
EnnätystEn vuosi 
2017
Viime vuoden rekisteröinnit on julkaistu KoiraNetissä.  Rotumme ylsi kahdeksannen kerran Suomen 
yleisimmäksi koiraroduksi ja saavutti kaikkien aikojen rekisteröintiennätyksen. Viime vuonna tarkas-
telimme ensimmäisen kerran erikseen metsästyslinjaisten ja ei-metsästyslinjaisten rekisteröintejä. 
Tämän vuoden rekisteröintejä tutkittaessa on huomattavaa nimenomaan metsästyslinjaisten koirien 
määrän kasvu. Itse asiassa ei-metsästyslinjaisten koirien rekisteröintimäärät ovat jopa pudonneet vii-
mevuotisesta.  Metsästyslinjaisten rekisteröinnit ovat kasvaneet jopa 37 % viimevuotiseen verrattuna. 
Yhteensä metsästyslinjaisten labradorien osuus v. 2017 rekisteröinneistä oli n. 25 % (n. 20 % v. 2016). 
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Pääosin rekisteröidyt pentueet 
ovat yhdistelmistä, joissa mo-
lemmat isä ja emä on tutkittu 

terveiksi lonkiltaan ja kyynärniveliltään. 
Pentueita, joissa toinen vanhemmista 
on C-lonkkainen tai huonompi on 33 kpl 
( 11 %). Vastaavasti pentueita, joissa toi-
nen vanhemmalla on kyynärnivelet lau-
suttu aste 1 (tai huonompi) on 15 kpl ( 5 
%). Joukkoon on mahtunut myös 3-kyy-

närnivelisen koiran pentue, tämä luon-
nollisesti on rekisteröity EJ-rekisteriin (ei 
jalostukseen –rekisteri).

Nartunomistajat tekivät kirjallisia jalostus-
tiedusteluja toimintavuoden aikana 16 kpl, 
joista metsästyslinjaisten tiedusteluja oli 6. Li-
säksi tehtiin paljon suullisia tiedusteluja. Poik-
keuslupa-anomuksia pentueiden rekisteröi-
miseksi ei tehty vuonna 2016. Kennelnimen 

puoltoanomuksia tuli viime vuonna 23 kpl.
Pentuvälityksessä välitettiin vuoden 2016 

aikana peruslistalla 168 (v.2016: 147) pentuet-
ta ja metsästyslinjaisten listalla 39(2016: 36) 
kpl, yhteensä 207 pentuetta. Vuonna 2017 
jatkettiin pentueseurantaa nettilomakkeen 
avulla (erityisesti pennuissa havaituista viois-
ta, jotka on voitu todeta ennen luovutusikää). 
Kooste pentueseurantavastauksista on alla

narttu on esim. siemennetty toiselta man-
tereelta lennätetyllä pakastespermalla, ovat 
pentueen kustannukset ovat aivan jotain 
muuta verrattuna pentueeseen, jossa mo-
lemmilla vanhemmilla on pahimmillaan vain 
pakolliset terveystutkimukset. Tällaisen sie-
mennyspentueen kasvattaja tietysti yrittää 
peittää kuluja pyytämällä pennuistaan esim. 
100 euroa/pentu enemmän. Mutta kun hinta 
on näkyvillä, yhtäkkiä myös nämä minimivaa-
timuksilla kasvattavat kasvattajat nostavat 
pentujensa hintaa samaan – ja kierre on val-
mis.  

Oikeastaan tämä on hyvin kummallista – 
jos verrattaisiin labradoria autoon, ei kukaan 
maksa (eikä pyydä) Fiatista samaa hintaa, 
kuin Mersusta tai Ferrarista.   

Jottei labradoripennun hinta karkaa ihan 
mahdottomaksi, mitä jos myytäisiin jatkossa 
ne Mersut ja Ferrarit sieltä rotujärjestön pen-
tuvälityslistalta. Ei ilmoitettaisi Kennelliiton 
pentulistalle niitä pentueita, joissa on painei-
ta pennun hinnan kohottamiselle…

KäytEtyimmät uroKsEt 
2017

Viime vuonna kirjoitin tähän samaan 
ykköslehteen urosten liikakäytöstä ja perään-
kuulutin talkoita, jolla saataisiin urostilastot 
hieman monipuolisimmiksi. Yritettiin antaa 

Huomionarvoista tässä on ollut suhteelli-
sen suuri sektioiden määrä, liki joka neljäs 
pentue on syntynyt sektiolla. Sektioon 
päätymiseen johtaneita syitä oli useita mm. 
polttoheikkous, jumittunut pentu, kuollut 
pentu, kohdun kiertymä, ”varmuuden vuok-
si” keisarinleikkaus. 

Kuolleiden pentujen määrä on myös huo-
mattava ja tukee terveyskyselystä saatua in-
formaatiota.

LabradoripEnnun 
hinta

Myös pentujen hintataso on taas pikkuhiljaa 
hilautunut ylöspäin. Kennelliiton pentuvä-
lityksessä on nähtävillä sinne ilmoitettujen 
pentueiden hinnat. Yleisesti labradoripennun 
hintataso näyttäisi nyt pyörivän 1300 euron 
kieppeillä, riippumatta siitä, millaisesta pen-
tueesta pentu on lähtöisin. Syksyn aikana on 
jo pyydetty korkeampiakin hintoja, jopa sel-
laisista pentueista, joiden vanhempien terve-
ystulokset eivät ole olleet edes priimaa...

Kun pentujen hinta on näkyvillä, se väistä-
mättömästi hilaa pentujen hintaa koko ajan 
ylöspäin. Varmasti jokainen ymmärtää, että 
mikäli pentueen vanhemmille on hankittu 
tuloksia ulkomaita myöten, niihin on upotet-
tu lukematon määrä euroja vapaaehtoisten 
terveystutkimusten tuloksiin (geenitestit) ja 

neuvoja ja ohjeita, miten voitaisiin käyttää 
niitä vähän tuntemattomampiakin uroksia, 
tehtiin usean kasvattajan avustuksella toi-
seen lehteen artikkeli ulkomaisten urosten 
käytöstä jne. No toisin on käynyt – ilmeisesti  
kukaan ei ole lukenut niitä ? 

Kun v. 2016 neljännes rekisteröidyistä pen-
nuista oli lähtöisin kymmenen uroksen kives-
pusseista, vuonna 2017 lyötiin sekin ennätys: 
•	Neljännes v. 2017 rekisteröidyistä pen-

nuista (531 pentua) on kahdeksan uroksen 
siittämiä

•	Puolella v. 2017 rekisteröidyistä pennuista 
(1062 pentua) on on isänä 33 urosta 

 Joudumme päivittämään JTO:mme tänä 
vuonna ja urostilastot ovat JTOssa nähtävillä. 
JTO on pohjana PEVISAlle, joka  myös joudu-
taan päivittämään vuodeksi 2020-2024 – tästä 
on kerrottu lisää muualla lehdessä. Päivitetty 
JTO luetaan aivan varmasti pilkuntarkasti en-
nen kuin PEVISA otetaan käsittelyyn. Emme 
mitenkään voi peitellä tai vähätellä urosti-
lastoja. Vaikkemme itse halua asettaa uros-
rajoituksia PEVISAan,  uhka, että Kennelliitto 
asettaa ne meidän tahdostamme huolimatta, 
leijuu yhä voimakkaampana yllämme. 

Olemme ajautumassa umpikujaan. Uros-
ten liikakäytön seurauksena menetämme 
monimuotoisuutta. Monimuotoisuudesta ja 
sen merkityksestä olen kertonut enemmän 



tuolla Kennelliiton jalostusstrategian yhtey-
dessä.

Rekisteröintien kasvaminen ja rodun kau-
pallistuminen näkyy myös käytetyimpien 
urosten listalla. Varsinkin ruskeat pennut 
myyvät hyvin. Toiset kasvattajat pyytävät niis-
tä mustiin tai keltaisiin pentuihin verrattuna 
suurempaa kauppahintaa – niinpä ei ole yllä-
tys, että top-8 uroksen joukossa on 6 ruskeaa 
tai ruskeaa väriä periyttävää koiraa. Kaikki 
näitä uroksia käyttäneet kasvattajat eivät tie-
tenkään ole ns. kaupallisia kasvattajia, ruskei-
den pentueiden joukossa on toki myös paljon 
pentueita, joita on suunniteltu huolellisesti ja 
hyvinkin tavoitteellisesti.

Listan kärjessä on kaksi ulkomaista ja-
lostuslainaurosta, jotka lähtevät koteihinsa, 
kun liising-aika on päättynyt. Niille tuskin 
tulee enää jatkossa pentuja ja tietyllä tavalla 
on ymmärrettävää, että kasvattajat halua-
vat  käyttää näitä uroksia, kun ne vielä ovat 
Suomessa. Mutta on silti arveluttavaa, että 
urokselle syntyy liki 100 pentua, ennen kuin 
yhtään sen jälkeläistä on kuvattu. 

Viime vuoden käytetyimpien urosten 
listalta löytyy pari ikävää esimerkkiä siitä, 
kun urosta ehdittiin käyttää useille nartuille, 
ennen kuin paljastui, että uros periytti huo-
mattavasti rodun keskiarvoa huonompaa ter-
veyttä. Käytännössä tässä menetettiin lähes 
koko sukupolvi ko. uroksien jälkeläisiä.  Jottei 

näin pääsisi käymään, vaaditaan liising-uros-
ten haltijoilta selkärankaa – jos ongelmia al-
kaa ilmetä enenevässä määrin, tulisi koira ve-
tää pois jalostuksesta tai ainakaan sitä ei enää 
pitäisi antaa nartuille, joiden taustoissa on 
mahdollisesti samoja ongelmia…  Vahinkoja 
tietysti sattuu, perimässä voi tulla yllätyksiä 
eteen, eikä  kukaan  tietoisesti halua tuottaa 
sairaita pentuja.  Avoimuus ja tiedottaminen 
on näissä tapauksissa ehdottoman tärkeää. 
Nartunomistajien tulisi informoida uroksen 
omistajaa/haltijaa heti pentueessa kasvun 
aikana ilmenneistä ongelmista,  aivan samoin 
pentujen omistajien tulisi tiedottaa kasvatta-
jaa, mikäli pennut ontuvat. 

Mikäli pentuja joudutaan lopettamaan 
kasvun aikana, olisi suotavaa, että koirano-
mistajat merkitsisivät kuolinsyyn ja -ajan Koi-
raNet-tietokantaan. Niin ikävää, kuin nuoren 
koiran lopettaminen onkin, eikä sitä kenties 
haluaisi tuoda kaikkien tietoon, kuolinsyyn 
merkitseminen on palvelus koko rodulle.  Se 
voi edesauttaa sitä, että kyseinen sairaus/vika 
vähenisi rodussa. Kuolinsyyn merkitseminen 
onnistuu helposti sähköisen Omakoira-palve-
lun avulla. 

Kun kasvattajat valitsevat urosta nartul-
leen, olisi erityisen tärkeää käydä tarkistamas-
sa tietokannasta uroksen jälkeläistiedot. On 
huomioitava, ettei lopetetut pennut näy uros-
ten jälkeläistilastoissa eikä indekseissä, koska 

niitä ei koskaan kuvata. Lopetetut pennut 
eivät myöskään näy koiran jälkeläisten terve-
ystilastoissa - yältä osin uroksien jälkeläisten 
terveystilastot näyttävät paremmilta, kuin 
oikeasti ovat. Tuskin kukaan kieltää sitä, että 
on huolestuttavaa, mikäli uroksella on useita 
alle vuoden ikäisenä lopetettuja pentuja eri 
pentueista? 

Tuohon käytetyimpien urosten listauk-
seen on edellisvuotiseen tapaan liitetty uros-
ten geenitestitulokset. Edellisvuotiseen ta-
paan listan kärkeen sijoittuvat urokset, joiden 
geenitestitulokset ovat kaikilta osin terveitä. 
Tältä osin geenitestitulokset ohjaavat yhä 
urosvalintoja ja on tärkeätä, että jalostukseen 
käytettävät nartut testataan. Tällöin ei tarvit-
se ”varmuuden vuoksi ” käyttää  kaikilta osin 
tervettä urosta, vaan terveelle nartulle voi va-
lita myös kantajauroksen. 

urostEn 
jäLKELäistiLastot v. 

2007-2017
Urostilastossa 2007-2017 on listattuna kaikki 
ne urokset, joilla ko. ajanjaksona on ollut yli 
50 jälkeläistä. 

Niin hyvä, kuin KoiraNet-tietokanta onkin, 
valitettavasti sen listauksesta puuttui suurin 
piirtein kolmannes ko. ajanjakson uroksista 

ja ne on lisätty tilastoon käsin. Samoin tilas-
toon on lisätty urosten jälkeläisten NOU1-% 
ja SA-% - Näistä voi edes hieman päätellä 
jotain uroksen jälkeläisten käyttöominaisuuk-
sista sekä ulkomuodosta. Valitettavasti meillä 
ei ole parempaa mittaria tämän arvioimiseen. 
Uroksista on listattu myös tilasto sen jälkeläis-
ten terveystilanteesta. 

Jos haluaa verrata jonkin uroksen jälke-
läisten sairausprosentteja koko rodun keski-
määräiseen sairausprosenttiin, viime vuosien 
aikana labradorien lonkkavikaprosentti on 
vaihdellut 16-18 % paikkeilla ja kyynärnivelis-
sä vastaava sairausprosentti on 10-13 %  parin 
- kolmen prosenttiyksikön heitolla riippuen 
minkä vuoden tulosta halutaan tarkastella.

jotain hyvää ja 
yLLättävääKin

Labradorinnoutajakerholle myönnettiin Ken-
nelliiton ja Agria Eläinvakuutuksen aktiviteet-
tirahastosta  3000 euron arvoinen palkinto 
yhdistykselle, joka on tehnyt erinomaista 
työtä koirien terveyden edistämiseksi v. 2017 
Koiramessuilla. Palkinnon perustelut alla:

”Labradorinnoutajakerho ry on kannusta-
nut jäseniään testaamaan labradorinarttujen 
geenit. Yhdistys palauttaa testatun koiran 
omistajalle kannustusrahan. Edellytyksenä 
on, että koiran omistaja on rotujärjestön jä-
sen ja koira on rekisteröity Suomessa.  Testi-

tulokset julkaistaan yhdistyksen internet-si-
vuilla, jotta niitä voidaan käyttää jalostuksen 
tukena”

Labradorikerhon lisäksi palkittiin Suomen 
Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ja Suo-
men kromfohrländer ry.

Saatu palkintosumma käytetään osaksi 
jalostustoimikunnan jäsenten kouluttami-
seen, osaksi koko jäsenistöä hyödyttävään 
myöhemmin ilmoitettavaan rodun terveyttä 
koskevaan tutkimukseen.

Jalostustoimikunta
Päivi Hoffren

KäytEtyimmät uroKsEt 2017  
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä Geenitestit

Uros Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja EIC prcd-PRA HNPK

1 MAMBRINOS FAIR PLAY 15 97 4,69 % 5 % 0 0 16 104 terve terve terve

2 LABRY BERRY NAME OF WINNER 14 89 4,30 % 9 % 0 0 19 117 terve terve terve

3 FOLLIES DON BASILIO 13 85 4,11 % 13 % 0 0 16 103 terve terve terve

4 WATERLINE’S HOUSE BLEND 11 66 3,19 % 16 % 0 0 25 177 terve terve terve

5 OCTOBER’S MARIO 7 51 2,46 % 19 % 0 0 8 58 terve terve terve

6 MACITA’S INDY CARACAS 6 46 2,22 % 21 % 9 57 21 125 kantaja terve  

7 MALLORN’S ROCKET SCIENCE 7 41 1,98 % 23 % 0 0 8 46 terve terve terve

8 MALLORN’S KEEPS GETTIN’ BETTER 4 33 1,59 % 25 % 1 8 15 101 terve terve terve

9 ADVENTURER’S KING AND I 5 32 1,55 % 26 % 3 19 16 97 terve terve terve

10 TIIGIRA INGUS 5 28 1,35 % 27 % 1 7 8 55  

11 STRONGLINE’S MONEY FOR NOTHING 4 27 1,30 % 29 % 0 0 8 60 terve terve terve

12 FORT KNOX BELLA MARE 3 25 1,21 % 30 % 0 0 3 25 kantaja terve terve

13 PIRRIINAN THUNDERBIRD 4 25 1,21 % 31 % 0 0 4 25 terve terve  

14 COUNTRYLOVE’S WET’N’WORKING 3 24 1,16 % 32 % 25 186 33 253 terve terve terve

15 WINDLEAF CASTLE CLASH 3 24 1,16 % 33 % 0 0 4 29 terve terve kantaja

16 MASTERKEY’S FIX JOEL 3 23 1,11 % 35 % 0 0 7 49 terve   

17 BLACKTHORN KAMIL 3 22 1,06 % 36 % 6 42 14 91 terve terve  

18 WATERLINE’S PISTACHIO NOUGAT 3 22 1,06 % 37 % 0 0 13 86 terve terve terve

19 NAMUSILLAN TULINUOLI 3 22 1,06 % 38 % 0 0 10 79 terve terve  

20 STRONGLINE’S MASTER OF DISASTER 3 22 1,06 % 39 % 1 7 9 59 terve terve kantaja

21 STRONGLINE’S ROSCO 4 22 1,06 % 40 % 0 0 4 22 terve terve terve

22 FLAMING VOLCANO Z GRODU HRABIEGO MALMESBURY 3 21 1,01 % 41 % 0 0 3 21 terve terve terve

23 QUBBLING’S PART TIME LOVER 3 20 0,97 % 42 % 0 0 4 28 kantaja kantaja terve

24 BLOOMWOOD ROYAL MAJOR GLOBTROTTER 3 20 0,97 % 43 % 0 0 3 20 terve terve terve

25 TORNADO EAGLES PANTHER 2 19 0,92 % 44 % 0 0 2 19   

26 LEKKING CLOVER ASTRO 2 18 0,87 % 45 % 0 0 2 18    

27 BLACKTHORN VERTTI 2 17 0,82 % 45 % 0 0 3 26 terve terve  

28 STARCREEK NIRVANA 2 17 0,82 % 46 % 0 0 2 17    

29 UPWARDS UP ALL NIGHT 3 16 0,77 % 47 % 6 39 9 56 terve terve terve

30 CYNHINFA HAMIK 2 16 0,77 % 48 % 0 0 3 25    

31 STRONGLINE’S VICEGUY 4 16 0,77 % 49 % 0 0 5 22 terve terve terve

32 BLACKBOUND DARWEN 2 16 0,77 % 49 % 0 0 2 16    

33 MOULDHILL’S TOO HOT TO HANDLE 2 16 0,77 % 50 % 0 0 2 16 kantaja terve terve

https://www.labradori.fi/jalostus/terveys/geenitestit/
https://www.labradori.fi/jalostus/terveys/geenitestit/
https://www.labradori.fi/jalostus/terveys/geenitestit/
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1 FOLLIES MON ONCLE 2005 53 359 359  687 211 22 59% 10% 211 20 59% 9% 174 1 48% 0% 6 38 52

2 COUNTRYLOVE’S 
WET’N’WORKING 2010 32 246 246 24 186 82 25 33% 30% 82 1 33% 1% 67 8 27% 12% 1 15 6

3 FOLLIES TASSO 2005 32 210 210 241 114 20 54% 18% 113 19 54% 17% 78 1 37% 1% 7 48 27

4 MALLORN’S RING MY 
BELL 2010 32 206 204 0 257 104 10 51% 10% 105 10 51% 10% 71 4 35% 6% 10 59 41

5 ADVENTURER’S ERA-
SE’N REWIND 2009 37 194 194 14 88 63 8 32% 13% 63 2 32% 3% 44 2 23% 5% 2 46 16

6 MILTRA’S CAPTAIN 
MORGAN 2009 30 212 194 30 182 98 3 46% 3% 98 9 46% 9% 75 8 36% 11% 8 18 9

7 MALLORN’S AINT 
MIZBEHAVIN 2006 33 187 185 310 100 37 54% 37% 100 12 54% 12% 71 1 38% 1% 6 38 24

8 NAIKEN XAVIER 2008 28 182 182 0 234 99 11 54% 11% 99 12 54% 12% 79 5 43% 6% 7 43 28

9 WATERLINE’S HOUSE 
BLEND 2014 25 177 177 43 0 35 15 20% 43% 35 9 20% 26% 20 0 11% 0% 3 35 6

10 MAMBRINOS BLACK CAP 2013 23 164 164 70 91 5 55% 5% 91 11 55% 11% 64 1 39% 2% 1 23 6

11 MALLORN’S ROMEO 2004 23 201 151 878 91 20 46% 22% 90 15 45% 17% 55 3 36% 5% 6 40 27

12 EAGLE’S PLAYMATE 2008 21 150 150 0 162 27 6 18% 22% 27 4 18% 15% 23 0 15% 0% 2 21 4

13 NALLELAAKSON 
BENJAMI 2005 20 148 148 13 35 11 26% 32% 35 4 26% 12% 20 3 13% 15% 3 29 6

14 ADVENTURER’S U-RE-
CKON 2008 23 138 138 0 251 84 7 61% 8% 84 8 61% 10% 77 2 56% 3% 11 49 28

15 SASKIAN NO MORE 2010 23 133 133 0 53 81 18 61% 22% 81 2 61% 2% 48 3 36% 6% 5 22 12

16 SIIMLINE’S TEXAS 
RANGER 2008 19 132 132 6 70 75 23 57% 31% 74 8 56% 11% 43 5 33% 12% 6 29 12

17 WATERLINE’S STRAC-
CIATELLA 2010 19 129 129 11 133 59 20 46% 34% 59 9 46% 15% 46 8 36% 17% 5 50 14

18 MACITA’S INDY CA-
RACAS 2009 21 125 125 39 57 38 6 30% 16% 38 7 30% 18% 29 1 23% 3% 5 44 10

19 STRONGLINE’S 
DALWHINNIE 2004 19 200 123 245 107 15 54% 14% 106 22 53% 22% 78 5 63% 6% 8 21 14

20 WATERLINE’S LE PETIT 2010 17 119 119 0 98 73 11 61% 15% 73 11 61% 15% 56 7 47% 12% 2 22 7

21 ADVENTURER’S LANSON 2007 19 117 117 0 42 30 13 26% 43% 30 8 26% 27% 25 2 21% 8% 2 43 10

22 ANNUAL’S NICE DEVICE 2007 19 116 116 0 211 47 14 41% 30% 48 4 41% 8% 29 8 25% 28% 8 58 21

23 SEAWIND POLISH POKER 2010 19 116 116 188 64 8 55% 12% 64 6 55% 7% 49 0 42% 0% 14 47 16

24 BLACKTHORN BION 2007 19 108 108 0 200 73 10 68% 14% 72 2 67% 3% 57 2 53% 4% 60 0 0

25 LABRY BERRY NAME OF 
WINNER 2014 18 107 107 89 0 16 5 33% * 15 2 33% * 8 0 7% * 1 13 2

26 LORESHO LIBERTY 2002 14 244 105  388 113 22 46% 19% 113 25 46% 22% 88 9 36% 10% 5 20 15

27 LUCKY MY ANGEL 
TOUCH 2007 16 103 103 0 151 63 15 61% 24% 63 12 61% 19% 55 3 53% 5% 10 42 18

28 ADVENTURER’S UMP-
TEENTH TIME 2008 16 103 103 129 39 15 38% 39% 39 8 38% 20% 26 0 25% 0% 1 33 7

29 ADVENTURER’S MISSION 2013 14 103 103 12 12 35 7 34% 20% 35 5 34% 14% 34 1 33% 3% 0 14 1

30 MALLORN’S KEEPS 
GETTIN’ BETTER 2013 16 102 102 50 8 14 5 14% 36% 14 0 14% 0% 5 0 5% * 2 36 4

29 UPWARDS GOODWILL 
GUNNAR 2003 14 127 101 351 66 11 52% 17% 65 6 52% 10% 54 2 43% 4% 15 39 17

30 LUCKY MY BORN FREE 2003 13 145 101 264 88 25 61% 29% 86 8 59% 9% 77 5 53% 6% 6 44 15

31 A SENSE OF PLEASURE 
I’M A JOKER 2010 18 98 98 202 61 21 62% 35% 62 44 63% 6% 47 0 48% 0% 2 29 8

32 SHADOWBROOK’S BET 
ON IT 2007 18 98 98 162 68 15 69% 22% 68 11 69% 11% 59 2 60% 3% 3 36 17

33 ADVENTURER’S TAIT-
TINGER 2005 15 99 99 338 58 14 59% 23% 59 9 60% 16% 49 3 50% 6% 13 52 23

34 MEMENTOS MARIO 2007 14 98 98 270 66 16 67% 25% 65 8 66% 13% 57 0 58% 0% 8 46 18

35 ODOROSAS BON 
VOYAGE 2008 19 97 97 0 145 51 18 53% 35% 51 8 53% 16% 43 8 44% 19% 7 23 7

36 ADVENTURER’S KING 
AND I 2013 16 97 97 25 19 33 7 34% 21% 33 1 34% 3% 24 2 25% 8% 0 19 4

37 QUEIJEIRO DOLCE 
GABBANA 2012 16 97 97 19 32 7 33% 16% 32 2 33% 6% 19 0 20% 0% 9 23 7

38 MAMBRINOS FAIR PLAY 2014 15 97 97 97 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0

39 LINJOR SHAKESPEARE 2006 12 92 92 0 89 53 13 58% 25% 53 22 58% 42% 42 2 46% 5% 12 22 8

40 BLACKTHORN KAMIL 2011 14 91 91 16 42 55 2 60% 4% 55 5 60% 9% 30 1 33% 3% 36 0 0

41 FOLLIES DON BASILIO 2015 14 91 91 91 0 0 0 0% * 0 0 0% * 0 0 0% * 0 0 0

42 SIDEWILD NORTHERN 
FROST 2008 13 90 90 0 80 57 9 63% 16% 57 3 63% 5% 42 5 47% 12% 11 20 5

43 SASKIAN AKELA 2006 13 90 90  54 47 9 52% 19% 47 2 52% 4% 34 1 38% 3% 10 50 12

44 JUMMI-JAMMIN FRAN-
KENSTEIN 2003 12 98 90  290 75 5 77% 6% 74 5 76% 6% 50 1 51% 2% 38 15 5

45 UPWARDS JOHN WAYNE 2006 14 85 85 77 61 7 72% 14% 60 4 71% 7% 52 0 61% 0% 8 39 11

46 WATERLINE’S PIS-
TACHIO NOUGAT 2015 12 84 84 22 0 24 3 29% 12% 24 1 29% 4% 18 0 21% 0% 0 41 7

47 RUSHBRIGG NORTON 2009 11 83 83 0 116 74 8 89% 11% 74 9 89% 12% 59 4 71% 7% 63 0 0

48 GREENWOOD LODGE 
JOYFUL THIJMEN 2007 15 79 79 0 115 28 11 35% 39% 28 2 35% 7% 18 2 23% 11% 0 11 2

49 MALLORN’S CAPUCCINO 2004 12 99 79 98 46 15 47% 33% 46 4 47% 9% 32 9 32% 28% 4 33 8

50 CANNONPOWDER 
DREAM LOVER 2004 10 109 79 84 31 5 28% 16% 31 9 28% 29% 23 4 21% 17% 0 18 4

51 NAMUSILLAN TULI-
NUOLI 2012 10 79 79 9 0 27 8 34% 30% 26 2 33% 8% 2 0 3% * 19 0 0

52 MALLORN’S MR VAIN 2012 11 78 78 0 23 37 7 47% 19% 37 5 47% 14% 19 4 24% 21% 6 57 13

53 STRONGLINE’S DISTRICT 2003 11 77 77 60 44 12 57% 27% 44 7 57% 17% 36 1 47% 3% 16 32 9

54 DEVONSHIRES LONDON 
EDITION 2009 13 75 75 76 65 16 76% 27% 64 5 74% 8% 43 3 50% 7% 19 56 20

55 EAGLE OWL’S EPIMET-
HEUS 2004 12 83 75 188 50 1 60% 2% 50 7 60% 14% 36 0 47% 0% 31 0 0

56 POLARFISCHER BRANDO 2005 11 75 75 176 58 10 77% 17% 58 6 77% 10% 43 3 56% 7% 53 0 0

57 LENCHES WORDSWORTH 2006 11 75 74 92 30 15 40% 50% 30 8 40% 27% 25 0 34% 0% 3 40 6

58 MUISTOKAS YLKÄ 2008 10 74 74 0 54 23 1 31% 4% 23 3 31% 13% 13 3 18% 23% 3 0 0

59 YÖLINNUN FAARAO 2003 11 103 73 0 67 9 4 9% * 9 1 9% * 5 0 7% * 0 0 0

60 COUNTRYLOVE’S CHOO-
SE ME 2001 11 125 72 0 177 49 19 40% 38% 47 16 38% 34% 30 3 24% 10% 9 26 10

61 SATUKARTANON 
BATMAN 2002 10 72 72 0 74 25 3 32% * 25 2 35% * 19 0 2% * 14 0 0

62 MAMBRINOS ESQUIRE 2014 11 70 70 0 7 30 3 43% 10% 30 14 43% 47% 22 0 31% 0% 3 42 8

63 PALABRAS QUIBBLE 2004 10 78 69 0 16 29 7 37% * 28 8 36% * 19 4 24% * 12 20 3

64 STRONGLINE’S MR 
BEAN 2007 12 67 67 6 78 42 7 63% 17% 40 11 60% 28% 30 4 45% 13% 16 47 9

65 LORESHO WANGWAN-
GBLUES 2004 10 84 66 0 72 20 5 24% * 20 3 24% * 15 2 18% * 1 13 2

66 FLASH OF DUKEFIELD 2007 9 66 66 0 81 51 15 77% 29% 50 5 76% 10% 39 2 59% 5% 56 0 0

67 DICKENDALL PEACE-
KEEPER 11 65 65 0 128 26 3 39% * 26 1 39% * 20 0 31% 0% 6 52 12

68 MOULDHILL’S KIND 
OF KISS 2011 9 65 65 0 60 51 12 78% 24% 50 7 77% 14% 47 13 72% 28% 23 41 13

69 HAVULINNUN PEDI 2008 9 65 65 9 10 6 0 9% * 5 0 8% * 3 1 5% * 5 0 0

70 STENVEYZ MAN-
GO-MANGO 2009 9 64 64 8 11 37 14 58% 38% 37 4 58% 11% 24 1 38% 4% 2 35 7

71 ETTINSMOOR GOLDEN 
EAGLE 2011 8 63 63 8 25 36 1 57% 3% 36 5 57% 14% 13 3 21% 23% 24 0 0

72 LORCA’S LEO MESSI 2010 9 62 62 0 12 16 2 26% 12% 15 3 24% 20% 7 0 11% 0% 3 0 0

73 ÄLVGÅRDENS STAR RUBY 2005 11 61 61 0 136 59 6 84% 10% 59 4 84% 7% 52 7 74% 13% 34 28 11

74 RHYPYKER EROS OF 
HIETSUN 2004 8 80 60 192 54 3 68% 6% 54 5 68% 10% 43 2 54% 5% 55 0 0

75 STRONGLINE’S MONEY 
FOR NOTHING 2014 8 60 60 27 0 11 1 18% 9% 11 2 18% 18% 0 0 0% * 0 11 1

76 STRONGLINE’S MAS-
TER OF DISASTER 2014 9 59 59 17 7 25 4 42% 16% 25 3 42% 12% 23 0 39% 0% 3 39 7

77 APRILMIST UP-TO-DATE 2012 7 59 59 8 22 27 1 46% 4% 27 5 46% 19% 21 2 36% 10% 2 30 3

78 MASTERKEY’S SEEKER OF 
MERGANSER 2006 9 59 59 75 26 8 44% * 25 7 42% * 13 0 22% * 19 0 0



79 BALNOVA ASTON 
MARTIN 2001 8 88 58 41 32 13 36% 31% 31 4 35% 12% 17 2 19% * 2 19 4

80 RUBENS HERBU ZADORA 2012 9 57 57 0 44 19 2 33% 11% 19 0 33% 0% 13 2 23% 15% 2 43 3

81 MINAROS EASY TO 
CATCH 2009 8 57 57 0 60 24 2 42% 8% 24 4 42% 17% 20 0 35% 0% 9 17 2

82 JUMMI-JAMMIN ROBERT 
DE NIRO 2008 7 57 57 0 26 27 11 47% 41% 26 3 46% 12% 17 1 30% 6% 21 0 0

83 SIRMAKAN FANFAARI 2005 9 56 56 39 37 2 66% 5% 37 1 66% 3% 21 2 38% 10% 34 0 0

84 UPWARDS UP ALL 
NIGHT 2012 9 56 56 9 39 34 2 61% 6% 33 6 59% 18% 26 0 46% 0% 12 5 1

85 REMINDS TWEED 2007 7 56 0 101 42 0 75% 0% 42 3 75% 7% 35 1 62% 3% 48 0 0

85 HYSPIRE HOUDINI AT 
ADVENTURES 2006 9 55 55 0 27 26 2 47% 8% 26 3 47% 12% 12 0 22% 0% 4 7 1

86 REMINDS JUSTIN BLACK 2005 8 55 55 119 42 7 76% 7 42 3 76% 6 29 1 53% 3 44 0 0

87 BRIDGECORNER’S FAKIR 2003 8 75 55 83 20 6 27% * 20 2 27% * 18 0 24% * 0 0 0

88 TIIGIRA INGUS 2010 8 55 55 28 7 3 0 5% * 3 1 5% * 2 0 4% * 0 0 0

89 BLACK BET’S KREIVI 2002 7 95 55 76 31 9 33% 29% 30 10 32% 37% 23 6 22% 26% 5 22 5

90 ROSEMADE IPPOLITO 2011 8 52 52 0 3 17 6 33% 35% 17 6 33% 35% 7 0 13% 0% 4 50 4

91 PALABRAS OZONE FREE 2003 9 51 51 116 21 5 41% * 21 2 41% * 13 0 25% * 6 54 7

92 TALIMAR MALLORNS 
STORM WARNING 2004 7 127 51 72 45 18 35% 40% 45 9 35% 19% 30 0 24% 0% 6 29 12

93 LEKKING AFTER SNEEZY 2010 7 51 51 0 17 26 3 51% 12% 26 1 51% 4% 20 4 39% 20% 33 0 0

94 OCTOBER’S MARIO 2015 7 51 51 34 0 5 0 10% 0% 5 0 10% 0% 4 0 8% * 0 50 1

95 NIGHT CLUB BELLA 
MARE 2013 9 50 50 8 4 13 2 26% 15% 13 3 26% 23% 5 1 10% 20% 0 40 2

96 MOULDHILL’S HOT 
ADVENTURER 2009 7 50 50 9 39 16 5 32% 31% 16 5 32% 31% 9 0 18% 0% 10 18 2

97 CHESLABBEN ON 
DISPLAY 2008 6 50 50 0 24 8 2 16% 25% 8 5 16% 62% 6 0 12% 0% 0 29 2

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

UROKSEN TIEDOT HARMAALLA FONTILLA Ei rekisteröityjä pentuja v. 2017

UROKSEN TIEDOT MUSTALLA FONTILLA Rekisteröityjä pentuja v. 2017

UROKSEN TIEDOT VAALEALLA PUNAISELLA TAUS-
TALLA

Ei-metsästyslinjainen uros, jonka jälkeläismäärä on ylittänyt monimuotoisuutta ylläpitävän rajan 
2% (161), tai toisen polven jälkeläismäärä on ylittänyt rajan 4% (321)

UROKSEN TIEDOT TUMMALLA PUNAISELLA TAUS-
TALLA

Ei-metsästyslinjainen uros, jonka jälkeläismäärä on ylittänyt monimuotoisuutta ylläpitävän rajan 
3% (241), tai toisen polven jälkeläismäärä on ylittänyt rajan 6% (481)

UROKSEN TIEDOT VAALEALLA VIHREÄLLÄ TAUS-
TALLA

Metsästyslinjainen uros, jonka jälkeläismäärä on ylittänyt metsästyslinjaisten koirien monimuo-
toisuutta ylläpitävän rajan 2% (40) tai toisen polven jälkeläismäärä on ylittänyt rajan 4% (80)

UROKSEN TIEDOT TUMMALLA VIHREÄLLÄ TAUS-
TALLA

Metsästyslinjainen uros, jonka jälkeläismäärä on ylittänyt metsästyslinjaisten koirien monimuo-
toisuutta ylläpitävän rajan 3% (60) tai toisen polven jälkeläismäärä on ylittänyt rajan 6% (120)

Kennelliitto on päivittänyt jalos-
tusstrategiansa vuosille 2018-
2022. Jalostusstrategia ei ole 

määräys, lähinnä se on ohje, suunnitel-
ma siitä, miten saavutetaan päämäärä 
Kennelliiton arvojen mukaisesti terve, 

hyvinvoiva ja yhteiskuntakelpoinen koi-
ra. Se on pohjana kaikessa SKL:n jalos-
tusohjeissa ja määräyksissä, ne eivät voi 
olla ristiriidassa strategian kanssa. Siltä 
kannalta tämä vaikuttaa myös labrado-
rien jalostukseen – mm. kaikki tulevat 

SKL:n rekisteröintimääräykset ja jalostus-
tieteellisen toimikunnan (JTT) päätökset 
tulevat perustumaan tähän strategiaan. 

Ohessa yhteenveto strategian sisällöstä ja sii-
tä, mitä se tarkoittaa rodussamme. 

KEnnELLiiton yLEinEn 
jaLostusstratEgia vs. 
LabradorinnoutajiEn 
jaLostus



stratEgian 
tavoittEEt: 

1. Perinnöllisen edistymisen saavuttami-
seksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat 
rodun keskitasoa parempia halutuissa 
ominaisuuksissa. 

Tämän toki pitäisi olla itsestään selvää 
kasvattajille. Ja oikeastaan tämä tavoite 
saavutetaan melko helposti. Jokaisen astu-
tettavan nartun kohdalla kasvattajan tulisi 

tehdä seuraava testi, esittää itselleen kolme 
tärkeää kysymystä: 

”Mikä juuri tässä nartussa on niin hyvää, 
että haluan pennuttaa sen?” Toki tulee olla 
myös rehellinen itselleen. Ja jos löytää kysy-
mykseen vastauksen, seuraava kysymys on 

”Mitä ominaisuuksia haluaisin parantaa 
tässä nartussa?” Tästä alkaa uroksen haku. 
Ja se uros ei välttämättä ole juuri se kaverin 
uros, jota on totuttu käyttämään ja kaikki 
muutkin sitä käyttävät… Ja kun uros on löy-
tynyt, kannattaa vielä esittää itselleen se vii-
meinen kysymys: 

”Ottaisinko itse tästä pentueesta pennun?” 
Jos vastaus on kyllä, astuta.

Valitettavasti rotumme suosio on suuri, 
rekisteröinnit ovat vuosi vuodelta kasvaneet 
ja nyt viime vuonna lyötiin kaikkien aikojen 
rekisteröintiennätys. Koska pentujen kysyntä 
on suuri, käytännössä yksikään kasvattaja ei 
joudu pitämään kotonaan yli-ikäisiä pentuja, 
vaan niille löytyy ostaja luovutusikäisenä tai 
heti sen jälkeen. Tämä ruokkii myös kaupallis-
ta kasvatusta. Tällöin jalostuskoirien laatu on 
minimitasoa, koirilla ei muita tuloksia, kuin 
pakolliset lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset ja 
silmätarkastukset tehtyinä. Eivätkä nekään 
ole olleet välttämättä priimaa, vaan esim. 
tuloksettomia C-lonkkaisia koiria on käytetty 
varsin huolettomasti jalostukseen – onhan se 
ollut ns. ”sallittua” – niinhän tekevät muutkin. 
Tästä ajattelutavasta on päästävä eroon.

2. Jalostukseen soveltuva koira on ro-
dunomainen sekä ulkomuodoltaan että 
käyttäytymiseltään eikä sillä ole arkielämää 
haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia. 

Riippumatta siitä, kasvatetaanko met-
sästyslinjaisia vai ei-metsästyslinjaisia koi-
ria, terveys ja luonne ovat aina tärkeimmät 
kriteerit, eikä niiden suhteen tulisi sallia 
kompromisseja. Kuka haluaa koiran, joka on 
äärettömän kaunis, mutta niin ujo, ettei sitä 
voi viedä takapihaa pidemmälle – tai äärettö-
män hyvä metsästyskoira, mutta sen rakenne 
ei vaan kestä metsästyskäyttöä ilman, että se 
ontuu viikon joka metsästysreissun jälkeen? 
Puhumattakaan koirasta, joka saa hiivatuleh-
duksen korviin pienestäkin keksimurusesta, 

jonka mummo kyläillessään salaa ujuttaa 
pöytäliinan alta …

Allergiat ja atopiat ovat lisääntyneet rodus-
samme ja niihin tulee suhtautua hyvin vaka-
vasti varsinkin jalostuskoirilla. Labradorin pitää 
pystyä syömään muutakin, kuin luomuken-
gurun tai yksisarvisen lihaa ilman että se joko 
ripuloi tai raapii itsensä verille. Allergista tai 
atooppista koiraa ei pidä käyttää jalostukseen.

Rodun käyttötarkoitus tulisi pitää koko 
ajan jalostuksessa. Noutavan lintukoiran pi-
tää pystyä uimaan luonnonvesissä ilman, että 
koira vielä erikseen pestään uimisen jälkeen 
ja kuivataan. Sen on voitava olla märkä koko 
päivän, ilman että iho tulehtuu ja märkii. Lab-
radori ei saa olla liian raskas ja matalajalkai-
nen, jolloin sillä on vaikeuksia selvitä soises-
sa maastossa - toisaalta se ei myöskään saa 
olla liian kevytrakenteinen ja ohutturkkinen. 
Se on jalostettu kestävään työskentelyyn, ei 
vinttikoiramaiseen vauhtiin, näyttäviin hyp-
pyihin ja äkillisiin käännöksiin. Labradori ei 
myöskään saa olla niin iso, ettei se mahtuisi 
veneeseen metsästäjän kaveriksi.

3. Jalostukseen käytettävä koira on hyvä-
hermoinen ja sillä tulee olla riittävä kyky 
selvitä arkipäivän tilanteista. Näin sen to-
dennäköisyys periyttää jälkeläisilleen joka-
päiväistä elämää hankaloittavia ja hyvin-
vointia alentavia luonneominaisuuksia, on 
mahdollisimman pieni. 

Labradoreja luonnetestataan hyvin vähän. 
Jalostuskoirien luonteesta ei ole juurikaan 
muuta tietoa, kuin koiran omistajan antama 
joskus hyvin subjektiivinen käsitys. Olisi tär-
keää, että varsinkin jalostusurokset kävisivät 
säännöllisesti näyttelyissä/kokeissa, jotta nii-
den luonnetta ja käyttäytymistä voitaisiin arvi-
oida ulkopuolisen silmin tutun kotiympäristön 
ulkopuolella. Yksittäisen nartun jälkeläismäärä 
on niin pieni, että se ei pysty rotua pilaamaan, 
mutta urosten jälkeläismäärät ovat joissain ta-
pauksissa niin suuria, että vaikutus rotuun on 
aivan eri luokkaa, kuin nartulla – varsinkin, jos 
uros onnistuu periyttämään jälkeläisiä vielä 
toisessakin sukupolvessa.

Labradorin pitää pystyä selviytymään 
tilanteista, esim. bussin ohiajamisesta, äkil-
lisistä rämähdyksistä tai tuulen viskomasta 
muovipussista ilman että siltä menee toi-
mintakyky. Jalostuskoira on tasapainoinen 
ja osaa rauhoittua myös yksin ollessaan. Lab-
radori on melko hiljainen rotu, se ei hauku 
jatkuvasti, ulise ja vikise. Pennut voivat kas-
vuvaiheessa pureskella mattoja, kenkiä ym., 
mutta aikuinen koira ei saa purkaa turhautu-
mistaan paikkojen tuhoamiseen tai jatkuvaan 
haukkumiseen. Eroahdistuskoira ei ole jalos-
tuskoira. Sen hermorakenne ei ole riittävän 

tasapainoinen. Aggressiivista koiraa ei tule 
käyttää jalostukseen.

4. Vakavien, koiran hyvinvointiin vaikutta-
vien vikojen ja sairauksien leviäminen este-
tään. Vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan 
käyttää jalostukseen, kun kyse on sairauk-
sista, jotka aiheuttavat koiralle kipua tai 
epämukavuutta tai muuten rajoittavat koi-
ran lajityypillistä elämää. 

Eläinsuojelulaissa sanotaan: ”Sellainen 
eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttä-
minen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä 
taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle 
tai hyvinvoinnille, on kielletty.”

Tähän lausekkeeseen vedoten on kiel-
lettyä esim. parittaa kaksi saman sairauden 
kantajaa keskenään, jolloin voi syntyä sairaita 
pentuja. Myös kantajan käyttö testaamatto-
malle voi tuottaa sairaita pentuja, joten myös 
se on kiellettyä. 

Geenitestit ovat nykypäivää labradorien 
jalostuksessa. Jos vialle tai sairaudelle on 
olemassa geenitesti, sitä tulisi käyttää apuna 
estämään sairaiden koirien syntyminen. Gee-
nitestillä ei ole tarkoitus karsia sairausgeeniä 
nopeasti pois kannasta, vaan mahdollistaa 
kantajien jalostuskäyttö ja siten ylläpitää mo-
nimuotoisuutta.

Jalostuskoirat tulee geenitestata, jollei 
muutoin esim. vanhempien tai sukutaulun 
perusteella pystytä pois sulkemaan tiettyjä 
geneettisiä sairauksia.  Metsästyslinjaisilla 
labradoreilla näitä on prcd-PRA, CNM, EIC ja 
MDF/SD2, ei-metsästyslinjaisilla prcd-PRA, 
EIC ja HNPK.

Kantajakoirien käyttäminen on mahdollis-
ta, kun toisena kumppanina on ko. sairauden 
suhteen terve koira. Myös jonkin sairauden 
suhteen geneettisesti sairaan koiran käyttä-
minen on mahdollista, mikäli se on oireeton 
ko. sairauden suhteen ja muilta ominaisuuk-
siltaan ”virheetön” ja parituskumppanina on 
ko. sairauden suhteen terveeksi testattu yk-
silö. Varsinkin kantajaurosten käyttö on suo-
siteltavaa ym. edellytyksin terveille nartuille. 
Labradorinnoutajakerho maksaa toistaiseksi 
narttujen geenitestauksesta kannustusrahaa 
tietyin edellytyksin, tästä on lisätietoja rotu-
järjestön internet-sivuilla.

Koira, joka on operoitu jonkin vian/sai-
rauden vuoksi, tulisi jättää pois jalostuksesta. 
Esim. olkanivel/kinnerongelmat ja polven ris-
tisidevammat ovat tällaisia. Osa on varmasti 
ns. traumaperäisiä, mutta ei voida sulkea pois 
sitä mahdollisuutta, että nivelessä olisi ollut 
jokin rakenteellinen heikkous (OCD?), joka 
on altistanut nivelen vammalle.   Rodussa 
esiintyy ristisidevammoja, jotka vaativat leik-
kaushoidon. Usein myös toinen polvi joudu-

taan operoimaan jonkin ajan kuluttua – toi-
puminen on pitkä ja leikkauskustannukset 
nousevat useisiin tuhansiin euroihin. Polven 
avoimet kulmaukset altistavat ristisidevam-
moille, samoin tietyt suvut tuntuvat olevan 
alttiimpia ristisidevammoille. 

5. Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka 
pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoi-
tamaan pentujaan. 

Terveyskyselyn mukaan varsinkin ei-met-
sästyslinjaisten labradorien pentueissa kuo-
lee pentuja 70 % pentueissa. Vastaava luku 
metsästyslinjaisilla on 20 %.  Silti rodun kes-
kimääräinen pentumäärä on 6-7 pentua/
pentue. Linjojen erot voivat selittyä sillä, että 
ei-metsästyslinjaiset nartut ovat harvem-
min vastaavassa fyysisessä kunnossa, kuin 
metsästyslinjaiset nartut. Samoin syntyvien 
pentujen koossa on eroa, metsästyslinjaisilla 
labradoreilla pennut syntyvät pienempinä, 
jolloin synnytys on helpompi. Ei-metsästys-
linjaisten narttujen huonompi fyysinen kunto 
ja iso pentue kookkaine pentuineen venyt-
tävät synnytystä. Polttoheikkoutta ei voida 
myöskään pois sulkea, varsinkin synnytyksen 
pitkittyessä. On tietysti eri asia, jos poltto-
heikkous johtuu esim. kuolleesta pennusta. 
Kuollut pentu ei stimuloi synnytyskanavaa 
samalla tavoin kuin elävä liikkuva pentu, jo-
ten poltot ovat heikompia ja tällöin voidaan 
joutua turvautumaan eläinlääkärin antamaan 
synnytysapuun. Samoin, mikäli synnytysvai-
keudet johtuvat sikiön väärästä asennosta tai 
poikkeuksellisen suuresta pennusta, voidaan 
joutua leikkauspöydälle. Mutta mikäli keisa-
rinleikkaukseen päädytään sen vuoksi, ettei 
narttu lainkaan kehitä synnytyspolttoja, ei 
sitä enää tule astuttaa.

Pääsääntöisesti labradorit tiinehtyvät hel-
posti, synnyttävät suuria pentueita, vaikka 
osa pennuista kuoleekin. Nartut myös hoita-
vat pentujaan hyvin.

6. Jalostukseen käytetään mahdollisimman 
pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. 
Koiran elinikää ei turhaan pitkitetä tervey-
den ja hyvinvoinnin kustannuksella. 

Koiran omistaja voi halutessaan tallen-
taa koiran kuolinpäivän ja kuolinsyyn Koira-
Net-tietokantaan. Kuolinajan tallentaminen 
on suositeltavaa, siitä voidaan vetää monia 
johtopäätöksiä koiran ja osittain myös sen 
suvun terveydestä ja eliniästä. Kannattaa hie-
man tutkiskella myös näitä seikkoja, kun hae-
taan jalostuskoiria. On sanomattakin selvää, 
että on parempi, kun koiran suvusta löytyy 
useita vanhuuteen kuolleita, kuin alle 1-vuo-
tiaina kuolleita, joille ei ole ilmoitettu kuolin-
syytä... Pitkäikäisestä suvusta oleva koira on 

todennäköisemmin terve ja myös hermora-
kenteeltaan oikea.

Usein ulkomaalaiset näyttelytuomarit 
ihastelevat suomalaisia veteraaniluokkien 
koiria. Suomessa on hyvin tavallista, että koi-
ria kasvatetaan pienessä mittakaavassa. Kas-
vattajalla saattaa olla kotona muutama koira 
joiden ikähaitari ulottuu pennusta veteraa-
niin. Vanhemmat koirat yleensä laitetaan ”te-
lakalle”, kun ne ovat saavuttaneet tuloksensa, 
valionarvot yms. ja jalostusurakin on jo taka-
na. Usein nämä koirat kaivetaan naftaliinista, 
kun ne saavuttavat veteraani-iän. Silloin niitä 
aletaan taas käyttää näyttelyissä. Labradori 
on kuitenkin kohtuullisen pitkäikäinen rotu, 
se voi olla upeassa kunnossa vielä yli 10-vuo-
tiaanakin ja kilpailla tasaväkisesti nuorempi-
en kanssa suurimmissakin näyttelyissä ihan 
korkeimmistakin sijoituksista. 

Kun ”vanhat” harrastajat usein kokoon-
tuvat pentu- ja junioriluokkien ääreen kat-
somaan, tulisi varsinkin uusien harrastajien 
seurata veteraaniluokkien koiria – siellä on 
mahdollisuus oppia tuntemaan niitä koiria, 
joita löytyy sieltä sukutauluista hieman kau-
empaa. Yksikään kuva tai video ei korvaa 
omien silmien antamaa informaatiota.  Ja 
mitä pidempi ”ura” koiralla on, sitä varmem-
min saa käsityksen koiran elinvoimasta. Koira, 
joka pystyy liikkumaan terveesti ja kantamaan 
itsensä vielä veteraaninakin on elinvoiman 
suhteen arvokkaampi, kuin vastaava juniori- 
tai nuortenluokan koira. Elinvoiman, mitä se 
kenties on jättänyt myös jälkeläisilleen…

7. Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun pe-
rinnöllinen monimuotoisuus. Rodun eri yksi-
löitä käytetään jalostukseen monipuolisesti. 

Mitä monimuotoisempi rotu on (= mitä 
laajempi jalostuspohja rodulla on), sitä 
useampia erilaisia versioita sillä on olemassa 
samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun 
yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, 
joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suo-
jaa monen perinnöllisen vian ja sairauden 
puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää 
myös immuunijärjestelmässä. Geenikirjon 
kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tuleh-
dussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja al-
lergioihin. 

Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yk-
sittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismääräl-
le labradorilla 2-3 % suhteessa rodun neljän 
vuoden rekisteröinteihin. Toisen polven jälke-
läisiä koiralla saisi suurilukuisissa roduissa olla 
korkeintaan 4-6 % suhteessa neljän vuoden 
rekisteröinteihin.

Labradorinnoutajalla tämä tarkoittaa, että 
koiralla saa koko elinaikanaan tällä hetkellä 
olla enintään 161(2%) / 241(3%) ensimmäi-

sen polven jälkeläistä (sukupolvessa 2014-
2017 rekisteröitiin 8033 koiraa). Toisen pol-
ven jälkeläismäärä saa olla enintään 321(4%) 
/ 481(6%).

Labradori on rotuna jakaantunut kahtia 
– tämä on koko maailmassa tunnustettu to-
siasia. Käytännössä rodussamme on kaksi eri 
linjaa, joita ei juurikaan pariteta keskenään 
satunnaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Metsästyslinjaisten koirien osuus on koko 
ajan kasvanut ja voidaan ajatella, että nykyi-
sin metsästyslinjaisia on kannastamme n. 
neljännes. Jos metsästyslinjaisia tarkastellaan 
”omana osanaan”, niitä on rekisteröity neljän 
vuoden aikana 2008 kpl. Tästä seuraa, että 
metsästyslinjaisilla ensimmäisen sukupolven 
metsästyslinjaisia jälkeläisiä saa koko elinai-
kanaan olla 40(2%) / 60(3%), toisen polven 
metsästyslinjaisia jälkeläisiä saa olla 80(4%) / 
120(6%). 

Kun eri linjoja ei juurikaan sotketa keske-
nään, olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa 
suuri osa urostilaston 2007-2017 koirista on 
monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta 
jo liikaa käytettyjä. Tässä lehdessä julkaistuun 
urosten jälkeläistilastoon 2007-2017 on mer-
kitty punaisella värillä ei-metsästyslinjaiset 
koirat ja vihreällä metsästyslinjaiset koirat, 
joiden jälkeläismäärä ylittää yo. rajat.

Listaukseen on otettu ne urokset, joilla 
v. 2007-2017 on ollut vähintään 50 pentua. 
Käytännössä siis kaikki listalle päässeet met-
sästyslinjaiset urokset ovat jo ylittäneet mo-
nimuotoisuutta ylläpitävän jälkeläisrajan. Nii-
tä toki voi vielä käyttää monimuotoisuuden 
kannalta, mutta silloin parituskumppanina 
tulisi olla ei-metsästyslinjainen narttu.

Kuinka ollakaan - nimenomaan allergioi-
den, tulehdussairauksien ja myös osittain 
autoimmuunisairauksien määrä rodussamme 
on kasvanut. 

Voidaankin todeta, että urosten liikakäyt-
tö on koko rodun ongelma, ei pelkästään 
ei-metsästyslinjaisten labradorien ongelma. 

8. Kennelliitto tukee ja tuottaa toimintaa, 
jolla pyritään tiedon lisäämiseen koiran pe-
rimästä, terveydestä ja sairauksista.

Kaikki järjestäytyneen koirantoiminnan 
piirissä olevat henkilöt pyrkivät lisäämään toi-
minnallaan yleistä koiratietoutta. Kennelliitto 
kouluttaa säännöllisesti kasvattajia, rotuyh-
distyksissä toimivia jalostusneuvojia, piirien 
aluekouluttajia ja kennelneuvojia. Kennelliit-
to ohjaa kasvattajia, koiranomistajia ja pen-
nunostajia etsimään koirien hyvinvointiin, 
jalostukseen ja hankintaan liittyvää tietoa 
rotujärjestöiltä ja kouluttaa eri alojen asian-
tuntijoiden avulla rotujärjestöjä ja näiden toi-
mihenkilöitä toteuttamaan tätä tehtävää. 



Kennelliitto pitää yhteyttä alan tutkijoihin 
ja eläinlääkäreihin ylläpitääkseen tietojaan 
ja osaamistaan koiranjalostukseen liittyvissä 
asioissa. Tärkeät, kasvattajien jalostusvalin-
toihin vaikuttavat uudet tutkimustulokset ja 
jalostusohjeet toimitetaan rotujärjestöille ja 
julkaistaan Kennelliiton julkaisufoorumeilla. 

Koiranet-jalostustietojärjestelmää paran-
netaan ja kehitetään. 

Jalostusstrategia on osana näyttely-, koe- 
ja kilpailutuomareiden koulutusta. 

Tässä suhteessa on odotettavissa yhä 
kriittisempää julkista suhtautumista koirien 
yleiseen terveyteen ja kaikkiin rakenteellisiin 
poikkeavuuksiin. Myös pennunostajat tie-
dostavat yhä enenevässä määrin pentueiden 
vanhempien mahdolliset terveysongelmat ja 
osaavat hakea tietoa tietokannasta. 

9. Yhteistyötä eläinlääkäreiden ja tutkijoi-
den kanssa tiivistetään. Myös eläinlääkärit 
tukevat omalla toiminnallaan jalostusstra-
tegian periaatteita ja tavoitteita. 

Jatkossa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että Kennelliitto kerää tietoja suoraan eläin-

lääkäreiltä. Eläinlääkärit voivat ilmoittaa esim. 
operoiduista koirista suoraan Kennelliitolle. 
Tosin on muistettava, että tämä voi tapahtua 
vain koiranomistajan suostumuksella! Ken-
nelliitto tulee yhä enemmän sekaantumaan 
rotujärjestöjen toimintaan terveyden ja koi-
rien hyvinvoinnin osalta. Mikäli rotujärjestö 
”ylenkatsoo” Kennelliiton ohjeistuksia ja jät-
tää niitä huomioimatta, Kennelliitto alkaa sa-
nella rekisteröintirajoituksia. 

10. Kennelliitto vaikuttaa Pohjoismaisen 
Kennelunionin ja FCI:n kautta kansainväli-
seen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi 
koiranjalostuksessa. Kansainvälisessä yhtei-
sössä toimitaan aina niin, että koirien terveys 
ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä päämääriä.

Jatkossa SKL tulee tekemään muiden 
Pohjoismaiden kanssa FCI:lle aloitteita mm. 
eri rotujen rotumääritelmien muuttamiseksi.  
Tämä koskee rotuja, joissa rotumääritelmissä 
määritellään terveyttä haittaavia ominaisuuk-
sia. Rotumääritelmissä tulee tavoitella raken-
netta, jolla vältetään pysyvä aukile, raajojen 
epänormaali asento, hampaiden epänormaali 

asento, silmien tai silmäluomien epänormaali 
koko ja muoto (entropion, ektropion, suuret 
pullistuneet silmät), hyvin pitkät korvat sekä 
nahan huomattava, terveyttä haittaava poi-
muuntuminen.

Tämä tuskin tulee koskemaan labradorin-
noutajia, mutta viesti on selvä – ollaan valmii-
ta puuttumaan jopa rotumääritelmiin, jollei 
jalostukseen saada muuten ryhtiä.

pEvisa-ohjELmaa 
2020-2024 
EnnaKoidEn
Labradorinnoutajakerhon jalostustyöohjeessa sanotaan ”Jalostukseen pyritään käyttämään mahdol-
lisimman korkealuokkaisia labradorinnoutajia ja siitosyhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon 
yksilöiden luonne ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. 
Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten 
ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun.” Tässä kokonaisuudessa lonkat ja kyynärpäät ovat yksi palapelin 
palanen. Tätä palasta ohjataan PEVISA-ohjelmalla.



Nykyinen PEVISA-ohjelmamme 
on voimassa enää ensi vuo-
den loppuun. Tänä vuonna 

meidän pitää päivittää JTO ja saada uusi 
PEVISA-ehdotus syyskokoukseen jäse-
nistön hyväksymistä varten. Uusi PEVI-
SA-ehdotus pitää olla Kennelliitossa tou-
kokuun 2019 puolivälissä 

Nyt kerättyjen tilastojen valossa näyttäisi siltä, 
että koko rodun lonkka- ja kyynärnivelterveys 
ratsastaa metsästyslinjaisten koirien parem-
malla nivelterveydellä verrattuna ei-metsäs-
tyslinjaisiin.  Oikeastaan  tämä on nähtävissä 
suoraan jo tässä lehdessä julkaistussa urosten 
jälkeläistilastossa 2007-2017, jossa on 
listattu kunkin uroksen jälkeläisten lonkka- 
ja kyynärnivelsairausprosentit. Ne puhuvat 
korutonta kieltä, siellä on jopa yli 40 % sai-
rausprosentteja paljon käytetyillä uroksilla…

Kun listataan tietokannasta koirat, jotka 
on rekisteröity 2007-2017, joiden lonkat ovat 
C tai paremmat ja kyynärnivelet 1 tai parem-
mat ja joiden lonkkaindeksi ja kyynärindeksit 
ovat 110 tai  paremmat, saadaan listaukseen 
740 koiraa (narttuja ja uroksia). Näistä 515  
(70%) koiraa on joko metsästyslinjaisia tai 
vähintään 75%-metsästyslinjaisia. Tämä myös 
tukee sitä, että rodun hyvä terveystilanne le-
pää paljolti nimenomaan metsästyslinjaisten 
koirien erinomaisella nivelterveydellä. 

Ei-metsästyslinjaisia koiria jää listaukseen 
225 koiraa, joista uroksia on 123 kpl, näistä-
kin suuri osa on ns. ”sekalinjaisia”. Ja huomat-
tavaa on, että tässä listauksessa tarkasteltiin 
VAIN lonkkia ja kyynärniveliä, kaikki muut ja-
lostuskriteerit (silmät, geenitestit, sukutaulu, 
luonne, ulkomuoto, koetulokset jne.) on tässä 
otoksessa sivuutettu.

Koiran omaan 
KuvaustuLoKsEEn 

pErustuva 
jaLostusmEnEtELmä

Olemme perinteisesti jalostaneet lonkkien 
ja kyynärnivelten terveyttä koirien omien 
kuvaustulosten perusteella. Vaikka meillä ei 
ole PEVISAan raja-arvoja laitettukaan, olem-
me kuitenkin ohjanneet jalostusta terveiden 
koirien käyttöön mm. pentuvälityssäännöillä. 
Pentuvälityssäännöissä sallitaan lievempien 
sairausasteiden käyttö tietyin rajoituksin. 

A ja B –lonkkaiset koirat on katsottu ns. 
”terveiksi” ja mikäli pentueen molempien 
vanhempien lonkkatulokset ovat välillä A-B, 
on yhdistelmä yleisesti katsottu lonkkien suh-
teen terveeksi ja hyväksi. Yleisesti on ajateltu, 
että tällaisesta pentueesta olevan pennun ris-
ki sairastua lonkkavikaan on matala. 

Mikäli koiran lonkkatulos on ollut C, olem-
me vielä hyväksyneet pentueen pentuvälityk-
seemme sillä ehdolla, että pentueen toisen 
vanhemman tulos on ollut A tai B (terve). On 
katsottu, että tällaisesta pentueesta olevan 
pennun riski sairastua lonkkavikaan on hie-
man korkeampi, kuin täysin terveistä van-
hemmista olevan pentueen pennun.

 D-lonkkaisen koiran pentuetta emme 

ole rodun pentuvälitykseen hyväksyneet. 
Näissä pentueissa pennun riski sairastua 
lonkkavikaan on jo selvästi suurempi. 

Kun pentueen molemmilla vanhemmilla 
on ollut 0/0-kyynärnivelet, on katsottu, että 
tällaisesta pentueesta olevan pennun riski 
sairastua kyynärnivelen OD:en on pieni. 

Vastaavasti, mikäli pentueen toisen van-
hemman kyynärniveltulos on 1 (0/1 tai 1/1), 
tulee pentueen toisen vanhemman olla kyy-
närniveliltään täysin terve (0/0), jotta pentue 
pääsee rodun pentuvälitykseen. Tällaisesta 
pentueesta syntyneen pennun riski sairastua 
OD:en on katsottu olevan suuremmaksi, kuin 
täysin terveistä vanhemmista syntyneen 
pentueen pennun.

Mikäli koiran kyynärniveltulos on ollut 2, 
pentuetta ei ole hyväksytty pentuvälitykseen.

Puhtaasti koiran omaan kuvaustulokseen 
perustuva jalostus on perua ajalta, jolloin 
meillä ei vielä ollut käytössä tietokantaa eikä 
oikeastaan muitakaan sähköisiä apuvälineitä. 
Koirien terveystuloksia julkaistiin vain labra-
dorilehdessä, oli äärettömän hankalaa seuloa 
eri lehdistä esiin urosten jälkeläisten kuvaus-
tuloksia tai koirien sisarusten kuvaustulok-
sia. Tänä päivänä pelkästään koiran omaan 
kuvaustulokseen perustuva menetelmä on 
ehkä kuitenkin jo vanhanaikainen. Voi miet-
tiä, kumpi oĺisi parempi jalostuskoira: 
•	koira, jonka oma kuvaustulos on A, mutta 

koiran sisarukset ovat  lähes kaikki lonkka-
vikaisia?

•	koira, jonka oma kuvaustulos on C, mutta 
kaikki sen sisarukset ovat tervelonkkaisia?

mitä on 
indEKsipohjainEn 

jaLostus?
Indeksi on matemaattisesti laskettu en-
nuste koiran jalostusarvosta jossakin tie-
tyssä ominaisuudessa. Koiran indeksiin 
vaikuttavat paitsi sen oma tulos, myös 
kaikki sukulaistulokset. 

pEvisa (pErinnöLLis-
tEn viKojEn ja sai-
rauKsiEn vastusta-
misohjELma) ja jto 

(jaLostuKsEn tavoitE-
ohjELma) 

Nykyinen voimassaoleva labradorinnoutajien 
PEVISA:

”Pentujen vanhemmista tulee astutus-
hetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyy-

närnivelkuvauslausuto sekä voimassaoleva 
silmätarkastuslausunto. Silmätarkastus-
lausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk 
vanhempi.”

Meillä ei siis tällä hetkellä ole rekisteröin-
nille raja-arvoja. Kennelliitto on  kuitenkin ra-
joittanut PEVISAamme Kennelliiton yleisellä 
rekisteröintiehdolla, jonka mukaan Kennel-
liitto ei rekisteröi pentuetta FI-rekisteriin, mi-
käli edes pentueen toisella vanhemmista on 
lonkka- tai kyynärniveltutkimuksissa asteikon 
huonoin tulos. Eli käytännössä rekisteröinnin 
raja-arvot ovat lonkissa D ja kyynärnivelissä 2. 

rodun nyKytiLannE
Olemme jalostustoimikunnassa käyneet läpi 
terveystilastojamme lonkkien ja kyynärnivel-
ten suhteen. Vaikka rodun kokonaistilanne 
näyttää siltä, että lonkka- ja kyynärniveltilas-
tomme näyttävät suorastaan erinomaisilta, 
totuus on karumpi. Olemme vasta pari vuotta 
erotelleet metsästyslinjaisia ja ei-metsästys-
linjaisia koiria tilastoissa. Tämä on ollut varsin 
työlästä, sillä metsästyslinjaisia koiria ei mi-
tenkään saa eroteltua tietokannasta suoralla 
haulla – kaikki tilastot pitää koota käsityönä. 

Jos halutaan kasvattaa pentuja, 
joiden lonkat ja kyynärnivelet 

odotusarvoisesti 
ovat terveet (vähintään B ja 0), 

pitää pentueen vanhempien 
indeksien keskiarvo 

olla vähintään 100 sekä 
lonkkien, että kyynärnivelten 

suhteen.



Kennelliitto laskee indeksit labradoreille 
lonkkien ja kyynärnivelten suhteen. Indeksi-
luvun suuruuteen vaikuttaa koiran oma ja sen 
lähisuvun kuvaustulokset (oma kuvaustulos, 
vanhempien kuvaustulokset, sisarusten ku-
vaustulokset emän ja isän puolelta ja koiran 
omien jälkeläisten kuvaustulokset),  joita ver-
rataan laskennassa mukana olleiden saman 
rodun koirien keskitasoon.

Indeksit päivittyvät parin kuukauden vä-
lein. Indeksi lasketaan jokaiselle koiralle, joka 
on kuvattu ja lausuttu Suomessa tai sillä on 
kuvattuja ja lausuttuja jälkeläisiä. 

Indeksiarvoltaan yli sadan koira on las-
kennallisesti ko. ominaisuuden suhteen ja-
lostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja 
alle sadan koira rodun keskiarvoa huonompi. 
Indeksin perässä on ilmoitettu suluissa pro-
senttiluku, joka on indeksin arvosteluvar-
muus. Mitä suurempi luku on (max.100 %), 
sitä varmempi indeksiluku on. Käytännössä 
suurimmat indeksivarmuusluvut rodussam-
me taitavat pyöriä siellä 80-90 % kieppeillä. 
Indeksiluku ei siis ole sama kuin koiran oma 
kuvaustulos! 

Viimeisimmän (helmikuu 2018) tiedon 
mukaisesti labradorien lonkkaindeksi 100 vas-
taa lukua 1,64 (kun A = 1 ja B = 2) ja kyynärin-
deksi lukua 0,17. Eli lonkissa lähempänä B:tä 
kuin A:ta ja kyynärpäissä lähempänä nollaa. 10 
pisteen ero vaikuttaa yhden pykälän lonkissa 
ja n. 20 pisteen ero yhden pykälän kyynärpäis-
sä. Eli karkeasti voidaan arvioida indeksin vas-
taavuutta kuvausasteisiin seuraavasti (huom! 
koiran kuvaustulos on eri asia, kuin indeksin 
antama arvo – koiralla voi olla A/A –lonkat, 
mutta silti sen lonkkaindeksi voi olla 80)

Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indek-
sien keskiarvo on yli 100 (tai summa yli 200), 
ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskita-
soa parempia. Kyseinen jalostettava ominai-
suus paranee rodussa vähitellen, jos jalostus-
yhdistelmien indeksit ovat systemaattisesti 
suurempia kuin 100.

Eli vielä suomeksi: 
Ja on muistettava, että kyseessä on vain 

ennuste, paljon voi vielä tapahtua pentujen 
kasvuaikana, samoin pentueen vanhempien 
indeksit voivat muuttua radikaalistikin ennen 
kuin pennut ovat kuvausikäisiä…

Kaikki tämä kuulostaa hienolta ja helpol-
ta jalostusmenetelmältä. Teoriassa. Kun vain 

dekseihin jne. 
Avoimuus ja kasvattajien ja yhdistyksen 

välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat edel-
leenkin tärkeimpiä arvojamme yhdistyksem-
me toiminnassa. Siksi olisi toivottavaa, että 
terveyden edistämisesta tulisi meidän kaik-
kien yhteinen projekti, josta olisimme yhdes-
sä päättämässä. Nyt on siis aika valmistella 
PEVISA-ohjelman jatko vuosille 2020-2024. 
Haluamme valmistella asian kunnolla ja avoi-
mesti. Haluamme, että asiaan pystytään kes-
kittymään  hyvissä ajoin, eikä keskustelua tar-
vitse enää käydä esimerkiksi syyskokouksen 
yhteydessä, jonne päivitetty JTO ja PEVISA on 
tarkoitus tuoda hyväksyttäviksi. Kuten sanot-
tu, PEVISA-ohjelma on vain yksi palanen ja-
lostustyön palapelissä. Tämä palanen on siinä 
mielessä tärkeä, että se on ainoa, joka vaikut-
taa suoraan rekisteröinnin ehtoihin ja johon 
myös rotujärjestön ulkopuolisella taholla, eli 
Kennelliitolla on sananvaltaa. Näin ollen tu-
lee meidän rotujärjestönä valmistella PEVI-
SA-esitys perusteluineen huolellisesti. Emme 
luonnollisestikaan halua, että labradorien ja-
lostustyön ohjaamista sanellaan ulkopuolelta 
ikään kuin ylhäätä alaspäin. Haluamme, että 
ohjaus lähtee rodun sisältä alhaalta ylöspäin. 

Tulemme järjestämään keskustelutilai-
suuden PEVISAsta kevätkokouksen yhte-
yteen. Tarkoituksena on myös tehdä tilai-
suudesta webinaari, tällöin jäsenistö voi 
osallistua siihen internetyhteydellä mistä 
vaan.

Toivomme tilaisuuteen mahdollisim-
man suurta osanottoa jäsenistöstä. Var-
sinkin kasvattajille tämä asia on erittäin 
tärkeä ja heitä toivotaan mukaan keskus-
telemaan ja yhdessä työstämään ehdotus-
ta PEVISAsta.

Jalostustoimikunta

jalostetaan indeksien mukaan, rodun terveys 
kohenee huimaa vauhtia, aurinko paistaa ja 
maailma pelastuu… Valitetavasti tilanne ei 
ole ihan näin mustavalkoinen. Vaikkei otettai-
sikaan huomioon kaikkia muita ominaisuuk-
sia, joita jalostuskoiralta vaaditaan lonkka- ja 
kyynärnivelterveyden lisäksi, ihan ensimmäi-
seksi ongelmaksi indeksijalostuksessa nou-
see se, että rotumme kokonaisterveystilanne 
on jo tilastojen valossa niin hyvä, että rodun 
keskiarvoinen koira on jo B-lonkkainen ja 
0-kyynärnivelinen, siis ns. terve. Yli sadan 
indeksiluvut ovat siis jo melko hankalia saa-
vuttaa – käytännössä siihen vaaditaan myös 
koiran kaikkien pentuesisarusten olevan ter-
veitä. Lisäksi koiran nivelterveyteen vaikutta-
vat perintötekijöiden lisäksi myös ympäristö-
tekijät. 

Kun metsästyslinjaisia ja ei-metsästyslin-
jaisia koiria ei juurikaan pariteta keskenään, 
pelkällä indeksijalostuksella  ajauduttaisiin 
melkoiseen pullonkaulaan, pahimmillaan 
matadorijalostukseen, käytetään niitä koiria, 
joilla on korkeat indeksit ja siksi jo paljon jäl-
keläisiä ennestään. Tämä vähentäisi enene-
vässä määrin monimuotoisuutta. Puhtaassa 
indeksipohjaisessa jalostuksessa on myös 
muita vielä selvittämättömiä ongelmia mm. 
koskien ulkomaalaisten urosten ja/tai pakas-
tesiementen käyttöä, myös jalostuslainaan 
tulevien urosten käyttöä koskevia seikkoja…

pEvisa-
KEsKustELutiLaisuus 

KEvätKoKouKsEn 
yhtEydEssä

On pidettävä mielessä, että rotumme on Suo-
men suosituin ja maailmanlaajuisestikin erit-
täin runsaslukuinen. Emme pysty vetoamaan 
terveyskysymyksissä geenipoolin laajentami-
seen, kuten pienilukumääräisissä roduissa, 
joissa monimuotoisuuden turvaaminen on 
vaikeampaa.  Totuushan on hiukan toisenlai-
nen, koska labradorit ovat jakautuneet kah-
teen linjaan, joita erittäin harvoin  paritetaan 
keskenään. Rodun sisällä on ikään kuin kaksi 
erillistä rotua. Ei-metsästyslinjaisten koirien 
osalta tilanne on varsinkin melko huono, vii-
taten edellä esitettyihin terveystuloksiin, in-

rEKistEröintiEnnätys

90-luvulla Noutajakoirajärjestö 
toimi kaikkien noutajarotujen 
katto-organisaationa, ja mm ja-

lostustoimikunnat olivat noutajaroduilla 
kaikki Noutajakoirajärjestön alaisia (Nou-
tajakoirajärjestö oli siis labradorienkin 
rotujärjestö). Labradorinnoutajakerho 
oli vain ”rotua harrastava yhdistys” eikä 
meillä ollut varsinaisesti mitään mahdol-
lisuutta vaikuttaa rodun jalostusta ohjaa-
viin päätöksiin. 

Vuonna 2017 rikottiin labradorinnoutajien rekisteröintiennätys. Edellinen on peräisin vuodelta 1991. 
Silloin elettiin noutajien ”hulluja vuosia”, jolloin rodun suosio oli ampaissut nousukiitoon. Asenneil-
mapiiri ja rodun tilanne oli kovin erilainen kuin nyt, mutta nyt onkin erinomainen tilaisuus verrata 
90-luvun kasvatustyötä ja asenteita nykypäivään, ja yrittää ymmärtää ja hyväksyä se, kuinka maailma 
on muuttunut.

Teksti: Anu Honkapirtti

muksia, kun terveiden lonkkien ja silmienkin 
tuottaminen tuntui kovin hankalalta ja ”gee-
nivalikoimaa kaventavalta”. Silmien osalta 
PRA:ta pidettiin erittäin vakavana sairautena, 
ja mikäli koiralta löytyi sitä sairastava jälke-
läinen – koira osoittautui ”kantajaksi” – se 
karsittiin välittömästi jalostuksesta. Sairaut-
ta torjuttiin niin voimaperäisesti, että usein 
myös kantajien lähisukulaiset ja jälkeläiset ja 
jälkeläistenkin jälkeläiset karsittiin jalostuk-
sesta varotoimenpiteinä. Geenitestiä ei vielä 
ollut, ja kokonaisia sukuja ja sukuhaaroja ka-

90-luvun alussa jalostettiin lonkkia ja silmiä. 
Kyynärnivelvikoja oli yleisesti, mutta niiden 
periytymistä pidettiin epäselvänä ja ruokin-
nan, liikunnan ja muiden ympäristötekijöiden 
osuutta merkittävänä. Koiria ei systemaat-
tisesti kuvattu, eikä kyynärnivelvika (esim 
operoitu nivel) mitenkään sulkenut koiraa 
pois jalostuksesta. Lonkkien kanssa oltiin 
vastaavasti tiukempia ja yleensä jalostettiin 
vain terveillä tai ”rajatapauksilla”. Kyynärni-
velten kuvaamista pidettiin tarpeettomana, 
ja ylipäätään vastustettiin uusia terveystutki-

BLUP-INDEKSIN VASTAA-
VUUS KUVAUSTULOKSIIN
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LONKAT E/E E/D D/C C/B B/A A/A A/A

KYYNÄRNIVELET 2/2 1/2 1/1 0/1 0/0 0/0 0/0
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tosi ikuisiksi ajoiksi kantajien paljastumisen 
myötä. Tämä tuntuu tietenkin tänä päivänä 
hyvin kummalliselta.

Noutajakoirajärjestön aikoihin rotujär-
jestön pentuvälitykseen hyväksyttiin vain 
jalostustoimikunnan hyväksymät yhdistel-
mät. Yhdistelmästä tuli tehdä kirjallinen ja-
lostustiedustelu jalostustoimikunnalle, ja 
sen tuli täyttää tietyt minivaatimukset. Mm 
vanhemmilla terveet lonkat ja silmät, ja oli 
myös jonkinlaisia koe- ja näyttelytulosvaati-
muksia. Ongelma oli lähinnä se, että toinen 
vanhemmista selvisi suhteellisen vähäisillä 
tuloksilla, jos toinen vastaavasti kompensoi 
puutteita. Käytännössä nartut olivat heik-
kotasoisia ja niitä yritettiin parannella meri-
toituneimmilla uroksilla. Tämä osaltaan johti 
matadorijalostukseen. Meiltä löytyy 90-luvul-
ta karmaisevia esimerkkejä uroksista, joilla 
oli jopa yli 100 pentuetta! Tietenkään silloi-
nenkaan jalostustoimikunta ei kannustanut 
tähän, mutta säännöt olivat sellaiset. Toinen 
matadorijalostukseen johtanut syy oli se, 
että jalostustoimikunnan valistuksen ulko-
puolelle jäi kuitenkin aina massiivinen määrä 
narttuja, tavallisia kotikoiria, joiden omistajat 
kuitenkin halusivat astuttaa koiransa. Näille 
nartuille ei ollut tarjolla apua tai neuvontaa, 
joten ne astutettiin pääsääntöisesti Koiram-
me  –lehden ”jalostukseen tarjotaan” –pals-
talla ilmoittelevilla matadoriuroksilla. Ei ollut 
kotisivuja, nettiä tai muuta kaikille avointa 
informaatiokanavaa. Ainoastaan jo rodun si-
sällä olevat innokkaat harrastajat löysivät in-
formaatiota lehdistä, vuosikirjoista ja muusta 
kirjallisesta materiaalista. Vasta 2000-luvun 
alussa saimme käyttöömme ensimmäisen 
version noutajille suunnatusta tietokannas-
ta, josta oli mahdollista nähdä koirien terve-
ystutkimustuloksia, näyttely – ja koetuloksia 
jne. Joitakin vuosia myöhemmin tästä nouta-

koimalla 70- ja 80-luvuilla tuotettuja varsin 
keskinkertaisia eikä varmasti niin kovin ter-
veitäkään sukuja, joita nyt alettiin jalostaa 
määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti parem-
miksi (mikä lienee ollut yleinen suuntaus suo-
malaisessa koirankasvatuksessa läpi 90-lu-
vun). Kasvattajat tekivät suuria ponnistuksia, 
tänne tuotettiin paljon uusia koiria, hiljalleen 
myös siemennystekniikka kehittyi ja esimer-
kiksi pakastekeinosiemennykset yleistyivät ja 
sitäkin kautta saatiin uutta ja laadukkaampaa 
siitosmateriaalia. Samoin Suomen rabiesti-
lanne mahdollisti matkustelun muihin Euroo-
pan maihin, joten kaikenlainen kanssakäymi-
nen lisääntyi, myös tuonnit muualtakin kuin 
Skandinaviasta ja Englannista.

Ei silloinen asenneilmapiirikään ollut ko-
vin terveyspainotteinen. Toki kasvattajat 
ja pennunomistajat riitelivät silloinkin kor-
vauskysymyksistä, mutta harvoin päädyttiin 
oikeuteen, eikä kasvattajan ajateltu olevan 
vastuussa kasvattinsa vioista ja sairauksista 
hamaan hautaan saakka. Vakuutusyhtiöt sitä 
paitsi korvasivat mukisematta nivelleikkauk-
set, jotka siihen aikaan eivät edes maksaneet 
täysin mahdottomia, sillä leikkaustekniikat 
olivat suhteellisen yksinkertaisia. Viime vuo-
sina rotuun tulleiden on varmaan vaikea 
ymmärtää silloista tilannetta, nykypäivänä 
se kuulostaa jotenkin kovin vastuuttomalta. 
Mutta 90-luvulla monen sairauden periyty-
mismekanismia ei tunnettu ollenkaan, joten 
ajateltiin että niiden periytymisaste ei ole 
kovin korkea tai että niiden huomioiminen 
jalostuksessa ei ole tarpeellista. Asenteet to-
dellakin olivat erilaiset, näinä muutamana vii-
meisenä vuosikymmenenä on saatu aivan val-
tavasti uutta tietoa mm sairauksista ja niiden 
periytyvyydestä.  Ajatelkaapa vaikka kaikkea 
sitä tilastotietoa, mitä meille on näinä vuosi-
kymmeninä kertynyt esimerkiksi lonkista ja 
kyynärnivelistä. Nythän voidaan ilman muu-
ta todeta, että tällaisella terveysohjelmalla ja 
systemaattisella jalostuksella voidaan tuottaa 
terveempiä koiria. Sairaiden koirien prosentit 
ovat tasaisesti laskeneet, vaikka esimerkiksi 
arvosteluskaala on (ainakin kasvattajien nä-
kemyksen mukaan) huomattavasti kiristynyt 
viimeisten 15 vuoden aikana. 

Kun labradorikerhosta tuli ensin rotuyh-
distys ja myöhemmin rotujärjestö, pyrimme 
jalostustyöohjeessamme vastaamaan tämän 
ajan haasteisiin luomalla sallivan ja jousta-
van jalostustyöohjeen, joka antoi kasvattajille 
varsin vapaat kädet mutta painotti kuitenkin 
jokaisen kasvattajan omaa vastuuta jalos-
tusvalinnoissaan. Samalla pyrittiin saamaan 
jalostukseen käytettävät kotikoiranartut 
jalostusneuvonnan piiriin. Tässä onkin erin-
omaisesti onnistuttu, ainakin tilastojen valos-

jille tehdystä tietokannasta jalostui Kennellii-
ton jalostustietojärjestelmä, joka tuntuu tänä 
päivänä täysin välttämättömältä työkalulta. 
Mutta kuvitelkaapa aikaa, jolloin mitään täl-
laista tietopankkia ei ollut olemassa! Suurin 
osa jollakin konstilla kerätystä ”tiedosta” oli 
jalostustoimikuntien hallussa, mutta kyllä-
hän se tämän päivän näkemyksen mukaan oli 
melkoista ”mutua”. Lehdissä julkaistiin vuosit-
tain jonkinlaisia tilastoja, mutta niin harvoin 
ja jälkijunassa, että vahinko oli jo varmasti 
ehtinyt tapahtua. 

90-Luvun matEriaaLi 
ja asEntEEt oLivat 

Kovin EriLaisia
90-luvulla koiramateriaali oli sekalaista, ja 
suuri osa koirista varsin kaukana ihanteesta. 
Rodun kotimaata Englantia pidettiin lab-
radorikasvatuksen tyyssijana, ja pyrimme 
saamaan aikaiseksi heidän huippukoiriensa 
tasoisia koiria. Tuontikoiria sieltä haettiin ah-
kerasti, mutta niiden kanssa oli paljon ter-
veysongelmia. Englannissa terveysasioihin 
ei kiinnitetty kovin paljon huomiota, hehän 
ovat edelleenkin tässä suhteessa valovuoden 
esimerkiksi Skandinaviaa jäljessä. Jos Suo-
messa siis halusi saavuttaa kasvatustyössään 
tuloksia jollakin järkevällä aikataululla, jon-
kinlaisia riskejä oli ajoittain otettava. Muuten 
laadukasta koiraa ei haluttu karsia jalostuk-
sesta pois jonkin pienen muotoseikan vuoksi. 
Meillä oli ajatus kokonaisvaltaisesti terveestä, 
rodunomaisesta ja hyväluonteisesta koirasta, 
ja kasvattajille annettiin mahdollisuus käyt-
tää omaa harkintaansa koiran jalostuskäyttöä 
harkitessaan. 

90-luku oli suuren kehityksen aikaa, liik-
keelle lähdettiin tosiaan sekalaisella vali-

sa. Terveystilastot ovat hiljalleen parantuneet 
eikä 90-luvun geenivalikoimaa voimakkaasti 
kaventavia megamatadoreja ole enää esiin-
tynyt, ainakaan ihan samassa mittakaavassa. 

nyKyään tErvEydEn 
mErKitys Korostuu

Mitä tästä sitten pitäisi oppia, tai minkälaisia 
johtopäätöksiä vetää? Ihan ensimmäiseksi 
mieleeni tulee, että joillakin kasvattajilla on 
vielä kovin yhdeksänkymmentälukulaiset aja-
tukset jalostuksesta. Että koiranjalostuksessa 
pitää sallia vapaus, että koiria pitäisi jalostaa 
kokonaisvaltaisesti eikä keskittyä vain tiettyi-
hin yleisimpiin sairauksiin. Että jalostuksessa 
pitäisi saada tehdä valintoja myös intuition 
mukaan, eikä pelkästään tuijottamalla tilas-
toja tai laskemalla indeksejä. Että joskus täy-
tyy ottaa riskejäkin, kokeilla rohkeasti uutta 
ja kantaa seuraukset epäonnistumisistakin. 
Ja että kaikkien lieväsitkin sairaiden koirien 
rajaaminen pois jalostuksesta vain kaventaa 
geenipoolia ja sitä kautta sallivampi asenne 
hyödyttää koko rotua juuri perinnöllistä vaih-
telua lisäämällä. 

Niin. Itse asiassa toivon edelleen, että asia 
on tai olisi juuri näin. Mutta ongelman ydin 
onkin siinä, että edellä mainituilla argu-
menteilla voidaan myös perustella huono-
ja siitosvalintoja. 

Ja tästä päästäänkin siihen, mikä mielestä-
ni on tämän hetken suuri ongelma. Olemme 
maan suosituin koirarotu ja vasta rikkoneet 
rekisteröintiennätyksen. Juuri nyt tuotetaan 
ennätysmäärä labradorinoutajan pentuja. 
Tilanne ei kuitenkaan ole enää sama kuin yh-
deksänkymmentäluvun alussa, jolloin materi-
aali oli sekalaisempaa, jolloin koirien suuresta 
määrästä huolimatta saattoi olla vaikeuksia 
löytää laadukkaita ja terveitä jalostusyksilöitä. 
Nyt meillä on paljon terveemmät koirat, 
tasaisempi materiaali ja siis varaa karsia 
jalostuksesta niitä sairaita ja heikkolaatui-
simpia yksilöitä (tämä ei tietenkään tarkoita 
sitä, että olisimme nyt saavuttaneet jonkinlai-
sen kulminaatiopisteen, että parantamisen va-
raa ei olisi, ainoastaan vertaan tilannetta vuo-
teen 1991). Se, mikä vei jalostusta eteenpäin 
ja oli perusteltua 90-luvulla, ei tee sitä enää 
tänä päivänä. Yksi yksittäinen huippukoira ei 
ole enää jalostuskoirana niin korvaamaton, 
ja kun on paljon hyviä ja terveitä, miksi käyt-
tää joko heikkolaatuisia tai sairaita koiria? Me 
tiedämme nyt terveydestä ja sairauksista pal-
jon enemmän, ja tilastot kiistatta osoittavat, 
että jalostusvalinalla saavutetaan tuloksia. Me 
olemme tänä päivänä myös aivan eri tavalla 
vastuussa tuotoksistamme esimerkiksi pen-
nunostajillemme, joten senkin puolesta meiltä 

niin aina vain niitä terveiksi testattuja uroksia 
käytetään testaamattomille nartuille… Tie-
tenkin kelle tahansa voi tulla tilanne, että tes-
tausta ei ehdi tai pysty tekemään, tai voihan 
se testattu narttu sitten ollakin juuri kantaja 
itsekin, mutta monille on enemmän sääntö 
kuin poikkeus jättää geenitestaus uroksen 
huoleksi. Geenitestit ovat nykyaikaa, ja vaikka 
ne ovat tuoneet mukanaan myös uudenlaisia 
ongelmia ja vieneet jalostuksen painopistettä 
vääräänkin suuntaan, niiden käyttöön on vain 
totuttava. Joten voisimme yrittää kääntää tä-
män positiiviseksi voimavaraksi ja yrittää elää 
niiden kanssa mahdollisimman fiksusti.  Olen 
aivan varma, että myös maailmalla tullaan joi-
denkin vuosien kuluttua huomaamaan, että 
pelkkä N/N koirien tehtaileminen ei vie jalos-
tusta toivottuun suuntaan. 

tiLastot apuna, 
uLKomaistEn KoiriEn 

Kanssa tarKKana
Ulkomaisista koirista sen verran, että Skandi-
naviassa koirille tehdään keskenään vertailu-
kelpoisia terveystutkimuksia (lonkat ja kyynä-
rät).  Muissa maissa arvosteluskaala poikkeaa 
jonkin verran, vaikka periaatteessa FCI maissa 
yhtenäistä systeemiä pitäisikin noudattaa. 
Käytännössä on kuitenkin huomattu, että esi-
merkiksi lonkkatulokset eivät ole vertailukel-
poisia, meillä arvostelu on tiukempaa. Tämä 
on syytä pitää mielessä ulkomaisia uroksia 
käytettäessä, ja silloin oman nartun asiat 
on hyvä olla kunnossa. Juuri nyt esimerkiksi 
Puolassa, Ukrainassa ja Venäjällä näyttelylin-
jaisten labradorien kasvatus on äärettömän 
suosittua, ja sieltä nousee uusia tähtiä ja kas-
vattajia kuin sieniä sateella. Seassa on erittäin 
korkeatasoisia ja hienoja koiria, mutta niiden 
terveyden suhteen on syytä olla varuillaan. 
Olisi mielenkiintoista tehdä tilastoa sieltä 
tuoduista koirista, ainakin näppituntumalla 
arvioituna vaikuttaa siltä, että sekaan mahtuu 
kaikenlaista…

Sama pätee luonnollisesti myös ulkomai-
siin koiriin, jotka tulevat tänne siitoslainaan. 
On hyvä huomioida, että jos koira on Suo-
messa esimerkiksi yhden astutuskauden, sen 
jälkeläisistä ei ehdi kertyä tilastotietoa ennen 
kuin se on palannut kotimaahansa. Varsinkin 
tällöin kannattaa kysellä tarkasti onko alle ku-
vausikäisissä pennuissa ilmennyt ongelmia. 

Meillä tyypillisesti käytetään suomalaisten 
kasvattajien uroksia, ja usein niin, että yhdelle 
nuorehkolle urokselle saattaa syntyä isokin 
määrä pentueita pian sen jälkeen kun koira 
astuu siitokseen. Tätä ei tarvitse nähdä pel-
kästään negatiivisena ilmiönä, näin saadaan 

odotetaan vastuullisempaa asennetta ja va-
lintoja.  Rotukoirien terveydestä, luonteesta 
ja elinvoimasta puhutaan ja asioista tiedetään 
paljon enemmän kuin 25 vuotta sitten. Maail-
ma muuttuu, ja meidän on sopeuduttava sii-
hen ja muututtava sen mukana. 

KäytEttyjEn urostEn 
Laatu ja määrä ovat 

mErKittävä tEKijä 
jaLostuKsEssa

Mitä matadoreihin tulee, meillä ei ole sa-
manlaisia ongelmia kuin 90-luvulla, jolloin 
rivi-ilmoituksella lehdessä mainostettu koira 
saattoi astua 100 narttua. Nykyään erilaisista 
uroksista löytyy helpommin tietoa, ja jalostus-
neuvontaa annetaan kaikille sitä tarvitseville. 
Kasvattajat kertovat uroksista kotisivuillaan ja 
Facebookissa erilaisissa ryhmissä on tietenkin 
rotua seuraaville tarjolla ihan loputtomasti 
informaatiota. Mutta kun pentuja syntyy pal-
jon, jokaisen yhdistelmän kohdalla urosvalin-
taa ei ole ajateltu laatu edellä eikä rodun pa-
rasta huomioiden. Haetaan vaikkapa tiettyä 
väriä (ruskeat) tai pyritään kompensoimaan 
kaikki nartun puutteet uroksen meriiteillä, 
geenitestituloksilla jne. Pentuja tuotetaan 
myös jonkin verran ihan ansaitsemistarkoi-
tuksessa, jolloin valintakriteerit kummankaan 
vanhemman kohdalla eivät välttämättä ole 
kovin korkealla.

Vaikka yhden uroksen jälkeläismäärät ei-
vät ole ihan niin hurjia kuin 90-luvulla, kyllä 
suosittuja uroksia on nytkin, ja lisäksi meillä 
on näitä toisen polven matadoreja, eli entis-
ten matadorien poikia jatkamassa sukua. Toi-
nen asia johon kiinnittäisin myös huomiota, 
ovat ns kansainväliset matadorit ja yksien ja 
samojen sukulinjojen yleistyminen koirahar-
rastuksen kansainvälistymisen myötä. Nyt 
kun koirien kanssa on helppoa matkustaa ja 
spermaa voi tilata melkein mistä maailman 
kolkasta hyvänsä, sen luulisi lisäävän perin-
nöllistä vaihtelua. Mutta tietyt valtasuvut ja 
samat huippukoirat sukutauluissa alkavat 
esiintyä jo lähes joka maassa. 

Erittäin voimakkaasti jalostusta ohjaava te-
kijä nykypäivänä on urosten geenitestitulok-
set. Tästä asiasta jalostustoimikunnan pj Päivi 
Hoffren esittikin jo vuosi sitten huomioita re-
kisteröintitilastojen pohjalta, ja valitettavasti 
vaikuttaa siltä, että sama suuntaus jatkuu. 
Voidaan jo lähes puhua geenitestimatado-
reista – uroksista joiden merkittävin jalos-
tuksellinen ominaisuus on olla N/N kaikkien 
testattavien sairauksien osalta. Vaikka asia 
on jo varmasti tiedostettu, ja kerho maksaa 
ns kannustusrahaa narttujen geenitesteistä, 



tietenkin hyvää tilastotietoa siitä, mitä koira 
jättää, heti kun sen ensimmäiset jälkeläiset 
alkavat tulla kuvausikään. Mutta se, mikä 
tuntuu nyt jäävän todella pienelle huomiolle, 
ovat juuri ne tilastot! Jos selvästi alkaa näkyä, 
että koiralla on keskimääräistä enemmän 
sairaita jälkeläisiä, onko viisasta käyttää sitä 
edelleen? Eivätkö kasvattajat käytä tietokan-
taa hyväkseen? Ei tietenkään ole tarkoitus, 
että koira poistetaan välittömästi jalostukses-
ta, mutta ainakin sitä tulisi sen jälkeen käyttää 
harkitusti sellaisille nartuille, joiden voidaan 
olettaa pystyvän kompensoimaan uroksen 
kyseistä heikkoutta (esim indeksit voivat olla 
tähän hyvä työväline). Järkevintähän olisi 
käyttää nuorta urosta ensin jonkin verran, ja 
sitten pitää tauko, jona aikana saisimme ku-
vaustuloksia sen jälkeläisistä käyttöömme. 
Tässä olisivat avainasemassa nimenomaan 
nartunomistajat. Uroksen omistaja tuskin ve-
tää urostaan pois jalostuksesta odotellessaan 
kuvaustuloksia (koska pennut saavat tasan 
puolet perintötekijöistään nartulta, ongel-
maahan ei mitenkään pidä kaataa yksin urok-
sen niskaan, joten uroksen omistajankin ajat-
telutapa on ymmärrettävä). Mutta pentujen 
kasvattajat joutuvat kantamaan vastuun 
syntyvistä jälkeläisistä, ei uroksen omista-
ja, joten nartun omistajan edun mukaista 
olisi odotella, että urokselle alkaa muo-
dostua jonkinlaista tilastoa, jos siihen vain 
on mahdollisuus.  

Pelkät lonkat ja kyynärät eivät tietenkään 
ole yhtä kuin rodun terveys, luonnollisesti-
kin koiria ja niiden terveyttä tulee tarkastella 
huomattavasti kokonaisvaltaisemmin. Ro-
dussamme esiintyy yleisesti esim atopiaa ja 
allergioita, joihin yhtä lailla tulisi suhtautua 
vakavasti. Niiden periytymismekanismi on 
vain huomattavasti epäselvempi, eikä niitä 
voida (ainakaan vielä) vastustaa samanlaisil-
la menetelmillä kuin PEVISAan sisällytettyjä 
sairauksia. Niiden torjumisessa perinnöllinen 
monimuotoisuus on avainasemassa. Mutta 
jalostustietojärjestelmässä näkyvät ongelmat 
ovat niitä, joita kasvattajienkin on kätevä seu-
rata, ja joita on siinä mielessä helppo torjua 
omassa kasvatustyössä. 

painEita KEnnELLiiton 
tahoLta

Sellainenkin asia kannattaa huomioida, että 
näitä tuloksia seurataan myös Kennelliitos-
sa. Skandinaviassa on meneillään selkeä 
pyrkimys toimia edelläkävijänä koirien ter-
veysasioissa. Tästä esimerkkinä mm Kennel-
liiton jalostusstrategia. Kaikki rotujärjestöt 
eivät kuitenkaan ole esimerkiksi halunneet 
rotuunsa PEVISAa. Siksi on todennäköistä, 

että Kennelliitto tulee 
l ä h i t u l e v a i s u u d e s s a 
puuttumaan niihinkin 
jalostusasioihin, joista ro-
tujärjestöt ovat saaneet 
aikaisemmin päättää 
itse. Rotujen JTO:t ovat 
esimerkiksi sellaisia, joi-
hin Kennelliiton taholta 
otetaan kantaa ja joita ei 
mitenkään automaatti-
sesti hyväksytä sellaisina, 
kuin rotujärjestöt ovat ne 
sinne toimittaneet. Lab-
radorinnoutajilla urosten 
jälkeläismääristä on jo 
huomautettu, ja meille 
on ehdotettu uroskoh-
taisia jälkeläismäärien 
rajoituksia. Me emme ole 
tällaisia halunneet, mut-
ta etenkin jos tilastoista 
löytyy huomautettavaa, 
asiaan todennäköisesti 
puututaan, halusimme 
sitä tai emme. Meidän 
raja-arvotonta PEVISA 
–ohjelmaammekaan tus-
kin jatkossa hyväksytään. 
Meille saatetaan tarjota esimerkiksi indeksei-
hin pohjautuvia terveysrajoituksia, esimer-
kiksi sellaista, että suunnitellun yhdistelmän 
vanhempien indeksien keskiarvon tulisi aina 
olla rodun keskimääräisen indeksin (100) ylä-
puolella. Siis käytännössä esim 90 indeksillä 
varustetun koiran siitospartnerin indeksin 
pitäisi olla yli 110 jne… Kannattaa käydä kat-
somassa vaikka omien koiriensa indeksejä ja 
miettiä, minkälaisia haasteita tällaiset vaati-
mukset toisivat tullessaan. Kun ulkomaisen 
koiran indeksi on aina 100, heikompi-indek-
sisen nartun kanssa ei voisi esimerkiksi edes 
harkita ulkomaisen uroksen käyttämistä. 
Sanomattakin on selvää, että kotimaastakin 
voisi olla haasteellista löytää sopivaa urosta 
heikoilla indekseillä varustetulle nartulle. 

mEtsästysLinjaistEn 
tErvEys 

parantaa rodun 
KoKonaistiLastoja

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että nimen-
omaan metsästyslinjaisten labradorien pen-
tueiden lisääntyminen on aiheuttanut re-
kisteröintiennätyksen. Niiden suosio on siis 
nousussa. Erittäin huomionarvoista on se, 
että näiden linjojen jalostuksessa lonkkien 
ja kyynärien terveys on otettu selvästi vaka-

vasti, ja metsästyslinjaisten terveystilanne 
vaikuttaakin niiden osalta erinomaiselta. 
Toivottavasti tämä suuntaus jatkuu, vaikka 
pentuemäärät kasvavat. Metsästyslinjaisten 
koirien hyvät tilastot parantavat selkeästi 
koko rodun tilastoja, sen sijaan ei-metsäs-
tyslinjaisten koirien lonkka- ja kyynärtilanne 
ei näytä ollenkaan yhtä  hyvältä. Rodun ko-
konaistilastoissa se ei vielä näy, juuri metsäs-
tyslinjaisten hyvän terveyden vuoksi. Tilanne 
on päässyt syntymään hieman hiipimällä, 
vertailu on hankalaa, sillä jalostustietojärjes-
telmässähän ei pysty tekemään hakua esim 
”metsästyslinjaiset” tai ”ei-metsästyslinjaiset” 
–kriteereillä. Se on kuitenkin selvästi todet-
tavissa esimerkiksi indekseihin perustuvista 
listauksista. Ei-metsästyslinjaisten kasvatta-
jien tulisi aloittaa melkoinen ryhtiliike, jotta 
lonkkien ja kyynärien terveydessä päästäisiin 
samalle tasolle. 

Rotujärjestönä olemme yrittäneet luottaa 
kasvattajien vastuullisuuteen ja siihen, että 
tiedon ja taidon lisääntyessä jalostusvalinto-
ja tehtäisiin järkevästi. Nyt kuitenkin näyttää 
siltä, että tietämättömyys ja/tai välinpitämät-
tömyys ovat lisääntyneet. Vai onko se ylimie-
lisyyttä? 

Rekisteröintiennätyksen äärellä näitä kysy-
myksiä on itse kunkin hyvä pohdiskella. Yrite-
tään tehdä viisaita valintoja.

LabradorinnoutajiEn 
tErvEysKysELy 2017

Viime vuonna tehtiin labradorinnoutajille terveyskysely. Edellinen kysely on tehty vuonna 2011 jalos-
tuksen tavoiteohjelman päivityksen taustaksi. Tälläkin kertaa tavoitteena oli saada tietoa JTO-päivi-
tystä varten ja toki myös seurata rodun tilannetta yleisesti. Kysely toteutettiin kahdessa erässä, ensin 
otantana jäsenreskontrasta ja sen jälkeen kysely oli kaikille avoinna kerhon nettisivuilla. Vastauksia 
saatiin kaiken kaikkiaan 581 koirasta, joista metsästyslinjaisia oli 180 kpl. Tässä artikkelissa pureudu-
taan molempien kyselyiden yhteistuloksiin eli kaikkiin 581 saatuun vastaukseen. Koirien syntymävuo-
det vaihtelivat välillä 2003-2017, keskiarvon ollessa 2012. Muutaman vanhemmankin koiran osalta oli 
vastattu, mutta niiden tulokset jätettiin tästä tarkastelusta pois. 

teksti: Jalostustoimikunta/ Lotta Vuorinen



LuonnE ja KäyttäytyminEn
Kyselyn ensimmäisessä osassa kysyttiin luonteesta ja käyttäytymises-
tä. Ei-metsästyslinjaisista noin 90 % suhtautui avoimesti ja ystävälli-
sesti tai välinpitämättömästi, mutta rennosti eri tilanteisiin, ihmisiin ja 
koiriin. Vastaava luku metsästyslinjaisilla oli muutaman %-yksikön pie-
nempi. Epävarmasti käyttäytyvien osuus metsästyslinjaisissa vaihteli 
eri tilanteissa 7-14 % välillä, ei-metsästyslinjaisilla vastaava prosentti 
oli 6-12 % välillä. Pelokkaasti tai aggressiiviisesti käyttäytyviä oli mo-
lemmissa linjoissa vain yksittäistapauksia. 

Vuoden 2011 kyselyssä ei oltu eritelty metsästyslinjaisia erikseen 
ja kyselyn kysymykset olivat myös hieman erilaisia. Voidaan kuitenkin 
tehdä vertailua tietyllä tasolla vastausten välillä. Vuoden 2011 kyselys-
sä omistajia pyydettiin kuvailemaan koiransa luonnetta omin sanoin 
ja vastauksissa luonteita kuvailtiin pääasiassa sanoilla iloinen, kiltti, 
rauhallinen, tottelevainen, miellyttämishaluinen ja ystävällinen. Myös 
itsepäisiä koiria löytyi. Mainintoja energisyydestä, vilkkaudesta, sosi-
aalisuudesta ja toiminnanhaluisuudesta oli hyvin monessa vastauslo-

makkeessa. Labradorinnoutajille epätyypillisiä piirteitä, kuten arkuut-
ta ja pidättyväisyyttä vastatiin noin samalla prosentilla vuonna 2011 
kuin vuonna 2017 vastattiin epävarmoiksi koiriksi. 

Ääni- ja alusta-arkuutta tiedusteltiin myös kyselyn käyttäytymi-
nen-osiossa. Ääniherkäksi (esim. ilotulitus, ukkonen) koiransa ilmoitti 
ei-metsästyslinjaisissa 4 % vastaajista ja 10 % metsästyslinjaisista. Pauk-
ku-arkuutta (laukaus) esiintyi molemmissa linjoissa 3 % vastauksista.  
Merkittävin ero linjojen välillä oli alusta-arkuuden (esim. ritilä, liukas lat-
tia) vastauksissa. Ei-metsästyslinjaisissa alusta-araksi koiransa ilmoitti 24 
% ja metsästyslinjaisissa 12 %. Vuoden 2011 kyselyyn verrattuna ääni-
herkkyyden ja paukkuarkuuden osalta tilanne oli käytännössä samalla 
tasolla vuonna 2017. Alusta-arkuudesta ei vuonna 2011 kysytty, joten 
sen osalta seurantaa saadaan vasta seuraavan kyselyn yhteydessä.

Kyselyn perusteella labradorinnoutajien käyttäytymisen voidaan siis 
todeta olevan lähtökohtaisesti hyvää ja rodunomaista. Epävarmojen 
koirien osuus ei kuitenkaan saisi nousta ja jalostuksessa tulisi kiinnittää 
siihen huomiota. Epävarmuuden arviointi puhtaasti kyselyn vastaus-
ten perusteella on toki vaikeaa, sillä kuten käyttäytymiseen ylipäätään, 

Kaavio 2. Metsästyslinjaisten käyttäytyminen ja luonne-osion vastaukset

Kaavio 1. Ei-metsästyslinjaisten käyttäytyminen ja luonne-osion vastaukset

ympäristötekijöillä on erittäin suuri merkitys. Luonneominaisuuksien 
periytymisasteet ovat tyypillisesti alhaisia (h2 = 0,05-0,20), kuitenkin 
erilaisten pelkojen periytymisaste on todettu korkeaksi, jopa 0,40-0,60. 
Alhainen periytymisaste ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei jalostuksella 
voitaisi asiaan vaikuttaa. Pelkoon liittyvä arkuus on voimakkaasti perin-
nöllistä eikä arkaa tai selvästi vihaista koiraa tule käyttää jalostukseen. 
Aran emän käytös vaikuttaa myös voimakkaasti pentuihin. 

tErvEys
Kyselyn laajin osuus keskittyi terveyteen. Lonkka- ja kyynärnivelet oli 
virallisesti röntgenkuvattu 77 % (306 kpl) ei-metsästyslinjaisista ja 79 
% (142 kpl) metsästyslinjaisista kyselyyn osallistuneista. Kuvausten 
tuloksia ei kysytty, sillä kuvaustulokset ovat helposti nähtävissä Koi-
ranet-palvelussa. Sen sijaan kysyttiin ovatko koirat oireilleet lonkka-/
kyynärniveliä ja onko lonkkia tai kyynärniveliä leikattu. 

Kyselyyn vastanneista koirista yhtään ei oltu leikattu lonkista. Kyy-
närnivelistä ei-metsästyslinjaisia oli leikattu 6 % vastanneista ja 3 % 
metsästyslinjaisista. Nämä tulokset korreloivat hyvin kuvaustulosten 
kanssa. Koiranetin mukaan kaikista vuosina 2003-2017 kuvatuista 
koirista 8 % on D-E-lonkkaisia (E-lonkkaisia vain 1 %) ja 6 % 2-3 -kyy-
närpäisiä. Kyselyn mukaan lonkkia oli oireillut 4 % molempien linjojen 
edustajista. Vastaavasti kyynärniveliä oli oireillut 10 % ei-metsästys-
linjaisista ja 6 % metsästyslinjaisista. Vuoden 2011 kyselyssä 3 % vas-
tanneista oireili lonkkia ja 6 % kyynärpäitä. Lonkkien ja kyynärpäiden 
terveys on asia, johon tulee edelleen kiinnittää jalostuksessa huomio-
ta, vaikka kuvaustulokset ovatkin erinomaisia nykyiselläänkin. Luus-
toterveys on melko raskasrakenteiselle koiralle, kuten labradori myös 
käytön kannalta ensisijaisen tärkeää. 

Muita tuki- ja liikuntaelinongelmia ilmeni kyselyn perusteella alla 
olevien taulukoiden mukaisesti. 

kpl
% kyselyyn 
vastanneista

leikattu kpl

Olkanivelongelmia 10 2 % 5

Ristisideongelmia 8 2 % 7

Patella luksaatio 1 0 %

Kinnerongelmia 7 2 % 3

Nuljuluuongelmia 13 3 %

Panosteiitti 13 3 %

Spondyloosi 21 5 % 1

Välimuotoinen lanne-ristinikama 2 0 %

Välilevyrappeuma 2 0 % 1

Häntämutka 7 2 %
Taulukko 1. Ei-metsästyslinjaisten muut tuki- ja liikuntaelinongelmat

kpl
% kyselyyn 
vastanneista

leikattu kpl

Olkanivelongelmia 5 3 % 0

Ristisideongelmia 0 0 % 0

Patella luksaatio 0 0 % 0

Kinnerongelmia 0 0 % 0

Nuljuluuongelmia 4 2 % 0

Panosteiitti 4 2 % 0

Spondyloosi 3 2 % 0

Välimuotoinen lanne-ristinikama 1 1 % 0

Välilevyrappeuma 1 1 % 0

Häntämutka 3 2 % 0
Taulukko 2. Metsästyslinjaisten muut tuki- ja liikuntaelinongelmat 

Vuoden 2011 kyselyssä muista tuki- ja liikuntaelintenongelmista ky-
syttiin hieman eri kysymyksenasettelulla kuin vuonna 2017. Vuonna 
2011 muita niveliin ja luustoon liittyviä ongelmia oli noin 10 % vas-
tanneista koirista. Ristisideongelmia oli tuolloin 4 % vastanneista ja 
panosteiittia 3 % vastanneista. 

Niveliin liittyvät ongelmien voidaan siis todeta olevan melko vähäisiä 
ja PEVISA-ohjelmaan liittyvien nivelkuvausten tekeminen erittäin hyväl-
lä tasolla. Spondyloosista oli vuoden 2011 kyselyssä muutama mainin-
ta, nyt ei-metsästyslinjaisissa 21 ja metsästyslinjaisissa 3 tapausta. 2017 
kyselyn spondyloositapaukset oli todettu pääasiassa vanhoilla koirilla 
(8-12 vuotiaana) ja vain kahdessa tapauksessa alle 5-vuotiaalla koiralla. 
Spondyloosin kehittyminen ikääntymisen myötä ei ole huolestuttavaa 
vaan liittyy luuston kulumiseen ja rappeutumiseen eläimen vanhetessa, 
mutta nuorten koirien spondyloosi on epänormaalia. Spondyloosin on 
todettu olevan voimakkaasti periytyvä ominaisuus, joten nuorella iällä 
sairastuneita labradoreja ei tule käyttää jalostukseen varsinkaan, kun 
spondyloosia ei rodulla ilmene mainittavasti.

Silmätarkastettujen kyselyyn osallistuneiden labradorien määrä 
oli n. 64 %. Silmätarkastusta ja sen tuloksia kysyttiin, jotta saataisiin 
tietoa eri linjojen mahdollisista eroavaisuuksista silmäsairauksien suh-
teen. Kyselyn tulosten perusteella kataraktan (kortikaalinen, postpo-
laarinen) voidaan todeta olevan yleisempää metsästyslinjaisilla kuin 
ei-metsästyslinjaisilla. Tämä näppituntuma kasvattajilla lienee ollut-
kin, joten kysely vahvisti epäilyt. Kaiken kaikkiaan Koiranetin mukaan 
noin 92 % silmätarkastetuista labradoreista ovat silmien osalta tervei-
tä. Jalostuksellisesti ajatellen olisi tärkeää silmätarkastaa koiria myös 
vanhemmalla iällä, vaikkei koiraa jalostukseen käytettäisikään.



Kaavio 3. Ei-metsästyslinjaisten geenitestitulokset

Kaavio 4. Metsästyslinjaisten geenitestitulokset

kpl
% kyselyyn 
vastanneista

Silmätarkastettu virallisesti (ECVO-lomake) 259 65 %

katarakta, kortikaalinen 6 2 %

katarakta, postpolaarinen 2 1 %

muu vähämerkityksellinen kaihi 3 1 %

gRd 5 2 %

mRd 3 1 %

PHTVL/PHPH 1 0 %

PRA 1 0 %

makroblepharon 5 2 %

synnynnäinen katarakta 1 0 %

epiteaalinen korneadystrofia 2 1 %

distichiasis 1 0 %
Taulukko 3. Ei-metsästyslinjaisten silmäsairaudet

Kaavio 5. Allergiat ja iho-ongelmat ei-metsästyslinjaisilla

Kaavio 6. Allergiat ja iho-ongelmat Metsästyslinjaisilla



juveniili pyoderma

kpl
% kyselyyn 
vastanneista

Silmätarkastettu virallisesti (ECVO-lomake) 113 63 %

katarakta, kortikaalinen 5 4 %

katarakta, postpolaarinen 7 6 %

muu vähämerkityksellinen kaihi 0 0 %

gRd 0 0 %

mRd 0 0 %

PHTVL/PHPH 2 2 %

PRA 0 0 %

makroblepharon 1 1 %

synnynnäinen katarakta 0 0 %

epiteaalinen korneadystrofia 0 0 %

distichiasis 3 3 %
Taulukko 4. Metsästyslinjaisten silmäsairaudet

Myös geenitesteistä kysyttiin kyselyssä, jotta saataisiin eri linjojen 
eroavaisuuksia esiin. Kuten tiedossa oli, HNPK ja EIC vaikuttavat olevan 
ensisijaisesti ei-metsästyslinjaisten sairauksia ja CNM ja MFD/SD2 met-
sästyslinjaisten. Yksi metsästyslinjaiseksi koiransa ilmoittanut vastaaja 
oli todennut koiran olevan HNPK-kantaja. Kyselyssä ei identifioitu koi-
ria, joten on mahdollista, että koira ei ole puhtaasti metsästyslinjainen. 
Kantajien osuus kaikkien geenitestattavien sairauksien osalta vaikut-
taa kyselyn perusteella melko pieneltä. Onkin erittäin kannustettavaa 
käyttää myös kantajia jalostukseen. Erityisesti joltain geenitestistatuk-
seltaan kantaja-urokset tuntuvat jäävän käyttämättä, vaikka olisivat 
muilta ominaisuuksiltaan erinomaisia. Jalostustoimikunta kannustaa-
kin testaamaan myös jalostukseen käytettävät nartut laajemmin ja 
näin laventavan jalostuspohjan mahdollisuuksia. 

Vuoden 2011 terveyskyselyssä hot spoteja, toistuvia pinnallisia iho-
tulehduksia raportoitiin 26 % vastanneista, allergiaa 13 % vastanneista 
ja furunkuloosia 9 % vastanneista. Toistuvien pinnallisten ihotuleh-
dusten määrä näyttäisi olevan laskussa aiempaan kyselyyn verrattuna, 
mutta allergiat pienoisessa nousussa erityisesti ei-metsästyslinjaisilla 
(2017 18 %). Furunkuloosin määrä näyttää olevan edellisen kyselyn 
tasolla. Iho-ongelmien ja allergioiden suhteen vuoden 2017 kyselyn 
perustella näyttää olevan selvä ero ei-metsästyslinjaisten ja metsäs-
tyslinjaisten välillä. 

Allergiseksi ilmoitetuista koirista oli allergiatestattu neljännes. 
Yleisimpiä allergisoivia aineita olivat (tässä järjestyksessä) siitepölyt, 
varastopunkki, naudan proteiini, siipikarjan proteiini ja viljat. Allergioi-
den kerrottiin ilmenevän erilaisina iho- ja korvaoireina sekä hiivatu-
lehduksina. Allergioiden voidaan todeta siis olevan lisääntynyt, toi-
saalta myös erilaisten yliherkkyyksien ja allergioiden diagnosointi on 
tarkentunut takavuosista. Asiaan tulee kuitenkin kiinnittää huomiota 
eikä allergisia koiria tule käyttää jalostukseen. Joidenkin tutkimusten 
mukaan, mikäli molemmat vanhemmat ovat allergisia, on pennuilla 
65 % todennäköisyys allergiaan. Kun vain toisella vanhemmista on al-
lergia, on riski 21-56 % (Agria 2015).

Erilaisia syöpiä esiintyy terveyskyselyn perusteella vähän, vain noin 
5 % luokkaa. Myös sydänsairaudet ja epilepsia ovat harvinaisia (1-2 %) 
eikä näissä ole kyselyn perusteella eroa eri linjojen välillä. Takavuosi-
na epilepsian yleisyydestä puhuttiin enemmän, mutta tällöin ei EIC:tä 
vielä tunnistettu. Onkin mahdollista, että takavuosina osa epilepti-
koiksi diagnosoiduista on tosiasiassa sairastanut EIC:tä. Nykyään asia 
on helppo todentaa geenitestillä. 

Kyselyllä kartoitettiin myös muita harvinaisia sairauksia, joiden voi-
daan todeta olevan rodussamme harvinaisia. Rasvapatteja esiintyy 

ikääntyvillä labradoreilla jonkin verran, mutta ne ovat vaarattomia ei-
vätkä vaikuta jalostukseen. 

kpl
% kyselyyn vas-
tanneista

maksasairaus 6 1 %

munuaissairaus 2 0,5 %

suolistosairaus 6 1 %

ektooppinen ureetteri 3 1 %

virtsakiviä 2 0,5 %

juveniili pyoderma (juveniili selluliittis) 2 0,5 %

kilpirauhasen toimintahäiriö 5 1 %

mahalaukun kiertymä 0 0 %

rasvapatteja 46 11 %

AIHA/IMHA 0 0 %

synnynnäinen kuurous 0 0 %

diabetes 0 0 %
Taulukko 5. Ei-metsästyslinjaisten muut kyselyssä kysytyt sairaudet

kpl
% kyselyyn vas-
tanneista

maksasairaus 0 0 %

munuaissairaus 1 1 %

suolistosairaus 1 1 %

ektooppinen ureetteri 1 1 %

virtsakiviä 2 1 %

juveniili pyoderma (juveniili selluliittis) 0 0 %

kilpirauhasen toimintahäiriö 1 1 %

mahalaukun kiertymä 1 1 %

rasvapatteja 7 4 %

AIHA/IMHA 0 0 %

synnynnäinen kuurous 0 0 %

diabetes 0 0 %
Taulukko 6. Metsästyslinjaisten muut kyselyssä kysytyt sairaudet

LisääntyminEn
Kyselyllä tutkittiin myös labradorinnoutajien lisääntymistä. Koiranetin 
mukaan keskimääräinen pentuekoko labradoreilla on ollut vuosina 
2003-2017 6,5 eli keskimäärin rekisteröidään 6,5 pentua/pentue.

Ei-metsästyslinjaisista kyselyyn osallistuneista 217 nartusta 48 oli 
saanut pentuja, 8:lla oli ollut tiinehtymisvaikeuksia. 7 pentuetta oli ollut 
keskimääräistä pienempiä (alle 4 pentua). 33:ssa (70 %) synnytyksessä 
oli syntynyt pentuja kuolleena. Kohtutulehdus oli ollut 15 nartulla. 

Metsästyslinjaisista 105 kyselyyn osallistuneesta nartusta 25 oli 
saanut pentuja, 4:llä oli ollut tiinehtymisvaikeuksia. Yksikään pentue 
ei ollut ollut keskimääräistä pienempi (alle 4 pentua). Viidessä (20 %) 
synnytyksessä oli syntynyt pentuja kuolleena. Kohtutulehdus oli ollut 
12 nartulla.

Voidaan siis todeta, että erityisesti ei-metsästyslinjaisissa suurim-
massa osassa pentueita syntyy kuolleita pentuja. Kyselyn perusteella 
kuolleena syntyneet pennut ovat täysin normaalin kokoisia ja nor-
maalisti kehittyneitä. Ilmeisesti siis labradoreilla istukat irtoavat syn-
nytyksessä niin aikaisin, että kun pentuekoot ovat suuria, eivät kaikki 
pennut ehdi maailmaan ajoissa. Sama tilanne todettiin vuoden 2011 
kyselyssä. 

Urosten osalta ei-metsästyslinjaisista 184 uroksesta 169 oli nor-
maalit kivekset, 29 urosta oli kastroitu. 2 uroksella toinen kives ei ol-
lut laskeutunut ja 1:llä uroksella oli vain toinen kives ja 2:lla oli muuta 
poikkeamaa kiveksissä. 36 urosta oli astunut nartun, yhdelläkään ei ol-
lut astumisongelmia. 7 urosta oli jättänyt nartun tyhjäksi. 15 uroksen 

sperman laatu oli tutkittu ja laatu todettu normaaliksi. 8 uroksella oli 
ollut eturauhasvaivoja.

Kyselyyn osallistuneista metsästyslinjaisista 75 uroksesta 67:llä oli 
normaalit kivekset, 1 oli kiveksissä poikkeamaa ja 8 urosta oli kastroitu. 
11 urosta oli astunut nartun, 4 uroksella oli ollut astumisongelmia. 1 
uros oli jättänyt nartun tyhjäksi. 5 uroksen sperman laatu oli tutkittu ja 
laatu todettu normaaliksi. 7 uroksella oli ollut eturauhasvaivoja.

Kyselyn perusteella urosten astumisessa ei siis ole ongelmia 
ei-metsästyslinjaisten osalta, metsästyslinjaisissa astumisongelmat 
näyttävät yleisemmiltä, mutta kyselyn otos on niin pieni, ettei pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä voi vetää. Kyselyn perusteella astumisongel-
mat liittyvät pikemminkin väärään astutusajankohtaan kuin todellisiin 
astumisongelmiin. Yhdessä tapauksessa kerrottiin, ettei uros uskalla 
astua. Urosten sukupuoliviettiin tulee kuitenkin aina kiinnittää huo-
miota, sillä normaali lisääntyminen on rodun elinvoimaisuuden eli-
nehto.

Labradorinnoutajien voidaan siis kyselyn perusteella todeta astu-
van hyvin, tiinehtyvän hyvin, synnyttävän itse isoja pentueita. Ainoa 
erityinen lisääntymiseen liittyvä huomionarvoinen asia on kuolleena 
syntyneiden pentujen määrä. Mikäli taustalla on selvä polttoheik-
kous ja erityisesti siitä johtuva keisarinleikkaus, tulee kyseisen nartun 
jalostuskäytön jatkoa harkita tarkkaan. Emme kuitenkaan voi sulkea 
narttuja pois jalostuskäytöstä sen vuoksi, että niillä tulee normaalisti 
etenevissä synnytyksissä myös kuolleita pentuja. 

Jalostustoimikunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Kyselyn tu-
loksia tullaan hyödyntämään erityisesti tänä vuonna tehtävässä jalos-
tuksen tavoiteohjelman päivityksessä.  
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