
KARHUKOIRA UROSTEN JALOSTUSKÄYTÖSSÄ ON 
TAPAHTUMASSA EI TOIVOTTU MUUTOS 
Karhukoira uroksia käytetään jostakin syystä vähemmän jalostukseen kuin pitkällä aikavälillä aiemmin, 
syitä tähän voi olla monia ja niitä on turha spekuloida. Tärkeämpää on että tähän kiinnitetään huomiota, 
sillä edelleen meillä on suljettu rotu kyseessä ja rodun kannalta suotavaa olisi että käyttötarkoituksessaan 
toimivia, toimivuusnäyttönsä antaneita ja pevisa tarkastettuja terveitä koiria käytettäisiin laajalla rintamalla 

jalostukseen. Tämä koskee sekä 
uroksia että myös narttuja. 

Kennelliiton jalostuksen 
vuositilastoa kun tutkii niin 
huomaa, että urosten 
jalostuskäyttö on pysynyt 
ennallaan tai jopa hieman 
kasvanut vuodesta 2000 aina 
vuoteen 2015 saakka. 
Rekisteröidyistä uroksista n. 12 % 
on käytetty jalostukseen. 
Tämäkin on aika matala luku, 
narttujen osalta vastaava luku on 
jonkun verran korkeampi.  

 

Kaavio 1 Urosten jalostuskäyttö rekisteröintivuosittain 2000-2015. 

Kun vastaavaa kaaviota tutkii 
kolme vuotta pidemmällä 
aikavälillä nähdään että muutos 
on tapahtumassa, toivottavasti se 
ei ole pysyvä muutos. 
Jalostusvalintoja pitäisi tehdä 
siten että käytettäisiin ensisijassa 
jalostukseen käyttämättömiä 
uroksia sen sijaan että kasvattajat 
veisivät narttunsa jalostukseen jo 
käytetylle urokselle. 2016-2018 
rekisteröityjen urosten joukossa 
on 46 jalostukseen 
käyttämätöntä KVA koiraa ja 
näistä 7 kpl on KVA & MVA koiria 
eli hyvää materiaalia kyllä riittää. 

Kaavio 2 Urosten jalostuskäyttö rekisteröintivuosittain 2000-2018. 

Toinen asia on sitten mitä uroksia olisi toivottavaa käyttää, korostetaan tähän nyt kuitenkin heti että 
tärkeintä olisi että käytettäisiin niitä käyttämättömiä ja toiseksi tärkeintä olisi että edes osa kasvattajista 
innostuisi näistä vieraamman taustan omaavista uroksista. Sattumoisin juuri tänään tein neuvontaa eräälle 
nartulle jonka oma tausta poikkeaa valtalinjoista ja voi veljet, olipa helppo löytää hyviä uroksia sille.  

Sitten itse asiaan eli jalostusneuvonta on valmistellut listaa mihin on koostettu pääasiassa jalostukseen 
käyttämättömiä karhukoiria. Listausta voisi jatkaa paljonkin pidemmäksi, jalostukseen käyttämättömiä 



toimivia koiria on satoja yksilöitä, kuten edellisessä pystykorvalehdessä kerrottiin, mutta tähän on 
koostettu hieman vieraamman taustan omaavia uroksia. Osa näistä uroksista tullaan kutsumaan 
jalostustarkastukseen karhukoirapäiville. 

Jalostukseen käyttämättömiä uroksia: 

• Aufgeweckt Falco, FI46772/19  Huijarin Ärmy, FI54287/16  

• Kipinäkallion Rokka, FI31517/19  Ruskavaara Karo, FI30953/19 

• Onni, FI38392/18   Koijarin Remu, FI36737/15 

• Molssin Mosto, FI31804/17  Hakevan Koutsa, FI50867/17  

• Kolatselän Masi, FI43907/18  Jetsu, FI32163/14 

• Tuuttikorven Piki, FI27505/17  Kini, FI27252/18 

• Kantolanrinteen Vekku, FI39336/20  Koivukorven Myräkkä, FI16638/21  

• Kettukaarron Raiku FI23724/18  Hanka Hurtin Nemo FI26114/14 

• Karhukurun Ressi FI43310/17  Riki, FI11556/17 

Osalla koirista voi olla pevisa tarkastus suorittamatta tai vanhentunut, toivoisimme että ne käytäisiin 
päivittämässä ajan tasalle. 

Viime vuoden rekisteröinnit jäi ennätyksellisen vähiin, tämä tilanne olisi hyvä korjata jo tänä vuonna ja se 
tapahtuu käytännössä siten että pelaavien narttujen omistajat astuttavat narttunsa. Käyttäkää narttu 
hyvissä ajoin PEVISA tarkastuksessa, silmät ja lonkkakuvaus. Urosten valinnassa jalostusneuvonta auttaa 
kaikin tavoin.  

Jalostusryhmällä on suunnitelmissa myös kehittää ja lisätä kasvattajille, etenkin aloitteleville kasvattajille 
suunnattua tukitoimintaa, esimerkiksi somessa. Tähän palataan sitten tarkemmin kun asiaa on ehditty 
kehittämään hieman pidemmälle. 

Mukavaa keskitalvea, lunta tulla tupruttaa välistä sen verran että ei tuu aika pitkäksi.  

 

karjalankarhukoirien jalostusryhmä / Teppo 
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