokouksessa 1986 hyväksyttiin ensimmäinen Jalostuksen
tavoiteohjelma (JTO) ja se sisälsi eräänlaisen PEVISAN.
Rodun ensimmäinen varsinainen PEVISA- ohjelma tuli
voimaan vuoden 1994 alusta. Ensimmäiset luonnon-
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J

äsenmäärältään Suomen Pystykorvajärjestö on
kasvanut voimakkaasti 1950-luvun lopulta alkaen. Jäsenmäärä ylitti 200 jäsenen rajapyykin vuonna
1958 ja kymmenen vuotta myöhemmin jäseniä oli
jo yli 2.500. Lappalaiskoirien liikehdinnästä johtuvaa
jäsenkatoa oli 1970-luvun lopulla ja 1960-luvun taso
saavutettiin uudelleen vasta 1980-luvun lopulla. Vuoden 2009 lopussa järjestön jäsenmäärä oli kivunnut jo
6.841 jäseneen.

S

uomen Pystykorvajärjestöä johtaa vuosittain
valittava puheenjohtaja sekä yhdeksänjäseninen
hallitus. Hallitukseen valitaan edustajat maan neljältä
alueelliselta lohkolta sekä yksi muilla perusteilla. Kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen ulkopuolelta on nimetty sihteeri, jäsensihteeri, rahastonhoitaja ja Pystykorva-lehden toimittaja. Lisäksi järjestöllä on pääosin hallituksen miehittämä työvaliokunta sekä erilliset PR- ja taloustoimikunta,
ATK-toimikunta, tiedotustoimikunta ja ulkomuototoimikunta.
Rotukohtaisia asioita hoitavat suomenpystykorvajaosto, karjalankarhukoirajaosto ja pohjanpystykorvajaosto. Jaostojen alla toimivat jalostusryhmät, joissa
on ryhmän puheenjohtajan lisäksi 3 - 4 muuta jalostusneuvojaa sekä 2 – 3 pentuvälittäjää.

4. NYKYTILANNE
4.1. Populaation rakenne- ja jalostuspohja
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos

K

arjalankarhukoirapopulaatio on noin 5.000 yksilöä, jotka painottuvat maantieteellisesti Itä- ja
Pohjois- Suomeen (arvion perusteena käytetty
viiden vuoden rekisteröintien määrää).
Rekisteröintimäärät viimeiseltä viideltä vuodelta
(2005–2009) ovat keskimäärin 788 vuosittain (vaihteluväli 689–902).
Seurantajakson 1995–2009 rodun sisäsiitosaste on
tasaisesti laskenut ja vuonna 2009 se oli 4,72 prosenttia kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna.
Yhdistelmissä eri yksilöiden määrä on noussut voimakkaasti ja seitsemää sukupolvea tarkasteltaessa ne
parhaimmillaan lähentelevät 200 eri yksilön määrää.
Aiemmin yksilölaskuri oli käytössä vain Suomen
Pystykorvajärjestön karhukoirien omassa jalostusohjelmassa, ja se oli ainoastaan jalostusneuvojien
saatavilla.
Tällä hetkellä palvelun tarjoaa Suomen Kennelliitto
KoiraNetin jalostustietokannassa.

Taulukko 1.

Karjalankarhukoiran sukusiitosprosentti 1995-2010.
Lähde: KoiraNet.

Taulukko 1. Karjalankarhukoiran sukusiitosprosentti 2005-2010

Karjalankarhukoira; sukusiitosprosentti 1995-2010
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Lähde: KoiraNet

4.1.2 Jalostuspohja

K

äyttöominaisuuksiltaan parhaita koiria käytettiin jalostukseen vuosien 1960–1990 jaksolla, joka johti väistämättä näiden yksilöiden voimakkaaseen vaikutukseen rodussa. Ilmiö synnytti ”matadoreja” ja joillakin
yksilöillä jälkeläismäärä kohosi huomattavan korkeaksi. Näistä yksilöistä voidaan mainita K & MVA Suopellon
Ressu (SF067786/85), jälkeläisiä 455, K & MVA Roope (SF15094k/79), jälkeläisiä 337 ja Roopen poika K & MVA
Ahovuoren Milkboy (SF24958/87), jälkeläisiä 291.
Vain kahdelle urokselle on rekisteröity yli 100 jälkeläistä 2000-luvulla; K & MVA Vuottajan Aatu (FIN14393/98),
jälkeläisiä 240 sekä K & MVA Koitikaijan Wallu (FIN35571/01), jälkeläisiä 141. Siitokseen käytetyimpien koirien
joukossa on myös lähisukulaisia, mikä pienentää jalostuspohjaa entisestään.

Taulukko 2.

Eniten jalostukseen käytetyt urokset vuosien 1990–2009 aikana.
(x=muotovalio, XX=käyttövalio, XXX=kaksoisvalio)
Titteli Rekisterinumero Koiran nimi		
Koiran vanhemmat
									

10. v. kokon.
jälkeläismäärä

jälkeläisiä
2-polvessa

XXX
FIN14393/98
VUOTTAJAN AATU
KOIVUNIEMEN JOPPE
						PEEKOON BERTTA

240		

633

XX
FIN36085/95
KURPAN MARA		
						

HUHTIAN JEHU 		
KARHUNKAIRA MIKI

166		

511

XX
SF18353/92
HUHTIAN JEHU		
						

AHOVUOREN MILKBOI
ERAUSPOJAN DONNA

142		

603

XXX
FIN35571/01
KOITIKAJAN WALLU
KASUJAN VALTTI 		
141		
						KORPISOTURIN TIITTERÄ

318

XXX
FIN20847/95
KOIVUNIEMEN JOPPE
PULLOSUON HIRMU
						JÄMÄKÄN MIINA		111 		650
XXX
FIN47233/95
KARHUNKEITAANKESSU JÄMÄKÄN EETU
						ERÄTARUN NELLI		111		726
XX
SF10649/92
KYLKISALON JERRY
JERMULAN HISKI
						PELURIN RILLA		110		264
XXX
FIN26666/99
KORPISOTURIN MYTERI KARHUNKEITAAN KESSU
						KORPISOTURIN IITA
108		122
XX
SF14447/92
REETU			
PIKI
						TIPSU			95		332
XX
FIN28698/96
OUTAMAAN REKO
MYLLYPURON REKO
						OUTAMAAN NORA

90		76

XXX
SF27623/90
JÄMÄKÄN EETU		
RUUTIUKON ERKKA
						JÄMÄKÄN KYKY		90		250
S17113/92
STÅNDSKALLETS JURI
						

VITÅDALENS JURR
STÅNDSKALLETS JEJJAN

87		

138

XX
FIN33782/02
EETU			
TAHVO
						VUOTTAJAN ANU		85		96
XX
FIN39339/99
TAHVO			
KARHUSUON PEKU
						NELLI			81		319
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Titteli Rekisterinumero Koiran nimi		
Koiran vanhemmat
									

10. v. kokon.
jälkeläismäärä

jälkeläisiä
2-polvessa

XXX
SF51396/94
PIHTIOJA JÖRÖ		
PELURIN JEKKU		
						MINTTU

72		

394

XX
FIN23637/00
MARTINSELKOSEN NIKKE KORPISOTURIN RETKU
						
KARHUNKAIRA PEPI

70		

112

70		

327

XX
FIN33818/97
KARHUNKYLÄN MUSTI
						

KOIVUNIEMEN JOPPE
HONKIKORVEN MARI

XX
FIN20851/95
KOIVUNIEMEN KAUHU
PULLOSUON HIRMU
						JÄMÄKÄN MIINA		70		155
XX
FIN21988/97
MARTINSELKOSEN KULKURI KOLMIKUUSEN RIKI
						
KARHUNKAIRA PEPI

68		

FIN42910/03
ERAUSPOJAN EEMIL
VIHREÄRANNAN VEKKU
						ERAUSPOJAN NETTI

68		8

XX
FIN19952/02
KERROSTALON KYTTÄ
PIHTIOJA JÖRÖ
						KERROSTALON PIRKKI

67		274

XXX
FIN31473/01
HARJUNTAKASEN JOPPE
						

67		

KARHUNKEITAANKESSU
HUHTIAN MIMMI		

370

81

XX
SF22051/91
KAATOMIEHEN ALI
SUOPELLON RAJU
						PAULAVIN RITU		66		89
XX
SF22742/91
ERAUSPOJAN JYSKY
ERAUSPOJAN KASSU
						ERAUSPOJAN TAKU

66		261

SF14444/92
PANU			
PIKI
						TIPSU			63		67
XX
FIN31058/00
JÄMÄKÄN JEKKU		
MARTINSELKOSEN KULKURI
						JÄMÄKÄN JELENA
62		135
XX
FIN10143/06
KURENOJAN MANU
MOLSSIN MAX
						PEETU			60		10
XX
FIN20239/00
KORPISOTURIN SELKI
PIHTIOJA JÖRÖ
						PULLOSUON NÄTTI

59		248

XX
FIN44855/03
MESTARIN JÄTKÄ		
JÄMÄKÄN JEKKU
						RAJAKONTION IITA

58		34

XX
SF15082/92
KOLMIKUUSEN RIKI
KALLIOMÄEN TSIRMO
						KOLMIKUUSEN NASKU

58		170

XXX
FIN23498/99
KASUJAN VALTTI		
KURPAN MARA
						TYVEYKSEN MISKU

58		256

XX
FIN34791/06
SISUKKAAN KARU
						

56		

KURENOJAN JEKKU
HAAPAKORVEN ELLI

0

XX
SF03395/92
TOLMIN HURTTI		
MOHANDIS OTSONKAMU
						PANTSE			56		181
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R

odun nykykoirien taustassa esiintyy yleisimmin
K & MVA Roope (SF15049k/79). Roopen poika
K & MVA Ahovuoren Milkboy (SF24958/87) ja tämän
poika K & MVA Huhtian Jehu (FIN18353/92) sekä Jehun
poika KVA Kurpan Mara (FIN30685/95) ovat puolestaan
hyvin monen koiran taustalla.
Edellä mainitut koirat ovat muodostaneet valtalinjoja,
joita on käytetty merkittävässä määrin jalostukseen aina
2000-luvun alkuvuosiin saakka. Tuolloin jalostuksen piiriin alettiin tarkoitushakuisesti etsiä vähemmän käytettyjä yksittäisiä koiria ja ottaa mukaan häviämässä olevia
sukulinjoja. Geenipohja haluttiin pitää laajana ja näistä
yhdistelmistä syntyvistä jälkeläisistä haluttiin vaihtoehtoja lähes umpikujaan ajautuneille valtalinjoille.
Vuonna 2008 jälkeläismäärää rajoitettiin PEVISA-

ohjelmassa sataan rekisteröitävään jälkeläiseen ja edellä
mainittujen urosten kaltaisia matadoreja ei enää tule.
Näiden koirien vaikutus karhukoirakannassamme on
edelleen merkittävä ja tuottaa ongelmia uusia
yhdistelmiä suunniteltaessa.

N

arttujen jälkeläisten lukumäärällä ei ole niin merkittävä vaikutus rodulle kuin uroksilla, mutta nartuissakin on muutamia yksilöitä, jotka ovat periyttäneet hyviä
jälkeläisiä ja tällä tavoin vaikuttavat niiden kautta rodun
rakenteeseen. Nartuista kolmikolla K & MVA Peekoon
Bertta (FIN33054/96), jälkeläisiä 61, K & MVA Erauspojan Donna (SF22200/90), jälkeläisiä 59 sekä KVA Karhunkaira Pepi (SF23886/90), jolla 56 jälkeläistä, on hyvin
merkittävä osuus rodussa.

Taulukko 3.

Eniten jalostukseen käytetyt nartut vuosien 1995–2009 välisenä aikana.
Titteli Rek.numero Koiran nimi
					

Isä			
Emä			

Pentu- %eet
osuus

jälkeläisiä
yhteensä

jälkeläisiä
2-polvessa

XXX
FIN33054/96 PEEKOON BERTTA
					

ERAUSPOJAN JYSKY
SUOPELLON MARI

7

0,48 %

59		

462

XX
SF23886/90 KARHUNKAIRA PEPI
					

KIMI
KARHUNKAIRA PIMI

7

0,32 %

56		

386

FIN24854/99 WALKERS		
					

HAKALAMMEN PISA
MOLSSIN PIKI		

8

0,41 %

50		

105

FIN21531/98 USVANNIITYN
		
MOONICA		

KARHUNKEITAAN KESSU
USVANNIITYN MILLI
6

0,39 %

47		

161

XX
FIN21078/00 USVANNIITYN
		
MUSKA		

KARHUNKYLÄN NALLI
USVANNIITYN MOONICA

6

0,36 %

45		

141

XXX
FIN25768/01 KOSSELON KIRA
					

KURPAN MARA
KARHUNKYLÄN RIKA		

0,36 %

45		

14

XX
FIN21498/98 KORPISOTURIN
		
PYRRYKKÄ		

KARHUNKEITAAN KESSU
PULLONSUON NÄTTI
8

0,35 %

43		

83

FIN11542/04 OULUJÄRVEN
		
MOLLI		

KOITIKAIJAN WALLU
KARJUNEVAN NATJA

41		

24

X
FIN25351/99 JÄMÄKÄN SOMA
					

MARTINSELKOSEN KULKURI
JÄMÄKÄN JELENA
7

0,32 %

40		

210

FIN23930/98 VIHATIN UNI
					

POMO
VIHATIN RAITA		

0,32 %

39		

79

FIN23128/99 PIHKANEVAN NELLI VUOTTAJAN AATU
					MARTINSELKOSEN IITA

10

5		

7

6		 37		120

Taulukko 4.

Vuositilasto 2005–2010.
Vuositilastorekisteröinnit

2010		

2009		

2008		

2007		

2006		

2005

pennut (kotimaiset)
819		
779		
750		
897		
685		
812
tuonnit			5		4		6		5		4		5
rekisteröinnit yht.
824		
783		
756		
902		
689		
817
pentueet		139		136		118		148		108		128
pentuekoko		
5,9		
5,7		
6,4		
6,1		
6,3		
6,3
kasvattajat		
119		
115		
102		
119		
90		
111
Jalostukseen käytetyt eri urokset
kaikki			100		92		75		103		79		87
kotimaiset		
99		
91		
75		
101		
78		
86
tuonnit			
1		
-		
-		
1		
-		
ulkomaiset		
-		
-		
-		
1		
-		
keskimääräinen
jalostuskäytön ikä
5 v 8 kk		
5 v 7 kk		
5 v 2 kk 1
4 v 6 kk		
4 v 8 kk
4 v 6 kk
Jalostukseen käytetyt eri nartut
kaikki			138		136		118		147		106		128
kotimaiset		
137		
136		
118		
147		
105		
127
tuonnit			
1		
1		
1		
-		
-		
keskimääräinen						
jalostuskäytön ikä
4 v 11 kk
4 v 10 kk
4 v 9 kk		
5 v		
4 v 6 kk
4 v 3 kk
isoisät			135		120		113		116		100		104
isoäidit			155		145		135		151		130		142
sukusiitosprosentti
4,49 %		
4,72 %		
4,99 %		
4,96 %		
5,66 %		
6,09 %
Vuositilasto- jalostuspohja 2010		

2009		

2008		

2007		

2006		

2005

Per vuosi
pentueet		139		136		118		148		108		128
jalostukseen käytetyt
eri urokset		
100		
92		
75		
103		
79		
87
jalostukseen käytetyt
eri nartut		
138		
136		
118		
147		
106		
128
isät/emät		
0,72		
0,68		
0,64		
0,7		
0,75		
0,68
tehollinen populaatio 163 (59%)
156 (57 %)
132 (56 %)
172 (58 %)
127 (59 %) 147 (57 %)
uroksista käytetty						
jalostukseen		
0 %		
1 %		
1 %		
4 %		
6 %		
8%
nartuista käytetty						
jalostukseen		
0 %		
1 %		
1 %		
7 %		
14 %		
13 %
Per sukupolvi (4 vuotta)
pentueet		541		510		502		540		539		591
jalostukseen käytetyt						
eri urokset		
266		
251		
247		
276		
283		
303
jalostukseen käytetyt						
eri nartut		
389		
364		
351		
388		
407		
458
isät/emät		
0,68		
0,69		
0,7		
0,71		
0,7		
0,66
tehollinen populaatio 449 (41%)
594 (58 %)
580 (58 %)
645 (60 %) 668 (62 %)
729 (62 %)
uroksista käytetty						
jalostukseen		
2 %		
3 %		
5 %		
7 %		
9 %		
9%
nartuista käytetty						
jalostukseen		
2 %		
5 %		
9 %		
12 %		
15 %		
16 %
“Huom! Koiranetin käyttämä kaava antaa tehollisesta koosta yliarvioita, se ei ota laskennassa huomioon jalostuskoirien jälkeläismäärää tai koirien keskinäistä sukulaisuutta. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun
keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen.”
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Taulukko 5.

Jalostukseen käytetyt eri urokset ja nartut 2003 – 2010.
Lähde:KoiraNet

Karjalankarhukoira; jalostukseen käytetyt koirat
2003-2010

kpl
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2010

Jalostukseen käytetyt eri urokset

102

116

75

92

100

Jalostukseen käytetyt eri nartut

147

154

118

136

138

Tehollinen populaatiokoko (Ne) kuvaa rodun geneettistä monimuotoisuutta ja jalostuspohjan laajuutta.
Mitä pienempi tehollinen populaatiokoko on, sitä nopeammin rodusta häviää erilaisia geeniversioita.
Tehollinen koko on suorassa yhteydessä sukusiitosasteen kasvunopeuteen: mitä pienempi tehollinen koko, sitä
nopeammin rodun keskinäinen sukulaisuus lisääntyy ja sukusiitosaste kasvaa. Sama pätee myös toisin päin:
mitä nopeampi sukusiitosasteen kasvunopeus, sitä pienempi tehollinen koko. Kummatkin saadaan suoraan
laskettua toisistaan: Ne = 1/(2dF) ja F = 1/(2Ne) ( F = sukusiitosasteen kasvunopeus sukupolvea kohden)
Lähde: http://katariinamaki.com/artikkelit/monimuotoinen.htm

Taulukko 6.

Karjalankarhukoirien sukusiitos ja tehollinen populaatio 2003–2010.

Karjalankarhukoira; sukusiitos ja tehollinen
populaatio 2003-2010
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42%

44%

41%

41%

41%

Sukusiitosprosentti
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Taulukot 6 ja 8:
Tehollinen koko
näissä taulukoissa
on itse asiassa osuus,
joka on hyödynnetty potentiaalisesta
tehollisesta koosta.
Potentiaalinen
tehollinen koko on
suurin mahdollinen
tehollinen koko
kyseisellä pentuemäärällä, eli kun
jokaisella pentueella
on eri isä ja emä
(=kutakin
jalostuskoiraa
käytetty vain kerran).

Taulukko 7.

Jalostukseen käytettyjen koirien
keski-ikä 2003–2010.

Karjalankarhukoira; jalostukseen käytettyjen
koirien keski-ikä 2003-2010
6,0 v
5,0 v

Ikä vuosina

4,0 v
3,0 v
2,0 v
1,0 v
0,0 v

2003

2004

2008

2009

2010

Uroksien keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

4,9 v

4,9 v

5,2 v

5,6 v

5,7 v

Narttujen keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

3,8 v

4,2 v

4,8 v

4,8 v

4,9 v

Jalostukseen käytettyjen urosten keski-ikä laskenut alle viiden vuoden vuosien 1998-2007 välisenä aikana,
jolloin jalostukseen käytettiin nuoria, koetuloksiltaan parhaita koiria. Vuodesta 2008 lähtien jalostusikää
on tarkoituksellisesti nostettu muun muassa yli 6-vuotiaana uusintasilmätarkastuksessa käyneisiin uroksiin.

Taulukko 8.

Kooste karjalankarhukoirien rekisteröinneistä 2003–2010.

Karjalankarhukoira; kooste rekisteröinneistä 2003 - 2010

kpl / %
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2003

2004
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Rekisteröinnit yht.

851

949

756

783

824

Sukusiitosprosentti

6,56%

6,30%

4,99%

4,72%

4,49%

Tehollinen populaatio(/ vuosi) %

58 %

59 %

56 %

57 %

59 %

Tehollinen populaatio (/
sukupolvi 4v) %

42 %

44 %

41 %

41 %

41 %

Jalostukseen käytetyt eri urokset

102

116

75

92

100

Jalostukseen käytetyt eri nartut

147

154

118

136

138
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4.1.3 Karjalankarhukoiran populaatiot muissa maissa

U

lkomailla karjalankarhukoiria on lukumääräisesti eniten Ruotsissa. Karhukoiria vietiin Ruotsiin
1950-luvulla ja joitakin linjoja on säilynyt ”puhtaina”
suomalaisista jalostusmatadoreista, joskin viime vuosina näitä paljon Suomessa käytettyjä linjoja on käytetty
myös ruotsalaisiin linjoihin.
Ruotsin lisäksi karhukoiria on ainakin Norjassa,
Tanskassa, Puolassa, Ranskassa, Italiassa, Tshekissä,
Espanjassa (noin 50 kappaletta), Slovakiassa, Kanadassa ja Venäjällä. Määrältään nämä populaatiot ovat
pieniä ja jatkojalostus pienillä populaatioilla on tiettävästi nostanut rodun sisäsiittoisuutta. Tarkkaa kuvaa
populaatioiden rakenteista ei kuitenkaan ole.
Venäjällä olevista karjalankarhukoirista ei ole juurikaan käytettävissä tietoa puutteellisten yhteyksien
takia. On myös mahdollista, ettei Venäjällä ole säilynyt
puhdasrotuisia karjalankarhukoiria, vaan heidän karjalankarhukoiraa muistuttavat koiransa ovat venäläiseurooppalaisia laikoja.

Taulukko 9.

Rekisteröityjen koirien kokonaismäärä ja
ko. maihin tuodut karjalankarhukoirat
Ruotsissa ja Norjassa.
Vuosi Rekisteröityjä kaikkiaan / tuonnit
Ruotsi		
Norja
2004 98/25
2005 115/14
2006 145/15		
34/5
2007 113/23		
10/5
2008 105/13		
34/4
2009 128/23		
23/5
Tanskassa on rekisteröity 140 karjalankarhukoiraa
vuosien 2006 ja 2010 välillä.

ton kanssa. Kartoitukseen on syytä sisällyttää myös
venäläis-eurooppalaisten laikojen populaatiokartoitus
ja mahdollisuus harkittujen roturisteytyksien tekoon
geenipoolin laajentamiseksi.

4.2 Luonne ja käyttäytyminen
sekä käyttöominaisuudet
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja
käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta

K

arjalankarhukoiran tulisi olla rotumääritelmän
mukaisesti suurriistan metsästykseen käytettävä,
pysäyttävä ja haukkumalla riistan ilmaiseva koira. Koiran tulee olla riistaintoinen, itsenäisesti työskentelevä
mutta kuitenkin yhteistyöhaluinen.
Karhukoiran luonne on kuvattu rotumääritelmässä
seuraavasti:
• tasapainoinen
• hieman itseensä sulkeutunut
• häikäilemättömän rohkea
• sisukas
• ihmisystävällinen
• voimakas taistelutahto.

4.2.2 Jakautuminen näyttely-,
käyttö-, tms. -linjoihin

S

uomessa ei karjalankarhukoirissa ole havaittavissa
jakaantumista käyttö- ja näyttelylinjoihin. Pyrkimyksiä ja toiveita erityisesti karhua haukkuvien linjojen
perustamiseen on esiintynyt, mutta käytännön jalostus on kuitenkin ollut yksilöpohjaista.

4.2.3 Käyttöominaisuuksien ja luonteen testaus
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta
ja jalostuspohjasta

J

alostukseen käytettyjen eri koirien määrä on laskenut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana.
Kehityssuunta ei ole hyvä. Vaikka karjalankarhukoiran
laskennallinen sukusiitosaste on laskenut, on se vielä
korkea verrattuna moneen muuhun rotuun, joihin on
mahdollisuus tuoda uutta siitosmateriaalia ulkomailta.
Tämä on tyypillinen kotimaisten rotujen ongelma.
Kansainvälistä yhteistyötä tuleekin tulevaisuudessa
kehittää niin, että muissa Pohjoismaissa sekä Keski-Euroopassa olevien karhukoirien mahdollisuudet rodun
monimuotoisuuden kehittämiseksi voidaan kartoittaa.
Työ edellyttää rodun geneettisen monimuotoisuuden kartoittamisen yhteistyössä Suomen Kennellii-

K

arjalankarhukoiran käyttöominaisuuksia testataan
hirvenhaukku- ja karhunhaukkutaipumuskokeissa.
Kokeissa arvostellaan koiran työskentely suurriistalla,
yhteistyökyky työskentelyn aikana, riistan hakeminen
ja löytötehokkuus, riistatyöskentelyn laatu sekä haukun ominaisuudet.
Luonnetestejä (LTE) karhukoirille on tehty yksi kappale vuonna 2006 ja kaksi kappaletta vuonna 2007.
Näiden perusteella ei rodun luonteesta voi tehdä
päätelmiä. Rotujärjestön mielestä parhaat luonnetestit karjalankarhukoiralle ovat edelleen käyttökokeet
rodun luonnollisessa toimintaympäristössä.
Keski-Euroopassa järjestetään karjalankarhukoirille
villisianmetsästystestejä sekä niihin liittyviä tottelevaisuuskokeita.
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4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen
päivittäistilanteissa

K

äsitys karhukoiran luonteesta on muuttunut merkittävästi siitä, mitä se oli vielä 1980-luvulla. Koirista on
tullut yhteiskuntakelpoisia ja ihmisvihaisuus on hyvin
harvinaista nykyisillä koirilla. On myös todennäköistä, että käsitys karjalankarhukoirien vihaisuudesta ja
vihaisista yksilöistä perustuu aikoinaan epäasialliseen
koirien pitoon ja kohteluun sekä sosiaalisten kontaktien
puutteeseen.
Rodun taistelutahdosta saa usein käsityksen näyttelyissä urosten käyttöluokan kehissä. Tämä taistelutahto
voi aiheuttaa ongelmia toisten samaa sukupuolta olevien koirien kanssa.
Ihmisvihaisuutta rodussa esiintyy vielä jossakin määrin, mutta lähinnä nämä ovat yksittäisiä tapauksia eikä
niitä voi pitää tietyn jalostuslinjan ongelmana. Useimmin
luonnehäiriöiset koirat ovat seurausta virheistä koiran
kasvatuksesta ja käsittelystä koiran kasvuaikana. On
myös totta, että voimakkaan dominointi-taipumuksen
omaavasta uroksesta voi syntyä ongelmia taitamattomissa käsissä.
Tietojen saanti koirista on nykyisin kattavampaa ja
avoimuus kasvattajien ja harrastajien välillä on lisääntynyt. Jalostusvalinnoissa on kiinnitetty huomiota luonteeseen eikä kahta voimakasluonteista koiraa pariteta
keskenään. Tämän hetken metsästysmuoto on lähinnä
seuruemetsästystä eikä vihainen koira sovellu sellaiseen.

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet

K

arjalankarhukoiran käyttötarkoitus on suurriistan
metsästys. Ihannetapauksessa koira löytää tehokkaasti riistan, saa sen pysymään paikoillaan ja kiinnittää
käytöksellään ja kuuluvalla haukullaan riistan huomion
itseensä mahdollistaen metsästäjän lähestymisen.
Koira on isäntäuskollinen, hyvin yhteyttä pitävä ja
omaa erinomaisen suuntavaiston. Rodulle on tyypillistä
pitkä käyttöikä ja myöhään jatkuva kehitys.
Rodun metsästyksellinen luonne on säilynyt rotumääritelmän mukaisena pääosassa rodun edustajista.
Narttujen luonteessa on joskus havaittavissa pehmeyttä,
mutta tätä ei pidä käsittää niiden käyttöominaisuuksia
heikentävänä ominaisuutena. Viime vuosien Kuningatarhaukut ovat hyvä esimerkki siitä, miten erinomaisia
käyttökoiria karhukoiranartut ovat. 2000-luvulla järjestyissä Hirvenhaukut-otteluissa narttu on vienyt voiton
viisi kertaa.
Rodunomaiset käyttöominaisuudet ovat keskimäärin
parantuneet viimeisten 15 vuoden aikana ja erityisesti
toimivia narttuja on tullut urosten rinnalle.
Karhukoiraa käytetään suurriistan, hirven ja karhun
metsästykseen, mutta menestyksellisesti sitä käytetään
myös muun muassa ilveksen ja villisian metsästyksessä.

Näiden lisäksi on karhukoiria, jotka haukkuvat lintua,
noutavat vesilintuja tai joita käytetään näädän metsästyksessä.
Rodulle ominainen paimentava haukkumistapa,
liikkeiden sähäkkyys ja hyvä yhteydenpito ovat säilyneet
kaikissa metsästysmuodoissa.
Hirvenhaukkuominaisuuksia arvostellessa kiinnitetään
huomiota koiran kykyyn löytää saaliseläin, sen käsittelyyn ja pysäyttämiskykyyn, haukun ominaisuuksiin sekä
tarvittaessa seuraamiseen. Yhteistyökyky ja yhteydenpito metsästäjään ovat myös tärkeitä arvosteltavia
ominaisuuksia.
Rodussa on säilynyt kiinnostus myös moniin muihin
riistalajeihin. Näistä kaikki eivät ole koiraeläinten luonnollisia saaliseläimiä kuten suurpedot karhu ja ilves. Rotua käytetäänkin yleisesti näiden metsästykseen ja myös
viranomaisapuna esimerkiksi karhujen karkottamisessa
ihmisasutuksen liepeiltä ja haavoittuneiden suurpetojen
jäljityksessä.
Keski-Euroopassa karjalankarhukoiraa käytetään
kaikenriistankoirana aina villisiasta ja kauriista kettuihin asti. Metsästys väestötiheillä alueilla edellyttää
metsästyskoiralta ehdotonta tottelevaisuutta. Se, että
karjalankarhukoira on todettu erinomaiseksi myös sikäläiseen metsästystapaan, osoittaa koiran sopeutumis- ja
oppimiskykyä.
Vaikka karjalankarhukoiraa on jalostettu viimeisimpinä
vuosikymmeninä voimakkaasti hirvikoiraksi, on se yksi
neljästä yleisimmin karhunmetsästykseen käytettävästä
rodusta Suomessa. Vietikkyys ja hermorakenne ovat
useilla yksilöillä riittävät työskentelemiseen karhulla.
Rotua voidaan käyttää useanlaisissa olosuhteissa sekä
monipuolisesti, metsästystavasta riippuen, eri puolilla
maata. Halukkuus seurata riistaa myös uimalla on tärkeä
ominaisuus karhunhaukkujalle. Uintihalukkuus onkin
yksi rodun vahvuuksista.
Vaikeakulkuisilla alueilla ja pienien seurueiden koirana
rodussa säilynyt ohjattavuus on myös eduksi.
Puutteet luontaisessa jälkien perusteella tapahtuvassa riistan seuraamisessa ovat monen yksilön heikkous:
taipumusta voidaan kuitenkin kehittää koulutuksella.
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Virallisten taipumuskoesuoritusten lisäksi rotujärjestö kerää myös muuta tietoa karhunhaukkujista jalostusta varten muun muassa vastaanottamalla todistajin
varmennettuja ilmoituksia karhuhaukkutyöskentelyistä.
Karhunhaukkutaipumusta tulee vaalia ja pyrkiä vahvistamaan rodussa.Tämän mahdollistavat jalostusvalinnat, joissa tulee suosia karhunhaukkutaipumuksensa
osoittaneita koiria ja näiden lähisukulaisia.
Hermorakenteen kehittymisellä vahvaksi on suuri
merkitys karhunhaukkujalle. Tähän voidaan kiinnittää
huomiota jalostuksessa myös tarkkailemalla hirvenhaukkukoesuorituksia ja näyttelyarvosteluja sekä
keräämällä muuta tietoa koirien luonteesta ja paineensietokyvystä.
Jäljestyskokeiden suosion kasvu olisi harrastajien
keskuudessa suotavaa. Näin jalostusvalinnoissa voitaisiin suosia karhunhaukkujalle tarpeellisen jälki- eli
maavainun omaavia testattuja yksilöitä.
Hirvenhaukkukokeiden tuloksia arvioitaessa on taso
viiden viimeisimmän vuoden ajan pysynyt suunnilleen
samana.

K

arhunhaukkuominaisuuden virallinen mittari
on karhunhaukkutaipumuskoe. Koesäännöt on
kehitetty mittaamaan koiran ominaisuuksia aidoissa
karhunmetsästysolosuhteissa. Koiran tulee työskennellä oikealla luonnonkarhulla itsenäisesti ja riittävän
sinnikkäästi. Koira voi saavuttaa tuloksen ”hyväksytty”
vain kerran tässä koemuodossa.
Kokeita on järjestetty vuodesta 1998 lähtien. Ensimmäisinä vuosina koesuorituksia oli vain muutamia
vuosittain. Vähitellen suoritusten määrä on lisääntynyt, siten että vuonna 2009 saavutti 23 karjalankarhukoiraa hyväksytyn taipumuskoetuloksen.

Taulukko 10.

Karjalankarhukoira 2005–2010.
Hirvenhaukkukoe VOI-luokka.

Tulos % kokonais määrästä

Karjalankarhukoira 2005-2010
Hirvenhaukkukoe VOI-luokka
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90%
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0%

2005 (1138
tulosta)

2006 (1078
tulosta)

2007 (1216
tulosta)

2008 (1234
tulosta)

2009 (1236
tulosta)

2010 ( 982
tulosta)

VOI-

1%

1%

0%

1%

1%

1%

VOI0

44%

48%

42%

46%

44%

41%

VOI3

6%

6%

6%

6%

5%

5%

VOI2

6%

7%

6%

7%

5%

7%

VOI1

43%

38%

46%

41%

45%

47%
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Taulukko 11.

Karjalankarhukoira 2005–2010.
Hirvenhaukkukoe AVO-luokka.

Tulos % kokonais määrästä

Karjalankarhukoira 2005-2010
Hirvenhaukkukoe AVO-luokka
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2005 (380
tulosta)

2006 (381
tulosta)

2007 (404
tulosta)

2008 (373
tulosta)

2010 ( 185
tulosta)

AVO-

1%

1%

1%

0%

0%

0%

AVO0

39%

44%

45%

45%

42%

39%

AVO3

8%

3%

3%

4%

5%

5%
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7%

5%

7%

3%

5%

5%

AVO1

45%

47%

44%

48%

48%

51%

Pidemmällä aikavälillä rodun käyttöominaisuuksia
tarkasteltaessa voidaan todeta, että ne parantuneet
huimasti, mutta kuitenkin niin, että rodun ominaispiirteet riistatyöskentelyssä ovat säilyneet.
Karjalankarhukoira on parhaimmillaan ripeästi liikkuva metsästyskoira, jonka haku on nopeaa ja tulokseen
johtavaa ja jossa koira käyttää tarpeen vaatiessa sekä
ilma- että jälkivainua.
Riistan käsittelytaito on aktiivista ja intohimoista vetäen saaliin mielenkiinnon itseensä pois lähestyvästä
metsästäjästä. Karkkoavan riistan pysäyttämiskyky on
hyvä ja seuraaminen useimmiten nykyisiin metsästysolosuhteisiin riittävä. Merkittävimmät edistysaskeleet
ovatkin tapahtuneet juuri riistatyöskentelyn sitkeydessä.
Ominaista rodulle on isäntäuskollisuus; kaikissa
riistatyöskentelyn vaiheissa yhteydenpito isäntään on
hyvää ja suuntavaisto ilmiömäinen. Aktiivinen käyttöikä on pitkä ja kehittymistä kaikilla osa-alueilla tapahtuu aina myöhäiselle iälle asti. Nämä piirteet erottavat
karjalankarhukoiran edukseen muista suurriistan
metsästykseen tarkoitetuista koiraroduista.

4.2.6 Käyttäytyminen kotona
sekä lisääntymiskäyttäytyminen

V

2009 (382
tulosta)

altaosa karjalankarhukoirista elää maaseudulla tai
omakotialueilla tarhaolosuhteissa, mutta kuitenkin

huomattavan usein niin sanottuna perhekoirana ja
perheenjäsenenä.
Karjalankarhukoira kiintyy omistajiinsa ja on hyvin
usein niin sanottu ”yhdenmiehenkoira”, varsinkin saadessaan oikeudenmukaista kohtelua osakseen. Rotu
on oppimis- ja yhteistyökykyinen sekä -haluinen. Sillä
on tarve miellyttää isäntäänsä.

K

äytöshäiriöisiä ja dominointihaluisia koiria esiintyy
silloin tällöin. Usein syy voi löytyä taitamattomasta
kasvatuksesta tai puutteellisesta sosiaalistamisesta. Samaa sukupuolta edustavien koirien kanssa voi
karjalankarhukoiralla esiintyä aggressioita mutta aivan
päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy.
Jalostusvalinnoissa kasvattajat ovat kiinnittäneet
entistä enemmän huomiota koiran luonteeseen. Metsästäjien asenteissa on myös tapahtunut muutos,
sillä vihaista koiraa pidettiin aikoinaan hyvänä käyttökoirana. Ketjukoiraksi pihan perukoille rotu soveltuu
edelleen huonosti.
Karjalankarhukoiran lisääntymiskäyttäytymisestä ei
ole toistaiseksi kattavaa tietoa käytettävissä. Yleensä
rotua pidetään viriilinä, astumishaluttomuutta ei juuri
esiinny, joskin narttujen vihaisuutta urosta kohtaan on
raportoitu yksittäisillä koirilla.
Karjalankarhukoira on yleensä hyvä emä ja pennunhoitaja, mutta saattaa olla puolustushaluinen, mikä
on pidettävä mielessä, kun pentuja esitellään vieraille
henkilöille.
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4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen
ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista

V

aikka karjalankarhukoira onkin yleensä rauhallinen
ja ehkä hiukan juro, niin ärsytettynä sen terävyys
ja taistelutahto sekä ”päreiden palaminen” on luonteenpiirre, jotka voi aiheuttaa ongelmia.
Tilasto karjalankarhukoirien kuolinsyistä kertoo
korutonta kieltä; noin 10 prosenttia 409:sta kuolleesta
karjalankarhukoirasta oli lopetettu luonne- tai käyttäytymishäiriöiden takia.
Koiran hyvä, taitava ja oikeudenmukainen kohtelu,
varhainen sosiaalistaminen, tottelevaisuuskoulutus ja
myös kuvatunlaisiin tilanteisiin varautuminen ehkäisevät ongelmia.
Rodun luonteenpiirteet on tehtävä selviksi myös
rodun uusille harrastajille ja jalostustyössä on pyrittävä yhä tasapainoisempaan, vahvan hermorakenteen omaavaan ja käyttötarkoitukseensa soveltuvaan
koiraan.

tulee astutushetkellä olla vähintään 95.
Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Perinnöllinen kaihi, katarakta

Perinnöllinen harmaakaihi eli katarakta on nuorella tai
keski-ikäisellä koiralla esiintyvä silmän linssin samentuma
joko yhdessä tai molemmissa silmissä. Sairaus estää valon
pääsyn verkkokalvolle ja voi johtaa täydelliseen näkökyvyn
menetykseen. Katarakta periytyy väistyvästi ja sukupuolesta riippumatta. Myös dominoivasti periytyvää kaihia on
tavattu.
Katarakta on karjalankarhukoiran merkittävin ja yleisin
silmäsairaus; sairaiden määrä on ollut noin 5 % viimeisen kuuden vuoden aikana vuosittain tutkituista koirista
(300-363). Tutkittujen koirien määrä on pysynyt melko
vakiona vuosittain. Vuonna 2009 oli 11 prosenttia tarkastetuista koirista sairastunut kaihiin. Silmätarkastuslausunnon voimassaoloaikaa rajoitettiin kolme vuotta sitten 36
kuukauteen, joten uusintatarkastukset vanhemmalla iällä
1.1.2008 jälkeen nostivat ilmitulleiden sairaiden yksilöiden
määrää merkittävästi.
Hannes Lohen tutkimusryhmä on testannut tähän mennessä 33 kaihikoiran 25 aiemmin tunnetun kaihigeenin
yhteyttä sairauteen tuloksella, että ne eivät liity karjalankarhukoiran kaihiin. Koirien sukutaulut kertovat periytyvyydestä, mutta koska kaikista koirista ei ole peilauksia ja
tietoa silmäterveydestä, tarkkaa arviota periytymismallista
ei voida vielä antaa. Suomen Pystykorvajärjestö myönsi
vuonna 2010 Hannes Lohen tutkimusryhmälle 10.000 euron tutkimusapurahan kaihigeenin (-ien) paikantamiseen
koiriemme perimästä uudella mikrosirutekniikalla.

PRA, verkkokalvon etenevä surkastuma
Karjalankarhukoira on yleensä hyvä emä ja pennunhoitaja, mutta saattaa olla puolustushaluinen, mikä
on pidettävä mielessä, kun pentuja esitellään vieraille henkilöille.

4.3. Terveys ja lisääntyminen
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet

K

arjalankarhukoiralle vahvistettu PEVISA-ohjelma
1.1.2013 alkaen:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta
annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla 12
kuukautta täyttänyt.
Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta.
HC:ta ja PRA:ta, PHTVL/PHPV –sairauden asteita 2. – 6.
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon

PRA-tautiryhmä sisältää suuren joukon tauteja, joiden
oireet alkavat hämäräsokeutena ja jotka johtavat sokeutumiseen. Sairautta voi esiintyä jo hyvin nuorena tai keskiiässä tai jopa sitä vanhempana. Periytyminen noudattanee
samoja periaatteita kuin kaihilla. Vuonna 2009 tarkastetuista koirista 1,7 prosentilla diagnosoitiin PRA.

PHPV/PHTVL,
sikiöaikaisen verisuonijäänteen
aiheuttama silmän kehityshäiriö

PHPV tarkoittaa silmän sisällä linssiä ravitsevan verisuonijärjestelmän sikiökautista jäännettä, jonka muutokset
voidaan todeta jo nuorella iällä. PHTVL/PHPV -muutokset
jaetaan vakavuudeltaan 1.-6. -asteisiin. Vakavimmissa
asteissa pysyväksi jääneet rakenteet aiheuttavat linssiin samentumia, linssin epämuotoisuutta ja altistavat
kaihimuutoksille ja sokeudelle. Periytymismekanismi on
tuntematon. Yksilöitä, joilla on todettu 2. astetta ja sitä
vakavampia PHTVL /PHPV -muutoksia, ei saa käyttää
jalostukseen. Vuonna 2009 sairautta todettiin yli kahdella
prosentilla tarkastetuista koirista ja viitenä viime vuotena
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Taulukko 12.

Karjalankarhukoiran perinnöllisiksi silmäsairauksiksi
luokiteltujen sairauksien tarkastelukaavio vuosina 2005–2010.

sairaudenasteita 2.-6. on esiintynyt noin 40 prosentilla
diagnoosin saaneista.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö
eli ”lonkkavika” (HD)

HD on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö, jossa lonkkamaljakko ja reisiluun nivelnasta ovat yhtyeensopimattomia ja joka johtaa vakavimmissa muodoissa
yleensä nivelrikkoon ja koiran invalidisoitumiseen.

Vaiva on selvästi perinnöllinen ja ilmeisesti useaan
geeniin sidottu ominaisuus. Myös ympäristöllä, kuten
ravinnolla ja liikunnalla, on merkitys vaivan kehittymiseen.
Viitenä viimevuotena on keskimäärin 60 prosenttia
koirista saanut kuvaustuloksen A tai B, 31 prosenttia
C:n ja D-asteisia tai huonompia on ollut vajaa 10 prosenttia. Merkittävää kehitystä suuntaan eikä toiseen
ole viiden vuoden tarkastelujaksolla havaittavissa.

Taulukko 13.

Karjalankarhukoiran lonkkaniveldysplasian tilaa kuvaava kaavio ajalta 1999 - 2010.

% tutkituista

Karjalankarhukoira lonkat 1999-2010
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4.3.2 Muut rodulla todetut
merkittävät sairaudet
SILMÄSAIRAUDET
RD, verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö
RD eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö on todettu usealla rodulla väistyvästi perinnölliseksi, karjalankarhukoiralla perinnöllisyyttä ei varmasti tiedetä.
Sairaus on verkkokalvon sikiökautinen kehityshäiriö,
joka muodostaa poimuja verkkokalvolle tai vakavimmissa
tapauksissa aiheuttaa koko verkkokalvon irtoamisen. Sairaus jaetaan muutosten laajuuden perusteella kolmeen
asteeseen (mRD, gRD, tRD). Hieman reilu 10 prosenttia
RD-diagnooseista on viimeisen kymmenen vuoden
aikana ollut geograafista ja loput multifokaalista muotoa.
Vakavinta (tRD) muutosta ei rodulla ole diagnosoitu. Ei
tiedetä edes onko kyseessä sama tauti. Tilanne karjalankarhukoirilla edellyttää seurantaa; vuosittain 2,3-3
prosentilla tarkastetuista muutos havaitaan. Jalostussuosituksissa sairaiden koirien kertaantuminen sukutaustassa estetään.
Distichiasis, ylimääräiset ripset luomen reunassa
Ylimääräisiä ripsiä voi esiintyä sekä ylä- että alaluomissa tai luomen sisäpinnalla (ektooppiset, sisänurkassa;
trichiasis).
Runsaslukuisina ne voivat aiheuttaa mekaanisia hankausvaurioita sarveiskalvolle. Kirurginen hoito auttaa.
Vaiva on selvästi perinnöllinen ja on otettava huomioon
jalostusvalinnoissa. Jalostussuosituksissa sairaiden koirien kertaantuminen sukutaustassa estetään.
PPM-muutokset ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa.
Vakavimmat asteet voivat vaikuttaa näkökykyyn.
Sairauttaa epäillään perinnölliseksi. Karhukoiralla se on
harvinainen.
LUUSTON JA NIVELEN SAIRAUDET
Kyynärnivelen kasvuhäiriöt, (ED)
Kasvuhäiriöt kyynärnivelessä ovat yleinen etujalkojen ontuman aiheuttaja, joka johtuu kyynärnivelen nivelpintojen yhteensopimattomuudesta kasvuhäiriön seurauksena. Oireet alkavat tyypillisesti noin puolen vuoden iässä.
Kasvuhäiriöitä esiintyy silloin tällöin myös rodullamme.
Häiriö periytyy ilmeisesti samaan tapaan kuin lonkkanivelen kasvuhäiriö ja liitetään usein suuren kokoon ja
nopeakasvuisuuteen. ED invalidisoi koiraa.
Polvilumpion sijoiltaanmeno, patellaluksaatio
Patellaluksaatio eli polvinivelen rakenteellinen heikkous
on vaiva, jossa telaurat ovat liian matalat ja joka altistaa
polvilumpion sijoiltaanmenolle ja koiran invalidisoitumiselle. Diagnosoidaan ajoittain ja harvinaisena myös
karjalankarhukoiralla. Periytyvyyden mekanismi ei ole
tiedossa, mutta suorat takajalat altistavat sairaudelle.

Patellaluksaatio on synnynnäinen ja se jaetaan vian
vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Sairaus
invalidisoi koiraa.
Selkänikamien silloittuminen
(Spondylosis deformans)
Spondyloosilla, joka on yleinen koirien vaiva ja esiintyy
myös karjalankarhukoirilla, tarkoitetaan selkänikamien
välistä luutumista, jolloin nikamien alapuolelle ja sivuille
muodostuu luusilloittumia. Sairaus voi olla seurausta perinnöllisestä alttiudesta, loukkaantumisista tai rakenteellisesta heikkoudesta, jolloin elimistö pyrkii vakauttamaan
liikkuvia nikamavälejä luun uudismuodostuksella.
Usein löydökset ovat oireettomia lonkkakuvausten
sivulöydöksiä karjalankarhukoiralla, mutta vakavissa
tapauksissa ne voivat invalidisoida koiran.
HERMOSTON SAIRAUDET
Epilepsia
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka periytyy ilmeisesti useamman geenin yhteisvaikutuksena. Oireyhtymä on tunnettu
karhukoiralla sen historian alkuajoista lähtien. Taudin
diagnosointi on vaikeaa – ensin on suljettava pois muut
vastaavia oireita aiheuttavat sairaudet.
Diagnoosi ”primääri epilepsia” ei vielä varmuudella
todista tapauksen perinnöllistä luonnetta – sukuhistorian
tuntemus tosin antaa viitteitä arviointiin.
Epilepsia on rodussamme tarkasti seurattava sairaus.
Terveyskyselyn perusteella taudin yleisyys on noin kolme
prosenttia. Varmennettuja epilepsiadiagnoosin saaneita,
2000-luvulla syntyneitä koiria on tiedossa 17 kappaletta.
Vuoden 2007 jälkeen syntyneissä koirissa ei sairautta ole
ilmoitusten mukaan todettu. Valppaana on kuitenkin syytä olla ja jalostustoimikunta toivoo, että koiran omistajat
ilmoittaisivat epileptiset koiransa.
Sydänviat (Dilatoiva kardiomyopatia, DCM)
DCM on sydänlihaksen rappeutumissairaus, joka johtaa
sydämen laajenemiseen ja supistumiskyvyn laskuun.
Sairautta esiintyy esiintyy keski- ja suurikokoisilla roduilla
ja sairaudella on geneettinen tausta. Karjalankarhukoirilla
sydänsairauksia esiintyy ja niitä on kirjattu kuolin- tai lopetussyyksi yli kolmessa prosentissa Omakoirapalveluun
ilmoitetuista karjalankarhukoirista. Kuolleiden koirien
keski-ikä on ollut vain 3,7 vuotta. Tauti kuuluu tarkasti
seurattaviin.
IMMUUNIJÄRJESTELMÄN SAIRAUDET
Autoimmuunisairaudet
Autoimmuunisairauksissa elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä alkaa hyökätä omia kudoksia vastaan.
Taudeilla katsotaan olevan perinnöllinen tausta. Koirapopulaation perimän kaventuminen ja homotsygotian
lisääntyminen yleistävät autoimmuunisairauksia.
Yleisimpiä koirien autoimmuunisairauksia ovat mo-
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ninaiset ihosairaudet sekä kilpirauhasen vajaatoiminta.
Ryhmän sairaudet alentavat voimakkaasti koiran sopivuutta käyttötarkoitukseensa.
Atooppiset ihosairaudet
Atooppiset ihosairaudet ovat kenties koirien yleisin ihoongelmien aiheuttaja. Näitä sairauksia diagnosoidaan
myös karjalankarhukoirilla.
Atooppisten ihosairauksien syynä on perinnöllinen taipumus kehittää vasta-aineita ympäristön allergeeneille ja
hoito on erittäin vaikeaa. Allergeenit joutuvat elimistöön
hengitysteiden tai ihon kautta. Oireina paheneva kutina,
joka johtaa bakteeri- ja sieni-infektioihin, ihon punoitukseen ja kroonisiin ihomuutoksiin etenkin korvissa, vatsan
alla tai tassuissa. Sairaus alentaa voimakkaasti koiran
käyttöominaisuuksia.
Allergiat
Allergiat ovat sairauksia, joissa immuunipuolustus reagoi
esimerkiksi ruoka-aineisiin tai siitepölyyn.
Koirilla voi olla hengitystie- ja ruuansulatusallergioita,
mutta yleisin koirien allergian muoto on kutina, joka
aiheuttaa jatkuvaa kiusaa ja johtaa ihovaurioihin ja sekundaaritulehduksiin. Allergiat ovat kiusallinen ja koiran
elämänlaatua sekä käyttöä alentava sairausryhmä.
Furunkuloosi
Furunkuloosi aiheuttaa märkärakkuloita varpaiden
väleihin: ihon syviä tulehduksia, joissa usein löydöksenä
Stafylococcus Pseudintermedius-bakteeri. Taustalla voi
olla atopia tai allergia ja perinnöllinen alttius, jota huono
tarha- ja koppihygienia pahentaa. Furunkuloosit ovat
vaikeita hoidettavia ja ne invalidisoivat koiraa.
KARHUKOIRAN YLEISIÄ TULEHDUKSELLISIA VAIVOJA
Ryhmän sairauksien yleisyys voi viitata alentuneeseen
immuunipuolustukseen ja elinvoimaan. Kaikki tulehdukselliset vaivat alentavat karjalankarhukoiran käyttötarkoitukseen sopivuutta.
Korvatulehdukset
Korvatulehdukset voivat olla ulko-, keski- tai sisäkorvan
tulehduksia ja ovat usein merkkejä yleisestä ihon sairaudesta kuten atopiasta tai allergiasta.
Anaalirauhasten tulehdukset
Peräaukon molemmin puolin sijaitsevat anaalirauhaset
aiheuttavat vaivoja, joiden vakavuus vaihtelee eritteen
pakkautumisesta tulehdukseen ja aina rauhasen paiseen
muodostukseen ja puhkeamiseen ihon pinnalle. Syy tautiin on epäselvä, vaikka usein selitykseksi tarjotaan liian
löysää ulostetta ja sopimatonta ravintoa.
Kurkunpään, nielurisojen ja nenäontelon tulehdukset
Kurkunpään, nielurisojen ja nenäontelon tulehdusten
oireina ovat niiskutus, oksentaminen, yskä ja kurkun

kutina. Taudin syy on usein infektio, esimerkiksi kennelyskä tai jatkuva haukkuminen tai huonot kennelolosuhteet.
Nielurisat ovat osa koiran immuunipuolustusjärjestelmää, jotka reagoivat erilaisissa tulehduksellisissa tiloissa.
Virtsatietulehdukset
Virtsatietulehduksen oireina on lyhyin väliajoin esiintyvä
virtsaamisen tarve, verivirtsaisuus ja nuoleminen. Syinä
tulehdukseen ovat infektiot, virtsakiteet ja kylmettyminen.
Ruoansulatuskanavan tulehdukset
Ruoansulatuskanavan tulehduksen oireita ovat ulosteiden vaihteleva laatu, ripuli ja oksentelu. Aiheuttajina infektiot, myrkyt, allergiat ja yliherkkyydet, vieraat esineet
ja huonolaatuinen ravinto.
Synnynnäiset/perinnölliset
rakenteelliset muutokset
Karjalankarhukoiralla esiintyy ainakin napa- ja nivustyriä,
kivesten laskeutumisen häiriöitä, purentavikoja, kuten
ala- ja yläpurentaa, silmäluomen sisäänpäin kääntymistä
sekä häntämutkia. Näiden yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta ne voivat vaikuttaa pentuetta kohden rekisteröityjen jälkeläisten määrään. Harvinaisena esiintyy myös
kääpiökasvuisuutta (ei tappijalkaisuutta) ja peräaukon
kehityshäiriöitä sekä kitalaenhalkioita.
Kondrodysplasia (lyhytkasvuisuus, ”tappijalka”)
Karjalankarhukoirien perimässä esiintyy kondrodysplasiaa eli lyhytjalkaisuuden aiheuttavaa geenivirhettä.
Sairaudessa pitkien putkiluiden kasvu häiriintyy ja
seurauksena on koiran jääminen matalajalkaiseksi vaikka
se muulta rakenteeltaan on lähes normaali. Asia ilmeni
2012 suoritetun tutkimuksen perusteella. Tutkimuksen
aiheutti karjalankarhukoirapentue, jossa kolme pentua
jäi matalakasvuisiksi. Geenivirhe osoittautui samaksi
kuin harmaalla norjanhirvikoiralla esiintyvä. Geenivirhe
periytyy yhden geenin välityksellä ja periytymismalli on
autosomaalinen ja resessiivinen. Tämä tarkoittaa, että
geenivirhe ei liity sukupuolta määrääviin kromosomeihin
ja vain toiselta vanhemmalta periytyessään ominaisuus
on peittyvä. Mikäli virhegeeni saadaan sekä isältä ja
emältä, on geeni kromosomissa kaksinkertaisena ja virhe
näkyy koiran ilmiasussa matalakasvuisuutena.
Karjalankarhukoirapopulaatiossa virhegeenin kantajia
on nykyaineiston mukaan noin 8 %, vaikka matalakasvuisia koiria on raportoitu varsin vähän. Geenivirheen
kantajakoirat, jotka ovat siis ilmiasultaan terveitä, periyttävät geenin laskennallisesti puolelle jälkeläisistään ja
kahden kantajakoiran jälkeläisistä puolet on kantajia ja
yksi neljäsosa sairaita. Tämän takia on tärkeää selvittää
astutettavaksi aiotun koiran perimä joko geenitestillä tai
selvityksellä jossa koiran vanhempien testitulokset ovat
normaaleita. Kahta kantajakoiraa ei saa parittaa keskenään.
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt

tuetta kohden sekä tyhjäksi jääneiden narttujen osuudella astutetuista nartuista. Lisäksi synnytysvaikeudet/keisarinleikkaukset ja astumishalukkuuden
puute ovat merkkejä alentuneesta hedelmällisyydestä.

K

arjalankarhukoirien kuolemasta on KoiraNettiin
kertynyt jo 409 koirasta. Valitettavasti kuoleman tai
lopetuksen syy on tiedossa vain noin puolelta koirista,
mutta sekin antaa jo viitteitä karhukoiran todellisesta
terveydentilasta.
Vain noin joka viides karjalankarhukoira kokee niin
sanotun luonnollisen kuoleman. Kuten terveystutkimuskin antoi viitteitä, on karjalankarhukoira jo virkansa puolesta tapaturmaherkkä; 13 prosenttia koirista
on kuollut ulkoisen tapaturman, kuten liikenteen tai
petojen aiheuttamiin vammoihin. Kasvainsairaudet
ovat tyypillisesti ikääntyvien koirien ongelmia.
Huolestuttavia sairauksia listalla ovat iho- ja korvasairaudet, atopia sekä selkä- ja sydänsairaudet.
On erittäin toivottavaa, että mahdollisimman moni
ilmoittaisi koiransa kuolin- tai lopetussyyn Kennelliiton Koiranettiin.

Taulukko 15.

Tyhjäksi jääneiden narttujen/astutettujen osuus astustuspalstalle ilmoitetuista parituksista 2007–2010.
Vuosi Astutettu Tyhjäksijääneet Tyhjäksijääneet %
2010
2009
2008
2007
2006

101		
115		
106		
111		
84		

16		
14		
13		
11		
14		

16 %
13 %
13 %
10 %
17 %

Tyhjäksi jääneiden narttujen osuus näyttää hiukan
kasvaneen, mutta seuranta tulee paljastamaan, onko
muutosta tapahtumassa.

Taulukko 14.

Karjalankarhukoirien KoiraNettiin
ilmoitetut kuolinsyyt.
Kuolinsyy		

Yhteensä

%

Iho- ja korvasairaudet,
allergia, atopia			
8		
2
Kadonnut			7		2
Kasvainsairaudet, syöpä		
22		
5
Kuollut tai lopetettu,
sairaus ei tiedossa,
ilman sairauden diagnosointia 206		
49
Lopetus käytös- tai		
käyttäytymishäiriöiden vuoksi 52		
13
Luusto- ja nivelsairaus		
10		
3
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus			
2		
0,5
Selkäsairaus			
4		
1
Silmäsairaus tai sokeutuminen 6		
1,5
Sydänsairaus			
9		
2
Synnytysvaikeus			
1		
0,2
Tapaturma,
liikennevahinko tai peto		
55		
13
Vanhuus
(luonnollinen tai lopetus)
83		
20
Kaikki yhteensä			409
Lähde: Koiranetti

4.3.4 Lisääntyminen

R

odun yhtenä elinvoimaisuuden indikaattorina
voidaan pitää hedelmällisyyttä. Hedelmällisyyttä
voidaan mitata rekisteröityjen pentujen määrällä pen-

Rekisteröityjen pentujen määrä pentuetta kohden on
sen sijaan noussut 15 vuoden jaksolla noin yhdellä
pennulla pentuetta kohden.
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Taulukko 16.

Karjalankarhukoirien pentuekoot 2003–2010.

Karjalankarhukoira pentuja /pentue 2003 - 2010
10
9
8
7

kpl

6
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1
0

2003

2004

2008

2009

Pentuekoko

5,8

6,1

6,4

5,7

2010
5,9

Pentueet

147

156

118

136

139

Rekisteröinnit yht.

851

949

756

783

824

4.3.5 Karjalankarhukoiran terveydentilan kartoitusprojekti 2005 - 2006.

K

arjalankarhukoirien omistajille suunnattiin tutkimusluontoinen terveyskysely vuosina 2005 – 06.
Tietojen keruuta on sittemmin jatkettu Pystykorvalehden liitteenä olevalla terveyskyselykaavakkeella.

Taulukko 17. Karjalankarhukoiran terveydentilan kartoitus (2005 lähtien)
				Uros		
Naaras		
Yhteensä
				84 kpl		59 kpl		143 kpl
Vastanneiden keski-ikä		
5,1 v		
5,1 v		
5,1 v
Koepalkittu (%)			
44 / 52 %
25 / 42 %
69 / 48 %
Loukkaantuminen		
22 / 69 %
11 / 31 %
32 / 22 %
Hammaspuutos				
(P-hampaita)			
1 / 1 %		
3 / 5 %		
4/3%
Purentavika				
(3 tasapurentaa, 1 alapurenta) 1 / 1 %		
3 / 5 %		
4/3%
Silmäluomen				
sisäänpäin kääntyminen		
1 / 1 %		
0		
1 / 0,7 %
Sydänvika			
0		
1 / 2 %		
1 / 0,7 %
Tiinehtymättömyys		
0		
7 / 12 %
7 / 12 %
Valeraskaus			
0		
12 / 20 %
12 / 20 %
Kasvain (6 x utarekasvain,				
1 anaaliadenoma)		
0		
6 / 10 %
6/4%
Ihosairaus			
1 / 1 %		
5 / 8 %		
6/4%
Varpaanvälitulehdus		
2 / 2 %		
0		
2/1%
Korvatulehdus			
11 / 13 %
6 / 10 %
17 / 12 %
Kurkkutulehdus			
19 / 23 %
12 / 20 %
31 / 22 %
Anaalirauhastulehdus		
13 / 15 %
10 / 17 %
23 / 16 %
Virtsatietulehdus		
3 / 4 %		
4 / 7 %		
7/5%
Suolistotulehdus		
4 / 5 %		
4 / 7 %		
8/6%
Tulehdussairauskoiria				
yhteensä			
33 / 39 %
22 / 37 %
55 / 38 %
Vähintään 2 eri				
tulehdussairausdiagnoosia
15 / 18 %
11 / 19 %
26 / 18 %
Allergiaruokavalio		
0		
2 / 3 %		
2/1%
Sokeritauti			
0		
1 / 2 %		
1 / 0,7 %
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Leikkaushoito

13 / 42 %
12 / 52 %

Pohdintaa
vuosien 2005–06
kartoituksen pohjalta
Koirat
Vuosina 2005 - 06 järjestettyyn kyselyyn vastasi 143
koiraa, joka vastaa noin 15 prosenttia vuosirekisteröinneistä. Koirien keski-ikä oli 5 vuotta, narttuja oli mukana 59 ja uroksia 84 kappaletta. PEVISA-tarkastettuja oli
vastanneissa 76 kappaletta.
Näyttelyssä käyneitä oli peräti 98 prosenttia koirista ja
niistä 74 prosenttia oli arvioitu erinomaisiksi tai erittäin
hyviksi. Kokeisiin oli osallistunut 60 prosenttia ja AVO1tai VOI 1 -arvoiseen suoritukseen oli näistä yltänyt 90
prosenttia. Vastaajiksi oli mitä ilmeisimmin valikoitunut
karhukoirien harrastajajoukko, joka on aktiivinen harrastuksen eri osa-alueilla.
Elinvoimaisuus ja terveys
Elinvoiman heikkenemistä ilmaisevia varsinaisia
autoimmuunitauteja esiintyi tutkimuksen perusteella
karhukoirissa erittäin vähän. Sokeritauti oli diagnosoitu
vain yhdessä koirassa.
Huomioitavaa oli erilaisten käyttöominaisuuksia
heikentävien allergia- tai yliherkkyysperäisten ihosairauksien ja varpaanvälitulehdusten sekä sydänvikojen ja
rakenteellisten virheiden vähäinen esiintyminen. Vain
kahden koiran ilmoitettiin olevan allergiaruokavaliolla.
Usein syntymekanismiltaan yliherkkyysperäisenä pidetyt korvatulehdukset olivat suhteellisen yleisiä, vaikka
vain kaksi koiraa ilmoitettiin olevan allergiaruokavaliolla.
Silmäluomen kehityshäiriöt ja häntämutkat ovat harvinaisia. Välihampaiden hammaspuutosten 4 prosentin
esiintyvyys tekee siitä seurattavan ominaisuuden.
Valeraskaus on yleinen ja luonnollinen vaiva myös
karhukoirilla. Se haittaa työskentelyä metsästyskaudella
samoin kuin monella nartulla kiiman eri vaiheet.
Kasvainherkkänä ei karhukoiraa voida pitää, vaikka
sellainen usein mustaan väriin yhdistetäänkin. Kasvaimia oli kuudella prosentilla koirista, mutta sairastuneiden koirien keski-ikä oli 7,9 vuotta ja tavanomaisin
kasvain oli utare- tai nisäkasvain.
Samaa voidaan sanoa myös märkäkohdusta, johon
oli sairastunut vain yksi narttu. Hiukan yli 10 prosenttia
nartuista oli kärsinyt tiinehtymättömyydestä vähintään
yhdessä astutuksessa.
Loukkaantumistilasto ilmaisee urosten koheltavan
selvästi enemmän kuin narttujen.
Epilepsian osuus oli 3 prosenttia, kun sen ”normaalina” esiintyvyytenä koirapopulaatiossa pidetään 0,5 -5,7
prosenttia.
Peräpäässäkö vikaa?
Käyttökoiralta vaaditaan hyvää psyykkistä ja fyysistä
kuntoa. Voidaanko pitää elinvoiman heikkouden osoituksena, että lähes 40 prosenttia koirista oli sairas-

tanut jonkin antibioottihoitoa vaatineen tulehdussairauden ja lähes 20 prosenttia oli saanut vähintään
kaksi eri tulehdussairausdiagnoosia?
Kun huomioidaan myös uusintasairastumiset, koirista
22 prosenttia sai antibioottihoidon vuotta kohden
laskettuna. Infektion sairastaneista koirista 68 prosenttia oli kokeissa käyneitä ja 41 prosenttia kokeissa
käymättömiä.
”Muotisairauksina” olivat kurkunpään ja anaalirauhasten tulehdukset. Tautien vakavuutta kuvaa se että
42 ja 52 prosenttia sairastuneista oli katsottu tarvitsevan kirurgista hoitoa.
Taustalla korkeilta vaikuttaviin lukuihin voi olla se,
että kokeissa menestykseen tähtäävät koiranohjaajat
ovat vaativia, jopa niin, että joskus toimiminen koiran
ehdoilla unohtuu ja poikkeaviin suorituksiin reagoidaan
herkemmin.
Onnistunut koesyksy vaatii suunniteltua ja pitkäjänteistä harjoitusta ja erityiset fysiologiset tarpeet täyttävää ruokintaa, ja mikä usein unohtuu, myös lepoa. Liian
kovien suoritusten vaatiminen fyysisesti keskenkuntoiselta koiralta johtaa ylikuntoon, jossa veren hemoglobiini hiljalleen laskee ja suoritukset huononevat syksyn
edetessä. Samalla koiran yleinen vastustuskyky heikkenee.

L

uotettavan kokonaiskuvan saamiseksi on jatkuvan
terveysseurannan ohella kuitenkin järjestettävä toistuvia laajempia terveyskartoituksia muutosten havaitsemiseksi.
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4.3.6 Sairauksille ja lisääntymisongelmille
altistavat anatomiset piirteet

K

arjalankarhukoiran rakenne on säilyttänyt hyvin
luonnonkannasta peräisin olevat metsästyspystykorvan piirteet ja terveen rakenteen.
Leuat ovat vielä vahvat ja hammaspuutoksia on harvoin, harvinaisia ovat myös silmäluomen rakennevirheet tai korvatulehduksille altistavat rakenteet. Raajat
ovat kohtalaisen hyvin kulmautuneet vähentäen nivelrikon kehitysmahdollisuuksia ja polvilumpion sijoiltaanmenoa.
Näyttää myös, ettei karjalankarhukoiralla esiintyisi
mustaan väriin liittyvää karvattomuussyndroomaa.
Suurentunut koko, selän pituuden kasvu ja sitä usein
seuraava selän pehmeys ja edelleen lisääntynyt rasitus
nivelille ja nikamien välilevyille voivat aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa, jos asiaan ei puututa.
4.3.7 Yhteenveto rodun keskeisimmistä
ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä

tään lähinnä laukkamuotoinen. Rodun rakenne soveltuu
hyvin sen käyttötarkoitukseen.
Nykyinen rotumääritelmä on riittävän väljä (koko,
voimakkuusaste), mikä on mahdollistanut ulkomuodoltaan riittävästi toisistaan poikkeavien, mutta terverakenteisten koirien korkean palkitsemisen. Tämä on
turvannut osaltaan rodun geeniperimän monimuotoisuutta.
Nykyinen rotumääritelmä ei sisällä liioiteltuja piirteitä
eikä siinä ja sen noudattamisessa ole sellaisia vaatimuksia, jotka vaarantaisivat koiran terveyttä tai rajoittaisivat
sen fyysistä suorituskykyä tai oikein tulkittuna rodun
arvokasta rotutyyppiä ja monimuotoisuutta.
Tämän päivän karjalankarhukoiralla esiintyy puutteita rodunomaisessa pään jyhkeydessä, kookkaissa,
haja-asentoisissa korvissa ja vaaleissa silmissä. Rodun
ihannevoimakkuusaste on myös kehittymässä hieman
kevyempään suuntaan. Samoin on toivomista karvapeitteissä. Näillä ulkomuodollisilla puutteilla ei ole
suurta metsästyksellistä merkitystä lukuun ottamatta
karvapeitteen säänkestävyyttä.

M

ustavalkoisin silmin tarkasteltuna karjalankarhukoiraa voidaan pitää suhteellisen terveenä ja
elinvoimaisena rotuna, mutta käsityksemme mukaan
minkäänlaiseen huolettomuuteen ei ole varaa tuudittautua.
Tämän hetken vaikein ongelma on perinnöllinen
kaihi. Myös raportoidut rodun tulehdusherkkyys,
atopioiden ja ihosairauksien sekä sydänvikojen ja
selkärangan sairauksien esilletulo antavat aihetta
huolelliseen jalostussuunnitteluun ja perimän laajaan
ylläpitoon kaikille rodun kasvattajille.

4.4. Ulkomuoto
Karjalankarhukoirapopulaatio on ulkomuodollisesti
varsin korkeatasoinen, rotumääritelmän mukainen ja
rodunomainen. Parhaimmillaan sopivan voimakasrakenteinen, tuuheaturkkinen, joustavan ylväästi liikkuva
karhukoira on ilo silmälle.
Tyypiltään karhukoiran tulee olla keskikokoinen ja
vankkaluustoinen, mutta ei raskas, voimakas ja kestävä,
korkeuttaan vain hieman pitempi, tuuhea- ja pystykarvapeitteinen, kevytliikkeinen ja toiminnalliselta tyypil-

”Se suvun syötti ja heimo juotti...

Taulukko 18.

Karjalankarhukoirien näyttelykäynnit ja tulokset 2007–09.
Vuosi
2007
2008
2009
yht.

ERI
347
401
296
1044

%
31,7
36,0
30,9
33,0

EH
332
334
324
990

%
30,3
30
33,9
31,3

H
355
311
301
967

%
32,4
27,9
31,5
30,6

T
35
40
20
95

25

%
3,2
3,6
2,1
3,0

EVA
4
6
7
17

%
0,4
0,5
0,7
0,5

HYL
22
21
9
52

%
2
1,9
0,9
1,6

Taulukko 19.

Karjalankarhukoirien näyttelykäynneissä saamien
ulkomuodollisten puutteiden prosentuaalinen jakautuminen vuosina 2007–09. (Käyttöominaisuuksiin ja
koiran terveyteen vaikuttamattomat huomautukset
kursiivilla.)
Vuosi			
Arvosteluja kpl		
Vaaleat silmät		
Pään huomautukset
Kookkaat korvat
Kevyt runko		
Raskas runko		
Hento raajaluusto
Niukat kulmaukset
Pilkkuja 		
Värivirheitä		
Vihaisia			

2007
695
17 %
27 %
17 %
15 %
7%
9%
6%
7%
2,0 %
0,6 %

2008
625
25 %
28 %
17 %
10 %
1%
6%
5%
16 %
0,1 %
9,3 %

2009
710
25 %
22 %
17 %
7%
1%
6%
3%
6%
0,7 %
0,7 %

Karjalankarhukoiran käyttö on hirven, karhun ja
muun suurriistan metsästys. Siksi on tärkeää, että
ulkomuototuomarit ja kasvattajat pitävät tärkeimpinä
niitä ulkomuoto-ominaisuuksia, joilla on arvoa käyttöpuolen kannalta. Tämä on otettava huomioon myös
ulkomuototuomareiden koulutuksessa.

T

öpöhäntäisyys on karjalankarhukoirien luonnonkannasta periytyvä rodunomainen erikoispiirre,
joka oli aikaisemmin hyvin yleinen. Ilmiön aiheuttaa
monella muullakin koirarodulla töpöhäntäisyyttä
aiheuttavan T-geenin mutaatio, vaikka kaikkia hännän pituuteen vaikuttavia geneettisiä mekanismeja ei
tunneta.
Luonnontöpömutaatio periytyy autosomaalisen
dominantisti. Töpöhäntä-mutaatio kuuluu niin sanottuihin letaaligeeneihin, eli jos mutaatiota aiheuttava
alleeli periytyy sikiölle molemmilta vanhemmilta, sikiö
kuolee jo varhaisessa kehitysvaiheessa.
T-geenin mutaatioalleelin suhteen homotsygoottista
pentua ei siten voi syntyä, pentueet ovat vain pienempiä. Tämän vuoksi kahta töpöhäntäistä yksilöä ei saa
koskaan parittaa keskenään.
Luonnontöpöhäntäisyyteen ei ole tieteellisissä tutkimuksissa voitu yhdistää mitään selkärangan sairauksia
tai poikkeavuuksia.
Vuoden 1996 jälkeen on rekisteröity vain 71 töpöhäntäistä karjalankarhukoiraa, joten ominaisuutta
voidaan pitää uhanalaisena.
Töpöhäntäisyys on osa karjalankarhukoiran monimuotoisuutta ja rotujärjestö pitää tärkeänä sen
säilymistä rodussa.
Töpöhäntäisyys ei saa myöskään vaikuttaa ulkomuotoarvostelussa.

5. YHTEENVETO
AIEMMAN JALOSTUSOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
Edellinen JTO (2003) on vanhentunut
vuoden 2008 lopussa.

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso
Seurantajaksolla 1995–2009 eniten jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen tasoa on arvioitu ensisijaisesti metsästysominaisuuksien pohjalta.
Hirvenhaukkukokeiden koetulokset sekä koirien
arvo-otteluiden menestys ovat vaikuttaneet merkittävästi jalostusvalintoihin. Koepalkitsemattomia uroksia
on käytetty jalostukseen erittäin harvoin, narttujen
kohdalla koepalkitsemisesta on jouduttu tinkimään.
Myös terveystiedot, lähinnä lonkkakuvaustulokset,
ovat vaikuttaneet jalostukseen käytettyjen koirien
valintaan.
Edellä mainitun pohjalta seurantajakson aikana
jalostuskäyttöön valitut koirat ovat olleet keskitasoa
parempia niin toimivuuden kuin terveydenkin osalta.
Ulkomuotoon on samoin kiinnitetty huomiota, kyseiset koirat ovat olleet näyttelyissä korkeasti palkittuja
rotunsa edustajia. Jälkeläisseurannassa on kuitenkin
havaittu, että tasoltaan erinomainen yksilö ei aina ole
osoittautunut erityisen hyväksi periyttäjäksi.
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5.2 Aiemman jalostuksen
tavoiteohjelman toteutuminen
Ohjelman tavoitteena oli ”terveen, suurriistan metsästykseen sopivan,
rodunomaisen ulkomuodon ja riittävän laajaan geenipohjan omaavan
karjalankarhukoirakannan turvaaminen”.

Taulukko 20.

Arvio edellisen JTO:n toteutumisesta.
Tavoite

Toimenpide

Tulokset

Terveyden turvaaminen.
Jalostussuositukset,
				
PEVISA-tarkastukset,			
				
tiedottaminen.				
									
									

Lonkkaniveldysplasian suhteen
ei muutosta, HC (katarakta) on
lisääntynyt, PRA sekä PHTVL/ PHVP
tilanne ennallaan. Muiden sairauksien
osalta ei vertailutilastoja käytettävissä.

Käyttöominaisuuksien		
Koetoiminta, jalostussuositukset,
Koetulosten palkitsemisprosentti
kehittäminen.			
tiedottaminen.				
pysynyt ennallaan AVO/VOI 									luokissa.
Ulkomuoto-ominaisuuksien
kehittäminen.			

Näyttelytoiminta, jalostussuositukset,
tiedottaminen. 			

Geenipohjan laajuuden		
Jalostussuositukset, tiedottaminen.
säilyttäminen, ss-aste							
alle 10 prosenttia.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET
JA TOTEUTUS
6.1 Jalostuksen tavoitteet
Karjalankarhukoira säilyy rotumääritelmän mukaisena
suurriistan metsästykseen soveltuvana erikoiskoirana,
jonka rodunomaisia metsästysominaisuuksia vakiinnutetaan edelleen.
Rodun fyysiset ominaisuudet ja terveystilanne on hyvä,
rotu on mahdollisimman vapaa perinnöllisistä vioista ja
sairauksista. Rodun geeniperimä on mahdollisimman
laaja ja monimuotoinen. Rodun koirat ovat pitkäikäisiä ja
niiden lisääntyminen tapahtuu luonnollisesti.
Suurriistan metsästysmahdollisuudet tulevat säilymään
ja karhun kohdalla jopa mahdollisesti lisääntymään Pohjoismaissa.
Näyttävän ja toimivan rodun suosio tulee kasvamaan

Rotutyyppi ja monimuotoisuus
säilyneet.
Tavoite ss-asteen osalta täyttynyt,
geenipohjan laajuuden säilymisen
osalta ei.

suurriistan metsästäjien keskuudessa Suomessa ja ulkomailla.
Kasvatustyö on aktiivista ja jalostustavoitteisiin sitoutunutta. Yhteistyö pohjoismaisten rodunharrastajien ja
järjestöjen kesken on tiivistä.
Rotujärjestön ja -jaoston tavoitteet
Yleisellä tasolla tavoitteena on toimia karjalankarhukoiraharrastajien edustajana ja etujärjestönä muuhun yhteiskuntaan, päätöksentekijöihin ja viranomaisiin päin.
Järjestö tuottaa ajantasaista tietoa koe-, näyttely- ja
terveysasioista jäsenistön koiratoiminnan tukemiseksi.
Tiedottaminen on avointa ja aktiivista vaikeistakin
asioista. Jäsenhankinta ja uusien harrastajien saattaminen
rodun piiriin on aktiivista.
Jalostusneuvonnan tiedollinen taso ja kapasiteetti ovat
hyvät, käytössä ovat uudet työkalut, tietokannat ja mahdolliset geenitestit perinnöllisten sairauksien kantajien
tunnistamiseksi. Jalostusneuvonta on avointa ja vuorovaikutteista.
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K

arjalankarhukoiran populaatiotasolla tavoitteet tähtäävät tulevaisuuden näkymän toteuttamiseen seuraavassa
tärkeysjärjestyksessä;
1. Rodun geeniperimä pidetään mahdollisimman laajana
ja monimuotoisena ja sukusiitosasteen kasvunopeus tätä
kautta mahdollisimman hitaana.
2. Rodun terveys ja elinvoima on hyvä, perinnöllisiä sairauksia esiintyy yhä vähemmän.
3. Rodun käyttöominaisuuksia ja suurriistan käsittelytaitoa
vahvistetaan ja rodulle ominaiset luonteen- ja metsästyspiirteet, kuten nopea reagointi ja liikkeet, taistelutahto sekä
ainutlaatuinen suuntavaisto ja yhteydenpito, säilytetään.
Koiran luonteen tulee olla käyttötarkoituksen mukaisesti
rohkea ja itsevarma.
4. Rotumääritelmä ja sen mukainen terve rakenne, komea
olemus ja fyysiset ominaisuudet säilytetään pyrkimättä
kuitenkaan liialliseen ilmiasulliseen yhdenmukaisuuteen.
Terveystavoitteet
Suurriistakoiran tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvä
fyysinen terveys ja vahva psyyke, jotka luovat pohjan koko

koiran muulle toiminnalle ja metsästyskyvylle.
Järjestön tavoitteena on kehittää ja varmistaa karjalankarhukoirarotu elintoiminnoiltaan ja rakenteellisesti
terveenä, suurriistan metsästykseen pohjoisissa olosuhteissa soveltuvana perinnöllisistä sairauksista mahdollisimman
vapaana ja pitkäikäisenä rotuna.
Terveysstrategia
Vaikka viimeaikaiset kehitysaskeleet erilaisten virhegeenien paikallistamisessa koirien perimässä antavat lupauksia
joidenkin perinnöllisten sairauksien vastustamisessa, tulee
koirajalostuksen perusta aina olemaan mahdollisimman
alhaista sukulaisuutta koirapopulaatiossa suosivissa jalostusvalinnoissa.
Periaatteena on, että vain terveitä koiria käytetään siitokseen. Vaikka yksi perinnöllinen sairaus saataisiin rotumme
perimästä karsituksi, ei periaatteesta ole varaa lipsua.
Taustalla odottaa lukematon määrä erilaisia enemmän tai
vähemmän perinnöllisiä, koiran yleistä terveyttä alentavia
sairauksia ja niille alttiuksia aiheuttavia perintötekijöitä
tilaisuutta päästä kertautumaan rotumme perimään.
PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet
Yleisperiaatteena on nostaa PEVISA-tarkastuksissa käyneiden koirien määrää innostamisen ja valistamisen keinoin.
Nykyinen PEVISA-ohjelma on voimassa 31.12.2012
saakka. Uuteen ohjelmaan tullaan esittämään muutoksia,
joista tärkeimmät ovat yksilöille sallittavien jälkeläismäärien
vähentäminen sekä lonkkaniveldysplasian arvioinnissa siirtyminen yksilötasolta syntyvän yhdistelmän indeksipohjaiseen arviointiin. Perinnölliseksi luokitellun silmäsairauden
epäilyttävä-tuloksen saaneeseen koiraan suhtaudutaan niin
kuin sairaaseen, niin kauan kun lausunto on voimassa.
Jos aihetta ilmenee, esimerkiksi merkittäviä kehitysaskeleita virhegeenien paikannuksessa ja tieteellisesti sekä Kennelliiton hyväksymien geenitestien käyttöönotossa, ollaan
PEVISA-ohjelmaa valmiita muuttamaan välittömästi.
Perinnöllinen kaihi, katarakta
Tavoite on että kataraktan esiintyminen laskee 0,5 prosenttia vuosittain.
Suositaan vanhempia siitoskoiria jalostussuositusten
annossa siten, että jalostus painottuu vanhempiin, jo uusintatarkastuksissa käyneisiin koiriin. Tämä edellyttää suosituskriteerien uusimista. Yhdistelmissä pyritään mahdollisuuksien mukaan varmojen kantajien mahdollisimman vähäiseen esiintymiseen.
Kataraktan virhegeenin paikallistamiseen ja geenitestin
aikaansaamisen tähtäävää tieteellistä työtä tuetaan ja edistetään edelleen näytteiden toimituksin ja mahdollisuuksien
mukaan taloudellisesti. Tämä koskee myös muita perinnöllisiä tauteja.
PRA, verkkokalvon etenevä surkastuma
Suositaan vanhempia uusintatarkastettuja siitoskoiria.
Samat keinot kuin kataraktan suhteen.
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PHPV / PHTVL, sikiöaikaisen verisuonijäänteen
aiheuttama silmän kehityshäiriö
Todetaan jo nuorena, siksi vastustaminen helpompaa.
1. -asteen koiraa voidaan käyttää siitokseen terveen
kumppanin kanssa.
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (HD)
Aikaisempi yksilön ilmiasuun perustuva jalostusvalinta ei
ole aiheuttanut merkittävää parannusta rodun dysplasiatilanteeseen, joskaan huononemistakaan ei ole tapahtunut.
Tehokkaampi vastustaminen edellyttää siirtymistä jalostusarvoindeksien avulla tapahtuvaan valintaan ja PEVISA
-muutosta.
Indeksi-perusteisessa valinnassa otetaan huomioon
koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan
röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta, jolloin saadaan parempi kuva yksilön geneettisestä
tasosta ja jalostusarvosta.
Muutos mahdollistaa myös joidenkin perimän monimuotoisuudeltaan arvokkaiden yksilöiden käytön, jotka muuten
olisivat poissa jalostuskäytöstä. Muutoksen alustavien vaikutusten arviointi edellyttää noin viiden vuoden seurantaa.
Muut Suomessa rodulla todetut
merkittävät sairaudet
Perusperiaatteena on jatkuva rodun elinvoiman ja terveyden seuranta. Tämä toteutetaan tärkeiden sairauksien
säännönmukaisella ilmoittamisella ja muutamien vuosien
välein toteutettavilla terveyskartoitustutkimuksilla.
Kennelliiton OmaKoirajärjestelmän käyttöä pyritään
edistämään jäsenistön keskuudessa ja lisäämään sitä kautta
tietoa koirien iästä ja kuolinsyistä. Tämä kaikki vaatii valistamista ja tiedon lisäämistä.
Hyvä seuranta edellyttää luotettavia kartoitusmenetelmiä ja pitkäaikaista tiedon keruuta.
Yhteistyötä lisätään etenkin ruotsalaisten ja myös
norjalaisten rotujärjestöjen kanssa terveysseurannassa ja
tietojen vaihdossa.

Vanhojen, terveiksi todettujen, elinvoimaisten
yksilöiden suosiminen jalostuksessa on näiden
sairauksien vastustamisessa tärkeää. Siitoskoirilta edellytetään terveystietokaavakkeen täyttöä
ennen suositusten antamista.
Kaikkien sairauksien suhteen pyritään siihen, että sairauksien kertaantumismahdollisuus olisi mahdollisimman
vähäinen, eikä niitä esiintyisi yhdistelmien sukutaulussa
molemmin puolin.
Rodun terveyttä pyritään tukemaan myös antamalla
ajantasaista tietoa koirien terveydenhuollosta ja koirien
metsästysvalmennuksesta, jotta ympäristötekijöiden sairauksia aiheuttava vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen.
Tulehdussairauksien esiintymiseen kiinnitetään huomiota
jalostusvalinnoissa.

6.2 Suositukset
jalostuskoirille
ja yhdistelmille

Suosituksia siitosyhdistelmille annetaan,
jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1. PEVISA-ohjelman ehdot täyttyvät ja koirilta on tuoreet

terveystiedot käytettävissä (täytetty terveystietokaavake).
2. Molemmilla vanhemmilla käyttökoetulos (HIRV AVO1/
KARH1) tai muuten hyväksi tiedetyt metsästysominaisuudet, joiden yhdistelmien arvellaan parantavan rodun
metsästysominaisuuksia.
3. Vanhempien yhteenlasketun lonkkaindeksin on oltava
yli 200.
4. Yhdistelmän sukusiitosaste on enintään 6,25 prosenttia
kahdeksassa sukupolvessa eikä samaa koiraa tai pentuesisarta esiinny viidessä sukupolvessa. Tavoite eri yksilöiden
määrästä seitsemässä sukupolvessa on aluksi vähintään
140. Lukua tarkistetaan vuosittain. Yhdenkään yksilön
vaikutus KoiraNet-parituksessa ei ylitä 1 prosenttia
5. PEVISA:ssa vastustettavien perinnöllisten silmäsairauksien ”varmoja” kantajia ei saa tulla liian lähelle sukutaulussa molemmin puolin (pyritään, ettei molemmin
puolin kolmessa sukupolvessa). Yhdistelmissä suositaan
vanhempia, jo PEVISA-uusintatarkastuksissa käyneitä
koiria, koska osa näistä sairauksista ilmenee vasta myöhäisemmällä iällä, jolloin koiria on ehkä jo ehditty käyttää
jalostukseen.
6. Jos RD- tai trichiasis-diagnoosin saaneita koiria käytetään siitokseen, ei sairautta saa esiintyä parituskumppanin lähisuvussa.
7. Koiria, jotka sairastavat mahdollisen perinnöllisen taustan omaavaa sairautta (autoimmuunisairaudet, allergiat ja
atopiat, luuston kehityshäiriöt, spondyloosi, patellaluksaatio, sydänviat, terveyttä haittaavat rakennevirheet) ei saa
käyttää siitokseen.
8. Toistuvista tulehdussairauksista kärsiviä koiria ei tule
käyttää jalostukseen.
9. Epilepsiariski pyritään saamaan yhdistelmien sukutauluissa mahdollisimman alhaiseksi käytettävissä olevan tiedon perusteella. Epilepsiakoiria ei saa käyttää siitokseen.
Epilepsiakoirien lähisukulaisille, vanhemmille ja täyssisarille ei anneta suosituksia.
10. Keinosiemennysyhdistelmille, jotka johtuvat astumishaluttomuudesta tai -vaikeuksista, ei anneta jalostussuositusta. Myöskään aikaisemmin keisarileikatuille nartuille ei
suositusta anneta.
11. Näyttelyarvosteluna on oltava vähintään hyvä (H).
12. Uusintayhdistelmät eivät saa suositusta.
13. Arkoja tai ihmisvihaisia koiria ei saa käyttää siitokseen.
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tai operatiivista hoitoa vaatineisiin tulehdussairauksiin,
jolla pyritään siihen, ettei sairastumisalttius kasaantuisi
yhdistelmissä.
Kennelliitolta pyydetään listaus rodulla esiintyvistä selkärangan muutoksista. Laajan geenipohjan ylläpito auttaa
terveystavoitteiden saavuttamisessa parantamalla yleistä
elinvoimaa. Toisaalta tiedotusta suurriistakoiran hyvästä
terveydenhuollosta ja harjoituksesta lisätään.
Tuetaan koirien perinnöllisten sairauksien tutkimusta
muun muassa aktivoimalla jäsenistöä tiedotuksen keinoin
käyttämään koiransa PEVISA-tarkastuksissa ja luovuttamassa geenitestejä. Järjestö osallistuu joukkotarkastuksien järjestämiseen ja tutkimusten taloudelliseen tukemiseen.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
1. Geenipohja pidetään mahdollisimman laajana ja

sukusiitosasteen kasvu hitaana käyttämällä jalostukseen
mahdollisimman monia eri yksilöitä, sekä uroksia ja
narttuja, ja kasvattamalla näin tehollista populaatiota.
Koirayksilöiden liikakäyttö ja jälkeläismäärä rajataan
rodun PEVISA -ohjelmassa 60 pentuun. Sukusiitosta
hallitaan suunnittelemalla ja suosittelemalla yhdistelmiä
jossa ss-prosenttia ei nouse yli 6,25:n kahdeksassa sukupolvessa eikä viidessä sukupolvessa esiinny kahta kertaa
samaa koiraa tai pentuesisarusta.
Sisar-, isä-tytär- ja äiti-poika -parituksista syntyneitä jälkeläisiä ei rekisteröidä. Kartoitetaan mahdolliset
siitokseen sopivat ulkomaiset koirat. Jos rodun terveystilanne välttämättä vaatii, voidaan rotuunottoja harkita.
Tiedottamista tehdään kokouksissa ja järjestön lehdissä.

2. Rodun terveyttä seurataan jatkuvalla terveystietojen

keruulla ja populaatiotasolla tapahtuvien terveydentilan
muutosten havaitsemiseksi viiden vuoden välein suoritettavalla laajalla terveysseurantatutkimuksella, jonka
tieteellistä luotettavuutta kehitetään.
Hedelmällisyysmittareita (tiinehtyvyys, rekisteröidyt
pennut/pentue) seurataan vuosittain. Tietoja käytetään
hyväksi suositusten antamiseksi.
Jäsenistöä aktivoidaan käyttämään Kennelliiton jalostustietojärjestelmän Omakoira-palvelun käyttöä, jotta
koirien kuolinsyistä ja eliniästä saataisiin koottua tietoa.
Siitoskoirilta vaaditaan ennen suositusten antoa terveystietolomakkeen täyttämistä. Jalostussuosituksissa
painotetaan vanhempien, perinnöllisten silmäsairauksien
uusintatarkastuksissa käyneitä kaikin puolin elinvoimansa osoittaneita koiria. Silmäsairauksien todennäköisesti
varmoille kantajakoirille ei anneta jalostussuosituksia ja
näiden esiintymistä suositelluissa yhdistelmissä rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi.
Muita, ainakin osittain perinnölliseksi epäiltyä sairautta
potevaa koiraa, ei suositella jalostukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään epilepsiaan, sydänvikoihin ja erilaisiin
autoimmuunitauteihin sekä useita antibioottikuureja

3. Karjalankarhukoiran parhaat metsästysominaisuudet

pyritään vakiinnuttamaan koirapopulaatioon suosittelemalla jalostukseen metsästysominaisuuksiltaan keskitasoa parempia koiria, jotka ovat osoittaneet metsästyskykynsä useamman vuoden aikana.
Huomiota kiinnitetään metsästysintoon, haun laajuuteen, sitkeyteen, yhteistyöhön ohjaajan kanssa sekä
koiran metsästykseen sopivaan itsevarmaan luonteeseen.
Juroutta, taistelutahtoa ja terävyyttä toisia saman
sukupuolen koiria kohtaan esiintyy, ihmisvihaisuutta tai
arkuutta ei kuitenkaan hyväksytä.
Koirien metsästysominaisuudet testataan metsästyksenomaisissa kokeissa kuten hirven- ja karhunhaukkutaipumuskokeissa tai käytännön metsästyksessä. Kokeissa
käymistä pyritään helpottamaan muun muassa koesääntöjä ajanmukaistamalla.
Pyritään helpottamaan karhunhaukkutaipumuskokeisiin
osallistumista karhurikkailla alueilla aktivoimalla alueen
toimijoita. Tuetaan uusien riistavietin ja siihen liittyvien
ominaisuuksien testausmuotojen kehittämistä ja aktiivisia
toimijoita.

4. Vaikka jalostuksen päätavoitteena ovat hyvät käyttö-

ominaisuudet, myös rodun käyttövaatimuksia ilmaiseva
vaikuttava ulkomuoto säilytetään.
Huomio jalostussuosituksissa kiinnitetään koiran terveeseen rakenteeseen, kuten kestäviin käpäliin, rungon ja
raajojen kiinnityksen tiiviyteen sekä säätä kestävään karvapeitteeseen. Koirien koon kasvu ja ilmavuuden lisääntyminen pyritään estämään jalostusvalinnoilla. Järjestö tulee esittämään Kennelliitolle näyttelyarvostelun lisäämistä
KoiraNet-tietokantaan jalostusneuvonnan työkaluksi.

5. Lisätään tietoisuutta karjalankarhukoiran tervey-

denhuollosta ja terveyden edistämisestä sekä metsästysvalmennuksesta. Koiranpidon vastuullisuutta ja
erityisvaatimuksia korostetaan. Karjalankarhukoira on
suurriistanmetsästyksen erikoiskoira, jonka terävyys voi
aiheuttaa konflikteja ja ylireagointia, varsinkin toisten lajikumppaneiden kesken. Tämä on tärkeää saattaa etenkin
uusien rodunharrastajien tietoon.
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Järjestö/jaosto/harrastajat:
Vahvuudet

Heikkoudet

• Hyvin toimiva, vakavarainen ja perinteikäs
rotujärjestö.
• Aktiivinen harrastajajoukko.
• Hyvä tiedotuskanava (Pystykorvalehti).

• Järjestössä useita rotuja, rotujen painotus.
• Toistaiseksi puutteelliset sähköiset palvelut.
• Huono vuorovaikutteisuus ja vuoropuhelu
jäsenistön/päättäjien kanssa.

Mahdollisuudet

Uhat

• Mahdollisuus vaikuttaa koira- ja suurriistan
metsästykseen kohdistuviin yhteiskunnallisiin
päätöksiin.
• Uudet nettisivut/vuorovaikutteisuuden ja
avoimuuden lisääminen, esimerkiksi aktiivisempi
keskusteluihin osallistuminen.
• Maassa laaja suurriistan metsästäjien joukko/
uudet jäsenet/suuri potentiaali.
• Yhteispohjoismaisen yhteistyön lisääntyminen ja
voimavarojen yhdistäminen.

• Jäsenmäärän väheneminen useista eri syistä:
• Yleinen metsästyksen/koirametsästyksen
vastaisuuden lisääntyminen
• Koirametsästystä haittaava petokantojen kasvu.
• Riistakantojen romahdus ja kaupunkistuminen
sekä maaseudun autioituminen ja samalla nuorten
kiinnostuksen lasku.
• Muiden rotujen ja rotujärjestöjen vetovoiman
kasvaminen.
• Epäonnistuneet henkilövalinnat.
• Lisääntyvä järjestö-/kennelbyrokratia.
• Epäonnistunut jalostuksen ohjaus, rodun
terveyden, tason ja rodun suosion lasku.

Geneettinen monimuotoisuus ja terveys:
Vahvuudet

Heikkoudet

• Muuttuvat mielipiteet ja
asian tärkeyden tunnustaminen.
• Valistunut kasvattajajoukko.
• Terveen ja pitkäikäisen koiran maine.
• Näyttävä koira, johon liittyy kansallista
historiallista eksotiikkaa.
• Luonnon rodun tausta vielä lähellä.

• Suppea kantakoirapopulaatio ja
supistunut monimuotoisuus, kadonneet sukulinjat.
• Vähäinen harvinaisempien sukujen yksilömäärät.
• Rodun sekoittuminen kotimaisiin valtalinjoihin
myös naapurimaissa.
• Harmaakaihin runsas esiintyminen.
• Muutosvastarinta.
• Avoimuuden puute, tautien salailu.

Mahdollisuudet

Uhat

• Uusimpaan tietoon perustuva jalostuksen ohjaus.
• Vähäinen autoimmuunisairauksien määrä.
• Uuden sukupolven vastuullisten kasvattajien
esiinmarssi.
• Tiedon lisääntyminen sairauksista
(mm. genetiikka) ja koiran terveydenhoidosta.
• Avoimuuden lisääntyminen,
sairauksien ilmoittaminen (järjestö/jäsenistö).

• Hallitsematon tai liiallinen perinnöllisten.
sairauksien yleistyminen.
• Kilpailuhenkiset jalostusperusteet.
• Koirapopulaation pieneneminen (kts. ed).
• Kaupallisuus.
• Syyllistäminen.
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Käyttöominaisuudet ja luonne:
Vahvuudet

Heikkoudet

• Käyttöominaisuuksien vakiinnuttaminen laajalti
populaatioon.
• Parhaimmillaan erinomaiset Pohjolan olosuhteisiin soveltuvat monipuoliset käyttöominaisuudet.
• Ihanteellinen suurriistakoiran luonne,
rohkeus ja rakenne.
• Löytyy sopivia koiria eri makuihin ja tottumuksiin.

• Metsästysominaisuuksien heikkeneminen
geneettisen kaventumisen tai yleisen terveydentilan heikkenemisen takia.
• Metsästys- ja testausmahdollisuuksien
väheneminen.
• Ulkomuotopainotteinen tai seurakoiratarkoituksiin tähtäävä jalostus.

Mahdollisuudet

Uhat

• Rodussa geneettinen suurriistavietti.
• Monipuoliset metsästysmahdollisuudet.
• SRVA- toiminta.
• Koekäyntien ja testausmahdollisuuksien
lisääntyminen ja niistä raportointi.
• Jalostuksen ohjauksen työkalujen kehittyminen.
• Ulkomailla oleva mahdollinen jalostusmateriaali
ja lähisukulaiset.

• Käyttöomiinaisuuksien vakiinnuttaminen
geneettisen monimuotoisuuden kustannuksella.
• Paljon vain kohtuullisesti tai heikosti toimivia
koiria.
• Kilpailuhenkinen jalostus monimuotoisuuden
kustannuksella.

Ulkomuoto ja rakenne:
Vahvuudet

Heikkoudet

• Erinomainen rotumääritelmä.
• Vahva, vakiintunut ja riittävästi vaihteleva
rotutyyppi.
• Rakenne käyttötarkoitukseen ja
pohjoisiin vaihteleviin olosuhteisiin soveltuva.
• Vähän vakavia rakennevirheitä.

• Vierasta rotutyyppiä, ilmavuus, korkeus
ja liiallinen keveys ja matalakäpälisyys.

Uhat
Mahdollisuudet

• Koon kasvaminen.
• Rotutyypin muuttuminen.
• Liiallinen yhdenmukaisuuden vaatiminen,
monimuotoisuuden väheneminen.
• Terveyteen tai rotutyyppiin vaikuttamattomien
pienien virheiden merkityksen korostaminen.
• Terävyydestä ja taisteluhalusta rankaiseminen,
luonteen pehmeneminen.

• Helpoimmin jalostettava ominaisuus.
• Motto: ”Toimivuus kaunistaa”.
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Varautuminen ongelmiin:
Riski		

Syy

Sukusiitosprosentti
nousee,
jalostuspohja
kapenee.

Jalostusneuvonta
epäonnistuu tai ei
ole uskottava.

Ennakoiva
tutkimus ja
seuranta.

Riskeistä tiedottamisen parantaminen.

Muutosvastarinta.

Rotuunoton
valmistelu.

Kasvatustyön
tukeminen.

Kilpailua
palveleva koirien
kasvatus.
Perinnöllisten
sairauksien määrä
lisääntyy.

Liian pieni jalostukseen käytettävä yksilömäärä.
Epäonnistunut
PEVISA ja avoimuuden puute.

Metsästyksen
tai metsästysmahdollisuuksien
väheneminen
useista mahdollisista syistä.

Kaupungistuminen.
Metsästyksen
vastaisuus.

Varautuminen

Miten vältetään

Toteutuessaan merkit
Rodun elinvoima
ja terveydentila
huononee, perinnölliset sairaudet
lisääntyvät, rodun
suosio romahtaa.
Korjaavat jalostusmahdollisuudet
häviävät.

PEVISA-tarkastusten lisääminen.

Geenipohjan
laajuuden ylläpito.

Ennakoiva tutkimus ja seuranta.

Valistus ja
tiedottaminen.

Sukusiitosprosentti
nousee, elinvoima
ja metsästysominaisuudet
heikkenevät.

Rotuunoton
valmistelu.

Jalostuksen
ohjaus.

Rodun olemassaolo uhanalainen.

Ennakoiva valistus
ja osallistuminen
päätöksen teon
kaikilla tasoilla.

Terveet jalostuskoirat/ avoimuus
ja valistus.

Metsästyskoirien
suosio ja yleisyys
alenee.

Osallistuminen
yleiseen keskusteluun, yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Rotu ja sen
monimuotoisuus
vaarantuvat.

Riistakantojen
romahtaminen.
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
Kaikkinaista koiran jalostusta, terveydenhoitoa, valmennusta ja ajankohtaista tieteellistä tutkimusta käsittelevää tiedottamista, avoimuutta sekä keskustelua lisätään. Asiantuntija-artikkeleita kirjoitetaan ja hankitaan
Pystykorvalehdessä julkaistavaksi. PEVISA-muutosta jälkeläismäärän rajoittamiseksi ja lonkka-arvioinnin muuttamiseksi indeksipohjaiseksi valmistellaan. Jalostuskriteereitä uudistetaan JTO:n mukaisiksi. Osallistutaan ja
tuetaan tieteellistä tutkimusta.
Erityisesti seurataan ja tilastoidaan seuraavia asioita: • PEVISA-tulokset • muu terveystilanne ja sairaudet •
populaation terveys viiden vuoden välein • koirien sukulaisuusasteen mittarit • hedelmällisyyden mittarit •
jalostukseen käytettyjen koirien ikä • elinikä/kuolinsyyt • käyttöominaisuuksien kehittyminen • rekisteröinnit
ja kasvattajat.
Vuosi		

01		

02

03		

04		

05

Toimenpiteet

Uusi
PEVISA.

Laaja
terveyskartoitus.

Terveyskartoitusten tulosten
analyysi, julkaisu
ja johtopäätökset.
yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Uuden JTO:n
valmistelu
aloitetaan
kertyneen tiedon
pohjalta.

Uusi JTO
valmis.

Jalostuskriteerit
päivitetään
vuosittain
kertyneen
tiedon pohjalta.

Jatkuvaa
terveysseurantaa
aktivoidaan.

DNA-näytemäärän
kasvattaminen
(kataraktatutkimus).

Uuden tiedon
pohjalta valmius
muuttaa PEVISA
välittömästi.

Jalostusryhmän
koulutus.

Jalostuskriteerit/
tappijalkaisuus/
PEVISA.

Yhteistyötä
lisätään Pohjoismaissa ja muissa
maissa rotua
harrastavien
tahojen kanssa
ja kartoitetaan
mahdollinen
jalostusmateriaali.

DNA-näytteet
monimuotoisuuskartoitukseen.

Terveystiedot
kaavake vaaditaan
suositusyhdistelmien
koirille.

JTO:n
tunnetuksi
tekeminen
jäsenistölle.

Koekäyntiaktiivisuuden
lisääminen, etenkin
vanhemmat koirat
(jatkuva).

Yhteistyötä
tutkimuslaitosten kanssa
tiivistetään
(jatkuva).

Monimuotoisuuskartoituksen
analyysi/toimenpiteet.

Osiota
päivitetään
vuosittain.

Jalostusryhmän
koulutus (jatkuva).

JTO:n tunnetuksi
tekeminen
jäsenistölle.
Ulkomuototuomaraiden
koulutus (nyt erillään rodun
kokonaiskehityksestä).
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Jalostussuositusten
kriteerien
päivitys.

ROTUMÄÄRITELMÄ
KARJALANKARHUKOIRA
Ryhmä: 5
FCI:n numero: 48
Hyväksytty: FCI 12.3.1999
SKL-FKK:n valtuusto 16.11.1996
KÄYTTÖTARKOITUS: Pääasiassa hirven ja karhun
metsästykseen käytettävä pysäyttävä koira. Metsästysintoinen, varsin itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyöhaluisesti riistalla työskentelevä koira, joka ilmaisee
riistan haukkumalla. Aistit, erikoisesti hajuaisti, ovat
tarkat, joten rotu soveltuu suurriistan metsästykseen.
Erittäin hyvä suuntavaisto.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun alkuperänä pidetään
Komin koiraa, jota kutsuttiin myös syrjäänien koiraksi.
Kantakoirat ovat kuitenkin lähtöisin Laatokan Karjalasta, Aunuksesta ja Vienasta, joissa niitä käytettiin kaiken
riistan metsästykseen. Jalostus aloitettiin 1936, jolloin
tavoitteeksi asetettiin vankka, suurriistaa haukkuva koira.
Tällöin rodun nimeksi sovittiin karjalankarhukoira.
Ensimmäiset rotumerkit hyväksyttiin 1945.
Ensimmäiset yksilöt rekisteröitiin 1946. Nykyisin rotu on
yleinen Suomessa.

Suomessa
karjalankarhukoirarotuun ei ole missään
jalostustyön vaiheessa
risteytetty mitään
toista koirarotua!

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, vankkarakenteinen,
voimakas, korkeuttaan vain hieman pitempi, tuuheaturkkinen, pystykorvainen koira.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on vain
hieman säkäkorkeutta suurempi. Rintakehän syvyys on
noin puolet säkäkorkeudesta. Kuonon pituuden suhde
kallon pituuteen on noin 2 : 3. Kallon pituus on
suunnilleen sama kuin sen leveys ja korkeus.
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Tasapainoinen, hieman
itseensäsulkeutunut, rohkea ja sisukas. Erittäin itsevarma, saattaa käyttäytyä aggressiivisesti toisia koiria,
muttei koskaan ihmistä kohtaan. Voimakas taistelutahto.
PÄÄ: Edestä katsoen kolmiomainen.
KALLO-OSA: Leveä, hieman kaartuva sekä edestä että
sivulta katsottuna. Levein kohta on korvien välissä.
Otsauurre on hyvin matala.
OTSAPENGER: Loiva, melko pitkä kaartuen tasaisesti
kohti kalloa. Kulmakaaret ovat vain hieman kehittyneet.

HUULET: Ohuehkot ja tiiviisti sulkeutuvat.
LEUAT/HAMPAAT/PURENTA: Leuat erittäin voimakkaat.
Hampaat ovat hyvin kehittyneet ja säännöllisesti
kiinnittyneet; normaali hammaskaavio. Tiivis, leikkaava
purenta.
POSKET: Voimakkaat poskikaaret.
SILMÄT: Verrattain pienet, hieman soikeat. Eriasteisen
ruskeat, eivät koskaan saa olla keltaiset. Ilme on valpas
ja terävä.
KORVAT: Pystyt, melko ylös kiinnittyneet, keskikokoiset
ja kärjistään hieman pyöristyvät.

KIRSU: Suuri ja musta.

KAULA: Jäntevä, keskipitkä, kaartuva ja paksun karvan
peittämä. Ei löysää kaulanahkaa.

KUONO-OSA: Syvä, kärkeä kohti vain hieman kapeneva.
Kuononselkä on suora.

RUNKO, SÄKÄ: Etenkin uroksilla selvästi erottuva,
nartuilla vaatimattomampi.
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SELKÄ: Suora ja jäntevä.
LANNE: Lyhyt ja lihaksikas.
LANTIO: Leveä, voimakas ja hieman viisto.
RINTAKEHÄ: Tilava, ei kovin leveä, melko pitkä,
suunnilleen kyynärpään tasalle ulottuva. Kylkiluut ovat
hieman kaartuneet. Eturinta on selvä, ei kuitenkaan
kovin voimakas.

VÄLIJALAT: Lyhyet ja voimakkaat, pystyasentoiset.
KÄPÄLÄT: Tiiviit, etukäpäliä hieman pitemmät ja
matalammat. Päkiät ovat kimmoisat ja sivuilta tiheän
karvan suojaamat.
LIIKKEET: Keveät, maatavoittavat ja vaivattomat.
Vaihtaa herkästi ravin laukaksi, joka on mieluisin
liikuntamuoto. Raajojen liike on yhdensuuntaista.
NAHKA: Kauttaaltaan tiivis ja poimuton.

ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on loivasti kohoava.

KARVAPEITE

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, keskipitkä, selän päälle
kaartuva, koskettaen kärkiosaltaan runkoa sivulla tai
selän päällä. Synnynnäinen töpöhäntä suvaitaan.

KARVA: Peitinkarva on karkeaa ja suoraa, kaulassa,
selässä ja reisien takaosassa pitempää kuin muualla.
Pohjavilla on pehmeää ja tiivistä.

RAAJAT

VÄRI: Musta, joka voi olla himmeä tai vivahtaa hieman
ruskeaan. Useimmiten valkoiset, jyrkkäreunaiset
merkit päässä, kaulassa, rinnassa, vatsassa ja raajoissa.

ETURAAJAT

YLEISVAIKUTELMA: Vahvat ja voimakasluustoiset. Edestä
katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Olkavarsi ja lapa
ovat lähes samanpituiset, kyynärvarsi on hieman
pitempi.

KOKO JA PAINO
KOKO: Ihannesäkäkorkeus uroksilla 57 cm,
nartuilla 52 cm, sallittu poikkeama +-3 cm.

LAVAT: Suhteellisen viistot ja lihaksikkaat.

PAINO: Ihannepaino uroksilla 25 - 28 kg,
nartuilla 17 - 20 kg.

OLKAVARRET: Hieman viistot ja voimakkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Suoraan taakse suuntautuvat, lavan
yläkärjen kautta vedetyn pystysuoran linjan kohdalle
sijoittuneet.
KYYNÄRVARRET: Vankat ja pystysuorat.
RANTEET: Joustavat, vain vähän taipuneet.
VÄLIKÄMMENET: Keskipitkät, hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Tiiviit, korkeat, pyöreähköt ja eteenpäin
suuntautuneet. Päkiät ovat kimmoisat ja sivuilta
tiheän karvan suojaamat.

TAKARAAJAT

YLEISVAIKUTELMA: Vahvat ja lihaksikkaat, takaa
katsoen suorat ja yhdensuuntaiset.
REIDET: Leveät, pitkät ja vahvalihaksiset.
POLVET: Eteenpäin suuntautuneet; polvikulma
keskisuuri. Raajan etulinja on tasaisesti kaartuva.
SÄÄRET: Pitkät ja jäntevät.
KINTEREET: Matalalla; kinnerkulmat selvät.

VIRHEET

Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan
virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
- hento luusto
- kapea kallo
- suippo kuono
- pehmeät tai lepakkomaiset korvat
- voimakkaasti kupera otsa
- keltaiset silmät
- löysä kaulanahka
- liian syvä tai tynnyrimäinen rintakehä
- pystyt lavat
- suorat kintereet ja litteät käpälät
- takaraajojen kannukset
- valkea väri mustin läiskin sekä
vähäiset sudenkarvaiset merkit
- laineikas karvapeite
- suora tai puutteellisesti kaartunut häntä.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
- ylä- tai alapurenta
- herasilmät
- taitto- tai luppakorvat
- muut kuin rotumääritelmässä mainitut värit
- aggressiivisuus ihmisiä kohtaan.
HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti
kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
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LIITE 1
KARJALANKARHUKOIRIEN
SUOSITUSKRITEERIT
Molempien vanhempien tulee täyttää PEVISA -ehdot.
Yhdistelmäsuosituksen ehdot (Hall. päätös 5.11.2011) :
Kummallakin vanhemmalla vähintään Avo1 hirvikokeesta tai
Karh1 karhutaipumuskokeesta.
Paritettavien yhteenlaskettu lonkkaindeksi vähintään 200.
Yhdistelmän sukusiitosaste alle 6,25%, tavoite alle 5%.
Yhdistelmän sukusiitosaste alle 6,25% (tavoite alle 5,0%) kahdeksan
sukupolven mukaan.
Eri yksilöiden määrä kahdeksassa sukupolvessa vähintään 200 (tavoite 220).
Sama yksilö tai täyssisar ei saa esiintyä molemmin puolin yhdistelmän neljässä ensimmäisessä sukupolvessa.
Koiranetin parituksessa ei minkään esivanhemman osuus
sukulaisuusasteessa ole yli 1,0% kahdeksan sukupolven mukaan.
Jos koiran edellisissä pentueissa on todettu PEVISA:ssa mainittuja silmäsairauksia
tai koiran jompikumpi vanhemmista on todettu sairastavan kyseisiä sairauksia,
tälle suositellaan ainoastaan yli 5-vuotiaana tarkastettua, terveeksi todettua parituskumppania.
Perinnöllisten silmäsairauksien mahdollisia kantajia ei molempien
parituskumppanien sukutaulussa liian lähellä.
Kataraktan ja PHVP/PHTVL:n suhteen kaksi sukupolvea ja PRA:n suhteen kolme sukupolvea.
Koiralle ei suositella jälkeläismääräksi enempää kuin 30 pentua,
ennen kuin koira on yli 5-vuotiaana todettu silmäsairauksista terveeksi.
Ei liian suurta riskiä muiden sairauksien suhteen esim. epilepsia, autoimmuunisairaudet.
Ei uusintayhdistelmä
Keinosiemennysyhdistelmille, jotka johtuvat astumishaluttomuudesta tai -vaikeuksista, ei anneta suositusta.
Urossuositus:
Esim.toiselta vahemmista puuttuu koetulos.
Muutoin sama kuin yhdistelmäsuosituksessa.
Lisäys 2012: Tappijalkageenin kantajasuvun koirilta edellytetään geenitesti. Geenin kantajalle voidaan suositella
vain ei-kantajakoiraa.

Linkki SPJ:n sivulle
http://www.spj.fi/fi/rodut/karjalankarhukoira/jalostus/suosituskriteerit

LIITE 2
Karjalankarhukoiran terveydentilan kartoitus
Omistaja

Osoite

Puhelin

Saako terveyskyselyn tulokset julkistaa?
Kyllä

Ei

Koiran nimi

Koiran rek.nro

Sukupuoli
Uros

Narttu

Koiran ikä
PEVISA-tarkastettu
On

Ei

PEVISA-tulos
Terve
Sairas
PEVISA-lisätietoja

Ulkomuotoarvostelu
Käyttökoetulos
Hammaspuutoksia
Kyllä

Ei

Purentavika
Kyllä

Ei

Häntänikamien muutos
Kyllä

Ei

Silmäluomen sisään- tai ulospäinkääntyminen
Kyllä

Ei

Loukkaantuminen tai vamma(lukumäärä)

Sähköposti

Kaatumatautioireita(jos kyllä kohtauksien lukumäärä)
Sydänvika
Tiinehtymättömyys
Valeraskaus(kpl )
Kasvaimet(mikä kasvain?)
Eläinlääkärin varmentama antibioottihoitoa vaatinut sairaus
Ihosairaus/tulehdus
Varpaanvälitulehdus
Korvatulehdus
Anaalirauhasten tulehdus
Anaalit operoitu
Kyllä
Ei
Nielun/kurkuntulehdus

Nielu operoitu
Kyllä

Ei

Virtsa- tai eturauhastulehdus
Kohtutulehdus
Suolistotulehdus esim. ripuli
Muu pitkäaikaista lääkitystä vaatinut sairaus esim. sokeritauti tai kilpirauhasen vajaatoiminta

http://www.spj.fi/fi/rodut/karjalankarhukoira/terveys/terveyskyselylomake/
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