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1. YHTEENVETO

Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta
Siperianhusky on keskikokoinen, nopeasti ja keveästi liikehtivä käyttökoira-rekikoira, jonka liikkeet ovat vapaat ja
joustavat. Sen kohtuullisen tiivis runko, tiheä karvapeite, pystyt korvat ja tuuheakarvainen häntä viittaavat rodun
pohjoiseen alkuperään. Sen luonteenomainen liikunta on sulavaa ja ilmeisen vaivatonta. Se työskentelee alkuperäisessä tehtävässään rekikoirana valjaissa erittäin kyvykkäästi, vetäen kevyttä kuormaa kohtalaisella nopeudella
pitkiä matkoja. Voiman, nopeuden ja kestävyyden tasapaino näkyy rungon mittasuhteissa ja rakenteessa. Rotu
on luonteeltaan ystävällinen ja lempeä, mutta myös valpas ja seurallinen. Sen älykkyys, käsiteltävyys ja innokkuus
tekevät siitä miellyttävän seuralaisen ja työskentelyhaluisen käyttökoiran.
Rodun tilanne ja jalostustavoitteet
Populaation rakenne ja jalostuspohja
Siperianhusky on suosittu ja maailmanlaajuisesti laajalle levinnyt rotu. Suurin osa siperianhuskyista edustaa
näyttelylinjaa. Skandinaviassa käyttölinjan koirien suosio on näyttelylinjaa suurempi. Suomessa suurin osa rodun
edustajista on käyttölinjaa. Näyttelylinjaisten koirien määrä on viime vuosina ollut kasvussa ja niitä tuodaan paljon ulkomailta.
Kantakoirien vähyyden vuoksi rodun historiallinen sukusiitosaste on suhteellisen korkea ja vaikuttaa myös nykykoirien sukusiitosasteeseen. Kaikki siperianhuskyt ovat sukua keskenään, kun sukutaulussa mennään tarpeeksi
kauas. Kun rodunjalostus alun perin kuitenkin painottui yksinomaan rekikoiraominaisuuksiin, eikä kosmeettisilla
ulkomuotoseikoilla tai koiran värillä ollut ratkaisevaa merkitystä jalostuskoirien valinnassa, tietty geneettinen
vaihtelevuus pystyttiin ikään kuin vahingossa takaamaan.
Koko rodun jalostuspohja on Suomessa tällä hetkellä suhteellisen laaja. Rodussa ei käytetä paljoa sisäsiitosta,
matadorijalostusta tuskin ollenkaan. Yhdistelmien sukusiitosaste on ollut laskussa viime vuosien aikana.
Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
Suomessa siperianhuskyt elävät usein laumakoirina ja niitä käytetään rodun käyttötarkoitukseen rekikoirana kilpailuissa, retkeilyssä ja työkäytössä. Siperianhuskyt ovat yleensä laumasosiaalisia ja niiden käyttötarkoitus edellyttää myös tätä. Rodun harrastajat ovat huolissaan erityisesti rodun työskentelyhalukkuuden säilyttämisestä.
Yhä enemmän siperianhuskyja hankitaan seurakoiriksi ja teetetään pentueita vailla vanhempien riittävää testausta valjakossa.
Terveys ja lisääntyminen
Siperianhusky on perusterve rotu, jolla voi kuitenkin esiintyä tiettyjä perinnöllisiä sairauksia. Yleisimmät siperianhuskylla esiintyvät sairaudet ovat harmaakaihi (KAT), epilepsia, eosinofiilinen bronkopneumonia (eosinofiilinen
keuhkojen ja keuhkoputkien sairaus), selän spondyloosi ja glaukooma. Sisäsiitos vaikuttaa suuresti sairauksien
esiintyvyyteen. Koiranet ei kerro kaikkea, etenkään ulkomaan tuontien kohdalla. Tavoitteena on normaalisti
lisääntyvä koira. Narttu antaa astua vahingoittamatta urosta ja uros osaa astua itsenäisesti. Keinohedelmöitystä
ei suositella, ellei narttua ole aiemmin normaalisti astutettu.
Ulkomuoto
Siperianhuskylla on liioittelematon peruskoiran rakenne. Ulkomuodossa esiintyy suurta hajontaa käyttö- ja näyttelylinjan välillä. Kumpaakaan ääripäätä ei tulisi suosia.
Rakenteessa tulee näkyä rodun käyttötarkoitus kestävänä vaivattomasti liikkuvana rekikoirana. Rodulla tulee
myös säilyttää sen rotutyypilliset arktiset piirteet.
Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille
• Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla kaikin puolin terve. Sillä ei saa olla arkielämää tai käyttötarkoitusta hankaloittavia luonneominaisuuksia. Jalostuskoirien silmät tulisi peilata virallisessa silmätutkimuksessa ja myös gonioskopiatutkimusta suositellaan. Silmätutkimuksessa ei saa ilmetä posterior
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polaarista tai kortikaalista kataraktaa, PRA:ta, PHTVL 2-6 tai RD:n asteita 2–3. Jos jalostuskoiralla on
lonkkakuvaustulos, sen tulee olla parempi kuin C. Jalostuskoira ei saa sairastaa glaukoomaa, eosino
fiilinen bronkopneumoniaa tai epilepsiaa.
• Jalostuskoiran tulee olla testattu rekikoirana hyväksi. Käyttöominaisuuksien testaamiseen soveltuvat
hyväksytty rekikoirien käyttö- ja / tai kilpailukoe (REKÄ ja REK), läpi juostu pitkänmatkan valjakkokilpailu
tai koiran pitkäaikainen työkäyttö. Näyttelystä koiran tulisi saada vähintään arvosana hyvä (H).
J• alostuskoirien tulee astutushetkellä olla vähintään kaksi vuotiaita, jotta ne ovat riittävän kehittyneitä
ja niiden käyttöominaisuuksia on voitu testata.
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2. RODUN TAUSTA

Alkuperä ja käyttötarkoitus
Koillis-Siperian alkuperäiskansojen keskuudessa kehittyi vuosituhansien aikana vetokoira, jota ilman elämä pohjoisessa ja eristyneessä maailmankolkassa olisi ollut lähes mahdotonta. Koska arktisille alueille ei vuosisatoihin
ilmaantunut ulkopuolista geeniperimää, kehittyivät nämä koirat ajan saatossa rodunomaiseksi koirakannaksi.
Turkismetsästäjien ja tutkijoiden saapuessa arktisille alueille he havaitsivat eri alkuperäiskansojen koirien olevan
samaa perustyyppiä, mutta kuitenkin eroavan jonkun verran toisistaan riippuen siitä, millä Koillis-Aasian seudulla
kansat asustäivat. Siperialaisia arktisia pystykorvia on perinteisesti käytetty pääasiassa veto- ja rekikoirina. Jotkut
arktisten alueiden kansoista käyttivät koiria myös metsästyksessä tai paimenkoirana, mutta siperianhusky-rodun
syntyyn ovat vaikuttaneet vain rekikoirina käytetyt koirat. Alkuperäiskansat käyttivät siperianhuskyjen esivanhempia vetojuhtina liikkuessaan metsästysreissuilla. Kaikki rotuun rekisteröidyt siperianhuskyt polveutuivat Siperian
alkuperäiskansojen (tsuktsit, kamtsadaalit, korjakit, jukagirit) rekikoirista, joita oli tuotettu Alaskaan vuosina
1909-1930.
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa
Valkoisen miehen elämään rekikoirat vaikuttivat suuresti 1900-luvun alun Alaskassa kultaryntäyksen aikana.
Valjakkokoirien pidon pääsyy oli niin henkilöiden kuin tavaroiden ja mm. postin kuljettaminen seudulla, jolla
muunlaista kuljetustapaa ei pitkän talven aikana ollut. Alaskan koiravaljakkokilpailut syntyivät osin kultakuumeen
sivujuonteena 1900-luvun alussa. Kilpailujen palkintoina oli usein suuret summat rahaa, joka oli tarpeen valjakkoajajille ja ansametsästäjille. Aluksi kilpavaljakot koostuivat kaikennäköisistä, yleensä suurikokoisista sekarotuisista vetokoirista sekä Alaskan alkuperäiskansan inuitien ”mahlemuteista”, joita Alaskassa käytettiin etupäässä
kuormien vetoon. Kun Siperiasta vuoden 1909 jälkeen tuotettiin pienikokoisia rekikoiria nimenomaan All Alaska
Sweepstakes valjakkoajokilpailuja varten, ei niiden aluksi uskottu edes kykenevän suoriutumaan vaativista kilpailureiteistä, mutta kilpailun monet voitot ja kärkisijoitukset osoittivat epäilijöiden olleen väärässä.
Vuonna 1913 Pioneer Mining kaivosyhtiön osakas Jafet Lindeberg hankki Roald Amundsenin suunnittelemaa
pohjoisnaparetkeä varten rekikoiriksi siperiantuontien jälkeläisiä Nomen alueelta. Koirat annettiin kaivosyhtiön
toisen työntekijän Leonhard Seppalan koulutettavaksi. Kun Amundsenin tutkimusretki peruuntui, jäi tarkoitukseen harjoitettu valjakollinen nuoria lisääntymiskykyisiä koiria Seppalan hoiviin. Seppala kilpaili menestyksekkäästi
valjakollaan. Hänen vuosina 1913-1926 Alaskassa kasvattamansa koirat muodostavat suurimman osan nykyisen
siperianhusky-rodun kantakoirista.
Siperiasta Alaskaan kilpailuja varten tuotettuja rekikoiria käytettiin kilpailemisen ohella luonnollisesti myös
postin ym. rahdin nopeaan kuljetukseen. Useat kuuluisien valjakkoajokilpailujen voitot ja lopulta historiallinen
”Seerumiajo” 1926, jossa koiravaljakot kuljettivat kurkkumätäepidemian puhjettua lääkeseerumia Nenanasta
Nomeen halki jäisen Alaskan lähes 500 km kilpaa kuoleman kanssa, toi siperialaiset rekikoirat suuren yleisön tietoisuuteen ja teki niistä ja mushereista kuuluisia. Koiravaljakkokilpailuita alettiin järjestää myös USA:n pohjoisosissa ja Kanadassa.
Siperialaisten rekikoirien kuuluisuus johti siperianhusky-rodun syntyyn ja virallistamiseen Amerikan Kennel Clubissa (AKC) 1930 ja ensimmäinen rotumääritelmä julkaistiin Gazettessa 1932. Ensimmäisen rotumääritelmän kirjoitti Julien A. Hurley, lakimies Fairbanksista, Alaskasta. Hän myös rekisteröi ensimmäiset siperianhuskyt AKC:ssa.
Rotumääritelmän perustana oli Leonhard Seppalan vuoden 1929 voittamaton seitsemän siperialaiskoiran valjakko, jonka kaikki koirat olivat Siperian tuonteja ja niiden jälkeläisiä.
Siperianhuskyrotu on lähtöisin hyvin pienestä perustamispopulaatiosta. Kaikki nykypäivän siperianhuskyt voidaan
jäljittää pääasiassa 12 peruskoiraan, joiden takaa löytyy yhteensä 43 tunnettua eri koiraa, joista osan tausta on
tuntematon.
Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria
Siperian alkuperäiskansojen koirissa voi havaita joitakin yhtäläisiä piirteitä. Yhtenäisiä piirteitä esiintyy samojedinkoirien, länsi-ja itäsiperianlaikojen kanssa.
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Alaskaan tulon jälkeen rodulla on yhteistä historiaa alaskanmalamuutin kanssa. Malamute-tyyppisiä koiria risteytettiin Siperiasta tuotujen koirien kanssa.
Eri linjat
Rodun kantakoirat olivat kaikki valjakkokoiria ja rodun tunnustamisen jälkeen sen jalostus säilyi pitkään valjakkoajajien käsissä. Tunnustamisen jälkeinen kasvatus- ja jalostustyö tapahtui suurelta osin USA:n itärannikolla Uuden
Englannin alueella. Vuonna 1938 rodun pioneerikasvattajat perustivat siperianhuskyrodun amerikkalaisen rotujärjestön Siberian Husky Club of America:n (SHCA), joka ryhtyi uudistamaan rotumääritelmää ja rohkaisi jäsenistöään esittämään koiriaan myös näyttelyissä.
Toisen maailmansodan jälkeen muutamat siperianhuskykasvattajat olivat jo saaneet sen verran ikää, ettei aktii
vinen kilpaileminen heidän osaltaan ollut enää mielekästä. He keskittyivät esittämään koiriaan näyttelyissä.
1940-luvulla perustettiin ensimmäiset ns. ”showkennelit”, jotka suuntautuivat pääasiassa koirien kasvattamiseen
näyttelytarkoituksia varten.
Vaikka tiettyä tyyppi- ja linjajakoa oli havaittavissa jo 1950-luvun alussa, alkoi rodun jakautuminen käyttö- ja
näyttelytyyppiin suuremmassa määrin vasta 1950-luvun puolenvälin jälkeen, kun siperianhuskyja ryhdyttiin
enemmän esittämään näyttelyissä ja rodusta tuli USA:ssa suosittu myös seurakoirana.
1960-luvun lopulla siperianhuskyrotuun vain näyttelykehissä tutustuneet uudemmat kasvattajat jalostivat niitä
ainoastaan näyttelytarkoituksia varten kiinnittämättä tarpeeksi huomiota niihin alkuperäisiin fyysisiin ja henkisiin
ominaisuuksiin, joita ajajat kutsuvat ”menopääksi” ja ”työskentelymoraaliksi”. Siten hyvät, nopeat ja kestävät,
valjakkokäytössä testatut siperianhuskyt tulivat yhä harvinaisemmiksi ja rodun jakautuminen näyttelykoiriin ja
käyttökoiriin todella alkoi.
Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys
Ensimmäinen siperianhusky tuotiin Sveitsistä ja rekisteröitiin Suomessa 1965. Seuraavat kuusi tuontia (3 urosta,
3 narttua) tulivat USA:sta vuosina 1966 - 1969. Suomalaisten alkuinnostus rotuun ja valjakkoajoon oli kova ja jo
muutamien vuosien kuluttua kanta oli kasvanut niin suureksi, että voitiin koota useita valjakkoja. Vuoteen 1976
mennessä Suomeen oli tuotu 17 koiraa, joista kaksi voidaan luokitella käyttötyyppisiksi (Anadyr-linjaa). Muut
Suomeen tuodut koirat polveutuivat USA:n näyttelylinjoista, etupäässä Lorna Demidoffin Monadnock-linjasta.
Pohjoismaiset valjakkoajokilpailut 1970-luvun puolessavälissä toivat esille Suomen silloisen koirakannan käyttöominaisuuksien puutteet. Norjalaisten siperianhuskyt polveutuivat suoraan Leonhard Seppalalta tai hänen kauttaan USA:sta tulleisiin koiriin mm. Bow Lake, Bryar´s ja Alaskan of Anadyr -kenneleistä ja myöhempiin käyttölinjojen tuonteihin. Suomalaisten näyttelylinjoista polveutuneet koirat eivät olleet käyttöominaisuuksiltaan sellaisia
kuin harrastajat olivat toivoneet. Niiltä puuttui rotumääritelmän mainitsemat nopeus ja kestävyys sekä valjakkokoirilta ehdottomasti vaadittava käsiteltävyys ja sosiaalisuus sekä johtajaominaisuuksia.
Alkuvuosina Suomessa jalostusmenetelmänä käytettiin yleisesti sukusiitosta, jopa siinä määrin, että vuosina
1974 -75 rekisteröityjen pentujen (76 pentuetta / 319 pentua) keskimääräinen sukusiitosaste oli viiden sukupolven mukaan laskettuna liki 11 prosenttia. Huomattava matadoriuros tänä aikana oli USA:n tuonti Norstarr´s
Baanchi. Tämän uroksen vaikutus on kuitenkin hiipunut nykykannassa hyvin pieneksi, sillä 1970-luvun loppupuolella (1976-79) tuotettiin Suomeen 25 käyttölinjaista siperianhuskya Norjan, Ruotsin ja USA:n rekikoirakenneleistä. Näistä tuonneista ja niiden jälkeläisistä muodostui pian uusi koirakanta, joka niin käyttö- kuin luonneominaisuuksiltaan vastasi paremmin rotumääritelmää.
Harrastajat astuttivat koiriaan ahkerasti ja hankkivat valjakkoihinsa käyttölinjan koiria. Suomen nykykanta perus
tuu suurimmaksi osaksi näiden koirien jälkeläisiin. 1980-luvun runsaasta 30 tuontikoirasta näyttelylinjaisia oli
kaksi. 1980-90-luvuilla uusia tuontikoiria tuli etupäässä USA:n koillisosasta, Norjasta ja jonkun verran Ruotsista.
2000-luvulla on tuotettu kymmeniä koiria pääasiassa Ruotsin ja Itä- sekä Etelä-Euroopan näyttelykenneleistä etupäässä harrastuskoiriksi ja näyttelytarkoituksiin. Näyttelylinjaisten koirien populaatio on Suomessa 2000-luvulla
alkaen kasvanut.
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt
Suomalainen Siperianhusky-seura - Finska Siberian Husky sällskapet ry.
Perustettu 8.4.1967
Hyväksytty rotujärjestöksi 12.12.1970
Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys
Henkilöjäsenmäärä: 934 kpl, joista alle 16-vuotiaita nuorisojäseniä 16 kpl.
Jäsenmäärä on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut hieman kasvussa ja jäsenistön vaihtuvuus on noin 10 prosenttia vuosittain.
Jäsenistön suurimmalla osalla on 1-2 koiraa ja keskimääräinen koiraluku on noin 2- 4 koiraa / jäsen.
Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät
Jalostusneuvonnan jäsenet valitaan rotujärjestön vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi. Jalostusneuvonta työskentelee hallituksen valvonnan alaisena ja sillä on rotujärjestön hallituksen hyväksymät työohjeet. (liite 6)
Jalostusneuvonta pyrkii antamaan yleisiä jalostus- ja kasvatusneuvoja sekä tietoja eri koirista, niiden taustoista,
tuloksista ja omistajista.
Jalostusneuvonta ei suosittele tiettyä urosta tai yhdistelmää, vaan ohjaa käyttämään testattuja ja käytännön rekikoiratyössä hyviksi havaittuja ja testattuja, ulkomuodoltaan rodunomaisia koiria.
Koska rodussa on tyypillistä kennelien suhteellisen suuret koiramäärät, sopivan uroksen valintaan osallistuu nartun omistajan kanssa yhteistyössä myös uroksien omistaja, jolloin on mahdollista yhdessä arvioida astutettavan
nartun ja sille sopivien urosten hyvät ja huonot puolet. Jalostusneuvonta laatii vuosittaiset tilastot rodusta ja päivittää JTO:n.

Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma 1.1.2017 - 31.12.2021

7

4. RODUN NYKYTILANNE

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos
Taulukko 1. Vuositilasto - rekisteröinnit
Rekisteröinnit 2000-2015
Vuosi

Rekisteröidyt
pennut

2000

223

0

223

4v

4 v 10 kk

8,69%

2001

241

3

244

4 v 3 kk

5 v 2 kk

8,97%

2002

356

5

361

3 v 9 kk

4 v 6 kk

7,36%

2003

260

12

272

4 v 6 kk

4 v 11 kk

9,92%

2004

338

21

359

3 v 9 kk

4 v 6 kk

6,53%

2005

429

13

442

4 v 3 kk

4 v 4 kk

6,34%

2006

462

15

477

3 v 9 kk

4 v 4 kk

5,36%

2007

434

16

450

4 v 5 kk

4v

4,98%

2008

543

17

560

4 v 4 kk

4 v 10 kk

4,61%

2009

477

27

504

4 v 1 kk

5 v 2 kk

4,85%

2010

554

21

575

3 v 11 kk

5v

3,72%

2011

573

24

597

3 v 11 kk

4 v 8 kk

3,79%

2012

562

21

585

4 v 1 kk

4 v 11 kk

3,73%

2013

615

23

636

4 v 4 kk

4 v 3 kk

3,37%

2014

603

15

618

4 v 3 kk

5 v 2 kk

4,16%

2015

563

34

597

4 v 6 kk

5 v 4 kk

4,17%
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Tuonteja

Rekisteröinnit Keskim.
yhteensä
jalostukseen
käytön ikä
nartut

Keskim.
jalostukseen
käytön ikä
urokset
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keskim.
Sukusiitos %

Rekisteröintimäärät Suomessa

Siperianhuskyrodun rekisteröintimäärä on kasvanut 2000-luvun alun n. 250 rekisteröidystä pennusta per vuosi
yli 600 rekisteröityyn pentuun per vuosi 2012 eteenpäin. Vuosi 2015 rekisteröintimäärä putosi yli 600 pennusta
563 pentuun. Pentuemäärä on kuitenkin yhden pentueen verran suurempi kuin edellisenä vuonna. Viime vuosina
pentuemäärä on liikkunut 114 ja 120 pentueen välillä.
Verrattuna muihin rotuihin siperianhusky on varsin yleinen rotu Suomessa. Vuonna 2015 siperianhusky oli kaik
kien rotujen rekisteröintitilastossa sijalla 18.
Jakautuminen linjoihin

Siperianhuskyrotu on jakautunut kahteen eri linjaan, käyttö- ja näyttelylinjoihin. Yllä olevassa taulukossa linjaan
on laskettu pentueet, joiden vanhempien isovanhemmista korkeintaan yksi edustaa toista linjaa (toisen linjan
osuus kolmen polven sukutaulussa korkeintaan 12,5%). Muut pentueet ovat sekalinjaisia.
Käyttölinjaisten pentueiden määrä on pysynyt suhteellisen vakaana. Suomessa syntyy suhteessa käyttölinjaisia
pentueita eniten, n. 70%. Näyttelylinjaisten tuontikoirien sekä pentueiden määrä on kasvussa. Sekalinjaisten pentueiden määrä on ollut laskussa viime vuosina.
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Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä

Tuontikoirien määrät ovat lisääntyneet tasaisesti. Tuonteja tuodaan paljon näyttelylinjoista. Vuonna 2015 tuotiin
eniten tuontikoiria kymmeneen vuoteen, 34 kappaletta.
Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä

Jalostuskoirien keskimääräinen ikä kertoo arvion rodun keskimääräisestä sukupolven pituudesta.
Jalostuskoirien keskimääräinen ikä on pysynyt pitkällä tähtäimellä suurin piirtein samalla tasolla narttujen suhteen (n. 4 vuotta) ja urosten keskimääräinen ikä on nousussa (n. 5 vuotta). Suuntaus näyttää hyvältä, ja siihen
tulee jatkossakin kiinnittää huomiota. SHS:n jalostustoimikunta on tuonut vahvasti esille siperianhuskyn käyttökoiraominaisuuksia, joiden testaamiseksi koiran tulee olla riittävän vanha. Jatkossakin SHS:n jalostusneuvonnan
tulee tehdä töitä uusien harrastajien ja kasvattajien valistamisessa. Jalostukseen käytettävien koirien tulisi olla
riittävän vanhoja, jotta mahdolliset sairaudet näkyisivät sekä jalostukseen käytettävien urosten käytön tulisi
jakautua useammalle vuodelle, jotta mahdolliset kantajuudet tulisivat ilmi.
Tietoa sukusiitoksesta
Sukusiitoksessa pentueen vanhempina käytettävät koirat ovat keskenään sukua. Sukusiitoksena pidetään serkusten tai sitä läheisempien sukulaisten yhdistämistä. Sukusiitos kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esille
tuloon.
10
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Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi
samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty
alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen.
Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein resessiiviset
alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä.
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien
esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.
Sukusiitos ei periydy. Jos koiran vanhemmat eivät ole keskenään sukua, pentujen sukusiitosaste on nolla.
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja,
joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä
ei ole.
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä
10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi
lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä
sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.
Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.
( Katariina Mäki, www.kennelliitto.fi )
Rodun vuosittainen sukusiitosaste

Rodun vuosittainen sukusiitosaste
Kuten yläpuolella olevasta taulukosta näkee, keskimääräinen sukusiitosprosentti per vuosi on pudonnut melkein
yhdeksästä prosentista (8,69 %) noin neljään prosenttiin (4.15 %). Tähän on monia syitä - tuontikoiria on tuotu
lisää, isojen kennelien rekisteröintimäärä on prosentuaalisesti pienentynyt ( kasvattavat omia linjojaan ) sekä nk.
sekapentueiden ( käyttölinja x näyttelylinja ) pentueiden määrä on kasvanut. Kasvattajat ovat myös paremmin
tietoisia sukusiitoksen haitallisuudesta ja huomioivat sen jalostuksessa. Suuntaus näyttää hyvältä.
Sukusiitosasteiden laskennassa on käytetty Kennelliiton jalostustietojärjestelmää. Sukutauluissa esiintyvillä ulko
maisilla koirilla sukupolvitiedot ovat puutteellisia, joten esitetty taulukko on aliarvio todellisesta sukusiitosasteesta. Taulukosta on kuitenkin saatavissa sukusiitosasteen kehityssuunta, koska tuontikoiria sukutauluissa on esiintynyt aina.
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4.1.2 Jalostuspohja
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta
geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa
ja suojaa monien perinnöllisten vikojen ja sairauksien puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmälle, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin
ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä
vaihtelua.
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja sukulinjoista
on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä
mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria,
joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista.
( Katariina Mäki, www.kennelliitto.fi )
Vuositilasto – jalostuspohja per vuosi ja sukupolvi
Per vuosi
pentueet
jalostukseen käytetyt eri
urokset
jalostukseen käytetyt eri
nartut
isät/emät
tehollinen populaatio
tehollinen populaatio
%
uroksista käytetty
jalostukseen
nartuista käytetty
jalostukseen
Per sukupolvi (4 vuotta)
pentueet
jalostukseen käytetyt eri
urokset
jalostukseen käytetyt eri
nartut
isät/emät
tehollinen populaatio
tehollinen populaatio
%
uroksista käytetty
jalostukseen
nartuista käytetty
jalostukseen

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

117
105

116
100

120
99

114
95

119
100

124
103

97
83

111
98

87
70

92
75

85
70

117

113

117

114

116

121

97

109

85

91

85

0,9
150
64%

0,88
144
62%

0,85
147
61%

0,83
142
62%

0,86
147
62%

0,85
152
61%

0,86
122
63%

0,9
140
63%

0,82
106
61%

0,82
113
61%

0,82
106
62%

0,01

0,02

0,04

0,09

0,11

0,17

0,16

0,19

0,24

0,21

0,28

0,01

0,02

0,05

0,15

0,21

0,21

0,27

0,3

0,34

0,37

0,3

451
303

469
313

477
314

454
300

451
298

419
274

387
247

375
234

335
198

303
183

287
178

354

367

382

378

374

342

306

295

265

244

234

0,86
447
50%

0,85
463
49%

0,82
475
50%

0,79
464
51%

0,8
460
51%

0,8
421
50%

0,81
378
49%

0,79
362
48%

0,75
318
47%

0,75
293
48%

0,76
282
49%

0,04

0,06

0,11

0,14

0,16

0,19

0,2

0,23

0,25

0,26

0,27

0,06

0,1

0,16

0,21

0,25

0,28

0,32

0,33

0,34

0,36

0,35

Yllä olevassa taulukossa jalostustietojärjestelmän jalostuspohja per sukupolvi -luvut on laskettu nelivuotisjaksoilta. Viimeinen kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2015
luvut on laskettu vuosien 2012-2015 ajalta.
Nuorimpien ikäluokkien koiria käytetään vielä jalostukseen, joten nämä prosenttiluvut kasvavat seuraavien vuosien aikana.
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Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä

Yllä olevassa taulukossa sukupolven väli on neljä vuotta ja tulokset sukupolvittain on esitetty neljän vuoden osalta esim. 2015 mukana laskennassa ovat vuodet 2012-2015. Vuosittain jalostukseen käytetyillä tarkoitetaan vuosittain syntyneistä jalostukseen käytettyjen osuutta.
Jalostukseen käytettyjen koirien osuus on hieman laskenut. Tunnolliset kasvattajat testaavat usein jalostuskoi
riaan muutaman talvikauden yli ennen jalostukseen käyttöä, joten viimeisimpien vuosien tuloksia ei kannata vielä
tarkastella.
Isät/emät -luku

Isät/emät-luku kertoo, mikä on eri isien ja emien lukumäärien suhde sukupolvittain. Ideaalitilanteessa narttuja ja
uroksia käytettäisiin yhtä paljon eli tavoiteluku on 1.
Siperianhuskyilla luku on suunnilleen 0,8. Rodun tilanne on tältä kannalta katsottuna melko hyvä ja eri uroksia
ja narttuja käytetään jalostukseen melko tasaisesti. Suhdeluku on ollut kasvussa, mutta tulee kuitenkin huomioida, että viime vuosien aikana syntyneitä koiria tullaan vielä tulevaisuudessakin käyttämään todennäköisesti jalostukseen.
Tietoa tehollisesta populaatiokoosta
Tehollinen populaatiokoko kuvaa jalostuspohjan laajuutta. Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on,
sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodussa. Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo, kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä
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rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin
jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa. Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin
rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.
Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on jalostustietojärjestelmässä neljä vuotta. Nyrkkisääntönä on,
että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä.
Kennelliiton jalostustietojärjestelmä KoiraNetissä käytetään kaavaa
Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa
Nu = neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten lukumäärä
Nn = neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä.
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava kuvaa ns. ideaalipopulaatiota ja olettaa, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen,
mutta tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. Paras tapa
säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää yksittäisen yksilön
runsasta jalostuskäyttöä. (Katariina Mäki, www.kennelliitto.fi)

Rodun tehollinen populaatiokoko
Tehollinen populaatiokoko
Sukupolvi
JalostusJalostusnartut
urokset
1989-1992
227
173
1993-1996
208
167
1997-2000
178
135
2001-2004
218
170
2005-2008
288
225
2009-2012
386
307

Tehollinen
populaatio
274
256
215
266
351
474

Pentueiden
lukumäärä
269
254
212
265
365
469

Tehollisen koon
maksimi
538
508
424
530
730
938

Tehollisen koon
osuus maksimista
50,93%
50,39%
50,71%
50,19%
48,08%
50,53%

Rodun tehollisen populaation koko on kasvanut sukupolvien aikana ja nykyinen tehollinen populaatio on riittävän
suuri. Myös rodun populaation koko on kasvanut paljon viimeisen kuuden sukupolven aikana, mutta tehollisen
populaation kasvu on pysynyt tässä mukana. Rodun tehollisen populaatiokoon osuus maksimista on pysynyt
tasaisesti 50% lähettyvillä sukupolvittain laskettaessa. Tehollisen koon maksimi tarkoittaa ideaalitilannetta, jossa
jokaisessa pentueessa sukupolvea kohden on käytetty eri urosta ja narttua (syntyneiden pentueiden määrä*2).
Todellisen tehollisen populaation suhde sukupolvittain tehollisen koon maksimiin antaa prosentuaalisen osuuden
maksimista.
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Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15-20 urosta
Jalostusurokset
Tilastointiaikana
Toisessa
Yhteensä
(2005-2015)
polvessa
# Uros
Syntymä Pentu- Pentuja %kumu- Pentu- Pentuja Pentu- Pentuja
vuosi
eita
osuus lat.% eita
eita
1 BUKHARIN’S CISCO
2003
13
67
1,17% 0,01
17
77
13
67
RUMPUS
2 PRICKEN
2001
11
58
1,01% 0,02
26
133
11
58
3 CRY OUT BEACH BOY
2007
10
54
0,94% 0,03
8
46
10
54
4* ANDY’S JOY LOOK AT
2007
9
49
0,85% 0,04
3
14
9
49
ME*
5 KONUVERES COUNTRY
2003
7
46
0,80% 0,05
28
150
8
51
INDIAN
6 ANDY’S JOY JUST
2007
9
46
0,80% 0,06
0
0
9
46
KIDDING
7 NUMBER ONE OF
2004
9
44
0,77% 0,06
28
139
9
44
SILVERLIGHT
8 KEFEUS FALK OF DENALI
2000
7
42
0,73% 0,07
9
47
10
52
9 SUSITIEVAN KUURNA
2004
8
42
0,73% 0,08
10
39
8
42
10 ASK ME ABOUT OF
2005
8
36
0,63% 0,08
22
111
8
36
WOLF POINT
11 EXPRESS YOURSELF
2009
8
35
0,61% 0,09
2
10
8
35
GALLADRIA-NOVITARIS
12 SAINEN GEIR MOEN
2002
8
33
0,58%
0,1
17
77
9
39
13 ARCTIC SOUL UHKU
1999
7
33
0,58%
0,1
12
69
7
33
14 MAGLELIN BARAK
2007
6
33
0,58% 0,11
5
32
6
33
15 WINTRY SEMBRA
2006
6
31
0,54% 0,11
7
38
6
31
* Urokselle rekisteröity joulukuussa 2015 syntyneitä pentueita 2016 ( 2 pentuetta, yhteensä 11 pentua)
käyttölinjaa edustavat urokset on esitetty harmaalla pohjalla
Kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana jalostukseen käytettiin 652 eri urosta. 141 urosta eli 22% uroksista
on käytetty tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista.
Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua
Jalostusnartut
Jalostusnartut
Tilastointiaikana
Toisessa
Yhteensä
(2005-2015)
polvessa
#
Narttu
Syntymä- Pentu- Pentuja %-osuus
Pentu- Pentuja Pentu- Pentuja
vuosi
eita
eita
eita
1
HATCHER PASS
2003
5
35
0,61%
21
112
5
35
HYDRARGIUM
2
ZERUNDER GRAMMA
2002
5
34
0,59%
15
85
5
34
3
ANDY’S JOY
2004
6
31
0,54%
8
37
6
31
ATTRACTIVE ME
4
ANDY’S JOY NEVER
2007
6
28
0,49%
3
19
6
28
MIND
5
SESI
2007
4
27
0,47%
4
27
4
27
6
SLEIGH RIDE’S FIRST ON
2004
4
27
0,47%
8
39
4
27
LINE
7
SNOW GALAXY
2007
5
26
0,45%
7
45
5
26
GOODQUITE’S NICE
BABY
8
ARCTIC SOUL ZELDA
2007
3
22
0,38%
3
17
3
22
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ANDY’S JOY QUEEN
2008
4
22
QUINTESSA
10 NINI
2005
4
21
11 KEFEUS SPINIFEX SITKA
2003
4
21
12 KUKANOKSAN AJATAR
2009
3
21
13 UUMEN AURA
2009
3
20
14 SLEIGH RIDE’S EASTERN
2004
3
20
SUNSET
15 JEDEYE VAMPIRA
1999
5
20
käyttölinjaa edustavat nartut on esitetty harmaalla pohjalla
sekalinjaa edustavat nartut on esitetty punertavalla pohjalla

0,38%
0,37%
0,37%
0,37%
0,35%
0,35%
0,35%

1

3

4

22
21
21
21
20
20
20

5

31

3
3

14
18

4
4
3
3
3

21

98

5

Tarkasteltuna ajanjaksona jalostukseen käytettiin yhteensä 816 eri narttua.
Jalostuskoirien käyttömäärät
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukuisissa roduissa
enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden
aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen
polven jälkeläisiä koiralla saisi suurilukuisissa roduissa olla korkeintaan 4 - 6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. (Katariina Mäki, www.kennelliitto.fi  )
Siperianhuskyilla kymmenen viime vuoden aikana on rekisteröity 6042 koiraa. Sukupolvea (4 v.) kohden rekisteröintejä on siis keskimäärin 2417 koiraa. Suurin uroksen pentumäärä on 67, joka tarkoittaa 2,8 % sukupolven
rekisteröintimäärästä, kun sukupolven välinä on käytetty neljää vuotta. Luku ei ole hälyttävän suuri, mutta ei
myöskään missään nimessä toivottava huomioiden, että kyseisellä uroksella itsellään ei ole näyttöä valjakkotyöskentelystä ja sen 67 jälkeläisestä ainoastaan yhdellä on hyväksytty käyttötulos eivätkä muutkaan toimi työkäytössä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota, ettei mitään urosta tulla käyttämään jalostukseen liikaa, ettei perimän
monimuotoisuus vaarannu.
Toisen polven jälkeläisiä on parilla uroksella 150 kpl. Tämä tarkoittaa 6,2 % neljän vuoden rekisteröinneistä.
Toisen polven jälkeläisten määrä on liian suuri monimuotoisuuden kannalta ja myös huomioiden, että urosten ja
niiden jälkeläisten sekä lastenlasten tulokset rodun käyttötarkoituksen puolelta ovat olemattomat. Toisen uroksen
jälkeläisistä kolmelta löytyy hyväksytty käyttötulos (kaikki samasta pentueesta) ja lapsenlapsista kuudella 150:sta.
Toisen uroksen jälkeläisistä yhdelläkään ei ole käyttötulosta ja 150:stä lapsenlapsesta yhdellä on hyväksytty käyttötulos. Koko rodun populaatio huomioiden lähes joka neljännellä siperianhuskylla on käyttötulos (REK tai REKÄ),
joten listojen ensimmäisten urosten jälkeläisnäytöt käyttöpuolelta ovat huolestuttavan vähäiset.
Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus
Moni eniten jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen listalla on tuontikoira, ja sillä ei välttämättä ole lähi
sukulaisia Suomessa. Kuitenkin listalta löytyy eniten käytettyjen urosten puolelta isä (sija 7.) ja kaksi poikaa (sijat
6 ja 4). Nämä ovat lisäksi sukua monelle narttujen puolella eniten käytetyille nartuille. Sijalla 1 olevan nartun tytär
on sijalla 9. Lisäksi sijalla 2 olevan nartun tyttäriä on sijoilla 5 ja 10.

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa
Siperianhusky on levinnyt laajasti ympäri maailmaa ja rodun edustajia löytyy lähes joka maasta. Pääasiassa siperianhuskyt ovat seurakoiria tai niiden kanssa käydään näyttelyissä. Valtaosa rodun edustajista on näyttelylinjaa.
Rekikoiraominaisuuksiin painottuvaa rodun jalostusta tapahtuu lähinnä Skandinavian maissa, Iso-Britanniassa,
Yhdysvaltojen pohjoisosissa (Alaska), sekä jonkin verran myös Keski-Euroopassa.
Ruotsissa rekisteröintimäärät ovat viime vuosina olleet hieman Suomea pienemmät. Vuosittain rekisteröidään
noin 500 siperianhuskya. Rodun huippuvuosi oli 2010, jolloin rekisteröintejä oli 675 kpl. Tämän jälkeen rekisteröinnit kääntyivät laskuun. Pari viime vuoden aikana rekisteröinti on ollut tasaista. Rekisteröintien jakautuminen
linjojen kesken on suunnilleen sama kuin Suomessa. Rodun sukusiitosaste on Ruotsissa ollut laskeva kuten Suomessakin ollen vuonna 2015 Avelsdatan mukaan 2,1 % viidellä sukupolvella laskettaessa.
Yhdysvalloissa Amerikan kennel clubin rekisteröinneissä siperianhusky oli vuonna 2014 13. suosituin koirarotu.
Siperianhuskyjen suosio on ollut 2010-luvulla kasvussa. Ennen vuosituhannen vaihdetta rekisteröintimäärät olivat noin 23 000 siperianhuskya vuosittain. Suurin osa Yhdysvaltojen siperianhuskyista edustaa näyttelylinjaa ja
käyttölinjaisia koiria on maan populaatiosta noin prosentti.
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4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
Rodun jalostuspohjan laajuus
Rekisteröidyistä siperianhuskyista noin 30% käytetään elämänsä aikana jalostukseen. Eri jalostusyksilöitä on
rodussa melko paljon. Jalostukseen käytettävien koirien taustoilla esiintyy kuitenkin usein samoja koiria. Tarvittaessa siperianhuskyilla on mahdollista käyttää jalostukseen keskenään täysin eri sukulinjoista olevia koiria sekoittamalla eri linjoja toisiinsa.
Jalostukseen käytetään eri uroksia ja narttuja melko tasaisesti ja isät / emät-suhde on noussut erittäin hyvälle
tasolle.
Käytetyimpien jalostuskoirien käyttömäärät jäävät koko rodun populaatio huomioiden siedettävälle tasolle.
Niiden jälkeläismäärän ei kuitenkaan ole syytä kasvaa enää. Käytetyimpien koirien listalla soisi kuitenkin olevan
testaamattomien koirien sijasta enemmän kovassa käytössä testattuja hyviä rekikoiria, joiden jälkeläisillä on myös
näyttöä käyttöominaisuuksista.
Tehollisen populaation koko on pysynyt vakaana suhteessa maksimiarvoon. Tehollinen populaatio on noin 50 %
maksimiarvosta, joka on kohtalaisen hyvä.
Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät
Siperianhuskyilla jalostuspohjaa kaventavat paljon jälkeläisiä saaneet koirat, joiden jälkeläisiä käytetään myös
jalostukseen useiden pentueiden verran. Näyttelylinjaisissa siperianhuskyissa esiintyy enemmän samojen urosten
ja narttujen jalostuskäyttöä ja ne ovat näyttelylinjaisten koirien määrään nähden suht runsaslukuisesti edustet
tuna käytetyimpien jalostuskoirien listalla. Sukulinjoiltaan saman tyylisten yhdistelmien teettäminen useasti
kaventaa myös jalostuspohjaa.
Viime vuosien aikana on joillakin kasvattajilla ollut tapana toistaa sama yhdistelmä useampaan kertaan. Pahim
millaan sama yhdistelmä on toistettu viidesti ja neljästi samaa yhdistelmää on toistettu myös muutamia. Teettämällä sama yhdistelmä lisätään samankaltaisen perimän omaavien koirien määrää. Saman yhdistelmän toistaminen kolmesti tai useammin ei ole koskaan järkevää vain ainoastaan rodun yksilöiden määrän lisäämistä. Joskus
yhdistelmän toistaminen kerran voi olla perusteltua, mutta siinä tulisi käyttää suurta harkintaa. Jos ensimmäiseen
pentueeseen on syntynyt normaali määrä pentuja, ensimmäisen pentueen koirien tulisi olla terveitä, hyväluonteisia ja erinomaisia rekikoirina.

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun
käyttötarkoituksesta
Rotumääritelmän mukaisesti siperianhuskyn käyttötarkoitus on rekikoira. Rotumääritelmän yleisvaikutelmassa
kuvataan siperianhuskyn työskentelevän alkuperäisessä tehtävässään valjaissa erittäin kyvykkäästi, vetäen kevyttä
kuormaa kohtalaisella nopeudella pitkiä matkoja. Rodun käyttäytymistä ja luonnetta rotumääritelmä kuvaa
seuraavasti: ”Ystävällinen ja lempeä, mutta myös valpas ja seurallinen. Rodulla ei ole vahtikoiran omistushalua,
se ei ole liian epäluuloinen vieraita kohtaan eikä tappelunhaluinen. Täysikasvuinen koira voi olla jossain määrin
pidättyväinen ja omanarvontuntoinen. Sen älykkyys, käsiteltävyys ja innokkuus tekevät siitä miellyttävän seura
laisen ja työskentelyhaluisen käyttökoiran.”

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin
Rodun käyttöominaisuuksissa on yleisesti ottaen eroja eri linjojen välillä. Jokainen siperianhusky on kuitenkin
yksilö, jonka ominaisuudet saattavat poiketa yleisestä mielikuvasta kyseisen linjan koirista. Linjojen väliset erot
ovat kokemusperäisiä yleistyksiä. Moni siperianhuskyharrastaja on aloittanut näyttelylinjaisten siperianhuskyjen
parissa ja valjakkoharrastuksesta innostuessaan siirtynyt käyttölinjaisiin koiriin.
Käyttölinjaisia koiria osallistuu enemmän rekikoirakilpailuihin ja niiden käyttö myös retkeilyssä ja koiravaljakko
yrityksissä on yleisempää. Tästä johtuen käyttölinjaisten koirien jalostuksessa on keskimäärin painotettu enemmän erityisesti rekikoiralle tärkeitä ominaisuuksia kuten työskentelymotivaatiota ja laumasosiaalisuutta. Yleisesti
ottaen valjakkoharrastajien mielestä käyttölinjaisten koirien työskentelyasenne erityisesti pidemmässä ja säännöllisessä työskentelyssä on parempi. Keskimäärin käyttölinjaisissa koirissa esiintyy harrastajien mukaan enemmän
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pidättyväisyyttä verrattuna näyttelylinjaisiin rodun edustajiin.
Keskimäärin näyttelylinjaisia koiria hankitaan enemmän myös täysin seurakoiriksi, milloin koiran ominaisuudet
vetokoirana eivät tule testattua. Osa näyttelylinjaisten siperianhuskyjen kasvattajista käyttää koiriaan näyttelyiden
ohella aktiivisesti myös kilpailu- ja käyttökokeissa. Jalostuspäätöksiin vaikuttavat tällöin usein myös koiran käyttöominaisuudet. Valitettavasti osa näyttelylinjaisten siperianhuskyjen kasvattajista ei ole kiinnostunut rodun käyttöominaisuuksista, eikä testaa valjakkokäytössä jalostuskoiriaan. Kennelin koirilta ei välttämättä löydy minkäänlaista
näyttöä kilpailu- tai käyttökokeista. Tästä johtuen näyttelylinjaisissa koirissa esiintyy enemmän vaihtelua käyttö
ominaisuuksien osalta. Esimerkiksi joillain yksilöistä esiintyy puutteita työskentelymotivaatiossa.
Näyttelyissä koirilta vaaditaan ryhdikkyyttä ja itsevarmaa asennetta. Näyttelylinjaisissa siperianhuskyissa on nähtävissä keskimäärin vähemmän arkoja yksilöitä. Näyttelylinjaisten rodun edustajien joukossa esiintyy hieman useammin dominoivaa luonnetta. Näyttely- ja seurakoiraksi hankitulla koiralla laumasidonnaisuus ja -sosiaalisuus ei ole
yhtä tärkeää kuin laumassa elävillä rekikoirilla.

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja / tai
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus
Rotu ei kuulu Pevisaan.

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Luonnekysely
Alkusyksystä 2015 toteutetussa rotujärjestön luonnekyselyssä saatiin tietoa noin tuhannen siperianhuskyn luonteesta. JTO:n tiedot rodun luonteesta ja käyttäytymisestä perustuvat suurelta osin kyseiseen luonnekyselyyn.
Liitteissä on esitetty luonnekysely ja sen tulokset yksityiskohtaisemmin. ( Liite 2 )
Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus
Siperianhuskyja on käynyt luonnetestissä ja MH-kuvauksessa vain vähän. Pääasiassa rodun harrastajat arvioittavat
rodun edustajien luonnetta sen käyttökokeissa. Rekikoirien käyttökokeessa kohta J käyttäytymisen arviointi
sisältää Kennelliiton jalostusstrategian mukaisen arvioinnin.
Arvosteluperiaatteet ovat seuraavat:
Pisteet
9-10
Koira on avoin vieraita koiria ja ihmisiä kohtaan ja toimii kiitettävästi yhteistyössä
valjakon muiden koirien kanssa.
6-8
Koira on suhteellisen rauhallinen ja työskentelee yhdessä valjakon muiden koirien kanssa.
1-5
Koira on altis häiriöille tai mahtailee tai aiheuttaa lievää sekaannusta
0
Arvosteltava koira osoittaa aggressiivisuutta tai liikaa arkuutta toisia koiria tai ihmisiä
kohtaan, ei toimi valjakossa yhteistyössä tai aiheuttaa epäjärjestystä.
Valitettavasti Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä rekikoirien käyttökokeista näkyy vain koiran saama kokonaispistemäärä, eikä osiokohtaista erittelyä pisteistä. Suurin osa käyttökokeeseen osallistuvista koirista saa 6 - 10
pistettä käyttäytymisen arviointi -osiosta. 1- 5 pistettä saavat koirat ovat usein kokemattomia, mahdollisesti jopa
ensimmäistä kertaa isossa valjakossa juoksevia koiria. Tällöin ajaja ja valjakon muut koirat voivat olla arvosteltavalle
koiralle täysin vieraita. Vain hyvin harvoin koira saa nollan eli hylkäyksen aiheuttavan pistemäärän käyttäytymisen
arviointi -osiosta. Tosin käyttökokeekseen ei yleensä tuoda arvosteltavaksi yksilöitä, joiden käyttäytyminen valjakossa ei ole toivottavaa.
Vuoden 2010 alusta Suomessa viralliseksi tulleessa MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testi
osioita, joissa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota erilaisissa tilanteissa. Suomessa MH-luonnekuvauksessa
on käynyt kaksi siperianhuskya. Ruotsissa rodun edustajia on osallistunut MH-luonnekuvaukseen enemmän. Tuloksia on kuitenkin niin vähän, että ne kertovat ennemminkin yksittäisten koirien ominaisuuksista.
Edellisen JTO:n voimassaolokaudella luonnetestiin on osallistunut 16 siperianhuskya. Alla on kuvattu SKL:n luonnetestissä käytetty termistö ja sen selvennykset kuvaamaan luonteen eri osa-alueita ja koiran toivottua käyttäytymistä eri tilanteissa. Tarkempi kuvaus luonnetestistä ja sen säännöistä löytyy Kennelliiton internetsivuilta.

18

Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma 1.1.2017 - 31.12.2021

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikkien 16 siperianhuskyn luonnetestitulosten koirakohtaiset pisteet. Taulukon alapuolella on käyty läpi eri osiot ja niiden rodulle tyypilliset pisteet.

Toimintakyky: Toimintakykynä pidetään luonteen ominaisuutta, joka saa koiran ilman ulkopuolista pakotetta
pitämään puolensa todellista tai kuviteltua vaaraa vastaan. Lähin vastaava inhimillinen vastine toimintakyvylle on
rohkeus.
Yleisin arvosana siperianhuskyille on ollut +1a eli kohtuullinen, jonka on saanut puolet testissä käyneistä siperianhuskyista. Seuraavaksi eniten (5 kpl) koirat ovat saaneet arvioksi -1 eli pieni.
Terävyys: Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi.
Terävyysaste on kääntäen verrannollinen ärsytyskynnyksen korkeuteen. Mitä pienempi ärsyke tarvitaan herättämään aggression, sitä korkeampi on terävyysaste.
Rodulle tyypillisimmät saadut arviot ovat +1a Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua ja +1b Koira joka ei osoita
lainkaan terävyyttä. Siperianhuskyn luonteeseen ei kuulu aggressiivisuus, joten nämä ovat rodulle toivottavia
arvioita.
Puolustushalu: Puolustushalulla tarkoitetaan koiran synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkäysyrityksen
avulla aktiivisesti puolustaa itseään, laumaansa (ohjaajaa) tai reviiriään.
Puolet testatuista koirista on saanut arvioksi +1 pieni ja paria poikkeusta lukuun ottamatta muut -1 haluton.
Edellä mainitut arviot ovat siperianhuskylle toivottavia.
Taisteluhalu: Taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta itsestään ilman, että se
perustuu aggressioon. Käytöstä voidaan kutsua tietynlaiseksi leikkihaluksi.
Suurin osa testatuista siperianhuskyista on saanut arvion -1 pieni, joka on varsin tyypillinen rodulle. Muutamat
siperianhuskyt ovat saaneet arvioiksi +2a kohtuullinen tai +2b kohtuullisen pieni.
Hermorakenne: Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa
voimakkaisiin ja vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä. Tervehermoinen eikä ole altis ympäristön häiriötekijöille. Heikko hermorakenne tulee ilmi hermostuneisuutena, rauhattomuutena, paukkuarkuutena tai yleensä melun pelkona tai huonona sietona, sekä arkuutena ja pelkopuremisena.
Rodulle tyypillinen arvio viime vuosien luonnetestitulosten perusteella hermorakenteesta on +1a
Temperamentti: Temperamentilla tarkoitetaan käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta) sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Voidaan sanoa, että mikäli koira on tarkkaavainen,
valpas, sopeutuva ja eloisa on sillä hyvä luonne.
Kaikilla siperianhuskyilla temperamentti on ollut pisteiltään positiivinen. Lähes kaikki koirat ovat saaneet arvioksi
+2 tai +3.
Kovuus: Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia.
Loukkaantuu kurituksesta ja on aggressiivinen tuntiessaan kipua. Kovaluonteinen koira unohtaa epämiellyttävät
elämykset, kun taas pehmeä muistaa kauan kokemansa vääryydet.
Siperianhuskyt ovat useimmiten saaneet arvioksi +1 paria poikkeusta lukuun ottamatta.
Luoksepäästävyys: Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin.
Rodun yksilöt ovat yleensä hyvin luoksepäästäviä ja yleisin arvio rodulle on +3. Muutkin siperianhuskyt ovat saaneet arvioksi +2a tai +2b.
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Laukauspelottomuus: Laukausvarmaksi nimetään koira, joka käyttäytyy täysin välinpitämättömästi laukauksiin tai
joka on niistä vain normaalilla tavalla kiinnostunut (+++). Koirat, jotka ensimmäisen laukauksen jälkeen käyttäytyvät rauhattomasti, mutta jotka selviävät nopeasti levottomuudestaan ja joille toistetut laukaukset saavat aikaan
yhä pienemmän reaktion, luokitellaan laukauskokemattomiksi (++)
Suurin osa rodun testissä käyneistä edustajista on laukaisuvarmoja +++ ja muutama ++ laukauskokematon.
Jalostustarkastus
Rodussa ei ole järjestetty jalostustarkastuksia.
Näyttelyt
Näyttelyarvostelulomakkeessa täytetään kohta koiran luonnearviosta. Näyttelyarvostelujen perusteella suurin osa
siperianhuskyista on rodunomaisia lähestyttäessä. Jonkin verran (noin prosentti näyttelyissä käyvistä siperianhuskyista) esiintyy näyttelytilanteita jännittäviä tai näyttelyssä stressaantuneisuuden merkkejä osoittavia koiria. Osittain arkailu tai ujous saattaa johtua laumasta erottamisesta, käsittelyyn tottumattomuudesta ja täysin vieraasta
ympäristöstä.
Erot eri maiden populaatioiden välillä
Suurin osa maailman siperianhuskyista elää täysin seurakoirana. Kun jalostusta on tehty useiden sukupolvien ajan
ilman panostusta käyttöominaisuuksiin, luonnekin voi osittain muuttua. Luonne-erot ovat enemmänkin linja- kuin
maakohtaisia.
Sukupuolten väliset erot
Nuoret urokset saattavat olla haastavampia sukukypsyyden saavuttaessaan ja kokeilla rajojaan koiralaumassa.
Nartuilla käyttäytyminen lauman muita narttuja kohtaan saattaa muuttua kiimaa ennen tai sen aikana ja palata
taas normaaliksi kiimojen jälkeen.

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet
Rodun alkuperäinen käyttö
Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on toimia rekikoirana vetäen kohtalaisella nopeudella kevyttä kuormaa
pitkiäkin matkoja. Työ vaatii koiralta hyviä henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia. Rekikoiralta vaaditaan sitkeyttä ja
periksiantamattomuutta, jotta koira jaksaa työskennellä vaikeissa olosuhteissa tai väsyneenä. Pitkillä matkoilla tai
työkäytössä työskennellessään useita tunteja koirien tulee keskittyä pitkäjänteisesti etenemiseen.
Osittain käytön kannalta olennaiset ominaisuudet riippuvat koiran paikasta valjakossa ja olosuhteista sekä omistajan mieltymyksistä. Kaikilta valjakon koirilta vaaditaan hyvää työskentelyasennetta. Vahvaa hermorakennetta vaaditaan erityisesti valjakon johtajakoirilta. Niiden tulee koko ajan edetä vauhdilla omistajasta poispäin mahdollisesti
pitkä koiraletka perässään ja silti keskittyä kuuntelemaan tulevia käskyjä. Avoimella kentällä eli urattomalla alueella toimiminen ajajan käskyjen mukaan vetäen on erityisesti johtajakoirille haastavaa, eivätkä kaikki hyvätkään
johtajakoirat kykene siihen.
Hyvä rekikoira ei ole häiriöaltis. Työskennellessään koira saa ja osittain sen pitääkin huomioida ympäristöään,
mutta se ei saa reagoida erilaisiin häiriöihin kuten vastaantuleviin koiranulkoiluttajiin, kirkuviin lapsiin, poroihin tai
metsän muihin eläimiin. Koiran tulisi keskittyä työhönsä myös häiriön alla.
Käyttötarkoituksen kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat myös kyky levätä stressaamatta silloin kun koira ei ole
töissä. Rekikoiran on kyettävä lepäämään silloin, kun siihen tarjotaan tilaisuus, jotta se jaksaa työskennellä täysipainoisesti. Rankan työn vaatiman energiansaannin turvaamiseksi siperianhuskyilla on toivottavaa hyvä ruokahalu
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Alkuperäisessä työkäytössä koirilla tuli myös olla hyvä ruoan hyväksikäyttökyky, koska ravintoa saattoi välillä olla saatavilla niukasti.
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen
Vaikka koiravaljakkoa ei enää tarvita missään kulkuneuvona, rotua käytetään yhä sen alkuperäiseen tehtävään
rekikoirana. Suuri osa Pohjoismaiden siperianhuskyista pääsee toteuttamaan käyttötarkoitustaan kilpailuissa,
käyttökokeissa, retkeily- ja harrastus- tai työkäytössä. Monet siperianhuskyn omistajat valitsevat rodun juuri sen
käyttötarkoituksen takia. Usein rodun yksilöitä hankitaan ensimmäisen yksilön jälkeen useampi juuri valjakko
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harrastusta silmällä pitäen. Valitettavasti kaikista rodun yksilöistä ei tule rekikoiria koiran ominaisuuksista johtuen.
Syksyllä 2015 toteutetussa luonnekyselyssä kysyttiin myös harrastajilta käyttötarkoitukseen sopimattomuuden
syitä. Vajaa puolet vastaajista omisti tai oli omistanut laumassaan yksilön, josta ei ollut vetokoiraksi. Noin puolet
vastaajista arveli syyksi koiran luonteesta johtuvaa vetohaluttomuutta eli puutteellista työskentelyasennetta. Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat terveydelliset syyt (21 %)ja rakenteelliset heikkoudet (13 %).
Nykyään koiravaljakolla liikutaan usein valmiita teitä tai uria käyttäen. Alueilla liikkuu myös muita kulkijoita ja
liikennettä, joten koiravaljakon koirien hyvä hallittavuus ja yhteiskuntakelpoisuus ovat entistä tärkeämmässä
asemassa. Rodun tulisi kyetä etenemään pitkiä matkoja myös urattomassa maastossa reittiä lumihangessa ohjeiden mukaan avaten, mutta ominaisuutta hyödyntävät nykyään lähinnä koiravaljakolla retkeilevät.
Rodun käyttöominaisuuksien testaamiseen ja tarkasteluun on luotu kaksi rodunomaista koemuotoa: rekikoirien
kilpailukoe (REK) ja rekikoirien käyttökoe (REKÄ). Nämä koemuodot on esitelty tarkemmin alla.
Rekikoirien kilpailukoe
Kilpailukoe suoritetaan valjakkoajokilpailun yhteydessä. Kilpailut ovat yksi- tai useampipäiväisiä nopeuskilpailuja
maastoon tehdyillä radoilla. Kilpailussa tulee kuitenkin aina olla vähintään kaksi lähtöä, jotta kokeen voi järjestää.
Radat ovat pääosin moottorikelkkauria ja metsäautotiepohjia ym. vastaavia.
Kilpailukokeeseen osallistuvien koirien on juostava valjakossa, joka koostuu kokonaan rekisteröidyistä, saman rotuisista koirista. Kilpailukoetulokset lasketaan vertaamalla valjakon, jossa osallistuva koira juoksee, aikaa kilpailun
perusaikaan. Perusaika riippuu kyseiseen luokkaan osallistuvien saman rotuisten valjakoiden osanottajamäärästä
seuraavasti:
Rodun valjakoiden määrä kilpailussa Perusajan laskenta
2-10
kahden ensimmäisen rodun valjakon keskiarvo
11-20
kolmen ensimmäisen rodun valjakon keskiarvo
yli 20
neljän ensimmäisen rodun valjakon keskiarvo
REK-tulokset lasketaan vertaamalla valjakon aikaa kunkin ajoluokan perusaikaan, joka saadaan oheisen
taulukon mukaan.
Arvosana
tulos
laskenta
kiitettävä
REK1
alle 105% perusajasta
hyvä
REK2
alle 120% perusajasta
hyväksytty
REK3
alle tai tasan 130% perusajasta
hylätty
REK0
yli 130% perusajasta
keskeyttänyt
REKKokeessa huomioidaan vain saman rotuiset valjakot, eli vain saman rotuisia koiria verrataan keskenään.
Huomioitavaa on, että laskennassa ovat mukana myös kilpailussa juoksevat, mutta kokeeseen osallistumattomat
kyseisen rodun valjakot.
Kilpailuissa koirat vetävät kevyttä rekeä tai sulanmaan aikaan kärryä ajajan ohjatessa sitä jalaksilta ja auttaessa
koiria potkuttelemalla vauhtia. Ajettavat matkat vaihtelevat valjakon koiramäärän mukaan. Yleisimmät kilpailuluokat ovat neljän, kuuden ja kahdeksan koiran sprinttikilpailuluokat, joissa ajettavat matkat ovat noin 5 - 10,
15 - 20 ja 20 - 25 km. Kilpailuissa voi olla myös avoin, koiramäärältään rajoittamaton luokka, jonka reitti on yleensä yli 30 km.
Vuosittain järjestetään myös muutamia keskipitkän matkan kilpailuja, joissa päivämatkat ovat noin 60 - 150 km.
Pitkien matkojen monipäiväisissä etappikilpailuissa matkaa saattaa kertyä jo yli 500 km. Kilpailuissa on usein
myös omat luokat nuorille ja lapsille.
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Rekikoirien käyttökoe
Käyttökoe muodostuu useasta eri osa-alueesta ja siinä on kaksi luokkaa, johtajakoira (JOH) ja yleinen (YLE) luokka. Johtajakoiraluokassa arvosteltava koira juoksee yksin tai parin kanssa valjakon kärjessä ja yleisen luokan koira
muualla valjakossa. Käyttökokeessa arvosteleva tuomari on valjakon kyydissä ja se suoritetaan maastossa, johon
sisältyy aurattua tietä tai vastaavaa ja maastoa, jossa ei ole selvästi havaittavaa valmista ajouraa. Kokeessa arvostellaan koiran taitavuutta, taipumuksia ja yhteistyökykyä toimia valjakossa rekikoirana.
Osio

pistemäärä
A

toiminta risteyksissä

0-5

B

täyskäännös

0-5

C

eteneminen maastossa, jossa ei ole selvää uraa

0-5

D

koiran pysähtyminen

0-5

E

liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen

0-5

F

toisen valjakon kohtaaminen ja ohitus

0-5

G

koiran yleinen hallittavuus

0-5

H

työskentelyhalukkuus

0-10

I

paikallaolo

0-5

J

käyttäytyminen

0-10

Käyttökokeessa käytetään arvosanoja seuraavan taulukon mukaisesti
53-60 pistettä
Kiitettävä
REKÄ-JOH1 / REKÄ-YLE1
45-52 pistettä
Hyvä
REKÄ-JOH2 / REKÄ-YLE2
Hyväksytty
34-44 pistettä
REKÄ-JOH3 / REKÄ-YLE3
Hylätty
alle 34 tai 0 pistettä jostakin kokeen osasta
REKÄ-JOH0 / REKÄ-YLE0
Muu käyttöominaisuuksien testaaminen
Läheskään kaikissa koiravaljakkokilpailuissa ei järjestetä Kennelliiton alaisia kokeita, jolloin koira ei saa virallista
koetulosta. Siperianhuskyja juoksee myös valjakoissa, joissa kaikki valjakonkoirat eivät ole rekisteröityjä siperianhuskyja ja tällöin valjakosta kukaan ei voi osallistua kokeeseen. Koiravaljakkokilpailuita järjestetään niin sulanmaan kilpailuna kuin talvikaudellakin. Luokkia on kilpailuista riippuen yhden koiran juoksu-, kickbike-, pyörä-,
hiihto- ja kelkkaluokista avoimen luokan valjakoihin asti. Kilpailut sopivat hyvin siperianhuskyn veto-ominaisuuksien testaamiseen ja rodun edustajien vertailemiseen. Siperianhusky on nimenomaan pitkänmatkan rekikoira ja
pitkien matkojen kilpailuissa maaliin juosseille siperianhuskyille tulisi antaa painoarvoa, vaikka ulkomailla tai edes
Suomessa kyseiselle matkalle ei käytännössä järjestetä rodunomaisia kokeita. Vuosittain joitakin puhdasrotuisia
valjakkoja osallistuu vaativiin pitkänmatkan kilpailuihin.
Kilpailuiden lisäksi monet siperianhuskyt pääsevät vetämään harrastevaljakoissa. Myös yhden siperianhuskyn
omistajilla on monilla paikkakunnilla mahdollista viedä koiransa testaamaan isommassa valjakossa juoksemista. Kaikki rodun omistajat eivät ole innostuneita kilpailuista tai kokeista, mutta saattavat silti vedättää koiriaan
säännöllisesti. Monet harrastajat retkeilevät valjakollaan tehden pitkiäkin vaelluksia. Pitkät vaellukset, jossa koirat
kohtaavat vaativia olosuhteita ja haasteita usean päivän ajan ovat erinomaisia tilaisuuksia rodun alkuperäisien
käyttöominaisuuksien testaamiseen. Esimerkiksi Lapin tunturialueilla retkeilevä valjakko vetää reessä kaikki erämaaolosuhteissa tarvittavat varusteet ja nukkuu yöt ulkona hangessa ja se saattaa kohdata matkalla lumimyrs
kyjä, porotokkia ja joutua etenemään alueilla, joissa ei ole valmista uraa tai se on peittynyt.
Suomessa siperianhuskyja työskentelee myös useassa koiravaljakkosafareita tarjoavassa yrityksessä. Valjakkoyrityksissä työskentelevillä koirilla ei välttämättä ole koetuloksia esimerkiksi samanaikaisen sesongin ja tartuntatautiriskien vuoksi. Safariyrityksissä siperianhuskyjen käyttöominaisuuksia testataan kuitenkin erittäin monipuolisesti.
Koirat työskentelevät säännöllisesti ja usein kiertäen samoja reittejä.
Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin
Siperianhusky on levinnyt laajasti ympäri maailman. Suurin osa rodun yksilöistä ei koskaan työskentele rodun
alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Rekikoirina siperianhuskyja käytetään ja testataan kilpailuissa Yhdysvaltojen
pohjoisosien, Kanadan, Norjan, Ruotsin ja Suomen lisäksi lähinnä joissakin Keski-Euroopan maissa ja Iso-Britanniassa. Monista muista maista löytyy yksittäisiä harrastajia, jotka ajavat valjakolla, mutta koiria ei välttämättä jalosteta varsinaisesti käyttöominaisuuksien perusteella.
Joissakin maissa, joissa siperianhuskyilla kilpaillaan valjakkokilpailuissa koirat voivat saada tuloksia vetosuorituk22
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sistaan. Ruotsissa ja Norjassa on käytössä Suomen kilpailukokeen kanssa samantyylinen koe. Suomen rekikoirien
käyttökoetta tai sen kaltaista koetta ei ole käytössä muissa maissa, mutta viime aikoina monet maat ovat olleet
kiinnostuneita kyseisen koemuodon käyttöön ottamisesta.
WSA (World Sleddog Association) järjestää puhdasrotuisille rekisteröidyille valjakkokoirille omat Maailman mestaruuskilpailunsa. Näissä kilpailuissa eri maiden siperianhuskyharrastajat lähinnä Euroopasta pääsevät vertailemaan
eri maiden koiramateriaalia keskenään.
Kokeet
Rodunomaisia kokeita ovat yllä esitellyt rekikoirien käyttökoe (REKÄ) ja rekikoirien kilpailukoe (REK). Niissä testataan niitä ominaisuuksia, joita rekikoiralta vaaditaan, mutta toki myös omistajan kykyä kouluttaa ja treenata
koiriaan. Kilpailukoetulosten määrä on käyttökoetulosten määrää suurempi, koska kilpailukokeeseen voi ilmoittaa koko valjakon kerralla ja näin usein tehdäänkin. Lisäksi kilpailukokeen osallistujamäärää ei voida koskaan
kokeen tulosten määräytymisperusteen vuoksi rajoittaa. Koemaksu on kilpailukokeessa valjakkokohtainen, eikä
riipu valjakossa kokeisiin osallistuvien koirien määrästä. Yhdellä koemaksulla saa siis halutessaan tuloksen kaikille
valjakon koirille.
Käyttökokeessa osallistujamäärä on rajoitettu SM-koetta lukuun ottamatta ja samanaikaisesti valjakossa voidaan
arvostella yleensä kaksi koiraa. Koemaksu on käyttökokeessa koirakohtainen. Käyttökokeita järjestetään kilpailukokeita vähemmän ja paikat varataan usein heti täyteen.
Rodunomaisissa kokeissa hyväksytyn tuloksen (vähintään REK3 tai REKÄ-YLE3) saavuttaa nykyään noin 20 %
vuosittain syntyneistä. Kokeista hyväksytyn tuloksen saaneiden osuus syntyneistä on yleisesti laskussa. Osittain
syynä on pelkiksi seurakoiriksi hankitut rodun edustajat ja joidenkin kasvattajien kasvattaminen vain seura- tai
näyttelykoiratarkoitukseen. Jos kasvattaja ei osaa opastaa pennunostajaa käyttötarkoituksen pariin, ostaja
harvoin innostuu harrastuksesta.
Kaikki rodun käyttötarkoituksessa toimivat koirat eivät koskaan saa koetulosta. Tällaisia ovat esimerkiksi työkoirakenneleiden koirat, joiden sesonki osuu kilpailukaudelle, pitkänmatkan kilpailuihin osallistuvat puhdasrotuiset
valjakot (kokeita ei järjestetä käytännössä kyseisellä matkalla) ja valjakot, joissa esim. yksi koirista ei ole rekisteröity. Kilpailussa levinneiden tautiepidemioiden vuoksi muutamat työkoirakennelit ovat vähentäneet kilpailuihin ja
kokeisiin osallistumista viime vuosina.

Vuosittaiset koekäyntimäärät riippuvat paljon sääolosuhteista. Esimerkiksi talvella 2014 lähes kaikki kilpailu
kokeet jouduttiin perumaan huonon lumitilanteen vuoksi. Lumisina talvina kokeisiin osallistuu enemmän koiria,
koska tällöin myös treenausmahdollisuudet ovat usein paremmat ja myös vähemmän tavoitteellisesti harrastavilla
on edellytykset saada koirat kisamatkan edellyttämään kuntoon.
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Kilpailukoetuloksista nykyään noin puolet ovat arvosanoiltaan kiitettäviä (REK1) tai hyviä (REK2). Aikaisemmin
niiden osuus on ollut suurempi. Osittain tulosjakauman muuttumista selittävät ajajien erilaiset treenitavoitteet.
Osa siperianhuskyajajista harrastaa tavoitteellisesti valjakkourheilua ja hankkii kaiken saatavilla olevan tiedon sekä
varusteet. Niin ajajan kuin koirienkin treenaus on systemaattista ja tarkasti suunniteltua tähdäten valjakkokilpailuissa myös roduttomien rekikoirien joukossa pärjäämiseen. Koiria aktiiviharrastajilta löytyy usein sen verran, että
kilpailuvaljakkoon on mahdollista valita parhaimmat. Osa harrastajista taas haluaa vain koiralleen hyväksytyn
koetuloksen, mutta ei ole niin kiinnostunut valjakkokilpailuista tai kilpailuissa pärjäämisestä sinänsä. Heillä saattaa
olla juuri vaadittava koiramäärä tai jopa koiramäärältään vajaa valjakko. Vaikka valjakossa olisi yksi erittäin hyvä
koira, valjakon hitain koira määrää vauhdin viime kädessä ja koko valjakon tulos on sen mukainen.
Kärkipään valjakoiden ajat asettavat koetulosrajat kaikille valjakoille ja kärjen ajat ovat koko ajan nopeampia ja
nopeampia. Ero kärjen ja vain koetulosta havittelevan harrastajan välillä kasvaa jatkuvasti. Tärkeintä ei kuitenkaan
ole kokeissa saavutetut tulokset vaan se, että mahdollisimman moni harrastaja testaisi koiriaan rodun käyttötarkoituksessa. Kilpailuissa ja kilpailukokeissa tapaa muita harrastajia, saa erilaisia vinkkejä ja samalla ajaja voi vertailla valjakkonsa sen hetkistä tasoa muihin valjakoihin. Vaikka valjakko saisi hylätyn tuloksen (REK0), saavutettu
tulos kertoo, että valjakko on ajanut matkan koirat vetäen maaliin ja valjakon koirat ovat tulleet toimeen toistensa sekä ohitettavien valjakoiden ja ihmisten kanssa. Tällöin myös tiedetään todistetusti, että kyseisillä koirilla harrastetaan ainakin jonkin verran valjakkoajoa, koska kilpailukokeeseen ei voi lähteä treenaamatta.
Käyttökokeita on niin ikään jouduttu talviaikaan perumaan sääolosuhteisiin vedoten. Kysyntä käyttökokeisiin
osallistumiseen on kova ja joissakin kokeissa paikat varataan täyteen heti. Käyttökoetuomareita on tällä hetkellä
vähän, joten kokeiden määrää ei voida lisätä. Käyttökokeeseen osallistuminen on yksittäisen tai muutaman koiran
omistajalle huomattavasti helpompaa kuin kilpailukokeeseen osallistuminen. Yksittäinen koira voidaan sijoittaa
vieraaseen valjakkoon, eikä käyttökoe edellytä koiralta kisakuntoa.
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Suurin osa käyttökokeisiin osallistuvista koirista saa joko kiitettävän (YLE1/JOH1) tai hyvän (YLE2/JOH2) tuloksen.
Viime vuosina tyydyttävien tulosten (YLE3/JOH3) määrä on hiukan kasvanut. Vastaavasti yleisestä luokasta hylättyjen tulosten (YLE0) määrä on hieman vähentynyt.
Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö
Suomessa on Suomalaisen Siperianhuskyseuran kyselyn mukaan (syksy 2015) yli tuhat rekisteröityä siperianhuskyä työkoirana safariyrityksissä. Tämä tarkoittaa noin 20 % nykyisestä koirakannasta. Valitettavasti kaikki safariyritykset eivät koe saavansa koirien rekisteröimisestä mitään hyötyä, joten rekisteröityjen siperianhuskyjen lisäksi
työkäytössä on useita puhdasrotuisten siperianhuskyjen rekisteröimättömiä jälkeläisiä. Päätoimisten koiravaljakkoyritysten lisäksi moni useita siperianhuskyja omistava valjakkoharrastaja järjestää epäsäännöllisesti koiravaljakkoajelutusta esimerkiksi tapahtumissa.
Muun muassa siperianhuskyn arktisuus, sosiaalisuus sekä ihmisiä että koiria kohtaan ja hyvä työskentelyasenne
tekee siitä oivan koiran safariyritysten tarpeisiin. Monet turistit haluavat nähdä arktisen, paksuturkkisen, pystykorvaisen, sosiaalisen ja parhaassa tapauksessa vielä sinisilmäisen rekikoiran.
Siperianhuskyja työskentelee koiravaljakkoyrityksissä myös Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.
Joitakin siperianhuskyja treenataan maailmalla ammattimaisesti rekikoirakilpailuihin.
Siperianhuskyjen muut harrastukset
Siperianhuskyilla kilpaillaan valjakkolajien lisäksi vähäisissä määrin agilityssa ja tottelevaisuuskokeissa (toko).
Uusimpana lajina viralliseksi lajiksi hyväksytty rallytoko on myös herättänyt muutaman siperianhuskyn omistajan
kiinnostuksen. Kaikki lajit ovat oivaa ajanvietettä siperianhuskylle, mutta niiden motivointi voi olla haastavaa.
Siperianhusky ei sovi lajien tavoitteelliseen huipulle tähtäävään harrastamiseen vaan siihen löytyy muita rotuja.
Agilityssa vuosittain kilpailee alle kymmenen eri siperianhuskya. Tuloksissa esiintyy suurta vaihtelua, mutta parhaimmillaan siperianhuskyt ovat nousseet agilityn korkeimpaan luokkaan (Maxi 3). Tokossa muutama siperian
husky on käynyt alokasluokssa ja yksittäinen koira avoimessa luokassa vaihtelevin tuloksin. Rallytokossa on vuonna 2015 kilpaillut 8 eri koiraa. Tuloksia löytyy alokasluokasta voittajaluokkaan.
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen
Vuosisatoja liikkumaan ja ankariin oloihin työhön jalostettu koira on vain harvoin tyytyväinen pelkkään lyhyeen
hihnalenkkiin ja sohvalla makoiluun. Siperianhusky vaatii runsaasti liikuntaa ja mielellään fyysistä työtä. Käytännössä rodun liikunnantarve on helpointa toteuttaa tarjoamalla koiralle mahdollisuus vetämiseen lämpötilojen
salliessa. Yksittäisen siperianhuskyn voi opettaa vetämään kickbikea, pyörää, hiihtäjää, ahkiota tai esimerkiksi
rengasta. Tulee kuitenkin muistaa, että alun perin siperianhusky on tottunut työskentelemään ryhmässä. Yhden
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siperianhuskyn omistaja voi ottaa yhteyttä alueen muihin harrastajiin tai valjakon voi tehdä useamman eri omistajan koirista. Eri valjakkoharrastajien yhteistapaamisissa on usein mahdollista saada koiransa juoksemaan valjakossa tai motivaatioksi treeniseuraa.
Siperianhusky on luotu elämään ja työskentelemään laumassa. Se on käyttäytymiseltään erittäin sosiaalinen eläin
ja usein siperianhusky tarvitsee oman lauman koiraseuraa, eikä viihdy yksin.
Moni siperianhusky viihtyy parhaiten ulkokoirana laumakaveriensa seurassa. Alkukantaisena rotuna siperianhusky
pitää ympäristön tarkkailemisesta. Säänkestävän, paksun turkkinsa ansiosta se on vallan tyytyväinen ulkokoiran
elämään.

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen
Yksinoloon liittyvät ongelmat
Siperianhusky on luonteeltaan laumakoira ja yksinoloon liittyvät ongelmat ovat selkeästi yleisempiä ilman jatkuvaa koira- tai ihmisseuraa elävillä siperianhuskyilla. Omaa laumaansa ikävöidessään siperianhuskyilla on taipumusta äännellä ulvomalla ja tuhota paikkoja.
Syksyllä 2015 toteutetussa noin tuhat rodun edustajaa kattavassa kyselyssä eroahdistuksessa, joka oli määritelty
liikana riippuvuutena ihmisestä, esiintyi huomattavasti eroa koiraseuran määrästä riippuen. Luonnekyselyyn osallistuneista ainoana koirana elävistä siperianhuskyista noin puolet potee eroahdistusoireita. Koiralaumassa elävillä
siperianhuskyilla taipumus eroahdistukseen on huomattavasti pienempi (n.2 %). Monillekaan siperianhuskyjen
omistajille eroahdistus ei tuota ongelmia, koska omistajat tiedostavat rodun olevan laumakoira ja laumaan kuuluukin jo käyttötarkoituksen takia useampi koira. Tällöin koirat eivät käytännössä koskaan joudu olemaan aivan
yksin. Ainoana koirana elävä siperianhusky ei välttämättä muutenkaan pääse toteuttamaan itseään rotutyypillisessä tehtävässä, jolloin koiralla voi olla ylimääräistä energiaa ja se purkautuu eroahdistuksen tyyppisinä oireina.
Lisääntymiskäyttäytyminen
Nartut tulevat tyypillisesti ensimmäisen kerran kiimaan noin 6 - 12 kuukauden iässä. Juoksuaikojen välit ovat
usein 5 - 8 kuukautta, mutta yleisesti esiintyy myös pidempiä kiimavälejä vuoteen asti.
Yleensä astutukset onnistuvat siperianhuskyilla mutkattomasti. Kasvattajakyselyssä vuonna 2015 93 % kasvattajista vastasi, että kaikki astutukset olivat tapahtuneet luonnollisesti. Muillakin kasvattajilla astumisvaikeudet olivat
olleet yksittäistapauksia. Kaksi kasvattajaa vastasi yrittäneensä käyttää urosta, joka ei suostunut astumaan narttuja. Kaikki vastaukset huomioiden astumisvaikeudet ovat harvinaisia.
Siperianhuskyt hoitavat yleensä pentujaan hyvin. Kasvattajakyselyssä 95 % kasvattajista ei ollut koskaan kohdannut ongelmia nartun pentujen hoitamisessa.
Sosiaalinen käyttäytyminen
Laumassa työskentelevänä koirana siperianhuskyn tulee olla hyvin sosiaalinen sekä ihmisiä että muita koiria
kohtaan. Aikuinen siperianhusky on usein melko välinpitämätön muita vieraita koiria kohtaan. Oikean luonteen
omaava siperianhusky tulisi voida ongelmitta sijoittaa vieraaseen valjakkoon tuntemattomien koirien joukkoon
työskentelemään.
Vuonna 2015 toteutetun luonnekyselyn mukaan siperianhusky on hyvin harvoin aggressiivinen ihmisille. Noin
prosentti tuhannen koiran otannasta käyttäytyi aggressiivisesti ihmistä kohtaan johtuen usein huonosta koiran
kohtelusta sen elämän varrella.
Saman luonnekyselyn perusteella noin 3 % siperianhuskyista käyttäytyy aggressiivisesti oman lauman koiria
kohtaan. Pääsääntöisesti ongelmat tulivat esiin isoissa yli kuuden koiran laumoissa.
Oman lauman ulkopuolisille koirille aggressiivisuutta esiintyy hieman enemmän. Luonnekyselyn mukaan noin 4
% siperianhuskyista käyttäytyy vieraita koiria kohtaan aggressiivisesti.
Kennelliiton terveyskyselyyn vastanneista siperianhuskynomistajista kolme 137:stä vastaajasta ilmoitti koiran kastraation syynä olleen haitallisen voimakkaan dominoivan käytöksen.
Valitettavasti siperianhuskyissa esiintyy joskus koiria, joilla on voimakas epätoivottuihin asioihin kohdistuva saalistusvietti. Vuoden 2015 luonnekyselyn mukaan aggressiivista käyttäytymistä tai liiallista saalisviettiä pentuja tai
pieniä koiria kohtaan esiintyi noin 3 %:lla vastatun tuhannen koiran otannassa. Pääasiassa pentuihin tai pieniin
koiriin aggressiivisesti suhtautuvat koirat kuuluivat kolmen koiran tai sitä isompaan laumaan. Omistajan on syytä
tiedostaa, että rodussa esiintyy kyseistä ongelmaa ja estää parhaansa mukaan vahinkojen syntyminen, jos koira
vaikuttaa epäluotettavalta.
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Monet rodun yksilöt ovat ainakin jossain määrin kiinnostuneita riistasta ja erilaisista saaliseläimistä. Ominaisuus
tulee huomioida pidettäessä rodun yksilöitä vapaana. Joillakin yksilöillä riistavietti on häiritsevän voimakas ja
saattaa pahimmillaan hankaloittaa yksilön toimimista rekikoirana. Luonnekyselyn mukaan noin 5 %:lla esiintyy
häiritsevän voimakasta riistaviettiä.
Pelot ja ääniherkkyys
Alkukantaisena rotuna siperianhuskyt saattavat suhtautua hieman arkaillen epäilyttäviin asioihin. Isoissa laumoissa elävillä siperianhuskyilla ei välttämättä ole kokemuksia oman elinympäristönsä ulkopuolelta ja pentuna
sosiaalistaminen on saattanut jäädä vähemmälle. Tällöin ne saattavat pelätä asioita, joihin ne eivät ole tottuneet.
Alttius pelkoihin ja ääniarkuuteen on kuitenkin yleensä kiinni myös perintötekijöistä.
Arkuutta ja erilaisten tilanteiden kohtuutonta jännittämistä esiintyy luonnekyselyn mukaan noin 6 % siperianhuskyista. Kyselyssä tuli esiin myös muutamia pelkopurevia siperianhuskyja. Valjakkotyöskentelyssä aroilla koirilla
ei välttämättä esiinny ongelmia edes erilaisissa paikoissa, koska koira saa turvaa laumasta ja se on motivoitunut
työhönsä.
Stressi ja pakkomielteinen käyttäytyminen
Työkoirarotuna siperianhuskyn tulisi osata rauhoittua ja levätä silloin kun se ei ole töissä. Kuitenkin rodussa esiintyy välillä yksilöitä, jotka eivät osaa rauhoittua vaan esimerkiksi ravaavat ympäri tarhaa jatkuvasti, kaivavat maanisesti tai kiertävät hihnassa ympyrää. Ne ovat yleisesti rauhattomia ja hermostuvat helposti, vaikka koira saisi
tekemistä ja virikkeitä. Joillakin yksilöillä rauhattomuutta ja stressiä esiintyy normaalissa poikkeavista olosuhteissa
kuten kilpailupaikalla. Siellä koira ei välttämättä kykene syömään tai juomaan normaalisti sitä stressavasta tilanteesta johtuen.
Luonnekyselyn perusteella 4 %:lla siperianhuskyista esiintyi häiritsevän voimakasta stressikäyttäytymistä tai pakkomielteistä käyttäytymistä kuten jatkuvaa ravaamista, kaivamista jne. Koiralauman koolla tai harrastuksilla ei
näyttänyt olevan merkitsevyyttä käyttäytymisen yleisyyteen. Pakkomielteisen käyttäytymisen yhtenä laukaisevana
tekijänä on turhautuminen.
Ikään liittyvät käytöshäiriöt
Ikääntyneiden koirien käytöshäiriöitä esiintyy rodussa hyvin satunnaisesti. Vanhoilla koirilla saattaa esiintyä
dementian kaltaisia oireita.
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen
Siperianhuskyn rakenne on liioittelematon ja koirien käytös elekieleltään helposti tulkittavissa. Rekikoirana toimiva siperianhusky altistuu suurelle rasitukselle. Useinkaan siperianhuskyt eivät helposti näytä kipuaan, mutta sairaudet ja erilaiset vammat kuten venähdykset saattavat aiheuttaa koiran vetäytymisen syrjään laumasta. Jotkut
yksilöt saattavat osoittaa myös aggressiivisuutta lauman muita yksilöitä kohtaan kokiessaan kipua.
Kipua aiheuttavien sairauksien lisäksi esimerkiksi silmäsairaudet saattavat aiheuttaa koiran erilaisen käyttäytymisen. Heikentynyt näkökyky voi tehdä koiran olon epävarmaksi.

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista
sekä niiden korjaamisesta
Hyvän käyttökoiran ominaisuudet ovat osittain samoja, joita vaaditaan yhteiskuntakelpoiselta koiralta. Siksi
jokaisen kasvattajan välittämättä siitä, mihin tarkoitukseen ja kenelle kasvattejaan myy, pitäisi ottaa jalostusvalinnoissaan myös koirien luonne ja käyttäytyminen huomioon. Hyvähermoisen koiran kanssa eläminen on kaikissa
olosuhteissa helpompaa. Hyvähermoinen koira ei myöskään itse koe niin paljoa stressiä ja sen on helpompi olla.
Keskeisimmät ongelmakohdat
Suomessa moni mieltää rodun rekikoiraksi ja hankkii sen tätä tarkoitusta varten. Harrastajien keskuudessa suurta
huolen aihetta aiheuttaa rodussa jonkin verran esiintyvä työskentelyhaluttomuus. Rekikoiralle hyvä työskentelyasenne on erittäin tärkeä ja koira voi korvata sillä muita puutteitaan. Jos rodun työskentelyhaluttomien koirien
määrä kasvaa, se vähentää valjakkoharrastajien halukkuutta hankkia siperianhuskyja ja yhä suurempi osa siperianhuskyista päätyisi seurakoiraksi.
Siperianhusky on erittäin voimakkaasti laumakoira. Luonnekyselyn ja muun siperianhuskyomistajilta saadun tieSiperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma 1.1.2017 - 31.12.2021
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don perusteella on selvää, että yksin elävä siperianhusky kärsii kohtuu usein eroahdistuksesta. Läheskään kaikki
siperianhuskyt eivät viihdy yksin ilman laumaansa, vaikka niitä olisi pennusta asti siihen opetettu ja koiran päivittäisestä liikunnasta ja aktivoinnista huolehdittaisiin. Ongelmaa tulee kuitenkaan harvoin esiin, koska suurin osa
rodun edustajista elää laumassa.
Ongelmien syyt ja vähentäminen
Siperianhuskya tulisi testata riittävästi erilaisissa olosuhteissa ja koiran sekä sen lähisukulaisten työskentelyasenteen tulisi vaikuttaa jalostuspäätöksiä tehdessä. Riittävä testaus tarkoittaa koiran säännöllistä treenaamista mielellään useamman vetokauden. Suurin osa siperianhuskyista pitää vetämisestä ainakin kun se on koiralle helppoa
ja hauskaa. Todellinen työskentelyasenne näkyy kuitenkin vasta koiran jo hieman väsyessä tai säännöllisten toistojen kautta sekä haastavammissa olosuhteissa.
Jo siperianhuskyn käyttötarkoitus edellyttää laumakoiran luonnetta ja lisäksi valjakkoharrastajan arkea helpottaa,
jos koira on kiintynyt laumaansa hyvin. Laumassa elävä ja alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan työskentelevä
siperianhusky hyvin harvoin kärsii eroahdistuksesta, eikä asia ole ongelma. Kuitenkin ensimmäiseksi koirakseen
siperianhuskya hankkivalle tai siperianhuskyn seurakoiraksi hankkivalle asiasta voi tulla iso ongelma. Jalostuksella
kasvattajat pyrkivät vähentämään helposti stressaantuvien ja liikaa omistajasta riippuvaisten koirien määrää, mutta yksin eroahdistuksesta kärsimiseen harvoinkaan kiinnitetään huomiota, koska lauman omistajalle sillä ei ole
merkitystä. Siperianhuskya hankkivan onkin syytä tiedostaa ja heille tulisi painottaa, että rotu on jalostettu nimenomaan laumassa eläväksi käyttökoiraksi. Ainoana koirana siperianhuskyn pitäminen vaatii omistajalta paljon
aikaa: koiran tulee saada viettää aikaa ihmisten kanssa, sille tulee tarjota paljon vauhdikasta liikuntaa ja lisäksi
sen tulisi saada toteuttaa sosiaalisia taitojaan muiden koirien kanssa.
Suurimmat ongelmat siperianhuskyn kanssa elämisessä olisivat estettävissä riittävällä rotuun perehtymisellä. Suuri vastuu on myös rodun kasvattajilla, joilla tulisi olla riittävä kokemus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta. Valitettavasti viime vuosina rotuun on ilmestynyt yhä enemmän kasvattajia, jotka eivät itse harrasta koiriensa kanssa
eivätkä myöskään kysele pennun ostajalta rotuun perehtyneisyydestä.

4.3. Terveys ja lisääntyminen
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat
Siperianhusky ei kuulu PEVISAan.

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat
Rotu on yleisesti elinvoimainen ja terve, astutukset ja synnytykset ovat yleensä helppoja ja luonnonmukaisia eikä
rakenteesta johtuvia sairauksia esiinny. Elinikä on pitkä, noin 13 - 16 vuotta. Hitaan fyysisen kehityksen, alkukantaisuuden ja hyvän perusterveyden ansiosta terveydentila rodun yksilöillä säilyy hyvänä pitkälle vanhuuteen.
Kennelliiton terveyskyselyn syksyn 2015 vastausten perusteella rodulla esiintyy vähemmän synnynnäisiä vikoja
kuin koiraroduilla keskimäärin. 87 % 137:stä vastanneesta siperianhuskyn omistajasta ilmoitti, ettei koiralla ole
esiintynyt synnynnäisiä vikoja. 137 siperianhuskyn omistajasta myös 73 % ilmoitti koiransa olleen aina terve ja
hyvinvoiva, kun kaikkien rotujen vastausten keskiarvo oli 57 %. Siperianhuskyilla esiintyy samaisen kyselyn perusteella myös vähemmän iho-ongelmia (96 % vastaajista ilmoitti siperianhuskynsa terveeksi), silmäsairauksia
(92 % vastaajista ilmoitti siperianhuskynsa terveeksi), suun tai nielun sairauksia (97 % vastaajista ilmoitti sipe
rianhuskynsa terveeksi), sydänsairauksia (99 % ilmoitti terveeksi), hengityselimistön ongelmia (96 % ilmoitti
terveeksi) tai lisääntymisongelmia kuin muilla koiraroduilla. Siperianhuskylla ei esiinny merkittävästi vakavia tai
vastustettavia perinnöllisiä sairauksia tai vikoja, mutta kuten kaikissa roduissa, myös sillä esiintyy vikoja, jotka
eivät välttämättä ole perinnöllisiä ja joilla ei aina ole vaikutusta koiran elämänlaatuun tai jotka ovat lääkityksellä hoidettavissa tai korjattavissa esim. leikkauksella. Listassa on mainittu myös joitakin sairauksia, joita saattaa
esiintyä, mutta joista ei ole riittävästi tietoa. Kirjallisuudessa luetelluista rodun sairauksista suurin osa on erilaisia
silmävikoja. Useimmat näistä silmäsairauksista eivät aiheuta siperianhuskylla merkittäviä muutoksia näkökykyyn
tai sokeuta koiraa, eivätkä vähennä koiran elämänhalua.
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Silmäsairaudet
Terveystutkimuksista eniten siperianhuskyille tehdään silmäpeilauksia.
Taulukko 2. Silmäsairaustutkimukset
Vuosi
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Yht.

Syntyneitä
226
334
289
258
408
427
437
493
534
606
566
581
597
613
620
539
7528

Tutkittu
54
80
81
95
137
137
157
154
154
182
137
146
113
102
21
3
1753

Tutkittu %
24%
24%
28%
37%
34%
32%
36%
31%
29%
30%
24%
25%
19%
17%
3%
1%
23%

Terveitä
52
72
78
89
126
131
138
147
139
159
127
136
105
98
16
3
1616

Katarakta
Terveitä % (kaikki muodot)
96%
0
90%
7
96%
2
94%
3
92%
3
96%
4
88%
8
95%
6
90%
8
87%
4
93%
2
93%
0
93%
3
96%
2
76%
0
100%
0
92%
52

Perinnöllinen katarakta (Hereditary Cataract)
Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Tunnettujen
muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja
johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole
vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta kataraktasta
voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä
hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi
eli linssin kovettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikääntymiseen liittyvä
muutos, jossa linssin ydin muuttuu ”opaalinharmaaksi”. Näkökykyyn se ei vaikuta. Perinnöllinen kaihi voidaan
todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa
on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fako
emulsifikaatiomentelmällä. Paras leikkaustulos saadaan, kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos on täydellinen. Hoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on terve. Perinnöllinen katarakta voi esiintyä yhdessä PRA:n
kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen kaihi.
Siperianhuskylla on oma erityinen kaihityyppinsä, jonka muoto, esiintymisikä ja kehittyminen on tyypillistä juuri
tälle rodulle. Useimmilla yksilöillä samentumia ilmenee jo 8 - 18kk:n iässä, joskus harvemmin niinkin myöhään,
kuin 4 vuoden iässä.
Siperianhuskyn perinnöllisen kaihin sijainti on linssin takaosassa. Jo 6 - 8 kuukauden ikäisillä voidaan todeta
lisääntyneitä höyhenmäisiä säikeitä, jotka myöhemmin muodostavat tyypillisesti ylösalaisin olevan Y-kirjaimen
muotoisen kuvion. Muutaman kuukauden kuluttua voidaan havaita pyöreähkö tai pyöristyneen kolmion muotoinen samentuma, jonka sisällä näkyy tämä Y-kirjain. Koiran näkökyvyssä ei voida havaita mitään vikaa, joskin
joidenkin yksilöiden on vaikeampaa nähdä kirkkaassa valossa. Myöhemmin kaihimuodostelma kiinteytyy ja pienentyy, siirtyen myös lähemmäksi linssin ydintä uusien linssin solujen muodostuessa (linssi muodostaa ikään kuin
”vuosirenkaita”). Usein on nähtävissä tiiviimpi rengas samentuman ympärillä ja kun linssiä katsotaan rakolam
pulla, voidaan nähdä, että samentumasäikeet ovat ympäröineet myös linssin ytimen.
Tämän tyyppinen kaihi on erikoinen useammastakin syystä. Kaihi, joka ilmenee näin nuorilla koirilla ja aiheuttaa
näin suuria linssimuutoksia, yleensä kehittyy edelleen ja johtaa ennemmin tai myöhemmin sokeuteen. Siperianhuskyn harmaakaihin edistyminen pysähtyy hyvin nopean varhaiskehityksen jälkeen. On myös harvinaista, että
näinkin suuret samentumat aiheuttavat niin vähän näön heikentymistä! Siitä on seurauksena, että sairastuneet
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koirat toimivat hyvin valjakossa ja perhekoirina, eivätkä tarvitse kaihileikkausta.
On myös havaittu (USA:ssa), että useilla koirilla, jotka on tutkittu nuorina ja joilla on todettu selvä kaihi, on
samentuma toisessa silmässä vähitellen pienentynyt ja hävinnyt kokonaan. (Tämän tyyppistä kaihia esiintyy myös
afgaaninvinttikoiralla) Kun koira on sitten vanhemmiten tutkittu uudelleen, on niillä ollut toinen linssi normaali ja
toisessa linssissä patologisesti tyypillinen kaihi. Onkin spekuloitu, että mikäli tällaista häviämistä tapahtuu molemmissa silmissä, ja koirat tutkitaan vasta vanhempina, saattavat geneettisesti sairaat yksilöt osoittautua kliinisesti
terveiksi. Siksi kaihitutkimus rakolampulla olisikin tehtävä mahdollisimman nuorille yksilöille. Menetelmällä voidaan erottaa varhaisimmatkin höyhenmäiset Y-muotoiset kaihisäikeet ja samentumat voidaan erottaa periytymättömistä samentumista, jotka johtuvat sikiöaikaisten verisuonten epänormaalista pienenemisestä.
Perinnöllinen kaihi voidaan todeta jo 6 - 18 kuukauden iässä ja löytyy yleisimmin noin 1- 3 vuoden iässä. Perinnöllisen harmaakaihin vähentäminen kannasta on suhteellisen vaikeaa, sillä tarkkaa periytymistapaa ei tunneta,
mutta on viisainta suhtautua siihen, kuten autosomaaliin ressessiiviseen vikaan. Tällöin sairaan koiran vanhemmat
ovat ns. varmoja kantajia, osa sisaruksista niin kliinisesti kuin myös geneettisesti terveitä ja osa kliinisesti terveitä
sairauden kantajia. Kennelliiton terveyskyselyn mukaan kaihia esiintyy siperianhuskyilla hieman enemmän kuin
koiraroduilla keskimäärin. Ongelma ei olekaan kaihiin sairastuneet koirat, vaan ne
SH-populaatiossa olevat kantajakoirat, joiden kantajuutta ei pystytä millään toteamaan ja tutkimattomat koirat.
Koska esiintymistiheys suomalaisessa kannassa on 3,3 %, (tutkittu aikaväli 2000-2015) tarkoittaa se sitä, että
noin 29,7 % kaikista yksilöistä kantaa kaihia aiheuttavaa geeniä perimässään. Jos kaihin esiintymistiheys saataisiin
laskemaan esim. yhteen prosenttiin (1 %) olisi kantajayksilöitä vielä niinkin paljon kuin 18 %!
Siperianhuskyilla yleisin esiintyvä kaihimuoto on postpolaarinen, jossa samentuminen alkaa keskeltä linssin takaa.
Yleensä perinnöllisessä kaihissa molemmissa linsseissä on muutoksia, mutta toinen silmä voi samentua aikaisemmin kuin toinen. Mikäli koiralla todetaan perinnöllinen kaihi, ei sitä tule käyttää jalostukseen. Sairaaksi todetun
koiran molemmat vanhemmat kantavat HC-alleelia. Kantajat periyttävät HC-alleelin tilastollisesti noin puolelle
jälkeläisistään. HC-alleelin kantajuutta ei pystytä vielä toteamaan, mutta tulevaisuudessa se on toivottavasti
mahdollista geenitestin avulla. Sairaan koiran vanhempia, pentuesisaruksia ja jälkeläisiä voi käyttää jalostukseen
tarkalla jalostusvalinnalla. Tehtävissä yhdistelmissä ei suositella lähisukulaisuutta kaihia sairastavien koirien kanssa.
Jos kaihijälkeläisiä syntyy lisää, tulee tällainen koira sulkea pois jalostuksesta.
Glaukooma eli silmänpainetauti (vanha nimitys ”viherkaihi”)
Glukoomassa silmän sisäinen paine nousee silmänesteiden vapaan virtauksen estyessä. Tauti on koiralle erittäin
kivulias ja vaatii erittäin nopeata ja tehokasta hoitoa. Näön pelastamisessa on kysymys yleensä tunneista. Silmänpainetta voidaan hoitaa silmätipoilla, mutta tilanne voi huonontua nopeasti milloin tahansa. Usein viimeisenä
keinona on silmänpoisto. Kuitenkaan mikään hoito ei ole sairautta ja oireita lopullisesti parantava. Usein toisen
silmän poiston jälkeen myös toinen silmä alkaa oireilla vuoden parin sisällä ensimmäisen silmän poistosta.
Glaukooma ei aina ole perinnöllistä. Silmänpainetauti voi puhjeta yht´äkkiä monista eri syistä, esim. traumat ja
tulehdustilat. Usein taustalla on kuitenkin muutoksia kammiokulmassa tai pektinaattiligamenteissa ja trauman
aiheutuessa tällaisella koiralla silmän nestekierto häiriintyy normaalia koiraa enemmän aiheuttaen glukooman.
Primääriä glaukoomaa pidetään perinnöllisenä sairautena, johon siperianhuskylla on alttius. Erilaisia periytymismekanismeja on esitetty. Sairautta ei voida todeta etukäteen vaan silmänpainemittaus sekä gonioskoopilla ja
rakolampulla tehty tutkimus kertoo tutkimushetken tilanteen. Sairaus kehittyy yleensä hyvin nopeasti, joten koiralle ei enää tässä vaiheessa tehdä virallista silmätutkimusta, jotta tulos näkyisi Koiranetissä.
Sairastunutta koiraa ei suositella jalostukseen. Suositellaan myös, että sairastuneen koiran sisarukset tutkitaan
gonioskopiatutkimuksessa, jossa voidaan todeta alttiutta glaukoomaan. Silmätutkimuksissa glaukoomaa on vuosina 2000 - 2015 todettu 4 koiralla. Lisäksi glaukooma on merkitty kuolinsyyksi 8:lle vuosina 2000-2015 syntyneelle koiralle.
Pektinaattiligamenttidysplasia, iridokorneaalikulman kaventuminen
Normaaliin silmätarkastukseen kuulumattomassa gonioskopiatutkimuksessa voidaan todeta, onko koiralla alttiutta sairastua glaukoomaan. Perinnöllisen glaukooman oletetaan osittain johtuvan gonioskopiatutkimuksessa
todettavista silmän iridokorneaalikulman (silmän värikalvon ja sarveiskalvon välinen virtauskulma) ahtaudesta
ja / tai pektinaattiligamenttien epämuodostuneisuudesta, jotka haittaavat silmänesteiden vapaata virtausta. Suurin
osa nestekierrosta kulkee pektinaattiligamenttien läpi virtauskulman kautta. Pektinaattiligamenttidysplasia (PLD)
nimitystä käytetään kaiken asteisista löydetyistä kehityshäiriöistä. Epänormaalista virtauskulmasta ja paksuuntuneista ligamenteista käytetään myös nimityksiä goniodysgenesis, goniodysplasia ja PPG (alttius primääriin glaukoomaan). Koirat saavat merkinnän epänormaali L.pectinatum ja muutokset merkitään merkinnöillä fibrae latae
ligamenteissa esiintyessä muutoksia, laminae ligamenttien alueella esiintyessä levyjä ja occlusio, jos virtauskulma
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on kaventunut tai sulkeutunut. Pektinaattiligamenteissa alle 25 % muutosten katsotaan olevan vielä normaaleja.
Laminae ja occlusio -merkinnöissä muutoksien aste on aina vähintään kohtalainen. Gonioskopiassa todetut vakavimmat muutokset silmissä saattavat altistaa koiran sairastumaan glaukoomaan, kun taas lievimmät muutokset
eivät todennäköisesti haittaa koiraa koskaan ja havaitaan vain silmätutkimuksessa. Pektinaattiligamenttidysplasia
ja kulman kaventuminen ovat siis ennusteita koiran alttiudesta sairastua, mutta ne eivät itsessään ole sairaus.
Vakava-asteisia muutoksia omaavista koirista vain vähäinen osa sairastuu elämänsä aikana glaukoomaan eli suuristakin muutoksista huolimatta koira elää yleensä terveenä elämänsä loppuun asti.
Siperianhuskyilla on todetttu olevan perinnöllistä alttiutta ahtaisiin kammiokulmiin ja pektinaattiligamentteihin.
Kirjallisuuden mukaan eriasteisia muutoksia esiintyy noin 20- reilulla 30 %:lla siperianhuskykannasta. Valitettavasti gonioskopiatutkimuksia tehdään Suomessa varsin vähän. Koiranetin mukaan vuosina 2000 - 2015 syntyneistä ja gonioskopiassa tutkituista koirista muutoksia on todettu 15 koiralla.
PPG:n periytymistapa on tuntematon. Siperianhuskya ei suositella käytettäväksi jalostukseen, jos pektinaattiligamenttien aiheuttamia muutoksia on yli 75 % tai koiralla on merkittäviä muutoksia virtauskulmassa. Muutosten
ollessa vähäisempiä koira on suositeltavaa käyttää jalostukseen gonioskopiassa tutkitun koiran kanssa, jolla ei ole
samoja muutoksia kuin koiralla itsellään.
PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous)
PHTVL  / PHPV on kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen sikiöaikainen verisuoniverkosto
ei surkastu normaalisti syntymän jälkeen eikä lasiainen kehity normaalisti. Sairaus ilmenee samentumina linssin
takakapselissa, linssin muodonmuutoksina tai linssin aineenvaihduntahäiriöinä (kaihimuutokset). Verisuoni- ja
lasiaisjäänteet voivat sisältää toimivaa aktiivista suonitusta ja altistaa silmänsisäisiin verenvuotoihin. Merkittävät
tiivistymät vaikuttavat koiran näkökykyyn.
Löydös jaetaan vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 6 tarkoittaa sitä, että silmä on sokea. Lievimmässä
asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan pieniä pigmenttipisteitä, jotka eivät vaikuta näkökykyyn eivätkä
muutokset pahene iän myötä. Asteen 1 muutoksia voi olla vaikea havaita ja ne etenevät hyvin harvoin kaihiksi.
Vakavammissa asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää samentumista. Jos on epäselvyyttä, onko
tutkimuksessa todettu sairaus kaihi vai PHTVL  / PHPV, asia voidaan todeta ultraäänitutkimuksella. Jalostustietojärjestelmän tutkimustuloksissa sairaat koirat jaotellaan asteen mukaan kahteen luokkaan: aste 1 tai aste 2 - 6.
Koiranetin mukaan PHTVL  / PHPV:n astetta 2 - 6 on todettu seitsemällä, astetta 1 kahdella ja yhdellä avoin diagnoosi silmätarkastuksessa käyneellä 2000 - 2015 syntyneellä siperianhuskylla. PHTVL:n 2 - 6 astetta ei suositella
käytettäväksi jalostukseen sairauden periytyvyyden vuoksi. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan 2010
tekemän päätöksen mukaisesti PHTVL  / PHPV:n aste 1 ei voi sulkea pois jalostuksesta kokonaan millään rodulla.
Asteen 1 siperianhuskyja suositellaan käytettäväksi kuitenkin jalostukseen vain terveiden yksilöiden kanssa.
Korneadystrofia ( CD ) / Sarveiskalvon dystrofia
Perinnöllinen korneadystrofia tarkoittaa esimerkiksi rasvakristallien kerääntymistä sarveiskalvon keskiosiin, sen
pinta- ja keskikerrokseen, ovaalin muotoiseksi samentumaksi. Tämäntyyppinen sarveiskalvon dystrofia on perinnöllinen sairaus esimerkiksi siperianhuskylla. Etenevä sarveiskalvon syvimmän osan rappeuma (endoteliaaninen
dystrofia) voi myöhemmässä vaiheessa johtaa näön heikkenemiseen. Varsinkin nuorilla koirilla on vaikea erottaa
perinnöllistä muotoa muista sarveiskalvon samentumista, kuten sarveiskalvon lipidoosista tai kolesteroosista,
jotka eivät ole perinnöllisiä vaan mahdollisesti ruokintaperäisiä tai rasva-aineenvaihdunnan häiriötiloja.Sairauden
epäillään periytyvän autosomaali resessiivisesti.
Sarveiskalvon rappeumaa esiintyy siis kahta muotoa: lievä pinnallinen näköä haittaamaton hento samea alue (epiteelinen/stromaalinen dystrofia) ja sarveiskalvon syvien osien rappeuma (endoteliaalinen dystrofia). Endoteelinen
dystrofia-diagnoosin saaneita koiria ei tulisi käyttää jalostukseen.
Siperianhuskyilla sarveiskalvon dysrofiaa on todettu joitakin tapauksia Suomessa. 2000-luvulla silmätutkituista
koirista kuudella on todettu sairauden stromaalinen muoto. 13 koiralle on myös kirjattu merkintä todetusta sarveiskalvon dystrofiasta, mutta valitettavasti muotoa ei ole määritelty tarkemmin. Osalla koirista merkinnässä ei
ole mitään lisätietoja, mutta viidelle sairauden asteeksi on merkitty lievä ja yhdelle kohtalainen. Yhdellä koirista
silmätarkastus on tehty kahdesti. Ensimmäisellä kerralla sairauden vakvuutta ei ole merktyy ja toisella kertaa se
on merkitty lieväksi. Kahdella koiralla on kirjattu sarveiskalvon dystrofia:epäilyttävä.
XL-PRA ( X-linked progressive retinal atrophy ) X-kromosomiin kytkeytynyt PRA
XL-PRA:ssa silmän verisuonitus vähitellen surkastuu ja samalla verkkokalvo ohentuu (atrofia). Silmän verkkokalSiperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma 1.1.2017 - 31.12.2021
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volla olevat valoa aistivat solut (tapit ja sauvat) tuhoutuvat, jonka seurauksena koira sokeutuu.
Siperianhuskylla esiintyy ainoastaan X-kromosomiin kytkeytynyttä PRA:ta. Sairastuneet koirat ovat useimmiten
uroksia, jotka ovat saaneet sen emältä perimässään X-kromosomissa. Nartut sairastuvat ainoastaan, mikäli niiden
isä on ollut XL-PRA-sairas ja emä sairas tai sairauden kantaja.
Suomalaisessa siperianhuskykannassa todettu muutama tapaus. XL-PRA voidaan dignisoida geenitestillä.
Eosinofiilinen bronkopneumonia
Eosinofiilinen bronkopneumonia on autoimmuunisairauksiin luettava koiran hengitysteiden sairaus, jossa koiralla
esiintyy kroonista yskää, limaa ja sen hengitys vaikeutuu. Koiran eosinofiilisessä keuhkotulehduksessa keuhko
kudokseen kertyy puolustusreaktion seurauksena ylen määrin eosinofiilisiä valkosoluja. Aiheuttajina saattavat olla
ympäristön ärsykkeet kuten allergiat, loistaudit tai sienet, homeet sekä bakteerit.
Oireita ovat pitkään jatkuva yskä, johon liittyy yleensä kakomista ja hengenahdistusta. Koira saattaa myös oksen
taa limaa ja sillä voi esiintyä sierainvuotoa. Koira kestää yleensä raitusta terveitä lajitovereitaan huonommin.
Oireet loppuvat yleensä heti kortisonilääkityksen aloittamisen jälkeen. Kortisoni vähentää yliherkkyysreaktiota
keuhkokudoksessa ja sen määrää on tarkoitus vähentää pienimmälle mahdolliselle tasolle, jossa koira ei oireile.
Lääkitystä voi joutua käyttämään pitkinä kuureina tai säännöllisesti läpi koko koiran elämän.
Sairauden diagnosointi varmasti on hankalaa ja kallista. Noin puolella sairaista koirista todetaan verikokeissa
eosinofiilien määrän kasvaneen. Hankalammin saatavissa olevasta keuhkohuuuhtelunäytteessä voidaan nähdä
eosinofiilien määrän kasvu ja vahvistaa diagnoosi. Tutkimuksilla suljetaan pois sydänsairauksien, kroonisen keuhkotulehduksen, vierasesineen ja keuhkokasvaimen sekä muiden sairauksien mahdollisuus. Eosinofiilien määrän
kasvua voivat aiheuttaa loiset, sieni-infektiot, homesairaudet tai allergiat. Jos mitään muuta syytä yskälle ei todeta, sairauden voidaan olettaa olevan eosinofiinlista bronkopneumoniaa. Monilla eosinofiilista bronkopneumoniaa
sairastavilla koirilla oireet pahenevat keväällä siitepölykaudella.
Siperianhuskylla tavataan koiran eosinofiilista keuhkotulehdusta tavallista yleisemmin. Sairaus tulee yleensä ilmi
koiran työskennellessä valjakkokäytössä. Kennelliiton terveyskyselyyn syksyyn 2015 tulleissa vastauksissa noin
sadasta vastaajasta viisi ilmoitti koiransa sairastavan eosinofiilista bronkopneumoniaa. Lisäksi sairaus on merkitty
kuolinsyyksi muutamille koirille jalostustietojärjestelmään. Eosinofiilinen bronkopneumonia on yleisempää nartuilla kuin uroksilla ja puhkeamisikä tyypillisesti aikuisiällä.
Sairauteen on perinnöllinen alttius, mutta periytymistapa on vielä tuntematon. Sairastunutta koiraa ei tule käyttää
jalostukseen. Vanhempien ja sisarusten jalostuskäytössä tulee huomioida koiran muiden ominaisuuksien paino
arvo ja ettei toisen osapuolen lähisuvuissa esiinny sairautta.
		
Epilepsia
Epilepsia on koirien yleisin hermostosairaus. Se voi johtua perinnöllisistä ja ei-perinnöllisistä syistä kuten kasvaimista, traumasta, infektioista tai aineenvaihdunnan häiriöistä elimistössä. Tyypillinen ikä idiopaatisen epilepsian
puhkeamiselle on 0,5 - 5 vuotta. Sairaus ilmenee tavallisesti yleistyneinä kohtauksina ja harvemmin paikallisina
kohtauksina, joiden huomaaminen voi olla vaikeaa. Epilepsiakohtauksen kesto on yleensä muutamia minuutteja.
Kohtauksen alussa koiran niska ja raajat ovat jäykkinä ja eläin kaatuu maahan ja voi olla hengittämättä. Tätä seuraa nykimisvaihe, jonka aikana saattaa esiintyä virtsaamista, ulostamista, leuan pureskeluliikkeitä ja syljeneritystä.
Kohtauksen jälkeen koiran käyttäytyminen voi olla poikkeavaa useiden tuntien ajan. Kohtausten voimakkuus
vaihtelee. Kohtausten väliaikoina koira on aivan normaali. Altistavia tekijöitä kohtauksille ovat mm. kiima, stressi,
jotkin lääkkeet sekä muutokset normaalielämässä. Epilepsiaa voidaan hoitaa lääkkeillä, jos kohtauksien tiheys ja
laatu sitä vaativat.
Perinnöllistä epilepsiaa esiintyy lähes jokaisessa koirarodussa. Sen periytymismallia ei tunneta. Taudin taustalla
voi olla useita perimän riskitekijöitä. Siperianhuskyilla on todettu viimeisen kymmenen vuoden aikana muutamia
epilepsiatapauksia, mutta kaikki tapaukset eivät tule jalostusneuvonnan tietoon. Kennelliiton terveyskyselyssä
syksyyn 2015 mennessä pari vastaajaa sadasta ilmoitti koiransa sairastavan epilepsiaa. Lisäksi sairaus on ilmoitettu
kuolinsyyksi kahdeksalle vuoden 2000 jälkeen syntyneelle siperianhuskylle.
Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, koska idiopaattinen epilepsia on suurella varmuudella
periytyvää. Epilepsiakoiran täyssisarusten jalostusta tulee harkita hyvin tarkkaan. Epilepsiajälkeläisiä tuottanutta
yhdistelmää ei suositella toistettavaksi. Samoin on vältettävä yhdistelmiä, joissa molempien vanhempien lähisuvuissa esiintyy epilepsiaa.
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Spondyloosi
Spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja / tai -siltoja.
Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta joskus rappeumaa todetaan jo nuorilla
koirilla. Selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle vaihtelevanasteisia oireita
kuten jäykkyyttä, ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyppäämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit
voivat murtua tai hangata toisiaan aiheuttaen tulehduskipua alueella - toisinaan paikalliset oireet helpottavat,
kun luutuminen etenee täydeksi sillaksi. Ventraalinen eli nikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus jäykistää selkää rasittaen viereisiä nikamavälejä. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu vaihtelee voimakkaasti
yksilöittäin ja jopa vaikeaa spondyloosia sairastava koira voi olla täysin oireeton, joten kartoituskuvaaminen on
jalostuksellisesti tärkeää.
Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella, joten rinta- ja lannerangasta otetut sivukuvat ovat riittäviä kartoituskuvaamisessa. Spondyloosin kuvaaminen on suositeltavaa aikuisikäiseltä, mutta ei vielä vanhalta koiralta, jolloin ikääntymismuutoksia ei vielä ole, mutta perinnölliset muutokset
ovat ehtineet muodostua. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle. Ikääntymismuutosten osuutta on hankalaa arvioida. Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus, joten puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhemmalla koiralla on jalostuksellisesti
erittäin merkittävä löydös.
On tärkeää muistaa, että selkänikamissa voi olla paljon muitakin sairauksia kuin spondyloosi, joten spondyloosipuhdas (SP0) selkä ei aina ole sama kuin terve selkä. Välimuotoiset nikamat erityisesti lannerangan lopun ja ristiselän välissä (L7-S) ovat melko yleisiä ja altistavat ristiselän kivuille tai toimintahäiriöille usein jopa enemmän kuin
spondyloosi.
Arvostelussa käytettävä asteikko:
SP0, puhdas

Ei muutoksia

SP1, lievä

Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikama
välissä tai > 3 mm piikkejä korkeintaan 3 nikama
välissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä.

SP2, selkeä

Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan
2 nikamavälissä ja / tai suuria saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä.

SP3, keskivaikea Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja / tai suuria
saarekkeita 3 - 7 nikamavälissä.
SP4, vaikea

Edellisiä vakavammat muutokset

Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1- 13) sekä lannenikamat (1- 7) ja ristiluu.
Tätä asteikkoa noudatetaan koiran viiteen ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvostelussa otetaan huomioon
koiran ikä siten, että 5 - 7 vuotiaalla koiralla jätetään huomioimatta yksi silloittuma ja 8 -vuotiaalla tai vanhemmalla koiralla jätetään huomioimatta kaksi silloittumaa. Kuitenkin jos vanhallakin koiralla on silloittumaa, ei se
voi saada SP0 lausuntoa.
Spondyloosin on todettu olevan periytyvää (perinnöllisyys 0,42 - 0,62). Suuri periytymisaste on merkki siitä, että
jalostusvalinnalla voidaan saavuttaa nopeaa edistymistä spondyloosin vähentämisessä.
Spondyloosin periytymismekanismia ei tarkkaan tiedetä, mutta periytymismuoto on samanlainen kuin esimerkiksi
lonkkanivelen kasvuhäiriössä tai patellaluksaatiossa. Spondyloosin kehittymistä säätelee monta geeniä, jotka ovat
vaikutustavaltaan ja suuruudeltaan erilaisia. Lisäksi ympäristötekijät voivat muokata ominaisuutta geenien niille
antamien raamien puitteissa.
Siperianhuskyilla on löydetty spondyloosi-tapauksia joko sattumalta lonkkakuvausten yhteydessä tai tarkoituksella kuvattuna. Joissakin tapauksissa spondyloosia on löydetty sairastuneen siperianhuskyn lähisuvusta poikkeuksellisen paljon, mikä viittaisi vahvasti perinnöllisyyteen. Kennelliiton terveyskyselyn syksyyn 2015 tulleiden
vastausten perusteella neljä siperianhuskyn omistajaa ilmoitti koirallaan esiintyvän spondyloosia. Jalostustietojärjestelmän mukaan kolmella 2000 jälkeen syntyneellä siperianhuskylla on todettu lievä (SP1) spondyloosi, mutta
koiria on tutkittu sairaiksi myös epävirallisesti. Siperianhusky suositellaan kuvattavan, mikäli yhtään epäilyttää
esimerkiksi koiran valjakkotyöskentelyn muuttuessa tai jos jalostuskoiran lähisuvussa esiintyy spondyloosia.
Vaikeaa (SP4) spondyloosia sairastavat yksilöt tulisi sulkea pois jalostuksesta. Sukua tulee katsoa laajemminkin eli
myös vanhempien ja pentuesisarusten lausunnot kannattaa huomioida koiran perimän ja ilmiasun vaikutuksen
arvioimiseksi.
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Lonkkaniveldysplasia
Suomessa siperianhuskyjen lonkkia tutkitaan virallisesti melko vähän. Lonkkakuvien tutkimusmäärät ovat kuitenkin kasvussa.
Pääasiassa siperianhuskyilla on hyvät lonkat (A ja B), mutta viime vuosina on esiintynyt myös heikompia lonkkatuloksia. Pääasiassa tutkitut koirat ja lonkiltaan sairaat koirat (C - E) edustavat näyttelylinjoja.
Jalostukseen on suositeltavaa käyttää ainoastaan tervelonkkaisia (A tai B) koiria.
Taulukko 3. Lonkkakuvaustulokset
SyntymäTutkittu
vuosi
syntyneistä
A

B

C

D

2000

1%

2

100%

2001

1%

3

67%

2002

1%

3

67%

2003

0%

1

100%

2004

1%

6

67%

33%

2005

3%

13

69%

15%

15%

2006

4%

18

83%

11%

6%

2007

2%

12

100%

2008

6%

31

77%

13%

6%

2009

6%

35

66%

23%

11%

2010

5%

31

68%

23%

6%

3%

2011

8%

44

66%

23%

9%

2%

2012

3%

15

53%

27%

7%

13%

2013

4%

25

48%

36%

12%

2014

1%

4

100%

Yht.

4%

243

70%

21%

7%

E

33%
33%

3%

4%

2%

0%

Muut sairaudet
Siperianhuskyilla esiintyy lähes kaikkia sairauksia, mitä koiraroduilla on diagnosoitu, mutta sairaiden yksilöisen
määrä on erittäin vähäinen (liite 4). Suomessa on todettu yllä olevien sairauksien lisäksi esimerkiksi Kennelliiton
terveyskyselyn mukaan kilpirauhasen vajaatoimintaa, patellaluksaatiota, allergioita, silmäluomien sisäänpäin kiertymistä, ylimääräisiä ripsiä, nivelrikkoa, napatyrää, hampaiden kiilleongelmaa, polven ristisidevauriota, iho-ongelmia ja sydänsairautta. Sydänsairaudet ovat Kennelliiton terveyskyselyn mukaan diagnosoitu vasta vanhemmalla
iällä 12-13 vuotiailla. Kennelliiton terveyskyselyn iho-ongelmista kärsivien siperianhuskyjen oireilu riippuu muita
koirarotuja enemmän vuodenajoista ja koiran ruokavaliosta tai sen muutoksista. Kyselyn mukaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet hankaloittavat siperianhuskyn harrastuskäyttöä muita koirarotuja enemmän. Tämä johtuu harrastuskäyttönä olevan valjakkotyöskentelyn fyysisestä rankkuudesta.
Yleisen kirjallisuuden ja Kennelliiton terveyskyselyn mukaan siperianhuskyilla esiintyy hieman keskimääräistä
enemmän kivesvikaisuutta. Kennelliiton terveyskyselyn mukaan noin 5,11 % (7 kpl) 137:sta vastatusta siperianhuskysta omasi kivesvikoja. Amerikkalaisessa siperianhuskypopulaatiossa kivesvikaisuutta on todettu tutkimuksen
mukaan esiintyvän n. 14 % (Zhao et al. 2010). Uusimmassa tutkimuksessa vuodelta 2014 siperianhuskyjen geno
mista on löydetty piilokiveksisyyteen liittyviä alueita (Zhao, X. et al. 2014).
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt
Kuolinsyy

Keskim. elinikä

Yhteensä

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu

8 v 9 kk

234

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)

12 v 9 kk

187

Tapaturma tai liikennevahinko

4 v 10 kk

100

Kasvainsairaudet, syöpä

9 v 8 kk

87

Lopetus ilman sairauden diagnosointia

8 v 4 kk

47

Muu sairaus, jota ei ole listalla

6 v 6 kk

35

Kuollut ilman sairauden diagnosointia

8 v 9 kk

28

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus

7 v 4 kk

25

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi

5 v 3 kk

24

Luusto- ja nivelsairaus

5 v 4 kk

20

Silmäsairaus

5 v 7 kk

17

Hermostollinen sairaus

6 v 1 kk

13

Sydänsairaus

7 v 6 kk

12

Selkäsairaus

8 v 3 kk

10

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus

8 v 4 kk

10

Hengitystiesairaus

6 v 4 kk

9

Kadonnut

4 v 0 kk

6

Immunologinen sairaus

4 v 3 kk

5

Sisäeritysrauhasten sairaus

7 v 6 kk

3

Iho- ja korvasairaudet

5 v 1 kk

2

Synnytysvaikeus

4 v 2 kk

1

Kaikki yhteensä

8 v 8 kk

875

Yllä oleva taulukko kertoo Koiranet:n mukaan omistajien ilmoittamat tiedot koiriensa kuolemasta tammikuuhun
2016 mennessä. Moni omistaja jättää vanhuuteen kuolleen koiransa kuolintiedot ilmoittamatta Koiranet:iin, joka
osaltaan vääristää tuloksia. Keskimääräistä elinikää laskee erityisesti erilaiset tapaturmat, joita aktiiviselle rodulle
voi käydä. Yleisesti ottaen rotu on pitkäikäinen ja moni siperianhuskyista voi työskennellä valjakossa vielä 12 vuodenkin iässä. Valitettavasti läheskään kaikki koirien omistajat eivät ilmoita koiriensa kuolinsyytä.
Tilaston mukaan yleisin sairaus kuolinsyynä on syöpä ja kasvaimet, jotka ovat kaikki rodut huomioiden varsin yleinen kuolinsyy. Kennelliiton terveyskyselyyn vastanneiden siperianhuskyjen omistajien tietojen perusteella siperianhuskyjen kasvaimet ovat hieman useammin pahanlaatuisia kuin koiraroduilla keskimäärin.

4.3.4 Lisääntyminen
Keskimääräinen pentuekoko
Vuosi
Keskimääräinen
pentuekoko

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

5

4,9

4,9

4,5

4,8

4,9

5,1

5,2

4,8

Viimeisen kymmenen vuoden aikana rodun keskimääräinen pentuekoko on Suomessa vaihdellut 4,5 ja 5,2 pennun välillä. Keskimääräisessä pentuekoossa ei ole 15 vuoden aikana esiintynyt selkeää suuntausta vaan pentuekoko on pysynyt melko tasaisena. Ruotsissa pentuekoko on viime vuosina ollut keskimäärin samaa luokkaa suomalaisten pentueiden kanssa eli viisi pentua pentuetta kohden.
Tiinehtymisvaikeudet
Tiinehtymisvaikeuksia oli esiintynyt 14:sta (33 %) rotujärjestön kyselyyn 2015 vastanneella kasvattajalla. Yhdellä
kasvattajalla tapauksia oli yli 5 kpl. Muuten tiinehtymisvaikeuksien määrä jakaantui melko tasan yksittäistapausten (7 kpl) ja 2-3 kertaa (6 kpl) välille. Kenelläkään yhden pentueen kasvattajalla ei ollut esiintynyt tiinehtymis
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vaikeuksia vaan vaikeuksia olivat kohdanneet pääasiassa 6-10 tai 10-15 pentuetta kasvattaneet.
Synnytysongelmat
Kasvattajakyselyssä 2015 viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvattaneista noin puolet vastasi kohdanneensa
synnytysongelmia. Pääasiassa synnytysongelmat olivat olleet yksittäistapauksia.
Pentukuolleisuus
Kasvattajakyselyssä yli puolet kasvattajista vastasi, ettei heillä ollut koskaan syntynyt kuolleita pentuja. Kolmasosalla kasvattajista yhdessä pentueessa oli syntynyt kuollut pentu tai pentuja. Pentueen syntymän jälkeen, mutta
ennen luovutusikää kuolleiden pentujen osalta tilastot näyttivät lähes samalta. Pääasiallisia syitä pentujen kuolemaan kasvattajat arvioivat olevan ongelmat synnytyksessä, pennun heikkous ja synnynnäiset epämuodostumat.
Synnynnäiset viat ja epämuodostumat
Synnynnäisiä vikoja tai epämuodostumia ei esiinny rodulla normaalia enempää. Rodulla ei ole mitään rakenteellisia seikkoja, jotka voisivat altistaa synnynnäisten vikojen tai epämuodostumien syntymiselle.

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai lisääntymis- ja
hyvinvointiongelmille
Siperianhuskylla ei ole sellaisia anatomisia piirteitä, jotka altistaisivat sen sairauksille, hyvinvointi- tai lisääntymisongelmille.

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä
Keskeisimmät ongelmakohdat
Rotu on yleisesti ottaen terve ja hyvin voiva. Sillä ei myöskään ole suuria ongelmia lisääntymisessä vaan pentueet
syntyvät yleensä normaalin astumisen kautta.
Yleisimpiä ja koiran elämän kannalta hankalimpia sairauksia ovat eosinofiilinen bronkopneumonia, epilepsia,
spondyloosi sekä silmäsairauksista glaukooma ja harmaakaihi. Edellä mainitut sairaudet vaikuttavat niin koiran
arkielämään kuin myös sen käyttöön rekikoirana. Mitään koiraa haittaavaa sairastavaa koiraa ei tulisi käyttää
jalostukseen ja koiran sairaudesta olisi hyvä informoida kasvattajalle sekä rotujärjestön jalostusneuvonnalle.
Ongelmien mahdollisia syitä
Sairauksien kitkemistä rodusta on estänyt avoimuuden puute. Osa sairauksista on päässyt yleistymään asenteen ja
ilmapiirin vuoksi. Rodun jalostusneuvonnalta puuttuu yhteinen tietokanta, jossa eri sairauksien yleistyminen sukulinjoissa olisi helppo todeta.
Eosinofiilinen bronkopneumonia on huonosti tunnettu sairaus, jota ei aina osata diagnosoida. Sairautta ei ole
jalostuksessa huomioitu riittävän vakavasti. Rodun taustalla esiintyy historiallista sukusiitosta ja joissakin yhdistelmissä sukusiitosasteet ovat korkeita. Tämä vaikuttaa osaltaan autoimmuunisairauksien kuten eosinofiilisen
bronkopneumonian esiin tulemiseen.
Spondyloosin esiintyvyyteen saattaa vaikuttaa koirien käyttäminen selälle kovassa rasituksessa vetokäytössä erityisesti nuorena.

36

Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma 1.1.2017 - 31.12.2021

4.4. Ulkomuoto
4.4.1 Rotumääritelmä
Rotumääritelmän yleisvaikutelmassa todetaan siperianhuskyn olevan keskikokoinen, nopeasti ja keveästi liikehtivä
käyttökoira, jonka liikkeet ovat vapaat ja joustavat. Sen kohtuullisen tiivis runko, tiheä karvapeite, pystyt korvat
ja tuuheakarvainen häntä viittaavat rodun pohjoiseen alkuperään. Sen luonteenomainen liikunta on sulavaa ja
ilmeisen vaivatonta. Se työskentelee alkuperäisessä tehtävässään valjaissa erittäin kyvykkäästi, vetäen kevyttä
kuormaa kohtalaisella nopeudella pitkiä matkoja. Voiman, nopeuden ja kestävyyden tasapaino näkyy rungon
mittasuhteissa ja rakenteessa. Urokset ovat urosmaisia, mutta eivät koskaan karkeita, nartut narttumaisia, olematta kuitenkaan rakenteeltaan heiveröisiä. Hyvässä kunnossa oleva, kiinteä- ja hyvälihaksinen siperianhusky ei
ole ylipainoinen.
Rotumääritelmän tiivistelmässä tärkeimmiksi rotuominaisuuksiksi mainitaan keskikokoisuus, kohtuullinen luusto,
tasapainoiset mittasuhteet, vapaat ja vaivattomat liikkeet, oikeanlaatuinen karvapeite, rodunomaiset pää, korvat
ja häntä sekä hyvä luonne. Raskasluustoisuus, ylipainoisuus, rajoittuneet tai kömpelöt liikkeet, pitkä- tai pörrö
karvaisuus ovat virheelliset. Siperianhusky ei koskaan vaikuta niin raskaalta tai rotevalta, että se toisi mieleen
kuormajuhdan, eikä niin kevyeltä ja heiveröiseltä, että se toisi mieleen pikajuoksijan. Molemmat sukupuolet antavat erittäin kestävän vaikutelman.
Rodun rotumääritelmä kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 3.
Rodun sisällä koirien ulkonäössä esiintyy suurta vaihtelua. Linjojen ääripäissä olevat koirat poikkeavat tyypiltään
huomattavasti toisistaan. Toisen ääripään koirat ovat hyvin kevytluustoisia ja toisessa ääripäässä ovat erittäin raskasluustoiset koirat. Kumpaakaan ääripäätä ei tulisi suosia jalostuksessa.
Tavoitteena on tasapainoisen kokonaisuuden muodostava koira, joka liikkuu kevyesti tehokkain askelin. Huomiota tulisi kiinnittää myös koirien oikeanlaiseen lihaksistoon. Etu- ja takaosan kulmausten tulisi olla tasapainossa
keskenään. Tällä hetkellä Suomessa koirilta löytyy usein hyvin takakulmauksia, mutta etuosien kulmaukset eivät
ole tasapainossa takaosan kanssa. Etuosien kulmaukset ovat usein takaosaa niukemmat. Hyvin rakentunut etuosa on paljon liikkuvalle koiralle tärkeä, koska laukatessa suurin osa koiran painosta kohdistuu sen eturaajoihin.
Etukulmauksien lisäksi ranteiden tulisi olla riittävän joustavat. Rekikoirille oleellista on tassujen muoto ja kestävyys. Jonkin verran näkyy litteitä tassuja.
Rotumääritelmässä rodun kooksi on asetettu nartuille 51-56 cm ja uroksille 53-60 cm. Erityisesti käyttölinjassa
esiintyy jonkin verran rotumääritelmässä mainittuun kokoon nähden liian kookkaita koiria. Paljon esiintyy myös
koiria, jotka ovat lähellä rodun ylärajaa. Erittäin kookkailla koirilla saattaa esiintyä ongelmia valjakossa työskennellessä. Toisaalta taas lähinnä näyttelylinjoissa esiintyy hyvinkin pieniä rotumääritelmän alarajan alle meneviä koiria.
Turkin laatu vaihtelee siperianhuskyilla normaalisti paljon vuodenajan mukaan, joten oikeanlaisen turkin arvioiminen näyttelykehässä voi olla haastavaa. Rotumääritelmä kuvaa rodun turkkia kaksinkertaiseksi ja keskipitkäksi.
Koira vaikuttaa tiheäturkkiselta, mutta karvapeite ei ole koskaan niin pitkä, että selvät ääriviivat häviäisivät. Pohjavilla on pehmeää ja tiheää sekä tarpeeksi pitkää tukemaan peitinkarvaa. Erityisesti käyttölinjan ääripäässä esiintyy
ohutta karvapeitettä. Joskin karvanlaatu voi silti olla tiivis. Toisaalta rotuun syntyy aina silloin tällöin koiria, joiden
karva on pitkää ja ääriviivat peittävää. Niitä kutsutaan wooly-nimelllä. Näyttelylinjaisilla koirilla esiintyy välillä erittäin vahvaa karvapeitettä ja virheellistä pystyä peitinkarvaa.
Rodun käyttötarkoituksen kannalta erittäin tärkeää ovat liikkeet. Rakenteelliset heikkoudet tulevat usein esiin koiran liikkeitä tarkasteltaessa. Rotumääritelmä kuvaa liikkeitä seuraavasti: ”Luonteenomainen liikunta on sulavaa ja
ilmeisen vaivatonta. Koira liikkuu nopeasti ja keveästi. Näyttelykehässä se tulisi esittää talutin löysänä, kohtalaisen
nopeassa ravissa, jolloin eturaajojen pitkä askel ja takaraajojen hyvä työntö tulevat esiin. Edestä katsottuna koiran
kävellessä käpälät eivät astu samalle linjalle, mutta nopeuden lisääntyessä käpälät vähitellen siirtyvät lähemmäksi
toisiaan, kunnes päkiät astuvat rungon pituusakselin alla olevalle linjalle. Kun käpälien jäljet yhtyvät, etu- ja takaraajat liikkuvat suoraan eteenpäin, kyynärpäät tai polvet eivät käänny sisään eivätkä ulos. Kumpikin takaraaja
astuu samaan kohtaan kuin samanpuoleinen eturaaja. Koiran liikkuessa selkälinja pysyy kiinteänä ja tasaisena.”

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset
Rodun koirien näyttelykäynnit
Siperianhuskyista osa käy näyttelyissä hyvinkin aktiivisesti, mutta pelkästään rekikoiraksi hankituista koirista monikaan ei käy elämänsä aikana näyttelyissä kertaakaan. Esimerkiksi työkoirakenneleissä useiden koirien vieminen
näyttelyyn saattaa olla jo kustannus- ja tautiriskikysymys. Moni aktiivinen rodun harrastaja pyrkii käyttämään koiran edes kerran näyttelyssä sen elämän aikana.
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Rodun näyttelykäyntien määrä on kasvanut melko tasaisesti vuosittain. Arvosanojen prosentuaaliset osuudet ovat
pysyneet suht samoina.

Rodun erikoisnäyttely kerää suuren joukon harrastajia ja rodun edustajia yhteen. Erikoisnäyttelyyn pyritään saamaan kokeneita, rodun käyttötarkoituksen hyvin tuntevia ulkomuototuomareita. Erikoisnäyttely on saavuttanut
suuren suosion ja sinne osallistuu vuosittain 250 - 320 koiraa.
Ulkomuodon arvostelussa tärkein on rotujärjestön järjestämä erikoisnäyttely, joka muistuttaa jossain määrin jalostustarkastuksia. Niihin osallistutaan suurin joukoin usein paremminkin ajatuksella saada asiantuntijan lausunto
koirasta, kuin tavoitteena voittaa näyttely.
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4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus
Rakenteensa puolesta lähes kaikki rodun yksilöt kykenevät vetämään ainakin lyhyitä sprinttimatkoja rekeä.
Vauhdin kasvaessa, treenien ja toistojen tullessa rankemmiksi sekä matkojen pidentyessä rakenteelliset heikkoudet tulevat usein esiin. Osalla koirista rakenteelliset puutteet voivat aiheuttaa koiran poistamisen tavoitteellisesti
treenaavasta valjakosta.
Käyttötarkoituksen mukaisesti siperianhuskyn liikunta tulee aina olla vaivatonta ja sujuvaa sekä tehokasta. Tasapainoinen rakenne mahdollistaa oikeanlaisen liikunnan. Näyttelykehässäkin koiraa tulisi peilata siihen, miten
kyseisen koiran voisi kuvitella työskentelevän valjakossa pitkäkestoisessa rasituksessa. Käyttötarkoituksen kan
nalta oleellista on myös hyvä lihaksisto, tassujen muoto ja kestävyys.

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista
Keskeisimmät ongelmakohdat
Siperianhuskyissa on esiintynyt aina jonkin verran kokovaihtelua. Viime aikoina erityisesti käyttölinjaisissa rodun
edustajissa on ollut havaittavissa suurikokoisia yksilöitä. Rodun keskimääräinen koko on kasvanut ja keskikokoa
pienempiä koiria näkee harvemmin kuin ennen. Myös erikoisnäyttelyiden tuomarit ovat kiinnittäneet huomiota
kookkaiden yksilöiden määrään. Siperianhusky on kuitenkin perinteisesti isomman valjakon koira, jolloin isosta
koosta on haittaa.
Rekikoirille tärkeitä ominaisuuksia ovat liikkeet ja lihaksisto. Monilta rodun edustajilta puuttuu liikkeistä tehokkuus. Liikkeiden tulisi olla tehokkaat ja vaivattomat, jotta koiralta löytyy kestävyyttä myös pidemmille matkoille.
Oleellista on myös oikeanlainen lihaksisto.
Ongelmien mahdollisia syitä
Ylikorkeiden tai kookkaiden koirien määrän lisääntymiseen ovat saattaneet vaikuttaa valjakkokilpailut. Monet
kilpailijat kilpailevat käytännön syistä johtuen pienen luokan valjakolla ja sprinttimatkoilla. Pienessä valjakossa
lyhyellä matkalla isosta koirasta on enemmän hyötyä kuin haittaa. Yhden ja kahden koiran kelkkailu-, kickbike
ja pyöräilyluokissa isosta koirasta on enemmän apua voimansa vuoksi. Myös neljän koiran valjakossa on huomattavasti eroa sillä, juokseeko valjakossa neljä koon alarajoilla olevaa narttua vai neljä isoa urosta. Sprinttimatkojen
urat ovat yleensä nopeita ja hyvin tampattuja, jolloin isokaan koira ei uppoa hankeen. Sprinttimatkoilla matkat
ovat luonnollisesti lyhyitä ja keskikokoisten koirien parempi kestävyys ei tule esiin. Nykyään sprinttikisoja järjestetään paljon myös sulanmaan kisoina, jolloin reitit eivät upota ja matkat ovat talvikautta lyhyempiä.
Näyttelyissä tai seurakoirana elävälle siperianhuskylle oikeanlaisilla liikkeillä tai lihaksistolla ei ole suurtakaan
merkitystä. Näyttelyssä voi esiintyä lihaskunnoltaan hyvin eriasteisia koiria ja pahimmillaan koiran lihaksistoa on
vaikea arvioida koiran kunnosta johtuen. Näyttelykehät ovat monissa näyttelyissä liian pieniä tai sisänäyttelyissä
liukkaita, jotta siperianhuskyn oikeanlainen maatavoittava tehokas ravi pääsisi niissä oikeuksiinsa. Tuomarien tulisi
myös liikuttaa koiria kehässä riittävästi.
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN
TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA

Siperianhuskyrodun ensimmäinen jalostuksentavoiteohjelma hyväksyttiin rotujärjestön vuosikokouksessa
16.5.1998, jonka jälkeen siihen on tehty yksi muutos (SHS vuosikokous 21.5.2000), koskien koirien liian varhaista jalostuskäyttöä ja silmätarkastuksen suosittamista ennen jalostuskäyttöä. Voimassa olevan tavoiteohjelman
Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi 26.9.2006, sen päivityksen 16.8.2011 ja se on ollut
voimassa 1.1.2012 - 31.12.2016

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso
#

Uros

Näy.tulos

Käyttötulos

Silmätark.

Pentuja

1 BUKHARIN’S CISCO
RUMPUS

CACIB

ei

ok

2 ANDY’S JOY LOOK
AT ME

EH

ei

3 PRICKEN

ei

4 CRY OUT BEACH BOY
5 KONUVERES COUNTRY
INDIAN

Pentujen tulokset

Pentujen tulokset

silmätark.

koetulos

näy.tulos

silmätark.

koetulos

näy.tulos

67

18

1

17

27%

1%

25%

ok

60

5

1

6

8%

2%

10%

REK3

ok

58

30

31

33

52%

53%

57%

ei

ei

ei

54

11

1

9

20%

2%

17%

EE
MVA

ei

ok

46

16

3

20

35%

7%

43%

6 ANDY’S JOY JUST
KIDDING

ERI

ei

ok

46

2

0

6

4%

0%

13%

7 NUMBER ONE OF
SILVERLIGHT

CACIB

ei

ok

44

12

0

16

27%

0%

36%

8 KEFEUS FALK OF
DENALI

ei

REK1

ok

42

9

5

5

21%

12%

12%

9 SUSITIEVAN KUURNA

EH

REK1

ok

42

16

5

7

38%

12%

17%

10 EXPRESS YOURSELF
GALLADRIA-NOVITARIS

H

ei

ok

38

2

0

1

5%

0%

3%

11 ASK ME ABOUT OF
WOLF POINT

ERI

ei

ei

36

12

0

14

33%

0%

39%

12 SAINEN GEIR MOEN

SA

FIN
KVA

ok

33

24

15

18

73%

45%

55%

13 ARCTIC SOUL UHKU

FIN
MVA

FIN
KVA

ok

33

16

11

25

48%

33%

76%

14 MAGLELIN BARAK

ERI

REK1

ok

33

17

16

19

52%

48%

58%

15 TULLATUULEN JACK

ei

REK1

ok

32

4

6

5

13%

19%

16%

16 WINTRY SEMBRA

ERI

REK1

ok

31

5

13

10

16%

42%

32%

17 TULLATUULEN OZZY

ERI

REK1

ok

30

12

18

10

40%

60%

33%

SERT

FIN
KVA

ok

30

0

1

5

0%

3%

17%

19 CHANCE OF ARTIC
SUN

CACIB

REKÄ
YLE 2

ok

29

21

13

24

72%

45%

83%

20 KEFEUS TRALEIKA
NAGAR

ERI

REK3

ok

29

7

8

11

24%

28%

38%

18 SAINEN YLLÄS
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#

Narttu

Näy.tulos

1 HATCHER PASS
HYDRARGIUM

Käyttö- Silmätulos
tark.

Pentuja

Pentujen tulokset

Pentujen tulokset

silmätark.

koetulos

näy.tulos

silmätark.

koetulos

näy.tulos

SERT

ei

ok

35

12

0

17

34%

0%

49%

2 ZERUNDER GRAMMA

ei

ei

ok

34

9

0

4

26%

0%

12%

3 ANDY’S JOY
ATTRACTIVE ME

H

ei

ok

31

4

0

10

13%

0%

32%

4 ANDY’S JOY NEVER
MIND

ei

ei

ok

28

5

0

4

18%

0%

14%

5 SESI

ei

ei

ok

27

2

0

4

7%

0%

15%

6 SLEIGH RIDE’S FIRST ON
LINE

ei

ei

ok

27

3

1

0

11%

4%

0%

7 NINI

ei

ei

ok

27

0

1

4

0%

4%

15%

8 SNOW GALAXY
GOODQUITE’S NICE
BABY

EH

ei

ei

26

5

2

11

19%

8%

42%

9 TAIGA QUEST CROW

ERI

REK1

ok

26

9

5

9

35%

19%

35%

10 ARCTIC SOUL ZELDA

SERT

KVA

ok

22

9

8

9

41%

36%

41%

11 ANDY’S JOY QUEEN
QUINTESSA

ei

ei

ok

22

4

1

4

18%

5%

18%

12 KEFEUS SPINIFEX SITKA

FIN
MVA

REK2

ok

21

6

6

8

29%

29%

38%

13 SELJANKAN PAM PAM
PAMELA

ei

ei

ei

21

0

0

0

0%

0%

0%

14 KUKANOKSAN AJATAR

ERI

ei

ok

21

3

2

5

14%

10%

24%

FIN
MVA

REK3/
YLE2

ok

20

6

4

9

30%

20%

45%

16 SLEIGH RIDE’S EASTERN
SUNSET

CACIB

REKÄ
YLE 1

ok

20

4

2

6

20%

10%

30%

17 KASKENSAVUN DOORIS

SERT

KVA

ok

20

6

8

12

30%

40%

60%

18 POLAR SPEED DIIGU

ei

ei

ei

20

0

0

0

0%

0%

0%

19 UUMEN AURA

ei

ei

ok

20

3

0

0

15%

0%

0%

20 DACABE LOOK AT ME

H

ei

ok

20

2

0

5

10%

0%

25%

15 SHE’S A LADY OF
SILVERLIGHT

Siperianhuskyissä on selkeästi nähtävissä sekä narttujen että urosten puolelta, että kun koiralla itsellään on hyväksytty kilpailukoe- tai käyttötulos, sen jälkeläisillä mitä suuremmalla todennäköisyydellä on sekä hyväksytty kilpailukoe- että käyttökoetulos sekä hyväksytty näyttelytulos. Jalostukseen on käytetty koiria, joilla ei ole mitään tulosta
(silmätarkastus, koetulos, näyttelytulos) ja myöskään niiden jälkeläisillä ei ole usein tuloksia juuri lainkaan. Kysymys
lienee, onko kyseessä jalostus vai määrän lisääminen.
On oletettavissa, että testaamattomien ja tarkastamattomien koirien jalostuskäytöllä rodun keskitaso ei nouse.
Käytetyimpien koirien listoilta löytyy useampi koira, jonka omat tulokset kuten myös jälkeläisnäytöt ovat selkeästi
huonompia kuin rodun keskitaso. Jalostuskoirina eniten käytettyjen listalta tulisi löytyä hyviä käyttökoiria, jotka
ovat myös periyttäneet ominaisuuksia jälkeläisilleen.
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
Tavoite

Toimenpide

Tulos

Rotujärjestön lisättävä rotuharrastuksen ja valjakkoajon positiivista
tiedottamista sekä madaltaa uusien
osanottajien osallistumiskynnystä

- kilpailuja varten on järjestetty
kisakummitoiminta. Kisakummeilta
voi kysyä kaikkea kilpailuissa askarruttavaa asiaa.
- erilaisten esim. alueellisten
kokoontumisien ja tapahtumien
määrä on lisääntynyt
- rotujärjestön toimesta julkaistu
Siperianhusky- valjakkoelämääkirja, jossa esitelty rotua ja opastettu valjakkoharrastuksen pariin

- rotujärjestö on järjestänyt harjoistuskäyttökokeen ja harjoituspäivät
syksyllä 2015.
- uusia harrastajia on saatu mukaan
niin kilpailuihin kuin valjakkoharrastuksenkin pariin

Rotujärjestön koe- ja kilpailukalentereita on kehitettävä ja monipuolistettava vastaamaan jäsenistön
erilaisia mieltymyksiä ja tarpeita

Yhteistyö kaikkien koiravaljakkoharrastajatahojen kanssa

- rotujärjestö on järjestänyt SHS:n
omat kisat 2015 ja järjestää myös
2016.
- rotujärjestöllä useammat käyttökokeet v. 2015.

Rotujärjestön tulee kannustaa
palkitsemalla ja huomioimalla,
puhdasrotuisten rekisteröityjen
siperianhuskyvaljakoiden käyttöä,
testaamista ja kilpailuttamista

- vuosittain palkittu vuoden valjakkoajajat eri matkoilta
- kaudesta 2015-2016 eteenpäin
palkittu kilpailuissa kolme parasta
siperianhuskyvaljakkoa

- valjakkoajon SM-kilpailuissa
erikseen luokka siperianhuskyille
(RNB1)

Jalostukseen käytön 24 kuukauden - pentuvälitykseen ei oteta alle 2
alaikärajan saavuttaminen
vuotiaana jalostukseen käytettyjen
koirien pentuja
- astutushetkellä alle kaksivuotiaiden vanhempien pentueet merkitään Siperianhusky-lehdessä

- keskimääräinen jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen ikä on
noussut.

Yhteistyö muiden ulkomaisten
Suomella edustaja FCI:n rekikoirarotua harrastavien organisaatioiden toimikunnassa
kanssa

- kiinnostus rekikoirien käyttö
kokeiden mukaiseen testaamiseen
kasvanut myös ulkomailla
- tulevaisuudessa yhtenäiset vaatimukset käyttöluokkaan osallistumisesta?

Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi
Noin 30 % rodun edustajista käytetään elämänsä aikana jalostukseen kerran tai useammin. Koska rotu on käyttökoira, valveutuneet kasvattajat testaavat koiriaan vetokauden tai varsinkin uroksen kohdalla useita vetokausia
ennen jalostukseen käyttämistä. Noin 10 % vuosittain syntyneistä rodun edustajista täyttää aikaisemman JTO:n
suositukset (Koiranet: hyväksytty rekikoirien kilpailukoetulos tai käyttökoetulos, näyttelystä vähintään laatumaininta H (hyvä) ja silmätarkastustulos ok) ja niitä käytetään jalostukseen. Jalostuksen ulkopuolelle jää siis noin
70 % kannasta. Läheskään kaikkia mitattavia jalostussuosituksia täyttäviä koiria ei käytetä jalostukseen vaan noin
5 % jää käyttämättä jalostukseen.
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Aikaisemman JTO:n jalostussuositukset ovat melko hyvin ajantasalla. Jalostussuositusehtojen täyttäminen ei ole
mitenkään mahdotonta pentujen teettämistä suunnittelevan koiran omistajalle ja myös rodun keskitason yksilölle jalostussuositusehdot ovat melko helposti täytettävissä.
Alle kaksivuotiaana jalostukseen käytettyjen koirien osuus, käytetyimpien jalostuskoirien ja niiden jälkeläisten
tuloksista kertova taulukko ja jopa viisi kertaa toistettavat yhdistelmät herättävät kysymyksen, miten rodun tulevaisuus voidaan turvata. Yleensä useasti toistettavissa yhdistelmissä ja täysin tuloksettomien ja testaamattomien
jalostuskoirien useita kertoja jalostukseen käyttämisen taustalla ei ole jalostus vaan rodun edustajien määrän
lisääminen. Jos tilanne pahenee, ainoa tapa estää ongelmallisten yhdistelmien rekisteröiminen on Pevisaan liittyminen. Pevisan avulla voitaisiin estää alle kaksivuotiaiden koirien jalostuskäyttö, uusintayhdistelmä voitaisiin sallia
esimerkiksi vain toistamiseen ja jalostuskoirilta voitaisiin vaatia hyväksytty käyttötulos (REK tai REKÄ) sekä silmätarkastustulos esimerkiksi kahden pentueen jälkeen. Kaksi pentuetta on riittävä määrä takaamaan geneettisen
vaihtelun testaamattomalta ja tutkimattomalta koiralta.
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1 Jalostuksen tavoitteet
Jalostuspohja
•
		
•
•
•
•
•
		
		

Olemassa olevan käyttöominaisuuksiltaan testatun koirakannan laaja hyödyntäminen. Jalostuksessa 		
tulisi hyödyntää myös laajasti työkoirakantaa.
Välttää yhdistelmiä, jossa vanhemmat ovat samoista sukulinjoista.
Välttää yhden sukulinjan liiallista käyttöä.
Ulkomaisten ja harvinaisempien sukujen käyttö jalostukseen
Eri urosten käyttö tulee pitää jatkossa tasaisena
Koko populaation käsittävä, väistämättä tapahtuva sukusiitoksen kasvu pyritään pitämään mahdollisim-		
man pienenä: kasvunopeus ei saisi olla enemmän kuin 0,25 % vuodessa. Uroksen jälkeläisten määrä ei 		
saisi ylittää 5 %:a rekisteröidyistä pennuista yhdessä sukupolvessa

Käyttäytyminen ja luonne
•
		
•

Ylläpitää siperianhuskyn käyttötarkoitukseen soveltuvaa luonnetta. Siperianhuskyn tulisi myös jatkossa 		
olla helposti käsiteltävissä oleva sosiaalinen laumakoira. Rodulle kuuluu hyvä stressinsietokyky.
Saada mitattua tietoa käyttökokeiden kautta luonteesta ja käyttäytymisestä.

Käyttöominaisuudet
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
•

Säilyttää siperianhuskyn käyttöominaisuudet hyvänä rekikoirana niin retkeily-, kilpailu- kuin työkoira		
käytössä.
Lisätä rekikoirakilpailuihin ja kokeisiin osallistuvien koirien määrää. Kaikki rodun yksilöiden mitattava tai 		
arvioitava testaaminen kilpailuissa ja kokeissa vie rotua eteenpäin.
Kannustaa rodun testaamista myös alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisilla matkoilla. Rodun yksilöi-		
tä olisi toivottavaa nähdä enemmän keski- ja pitkänmatkankilpailussa.
Kannustaa siperianhuskyjen käyttöä myös jatkossa työkoirana.
Säilyttää rodussa esiintyvät hyvät johtajakoiraominaisuudet kuten esimerkiksi avoimella kentällä juokse-		
minen, vanhojen peittyneiden urien löytäminen, heikkojen jäiden tunnistaminen jne.
Rotumääritelmän mukaisesti rodussa tulisi säilyttää nopeuden, voiman ja kestävyyden tasapaino.
Säilyttää rodulla oleva hyvä ruoan hyväksikäyttökyky. Rodun yksilöillä tulee myös olla hyvä ruokahalu.

Terveys ja lisääntyminen
•
		
		
		
•
		
•
		
•
•
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Ylläpitää siperianhuskyjen hyvää yleistä terveystilannetta. Suositellaan jatkossakin koirien aktiivista
silmäpeilaamista. Jalostuskoirien laaja tutkiminen esimerkiksi gonioskopia-, selkä-, lonkka- ja polvitutkimusten avulla on aina hyväksi. Tällöin saadaan kartoitettua ja edistettyä rodun tilannetta terveyden 		
osalta.
Ylläpitää rodun tilannetta pitkäikäisenä käyttökoirana. Terve, hyvärakenteinen ja oikein treenattu
siperianhusky pystyy toimimaan hyvin rekikoirana vielä toisella kymmenellä.
Selvittää siperianhuskyjen todellinen tilanne eosinofiilisen bronkopneumonian, epilepsian ja glaukooman osalta ja saada tietoa diagnosoiduista koirista.
Pyritään estämään rodussa esiintyvien sairauksien yleistyminen koirakannassa.
Säilyttää rodun hyvät lisääntymisominaisuudet. Tavoitteena on koira, jolla on normaali lisääntymisvietti 		
ja joka synnyttää ja hoitaa pennut normaalisti.
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Ulkomuoto
•
•
•
		
•
•
		
•

Rodun käyttötarkoitukseen soveltuvan ulkomuodon säilyttäminen.
Säilyttää rodun arktisuus, kuten esimerkiksi säänkestävä kaksinkertainen karvapeite.
Estää koon liika kasvaminen. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota koon säilymiseksi rotumääritelmän 		
mukaisena.
Rodun ulkomuodossa tulee näkyä voiman, nopeuden ja kestävyyden tasapaino.
Tassujen kestävyys on tärkeä ominaisuus rodun käyttötarkoituksen kannalta ja siihen tulee jatkossakin
kiinnittää huomiota.
Rodunomaista vaivatonta maatavoittavaa liikuntaa tulisi painottaa.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista
Tärkeintä on huomioida jalostuskoiran taso kokonaisuutena. Jalostuskoirien tulee olla kaikin puolin terveitä ja
niillä ei tule olla arkielämää hankaloittavia luonneominaisuuksia. Arkaa, aggressiivista tai muuten rodulle ei toivottuja epätyypillistä luonnepiirteitä omaavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Jalostuskoira ei saa sairastaa mitään koiran arkielämää tai käyttökoirana toimimista hankaloittavaa sairautta
kuten glaukoomaa, eosinofiilista bronkopneumoniaa, epilepsiaa tai pahaa allergiaa. Suositeltavaa on, että yhdistelmän molempien vanhempien lähisuvuissa ei esiinny samaa terveysriskiä.
Terveystuloksista jalostuskoirilta toivotaan ainakin yli 18 kk saatu silmätarkastuslausunto. Suositus on, ettei kataraktaa tai muita koiraa haittaavaa sairautta sairastavaa koiraa käytetä jalostukseen. C-lonkkaisia tai huonommat
lonkat omaavia koiria ei suositella käytettävän jalostukseen.
Jalostuskoirien tulee olla yli 24 kk astutusajankohtana. Suositeltavaa on, että jalostuskoiralla on takanaan vähintään yksi kausi, jolloin se on voinut työskennellä täysipainoisesti käyttötarkoituksen mukaisessa tehtävässä. Ihanteellista olisi, että jalostusnarttu saisi ensimmäisen pentueensa ennen kuuden vuoden ikää. Yli kahdeksanvuoti
asta narttua tulee käyttää jalostukseen harkiten nartun kunnon mukaan. Kennelliitto vaatii yli kahdeksanvuotiaalta nartulta ennen nartun astutusta annetun eläinlääkärin terveystodistuksen.
Jalostuskoirien ominaisuudet tulee olla testattu rekikoirana ja niillä tulee olla hyvä työskentelyhalukkuus. Käyttöominaisuuksien testaamiseen soveltuvat hyväksytty rekikoirien käyttö- ja/tai kilpailukoe (REKÄ ja REK), läpi juostu
pitkänmatkan valjakkokilpailu tai koiran pitkäaikainen työkäyttö. Jalostuskoirien työskentelyä olisi toivottavaa
seurata useamman kauden ajan. Jalostuskoiran on kestettävä säännöllistä treeniä työskentelyhalukkuuden kärsimättä.
Rodulle on ominaista hyvä ruoan hyväksikäyttökyky. Tätä ominaisuutta tulisi mahdollisuuksien rajoissa vaalia.
Jalostuskoirien tulee omata hyvä ruokahalu, koska se turvaa energiansaannin myös väsyneenä pitkäkestoisen
työsuorituksen jälkeen.
Ulkomuodollisesti molempien vanhempien tulisi mahtua rotumääritelmään. Jalostuskoiran tulisi olla käynyt näyttelyssä 15 kk iässä tai vanhempana vähintään arvosanalla H (hyvä). Suositeltavaa on esittää jalostuskoira erikoisnäyttelyssä.
Toivottavaa on, että jalostukseen käytettävien yksilöiden lihaksisto sekä tassujen ja anturoiden kestävyys olisi
hyvä.
Yhdistelmän sukusiitoskertoimen ei ole toivottavaa ylittää 6,25 % kuudella sukupolvella laskettaessa. Liiallista
sukusiitosta montaa sukupolvea peräkkäin ei suositella.
Yhdistelmien uusimista ei suositella, ottaen huomioon pentumäärä per pentue -  10 koiran pentuetta ei kannata
välttämättä lähteä uusimaan lainkaan, kun taas pienistä pentueista voi yhdistelmän uusia kerran. Samaa yhdistelmää ei tule toistaa kahta kertaa enempää. Sekä uroksen että nartun jälkeläisnäyttöjä terveyden, luonteen,
käyttöominaisuuksien ja ulkonäön suhteen tulee seurata ja vasta niiden perusteella harkita lisäjalostuskäyttöä.
Suositeltavaa olisi, että jalostuskoirille käytettäisiin eri pentueissa erisukuisia yksilöitä. Esimerkiksi jalostusnartulle
ei suositella käytettäväksi isää ja poikaa tai jalostusuroksen ei suositella astuvan useita narttuja, jotka ovat keskenään sisaruksia tai puolisisaruksia.
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle
Yleisesti yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei saisi sukupolvea kohden olla yli 2 - 3 %. Siperianhuskyilla tämä tarkoittaa noin 60 - 90 pentua, jos sukupolven välinä käytetään viittä vuotta. Ennen yksilön useammin jalostukseen
käyttämistä tulee kiinnittää huomiota jälkeläisnäyttöön. Varsinkin uroksen jalostuskäyttö tulisi jakaa pitkälle aikavälille. Urokselle suositeltava maksimipentuemäärä on 10 pentuetta tai 50 pentua. Nartulla suositeltava maksimi-
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pentuemäärä on kolme pentuetta jälkeläismäärä ja -näyttö huomioiden. Nartun pentumäärän olisi suositeltavaa
jäädä alle 20 pentuun.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
• Rotujärjestö pyrkii säilyttämään siperianhuskyn kaikilta osin rotumääritelmän mukaisena terveenä, hyväluonteisena ja suorituskykyisenä arktisena rekikoirana. Rotujärjestö pyrkii tavoitteeseen järjestämällä rodunomaisia
kilpailu- ja käyttökokeita, kasvattajakoulutusta ja rotua käsitteleviä seminaareja, näyttelytuomarikoulutusta ja
kannustamalla kasvattajia silmätutkituttamaan koiriaan sekä keräämällä aktiivisesti jalostuksessa tarvittavaa tietoa ja julkaisemalla sitä eri yhteyksissä harrastajien käyttöön. Vuonna 2014 rotujärjestö julkaisi uuden Siperianhusky -valjakkoelämää kirjan, joka opastaa siperianhuskyjen ja valjakkoharrastuksen maailmaan.
• Rotujärjestö kannustaa kasvattajia käyttämään jalostukseen rodun käyttötarkoituksessa testattuja koiria. Rotujärjestö edellyttää riittävää rotuun tutustumista ennen kennelnimipuollon myöntämistä. Toiveena on, että jokainen kasvattajaksi ryhtyvä ymmärtäisi rodun käyttötarkoituksen ja olisi kykenevä myös neuvomaan pennunostajia
harrastuksen pariin. Rotujärjestön pentuvälityksessä on kriteerit, joiden avulla pennunostajien toivotaan kiinnittävän huomiota pentueen vanhempien terveys-, näyttely- ja käyttötuloksiin. Rotujärjestö pyrkii myös tuomaan esiin
safariyrityksissä erityisen toimiviksi osoittautuneita yksilöitä, joilla ei välttämättä ole virallisia koetuloksia.
”Piilossa” olevien jalostusyksilöiden käytön avulla rodun geeniperimän pienemistä voidaan estää osittain.
• Rotujärjestössä seurataan kasvattajien jalostusperiaatteita ja jalostuskoirien käyttömääriä. Tarvittaessa rotu
järjestö puuttuu asiattomaan kasvatukseen tai jalostuskoirien liialliseen käyttöön.
Näyttely-, terveys ja koetulosten perusteella arvioidaan, onko rodussa tapahtumassa kehitystä huonompaan tai
parempaan suuntaan. Rotujärjestö voi tuoda esille esimerkiksi lehdessä, jos jokin ongelma tai ei toivottu ominaisuus alkaa yleistyä rodussa. Koirien luonteiden kehitystä seurataan näyttelyarvosteluiden, käyttökokeiden tulosten ja jäsenistölle tehtävien kyselyiden perusteella
• Rotujärjestö palkitsee vuosittain menestyneimmät eri kilpailumatkojen ajajat (vuoden sprinttiajaja, keskipitkän
ajaja ja pitkänmatkan ajaja). Menestyneimmät ajajat tekevät kovasti työtä hyvän koiramateriaalin löytämiseksi testaamalla koiriaan kilpailuissa ja niihin treenatessaan. Vuosikokouksessa palkitaan myös erikseen vuoden
näyttelyhusky ja vuoden valjakkokoira eri matkoilta (sprintti, keskipitkä ja pitkämatka). Näin rotujärjestö pyrkii
tuomaan esiin myös yksittäisiä koiria, jotka ovat menestyneet erityisen ansiokkaasti. Vuodesta 2015 lähtien eri
matkojen valjakkokoirat on päätetty palkita erikseen, koska koirien menestyksen vertaaminen on muuten hankalaa. Pitkän matkan kilpailuita järjestetään huomattavasti vähemmän kuin sprinttikilpailuja.
• Rotujärjestö koulutta tuomareita rodunomaisiin kokeisiin turvatakseen mahdollisuuden järjestää kokeita myös
tulevaisuudessa. Koulutuksissa on otettu käyttöön sähköisiä apuvälineitä, jotta pitkät välimatkat eivät estäisi
kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi rotujärjestö on aktiivinen FCI:n rekikoiratoimikunnassa tuoden esiin
Suomessa käytössä olevia koemuotoja.
• Rotujärjestö järjestää vuosittain suositun erikoisnäyttelyn, johon pyydetään tuomareiksi kokeneita, rodun
käyttötarkoituksen hyvin tuntevia ulkomuototuomareita. Erikoisnäyttelyssä kasvattajilla ja harrastajilla on mahdollisuus nähdä useita satoja rodun yksilöitä samalla kerralla. Näyttelyssä käy paljon koiria, joita ei koskaan muulloin esitetä kehässä. Erikoisnäyttelyn yhteydessä järjestetään usein myös muuta ohjelmaa.
• Rotujärjestö kouluttaa ulkomuototuomareita. Tavoitteena on saada tuomarit ymmärtämään rotupiirteiden
lisäksi käyttötarkoituksen kannalta tärkeimmät seikat.
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
SWOT-nelikenttäanalyysin tulkinta
Vahvuudet (Strength)
- käytä hyväksi, vahvista

Heikkoudet (Weakness)
- vältä, lievennä, poista

Mahdollisuudet (Opportunity)
- varmista niiden hyödyntäminen

Uhat (Threat)
- kierrä, lievennä, poista

Populaatio ja terveys
Vahvuudet
- suhteellisen laaja jalostuspohja
- matadorijalostusta ei käytetä
- käytettyjen urosten/narttujen määrä suuri
- perusterve ja pitkäikäinen rotu

Heikkoudet
- rodun kahtiajakautuminen
- harrastajien tietämättömyys, kokemattomuus
- sairauksien osalta avoimuuden puute
- käytetään liian nuoria jalostusyksilöitä
- kaikkia jalostuskoiria ei terveystutkita
- korkeahko historiallinen sukusiitosaste
- pelkkään määrän lisäämiseen perustuva kasvattaminen yksittäisten kasvattajien osalta
- samojen yhdistelmien perusteeton uusiminen

Mahdollisuudet
- linjojen harkitut risteytykset ja takaisin risteytykset
sukusiitoksen alentamiseksi mahdollisia
- kriisitilanteessa puhtaana säilytettyjen rekisteröimättömien kantojen hyödyntäminen
- tiedon saaminen ja jakaminen entistä helpompaa

Uhat
- todella vierasta verta ei ole saatavissa
- koirien terveystuloksia ei oteta riittävän vakavasti
jalostusvalintoja tehtäessä
- perinnöllisten sairauksien lisääntyminen

Varautuminen ongelmiin
- pyritään lisäämään avoimuutta koirien terveystiedoista. Jalostusvalintoja tehtäessä tulisi huomioida myös
lähisukulaisten terveys ja tiedostaa mahdolliset riskit.
- tuotetaan erisukuisia laadukkaita koiria
- tiedotetaan ja valistetaan harrastajia sekä kasvattajia
- pidetään rotujärjestön kennelnimen puoltamisessa tiettyjen edellytysten täyttymisen linja (liite 1)
Luonne ja käyttöominaisuudet
Vahvuudet
- käyttöominaisuuksien painottaminen
- aktiivinen, älykäs rotu
- perusluonteet pääosin kunnossa
- sosiaalinen käyttäytyminen ryhmässä mahdollistaa
suurien koiramäärien yhteistyön

Heikkoudet
- välinpitämättömyys käyttöominaisuuksista näyt
tely- tai seurakoirakasvatuksessa
- osalla voimakasta metsästysviettiä
- arat, liian epäluuloiset tai aggressiiviset yksilöt

Mahdollisuudet
- myös muita harrastusmahdollisuuksia: koirahiihto
ja -pyöräily, canicross, agility
- muutaman koirien omistajien yhteistyö ja yhteistreenit valjakoiden kokoamiseksi

Uhat
- median perusteettomat yleistykset sekä eri rotujen
tahallinen tai vahingossa tapahtuva sekoittaminen
toisiinsa
- yleisön väärät käsitykset harrastuksesta ja ylireagointi esim. koirien kiinnittämiseen matkaketjuihin
maastossa
- talvien vähälumisuus ja lyheneminen sekä sen
vuoksi pelkkiin kärrykilpailuihin ja sprinttimatkoihin
keskittyminen
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Ulkomuoto ja rakenne
Vahvuudet
- yhteinen päämäärä toimivasta käyttökoirasta
- sallitaan rakenteen variaatioita rotumääritelmän
puitteissa

Heikkoudet
- rodunomaisuuden unohtaminen käyttöominaisuuksien kehittämisen
kustannuksella

Mahdollisuudet
- ulkomuodon variaation ansiosta voi tehdä valintaa
- kotimaisten tuomarien koulutuksella näyttelyarvostelujen osaamistasoa nostettavissa

Uhat
- keskittyminen yksinomaan ulkomuotojalostukseen
- värien jalostamiseen keskittyminen
- näyttelytulosten yliarvioiminen jalostuksessa

Rodun markkinapotentiaali
Vahvuudet
- hyvä luonne
- yleensä hyvät käyttöominaisuudet
- luonnonmukainen, alkuperäinen rotu
- helppohoitoinen turkki
- hyvä perusterveys
- kaunis

Heikkoudet
- harkitsematon kasvatus vain perhekoiraksi tai
näyttelytarkoituksiin
- rotu ei ehdottomasti sovi kaikille
- kaikille pennuille vaikea löytää harrastavat kodit
- ei yleensä sovellu yksinäiseksi seurakoiraksi, kaipaa
koiraseuraa
- osa matkailualasta ei ota vastuuta rodusta ja tunne olevansa osa sitä kokonaisuutena (kaikkia safarikoirien pentuja ei rekisteröidä)

Mahdollisuudet
- ihmisten luontoelämysten tarve (matkailuala)
- lisääntyvä luonnonmukaisuuden ihannointi yleisön
puolelta
- valjakkoajoharrastus kasvussa
- runsaasti rodusta kiinnostuneita ja uusia harrastajia

Uhat
- rodusta saadaan väärää tietoa (ro tu)kirjoista, jotka
perustuvat maailmalla julkaistujen kirjojen käännöksiin, myös internetissä on tarjolla paljon virheellistä
tietoa, joka antaa väärän käsityksen rodusta
- yksilön vetohalujen kitkeminen koulutuksella
vastoin rodun perusluonnetta voi aiheuttaa sille
huomattavaa stressiä joka voi purkautua häiriökäyttäytymisenä
- yleisön väärät mielikuvat arktisuudesta
- oletetaan ulkomuodon takia vihaiseksi vahdiksi
- rodun siirtyminen enenevässä määrin seura- ja
näyttelykoiraksi
- vääränlainen susi-ihannointi

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
Jalostuksen tavoiteohjelman voimassaoloaikana rotujärjestöllä on suunnitteilla seuraavia toimenpiteitä:
• parhaiden työkäytössä olevien urosten tietojen kerääminen listaksi niistä tietoisuuden lisäämiseksi
kasvattajien avuksi
• jatkuva terveystietojen kerääminen ja tietokannan ylläpitäminen eri sairauksien osalta
• kasvattajapäivien pitäminen 2017
• syksyllä 2015 toteutetun luonne- ja kasvattajakyselyn uusiminen rodun tilanteen muutosten kartoittamiseksi
JTO:n voimassaoloajan loppupuolella
• Ilmoitetaan kirjallisesti jalostuskoirien, joiden jälkeläismäärä ylittää 2 % sukupolven rekisteröinneistä omistajille monimuotoisuuden kannalta haitallisen suureksi muodostuvasta jälkeläismäärästä. Samoin julkaistaan
tiedot rotujärjestön lehdessä kuten myös tiedot koirista, joiden toisen polven jälkeläismäärä ylittää suositeltavan ylärajan 6 % sukupolven rekisteröinneistä.
• Näyttelytoimikunta järjestää ulkomuototuomareille koulutusta.
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JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen
Rotujärjestö seuraa rodun terveystulosten ja käyttötulosten sekä valjakkokilpailuihin osallistumisen kehittymistä.
Pääasiassa rodun yksilöiden jalostuskäyttöä ja tuloksia seurataan jalostusneuvonnassa laatimalla erilaisia tilastoja
ja päivittämällä rodun yksilöiden terveystietoja. Jos tilastoinnissa tai terveystiedoissa ilmenee jotain toimenpiteitä
vaativaa muutosta, asia tuodaan esiin rotujärjestön hallitukselle. Ohjelmaan kirjattujen jalostuksen tavoitteiden
tulee pysyä jatkossakin rodun kehityksen tasalla.
Mikäli tässä JTO:ssa ilmenee kehittämisen tai muutoksen tarpeita, jalostusneuvonta laatii siitä muutosesityksen
rotujärjestön hallitukselle ja yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi. Rotujärjestö on velvollinen huomioimaan JTO:n tavoitteet vuotuista toimintasuunnitelmaansa laatiessaan.

7. LÄHTEET
www.kennelliitto.fi
http://www.spj.fi/fi/rodut/suomenpystykorva/terveys/epilepsia/

Spondyloosi ELT Anu Saikku-Bäckströmin julkaisu
Sileäkarvainen noutaja, rodun jalostuksen tavoiteohjelma
Samojedinkoira, rodun jalostuksen tavoiteohjelma
Zhao, X. et al. 2014. A genome-wide association study for canine cryptorchidism in Siberian Huskies.
Journal of Animal Breeding and Genetics, 131 (3): 202–209.
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Liite 1: Rotujärjestön kennelnimen puoltamisohjeistus

Kennelnimen hakeminen
Kennelnimellä

tarkoitetaan koiran nimen yhteyteen sitä rekisteröidessä
liitettävää kasvattajatunnusta, joka on tavallaan myös koiran sukunimi. Kennel
nimellä tunnistetaan saman kasvattajan kaikki kasvatit roduista riippumatta.

käytön parissa jo pitempään / useampia
vuosia (esim. töissä safariyrityksessä, perhepiirissä jäsen, osallistunut tapahtumiin
tms.), mutta ei ole henkilökohtaisesti liittynyt SHS:ään.

Voidakseen hakea kennelnimeä Suomen
Kennelliitolta on hakijan / hakijoiden oltava 18 vuotta täyttäneitä ja omata vakinainen asuinpaikka Suomessa sekä oltava sopiva / t kennelnimen haltijaksi. Lisäksi hakijan on oltava Kennelliiton jäsen
sekä jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka
edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua.
Edellä lueteltujen lisäksi hakijan tulee
suorittaa hyväksytysti Kennelliiton kasvattajan peruskurssi ja allekirjoittaa kasvattajasitoumus.
Kennelliiton hyväksymiä kasvattajan
peruskursseja järjestävät kennelpiirit, jotka ilmoittavat kursseista Koiramme-lehdessä. Kursseista voi myös tiedustella
suoraan kennelpiirien aluekouluttajilta.
Kennelnimen hakeminen on maksullista (vuonna 2013 - 200 € ).

Kennelliitton julkaisee hakemuksessa
mainitun kennelnimen vaihtoehtoineen
ja rodut Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. FCI:n nettisivuilta on mahdollista
tarkistaa jo aiemmin hyväksytyt kennelnimet samankaltaisuuksien välttämiseksi. Valitus kennelnimihakemuksesta tulee
tehdä kahden viikon kuluessa julkaisemisesta.
Jos valituksia ei tule, Kennelliitto lähettää hakemuksen FCI:lle, joka käsittelee sen. FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan
hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä tai
sähköisesti. Hyväksytty kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä myös kasvattajan aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty juuri sama tai samat
henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

Kennelnimen hakeminen
Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen
tai sähköisen kennelnimihakemuksen
Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen
antaen siitä lausunnon. Rotujärjestö voi
antaa hakemuksesta myös kielteisen lausunnon, jolloin ratkaisua voi hakea Kennelliitosta, joka ratkaisee asian.
Ennen SHS:n puoltamista hakijan on
tullut suorittaa SKL:n kasvattajakurssi hyväksytysti. Muita rotujärjestön kennelnimianomuksen puoltoon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
• Hakija on aktiivinen harrastaja. Hän
ajaa koirillaan sekä kilpailee tai osallistuu rodun käyttötarkoituksen omaisiin
tapahtumiin. Hakija on osallistunut rotujärjestön järjestämälle rodun kasvattajakurssille tai muihin rotujärjestön koulutuksiin.
• Suunnittelee kasvattamisesta ja on tiedostanut rodun käyttökoirastatuksen.
• Hakija tarjoaa omistamilleen koirille rodunomaiset olosuhteet ja rodunomiasta
toimintaa.
• Hakijalla ei ole aikaisempia pentueita
tai jo kasvatettu pentue on tarkkaan harkittu (ei vahinkopentuetta, ei liian nuorina parituksia tms.)
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SHS:n puoltoon vaikuttavat myös
muut tekijät (anomuksen puolto voi olla
mahdollinen selvityksien jälkeen), esim.
• Hakijalla ollut jo yksi tai useampi pentue, jossa yhdistelmän tavoite jää epäselväksi, mutta koiranpito on asiallista
(pentueiden vanhempien iät ja nartun
pennutusvälit ovat suositusten mukaiset) tai esim. korkeintaan yksi alaikäisen
paritus (max. toinen vanhempi). Puolto
annetaan lisäselvityksistä riippuen. Hakemus hylätään, jos on paritettu tarkoituksella molemmat vanhemmat alaikäisinä, vakavia terveysongelmia, ongelmia
koiranpidon olosuhteissa tms.
Puoltoon negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
• Anomusta ei puolleta, jos hakija ei ole
rotujärjestön jäsen.
• Hakijan perehtyneisyys rotuun on puutteellista eikä hakijalla ole halua tutustua
rotuun kattavasti käyttöominaisuudet
huomioiden.
• Hakijan motiivi kasvattaa rotua vaikuttaa selvästi pentujen myymiseltä ainoastaan rahallista etua tavoitellen..
• Hakijalla on hyvin epämääräinen koiranpitohistoria tai selviä eläinsuojelurikko
muksia.
• Hakijalla ollut jo yksi tai useampi pentue, jossa ei ole huomioitu rotujärjestön
suosituksia tai Kennelliiton määräyksiä
(esim. pentueiden välit ovat lyhyet tai
alaikäisten paritus, jossa toinen tai molemmat vanhemmista ovat oleet hyvin
nuoria.)
• Epämääräinen pentue rekisteröimättä
tms.
SHS:n jäsenyysajan vaikutus puoltoon
• Toivotaan, että hakija on ollut SHS- jäsen viimeistään jo silloin kun hakeutuu
SKL:n kennelnimikurssille.
• Jäseneksi liittyminen olisi suositeltavaa
jo ensimmäisen pennun  /  koiran hankinta-ajankohdasta, jotta käsitys rodusta olisi
vakiintunut jo ennen kasvatustoiminnan
suunnittelemista.
• Jos SHS:n jäsenyysaika on alle vuosi,
se voi vaikuttaa puoltoon negatiivisesti.
Puollossa otetaan kuitenkin huomioon,
jos hakija on toiminut tunnetusti rodun

Kennelnimen voimassaolo
Kennelnimi on voimassa kennelnimen
haltijan eliniän. Kennelliiton hallitus voi
poistaa kennelnimen käytöstä haltijalta,
joka ei ole Kennelliiton jäsen. Lisäksi hallitus voi poistaa kennelnimen käyttöoikeuden henkilöltä, joka on saanut toiminnastaan kurinpidollisen seuraamuksen.
Kennelnimi voidaan perustellun kirjallisen hakemuksen perusteella siirtää lähisukulaiselle tai kennelnimen haltijan
kanssa pitkään toimineelle ja tämän toimintaa jatkavalle henkilölle, jonka tulee
täyttää kennelnimen saantiehdot. Kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön,
mikäli hän täyttää kennelnimen saantiehdot. Siirto on maksullinen ja siirrosta
päättää Kennelliitto.
Tarkemmin kennelnimianomuksiin voit
tutustua Kennelliiton sivuilta:
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/kennelnimet/Kennelnimet.htm
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Liite 2: Rotujärjestön luonnekysely ja kysely kasvattajille 2015
ANNE KIIJÄRVI

SHS:n
kyselyn vastaustietoja
Edellisessä Siperianhuskylehden numerossa (3/2015) ja seuran internet-sivuilla
julkaistiin kysely huskyharrastajille ja kasvattajille.
Kyselyn avulla oli tarkoitus kerätä tietoa tulevaa Jalostuksen tavoiteohjelmaa
(JTO) varten ja sitä saatiinkin oikein mukavasti. Kyselyyn vastasi yhteensä
137 henkilöä, joiden avulla tietoa saatiin yhteensä noin tuhannesta siperianhuskysta. Kiitos kaikille vastanneille!
Lehden lisäksi kyselyyn kannustettiin vastaamaan myös Facebookin ryhmissä. Näin
suurella vastausmäärällä saadaan mukavasti jo tietoa rodun harrastajilta. Vastauksiin
tulee kuitenkin suhtautua pienellä varauksella, koska saman henkilön oli mahdollista
täyttää lomake useampaan kertaan ja vastaukset olivat anonyymeja eli halutessaan
tuloksiin olisi pystynyt vaikuttamaan vastaamalla nettikyselyyn useasti haluamallaan tavalla. Joissakin vastauksissa esiintyi
epäloogisuutta: esim. koiramääräksi oli ilmoitettu yksi siperianhuskyksi ja kuitenkin
usealla vastaajan koiralla esiintyi esim. eroahdistusta.
Vastaajien koiralauman koko oli yli puolella vastaajista alle 6 koiraa. Eniten vastaajissa oli kahden koiran omistajia (22 kpl,
16 % vastaajista). Seuraavina tulivat yhden
(19 kpl, 14 % vastaajista) ja kolmen (15 kpl,
11 %) siperianhuskyn omistajat. Suurin
osa vastaajista omisti 1-10 siperianhuskya
(84 % vastaajista). Isoimmissa vastaajien
kenneleissä oli 50 - 75 siperialaista. Kyselyyn oli vastannut myös pari rodun omistanutta, mutta siitä luopunutta. Syitä luopumiseen olivat elämäntilanne ja ettei siperianhusky vastannut valjakkokoirana vastaajan tarpeita.
Ilahduttavan moni vastaajista käytti rotua sen käyttötarkoitusta vastaavissa tehtävissä. 90 % vastaajista vedätti koiriaan
säännöllisesti harrastuksena tai retkeilykäyttön, oli osallistunut valjakkokilpailuihin tai kokeeseen tai omisti safarikoiria. Yli
puolet vastaajista (54 %) oli osallistunut
valjakkokilpailuihin tai käyttökokeisiin.
Säännöllisesti siperianhuskyjaan harrastusmielessä vedättäviä oli 70 % vastaajista.
Työkäytössä siperianhuskyja rekikoirasafa36 | SIPERIANHUSKY 4 - 2015

reilla oli 17 (12 %) vastaajalla. Satunnaisesti vedättäviä tai huskyja seurakoirana pitäviä vastaajia oli 1 2%. Vastaajista suurin osa
(62 %) oli osallistunut koirineen koiranäyttelyyn.

Luonne
Vastaajien kokonaiskoiramäärä rajoittui
952 - 1045 siperianhuskyn välille. Isoimpien
kenneleiden (yli 20 koiraa) osalta koiramäärä kysyttiin noin 10 koiran tarkkuudella,
jonka takia aivan tarkka koiramäärä ei ole
tiedossa. Kaikki vastaajat eivät myöskään
vastanneet aivan kaikkiin kysymyksiin eli
vastausten kokonaiskoiramäärä vaihtelee
hieman.
Eroahdistusta vastaajien huskymäärästä
esiintyi 32 koiralla, josta voidaan päätellä

eroahdistuksen esiintymistodennäköisyydeksi rodussa alle 3 % riippuen koiraseuran
määrästä. Kyselyssä eroahdistuksen käsitettä oli määritelty liikana riippuvuutena ihmisestä ja tulokset olisivat varmasti olleet erilaisia, jos eroahdistukseen olisi huomioitu
myös liika riippuvuus koiralaumasta. Eroahdistushuskyista 29 % elää vastausten mukaan ainoana siperialaisena ja loput useamman huskyn laumassa. Tämä tarkoittaa,
että kyselyyn vastanneista vajaa puolet
(47 %) ainoana huskyna elävistä potee eroahdistusta. Koiralaumassa elävillä huskyilla
taipumus eroahdistukseen on huomattavasti pienempi (n.2 %). Eroahdistuksen
esiintymiseen ei näyttänyt olevan vaikutusta sillä, vedätetäänkö koiraa säännöllisesti
vai elääkö se seurakoirana. Muutama vastaajan kohdalla eroahdistus liittyi uuteen
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paikkaan. Vastaajat kirjoittivat koiran tulleen heille vanhempana kodinvaihtajana
tai eroahdistusta oli esiintynyt esim. muuton yhteydessä. 77 % kysymykseen vastanneista ei omistanut yhtään eroahdistusta
omaavaa huskya.
Ääniherkkyyttä eli reagointia esimerkiksi
ilotulitukseen ja muihin koviin pamauksiin
esiintyi 29 % vastaajan jollain siperianhuskylla. Yhteensä ääniherkkiä koiria oli 52 kpl
eli noin 5 % kysymykseen vastanneiden
koirista. Ääniherkkiä yksilöitä löytyi tasaisesti erikokoisista laumoista. Pääasiassa, jos
laumassa on ääniherkkä koira, niitä oli vain
yksi kappale (80 % ääniherkistä koirista).
Vastaajien kuvauksissa ääniherkät koirat
pelkäsivät lähinnä ukkosta ja ilotulitusta.
Joillakin ääniherkillä koirilla oli huonoja kokemuksia esim. ilotulitteista.
Aggressiivista käyttäytymistä tai liiallista
saalisviettiä pentuja tai pieniä koiria kohtaan esiintyi 31 siperianhuskylla (noin 3 %
vastausten koiramäärästä). Yleensä saman
vastaajan laumasta löytyi 1 - 2 kpl epätoivotun käytöksen omaavaa huskya, jos mainittua käytöstä esiintyi. Pääasiassa pentuihin
tai pieniin koiriin aggressiivisesti suhtautuvat koirat kuuluivat kolmen koiran tai sitä
isompaan laumaan (94 % epätoivotun käytöksen omaavista yksilöistä). 82 % vastaajista ilmoitti, ettei ole todennut koirillaan
edellä mainitun kaltaista käytöstä.
Ihmisiä tai lapsia kohtaan aggressiivisuutta esiintyi 11 kpl kyselyyn osallistuneiden huskyista, joka tarkoittaa noin 1 % vastausten kokonaiskoiramäärästä. Kaikki 11
kpl olivat laumansa ainoita ihmisille aggressiivisia huskyja. Ne asuivat yleensä hieman

suuremmissa laumoissa. Osa ihmisille aggressivisista yksilöistä oli epämääräisissä
oloissa eläneitä kodinvaihtajia.
33 (3 %) siperialaista vastaajien kokonaismäärästä käyttäytyy aggressiivisesti
oman lauman koiria kohtaan. Luonnollisesti nämä kaikki asuvat useamman huskyn
laumassa, pääsääntöisesti kuuden koiran
tai isommassa laumassa. 78 % vastaajista
oman lauman koirat tulivat keskenään toimeen ilman aggressiivisuutta. Oman lauman ulkopuolisille koirille aggressiivisia koiria oli 42 kpl (n. 4 %). Oman lauman koolla
ei näyttänyt olevan merkitystä siinä, käyttäytyykö koira aggressiivisesti vieraita koiria
kohtaan. Pari vastaajaa ilmoitti aggressiivisella huskyllansa olevan poikkeavan voimakasta dominanssia niin omia kuin vieraitakin koiria kohtaan. Parilla huskylla oli huonoja kokemuksia lauman ulkopuolisista
koirista, jonka takia omistajat olettivat niiden käyttäytyvän aggressiivisesti. 75 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ollut oman lauman ulkopuolisille koirille aggressiivista siperianhuskya.
Arkuutta ja erilaisten tilanteiden kohtuutonta jännittämistä oli noin 6 % kokonaiskoiramäärästä. 27 % vastaajista ilmoitti
omistavansa yhden tai useamman aran koiran. Yhtä siperianhuskya lukuun ottamatta
kaikki arat koirat elävät laumassa, pääasiassa melko monen koiran kanssa. Pelkopurevia siperianhuskyja kyselyssä tuli esiin 9
kpl. Kaikki näistä elävät koiralaumassa.
95 % vastaajan laumassa ei ollut pelkopurijoita. Muutamissa vastauksissa todettiin
arkojen koirien rohkaistuneen iän myötä
hieman. Muutamissa vastauksissa todet-

tiin, että arkuus ja jännittäminen eivät koskeneet tai vaikuttaneet koiraan valjakossa.
Parissa tapauksessa arat tai pelkopurevat
koirat olivat nuoria kodinvaihtajia, joiden
aikaisemmat olot olivat olleet epäselviä.
41 kpl (4 %) omasi häiritsevän voimakasta stressikäyttäytymistä. Ne olivat rauhattomia, hermostuivat helposti ja saattoivat esimerkiksi ravata jatkuvasti tarhassa tai
kiertää kehää hihnassa. Noin puolet kohtuuttomasti stressaavista yksilöistä oli laumansa ainoita stressikäytöksisiä koiria.
Muissa laumoissa käytöstä oli kahdella tai
useammalla koiralla. Koiralauman koolla
tai harrastuksilla ei näyttänyt olevan merkitsevyyttä käyttäytymisen yleisyyteen. 79 %
vastaajan laumassa käytöstä ei esiintynyt
laisinkaan.
26 % vastaajista koki laumaansa kuuluvan häiritsevän voimakkaan riistavietin
omaavan yksilön tai yksilöitä. Yhteensä turhan riistaviettisiä yksilöitä oli 53 kpl (5 %).
Häiritsevän voimakas riistavietti oli aavistuksen yleisempää yhden koiran tai pienen
lauman omistajien koirissa.
Lähes puolet vastaajista (76 kpl) omisti
tai oli omistanut rodun käyttötarkoitukseen soveltumattoman yksilön. Keskimäärin vastaajat omistivat kuitenkin lauman
huskyja eli suurin osa vastaajien siperianhuskyista soveltuu käyttötarkoitukseensa.
Vetokoiraksi soveltumattomien koirien
osuutta ei voi selvittää, koska kysymyksessä
huomioitiin myös jo laumasta poistuneet
koirat. Ylivoimaisesti suurin syy käyttötarkoitukseen sopimattomuudesta oli luonteesta johtuva vetohaluttomuus (48 kpl).
Sanallisesti vastaajat olivat kuvailleet tätä
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myös ns. korvienvälin puuttumisella, kykenemättömyytenä lähteä treenaamaan useita kertoja samalle reitille tai vetohaluttomuutena rankoissa treeneissä. Seuraavaksi
yleisimmät syyt olivat terveydelliset syyt (22
kpl) ja rakenne (14 kpl). Vetämistä häiritsevää arkuutta ja pelokkuutta oli esiintynyt
seitsemän vastaajan nykyisellä tai entisellä
koiralla ja aggressiivisuutta valjakossa kolmella vastaajalla. Vastaajat pystyivät raksittamaan useamman syyn, esim. jos kyseessä
oli useampi koira. Muiksi syiksi käyttötarkoitukseen sopimattomuuteen oli mainittu
esim. onnettomuudet, liian pieni koko, voimakas riistavietti, joka teki valjakoinnista
mahdotonta, liiallinen turkki ja liika kiintymys ihmisiin.
Ikään liittyviä käytöshäiriöitä eli esimerkiksi dementiaa sairasti vain muutaman
vastaajan koira (noin 0,5 %). Kyselyssä kysyttiin vastaajien nykyisistä koirista, joten
vanhoja koiria ei ollut läheskään kaikilla
vastaajilla.
Kiimojen väli vastaajien siperianhuskyilla
oli keskimäärin 5 - 8kk (64 % vastaajista).
Myös 8 - 10kk (16 %) ja 10 - 12kk (13 %)
keskimääräisiä kiimavälejä esiintyi. Alle 5 kk
keskimääräisiä kiimavälejä ilmoitti 5 % ja yli
vuoden 2 % vastaajista. Kysymyksen avoimeen kenttään pyydettiin kirjoittamaan,
jos jollain yksilöllä oli poikkeavia kiimoja tai
kiimavälejä. Kuusi vastaajaa ilmoitti tässä
yksittäisten narttujen pitävän 3 - 4kk kiimavälejä. Vastaavasti joillain yksilöillä kiimaväli oli yli 1,5 vuotta tai ensimmäiset kiimat oli
huomattu vasta jopa nartun ollessa 4 -vuotias. Joillain nartuilla esiintyi huomaamattomia ns. hiljaisia kiimoja tai jakautuneita kiimoja. Joillakin nartuilla tiheät kiimat tai voimakkaat kiima- ja valeraskausoireet olivat
johtaneet päätökseen nartun steriloinnista.

Kasvattajille esitetyt kysymykset
Kyselyyn vastasi 43 kpl viimeisen kymmenen vuoden aikana siperianhuskyja kasvattaneita. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvattajat olivat kasvattaneet yhteensä
pentueita 158 - 242 pentueen väliltä (pentuemäärää kysyttiin muutaman pentueen
asteikolla). Todennäköisesti tuloksia saatiin
siis noin 200 pentueen osalta.
Yleisesti ottaen kaikilla kasvattajilla astutukset olivat tapahtuneet luonnollisesti
(93 % vastanneista). Kolmella kasvattajalla
yksittäinen pentue ei ollut astutettu luonnollisesti, mutta muut astutukset olivat
luonnollisia. Vastanneilla kasvattajilla astumisvaikeuksia oli esiintynyt 12 (30 % vastanneista) kasvattajalla. Kaikilla kasvattajilla
astumisvaikeudet olivat olleet yksittäistapauksia, eikä astumisvaikeuksia siis ollut kenelläkään esiintynyt useammassa pennutuksessa. Yhdessä tapauksessa astumisvai-

keuksia oli kohdannut yhden pentueen
kasvattaja, muut olivat usean pentueen
kasvattaneita. Kasvattajilta kysyttiin myös,
jos astutuksessa oli ollut ongelmia, mistä
ongelmat olivat heidän mielestään johtuneet. Tähän vastasi 18kasvattajaa. Eniten
syiksi uskottiin, ettei h-hetken määrittäminen ole onnistunut (8 kpl) tai narttu ei ole
antanut kyseisen uroksen astua (8 kpl). Yhdessä tapauksessa narttu ei ole kenenkään
uroksen antanut astua ja kahdessa vastauksessa todettii, ettei uros astu.
Tiinehtymisvaikeuksia oli puolestaan
esiintynyt 14 (33 %) vastanneella kasvattajalla. Yhdellä kasvattajalla tapauksia oli yli 5
kpl. Muuten tiinehtymisvaikeuksien määrä
jakaantui melko tasan yksittäistapausten
(7 kpl) ja 2 - 3 kertaa (6 kpl) välille. Kenelläkään yhden pentueen kasvattajalla ei ollut
esiintynyt tiinehtymisvaikeuksia vaan vaike-

uksia olivat kohdanneet pääasiassa 6 - 10
tai 10 - 15 pentuetta kasvattaneet.
Yli puolella (56 %, 23 kpl) kasvattajista
oli esiintynyt jonkinlaisia synnytysongelmia
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Luonnollisesti synnytysongelmia oli esiintynyt
enemmän kasvattajilla, joilla oli syntynyt
useita pentueita ( yli 5 tai reilusti enemmän)
ajanjakson aikana. Pääasiassa synnytysongelmat olivat olleet yksittäistapauksia
(83 % synnytysongelmia vastanneista kasvattajista). 2 - 3 kpl synnytysongelmia oli ollut 4 kasvattajalla ja he kaikki olivat kasvattaneet useita pentueita (keskimäärin n. 9
pentuetta).
95 % kasvattajista vastasi, ettei heidän
pentueissaan ollut viimeisen kymmenen
vuoden aikana kertaakaan esiintynyt emon
pentujen hoitoon liittyviä ongelmia. Ainoat
pari kasvattajaa, joilla emon pentujen hoi-
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dossa oli ollut ongelmaa vastasivat, että kyseessäKIIJÄRVI
oli ollut yksittäistapaukset.Yli puolet
ANNE
kasvattajista (26 kpl, 60 %) vastasi, ettei
heillä ollut koskaan syntynyt kuolleita pentuja. 14 kasvattajalla (33 %) yhdessä pentueessa oli syntynyt kuollut pentu tai pentuja.
Muutamalla useita pentueita kasvattaneilla
kuolleita pentuja oli syntynyt useammassa
pentueessa. Pentueen syntymän jälkeen,
mutta ennen luovutusikää kuolleiden pentujen osalta tilastot näyttivät lähes samalta:
14 kasvattajalla oli yhdessä pentueessa
kuollut pentu/pentuja ja parilla enemmän
kasvattaneella hieman useammassa pentueessa.
Samoin noin 60 % kasvattajista ei ollut
kuollut yhtään pentua syntymän ja luovuSiperianhuskylehden
numerossa
(3/2015) ja seuran internet-sivuilla julkaistiin syksyllä 2015 kysely huskytusiän
välissä. 37 tapauksessa
kasvattaja
osasi
veikata
syitä
pentukuolleisuuteen.
Kyharrastajille ja kasvattajille. Kyselyn avulla oli tarkoitus kerätä tietoa tulevaa Jalostuksen tavoiteohjelmaa
symykseen oli mahdollista valita useita vas(JTO) varten ja sitä saatiinkin oikein mukavasti. Kyselyyn vastasi yhteensä 137 henkilöä, joiden avulla
tauksia.
tietoa saatiinimettämisaika
yhteensä noin tuhannesta siperianhuskysta. Kiitos kaikille vastanneille!
Narttujen keskimääräinen
oli Edellisessä
pääsääntöisestisiperianhuskylehdessä
5 - 8 viikkoa (26 vastaa- (4/2015) käsiteltiin omistajien vastauksia koiriensa luonteesta sekä
Edellisessä siperianhuskylehdessä (4/2015) käsiteltiin omistajien vasjaa,
61 %) tai hieman
enemmän
eli 9 - 12 kasvattajilta.
kasvattamista
koskevia
kysymyksiä
Tässä toisessa osassa käsitellään rodun tilannetta pitkätauksia koiriensa luonteesta sekä kasvattamista koskevia kysymyksiä
viikkoa (15 kpl, 35 %).
harrastajienTässä
ja kasvattajien
mukaan.
Seuraavaan numerooon saadaanaikaisten
yh- kasvattajilta.
toisessa osassa
käsitellään rodun tilannetta pitkäteenveto harrastajille esitetyistä kysymyk- aikaisten harrastajien ja kasvattajien mukaan.
SHS:n kyselyn vastaustietoja 2. osa
sistä.
Osioon vastasi 43 kasvattajaa (henkilöä, jotka ovat kasvattaneet pentueen viimeisen
kymmenen vuoden aikana) ja 15 rodun pitkäaikaista ( yli 10 v. ) harrastajaa, joilla ei ollut kasvatustyötä. Yhteensä vastauksia saatiin siis 58 kpl.
Yhteenvetona voi todeta, että monien
vastaajien mielestä asiat olivat pysyneet
kymmenen viimeisen vuoden aikana aikalailla ennallaan. Toisaalta monikaan asia,
kuten rotutyyppi ja käyttöominaisuudet, ei
ole mennyt parempaan suuntaan vaan
SHSon
toivoo
ja suosittelee
Siperianhusky - Valjakkoelämää -kirjan
enemmän
ollut taantumaa.
Rodun käyttötarkoitukseen
suoraan
liittyvät
asiat
antamista jokaisen pennun(limukaan uudelle omistajalle.
haksisto,
käyttöominaisuudet,
johtajakoiraKirjan
on koonnut ja
julkaissut SHS ja se on suunnattu erityisesti
ominaisuudet ja työskentelyhalukkuus valsiperianhuskyjen
parissa
aloitteleville,
mutta se pyrkii tarjoajakossa)
olivat myös vastaajien
mielestä
kemaan
kattavan
paketin
myös rotua pidempään harrastaneille.
hittyneet
yleisesti
ottaen
huonompaan
suuntaan.
on kuitenkin,että
SitenIlahduttavaa
se toimii hyvänä
ohjekirjana niin arjen asioissa kuin
vastaajista rodun luonteet ovat viimeisen
houkuttimena
kokeisiin
kilpailuihin.
kymmenen
vuoden aikana
menneetjahieman parempaan suuntaan.
Tarjoavalossa
pentusi
myös SHS:n jäsenyyttä.
Vastausten
rodunostajille
kehitys ja tulejäsenyys
hyvä keino päästä
vaisuusRotujärjestön
ei näytä kovinkaan
hyvältä.on
Harrastajien oikeanlaisen
mielikuvat pentueiden
laadusta
ja
tiedon lähteille.
sopivien jalostusyksilöiden määrästä vaikuttivat huolestuttavilta.

SHS:n kyselyn
vastaustietoja 2. osa

Suosittele pentujesi ostajille SHS:n jäsenyyttä !
Muista myös Siperianhusky - Valjakkoelämää kirja

Siperianhusky - Valjakkoelämää -kirjan
vastaaja totesti turkkien laadun ohentuvoitkymmenen
tilata SHS:n
tarvikevälityksestä.
Viimeisen
vuoden
aikana
rodun...

neen viime aikoina. Kenenkään vastaajan

pysynyt aikalailla ennallaan, eikä kehitystä
ole tapahtunut. Sitä vastoin rotutyypin uskottiin yleisesti huonontuneen, joka on tietysti valitettavaa. Samaa asiaa todettiin monissa avoimissa vastauksissa. Arktisuus ja
lihaksisto olivat myös vastaajien mielestä
hieman huonontuneet, mutta eivät niin
voimakkaasti kuin rotutyyppi. Muutama

johtajakoiraomin aisuudet ja työskentelyhalukkuus valjakossa) eivät olleet parantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana
merkittävästi. Käyttöominaisuuksien uskottiin yleisesti huonontuneen.
Ilahduttavaa oli, että kenenkään vastaajan mielestä luonteet eivät ole viimeisen
kymmnen vuoden aikana huonontuneet.

mielestä rodun käyttötarkoitukseen liittyHINTA 24,00 € + pakkaus- ja postikulut
Vastausten perusteella rodun rakenne on vät asiat (lihaksisto, käyttöominaisuudet,
192 värisivua, pehmytkantinen. 0

Tervetuloa mukaan SHS:n toimintaan
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Ennemminkin luonteet olivat kokonaisvastaukset huomioiden hieman parantuneet.
Samoin arkojen koirien osuus yleisyys kannassa on vastaajien mukaan hieman vähentynyt. Tosin yhdessä avoimessa vastauksessa oltiin huolestuneita arkojen koirien
määrän lisääntymisestä.
Rodun yleisen terveyden ja elinvoimaisuuden tila on aavistuksen vastausten
mukaan huonontunut. Onko tuloksiin voineet vaikuttaa laajemmat tiedonsaanti-

mahdollisuudet ja avoimuus tai lisääntyneet tutkimusmäärät?
Joissakin avoimissa vastauksissa todettin silmäsairauksien lisääntyneen viime aikoina ja toivottiin Pevisaan (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma) menoa silmätarkastusten
osalta. Toisissa vastauksissa taas todettiin
suurimman osan kasvattajista olevan vastuuntuntoisia silmätutkimusten suhteen.
Autoimmuunisairauksien ja allergioiden
määrän uskottiin lisääntyneen.

Teetettyjen pentueiden laatu ja sopivien jalostusyksilöiden määrä ei ollut kenenkään vastaajan mielestä parantunut. Vastauksissa oli selkeästi havaittavissa tyytymättömyyttä viimeaikaisiin suuntauksiin yhditelmissä tai sitten harrastajilla on hyvin erilaisia käsityksiä laadukkaista ja jalostukseen
sopivista yksilöistä. Itselle sopivia jalostusyksilöiden määrässä suuntaus ei ollut aivan
yhtä huono.
Alaikäisten koirien jalostuskäytöstä ja
yhdistelmien uusimisesta mainittiin useamSIPERIANHUSKY 1 - 2016 | 9

Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma 1.1.2017 - 31.12.2021

55

massa avoimessa vastauksessa. Erityisesti
harrastajia huolestuttivat holtiton pentujen
kasvattaminen vain myyntiin. Todettiin, että huonolaatuisten yhdistelmien määrä on
lisääntynyt ja kun näitä käytetään jatkossa
jalostukseen rodun taso huononee.
Sukusiitoskertoimien todettiin parissa
vastauksessa oleva yhä korkeita. Pari vastaajaa taas kuulutti harrastajien välistä yhteistyötä ja avarakatseisuutta yli linjarajojen.
Rodun hajaantuneisuutta koskeviin
kysymyksiin vastasti hieman vähemmän
vastaajista. Sekä rodun yleinen hajaantuneisuus ja hajaantuneisuus linjojen sisällä
olivat vastauksiltaan melko samanlaisia.
Rodun ääripäiden oli havaittu erkanevan
yhä enemmän toisistaan.
Avointen vastausten mukaan harrastajat
tunnistavat rodun hajaantuneisuuden ja
olivat huolissaan siitä. Vastausten mukaan
siperianhuskyn pitäisi olla tunnistettavissa
arktiseksi rekikoiraksi kaikissa sukulinjoissa.
Jossakin vastauksessa todettiin risteytyskoiria vastaan kilpailemisen erityisesti sprintis-

sä painostavan rotua väärään suuntaan.
Käyttölinjaisissa siperianhukyissa oltiin havaitsemassa jakautumista sprintin ja pitkänmatkan koiriin.
Osittain pelättiin näyttelylinjaisten koirien määrän kasvua. Näyttelylinjaisten rodun
edustajissa todettiin osan sukulinjoista
muuttuneen rakenteeltaan heikommiksi ja
raskaammiksi. Näyttelylinjaisilla todettiin
ongelmaksi myös pehmentyneet ja pidentyneet turkit kun taas käyttölinjaisissa oltiin
huolissaan ohentuneista turkeista.

Siperianhuskyn uuden jalostuksen
tavoiteohjelma (JTO) ehdotuksen voi
lukea viimeistään kuukautta ennen
SHS:n vuosikokousta sivulle
www.siperianhusky.fi/jalostus/
jto_2012-16.html tulevasta linkistä.
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Liite 3: Rotumääritelmä

Siperianhusky
rotumääritelmä

Siperianhuskyn
rotumääritelmän selitykset

FCI:n ryhmä 5
Pystykorvat ja alkukantaiset tyypit (alaryhmä 1)

- Lorna Demidoff
- SEPP-testi / tarkennettu epävirallinen
rinnakkaisrotumääritelmä
Roland "Doc" Lombard DrVetMed,
Charles Belford, DrVetMed,
Rickhard Moulton ja
Vincent Buoniello (ulkomuototuomari)
- Historialliset lähteet: Bogoras, Jochelson

SIPERIANHUSKY rotumääritelmä nr. 270
Alkuperämaa: Yhdysvallat
(Hyväksytty: FCI 2.2.1995,
käännös SKL-FKK 23.10.1995)
KÄYTTÖTARKOITUS: Rekikoira
YLEISVAIKUTELMA:
Siperianhusky on keskikokoinen, nopeasti ja keveästi
liikehtivä käyttökoira, jonka liikkeet ovat vapaat ja joustavat. Sen kohtuullisen tiivis runko, tiheä karvapeite,
pystyt korvat ja tuuhea karvainen häntä viittaavat
rodun pohjoiseen alkuperään. Sen luonteenomainen
liikunta on sulavaa ja ilmeisen vaivatonta. Se työskentelee alkuperäisessä tehtävässään valjaissa erittäin
kyvykkäästi, vetäen kevyttä kuormaa kohtalaisella
nopeudella pitkiä matkoja. Voiman, nopeuden ja kestävyyden tasapaino näkyy rungon mittasuhteissa ja
rakenteessa. Urokset ovat urosmaisia, mutta eivät
koskaan karkeita, nartut narttumaisia, olematta kuitenkaan rakenteeltaan heiveröisiä. Hyvässä kunnossa
oleva, kiinteä- ja hyvälihaksinen siperianhusky ei ole
ylipainoinen.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA
Sivusta katsoen rungon pituus mitattuna olkanivelestä
lantion takimmaiseen kohtaan on hieman säkäkorkeutta suurempi.
Rungonpituus olkanivelestä istuinluun
kärkeen on hieman säkäkorkeutta
suurempi.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:
Ystävällinen ja lempeä, mutta myös valpas ja seurallinen. Rodulla ei ole vahtikoiran omistushalua, eikä se
ole liiaksi epäluuloinen vieraita kohtaan, eikä tappelunhaluinen muita kohtaan. Täysikasvuinen koira voi
olla jossain määrin pidättyväinen ja omanarvontuntoinen. Sen älykkyys, käsiteltävyys ja innokkuus tekevät
siitä miellyttävän seuralaisen ja työskentelyhaluisen
käyttökoiran.

YLEISVAIKUTELMA
SELITYS: Pyrkimys keskikokoon, joustavaan liikuntaan,
voiman, nopeuden ja kestävyyden tasapainoon sekä
molempien sukupuolien kyvykkyyteen toimia rekikoirina, osoittaa että koiran alkuperäinen tehtävä oli kyetä
sisukkaasti vetämään keveää ( noin puolet koiran omasta painosta) kuormaa jopa 160 km/pvä. Sitä ei siten ole
tarkoitettu vain pikamatkalle tai raskaan kuorman vetoon.
Mikä tahansa rakenteen liika jykevyys yhtälailla kuin ylijalous on rajoite kestävyyden, nopeuden ja voiman tasapainolle.
Siperianhuskyjen rakenne vaihtelee suhteellisen tiiviistä
(compact) melko linjakkaisiin (rangy), muttei ole koskaan
raskas (cobby) . Kaikissa rakennetyypeissä luuston täytyy olla keskivahva ja suhteessa koiran kokoon.
LUONNE
SELITYS: Luonne on erittäin tärkeä osa-alue siperianhuskylla. Aggressiivinen koira ei ole ryhmään eikä
valjakkotyöskentelyyn soveltuva. Koska siperianhusky
on rekikoira, pitäisi pienintäkin oiretta tappelunhalun
tai hyökkäävyyden suuntaan tuomita mitä ankarimmin.
On väitetty, että tsuktsien koirat olivat tappeluiden
välttämiseksi usein kastroituja mutta tulkinta on väärä.
Kastroitu koira, jolla on alentunut aineenvaihdunta
tarvitsee vähemmän ruokaa. Kastroiminen myös
varmisti, että vain luonteeltaan parhaat (johtaja)koirat
saivat jatkaa sukua.
Koiraa tulisi voida vaikeuksitta siirtää valjakosta toiseen.
PÄÄ
SELITYS: Koko, rungon mittasuhteet, turkinlaatu sekä
päänpiirteet ovat tärkeitä rotuominaisuuksia puhdasrotuiselle koiralle. Usein väitetään, että pään jalostaminen on vain esteettistä hömppää ja sillä ei ole
mitään tekemistä rodun käytön kannalta. Tämä ei ole
täysin totta. Käytännön tiede on osoittanut, että hyvin
kehittynyt otsapenger ja pitkähkö kuono antavat nenän
onteloille erittäin suuren t ilan, jolloin sisäänhengitetty
kylmäilma lämpiää tarpeeksi ja suojaa täten arkoja
silmien ja aivojen rakenteita, samalla se tomii tehokkaana jäähdyttimenä koiran työskennellessä. Kyky
työskennellä suu suljettuna estää osaltaan keuhkoja
saamasta kylmää. Useimmilla villeillä koiraeläimillä on
mantelinmuotoiset silmät, ne ovat myöskin edullisimmat ja parhaiten suojatut vammoilta ja viimalta.
Voidaan myös osoittaa, että keskikokoinen, pysty ja
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PÄÄ
ILME:
Valpas, mutta ystävällinen ja tarkkaavainen,
jopa ilkikurinen.
KALLO:
Keskikokoinen ja suhteessa runkoon, päälaki hieman
pyöristynyt. Kallo kapenee leveimmästä kohdasta
silmiä kohden.
OTSAPENGER:
Selvästi erottuva. Kuononselkä on suora otsapenkereestä kuonon kärkeen asti.
KIRSU:
Harmailla, ruskeansävyisillä ja mustilla koirilla musta,
kuparinvärisillä koirilla maksanvärinen.
Puhtaanvalkoisilla koirilla kirsu voi olla lihanvärinen.
”Lumikirsu” vaaleanpunaisin merkein on sallittu.
KUONO-OSA:
Keskipitkä, etäisyys kuonon kärjestä otsapenkereeseen sama kuin etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn.
Kuono on keskileveä kaveten vähitellen kirsua kohti,
kuononkärki ei ole terävä eikä neliömäinen.
HUULET:
Hyvin pigmentoituneet ja tiiviit.
PURENTA:
Leikkaava purenta.
SILMÄT:
Mantelinmuotoiset, kohtalaisen kaukana toisistaan ja
hieman vinoasentoiset. Silmät voivat olla väriltään
ruskeat tai siniset, keskenään eriväriset tai sekaväriset silmät sallitut.
KORVAT
Keskikokoiset, kolmion muotoiset, lähellä toisiaan ja
korkealle kiinnittyneet. Paksut, tiheäkarvaiset, takaosastaan hieman kaartuvat, tanakasti pystyssä, kärjet
hieman pyöristyneet ja suoraan ylös suunnatut.
KAULA:
Kaula keskipitkä ja kaartuva, koiran seistessä ylväästi
ylhäällä kannettu. Koiran ravatessa kaula ojentuu
eteen siten, että pään asento on hieman edempänä.

RUNKO:
YLÄLINJA:
Selkälinja on vaakasuora säastä lantioon.
SELKÄ:
Suora, vahva ja keskipitkä, ei lyhyt ja tukeva,
eikä notko mikä johtuu liiasta pituudesta.
LANNE:
Kiinteä ja hoikka, rintakehää kapeampi.
LANTIO:
Hieman viisto, mutta ei koskaan niin jyrkkä, että se
rajoittaisi takaraajojen työntöä.
RINTAKEHÄ:
Syvä ja vahva, muttei liian leveä. Syvin kohta on
kyynärpäiden tasalla heti niiden takana. Kylkiluut
kaartu-vat hyvin selkärangasta lähtien, mutta kaarevuus vähenee kyljissä mahdollistaen vapaat liikkeet.
ALALINJA JA VATSA:
Vatsaviiva hieman kohoava.
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hieman pyöristynyt korvan malli on vähemmän altis
kylmälle kuin suuri tai luppakorva.
Leikkaava purenta on normaali koiraeläimen purenta.
Voidaankin todeta, että ainoastaan silmien lievä vinoasentoisuus ja korvien korkea asento ovat ainoat
esteettisyyteen viittaavat. Koska suurimmalla osalla
ensimmäisistä Siperiantuonneista kuitenkin oli nämä
piirteet, voidaan niitä pitää perusteltavina. Samalla
nämä piirteet erottavat siperianhuskyn ”serkuistaan”
alaskanmalamuutista, samojedinkoirasta ja grönlanninkoirasta. Siperianhuskyn ilme on valpas, ystävällinen jopa ilkikurinen; raskas syvä pää voi olla vaikuttava ja kevyt elegantti, mutta kummankaan ilme on
tuskin ilkikurinen.
KAULA
SELITYS: Kaula tasapainottaa liikettä. Liikkeessä
pystyssä kannettu kaula aiheuttaa lyhyet, sidotut
liikkeet, ja viittaa suoraan lapaan.
RUNKO
SELITYS: ”Selkä suora ja vahva, selkälinja suora” on
vaikutelma, joka tulee saada kun koira liikkuu, jolloin
selkälinja pysyy tasaisena ja kiinteänä. Itse asiassa
selkäranka kaartuu hieman ennen lannetta, jolloin
säkä on hieman korkeammalla kuin lantio. Lievä kaarevuus, joka sijoittuu lantion ensimmäisen kolmanneksen kohdalle (wheelback) on selkärangan voimalle ja
kestävyydelle välttämätön. Tämä pyöreys on myös
tärkeä energian siirrolle ja säästölle. Noin 30 - 35 °
kulma vastaa lähinnä voiman, nopeuden ja kestävyyden vaatimuksia.
RINTAKEHÄ
SELITYS: Kestävyyttä vaadittaessa on rintakehän
syvyys erittäin tärkeää, mutta leveys ei tällöin saa olla
jalkojen välissä. Tila elintärkeille elimille saadaan rintakehän pituudesta ja syvyydestä, ei leveydestä. Pitkä
rintakehä aiheuttaa suhteessa lyhyehkön lanneosan,
mutta lanteen liika lyhyys taas liikkeiden jäykkyyttä.
Täten hieman pitempi lanneosa on parempi kuin hieman liian lyhyt.
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HÄNTÄ:
Tuuheakarvainen, ketun hännän muotoinen. Hännän
kiinnityskohta on aivan selkälinjan tason alapuolella.
Tarkkaavaisen koiran hännän asento on tavallisesti
selän päällä kauniilla sirpin muotoisella kaarella.
Koholla oleva häntä ei kierry rungon kummallekaan
puolelle eikä makaa litteästi selkää vasten. Koiran
ollessa levossa on normaalia, että häntä riippuu.
Hännän karvapeite on keskipitkää ja suunnilleen saman pituista yläpuolella, sivuilla ja alapuolella, jolloin
häntä muistuttaa pyöreää harjaa.

Noin 55%

Edestä seisovan koiran eturaajat
ovat kohtuullisen etäällä
toisistaan, yhdensuuntaiset ja
suorat. Normaali, liian kapea ja liian
leveä väli.

Noin 45%

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Seisovan koiran raajat ovat edestä
katsottuna kohtuullisen etäällä toisistaan, yhdensuuntaiset ja suorat. Luusto on luja, ei koskaan raskas.
Kyynärpää sijaitsee hieman ylempänä kuin säkäkorkeuden puoliväli. Eturaajojen kannukset voidaan poistaa.

Kyynärpää sijaitsee hieman ylempänä kuin säkäkorkeuden puoliväli ja välikämmen on hieman viisto.
LAVAT:
Taakse sijoittuneet ja viistot. Hyvin kehittyneet lihakset
ja jänteet kiinnittävät lavat tiiviisti rintakehään.
OLKAVARRET:
Suuntautuvat taaksepäin olkanivelestä kyynärpäähän,
eivätkä ole koskaan kohtisuorassa alustaan nähden.
KYYNÄRPÄÄT:
Tiiviisti rungon myötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
RANTEET:
Voimakkaat ja joustavat.
VÄLIKÄMMENET:
Sivusta katsottuna hieman viistot.
KÄPÄLÄT:
Soikeat, mutta eivät pitkät, keskikokoiset ja tiiviit. Varpaiden ja päkiöiden välit ovat tiheäkarvaiset. Päkiät
sitkeät ja paksut. Koiran seistessä vapaasti käpälät
eivät käänny sisään eivätkä ulospäin.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaa katsottuna koiran seistessä takaraajat ovat kohtuullisen etäällä toisistaan ja
yhdensuuntaiset.
REIDET:
Lihaksikkaat ja voimakkaat.

Oikea hännänasento
on selän päällä sirpin
muotoisella kaarella.
Levossa koiran häntä
riippuu.

Virheellisiä hännänasentoja.
Selällä makaava ja
sivulle kiertyvä
häntä.
HÄNTÄ
SELITYS: Usein sanotaan ettei koira juokse hännällään, mutta kun lantion asento vaikuttaa suuresti
hännän kiinnitykseen ja lantion asennolla on suuri vaikutus koiran liikkeisiin, ei häntääkään voi pitää pelkkänä koristeena. Oikein asettunut häntä viittaa lantion
oikeaan asentoon ja koiralla, jolla on hyvät liikkeet on
useimmiten myös hyvä hännänkiinnitys ja kanto.
Usein koholla oleva häntä liittyy myös koiran mielialaan, tarkkaavainen koira pitää häntäänsä koholla,
kun taas liikkeessä häntä tavallisesti myötäilee tasapainottaen askellusta. Koira, joka työskennellessään
pitää häntää koholla ei todennäköisesti tee kovastikkaan töitä.
Hännän karvoituksen pituus taas viittaa oikeaan
t urkinlaatuun. Pitkät karvajouhet kesäturkkisella
koiralla viittaavat liian pitkään turkinlaatuun (woolie),
mikä ei ole toivottavaa.
RAAJAT
SELITYS: Siperianhuskyn eturaajojen väli ei saa olla
olla liian leveä (liika leveys viittaa tynnyrimäiseen tai
liian leveään rintakehään, joka estää eturaajojen
vapaata liikettä). Raajojen pituuden ollessa hieman yli
puolet koiran säkäkorkeudesta (~55%) ja kyynärpään
sijoittuessa hieman yli puolenvälin viittataan jälleen
optimaaliseen nopeuteen, voimaan ja kestävyyteen.
Mikä tahansa pitempi viittaisi sprintteriin, mikä tahansa lyhyempi olisi liian hidas ja jäyhäliikkeinen.
Lavan tulisi olla noin 30-40° kulmassa. Mikään ei ole
parempi indikaattori, kuin lavan asento. Taakseasettunut viisto lapa on joustavin liikkeessä. Suora lapa ja
olkavarsi ovat kovasti energiaa kuluttavia. Lapaluun,
olkavarren, lantion ja reisiluun tulisi olla yhtäpitkät ja
tasapainossa.
Sivusta katsottuna välikämmenet ovat hieman viistot,
noin 10 -15° kulmassa. Joustavat rannenivelet ja välikämmenet estävät tehokkaasti vammautumista
kovalla uralla ja ovat tärkeät myös liikkeen keveydelle
ja sulavuudelle.
Usein koira, jolla on hyvä etuosa kääntää seistessään
tassuja hieman ulospäin (n.10°), jolloin vauhdissa tempon lisääntyessä ja raajojen siirtyessä lähemmäksi
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POLVET:
Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET:
Kinnerkulma selvä. Kinner matala. Mahdolliset
kannukset tulee poistaa.
KÄPÄLÄT:
Kuten etukäpälät.
LIIKKEET:
Luonteenomainen liikunta on sulavaa ja ilmeisen vaivatonta. Koira liikkuu nopeasti ja keveästi. Näyttelykehässä se tulisi esittää talutin löysänä, kohtalaisen
nopeassa ravissa, jolloin eturaajojen pitkä askel ja
takaraajojen hyvä työntö tulevat esiin. Edestä katsottuna koiran kävellessä käpälät eivät astu samalle
linjalle, mutta nopeuden lisääntyessä käpälät vähitellen siirtyvät lähemmäksi toisiaan, kunnes päkiät
astuvat rungon pituusakselin alla olevalle linjalle.
Kun käpälien jäljet yhtyvät, etu- ja takaraajat liikkuvat
suoraan eteenpäin, kyynärpäät tai polvet eivät käänny
sisään eivätkä ulos. Kumpikin takaraaja astuu samaan
kohtaan kuin samanpuoleinen et uraaja. Koiran liikkuessa selkälinja pysyy kiinteänä ja tasaisena.
KARVAPEITE
KARVA:
Kaksinkertainen ja keskipitkä. Koira vaikuttaa tiheäturkkiselta, mutta karvapeite ei ole koskaan niin pitkä,
että selvät ääriviivat häviäisivät. Pohjavilla on pehmeää ja tiheää sekä tarpeeksi pitkää tukemaan peitinkarvaa. Peitinkarva on suoraa ja melko rungonmyötäistä, ei koskaan karkeaa eikä ulospäin törröttävää.
On huomattava, että pohjavillan puuttuminen karvanlähtöaikoina on normaalia.
Siistimmän vaikutelman aikaansaamiseksi on sallittua
trimmata viiksiä, sekä karvaa varpaiden väleistä ja
käpälien ympäriltä. Karvapeitteen trimmaaminen
muista kohdista ei ole sallittua ja trimmattu karvapeite
on vakava virhe.
VÄRI:
Kaikki värit mustasta puhtaan valkoiseen ovat sallittuja. Monenlaiset merkit päässä ovat yleisiä, mukaanluettuna monet huomiota herättävät kuviot, joita ei
esiinny muissa roduissa.
KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS:
Uroksilla 53 - 60 cm (21 - 23,5 tuumaa) ja
nartuilla 51 - 56 cm (20 - 22 tuumaa).
PAINO:
Urokset 20 - 27 kg (45 - 60 paunaa) ja
nartut 16 - 23 kg (35 - 50 paunaa).
Paino on suhteessa korkeuteen. Yllämainitut mitat
ovat korkeuden ja painon ylä- ja alarajat, eikä kumpaakaan äärimmäisyyttä tulisi asettaa etusijalle.
On virhe, jos koira antaa vähääkään liian raskasluustoisen tai ylipainoisen vaikutelman.
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tasapainopistettä rungon keskiviivan alle, liikkeen
aiheuttama rasitus kohdistuu kahdelle keskimmäiselle
varpaalle, jolloin liikunta on tehokkainta. Itse asiassa
koirat, joilla on tassut seistessä aivan suoraan eteenpäin, pyrkivät kääntämään ne vauhdissa sisäänpäin
(toe-in). Käpälien sitkeys ja paksuus estävät tehokkaasti vammautumisia ja ontumisia.
Takaosallaan koira kehittää voimaa. Nopeimmilla eläimillä on korkea kinner, joka kehittää suurimman
eteenpäin vievän nopeuden, kun taas matala kinner
tarvitsee vähemmän energiaa ja on siten kestävämpi.
Reiden lihaksiston kehittyneisyys ja hyvä kulmautuminen polvissa ja kintereissä viittaavat voimaan ja voiman siirtoon.
LIIKKEET
SELITYS: Kaikki viittaa jälleen voiman, nopeuden ja
kestävyyden tasapainoon ja pieneen energian kulutukseen. Etu- ja takaosien kulmauksien tasapaino on
avain väsymättömään ja kestävään liikuntaan. Oikein
kulmautunut koira pyrkii saavuttamaan liikkeen tasapainon ja tehokkuuden siirtämällä raajansa rungon
pituusakselille. Virheellinen kulmautuminen, tasapainottomuus ja ylipainoisuus aiheuttavat tehottomat ja
väsyttävät liikkeet. On muistettava, että rotumääritelmän mukaan voiman, nopeuden ja kestävyyden tasapainoa ilmentää koira, joka on ”nopeasti ja keveästi
liikehtivä” ja ”jonka liikunta on sulavaa ja ilmeisen
vaivatonta”. Kommentti ”tuo koira kykenee vetämään
rekeä!” sanotaan aivan liian usein koirasta, joka on
raskasluustoinen, vahva ja suurilihaksinen ja joka vain
liikkuessaankin näyttää vetävän 90 kg:n kuormaa.
KARVAPEITE
SELITYS: Siperianhuskyn turkki on ainutlaatuinen
arktisten rotujen joukossa. Sekä alaskanmalamuutilla
että samojedilla on pitempi ja pörröisempi turkki. Ero
johtuu pääasiassa alkuperäisten koirakantojen elinalueiden sääoloista. Pitkään ja tuuheaan turkkiin muodostuvat lumi- ja jääkokkareet olivat vaara hengissä
pysymiselle ankarissa tuiskuisissa sääolosuhteissa.
Koillis-Aasian koirien turkit olivat täten kehittyneet
ihonmyötäisiksi ja hieman rasvaisiksi vastustamaan
jään muodostumista. Turkin pituudessa on pientä
variaatiota rodun eri yksilöillä, kuitenkin siten etteivät
koiran sulavat linjat hämärry ja turkinlaatu on oikea.
Varsinkin uroksilla on usein kaulan ja säkän seudulla
tuuhea ”kaulus” talviturkissa. Keskimääräinen turkin
pituus on n. 2 - 7cm. Trimmaus on ehdottomasti
kiellettyä, jotta turkin luonnollisuus säilyisi.
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TIIVISTELMÄ:
Tärkeimmät rotuominaisuudet ovat keskikokoisuus,
kohtuullinen luusto, tasapainoiset mittasuhteet, vapaat
ja vaivattomat liikkeet, oikeanlaatuinen karvapeite,
rodunomaiset pää, korvat ja häntä sekä hyvä luonne.
Raskasluustoisuus, ylipainoisuus, rajoittuneet tai
kömpelöt liikkeet, pitkä- tai pörrökarvaisuus ovat virheelliset. Siperianhusky ei koskaan vaikuta niin raskaalta tai rotevalta, että se toisi mieleen kuormajuhdan, eikä niin kevyeltä ja heiveröiseltä, että se toisi
mieleen pikajuoksijan. Molemmat sukupuolet antavat
erittäin kestävän koiran vaikutelman.
Myöskään yleiset rakennevirheet eivät ole toivottuja,
vaikka niitä ei ole tässä erikseen mainittu.

VIRHEET:

PÄÄ:
Liian kömpelö, raskas tai liian kevyt pää. Liian suippo,
liian karkea, liian lyhyt tai liian pitkä kuono. Liian
vähäinen otsapenger. Muu kuin leikkaava purenta.
Liian vinot tai liian lähekkäin olevat silmät. Korvat ovat
liian suuret suhteessa päähän, haja-asentoiset tai
korvat, jotka eivät ole tanakasti pystyssä.
KAULA
VIRHEET: Liian lyhyt ja paksu tai liian pitkä kaula.
RUNKO
VIRHEET: Liian leveä; tynnyrimäinen; liian litteä tai
heikko rintakehä. Heikko, notko tai köyry selkä;
laskeva selkälinja.
HÄNTÄ:
VIRHEET Selkää myötailevä, tiukasti kiertynyt , liian liehuvakarvainen, liian alas tai liian korkealle kiinnittynyt
häntä.
RAAJAT
ETURAAJAT
VIRHEET: Pystyt tai löysästi kiinnittyneet lavat. Heikot
ranteet. Liian raskas luusto. Edestä katsoen liian kapea
tai liian leveä rinta. Ulkonevat kyynärpäät. Pehmeät tai
haravarpaat. Liian suuret ja kömpelöt tai liian pienet ja
hennot käpälät, käpälälien ulko- tai sisäkierteisyys.
TAKARAAJAT
VIRHEET: Suorat polvikulmaukset, pihtikinttuisuus;
liian kapea tai liian leveä takaosa.
LIIKUNTA
VIRHEET: Lyhyet, hypähtelevät, epävakaat askeleet.
Kömpelöt tai keinuvat liikkeet. Ristiinastunta, vinot liikkeet.
KARVAPEITE
VIRHEET: Pitkä- tai pörrökarvaisuus. Karhea tai silkkimäinen karvanlaatu. Muualta kuin sallituista kohdista
trimmattu karvapeite.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
KOKO JA PAINO
Urokset yli 60 cm ja nartut yli 56 cm.
HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehitynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.
AGRESSIIVISUUS
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.
- FCI:n 2001 ja SKL-FKK:n hallituksen päätöksellä
4.10.2001 on kaikkiin rotumääritelmin tehty lisäys.

VÄRIT
SELITYS: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja.
Siperianhuskylla on aina esiintynyt epäsymmetrisiä
kuviointeja eivätkä ne ole virheellisiä. Ihmissilmää
tuntuu kuitenkin – ikävä kyllä – miellyttävän enemmän
symmetria kuin epäsymmetria. Värillä ei ole mitään
merkitystä siperianhuskylle ja on sen ominaisuuksista
tärkeysjärjestyksessä viimeisellä sijalla, eikä mitään
väridiskriminointia saa esiintyä!
Joku koira voi vaikuttaa epäedulliselta värinsä puolesta, mutta muut koiran ominaisuudet täytyy aina asettaa arvoasteikossa etusijalle.
KOKO
SELITYS: Koko on siperianhuskylla keskeinen ominaisuus rakenteen toimivuudelle. Määritelmää pienemmältä koiralta puuttuisi tarvittavaa voimaa, kun
taas suuremmalta puuttuisi kestävyyttä ja nopeutta.
Koon variaatiot täytyy sallia, mutta kumpaakaan
ääripäätä ei saa asettaa toista paremmaksi, sillä
pyrkimys keskikokoon tulee olla ohjenuorana.
Siperianhusky on kokoonsa nähden suhteellisen kevyt
koira ja tästä koon ja painon suhteesta johtuen se on
säästynyt monilta saman korkuisten, mutta painavampien rotujen luusto- ja nivelsairauksilta.
Luuston lujuus on osoitus nopeuden, voiman ja
kestävyyden tasapainolle. Siperianhuskyn luusto on
koiran kokoon nähden huomattavasti kevyempi kuin
alaskanmalamuutin. Suhteessa koiran kokoon siperianhuskyn luustoa voidaan verrata collien, dobermannin tai länsisiperianlaikan luustoon.

Nurmi ja Jean, kaksi siperialaiskoiraa 1920-luvun lopulta Leonhard
Seppalan valjakosta, Polar Spring, Maine.
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Liite
4.
Liite
4: Rodulla
kirjallisuudessa esiintyvät sairaudet ja lähdeluettelo
Rodulla kirjallisuudessa esiintyvät sairaudet ja lähdeluettelo
• Degeneratiivinen myelopatia [11]
• Demodikoosi eli sikari- tai karvatuppipunkkioireyhtymä [15]
• Discoidi lupus erythematosus eli DLE [2,7]: immuunivälitteinen ihosairaus.
• Distichiasis [2]
• Ektooppinen ureter [2,11]: kuuluu rotuihin, joilla kohonnut esiintymistiheys. Vialla arvellaan
olevan geneettinen tausta, mutta periymismekanismi on epäselvä.
• Entropion [5,7,11] Silmäluomen sisäänpäinkiertyminen
• Eosinofiilinen granulooma [4,6]
• Eosinophilic bronchopneumopathy [16,17,18] Eosinofiilinen keuhkoputkien ja keuhkojen sairaus
• Epilepsia [2,10,6] kaatumatauti
• Glaukooma [2,5,9,11,13,15]: esiintyy sekä primääri- että sekundaariglaukoomaa. Primäärinen glaukooma johtuu
siperianhuskyilla yleensä kammiokulman epämuodostumasta.
Australialaisessa tutkimuksessa esitettiin, että silmän sinisellä värillä ja suljetulla kammiokulmalla on jokin yhteys. Vian
perinnöllisyyttä ei ole vahvistettu.
Kyseisessä australialaisessa tutkimuksessa oli hyvin pieni otos (40 yksilöä), joten päätelmä silmän sinisen värin ja suljetun
kammiokulman yhteydestä on ehkä liian hätäinen.
• Hemofilia A eli hyytymistekijä VIII:n puutos [2,11]: periytyy x-kromosomisesti resessiivisesti
• Hemofilia B eli hyytymistekijä lX:n puutos [11]: periytyy x-kromosomisesti resessiivisesti.
• Hypotyreoosi [11] kilpirauhasen vajaatoiminta
• Kastraatioresponsiivinen dermatoosi [1,2,7]
• Katarakta eli HC [1,2,5,7,11,13,6] harmaa kaihi
• Kornean lipidoosi [2]
• Kornean strooman ja/tai epiteelin dystrofia [1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14]: sarveiskalvon strooman ja/tai epiteelin rappeuma.
Sarveiskalvon sameus. Muihin rotuihin verrattuna siperianhuskyilla sairaus on usein lievä ja itsestään paraneva. Sillä on
harvoin kliinistä merkitystä. Se voi johtua myös sekundaarisesti hypotyreoosista. Periytyy autosomisesti resessiivisesti.
• Krooninen pinnallinen keratiitti (pannus) [13]
• Larynxparalyysi [2,11] oireet voivat tulla jo kuuden viikon ikäiselle, mutta yleensä vasta treenauksessa olevalle koiralle.
Perinnöllisyyttä ei ole todistettu.
• Linssiluksaatio [ l ]
• Lonkkanivelen dysplasia eli HD [11]
• Luomikasvaimet [13]
• Patellaluksaatio [11] polvinivelen sijoiltaan meno
• Persistoiva hyperplastinen primaarilasiainen eli PHPV [5]
• Persistoivat pupillamembraanit eli PPM [13]
• Piilokiveksisyys [11] kuuluu rotuihin, joilla kohonnut esiintymistiheys. Vika periytyy joillain eläinlajeilla autosomisesti resessiivisesti.
• Progressiivinen retinan atrofia eli PRA [2,5,7,11,13]: siperianhuskeilla PRA harvinainen ja ilmenee myöhemmässä iässä kuin
muilla roduilla. Muista tunnetuista PRA muodoista eroten PRA periytyy siperianhuskeilla X-kromosomisesti resessiivisesti
[10,6].
• Sinkkiresponsiivinen dermatoosi [1,7] sinkin puutteellisen imeytymisen (suolesta) aiheuttama ihosairaus. Vika on joko
perinnöllinen (varsinkin rekikoiraroduilla) tai ravinnon epätasapainosta johtuva. Esimerkiksi kalsium, rauta, tina, kupari ja
fytaatit (kasvisokerit) alentavat sinkin imeytymisastetta.
• Synnynnäinen sydänvika [2]: kammioväliseinän aukko (ventricular septal defect).
• Trakean dysplasia [11]
• Uveiittl [2,5]: infektiivinen tai immuunivälitteinen. Joidenkin oftalmologien mielestä uveiittia ilman depigmentaatiotakin
(kts.alla) esiintyisi siperianhuskyilla kohonneella eaiintymistiheydellä verrattuna muihin rotuihin.
• Vogt-Koyanagi-Harada -syndrooman kaltainen tauti eli uveodermatologinen syndrooma eli vitiligo ja uveiitti -syndrooma
[1,5,11,13]
• von Willebrandin tauti [2,7,11] eri vWd muodoilla eri periytymismekanismeja, yleisin on autosominen epätäydellisellä
penetranssilla. Tauti ei muodosta ongelmaa siperianhuskyilla.

Lähdeluettelo
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Liite 5: Siperianhuskyjen suku- ja jalostuslinjat -kaavio
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Liite 6: SHS:n jalostusneuvonnan työohjeet

Hyväksytty SHS:n hallituksen kokous 8.11.2002

SHS:n Jalostusneuvojien ohjesääntö ja työohjeet
1. SHS:n vuosikokous valitsee jalostusneuvonnan puheenjohtajan ja muut jäsenet (3-4).
Valittujen jäsenten olisi kyettävä sitoutumaan ainakin 3 vuodeksi, sillä vuosi on aivan liian vähän pitkäjännitteiseen toimintaan.
2. Jalostusneuvonta on hallituksen alainen elin, joka laatii tarvittaessa ehdotuksia/lausuntoja/ohjelmia koskien
jalostustoimintaa ja informoi hallitusta toiminnastaan. Hallitukseen nimetään jalostusneuvonnan yhteyshenkilö,
ellei jalostusneuvonnassa jo ole hallituksen jäsentä.
Jalostusneuvojien tehtävä on neuvoa ja opastaa jalostusasioissa.
3. Jalostusneuvojat pitävät aktiivisesti yhteyttä toisiinsa: kokoontumalla, puhelimitse, e-maililla, kirjeitse jne.
Kokoontumisista tehdään pöytäkirja hallitukselle.
4. Jalostusneuvojat laativat toimintakertomuksensa hallitukselle sekä toimintasuunnitelman seuraavalle kaudelle kirjallisesti.
5. Jalostusneuvojat tiedottavat jalostus- ja kasvatusasioista SH-lehdessä, sekä julkaisevat
vuosittaiset tilastot SH-lehdessä ja lataavat ne myös Internetiin.
6. Jalostusneuvonta on puolueetonta, ainoastaan rodun etua ajattelevaa ja sen tehtävä on opastava ja ohjaava,
sillä kasvattajalla on viimekäden vastuu jalostustyöstään.
7. Jalostusneuvojat eivät koskaan hyväksy eivätkä hylkää jalostuskoiria/yhdistelmiä, vaan opastavat ja ohjaavat
kasvattajia oikeaan valintaan. Jalostusneuvojat voivat myös antaa ehdotuksia käyttökelpoisista uroksista ja eri
kasvattajista, joilla uroksia on, mutta vastuu valinnasta ja seurauksista on aina kasvattajan
8.

Jalostusneuvojat ovat vaitiolovelvollisia

9.

Jalostusneuvojien toimenkuvaan kuuluu:

•
•
•
•
•

lausuntojen laatiminen jalostusasioista ja niiden esittäminen SHS:n hallitukselle
tarvittavien tilastojen tekeminen (nly/kilp/koetul) ja yhteenvetojen laadinta ja ylläpito.
rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman ylläpito ja päivittäminen
terveystietojen kartoitus, tilastointi ja julkaisu
hankkia ja jakaa jalostusta/kasvatusta ja perinnöllisyyttä ja siperianhuskyn terveyttä koskevia
ohjeita ja tietoja.
valistaa jäsenistöä julkaisemalla tarvittavaa tietoa SH-lehdessä ja Internetissä.*
pyrkiä yhteistyöhön ulkomaisten järjestöjen kanssa ja tietojen vaihtoon sh-rodusta myös
maailmanlaajuisesti, niin koirien taustoista, työskentelykyvystä ja terveydestä kuin sairausriskeistäkin
itsenäinen tietojen hankinta ja sen tiedon levittäminen jäsenille puhelimitse, kirjeitse sekä
SH-lehden ja Internetin / e-mailin välityksellä.

•
•
•
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Liite 7: Siperianhuskyn valionarvosäännöt

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT
Suomen Kennelliitto - Finska Kennenlklubben ry
Voimassa alkaen 1.1.2016 (Päivitetty 10.6.2016)

KAIKKIA ROTUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Muotovalion arvo (FI MVA)

Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista
on saatava koiran täytettyä 24 kk. Lisäksi tulevat mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Muutos astuu
voimaan 1.6.2011. (Valt. 29.5.11)
Valionarvosääntöön liittyvät koetulosvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia.
Suomalaisen omistamalta / hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut koetulokset rodunomaisista
kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi. (Valt. 24.11.07)

Pohjoismaiden muotovalion arvo (POHJ MVA)

Koiralle, joka on saavuttanut kolmen eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti tai Tanska) muotovalion arvon.
Ennen 1.1.2008 saadut valionarvot hyväksytään koiran saavutuksiksi. (Valt. 17.5.07)
Muotovalion arvoon vaadittavat koetulokset voi saada myös muissa Pohjoismaissa. Muista maista saavutettujen
koetulosten kelpoisuuden muotovalion arvoon hyväksyy Kennelliitto koemuodon haltijan esityksestä. Muihin
valionarvoihin vaadittavat näyttelytulokset voi saada jostain FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymästä
näyttelystä. (Valt. 29.5.16) Voimassa 1.6.2016 alkaen.
Koiralta, joka 24 kk täytettyään on saavuttanut jonkin muun maan muotovalionarvon, vaaditaan vain yksi sertifikaatti Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. Sen mahdollisesti Suomesta alle 24 kk:n iässä saama sertifikaatti
lasketaan Suomen muotovalionarvoon oikeuttavaksi. Muutos tulee voimaan 1.1.2011. (Valt. 29.5.11)
Ulkomaalaisen omistaman / hallitseman koiran ulkomailla saavuttama koetulos hyväksytään FI MVA -arvoon vaadittavaksi koetulokseksi vain, mikäli se on saavutettu FCI:n hyväksymän kenneljärjestön kokeesta, joka vastaa
Suomessa rodulta vaadittavaa rodunomaista koetta. Koetuloksesta tulee Kennelliittoon toimittaa anomuksen
yhteydessä FCI:n hyväksymä Working Class Certificate (WCC). (Valt. 24.11.07)

Käyttövalion arvo (FI KVA)

Vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. Lisäksi tulevat rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Suomen Kennelliiton myöntämien Suomen koe- tai kilpailuvalionarvoon oikeuttavien käyttötulosten on
kaikkien oltava Suomesta saatuja. (Valt. 27.5.12)

Pohjoismaiden käyttövalion arvo (POHJ KVA)

Koiralle, joka ennestään on saavuttanut kolmen eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti tai Tanska) koe- tai
kilpailuvalionarvon, myönnetään Pohjoismaiden ko. koemuodon koe- tai kilpailuvalionarvo. Pohjoismaiden käyttövalionarvoa voi anoa 1.1.2010 alkaen. Sitä ennen saadut valionarvot hyväksytään koiran saavutuksiksi.
(Valt. 21.5.09, 27.5.12)
Koiralta, joka ennestään on jonkin muun maan koe- tai kilpailuvalio vaaditaan ko. koe- tai kilpailumuodosta vain
yksi valionarvoon oikeuttava korkeimman luokan tulos Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. (Valt. 27.11.04,
27.5.12)
Suomen ja kansainväliset valionarvot haetaan kirjallisesti Suomen Kennelliitolta. Ulkomaiset valionarvot haetaan ao.
maan kenneljärjestöltä. Muutos astuu voimaan 1.1.2005. (Valt. 27.11.04)
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Siperianhuskyn rotukohtaiset koepalkintovaatimukset Suomen valionarvoihin
(Hyväksytty Kennelliton vastuustossa 27.11.2005)

FIN MVA (Suomen muotovalio) 1.1.2006 alkaen:

Arvosana kiitettävä rekikoirien kilpailukokeesta (REK1),
tai 1 x kiitettävä rekikoirien käyttökokeista (REKÄ-YLE1) ja 1 x hyväksytty rekikoirien kilpailukokeesta (REK1, REK2
tai REK3), 
tai 2 x hyvä arvosana rekikoirien käyttökokeista (REKÄ-YLE2) ja 1 x hyväksytty rekikoirien kilpailukokeesta (REK1,
REK2 tai REK3).

FIN KVA (Suomen käyttövalio)
1 x kiitettävä (REK1) rekikoirien kilpailukokeesta ja
1 x kiitettävä (REKÄ-JOH1) arvosana johtajakoirana rekikoirien käyttökokeesta.
Lisäksi siperianhusky voi saavuttaa seuraavat tittelit täyttämällä ko. valionarvon tulosvaatimukset
näyttelyssä ja kokeessa tai kilpailussa:
- Agilityvalion arvo (FI AVA)
- Hyppyvalion arvo (FI AVA-H)
- Jäljestämisvalion arvo (FI JVA)
- Koiratanssivalionarvo (FI KTV ja FI KTV-V) Seuraaminen musiikin tahdissa (Heelwork to Music FI KTV)
- Vapaaohjelma (Freestyle FI KTV-V)
- Käyttövalion arvo (FI KVA-J)
- Metsästysvalion arvo (FI KVA-L ja FI KVA-M)
- Paimennusvalion arvo (FI PVA)
- Rally-tokovalion arvo (FI RTVA)
- Tottelevaisuusvalion arvo (FI TVA)
- Vesipelastusvalion arvo (FI VPVA)
- Vetovalion arvo (FI VVA)
----

KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT käyttöluokkaan vaadittavat koetulokset
Näyttelysääntöä täydentävä liite (pohjautuu Suomen ja kansainväliseen valionarvosääntöön)
Luonnetestitulos ei oikeuta käyttöluokkaan osallistumista. Alla mainitut tulokset ovat vähimmäisvaatimuksia.
Päivitetty 8.8.2014
Siperianhusky
- Hyväksytty rekikoirien kilpailukoe tai käyttökoe tulos (vaatimus tulee näyttelysäännösta).

FCI:N KANSAINVÄLISTEN VALIONARVOJEN SÄÄNNÖT

FCI:n hallitus on hyväksynyt tämän valionarvosäännön päivitykset 14.11.2012, astuu voimaan 14.11.2012
- Näitä sääntöjä päivitettäessä on otettu huomioon kaikki toukokuussa 2006 tehdyn edellisen päivityksen jälkeen
tehdyt päätökset.
FCI:N KANSAINVÄLISEN MUOTOVALION (C.I.B.) ARVO
1. Rodut joilta FCI ei vaadi käyttökoetulosta* (* siperianhusky kuuluu tähän ryhmään)
Jotta koira voisi saada kansainvälisen muotovalion arvon, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
a) saanut 4 x CACIB kolmesta eri maasta ja kolmelta eri tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden koirien
lukumäärästä;
b) ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim. tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
Kohtiin a) ja b) voidaan kansallisille kenneljärjestöille myöntää poikkeuksia, edellyttäen että FCI:n hallitus on ne hyväksynyt.
Anomukset C.I.B.-arvon myöntämiseksi roduille, joilta FCI ei vaadi käyttökoetulosta, toimitetaan koiran omistajan
kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle. Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta.
Joidenkin jäsenmaiden ja / tai sidostahojen kanssa tehdyistä sopimuksista riippuen FCI:n toimisto voi omistajan
anomuksesta myöntää valionarvon, edellyttäen että täydelliset näyttelytulokset (tuloslistaus ja näyttelyluettelo) on
toimitettu FCI:n toimistoon. Tämä anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta.
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