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1.Yhteenveto
Coton de tuléar on pieni ja pitkäkarvainen seurakoira, joka on lähtöisin Madagaskarilta, jossa sitä käytettiin alunperin
vahti- ja rottakoirana. Coton de tuléarilla on valkoinen puuvillamainen karvapeite. Iloisena ja tasapainoisena sekä seurallisena rotuna coton de tuléar soveltuu erinomaisesti monenlaisen perhekokoonpanoon ja elämäntapaan.
Suomessa ensimmäinen coton de tuléar rekisteröitiin vuonna 1989 ja rekisteröintimäärät ovat vuosien 2014-2018 aikana
olleet keskimäärin 500 yksilöä / vuosi. Kaiken kaikkiaan coton de tuléareja on rekisteröity Suomessa 10946 kpl, joista
ulkomailta tuotuja yksilöitä on 325 kpl.
Suomen Coton de tuléar ry perustettiin vuonna 2007, jolloin se jatkoi vuonna 1989 perustetun SKKY:n Coton de tuléar alajaoston (Coton Club) toimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää coton de tuléar rodun tuntemusta ja
jalostusta Suomessa. Suomen Coton de tuléar ry on Suomen Kääpiökoirat ry:n jäsenyhdistys, sekä Suomen Kennelliitto
ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n jäsen.
Rodun populaatio mahdollistaisi laajemman jalostuspohjan, mikäli rodun kasvattajien välinen yhteistyö olisi laajempaa.
Se, että yksittäisiä koiria ja linjoja käytetään runsaasti perustuu edellä mainittuun. Vain murto-osa coton de tuléareista
käyvät näyttelyissä, jolloin saadaan arvio yksilön jalostuskelpoisuudesta rakenteen osalta. Luonnetesteillä ja MHluonnekuvauksella saadaan tietoa yksilöiden luonteista. Jalostustarkastuksia on järjestetty seitsemän, vuosina 20142018 ja niillä on pyritty saamaan kotikoiria mukaan jalostuskäyttöön.

Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
Coton de tuléar on iloinen ja tasapainoinen, hyvin seurallinen ihmisten ja toisten koirien parissa ja sopeutuu erinomaisesti
kaikenlaisiin elämäntapoihin. Luonne on rodun tärkeimpiä erityispiirteitä.
Coton de tuléar on lähtökohtaisesti puhtaasti seurakoira, mistä johtunee, että rodusta löytyy verrattain harvoja, lähinnä
yksittäisiä virallisia luonnetestituloksia tai esimerkiksi BH-kokeen suorittaneita yksilöitä suhteessa rodun rekisteröintimäärään. Rodun PEVISA-ohjelmassa ei luonteelle ja käyttäytymiselle taikka käyttöominaisuuksille ole asetettu vaatimuksia.

Terveys ja lisääntyminen
Virallisesti tehdyissä silmätutkimuksissa 92,2 % tutkituista coton de tuléareista ei osoita perinnöllisiä silmäsairauksia.
Rodulle on saatavilla geenitesti CMR -silmäsairauteen, mutta nämä tulokset eivät ole nähtävillä vielä Kennelliiton Koiranet jalostustustietokannassa.
Coton de tuléareilla esiintyy hyvin nuorena hammaskiveä, minkä tunnistaa mm. pahanhajuisesta hengityksestä ja
hampaiden tummista värjäytymistä. Coton de tuléareilla esiintyy edelleenkin ulkokierteisiä eturaajoja ja kinnerahtautta.
Myös häntä on melko korkealle kiinnittyneenä, mikä aiheuttaa hännän tiukkuutta. Selkäkaaren linja on suoristunut
alkuperäisestä. Rodulla esiintyy korkeita raajoja ja heikkoja kulmauksia. Kuonot ovat lyhentyneet, mikä aiheuttaa myöskin
purentavirheitä.
Kennelliitolle ilmoitetut coton de tuléarien kuolinsyyt antavat käsitystä rodun yleisimmistä kuolinsyistä. Kennelliitolle
ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan arvioida rodun keski-iäksi 10 vuotta 11 kuukautta (Koiranet 2014-2018).
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Coton de tuléar on luonnollisesti lisääntyvä rotu, mutta jonkin verran uroksilla on ilmennyt astumishaluttomuutta ja
pentuekoot ovat hieman pienentyneet.
Jalostuskoiralla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimustulokset voimassa astutushetkellä. Coton de tuléarien
silmien tulee olla perinnöllisen kataraktan ja PRA:n osalta terveet ja jalostukseen käytettävän koiran polvilausunto tulee
olla korkeintaan 1/1 ja muun kuin 0/0 -tuloksen saanutta koiraan tulee käyttää jalostukseen ainoastaan 0/0 -tuloksen
saaneen koiran kanssa. Alle 3-vuotiaalle annettu polvilausunto on voimassa vain 2 vuotta. Kaksoisastuksessa vaaditaan
vanhemmilta DNA -tunniste. Kaksi kertaa keisarinleikattua narttua ei tulisi käyttää enää jalostukseen. Arkaa tai
aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Suositellaan käytettäväksi saatavilla olevia geenitestejä varmistamaan,
ettei CMR-, hyperoksaluria- tai Banderas-sairaita pentuja synny. Suositeltavaa on, että uroksella elinikäinen jälkeläismäärä
olisi korkeintaan 80 pentua, joka on n. 4 % neljän viimeisimmän vuoden rekisteröintimääristä.

2. Rodun tausta
Coton de tuléar on peräisin Afrikan länsirannikolta, Madagaskarin saarelta ja alunperin coton de tuléareja on käytetty
vahti- ja rottakoirana ja ilmeisesti myös jonkin verran apuna metsästyksessä. Myöhemmin siitä kehittyi puhtaasti
seurakoira. Rotu ei ole jakautunut eri linjoihin ja sen käyttötarkoitus on sama maasta riippumatta.
Eurooppaan coton de tuléareja alkoi tulla 1960-luvulla, kun turismi Ranskan ja Madagaskarin välillä vilkastui saarivaltion
itsenäistyttyä. FCI vahvisti rotumääritelmän vuonna 1971 ja sitä on tarkennettu vuosina 1987, 1995 ja 1999. Coton de
tuléar kuuluu bichon sukuisiin rotuihin, ja sen sukulaisrotuja ovat bichon frisé, havannankoira, bolognese, maltankoira,
venäjänbolonka ja löwchen.
1990-luvulla rotu alkoi saavuttaa suurta suosiota Ranskassa, joka on rodun vastuumaa. Suomeen rotu saapui vuonna
1989. Coton de tuléareja alkoi näkyä enenevässä määrin näyttelykehissä, mutta rotu on löytänyt tiensä myös monien
uusien koiraharrastusmuotojen pariin. Coton de tuléar on yksi niistä harvoista afrikkalaisista roduista, joka on suosiossa
vielä tänäkin päivänä.
Rotu on ollut Suomessa jo 30 vuotta. Ensimmäinen coton de tuléar tuotiin vuonna 1989 Saksasta. Suomen kanta alkoi
pian voimakkaasti kasvaa. Ensimmäinen pentue Suomessa syntyi Kin-Sei kenneliin 3.5.1990, samana vuonna
rekisteröitiin kaksi muuta pentuetta, toinen Kin-Sei ja toinen Kultatassun kenneliin. Muita varhaisia kasvattajia Suomessa
olivat Albesco, Ceetan, Cloudlet’s, Guajiro, Yarizan ja Sarow´s. Rodun aktiivisten kasvattajien määrä on vuositasolla
keskimäärin 70 kasvattajaa, osa kasvattajista on pidempään kasvattaneita ja osa on uusia kasvattajatulokkaita. Vanhoja
kasvattajia jää pois ja uusia tulee tilalle. Vuoden 2018 loppuun mennessä Suomessa on ollut 172 coton de tuléar
kasvattajaa.
Coton de tuléareja on tuotu Suomeen kaikkiaan 325 yksilöä
muun muassa Belgiasta, Saksasta, Ranskasta, Hollannista,
USA:sta ja Kanadasta. Viime vuosina myös Tanskasta, Italiasta,
Espanjasta, Sloveniasta, Israelista, Tsekistä, Ruotsista, Puolasta ja
Unkarista.
Suomessa coton de tuléarien taso on korkea kansainvälisestikin
ajatellen ja meiltä viedään vuosittain useita koiria ulkomaille.

Coton, josta rotumääritelmä on kirjoitettu.
Kuva on kirjasta Coton’s World 2003, Eli De Luca.
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3. Järjestöorganisaatio ja sen historia
Suomen Coton de Tuléar ry:n kotipaikka on Helsinki, ja sen toiminta käsittää koko maan. Yhdistys edustaa coton de
tuléar -rotua, valvoo sen etuja ja huolehtii rodun sisäisestä tiedottamisesta julkaisemalla jäsenlehteä ja ylläpitämällä
www-sivuja. Yhdistys seuraa kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja ylläpitää yhteyksiä
mm. Suomen Kennelliittoon, Suomen Kääpiökoirayhdistykseen sekä rodun ulkomaisiin yhdistyksiin.
Suomen Coton de Tuléar ry on perustettu vuonna 2007, jolloin se jatkoi vuonna 1989 perustetun SKKY:n Coton de
Tuléar -alajaoston (Coton Club) toimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää coton de tuléar rodun
tuntemusta ja jalostusta Suomessa. Suomen Coton de Tuléar ry on Suomen Kääpiökoirat ry:n jäsenyhdistys sekä
Suomen Kennelliitto ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n jäsen.
Vuoden 2018 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 338. Jäsenmäärä on pysynyt lähes muuttumattomana vuosien
saatossa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Coton de tuléar -rodun jalostustoimikunta aloitti toimintansa vuonna 1991. Jalostustoimikunnan muodostaa nykyisellään neljä henkilöä, jotka
yhdistyksen hallitus valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Uusien sääntöjen myötä toimikunnan koko voidaan
laajentaa kuuteen henkilöön. Hallituksen alaisena toimivan jalostustoimikunnan tehtävät ovat määriteltyjä yhdistyksen
säännöissä ja jokainen uusi hallitus täsmentää ohjeistusta kulloisellekin jalostustoimikunnalle.

Ensimmäisiä cotoneita: Ophelie, Rosa-Lee ja Selimene de
Guitelione sekä Samantha ja Rakel (de Guitelione kasvattaja
Sarah Castex-Binde).
Kuva on kirjasta Coton’s World 2003, Elisabetta de Luca.
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Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilöitä, jotka ovat Suomen Kennelliiton ja Suomen Coton de tuléar ry:n jäseniä ja
joiden osaamiseen perustuen jalostustoimikunta
omaa hyvän rodun tuntemuksen
tuntee Suomen coton de tuléar –kannan
omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä
on yhteistyökykyinen ja nauttii yhdistyksen jäsenistön luottamusta sekä
pyrkii omassa toiminnassaan noudattamaan tavoiteohjelmaa.
Jalostustoimikunta ylläpitää jalostusuroslistaa. Listalle kerätään jalostustoimikunnan suositukset täyttävät urokset
omistajan suostumuksella, ja sitä ylläpidetään ja päivitetään yhdistyksen internetsivuilla. Jalostusuroslistalle toivotaan
kasvattajilta ja koiranomistajilta myös erisukuisia uroksia jalostuskäyttöön, jotta jalostuspohja pysyisi mahdollisimman
laajana.
Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksia, jotta muitakin kuin näyttelyissä käyviä uroksia voitaisiin saada listalle.
Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu vastata jäsenten tekemiin kirjallisiin jalostustiedusteluihin. Jalostustiedusteluiden
käsittelyssä pyritään ottamaan huomioon jäljempänä jalostuksen tavoiteohjelmassa kirjattuja koirien terveyttä, näyttelytuloksia ja mm. sukusiitosastetta koskevia suosituksia. Jalostustiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen nartun juoksun
alkua. Astutuksen jälkeen tehtyjä jalostusilmoituksia ei käsitellä. Kasvattajien/omistajien tekemät urosehdotukset hyväksytään, mikäli yhdistelmässä ei ole olemassa merkittäviä terveydellisiä riskejä. Terveydellisten riskien kohdalla tehdään
aina tapauskohtainen arvio, mutta lopullisen jalostuspäätöksen tekee kuitenkin kasvattaja/omistaja.
Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu myös seurata kannassa ja sen terveystilanteessa tapahtuvia muutoksia ja informoida näistä erityisesti kasvattajia, mutta myös yksittäisiä koiranomistajia rodun harrastajien piirissä.
Jalostustoimikunta pitää yhteyttä muiden maiden jalostusorganisaatioiden kanssa sekä jakaa ja kerää tietoja eri puolilla
maailmaa tehdyistä tutkimuksista.
Jalostustoimikunta kokoaa tilastotietoa sekä laatii ja kerää
terveys- ja luonnekyselyitä kasvattajilta ja yksittäisiltä koiranomistajilta.
Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu yleinen jalostusneuvonta sekä rodun ulkomuodon kehityksen seuraaminen. Jos rodussa ilmenee rotumääritelmästä poikkeavia
piirteitä, ohjeistaa jalostustoimikunta tarvittaessa rotujärjestön välityksellä ulkomuototuomareita.
Jalostustoimikunta vastaa pentuneuvonnasta. Pentuvälitykseen pääsyn ehtona on, että kasvattaja on yhdistyksen
jäsen ja pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-ohjeen
mukaiset vaatimukset.

Kuvapankki
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4. Rodun nykytilanne
Vuoden 2018 loppuun mennessä coton de tuléareja on rekisteröity Suomessa yhteensä 10 946 kpl ja ulkomailta on
tuotu 326 yksilöä.
Suurin osa coton de tuléareja kasvattajista on pienimuotoisesti kasvatustoimintaa harjoittavia kotikasvattajia, joiden
keskimääräinen pentuemäärä vuositasolla on 1,23 pentuetta. Elinkeinonaan kasvatustyötä tekeviä kasvattajia on
rodussa muutamia, joiden keskimääräinen pentuemäärä vuositasolla on 7,6 pentuetta.
Viimeisen viiden vuoden aikana pentueita rekisteröineitä kasvattajia rodussa on ollut 89 Koiranet 13.7.2019 .
(

)

Geenitutkimuksissa tunnistetaan jatkuvasti uusia perinnöllisiä sairauksia aiheuttavia mutaatioita. Suurta osaa nykyisin
tunnetuista mutaatioista voidaan edelleen pitää tietyille roduille ominaisina, kun taas toiset ovat vanhempia ja levinneitä
yli roturajojen.

Tieteellisesti on osoitettu, että coton de tuléar rodussa esiintyy seuraavia sairauksia, joihin on olemassa geenitesti
MyDogDNA 15.7.2019
-

(

)

Neurologinen sairaus: Degeneratiivinen myelopatia (DM; SOD1A)

Neurologinen sairaus: Neonataali pikkuaivoataksia (BNAt)

Silmäsairaus: Koiran multifokaalinen retinopatia 2 (CMR2); alun perin coton de tuléarilta löydetty mutaatio.
Silmäsairaus: OptiGen Progressive Rod Cone Degeneration (prcd-PRA)

Munuaissairaus: Primaari hyperoksaluria, alun perin coton de tuléarilta löydetty mutaatio.

Verisairaus: Von Willebrandin tauti (vWD, tyyppi 1)

Luuston kasvuhäiriöt: Kondrodystrofia ja selkäsairaus (IVDD),

CDDY testi

Kuvapankki
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Coton de tuléar kasvattajat tekevät parhaansa tuottaakseen rotumääritelmän mukaisia ja terveitä yksilöitä. Geenitestit
toimivat tärkeänä työvälineenä kasvattajille jalostusvalintojen tekemisiin. MyDogDNA on lanseerattu Suomessa vuonna
2013. Tätä ennen kasvattajat ovat ottaneet jalostuskoiristaan yksittäisiä geenitestejä, joiden tiedot eivät ole mukana
MyDogDNAn raportissa.
Yksittäisten urosten jalostuskäyttö on ollut huolenaiheena rodussa pidempään, mikä ilmenee viimeisimmästä ja sitä
edeltäneestä jalostuksen tavoiteohjelmasta, joista ensimmäisessä pitäydyttiin Kennelliiton suosituksessa, ettei
yhdenkään koiran jälkeläismäärä olisi yli 100. Viimeisimmän jalostuksen tavoiteohjelman aikana on uroksen jalostuksen
käyttömäärä pyritty viemään rodun PEVISAan asti. Kyse on muutamasta yksittäisestä uroksesta, jonka jälkeläismäärä
ylittää Kennelliiton 100 jälkeläismäärän suosituksen.
Kasvattajille vuonna 2017 aikana tehdystä kyselystä ilmeni, että urosten saanti omaan jalostustyöhön on rajallista.

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (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 monen
perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, 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.
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukuisissa roduissa n 3%
laskettuna rodun viiden viimeisen vuoden aikana Suomessa syntyneistä pentumäärästä.
(Lähde: Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto)

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos
Rekisteröintimäärät Suomessa ovat pysyneet tasaisena keskimäärin 500 pentua / vuosi. Jalostukseen käytettyjeni
urosten jalostuskäyttöikä on hieman laskenut, mutta narttujen keskimääräinen jalostuskäyttöikä on pysynyt keskimäärin
samana.
Sukusiitosaste on muilla, kuin kotimaisilla roduilla, laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, joten se on aliarvio
todellisesta tilanteesta. Coton de tuléar rodun sukusiitosprosentti on vuosien 2009-2018 aikana laskenut lähes yhdellä
prosentilla.

(©)

MinnaHansén
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Taulukko 1 : Rekisteröinnit vuositilasto 2009-2018

Rekisteröintimäärät Suomessa ovat pysyneet tasaisena keskimäärin 500 pentua / vuosi. Jalostukseen käytettyjen eri uros-ten
jalostuskäyttöikä on hieman laskenut, mutta narttujen keskimääräinen jalostuskäyttöikä on pysynyt keskimäärin samana.
sukusiitosaste on muilla, kuin kotimaisilla roduilla laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, joten se on aliarvio todellisesta
tilanteesta. Coton de tuléar rodun sukusiitosprosentti on vuosien 2009-2018 aikana laskenut lähes yhdellä prosentilla.
Sukusiitos

Sukusiitoksessa pentueen vanhempina käytettävät koirat ovat keskenään sukua. Sukusiitoksena pidetään serkusten tai
sitä läheisempien sukulaisten yhdistämistä. Sukusiitos kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esilletuloon.
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 sukusiitosaste on muilla, kuin kotimaisilla roduilla laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan,
joten se on aliarvio todellisesta tilanteesta.
Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja

Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa jälkeläisten
sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. 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. (Teksti: Katariina Mäki, Suomen Kennelliitto)

(©)

MinnaHansén
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4.1.2 Jalostuspohja
Taulukko 2 : Jalostuspohja vuositilasto 2009-2018

Rodun tehollinen populaatio on pysynyt keskimäärin samana viimeisen seitsemän vuoden aikana. Isät/emät suhdetta tulisi nostaa
saadaksemme säilytettyä tehokkaammin rodun vaihtelua. Jalostukseen käytetyt eri urokset ovat nousussa ja jalostukseen käytetyt eri
nartut ovat pysyneet samalla käyttöasteella.
Tehollinen populaatio

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa
on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti
jalostukseen käytettyä, keskenään eri sukuista koiraa. Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen
sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.
Laskelmat tehdään sukupolvea kohden

Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat
tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on
seurakoirilla kolmesta neljään ja käyttökoirilla viisi vuotta.
Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä
kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten
urosten lukumäärä.
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen
koko on aina yliarvio, koska kaava 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. Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista
otettujen dna-näytteiden avulla.
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Taulukko 3 : Käytetyimmät jalostusurokset rekisteröintivuodet 2009-2018

Vuosien 2009-2018 aikana on jalostukseen käytetty keskimäärin 72 eri urosta/vuosi. Vuosien 2009-2018 ajanjaksolla on tarvittu 48 eri
urosta tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista. Viidestä runsaimmin käytetystä jalostusuroksesta on yksi isä ja poika, muut kolme eivät
ole sukua keskenään.

Neljän vuoden seurantajakson rekisteröidyistä pennuista 27 % on kymmenen samaisen ajanjakson eniten käytetyimpien
uroksien jälkeläisiä. Viiden jalostukseen käytetyn uroksen jälkeläismäärä on ylittynyt keskimäärin 7,6 % kennelliiton suosituksesta uroksen jälkeläismääräksi. Viidestä runsaimmin käytetystä jalostusuroksesta on yksi isä ja poika, muut kolme
eivät ole sukua keskenään.
Vuosien 2009-2018 aikana eniten jalostuksessa käytetyt urokset kattavat yli 5 % per uros neljän vuoden rekisteröintimääristä (2015-2018). Urosten jälkeläismäärän ylittäneitä on kymmenen vuoden otannalla 12. Eniten jalostukseen käytettyjen
urosten jälkeläismäärä toisessa polvessa ei juurikaan eroa vähiten käytettyjen urosten jälkeläismääriin toisessa polvessa.
Viisi eniten jälkeläisiä tuottanutta urosta ensimmäisessä polvessa

Merihelmen Qatarin Öljysheikki
Eiffel Tower Des Fleur Dáloes
I Have A Dream Fleur Dáloes
Merihelmen Samusirkka
Vicko Du Prince Des Olivers
Viisi eniten jälkeläisiä tuottanutta urosta toisessa polvessa

Eifel Tower Des Fleur Dáloes
Bolero Vom Coton Ambiente
Vicko Du Prince Des Olivers
Cannonpowder Nemo
Vasco Vom Felsenkeller
Rodun maksimijälkeläismäärä on 2-3% neljän vuoden ajanjaksolla rekisteröidyistä koirista, mikä on rodussamme 65
jälkeläistä.
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Taulukko 4 : Käytetyimmät jalostusnartut rekisteröintivuodet 2009-2018

Narttujen vaikutus jalostuspohjaan on pienempi kuin urosten, sillä nykyisen koirarekisteriohjeen mukaan nartulla voi olla enintään viisi
pentuetta. Keskimääräisen pentuekoon ollessa 3,7 tämä tarkoittaa, että yhdellä nartulla voi olla n. 18 jälkeläistä. Suomessa on kuitenkin
narttuja, joiden useita jälkeläisiä on edelleen käytetty, ja niiden jälkeläismäärä toisessa polvessa nouseekin korkeaksi. Näiden narttujen
perimä luonnollisesti vaikuttaa koko koirakantaan.

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa
Rodun edustus muissa maissa

Vastauksia tiedusteluihin rodun population koosta ja mahdollisista ongelmista
muissa maissa ei ole saatu muualta kuin Virosta, josta ilmoitettiin rekisteröidyksi 7
coton de tuléaria. Ulkomailta jalostuskäyttöön tuotujen koirien taustalta löytyy suomalaisten koirien sukulaisia jo toisessa ja kolmannessa polvessa.
Oula Hoop ja Monoï
lÉcho des Elingues Magazine)

Madagascar ja Reunion (Madagascarin naapurisaari)

(

Madagascar ja Reunion (Madagascarin naapurisaari) Reunionilta on tuotu Suomeen
kaksi coton de tuléaria, Lamba de la Case Creole (uros, s. 1997, 11 pentuetta) ja
Moumoute de la Case Creole (uros, s. 1998, 1 pentue). Lamban sisarus Lola de la
Case Creole myytiin Ranskaan L’Echo des Elingues -kasvatukseen. USA:an on viety
Madagascarilta muutama coton de tuléar. Eurooppaan viennit eivät onnistuneet
kovin hyvin puuttuneiden sukutaulujen vuoksi.
Follow Me See Me du Domaine de Luniary ja Daphné
(l’Echo des Elingues Magazine)

SIVU 12

SUOMEN COTON DE TULÉAR RY
Ranska

Rodun kantakoirat ovat olleet James, Okazaki-Pong ja V’Bill. Vuonna 2012 oli Rans-kassa LOF-rekisteröityjä pentuja/koiria
2030 kpl ja merkittävä määrä ei-rekisterissä olevia coton de tuléareja (non-LOF).
Cartoonland’s kennelistä on myyty coton de tuléareja useisiin eri maihin. Nämä koirat ovat juuri edellä mainittujen
kolmen koiran jälkeläisiä. L’Echo des Elingues kennelistä on myyty koiria mm. Englantiin, Kanadaan, USA:aan ja myös
Suomeen. Reggae de L’Echo des Elingues on ollut jalostuskäytössä Ranskassa, Kanadassa ja Saksassa. Se on Jamesin
jälkeläinen. Sillä on yksi pentue Suomessakin Michel Nabila’s kennelissä.
Meidän Koiranet-jalostustietojärjestelmämme tuntee 21 ranskalaisen Luniray –kennelin koiraa. Näistä kolme on rekisteröity Suomeen ja niillä on täällä yhteensä 15 pentuetta. Feel Me See Me Domaine de Luniray on ollut Woodland Cottage
–kasvattajalla ja jalostuslainassa Norjassa. Tämän veli Follow Me du Luniray oli ensin jalostuskäytössä Ranskassa, sitten
Kanadassa. Näiden veljesten 6 polven sukutaulussa James toistuu 10 kertaa ja Okazaki-Pong 4 kertaa. Du Domaine de la
Rouviere –kasvattaja osti veljekset Irving Jazz ja Ithalique. Näistä jälkimmäinen myytiin jalostukseen Woodland Cottage –
kasvattajalle ja se oli jalostuslainassa Norjassa.
Ithalique vietti eläkevuotensa USA:ssa. Irving Jazz jäi kasvattajalle ja sen linjat ovat yleensä Rouviere –cotoneiden takana.
Irving Jazz ja Ithaligue ovat Jamesin jälkeläisiä, ja ne ovat molemmat tuttuja suomalaisten cotoneiden sukutauluista.
Nämä kaksi veljesparia ovat olleet hyvin paljon käytettyjä jalostuksessa ympäri maailmaa.
Belgia

Of Woodland Cottage –kasvattaja oli Belgiassa, myöhemmin Espanjassa. Näiden coton de tuléarien takaa löytyvät James
ja harvinaisempi V’Bill. Meidän Koiranet -jalostustietojärjelmä tuntee 54 of Woodland Cottage –kasvattajan koiraa, näistä
10 on rekisteröity Suomessa, ja niitä on käytetty vaihtelevassa määrin jalostukseen maassamme. Uroksella Orfeo of
Woodland Cottage on Suomessa 10 pentuetta ja 25 pentua, joita puolestaan on käytetty jalostukseen. Nartulla N’Bijou of
Woodland Cottage on 9 pentuetta (19 pentua) ja myös joitakin toisen polven jälkeläisiä. Des Toliary Stars –kasvattajalta
tuotiin Suomeen vuosina 1989-1991 14 koiraa, 7 narttua ja 7 urosta. Näiden sukutauluista löytyvät kaikki kantaurokset.
Kanada

Vuosina 1989 ja 1990 vietiin Ranskasta ja Belgiasta Kanadaan James- ja V’Bill –linjaisia koiria: Defi de la Draille des
Cailloux, Elvirude du Petit Bois Landry, Namour of Woodland Cottage ja Namie of Woodland Cottage. Vuonna 1992 du
Mas of Sunnyside –kasvattaja siirtyi 8 coton de tuléarin kanssa Ranskasta Kanadaan.
USA

Ensimmäiset coton de tuléarit vietiin Madagascarilta USA:aan vuonna 1974, kolme vuotta ennen ensimmäistä vientiä
Ranskaan. Nämä koirat olivat nimeltään Jily of Billy ja Jael of Billy ja ne ovat nykyisen Malagasy- linjan pohjana siellä.
Vuonna 1974 CTCA (Coton de Tulear Club of America) laati ensimmäisen coton de tuléarien rotumääritelmän USA:ssa.
Se eroaa vuonna 1971 hyväksytystä FCI:n rotumääritelmästä coton de tuléarien värien ja koon yhteen. 1990 –luvun
alussa FCI:n määritelmä yleistyi myös USA:ssa, mutta silti siellä on edelleen käytössä kaksi eri rotumääritelmää ja niillä
omat vankat kannattajansa. USA:n tuonnit ovat olleet Ranskasta ja Belgiasta, eli samat kantaurokset James, Okazaki-Pong
ja V’Bill vaikuttavat sielläkin. Useimmat USA:n kasvattajat myyvät koirat lemmikeiksi, ei jalostukseen, ja myynti-sopimuksessa on kastrointi/sterilointi vaatimuksena. Tämän tarkoituksena on rajoittaa jalostus vain korkeatasoisiin koiriin.
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4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
Suomessa rodun 15 ensimmäisen vuoden ajan rekisteröintimäärät nousivat tasaisesti. Vuodesta 2005 lähtien rodun
rekisteröintimäärä vuositasolla on pysynyt keskimäärin 540 yksilössä. Yksittäisen koiran maksimi jälkeläismäärä saa olla
65 jälkeläistä.
Urosten keskimääräinen jalostukseen käyttöikä on viimeisen viiden vuoden ajalla pysynyt yli neljässä vuodessa ja
narttujen keskimääräinen jalostuskäyttö ikä keskimäärin 4,5 vuotta.
Koiranet -jalostustietokannan mukaan coton de tuléareilla rekisteröityjen pentujen keskimääräinen sukusiitosprosentti on
pysytellyt tasaisesti keskiarvoltaan 1,45 %:ssa.
Viiden viimeisen vuoden aikana tehollinen populaatio on pysytellyt 31 %:ssa. Kotikoiria on saatu ja toivotaan saatavan
lisää mukaan jalostuskäyttöön. Tehollinen populaatio kasvaa käyttämällä uroksia ja narttuja mahdollisimman tasaisesti
siitokseen ja kasvattamalla jalostusurosten ja –narttujen lukumäärän suhdetta sekä nostamalla siitoskoirien osuutta
kannasta. Perinnöllistä monimuotoisuutta ajatellen kannalla tulisi olla aina mahdollisimman monta eri esivanhempaa.
Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joiden sukutaulussa viiden polven ajalla on mahdollisimman monta eri koiraa (Katariina
Mäki 2008).

4.2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
Coton de tuléarin luonteen tulee olla iloinen ja seurallinen, myös seurakoiran ominaisuudet luetaan käyttöominaisuuksiin, joten arka, epävarma tai agressiivinen käytös luetaan virheiksi.

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä, sekä rodun
käyttötarkoituksesta
Coton de tuléar on luonteeltaan iloinen ja tasapainoinen, sekä hyvin seurallinen ihmisten ja toisten koirien parissa. Coton
de tuléar sopeutuu erinomaisesti kaikenlaisiin elämäntapoihin. Coton de tuléarin luonne on rodun tärkeimpiä erityispiirteitä. Rodun käyttötarkoitus on seurakoira. Aggressiivinen tai erittäin arka käyttäytyminen luetaan hylkääviksi virheiksi
rotumääritelmässä.

4.2.2 Jakautuminen näyttely - / käyttö - / tms. - linjoihin
Coton de tuléarit eivät jakaudu näyttely-, käyttö- tms. -linjoihin.

4.2.3 PEVISA - ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja / tai käyttöomi naisuuksien testaus ja / tai kuvaus
Rodun PEVISA-ohjelmassa ei ole asetettu vaatimuksia luonteelle, käyttäytymiselle tai käyttöominaisuuksien testaamiselle.
On kuitenkin suositeltavaa testauttaa varsinkin jalostukseen käytettävät yksilöt MH-luonnekuvauksella, luonnetestillä tai
käyttäytymisen jalostustarkastuksella. Myös pennuille on olemassa pentutestauksia, mitkä eivät kuitenkaan ole varsinaisesti luonnetestejä.
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4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Coton de tuléar on lähtökohtaisesti puhtaasti seurakoira, mistä johtunee, että rodusta löytyy verrattain vähän, lähinnä
yksittäisiä luonnetestituloksia tai esim. BH-kokeen suorittaneita yksilöitä. Tilastollisesti merkittäviä testitulosvertailuja ei
rodusta voi sen vuoksi tehdä.
Rodun luonteen arviointi ja seuraaminen nykyistä enemmän luonnetestien, MH-luonnekuvauksen ja Kennelliiton
virallisen käyttäytymisen jalostustarkastuksen avulla on suositeltavaa. Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan
vuosien 2009-2018 aikana on MH-luonnekuvaus tehty ainoastaan yhdelle coton de tuléarille ja LTE luonnetestattu 17
coton de tuléaria. MH -luonnekuvaus on kaikille koiraroduille tarkoitettu koiran luonteen ja persoonallisuuden kuvaus.
Sen tarkoituksena on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä. Tilanteet on määritelty siten että niissä pyritään
tarkastelemaan yksilön reaktioita ja saamaan tietoa periytyvistä luonteen piirteistä ja temperamentista. Koiran luonne,
persoona ja temperamentti vaikuttavat sen kykyyn selviytyä arjessa. Jotta luonnetestiä tai MH -luonnekuvausta voitaisiin
hyödyntää jalostusvalinnoissa ja saataisiin rodun tämän hetkisestä tilanteesta kattava ja todellisuutta vastaava kuva,
pitäisi tuloksia olla huomattavasti enemmän.
Coton de tuleareilla aisteluhalu kuvaa koiran sinnikkyyttä ja kestävyyttä, joka ilmenee luonnetestissä usein leikkimishaluna. Fyysisyyttä vaativassa harrastuksessa seurakoiran +2 kohtuullinen on toivottava, mutta -1 pieni on melko yleinen
ja hyväksyttävä tulos.
- Hermorakenne on synnynnäinen ominaisuus, johon omistaja ei pysty vaikuttamaan. Tämä on luonnetestin tärkein arvosana, sillä koiran hermojen vahvuus on tärkeimpiä jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tekijöitä.
-Temperamentiltaan +1 erittäin vilkas aiheuttaa vaikeuksia koiran koulutuksessa ja useimmiten myös arkielämässä
kotona. +2 on seurakoiralla ihanteellisin tulos luonnetestissä ja +1 erittäin vilkas hyväksyttävissä.
- Kovuus kuvaa koiran taipumusta muistaa epämiellyttäviä kokemuksia. Pehmeä koira ei esim. kerran pelästyttyään palaa
samaan tilanteeseen. +1 hieman pehmeä on seurakoiralla toivottava tulos luonnetestissä.
- Luoksepäästävyys +3 on toivottavin tulos coton de tuléarille. Laukaisuvarma tai -kokematon ovat toivottavia.
Yhteenveto coton de tuléarien tuloksista luonnetestissä vuosilta 2014-2018, lisäksi yksi testi on jouduttu keskeyttämään.
Luonnetestattujen osuus on 0,09% rodun koko rekisteröintimäärästä. MH-luonnekuvaus on tehty ainoastaan yhdelle
coton de tuléarille, minkä osuus rodun koko rekisteröintimäärästä 0,009 %.
Vuosina 2014-2018 on luonnetestattu virallisesti kuusi coton de tuléaria, joista kaksi on urosta ja neljä narttua. Luonnetestien otanta on pieni, eikä sen perusteella pystytä tekemään yleisellä tasolla johtopäätöstä siitä, mikä on rodun tila
luonteen osalta.
Kahden testatun uroksen välinen ero luonnetestin kokonaispistemäärässä on kaksi pistettä. Eroavaisuuksia eri testien
osalta oli puolustushalussa, temperamentissa ja luoksepäästävyydessä.
Puolustushalua löytyi puolustushaluttomuudesta (-1) pieneen haluun puolustautua (+1)
Temperamentit oliva kohtuullisen vilkkaasta (+1) erittäin vilkaaseen (+2)
Luoksepäästävyys oli hieman pidättyväisesti luoksepäästävästä (+2b) avoimesti ja hyväntahtoisesti luoksepäästävään (+3)
Neljän testatun nartun kokonaispistemäärissä oli suurempaa hajontaa. Yhteneväiset tulokset olivat luoksepäästävyydessä
ja hermorakenteessa. Kaikki neljä testattua osoittautuivat hyväntahtoisiksi ja avoimesti luoksepäästäviksi (+3) ja hermorakenteeltaan hieman rauhattomiksi (+1a). Kokonaispistemäärien hajonta kaikilla neljällä oli 16 ja 170 pistemäärän välillä..

Kuvapankki
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Toimintakyky osion eroavaisuudet olivat pienen (-1) ja kohtuullinen (+1a) välillä.
Terävyyden eroavaisuudet olivat: koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä (+1b) ja pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua
(+1a) välillä.
Puolustushalun eroavaisuudet olivat: haluton (-1) ja kohtuullinen, hillitty (+3) välillä.
Taisteluhalua löytyi riittämättömästä (-2) kohtuullisen pieneen (+2b)
Temperamentit hieman välinpitämättömästä (-1b) vilkkaaseen (+3)
Kovuus: pehmeästä (-2) hieman pehmeään (+1)
Laukauspelottomuus: laukauskokemattomasta laukausvarmaan.
Jalostustoimikunnan viiden vuoden tavoiteohjelmassa on ottaa käyttöön jalostustarkastusten rinnalle käyttätymisen
jalostustarkastukset.
Taulukko 5: Luonnetesti tulostilasto vuosilta 2014-2018

Taulukko 6: MH-luonnekuvaus tulostilasto vuosilta 2014-2018

Kuvapankki
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Rodulla, jonka rotumääritelmässä on mainittu rodun luonteen olevan yksi tärkeimmistä rodun tunnusmerkeistä, on
huolestuttavaa, ettei rodusta löydy lainkaan tilastollisesti merkittäviä tietoja koskien rodun yksilöiden luonnetta ja
käyttäytymistä. Rotuyhdistyksen jalostustoimikunta on kehittänyt rodulle sopivan käytöksenjalostustarkastus mallin, jolla
on vuonna 2018 kartoitettu kuuden coton de tuléarin luonnetta ja käyttäytymistä. Yhdistys pyrkii tulevaisuudessa
järjestämään tai ostamaan ulkopuolisena palveluna käyttäytymisen jalostustarkastuksia jalostukseen käytettäville koirille.
Jalostukseen käytettäville yksilöille suositellaan tehtäväksi Kennelliiton virallinen MH-luonnekuvaus, luonnetesti tai
käyttäytymisen jalostustarkastus. Oman käytöksen jalostustarkastusmallin hyödyntäminen rodullamme vaatii sen, että
testin suorittaja osaa tulkita koiran käyttäytymistä. Yhdistyksessä toimivien resurssit ovat pitkään olleet rajalliset ja siksi
rotu saattaisi hyötyä ennemminkin siitä, että yhdistyksen puolelta kartoitetaan ja tiedotetaan jäsenistöä niistä
palveluntarjoajista, jotka jalostuksen luonnetestauksia ja pentutestauksia tekevät ja kasvattajat omatoimisesti ostaisivat
ulkoisena palveluna jalostuskoirilleen niin käytöksen jalostustarkastuksen kuin pentueilleen pentutestauksen.

Kuvapankki

4.2.5 Käyttö - ja koeominaisuudet
Coton de tuléar on seurakoira. Sen lisäksi, että coton de tuléar oivallinen seurakoira, se on monipuolinen harrastuskoira.
Coton de tuléarin kuuluu olla sellainen, joka nauttii kaikesta tekemisestä omistajansa kanssa ja se on hyvin helposti
koulutettava. Kuitenkaan coton de tuléar ei vaadi jatkuvaa aktiviteettia, vaikka onkin kaikessa innolla mukana, vaan osaa
vilkkaudestaan huolimatta myös rauhoittua sisätiloissa ja nauttia rapsutteluista. Coton de tuléarit löytävät tiensä uusien
harras-tusten pariin siinä, missä muidenkin rotujen edustajat. Näyttelyiden lisäksi agility, toko, rallytoko, koiratanssi ja
kaverikoiratoiminta ovat vahvasti lisääntyneetr odun harrastajien parissa.
Coton de tuléar on luoksepäästävä ja avoin. Coton de tuléarin ei kuuluolla terrierimäisen kova, mutta ei myöskään liian
pehmeä. Liian pehmeän koiran kanssa arkielämä on vaikeaa, koska se ennakoi voimakkaasti kaikkea ikäväksi kokemaansa. Arkuus, varautuneisuus ja ääniherkkyys hankaloittavat elämää koiran kanssa, joten niihin tulisi kiinnittää huomiota
jalostusvalintoja tehtäessä. Varsinaista puolustushalua coton de tuléarilla ei tarvitse olla, mutta ei pienestä puolustushalusta mitään haittaakaan ole.
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Taulukko 7: Agility tulostilasto vuosilta 2009-2018

Taulukko 8: Koiratanssi tulostilasto vuosilta 2009-2018

Taulukko 9: Koiratanssi-vapaaohjelma tulostilasto vuosilta 2009-2018
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Taulukko 10: Rallytoko tulostilasto vuosilta 2009-2018

Taulukko 11: Tottelevaisuuskoe tulostilasto vuosilta 2009-2018

Kuvapankki
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4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen
Coton de tuléar on hyvin seurallinen ja vilkas luonteeltaan. Se tahtoo olla kaikessa mukana, eikä pidä yksin jäämisestä.
Kotona coton de tuléar yleensä seurailee tarkkaan omistajansa puuhia. Coton de tuléar on koko perheen koira. Se on
ystävällinen kotona ja kodin ulkopuolella.
Coton de tuléareille ilmenee jonkin verran eroahdistusta, mikä aiheuttaa koirassa hermostuneisuutta, ulvomista,
rauhattomuutta, seinien raapimista jne. Eroahdistuksen huomiointi jalostuksessa voi olla haasteellista, koska sitä on
kahta eri tyyppiä, periytyvää ja omistajasta johtuvaa, joka on koulutettavissa pois. Käytösongelmallista koiraa ei suositella
käytettäväksi jalostukseen. Jalostustoimikunnan tietoon ei ole tullut, että nartuilla olisi ongelmia astuttamisessa,
synnytyksissä tai pentujen hoidossa. Tietoon ei myöskään ole tullut, että uroksilla olisi ongelmia astua.
Nartuilla on yleisesti ottaen vahvat emänvaistot ja ne hoitavat pentunsa hyvin. Synnytykset sujuvat useimmiten
ongelmitta. Pentuekoon voidaan ajatella ilmentävän rodun elinvoimaisuutta. Coton de tuléarin tulee pystyä lisääntymään
luonnollisesti. Jalostukseen käytettävällä nartulla tulee olla hyvät emonvaistot. Normaalioloissa nartun tulee kyetä
hoitamaan pentunsa omatoimisesti. Astutusten tulee tapahtua luonnollisesti, mikäli kyseessä ei ole poikkeustilanne,
kuten esim. tuontisperman käyttö. Uroksella tulee olla vahva libido. Pentua, jota on luonnollisen synnytyksen jälkeen
elvytetty ja erityisesti tuettu ensimmäisen elinviikon aikana hengissä säilymisen varmistamiseksi, ei ole suositeltavaa
käyttää jalostukseen.
Rotuyhdistys on kartoittanut coton de tuléarien luonnetta ja käyttäytymistä jäsenistölle kohdennetulla terveystietokyselyllä, minkä yhteyteen oli liitetty kysymyksiä koirien käyttäytymisestä arkielämässä. Terveystietokyselyjen perusteella
voidaan todeta, että coton de tuléarien luonne ja käyttäytyminen vastaa rotumääritelmää.

Koiran käyttäytyminen omaa perhettä kohtaan
160 vastausta

Koira on ystävällinen vieraille ihmisille

Koira on sosiaalinen muiden koirien seurassa

160 vastausta

160 vastausta
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Koira on pelokas kuullessaan äkillisiä tai kovia
ääniä ( jää pelokkaaksi, vaikka aikaa kuluu )
158 vastausta

Koira on pelokas vieraissa paikoissa ja uusissa
tilanteissa ( jää pelokkaaksi, vaikka aikaa kuluu )
159 vastausta

Koira vahtii omia esineitään: ruokakuppia,
makuupaikkaa, lelua, luuta jne.

Koira on luotettava pienten lasten kanssa
159 vastausta

160 vastausta

Koira on luonteeltaan

voit valita useampia kohtia )
159 vastausta
(
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Kennelliiton koiranetin kuolinsyytilastot osoittavat, että coton de tuléarien lopetukset käytös- tai käyttäytymishäiriöiden
vuoksi ei ole lisääntynyt viimeisen viiden vuoden otannan aikana.
Taulukko 12: Kuolinsyytilasto kuolinvuodet 2014-2018

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä
ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta
Jalostuksessa tulee kaikin tavoin pyrkiä rotumääritelmän kuvaamaan koiraan. Rotumääritelmän kuvaus ”iloinen ja tasapainoinen, hyvin seurallinen ihmisten ja toisten koirien parissa, sopeutuu kaikenlaisiin elämäntapoihin”, sulkee rotumääritelmässäkin arat ja varautuneet yksilöt pois jalostuksesta. Aggressiivinen ja erittäin arka käyttäytyminen luetaan
hylkääviksi virheiksi rotumääritelmässä. Sellaisia koiria ei jalostuksessa saa käyttää. Kasvattajien tulisi kiinnittää vakavaa
huomiota myös lievempään arkuuteen, varautuneisuuteen ja haukkuherkkyyteen, joita kyselyjen valossa esiintyy alle
puolella rodun yksilöistä joskus jonkin verran. Käytösmallit ja luonne ovat vahvasti periytyviä, iloinen ja tasapainoinen
koira ei kärsi erilaisista peloista. Erinomaisesti kaikkiin elämäntapoihin sopeutuva koira on avoin ja luoksepäästävä, mutta
myös riittävän toimintakykyinen. Liian pehmeäluonteinen tai häiritsevän vilkas koira ei sopeudu kaikkiin perheisiin.
Vaikka rodun ihanne on sosiaalinen laumassa viihtyvä koira, ääripäät tässäkään asiassa eivät ole hyväksi, vaan haetaan
tasapainoa.
Coton de tuléarin tulisi siis olla avoin, luoksepäästävä, toimintakykyinen, iloinen, mutta ei häiritsevän vilkas, sosiaalinen ja
laumaviettinen. Ei liian pehmeä, mutta ei myöskään terrierimäisen kova.
Coton de tuléarit ovat suurimmalta osin erinomaisen hyväluonteisia koiria, iloisia, reippaita ja rohkeita. Aidosti aggressiivisia coton de tuléareja on hyvin vähän. Coton de tuléar voi kuitenkin kouluttamattomana käyttäytyä huonosti, esimerkiksi ei anna hoitaa turkkiaan, voi joko näykkiä tai purra. Koiran kouluttaminen aloitetaan jo koiran saapuessa uuteen
kotiin. Tämän vuoksi kasvattajien on hyvä ohjeistaa pennunostajia jo hyvissä ajoin ennen koiran luovutusta kunnolliseen
koiran tapakasvatukseen ja arkitottelevaisuuteen.
Jalostuksessa tulisi kiinnittää huomiota ja oppia erottamaan mikä on koiran luonteesta tai hermorakenteesta johtuvaa
käytöstä ja mikä taas koulutuksen puuttesta johtuvaa.
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4.3. Terveys ja lisääntyminen
Coton de tuléarin on todettu olevan varsin pitkäikäinen, sillä rodussa on tavattu runsaasti yksilöitä, jotka ovat
saavuttaneet yli 14 vuoden iän. Tällä hetkellä vanhimmiksi eläneet cotonit on tiettävästi Guajiro Ajax Ideal (12.3.199312.10.2012) ja Coton Garden’s Candy Chance (13.3.1998-29.10.2017) “Snuffa”, jotka kumpainenkin saavutti lähes 20
vuoden iän.
Ensimmäisestä Suomessa syntyneestä pentueesta syntyneen Kin-Sei Aimo Eka Vekaran poika Kin-Sei Engelbert täyttivät
syksyllä 2014 18 vuotta, ja muitakin 18-vuotiaaksi eläneitä coton de tuléareja on viime vuosina ollut. Rodun kantakoiriin
kuuluva U’hutchinson eli yli 17-vuotiaaksi, ja sen tytär ja poika elivät yli 18-vuotiaiksi. Ithalique eli 15 –vuotiaaksi. Rodussa
on yli 10-vuotiaita koiria, jotka ovat olleet täysin terveitä koko ikänsä.
Suomen Coton de Tuléar ry:n vuosina 2017-2018 tekemän terveyskyselyn perusteella valtaosa koirista on suhteellisen
terveitä. Kyselyyn oli saatu tiedot 165 koirasta. Kasvattajilla on halutessaan ollut mahdollisuus saada kyselyn tulokset
yksityiskohtaisesti käyttöönsä jalostusvalintojen tekemiseen. Terveyskyselyn tulokset alla.
Hampaat ja purenta

155 vastausta

Esiintyykö hammaskiveä
153 vastausta

Virallinen polvitarkastustulos

72 vastausta
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Epävirallinen
polvitarkastustulos
17 vastausta

Muut luustomuutokset
30 vastausta

Silmätarkastuslöydökset
50 vastausta

Sisätaudit
157 vastausta
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Aiemmin coton de tuléareista on kerätty terveystietoja luottamuksellisesti, joten niitä tietoja kasvattajat eivät ole voineet
hyödyntää jalostusvalintoja tehdessään. Vuonna 2017 aloitettiin keräämään coton de tuléarien terveystietoja niin, että
kasvattajilla on ollut mahdollisuus kasvattajien välisen yhteistyötoimintamallin puitteissa saada tietoonsa yksilökohtaisesti ja yhteenvetona jo kerätyt terveystiedot. Nyt toimivalla jalostustoimikunnalla ei ole tietoa siitä, kuinka moni kasvattaja on terveystietoja pyytänyt ja saanut käyttöönsä.
Yksittäisen koiran jalostuskäytön tulee olla järkevää, huomioiden koiran oma terveys. Suomen Kennelliiton
Koirarekisteriohje 2017-2019 määrittelee nartun jalostuskäytöstä seuraavaa: “Nartulla voidaan teettää enintään viisi
pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään kymmenen
kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi (ks. kohdat 6.1 ja 7.1). Viiden sallitun pentueen lukumäärään ei lasketa kokonaisuudessaan kuolleena syntynyttä pentuetta. Lisäksi on huomioitava rotukohtaisten erityisehdot (PEVISA).
Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve
ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta,
eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Eläinlääkärintodistus on liitettävä pentueilmoitukseen.
On suositeltavaa, että ensimmäistä pentuetta synnyttäessään narttu olisi vähintään kaksivuotias, mutta kuitenkin alle 6vuotias, jotta narttu olisi kunnoltaan ja terveydentilaltaan kykenevä tiinehtymään, kantamaan, synnyttämään sekä
hoitamaan pentunsa hyvin. Pentujen luovutusikä on Kennelliiton määräysten mukaan aikaisintaan 7 viikkoa. Suurin osa
coton de tuléar kasvattajista luovuttavat pennut uusille omistajilleen vasta 8-10 -viikkoisina.
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4.3.1 PEVISA - ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat
Coton de tuléarien rotukohtaiset PEVISA-ohjelman määräykset:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran
jälkeläisiä ei rekisteröidä. PEVISA-ohjelman voimassaoloaika on 31.12.2019 saakka. Vuodesta 2020 lähtien
silmätarkastusten voimassaoloaika on 24 kk.
Taulukko 13: Silmätutkimus tilasto lausuntovuodet 2009-2018
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Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta

Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta. 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. 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.
Progressiivinen verkkokalvon rappeutuma eli PRA

PRA on etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat
eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia, ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja.
PRA on löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja
eteneminen vaihtelevat liittyen ko. PRA-muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy
vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja
pelokkaaksi. Tämä johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. PRA:han ei ole hoitoa,
mutta tutussa ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erittäin hyvin. Diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. (Lähde: Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari
Jalomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto).
Patellaluksaatio

Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Jalka-asento on
virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat.
Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka.
Vika on periytyvä. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloa myös ympäristö muokkaa.
Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Patellaluksaatio on synnynnäinen ja jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. I - asteen luksaatiot
ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut
pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen). IV - asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen
vika. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena saatu tulos välttämättä ole lopullinen.
Huomioithan, että patellaluksaatiotutkimus ei kerro koiran riskistä sairastua ristisideongelmaan.
Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Jos tämä ei auta, patellaluksaatiota voidaan hoitaa kirurgisesti. Leikkausmenetelmiä on useita. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono.
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Muutamat rodut kuuluvat patellaluksaation osalta PEVISA:aan.
Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa. Luksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen (tai molempia):

0

Polvilumpio ei luksoidu.

Aste 1

Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja patella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu tsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla lievästi kiertynyt.

Aste 2

Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio luksoituu polvea
koukistettaes-sa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy poissa telaurasta kunnes se asetetaan takaisin
paikoilleen. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin (pienet koirat).

Aste 3

Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen. Sääriluun
yläosa on kiertynyt jopa 30–60 astetta.

Aste 4

Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun yläosa kiertynyt
jopa 90 astetta.

Lähde: Kennelliitto, ELT Anu Lappalainen)
Taulukko 14: Patellaluksaatio tilasto lausuntovuodet 2009-2018

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat
Sydänsairaudet

Coton de tuléarien kuolintilasto osoittaa, että sydänsairaudet ovat kolmanneksi suurin kuolinsyy rodussa. Vuosien 20092018 aikana sydänsairauteen kuolleet coton de tuléarit yhtä yksilöä lukuunottamatta ovat iältään 7-17 vuotiaita ja kuolinsyydiagnoosiksi on merkitty sydänsairaus. Sydänsairaus on määritelty sydämen vajaatoimintana ainoastaan yhdellä
neljän kuukauden ikäisenä kuolleella coton de tuléarilla. Suositellaan jalostukseen käytetyillä koirilla sydämen auskultaatiotutkimuksen teettämistä.
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Sydänauskultaatio

Auskultaatiotutkimus on käyttökelpoinen ja yksinkertainen, mutta karkea seulontatesti. Jos rodulla tiedetään esiintyvän
tiettyä, sivuääntä aiheuttavaa sydänsairautta, voidaan auskultaatiotutkimusta käyttää rodulla seulontatestinä kyseiselle
sairaudelle. Näitä sairauksia ovat muun muassa läppärappeuma (myksomatoottinen läppärappeuma, hankittu) sekä
synnynnäisistä sydänsairauksista esimerkiksi aortan ja keuhkovaltimon ahtaumat.
Auskultaatiolla selvitetään, onko koiralla sivuääni. Sivuääni liittyy moniin sydänsairauksiin, kuten hankittuun läppärappeumaan ja synnynnäisiin sydänsairauksiin. Sivuäänen perusteella ei kuitenkaan voida määrittää, mistä sydänsairaudesta on kyse, vaan tällöin yleensä suositellaan jatkotutkimuksena sydämen ultraäänitutkimusta.
Dilatoivassa kardiomyopatiassa ei välttämättä ole kuultavissa sivuääntä. Sivuääni voi liittyä myös muihin sairauksiin tai
olla hyvänlaatuinen (ei liity sydänsairauksiin). Tällaista sivuääntä kutsutaan fysiologiseksi sivuääneksi.
Sivuäänilöydökset

Sivuäänilöydökset arvioidaan seuraavasti: Sivuäänen ajallinen esiintyminen: systolinen, diastolinen tai jatkuva.
Sivuäänen maksimaalisen intensiteetin paikka: mitraalialue, pulmonaalialue, aortta-alue, trikuspidaalialue tai ei paikallistettavissa.
Sydämen sivuäänen aste ilmoitetaan seuraavasti:

Aste I
Aste II
Aste III
Aste IV
Aste V
Aste VII

Hyvin pehmeä sivuääni, jolla matala intensiteetti ja kuuluu vain rauhallisessa ympäristössä
Paikallinen pehmeä sivuääni, joka kuitenkin kuuluu välittömästi
Keskitasoinen sivuääni, kuuluu myös laajemmalta alueelta, omat sydänäänet kuultavissa
Voimakas sivuääni, joka kuuluu laajalta alueelta, omat sydänäänet peittyvät, ei liity palpaatiotrilliä
Voimakas sivuääni, johon liittyy palpaatiotrilli, ja joka on kuultavissa heti, kun stetoskooppi on lähellä
koiran rintakehää
Voimakas sivuääni, johon liittyy palpaatiotrilli, ja joka on kuultavissa jopa, kun stetoskooppi nostetaan
rintakehästä irti

Huomioitavaa

Auskultaatiotutkimukseen liittyen on huomioitava seuraavat seikat:
Jos sivuääni todetaan tutkimushetkellä, se
- ei kerro mikä sydänsairaus on kyseessä
- ei kerro kuinka vakava-asteinen sydänsairaus on
- ei kerro, onko kyseessä sydänsairaus vai fysiologinen sivuääni (ei sairaalloinen)
Jos tutkimushetkellä ei todeta sivuääntä, se voi tarkoittaa jotakin seuraavista:
- koiralla ei tutkimushetkellä ole sivuääntä aiheuttavaa sydänsairautta
- kyseessä on lievä sydänsairaus, jonka aiheuttama sivuääni on lievä, joten sivuääni ei välttämättä ole aina kuultavissa
- kyseessä on sydänsairaus, joka ei aiheuta sivuääntä (dilatoiva kardiomyopatia).
Auskultaatiotulokseen (etenkin lievissä sivuäänissä) vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa koiran mielentila,
stressaantuminen, ympäristönäänet ja auskultoija. (Lähde: Kennelliitto)
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Selkäsairaudet
Spondyloosi (Lähde: ELT Anu Saikku-Bäckström)

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta boksereilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi boksereilla (perinnöllisyys 0,42–0,62), joten sitä
voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla.
Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella, joten rinta- ja lannerangasta
otetut sivukuvat ovat riittäviä kartoituskuvaamisessa. Spondyloosin suositeltava kuvausikä boksereilla on 2 vuotta, jolloin
ikääntymismuutoksia ei vielä ole, mutta perinnölliset muutokset ovat ehtineet muodostua. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri-ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska 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.
Spondyloosia pidettiin pitkään koiralle merkityksettömänä oireettomana ikääntymismuutoksena. On kuitenkin havaittu,
että 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. Harvinaisempi lateraalinen eli nikamien sivuille muodostuva spondyloosi voi painaa hermojuuria ja aiheuttaa koiralle rajujakin oireita, kuten virtsan ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä tai halvausoireita.
Tällaisen tilanteen diagnosointi vaatii useimmiten röntgenkuvauksen lisäksi tietokonetomografia (CT) tai magneetti (MRI)
tutkimuksen. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu vaihtelee voimakkaasti yksilöittäin ja jopa vaikeaa spondyloosia
sairastava bokseri voi olla täysin oireeton, joten kartoituskuvaaminen on jalostuksellisesti tärkeää.
Spondyloosi on valitettavasti boksereilla jo niin yleistä, että pelkästään sen perusteella ei kannata koiraa sulkea pois jalostuksesta kuin vaikeissa tapauksissa, jotta jalostuskanta ei pienene liikaa. Spondyloosin periytymismekanismia ei tarkkaan
tiedetä, joten voidaan noudattaa yleistä vastaavanlaisten sairauksien jalostuksesta annettua suositusta: käytettäessä
spondyloosia sairastavaa koiraa pyritään etsimään sille partneri, joka on spondyloosivapaa (SP0) tai jolla on vain lieviä
muutoksia. Nuoren, keskivaikeaa (SP3) spondyloosia sairastavan koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan ja 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.
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.
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Arvostelussa käytettävä asteikko (1.6.2013 alkaen):

SP0
SP1

puhdas
lievä

SP2

selkeä

SP3
SP4

keskivaikea
vaikea

Ei muutoksia
Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä korkeintaan 3
nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä.
Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita
korkeintaan 2 nikamavälissä.
Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3–7 nikamavälissä.
Edellisiä vakavammat muutokset

Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1–13) sekä lannenikamat (1–7) ja ristiluu.
Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 5 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.
Välimuotoinen lanne-ristinikama (Lähde: ELT Anu Lappalainen, Helsingin yliopisto)

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen
nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että
ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai
ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen
oikealla ja vasemmalla puolella tai epäsymmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero.
Diagnoosi tehdään usein lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta
(”ylhäältäpäin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8
(L8) tai 6 (L6) lannenikamaa. L8 eli lumbarisaatio tarkoittaa että ristiluun 1. nikama on muodoltaan lannenikama ja L6
(sakralisaatio) tarkoittaa, että 7. lannenikama on muodoltaan ristinikama.Tämä on yksi LTV:n muoto ja se toteamiseen tarvitaan sekä rinta- ja lannerangan sivusuunnassa otetut röntgenkuvat. Lannerankakuvassa tulee näkyä koko ristiluun alue.
LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla, ja ainakin saksanpaimenkoirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on tutkimustietoa. LTV
altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa
tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pärjäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on
epävarma.
LTV:stä voi saada lausunnon 12 kuukautta täyttänyt koira.
LTV Arvostelussa käytetty asteikko:

LTV0
LTV1
LTV2
LTV3
LTV4

Ei muutoksia
Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2)
Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama
Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
6 tai 8 lannenikamaa
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LTV-muutosten yleisyydestä eri roduissa ei juurikaan ole vielä tietoa. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta suosittelee jättämään oireilevat koirat pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta LTV1–LTV4 - tuloksen
saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.
Nikamaepämuodostumat (Lähde: ELT Anu Lappalainen, Helsingin yliopisto)

Selkärangan nikamien epämuodostumia (vertebral anomaly, VA) esiintyy useilla koiraroduilla. Niin sanotuilla "korkkiruuvihäntäisillä" roduilla (bostoninterrieri, englanninbulldoggi ja ranskanbulldoggi) saattaa koko selkäranka olla korkkiruuvihäntään liittyen epämuotoinen. Myös mopsi kuuluu perinteisesti tähän brakykefaalisten (lyhytkalloisten) rotujen joukkoon, vaikka sen häntä on eri tavalla kierteinen. Näillä koirilla yleisimpiä nikaman kehityshäiriöitä ovat erimuotoiset puolinikamat (hemivertebra) ja perhosnikamat (nikama, joka selällään otetussa kuvassa muistuttaa muodoltaan perhosta).
Spina bifida (selkärankahalkio) on tila, jossa nikaman katto ei ole sikiönkehityksen aikana sulkeutunut ja selkäydin tai sen
kalvot ovat ilman nikaman luista suojaa. Myös häntä ja ristiluu ovat em. roduilla muodostuneet epämuodostuneista
nikamista, minkä takia häntä on epämuodostunut, hyvin lyhyt ja jäykkä. Kipuja tai neurologisia ongelmia esiintyy, jos
epämuodostuneet nikamat painavat selkäydintä. Tällainen selkä on myös normaalia alttiimpi tapaturmille. Hännän
epämuodostumat voivat aiheuttaa virheasennon, joka voi johtaa ulostamisvaikeuksiin tai ihovaurioihin. On todennäköistä, että kaikilla em. tyyppisillä koirilla esiintyy epämuodostuneita nikamia, mutta niiden määrä ja muoto vaihtelevat eri
yksilöillä.
Nikamien epämuodostumista voi saada lausunnon 12 kuukautta täyttänyt koira.
VA Arvostelussa käytetty asteikko:

VA0
VA1
VA2
VA3
VA4

normaali Ei muutoksia
lievä 1–2 epämuodostunutta nikamaa
selkeä 3–4 epämuodostunutta nikamaa
keskivaikea 5–9 epämuodostunutta nikamaa
vaikea 10 tai useampi epämuodostunut nikama

Kondrodystrofisten rotujen selkänikamien välilevyjen rappeutuminen ja välilevykalkkeutumat
ELT Anu Lappalainen, Helsingin yliopisto
Kondrodystrofisilla koiraroduilla on mutaation aiheuttama raajojen pitkien luiden kasvuhäiriö, minkä johdosta näillä koirilla on tyypillinen pitkänomainen ulkomuoto ja lyhyet ja käyrät raajat. Kondrodystrofisia koirarotuja ovat esimerkiksi mäyräkoirat, kiinanpalatsikoira, welsh corgi ja skyenterrieri. Mutaatioon liittyy taipumus selkänikamien välilevyjen varhaiseen
rappeutumiseen (intervertebral disc disease, IDD), joka alkaa jo ensimmäisen elinvuoden aikana.
Rappeutuneet välilevyt ovat alttiita vaurioille ja seurauksena on mäyräkoirahalvauksena tunnettu välilevytyrä. Sen oireet
voivat vaihdella muutaman päivän kestävistä selkäkivuista täydelliseen takajalkojen halvaantumiseen. Jos välilevytyrä on
kaularangan alueella, oireina ovat voimakas kaulan alueen kipu ja joskus etu- ja takajalkojen halvausoireet. Tyypillisin
sairastumisikä on 4–5 vuotta.
Osalla koirista on oireita vain kerran, mutta toisilla ne uusiutuvat. Usein selkäkivut (esimerkiksi liikkumis- tai hyppäämishaluttomuus) edeltävät halvausoireita ja siksi omistajan on syytä suhtautua myös lieviin oireisiin vakavasti.
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Selkäkivut sekoitetaan usein myös mahakipuihin. Lieviä oireita hoidetaan levolla ja tarvittaessa lepoon yhdistetään kipulääkkeet. Toistuvien tai jatkuvien kipujen ja halvausoireiden suositeltu hoito on leikkaus, jossa selkäydintä painava tyräytynyt välilevymateriaali poistetaan. Mäyräkoirahalvauksen ennuste on useimmiten hyvä, mutta toipuminen vakavasta
halvauksesta voi kestää pitkään.
Kondrodystrofisilla roduilla pitkälle rapeutuneet välilevyt voivat kalkkeutua. Kalkkeutumistaipumuksella on perinnöllinen
tausta ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys sairastumisriskiin. Koirista, joilla ei ole yhtään kalkkeutunutta
välilevyä, vain harvat sairastuvat. Kalkkeutuneet välilevyt näkyvät röntgenkuvissa, mikä mahdollistaa sairauden vastustamisen röntgenseulonnan avulla. Tutkimuksissa on todettu, että välilevyt kalkkeutuvat kahteen ikävuoteen mennessä.
Osa kalkkeutumista voi myöhemmin kadota ja siksi röntgenkuvauksen suositeltu ikä on 24–42 kuukautta. Sairauden
vähentämiseksi tulisi jalostuksessa suosia koiria, joilla on mahdollisimman vähän kalkkeutuneita välilevyjä.
IDD:stä voi saada lausunnon 24 kuukautta täyttänyt koira.
IDD Arvostelussa käytetty asteikko:

IDD0
IDD1
IDD2
IDD3

puhdas Ei muutoksia
lievä 1–2 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä
keskivaikea 3–4 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä
vaikea 5 tai enemmän osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä

19.9.2017 artikkelia tarkennettu koiran VA-tulosten osalta.
6.8.2019 artikkelia tarkennettu LTVn osalta.

Taulukko 15: LTV Välimuotoinen lanne-ristinikama

Arvostelussa käytetty asteikko:
LTV0
LTV1
LTV2
LTV3

LTV4
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Ei muutoksia
Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2)
Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama
Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
6 tai 8 lannenikamaa
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Taulukko 16: VA Nikamien epämuotoisuus (Vertebral Anomaly)

Arvostelussa käytetty asteikko:
VA0
VA1
VA2
VA3
VA4

Normaali
Lievä
Selkeä
Keskivaikea
Vaikea

Ei muutoksia
1-2 epämuodostunutta nikamaa
3-4 epämuodostunutta nikamaa
5-9 epämuodostunutta nikamaa
10 tai enemmän epämuuodostunutta
nikamaa

Taulukko 17: SP Spondyloosi (Spondylosis Deformans)

Arvostelussa käytetty asteikko:
SP0 Puhdas
SP1 Lievä

Ei muutoksia.
Todetaan enintään 3mm piikkejä korkeintaan
neljässä nikamavälissä tai yli 3mm piikkejä
korkeintaan kolmessa nikamavälissä tai saareke
korkeintaan kahdessa nikamavälissä.
SP2 Selkeä
Todetaan siloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan
kahdessa nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita
korkeintaan kahdessa nikamavälissä.
SP3 Keskivaikea Todetaan siloittumia (täysiä tai vajaa) ja/tai suuria
saarekkeita 3-7 nikamavälissä.
SP4 Vaikea
Edellisiä vakavammat muutokset.

Taulukko 18: IDD Kalkkeutuneet välilevyt (Intervertebral Disc Disease)

Arvostelussa käytetty asteikko.:
Marraskuusta 2016 lähtien on Coton de tuléarille saatu Kennelliitton
viraliset IDD lausunnot)

(

IDD0
IDD1
IDD2
IDD3
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Puhdas
Ei muutoksia
Lievä
1-2 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä.
Keskivaikea 3-4 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä.
Vaikea
5 tai enemmän osittain tai kokonaan
kalkkeutunutta välilevyä.
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IDD Kalkkeutuneet välilevyt (Intervertebral Disc Disease)

Alla oleva taulukko sekä IDD selkäkuvatuista että IVDD geenitestatuista coton de tuléareista (31.8.2019). Taulukosta
on nähtävissä, missä määrin selkäkuvausten IDD tulokset ja IVDD geenitestit vastaavat tai eriävät toisiaan.
Taulukko 19:

Taulukko 20: Spondyloositilasto lausuntovuodet 2009-2018
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Coton de tuléar rotuisten koirien selkäsairaudet ja selkäsairauksien vuoksi lopetetut koirat ovat herättäneet laajaa kes
kustelua sosiaalisen median coton de tuléar ryhmässä jo pidempään. Keskusteluissa esille tulleiden lopetettujen coton
de tulear koirien määrä ei kuitenkaan näy kuolinsyytilastoissa samassa mittasuhteessa kuin, mitä se saa keskustelua aikai
seksi. Koiranetin mukaan vuosina 2009 2018 on coton de tuléareja kuollut tai lopetettu selkäsairauksien vuoksi 23 yksi
löä, mikä on 5,5 kaikista kuolinilmoituksista. Välilevytyrän mäyräkoirahalvaus osuus kaikista ilmoitetuista kuolinsyistä
on 3,7 . Koirilla on monia erilaisia selkäsairauksia, joita tänä päivänä hoidetaan melko paljon, joko leikkaamalla tai kon
servatiivisesti.
-

-

-

-

%

(

)

%

-

Lyhyiden raajojen genetiikka ja yhteys nikamavälilevysairauteen (IVDD)

Kotikoirissa on raportoitu kaksi lyhyempiin raajoihin liittyvää mutaatiota. Molemmat mutaatiot koostuvat kopioituneesta
osasta koiraeläinten FGF4 geeniä FGF4 retrogeeni joka on sijoittunut kahteen poikkeavaan sijaintiin perimässä yksi
kopioista on sijoittunut kromosomiin 12 CFA12 FGF4 insertion ja toinen kromosomiin 18 CFA18 FGF4
insertion .Löytämisestään vuonna 2009 lähtien retrogeenin lisäys CFA18:n on yhdistetty kondrodysplasiaan, joka on
eräs suhteettoman kääpiökasvuisuuden muoto mikä määrittelee esimerkiksi mäyräkoirien, bassettien ja corgien äärim
mäisen lyhyet raajat. Kahdeksan vuotta myöhemmin Brownin ja muiden suorittama tutkimus tunnisti toisen retrogeenin
syötön kromosomiin CFA12 mikä oli yhtälailla yhdistettävissä koirien lyhytraajaisuuteen. Toisin kuin kromosomin
CFA18 FGF4 lisäys, joka näyttäisi olevan osallisena vain lyhempien raajojen suhteen, CFA12 :n lisäys on yhdistetty myös
kasvaneeseen IVDD:n riskiin, jonka aiheuttaa ennenaikainen välilevyjen rappeutuminen ja kalkkeutuminen jota kutsu
taan yleisesti kondrodystrofiaksi. Kaikkein lyhytraajaisimpien koirarotujen havaittiin perivän usein molemmat mutaatiot,
josta seuraa niiden pienikokoisuus ja kasvanut IVDD:n riski. Taudin paremman ymmärtämisen lisäksi geenitestit tarjoavat
joidenkin rotujen kasvattajille mahdollisuuden olla käyttämättä IVDD:n riskiä kasvattavaa CFA12 FGF4 kantajien yhdis
telmää ja käyttää sen sijaan jalostukseen CFA18:n kantajia, jota johtaa edelleen lyhytraajaisiin jälkeläisiin ilman kas
vanutta IVDD:n riskiä.
-

(

-
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Tyypin II IVDD

IVDD ilmenee rappeumamuutoksina jotka heikentävät välilevyjen rakennetta ja mahdollistavat niiden ulkonemisen
selkäydintä vasten. On kuitenkin tärkeää erottaa IVDD:n tyypit toisistaan jotta voidaan tunnistaa tyyppi, joka on sidoksissa
lyhyisiin raajoihin.Kaikkien vanhempien koirien tiedetään voivan sairastua välilevyrappeumaan joka tunnetaan nimellä
Hansen tyyppi II. Se on krooninen välilevynrappeuma joka yhdistetään kaikille koirille muodostuviin ikään liittyviin
rappeumiin vaikka kaikki koirat eivät ilmennäkään tyyppi II IVDD:n kliinisiä merkkejä ja se on eritoten yleinen suurem
pien rotujen yhteydessä. Tyypin II IVDD:ä sairastaville koirille kehittyy ruston heikkenemistä ja välilevyn pullistumia jotka
painavat selkäydintä. Tämä johtaa kipuihin ja neurologisiin oireisiin. Joillekin sairastuneet koirat saavat pysyviä
neurologisia oireita kroonisten varioiden takia joka johtaa epänormaaliin kävelyyn tai vaikeuksiin nousta makuu
asennosta.Tämän tyyppinen selkäydinrappeuma on krooninen ja saattaa pahentua iän myötä. Akuutit taudin pahene
miset voivat aiheuttaa huomattavaa kipua ja elämänlaadun heikkenemistä.
(

)

-

-

-

Koirien tämän tyyppistä tautia hoidetaan usein levolla, tulehdus tai opioidikipulääkkeillä sekä lihasrelaksanteilla, mitkä
parantavat koiran oloa ja mahdollistavat kivuttoman liikkumisen. Nämä akuutit taudin puhkeamiset ilmenevät usein
koiran loppuelämän ajan.Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeen hoitaa sairastunutta koira pitkäaikaisella terapialla.
Vaikka tyypin II IVDD:ä kärsivät koirat saattavat tuntea olonsa epämukaviksi ja saada välilevyn pullistumasta johtuvia
neurologisia oireita, korkeintaan pienessä määrässä tapauksia esiintyy kliinisesti huomattavaa pullistumaa ja kirurgisia
toimenpiteitä vaativaa elämänlaadun heikkenemistä esiintyy vain hyvin harvoin. Vaikka perimällä todennäköisesti on
vaikutusta siihen miten varhain ja miten vakavasti tauti esiintyy, sitä pidetään yleisesti kaikille roduille normaalina ikään
liittyvänä sairautena, eikä sitä yhdistetä lyhyisiin raajoihin.
-
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Tyypin I IVDD

Hansen tunnisti myös toisen, vakavamman IVDD tyypin joka tunnetaan nimellä Hansen Tyyppi I. Se esiintyy keskimäärin
nuoremmissa koirissa kuin Tyypin II IVDD ja sen on havaittu olevan yleisempi lyhytraajoisten koirarotujen parissa jotka
perivät FGF4-retrogeenin lisäyksen kromosomissa CFA122,3. Tyypin I IVDD:n tunnusmerkkinä on ensimmäisen
ikävuoden aikana alkava välilevyjen rappeutuminen, missä välilevyjen kudos rappeutuu, kalkkeutuu ja korvautuu
toisenlaisella kudostyypillä (tunnetaan rustometaplasiana). Valitettavasti välilevyjen aikainen rappeutuminen ei kasvata
pelkästään nuorena alkavan IVDD:n riskiä vaan myös välilevyn kudosta selkäydinkanavaan työntävän tyrän, joka
aiheuttaa usein vakavaa kipua, tulehdusta, verenvuotoa ja neurologisia ongelmia kuten osittaisen tai täydellisen halvautumisen. Näin vakavia välilevyn repeämiä pidetään yleensä välitöntä kirurgista hoitoa vaativina, jolloin selkäytimeen
kohdistuvaa painetta helpotetaan pysyvien selkäydinvammojen ja siitä johtuvien tuntoaistin ja liikuntakyvyn alenemisen
rajoittamiseksi. Joissain tapauksissa koiran hoitoennuste on niin heikko että eutanasia on tarpeen. Tämän takia
geenimuunnoksen löytäminen otettiin vastaan innostuneesti ja suurin odotuksin koirankasvattajien keskuudessa, koska
tämä löytö oli ensiaskel geenitestin kehittämisessä joka auttaisi Tyyppi I IVDD:n poistamiseen heidän koiriensa
sukulinjoista. Joidenkin koirarotujen suhteen meidän täytyy kuitenkin hillitä odotuksiamme testin mahdollisuuksien
suhteen.
Jalostussuositukset IVDD:n suhteen

Molemmat geenien lisäykset yhdistyvät lyhyisiin raajoihin dominantteina, mikä tarkoittaa että koiran tarvitsee saada vain
toinen geenilisäyksista yhdeltä vanhemmista periäkseen lyhyet raajat ja koirat jotka perivät molemmat geenilisäysvariantit kromosomeissa 12 ja 18 ilmentävät kaikkein äärimmäistä muotoa raajojen lyhytkasvuisuudesta. Täytyy
kuitenkin ottaa huomioon että CFA12 lisäyksen mutaatio johtaa lyhytraajaisuuteen additiivisesti, missä raajojen pituus
lyhenee sitä enemmän mitä useampia kopioita mutaatiosta on. Tyypin I IVDD:n CFA12 FGF4:n liittyvä riski periytyy
myöskin dominoivasti, mutta epätäydellisesti. Tämä tarkoittaa että jotkin CFA12 FGF4 lisäyksen perineistä koirasta ei
koskaan kehitä Tyyppi I IVDD:n kliinisiä oireita. Asianmukaisten jalostuspäätösten koskien koiria jotka ovat perineet
CFA12 FGF4 geenilisäyksen täytyy ottaa huomioon mahdollinen geneettisen monimuotoisuuden kaventuminen mikäli
mutaation omaavien koirien ei annettaisi lisääntyä, kuin myös lyhytraajaisen ulkomuodon menettäminen, mikä on
määrittelevä tekijä joillain roduilla. Roduilla joiden tiedetään perivän molemmat lyhytraajaisuuteen yhdistettävät
geenimutaatiot, kasvattajat voivat mahdollisesti käyttää geenitestien tuloksia välttämään jalostuksessa kondrodystrofiaa
ja välilevyrappeumaa aiheuttavaa mutaatiota pienentääkseen selkäsairauden riskiä ja ja säilyttämään lyhytraajainen
ulkonäkö. Molempien mutaatioiden ilmenemistiheys kuitenkin vaihtelee eri rotujen välillä tämä jalostusstrategia ei
välttämättä ole toimiva. Esimerkiksi erittäin lyhytraajaiset rodut (esim. bassetit, mäyräkoirat ja corgit) saavat yleensä
piirteensä sekä CFA12 että CFA18 FGF4 geeneistä. Siksi jommankumman geenimutaation hävittäminen hyvin lyhytraajaisista roduista voi johtaa pentueisiin joiden raajat ovat pidemmät kuin rotumääritelmä sallii.
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Autoimmuunisairaudet

Coton de tuléareilla on esiintyneet autoimmuunisairaudet mm. IMHA, Juveniili selluliitti, diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta, suolistosairaudet ja reuma.
Tapausten täsmällisestä määrästä rodussa ei jalostustoimikunnalla ole tietoa, sillä ilmi tulleet sairastumiset ovat suurimmaksi osaksi yksittäisiä tapauksia. Koiranet -jalostustietokannan kuolinsyytilastossa (04.11.2019) immunologisista
sairauksista johtuvia kuolinsyitä on rekisteröity 2009-2018 yksi Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA, AIHA tapaus.
Autoimmuunisairauksien ennalta ehkäisemisessä tärkein rooli on koirien jalostuksessa. Autoimmuunisairauksista
riippuen, ne puhkeavat yleensä koiran aikuisiässä, ja joskus ne puhkeavat vasta myöhemmällä iällä, jolloin on hyvin
todennäköistä, että koiraa on jo ehditty käyttää jalostukseen tietämättä mitään sen sairastamasta taudista. Autoimmuunisairautta potevaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä myöskään toistaa yhdistelmiä, jotka ovat tuottaneet
sairaita pentuja. Tapaus- ja sairauskohtaisesti on tarpeen miettiä, onko myös sairastuneen yksilön vanhemmat, sisarukset
tai jälkeläiset tarpeen siirtää pois jalostuksesta. Kahta koiraa, joilla on autoimmuunisairauksia lähisuvussa, ei myöskään
tulisi yhdistää jalostuksessa. Sairastuneen yksilön sukulaisten jalostuspäätöksissä tulee ottaa huomioon tautiriskiä
kantavien linjojen välttäminen. Yhdistelmät tulee valita siten, että niillä on pienempi sukusiitosaste kuin sairautta
kantavasta suvusta olevalla vanhemmallaan. Mitä lähempänä sairastunut sukulainen on jalostukseen käytettävää yksilöä,
sitä tarkemmin tulisi nämä seikat ottaa huomioon.
Jos koira on tuottanut useita autoimmuunisairauksista kärsiviä jälkeläisiä, useista eri yhdistelmistä, on sen jalostuskäytöstä syytä luopua. Jos on olemassa riski, että koiralle voi kehittyä autoimmuunisairauksia (sisarukset tai jälkeläiset
sairastuneet), on viisasta pitää koira pois jalostuksesta, kunnes se on 3–4 -vuotias, ja voidaan olla melko varmoja, ettei sille
enää näitä sairauksia puhkea.
Atopiat ja allergiat

Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle on
perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen vaiva,
joka on kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka- aineallergia on koiralla atopiaa huomattavasti harvinaisempaa.
Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii ruokaaineallergiasta, jolloin koiralla on yleensä myös ruuansulatuskanavan oireita
(ilmavaivat, ripuli). (Lähde: ELL Nina Mahlanen)
Atooppista tai allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 3 vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia.
Koira reagoi ihollaan ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten esiintymisestä on päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste.
Atopialle tyypillistä on, että oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat
heti alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi.
Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen sekä ohut tai
jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on voimakkainta, iho paksunee jatkuvan raapimisen ja kalvamisen seurauksena sekä tummuu. Muutokset paikallistuvat naamaan (huulet ja silmien ympärys), korviin, tassuihin, jalkoihin, leukaan ja
vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, esim.
ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon iho-oireista.
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Hyperoksaluria, PH 1

Coton de tuléarilta on löydetty geenimutaatio, joka aiheuttaa pikkupennuilla kuolemaan johtavan aineenvaihduntasairauden. Sairautta kutsutaan hyperoksaluriaksi. Geenimutaatio löydettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa
vuonna 2011. Hyperoksaluria on perinnöllinen aineenvaihduntahäiriö, jossa elimistö ei pysty poistamaan oksalaattia.
Oksalaatti kertyy kalsiumoksalaattina elimistöön ja varsinkin munuaisiin, jonka seurauksena kehittyy munuaisten
toiminnanvajaus. Munuaisten toimintavajaus kehittyy jo ennen pentujen luovutusikää.
Sairaus periytyy resessiivisesti eli peittyvästi, ja molempien vanhempien on siten kannettava viallista geeniä, jotta osa
pennuista sairastuisi. Tämä tarkoittaa, että kahden kantajan pentueissa keskimäärin neljännes pennuista sairastuu.
Kantajan ja ei-kantajan yhdistelmissä osa pennuista on terveitä ja osa kantajia. Geenivirheen toteaminen on
mahdollistanut geenitestin kehittämisen tälle rodulle. Sairaiden pentujen syntyminen on helppo estää, kun ei yhdistetä
kahta kantajaa keskenään.

CMR eli koiran multifokaali verkkokalvon sairaus

CMR eli Canine Multifocal Retinopathy eli ”koirien multifokaali verkkokalvon sairaus” on geenimutaatiosta johtuva sairaus, joka voi johtaa verkkokalvon surkastumaan. Verkkokalvon surkastuma on synnynnäistä, ja se voidaan todeta geenitestillä. Sairaudella näyttää olevan yhtenäinen taudinkuva niissä roduissa, missä se esiintyy. CMR-periytyy autosomaalisesti resessiivisesti ja voi johtaa koiran sokeutumiseen.
CMR:n geenitestin avulla ovat kasvattajat voineet huomioida jalostuskäytössä olevien yksilöiden CMR-statuksen
jalostusvalintoja tehdessään. CMR:n on todettu olevan yksi yleisimmistä rodussamme esiintyvistä silmäsairauksista.
Suositeltavaa on, että geenitesti tehdään ainakin toiselle vanhemmalle ja sen tuloksen on oltava “Terve”.
Etujalkojen kiertyneisyys, osteokondrodysplasia (Kondrodysplasia)

Kondrodysplasia tarkoittaa suomennettuna lähinnä virhettä kasvuruston kehityksessä. Joskus nimenä on osteokondrodysplasia, joka kuvaa ehkä tilannetta paremmin, eli kasvuruston luutumisprosessissa on häiriö, jonka takia kasvulinja
sulkeutuu liian aikaisin ja aiheuttaa pituuskasvun häiriön ja luiden käyristymistä tai pituuskasvun ennenaikaista loppumista.
Dysplasia on yleisnimike kaikenlaisille kasvuhäiriöille. Joillain roduilla tällainen jalkojen lyheneminen on jalostukselliseti
toivottu ominisuus ja rotuja kutsutaan kondrodystrofisiksi. Kyynärpään dysplasiat (CED = canine elbow dysplasia)
aiheutuvat luiden käyristymisestä johtuvista nivelen rakenteen muutoksista.
Nivelrako voi olla epätasainen, siinä on pykälämuodostusta, eli olka-, värttinä- ja kyynärluut eivät asetu tasaisesti toisiaan
vasten muodostaessaan kyynärniveltä. Tällaiset muutokset voivat aiheuttaa kipua kasvuvaiheessa tai myöhemmin ja
alueelle voi alkaa muodostua nivelrikkoa. (Lähde www.offa.org/stats). Koiraa, jolla on luuston tai nivelten kasvuhäiriö, ei
tule käyttää jalostukseen. Vakavasti käyräraajaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen ja lievästi käyräraajaisia koiria ei
suositella yhdistettävän jalostuksessa.
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Legg-Perthes

Legg-Perthesin tauti tunnetaan myös nimillä Legg-Calve-Perthes ja reisiluun pään avaskulaarinen (verisuoneton) tai
aseptinen (steriili) kuolio. Tautia tavataan lapsilla ja koirilla, röntgenlöydökset ja histologinen kuva ovat molemmilla
samanlaiset. Koirilla suurin osa tapauksista on toispuoleisia ja sairautta tavataan etenkin monilla terrieri- ja
kääpiökoiraroduilla, mutta myös muilla pienillä roduilla. Tautia esiintyy yhtä paljon uroksilla ja nartuilla. Taudin syy on
tuntematon, mutta muutokset johtuvat reisiluun pään verenkierron häiriöstä, joka johtaa luun kuolioitumiseen. LeggPerthesin tauti on perinnöllinen ja sen on epäilty periytyvän autosomaalisesti väistyvästi ainakin manchesterinterriereillä,
yorkshirenterriereillä, kääpiövillakoirilla, kääpiöpinsereillä ja mopseilla. Oireet alkavat 4-11 kuukauden iässä takajalan
ontumana. Ontuminen on aluksi lievää ja pahenee vähitellen. Joskus ontuminen havaitaan äkillisesti tapaturman
yhteydessä. Koira aristaa lonkkanivelen taivutusta ja nivelen liikerata on rajoittunut. Jos ontuminen on jatkunut
pidempään, jalassa on havaittavissa sen käyttämättömyydestä johtuva lihaskato. Molemminpuolisessa taudissa
ontuminen voi olla vaihtelevaa tai jatkuvasti pahempaa toisessa jalassa. Koiran rotu yhdistettynä tyypillisiin oireisiin antaa
aiheen epäillä Legg-Perthesin tautia. Diagnoosi voidaan varmistaa röntgenkuvauksen avulla. Oireiden alkaessa
röntgenmuutokset ovat jo näkyvissä, mutta ne voivat olla vähäisiä ja muutosten näkymisen edellytyksenä on
hyvälaatuiset röntgenkuvat. Röntgenlöydöksiä ovat reisiluun päässä olevat röntgenharvat pesäkkeet, lyhentynyt ja
paksuuntunut reisiluun kaula, litistynyt ja epätasainen reisiluun pää ja leventynyt nivelrako. Legg-Perthesin taudin hoito
on kirurginen. Leikkauksessa reisiluun pää ja kaula poistetaan. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on tärkeää, jotta koira
alkaa käyttää jalkaansa kunnolla ja heikentyneitä lihaksia saadaan vahvistettua. Hoitamattomaan niveleen kehittyy
nivelrikko ja koira jää ontuvaksi. Legg-Perthesin tautia on tullut jalostustoimikunnan tietoon cotoneilla 19 tapausta.
Tautiin sairastunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen (Lähde: Anu Lappalinen, Suomen Kennelliitto).

Lähde: https://dogswithleggperthesdisease.wordpress.com

(
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Rodussa on tällä hetkellä melko paljon kierteisiä eturaajoja. Koirilla on kierteisyyttä kyynärvarressa. Usein myös käpälät
ovat kääntyneet ns. ranskalaisittain eli sivulle ja ulospäin. Monilla koirilla eturaajojen ranteiden väli on myös ahdas
(ranteet lähellä toisiaan, jopa lähes yhdessä). Coton de tuléareilla tavataan myös ulkonevia kyynärpäitä. Ulkokierteiset
eturaajat ja ulkonevat kyynärpäät ovat vakava virhe rodussa.
Jalostusvalinnoissa etujalkojen suoruuteen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Rodussa ilmenee kintereiden
ahtautta, jopa pihtikinttuisia koiria. Rotumääritelmä mainitsee nämä vakavina virheinä.

Lonkkaniveldysplasia, HD

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se
voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit,
mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana.
Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine,
joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen.
Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.
Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian
ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.
Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. Oireet voidaan
huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä.
Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua
kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä.
Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Vanhemmilla nivelrikkoisilla
koirilla oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.
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Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. Ylipaino pahentaa
oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston
kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja, kuten esimerkiksi lantion häpyluun lämpöluudutus , on myös olemassa.
Huomioithan, että kirurgisesti hoidettua koiraa ei saa käyttää jalostukseen ja se tulisi siirtää EJ- rekisteriin.
Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla lonkkien röntgenkuvaukseen. Lonkkanivelen kasvuhäiriön
periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuva jalostusvalinta johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista eikä
lonkkavikaisia koiria käytetä. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan
huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden
vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen
edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. Lue lisää rotujen edistymisestä lonkkavian vastustamisessa.
Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa:

A ei muutoksia
Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja
on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).
B lähes normaali / rajatapaus
Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja Norbergin asteikko vetoasennossa lähellä 105°,
tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.
C lievä
Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa.
D kohtalainen (keskivaikea)
Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin 90°
(vain suosituksena). Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.
E vaikea
Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Nordbergin asteikko alle 90°, selvä
lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut
nivelrikkomuutokset.
Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran
ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.
Teksti: ELT Anu Lappalainen
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Taulukko 21: Lonkkaniveltilasto lausuntovuodet 2009-2018

Polven ristisidevammat

Etummaisen ristisiteen repeämä on yleisin (kaikkien) koirien ortopedisistä ongelmista ja ontuman aiheuttajista.
Ristisidevammojen taustalla on voimakas ponnistus ja jalan kiertyminen koiran liukastuessa tai kaatuessa. Myös nivelten
tulehdusmuutokset, osteokondroosi ja nivelrikkomuutokset altistavat ristisidevaurioille, jolloin ristiside pettää osittain ja
heikkenee pikkuhiljaa. Suurin osa ristisidevaurioista onkin juuri näitä. Ristisidevammalle altistaa suora polvikulmaus. Jos
toisen jalan ristiside pettää, pettää toisenkin jalan ristiside 50 % todennäköisyydellä vuoden sisällä. Osittaisessa vauriossa
ei polvessa ole havaittavissa merkittävää löysyyttä, mutta polvi aristaa selvästi. Joskus osittain vaurioitunut ristiside voi
parantuakin. Jos polvi on löysä ja kipeä, tulisi se viipymättä leikata. Lepo leikkaukseen saakka on erittäin tärkeää
kierukkavaurion estämiseksi. Jalostustoimikunnalla ei ole kerättyä tietoa polven ristisidevammojen laajuudesta rodussa.
Hiivatulehdukset

Coton de tuléareilla ilmenee jonkin verran hiivan aiheuttamia ongelmia iholla, korvissa ja tassuissa. Hiivan aiheuttamia
oireita ovat rapsuttelu ja alueen, kuten esim. tassujen, nuoleminen. Hiiva voi aiheuttaa tulehduksen ja se liitetään myös
turkin värjääntyminen niiltä kohdin, missä karva pysyy usein kosteana: tassut, mahanalus, kuono ja silmänaluset.
Taustekijänä hiivatulehduksille voi olla esim. allergia tai ongelma immuunipuolustuksessa.
Banderas Syndrooma, BNAt

Perinnölliset ataksiat eli pikkuaivoataksiat käsittävät heterogeenisen joukon sairauksia. Oireiden alkamisikä ja
etenemisnopeus vaihtelevat perinnöllisen ataksian muodosta riippuen. Oireet voivat alkaa pikkupennulla, nuoruusiässä
tai vasta muutaman vuoden iässä. Neonataalissa eli vastasyntyneen pikkuaivoataksiassa oireet alkavat varhain ja ovat
vakavia. Sairailla yksilöillä havaitaan oireita, kuten vakavia liikkumisvaikeuksia kahden viikon iästä alkaen. Tätä
pikkuaivoataksian muotoa on raportoitu coton de tuléar –rodulla. On syytä huomioida, että rodulla on raportoitu myös
toisenlaista, myöhemmällä iällä oireilemaan alkavaa pikkuaivoataksiaa (MyDogDNA).
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt
Taulukko 22: Kuolinsyytilasto vuosilta 2009-2018 (Taulukon lähde Koiranet 20.1.2021)

Taulukon lähde: Koiranet 20.1.2021)

(

Koiranet -jalostustietokannan mukaan suurimmat kuolinsyyt rodussa ovat järjestyksessään:

1.Vanhuus 23,80 %
2. Kuolinsyytä ei ilmoitettu 18,54 %
3. Kasvaimet 12,13 %
4. Sydänsairaus 7,78 %
5. Selkäsairaus 5,26 %
6. Tapaturma, liikennevahinko 5,03 %
Yhdistys suosittelee, että koiran omistajat tekevät kuolleesta koirastaan kuolinsyyilmoituksen Kennelliitolle, jotta tilastot
kuolisyistä olisivat paikkansa pitäviä.

4.3.4 Lisääntyminen
Taulukko 23: Pentuekoot vuosina 2009-2018

Coton de tuléareilla ei tiettävästi ole suuria ongelmia lisääntymisessä. Pentuekoot ovat keskimäärin 3,7 pentua.
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Uroksen jalostuskäyttö

56 vastausta

Astutustilanteessa uros

11 vastausta

Astutustilanteessa
narttu
42 vastausta

Lisäkysymykset
nartusta
78 vastausta
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4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
Coton de tuléaria ei ole listattu Kennelliiton rotukohtaisissa ohjeissa tarkkailtavaksi roduksi sairauksissa ja lisääntymis
ongelmissa altistavissa piirteissä.

-

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä
Yhdistyksen tekemien terveyskyselyiden perusteella coton de tuléar ei varsinaisesti ole terveydellisesti tai lisääntymisen
suhteen ongelmarotu. Terveyteen liittyviä haasteita, joiden kehittymiseen pystytään vaikuttamaan jalostusvalinnoilla ovat
mm. selkäsairaudet ja eturaajojen kehityshäiriöt. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti sydän ja polvivikojen esiinty
vyyden hillitsemiseen.
-

-

4.4. Ulkomuoto
4.4.1 Rotumääritelmä
Alkuperämaa: Madagaskar
Vastuumaa: Ranska, N:o 283 Hyväksytty: FCI 25.11.1999, käännös SKL FKK 5.4.2001
(

-

)

Käyttötarkoitus: Seurakoira.
Lyhyt historiaosuus: Rotu hyväksyttiin virallisesti vuonna 1970, mutta tuotiin Ranskaan jo paljon aikaisemmin. Tämä
madagaskarilainen tulokas saavutti nopeasti merkittävän aseman maan seurakoirien joukossa. Nykyisin se on levinnyt
kaikkialle maailmaan.
Yleisvaikutelma: Pieni, pitkäkarvainen seurakoira, jolla on valkoinen puuvillamainen karvapeite. Sen silmät ovat pyöreät ja
tummat. Ilme on eloisa ja älykäs.
Tärkeitä mittasuhteita: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 2 : 3. Pään pituuden suhde rungon pituuteen on 2 : 5.
Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 9 : 5.
Käyttäytyminen Luonne: Iloinen ja tasapainoinen, hyvin seurallinen ihmisten ja toisten koirien parissa, sopeutuu
erinomaisesti kaikenlaisiin elämänmuotoihin. Coton de tulearin luonne on rodun tärkeimpiä erityispiirteitä.
/

Pää: Lyhyt ja ylhäältä katsottuna kolmiomainen.
Kallo osa: Edestä katsottuna hieman kaareva, pituuteensa nähden melko leveä. Kulmakaaret ovat vain hieman erottuvat
ja otsauurre vähäinen. Niskakyhmy ja niskan kaari ovat tuskin havaittavat. Poskikaaret ovat hyvin kehittyneet.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Kuono osan jatke väriltään musta, ruskea sallitaan. Sieraimet ovat hyvin avoimet.Kuono osa: Suora.
Huulet: Ohuet, tiiviit ja kirsun väriset.
Hampaat Purenta: Hampaat ovat suorassa rivissä. Leikkaava, tasa tai tiivis käännetty leikkaava purenta. Kaikkien P1
hampaiden puuttuminen ei ole hylkäävä virhe, M3:illa ei ole merkitystä.
Posket: Litteät.
Silmät: Pyöreähköt, tummat, eloisat ja kaukana toisistaan. Silmäluomet ovat pigmentiltään mustat tai ruskeat kirsun värin
mukaisesti.
-

-

;

-

/

-
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Korvat: Riippuvat, kolmionmuotoiset, ylös kiinnittyneet, ohutkärkiset, poskenmyötäiset ja suupieleen ulottuvat. Korvien
karvapeitteen väri on valkoinen, jossa voi olla hieman vaaleanharmaata väriä valkoisten ja mustien karvojen sekoitus,
joka antaa vaaleanharmaan vaikutelman tai hieman vaaleankellertävää väriä valkoisten ja kellanruskeiden karvojen
sekoitus, joka antaa vaaleankellertävän vaikutelman .
Kaula: Lihaksikas, hieman kaareva ja sulavasti lapoihin liittyvä. Kaulan pituuden suhde rungon pituuteen on 1 : 5. Nahka
on pinnanmyötäinen, ei löysää kaulanahkaa.
(

)

(

)

RUNKO

Ylälinja: Selkälinja on hyvin loivasti kaareva. Koira on korkeuttaan pitempi.
Säkä: Vain hieman erottuva.
Selkä: Vahva ja hyvin loivasti kaareva.
Lanne: Hyvin lihaksikas. Lantio: Viisto, lyhyt ja lihaksikas.Rintakehä: Hyvin kehittynyt, pitkä ja kyynärpäiden tasolle
ulottuva. Kylkiluut ovat kaarevat.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa hieman, mutta ei liioitellusti.
Häntä: Alas, selkärangan jatkeeksi kiinnittynyt. Ulottuu levossa kintereiden alapuolelle, hännänpää on ylöspäin kääntynyt.
Koiran liikkuessa häntä kaartuu iloisesti selälle, hännän kärki on niskaa, säkää, selkää tai lannetta kohti.
Runsaskarvaisten yksilöiden hännänpää voi koskettaa lantion seutua.
”

”

RAAJAT

Eturaajat:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat pystysuorat.
Lavat ja olkavarret: Lavat ovat viistot ja lihaksikkaat. Lapa ja olkavarsi ovat suunnilleen yhtä pitkät ja niiden välinen
kulmaus on noin 120
Kyynärvarret: Kyynärvarsi ja olkavarsi ovat suunnilleen yhtä pitkät ja niiden välinen kulmaus on noin 120 . Kyynärvarret
ovat pystysuorat, yhdensuuntaiset, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset.
Ranteet: Jatkavat kyynärvarren linjaa.Välikämmenet: Vahvat, sivulta katsottuna vain hieman viistot.
Käpälät: Pienet ja pyöreät varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä päkiät pigmentoituneet.
°

°

;

;

Takaraajat:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat takaa katsottuna pystysuorat. Vaikka kannukset eivät ole toivottavat, niiden esiintyminen
ei ole virhe.
Reidet: Voimakaslihaksiset. Reiden ja lantion välinen kulmaus on noin 80
Sääret: Viistot jamuodostavat reiden kanssa noin 120 :n kulman.
Kintereet: Kuivat ja selväpiirteiset kinnerkulmaus on noin 160 .
Välijalat: Pystysuorat. Käpälät: Kuten etukäpälät.
Liikkeet: Vapaat ja vaivattomat, eivät kovin maatavoittavat. Koiran liikkuessa ylälinja pysyy kiinteänä liikkeet ovat vakaat.
°

°

;

°

;

Yleisvaikutelmaltaan coton de tuléar on pieni ja pitkäkarvainen seurakoira, jolla on valkoinen puuvillamainen karvapeite.
Coton de tuléarin olemuksesta tulisi näkyä heti rodun iloinen ja seurallinen luonne.
Coton de tuléarin tulee erottua selvästi havannankoirasta lhasa apsosta bolognesesta. Coton de tuléarin tulee olla
korkeuttaan pidempi, säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 2:3. Vaikka coton de tuléar on pieni koira, on se silti
luustokas verrattuna esim. maltankoiraan.
/
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Coton de tuléar on hieman korkeuttaan pidempi. Koirakannassa esiintyy myös yksilöitä, jotka ovat selkeästi korkeampiraajaisia.

Coton de tuléarin pään tulisi olla ylhäältä katsottuna kolmiomainen sekä lyhyt. Kallo-osan tulee olla edestä katsottuna
hieman kaareva ja pituuteensa nähden melko leveä. Kulmakaarien tulee olla vain hieman erottuvat ja otsauurteen
vähäinen, niskakyhmy ja niskan kaari tulevat olla tuskin havaittavat. Poskikaarien tulee olla hyvin kehittyneet.

Osalla koirista päät ovat liian voimakkaita ja pyöristyneitä sekä kuono-osa on lyhyt. Toisaalta tapaa myös koiria, joilla on
kapeita pitkiä päitä, myös kuono-osat ovat selvästi pitkiä. Kuono-osat ja leuat ovat myös kapeita, mikä osaltaan altistaa
hammasmuutoksiin (pienet olemattomat hampaat, hammaspuutokset, väärät purennat).
Rotumääritelmässä mainitaan vakavina virheinä liian mm. kapea kallo sekä epäsuhde kallon ja kuonon välillä.
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Eturaajojen tulee olla pystysuorat. Rodussa on tällä hetkellä melko paljon kierteisiä eturaajoja. Koirilla on kierteisyyttä
kyynärvarressa. Usein myös käpälät ovat kääntyneet ns. ranskalaisittain eli sivulle ja ulospäin. Monilla koirilla eturaajojen
ranteiden väli on myös ahdas (ranteet lähellä toisiaan, jopa lähes yhdessä). Coton de tuléareilla tavataan myös ulkonevia
kyynärpäitä. Ulkokierteiset eturaajat ja ulkonevat kyynärpäät ovat vakava virhe rodussa. Kasvattajien välinen yhteistyö
olisi tässäkin asiassa hyvin tärkeä.
Jalostusvalinnoissa etujalkojen suoruuteen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Rodussa ilmenee kintereiden ahtautta, jopa pihtikinttuisia koiria. Rotumääritelmä mainitsee nämä vakavina virheinä.
Hännän tulee rotumääritelmän mukaan olla alas, selkärangan jatkeeksi kiinnittynyt. Levossa koira laskee hännän alas,
mutta liikkeessä hännän tulee kaartua “iloisesti” selälle, hännän kärki niskaa, säkää, selkää tai lannetta kohti.
Rodussa on havaittu lisääntyneessä määrin tiukkoja häntiä, jotka ovat yleensä myös ylhäälle kiinnittyneitä. Osalla koirista
häntä ei koskaan nouse iloisesti kaartuen, osalla koirista häntä on huonosti kannettu, koska koira on epävarma.
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Coton de tuléarin lantio on lyhyt, viisto ja lihaksikas. Vaakasuora tai liian kapea lantio on virhe rodussa.

Rodun erityispiirteinä voidaan pitää turkkia, selkälinjaa sekä liikkeitä. Nykyään coton de tuléarien karvanlaaduissa ja
määrissä on eroavaisuuksia. Karvanlaadut ovat muuttuneet pehmeämmiksi ja vaativat suuremmin hoitoa. Lisäksi löytyy
selvästi niukkaturkkisia koiria, joille ei kasva kunnon karvapeitettä koskaan.
Coton de tuléareissa on myös koiria, jotka ovat hyvin turkikkaita, karva on paksua, hyvin tiheää ja sitä on paljon. Tämä
näkyy mm. siinä, että koiralta häviää rodunomainen malli sekä linjat.
Coton de tuléarin turkin ei tarvitse ylettyä maahan saakka. Rodussa tavataan jonkin verran koiria, joilla on kihartuva karva.
Karvapeitteen laaduissa on myös eroavaisuuksia, karkeasta pehmeään. Nuorella coton de tuléarilla karvapeite on usein
pehmeä, pumpulimainen ns. pentuturkki. Koira tekee karvanvaihdon n. 1-1,5 vuoden iässä ja tämän jälkeen karvapeite
muuttuu enemmän puuvillamaiseksi.
Useasti pentuturkki on runsaampi kuin aikuisen koiran karvapeite. Väriltään coton de tuléarit ovat nykyään valkoisempia
kuin ennen. Väri yleensä haalenee tai häviää iän myötä. Värikkäät pennut myydään usein kotikoiriksi ja niitä tapaa
harvemmin näyttelyissä. Pigmentin säilymisen kannalta olisi tärkeää käyttää jalostukseen koiria, joissa on väriä.
Toivottavaa olisi, että coton de tuléarilla olisi täysi pigmentti silmissä, kirsussa ja huulissa.

Minna Hansén
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Coton de tuléar on malliltaan ja linjoiltaan hieman erilainen kuin muut sukulaisrodut (esim. bichon frise, havannankoira,
maltankoira, bolognese). Sen selkälinja on vahva ja loivasti kaareva. Selkälinja kaartuu säkän jälkeen loivasti ja lantio on
lyhyt sekä viisto. Varsinkin koiran seisoessa selkälinja korostuu. Liikkeessä selkälinja pysyy kiinteänä ja häntä kiertyy
iloisesti selän päälle. Coton de tuléarilla ei ole pitkää kaulaa, mutta kaula on hieman kaareva ja liittyy sulavasti lapoihin.
Selkälinjoissa on havaittavissa, että selän mitta on pidentynyt. Coton de tuléareissa on myös koiria, joilla on liian vahvasti
kaareva selkälinja tai koira on selvästi takakorkea.
Rotumääritelmä sallii laajan säkäkorkeuden vaihtelun +2 tai –1 cm. Rotumääritelmän mukainen paino on uroksilla 4–6
kg, nartuilla 3,5–5 kg. Näyttelyissä näkee hyvinkin erikokoisia koiria, jopa samassa luokassa, silti koirat menevät mittaan.
Coton de tuléarin kokoon vaikuttaa paljon koiran vahvuus, luustokkuus sekä rungonmitta.

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset
Rotuyhdistys suosittelee joko jalostustarkastusta tai näyttelykäyntiä jalostuskoirille. Näyttelykehissä käy rekisteröinteihin
nähden minimaalinen määrä coton de tuléareja. Tuomareiden toivottaisiin kiinnittävän huomiota tämän päivän koirien
rakenteisiin ja oikeaan coton de tuléarin malliin.
Jalostustarkastuksia on vuosina 2014-2018 tehty seitsemän, joissa on tarkastettu 76 coton de tuléaria. Tämä on 2,96 %
kyseisenä aikana rekisteröidyistä coton de tuléareista. Kaksi jalostustarkastuksista on tehty Suomen Kennelliiton
jalostustarkastuslomakkeella ja viisi Suomen Coton de Tuléar ry:n omalla jalostustarkastuslomakkeella. Liitteenä Suomen
Coton de Tuléar ry:n jalostustarkastuslomake.

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus
Rodun käyttötarkoitus on seurakoira.

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto ja rakenneongelmista
-

tyyppierot ja koko
selkälinja
kierteiset eturaajat
hännän kiinnitys ja tiukkuus
polvet
pihtikinttuisuus
pään malli
turkin laatu ja määrä
väärät mittasuhteet
liikkeet (showkoira , liian pitkä takapotku)
Yleisesti jalostusvalinnoissa tulee kiinnittää huomiota, että rotumääritelmän mukainen rakenne säilyy, eikä mikään
yksittäinen yllä lueteltu osa-alue korostu siinä määrin, että se haittaisi koiran normaali elämää ja sen hoitoa.
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5. Yhteenveto aiemman jalostuksen tavoiteohjelman
toteutumisesta
Rodun ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty vuonna 2001. Edellinen jalostuksen tavoiteohjelman
päivitys on vuosille 2014-2019. Tämä on uusi jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2020-2024.
Rotu pystyy edelleen täyttämään tehtävänsä miellyttävänä seura- ja perhekoirana, jonka luonne ja muut rodun
ominaispiirteet pysyvät ennallaan. Cotonit pystyvät liikunnalliseen elämään, eivätkä ne suinkaan ole mitään sohvakoiria.
Passiivisuus on usein merkki kivusta.
Rodun geenien monimuotisuutta on laajennettu lisäämällä jalostuskelpoisia kotikoiria jalostuskäyttöön.
Jalostustarkastuksia on vuosina 2014-2018 tehty seitsemän, joissa on tarkastettu 76 coton de tuléaria. Tämä on 2,96 %
kyseisenä aikana rekisteröidyistä coton de tuléareista.

5.1. Käytetyimpien jalostuskoirien taso
Taulukoihin 24 ja 25 on kirjattu vuosien 2009 - 2018 aikana jalostukseen käytetyimpien urosten ja narttujen jälkeläistilastot. Polvet ja silmät sarake kertoo, montako yksilöä koiran jälkeläisistä on virallisesti tutkittu polvien tai silmien osalta ja
montako noista tutkituista jälkeläisistä on ollut jollain lailla sairaita, mukana ovat siis myös kaikki sellaisetkin muutokset,
joilla ei ole jalostuksen kannalta merkitystä. Tarkasteltaviksi vuosiksi valittiin viisi viimeistä vuotta, koska tuona aikana
edellinen JTO on ollut jäsenistön nähtävissä / voimassa.
Taulukon 20 pohjalta voidaan laskea, että tilastointiaikana 10 käytetyintä urosta ovat yhteensä siittäneet 909 jälkeläistä,
joista 12,4 % polvet on virallisesti tutkittu ja virallisessa silmätarkastuksessa tuosta jälkeläismäärästä on käynyt 12,8 %.
Tutkituista jälkeläisistä polvien osalta sairaita on ollut 1,7 % ja silmien osalta sairaita on ollut 1,1 %.
Käytetyimpien jalostusurosten luonteista, rakenteista ja turkinlaaduista ei ole kerätty tietoa.
Alla luettelo uroksista, jotka ovat ylittäneet 65 jälkeismäärän:

Merihelmen Qatarin Öljysheikki
Eiffel Tower Des Fleurs D’aloes
I Have A Dream Des Fleurs D’aloes
Merihelmen Samusirkka
Vicko Du Prince Des Olivers
Merihelmen Harley-Davidson
Donato ’T Katoennestje
Ilveskosken Don Quijote
Merihelmen Krutonki
Merihelmen Barbidur
Merihelmen Fazerin Karl
Cotton Cloud’s Don Juan

SIVU 52

SUOMEN COTON DE TULÉAR RY
Taulukko 24: Urosten jälkeläistilasto syntymävuodet 2009-2018

Taulukko 25: Narttujen jälkeläistilasto syntymävuosilta 2009-2018
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5.2. Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
Coton de tuléareille ensimmäinen PEVISA hyväksyttiin vuonna 2001. Rekisteröinnin ehdoksi asetettiin polvitarkastuspakko ja säännöllinen silmäpeilauspakko. Polvilausunnon tulos ei vaikuttanut pentueen rekisteröintiin. Perinnöllistä
harmaakaihia tai verkkokalvon etenevää surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä ei enää rekisteröity.
Silmätarkastuslausunnon voimassaoloaikaan tuli rajoitus 12 kk tutkimuspäivästä.
Vuonna 2009 uusittu PEVISA astui voimaan ja se on voimassa 1.1.2009–31.12.2019, Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) päätöksellä. Rodun PEVISA-ohjelman määräykset ovat: Pentueen vanhemmista tulee olla
astutushetkellä virallinen ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Perinnöllistä harmaakaihia (katarakta) tai
verkkokalvon etenevä surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Pentueen vanhemmilta tulee
astutushetkellä olla virallinen ja voimassa oleva polvitarkastuslausunto.
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunta on 10.9.2019 hyväksynyt rodun uuden PEVISA ohjelman, joka astuu voimaan
1.1.2020. PEVISA ohjelma määrää, että pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Koiran tulee
silmätarkastushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei sulje koiraa jalostuksesta. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 –
31.12.2020 (JTO-kauden loppuun) ja sen voimassaolo jatkuu 31.12.2024 saakka, mikäli rodulla vuoden 2020 lopussa on
päivitetty ja hyväksytty JTO.
PEVISA on edesauttanut rodussa esiintyvän PRA:n ja kaihin löytymistä, vaikka silmäpeilauksia suoritetaankin pääasiassa
vain jalostukseen käytettäville koirille. Kymmenen vuoden otannalla, vuosina 2009-2018 on koiranetin mukaan PRA
todettuja 7 ja PRA epäilyttäviä 10. Kortikaalinen katarakta 26, Kortikaalinen katarakta epäilyttävä 4. Kaikkiaan tutkittuja on
3311, joista terveitä on 3117. 94,1% tutkitun coton de tuléarin silmätutkimukset eivät osoita silmäsairauden merkkejä.
Rodun PEVISA ohjelma on edesauttanut, että ainakin PRA ilmentymä on laskusuuntainen.
Vakavat polvi- ja silmäsairaustapaukset ovat pysyneet rodussa hajatapauksina.
Rodun PEVISA määräyksen lisäksi edellisen JTO:n mukainen jalostussuositus rodullamme on edelleen voimassa
seuraavanlaisena: Jalostukseen käytettävän koiran polvilausunto tulee olla korkeintaan 1/1 ja muun kuin 0/0-tuloksen
saanutta koiraan tulee käyttää jalostukseen ainoastaan 0/0 -tuloksen saaneen koiran kanssa. Pentueen vanhemmilla
tulee olla polveutumismäärityksiin vaadittava DNA - tunniste. Kaksi kertaa keisarinleikattua narttua ei tulisi käyttää enää
jalostukseen. Koiran tulee olla palkittu näyttelyissä vähintään laatuarvostelupalkinnolla EH (erittäin hyvä) tai sen tulee olla
jalostustarkastettu.
Edellisen PEVISAn voimaantulon jälkeen on silmätutkimusten määrä ollut seuraavat vuodet laskusuuntaisia. Kaikkiaan
silmätutkittuja 2009-2018 on ollut 3311, joista terveitä on 3117. 94,1% tutkitun coton de tuléarin silmätutkimukset eivät
osoita silmäsairauden merkkejä. Koko kymmenen vuoden penturekisteröintimäärästä on silmätutkittuja coton de
tuléareja 6,2 %.
Polvitutkituista 2009-2018 tutkittuja 2059, joista terveitä 1697. Terveiden osuus tutkituista on 82,4 %. Koko kymmenen
vuoden penturekisteröintimäärästä on polvitutkittuja coton de tuléareja 38,7 %. Vuoden 2013 alusta Kennelliiton
vaatimus polvitutkimusten suorittamisesta muuttui niin, että alle 3-vuotiaana tehty polvitarkastus on voimassa vain 2
vuotta, minkä vuoksi myös tutkimusmäärät lisääntyneet.
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Aikaisemmassa jalostusohjelmassa tavoitteita jalostusurosten käytölle on määritelty seuraavalla tavalla: “Tavoitteena
jalostuksessa on välttää liiallista sukusiitosta sekä ”matadorijalostusta” ja jatkuvasti pyrkiä siihen, että yhä useampia
yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti, ja että mahdollisimman monet sukulinjat säilyisivät jalostuksessa.
Tavoitteen saavuttamiseksi jalostustoimikunta suosittaa, että yhdellä uroksella elinikäinen jälkeläismäärä olisi korkeintaan
80 pentua, joka on n. 4% neljän viimeisimmän vuoden rekisteröintimääristä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
uroksella saisi olla kuusi pentuetta kahden vuoden aikana, jotta koiran käyttö jakaantuisi mahdollisimman tasaisesti sen
koko jalostuskäytön ajalle. Tulevaisuudessa viisaalla jalostuspohjan laajentamisella on mahdollisuus saavuttaa
Kennelliiton meille suosittelema 3%:n taso”.
Kasvattajille vuonna 2017 suunnatussa kyselyssä (Suomen Coton de Tuléar ry) on eritelty alle viisi ja yli viisi vuotta
kasvatustyötä tehneet. Saaduista vastauksista voi päätellä sen, että pidempään kasvatustyötä tehneiden
urosvaihtoehdot ovat pienemmät kuin uusilla tulokkailla. Tämä selittynee osittain myös sillä, että pidempään
kasvatustyötä tehneillä on selkeämpi käsitys tuottamistaan linjoista ja mitä sinne voi tai kannattaa yhdistää.
Kyselyn jälkeen jalostustoimikunta kehitti 2016 yhteistoimintamallin, minkä tarkoituksena oli saada kasvattajat tekemään
yhteistyötä ja saamaan yhteyksiä eri kasvattajien kasvatteihin, jotka mahdollisesti olisivat jalostuskelpoisia ja tätä kautta
saada laajennettua geenien monimuotoisuutta.

Alle viisi vuotta kasvatustyötä tehneet

Yli viisi vuotta kasvatustyötä tehneet

Onko sinulla ollut käytettävissä riittävästi
urosvaihtoehtoja jalostusvalintoja tehdessäsi?

Onko sinulla ollut käytettävissä riittävästi
urosvaihtoehtoja jalostusvalintoja tehdessäsi?

13 vastausta

18 vastausta

Viimeisimmän jalostuksen tavoiteohjelman voimassaoloaikana käytetyimpien jalostusurosten jälkeläismäärässä on viiden vuoden seurantajaksolla noussua 0,10%.
Toisen polven jälkeläismäärä ei vielä voi arvioida, koska joukossa on nuoria uroksia, joiden osuus näkyy vasta tulevaisuudessa. Kolmella uroksella jälkeläismäärät ovat nousseet yli kolmen prosentin ja viidellä uroksella jälkeläisten
kokonaismäärä nousee yli sadan.
Aikaisemmalla jaksolla 5 koiraa ylitti kolmen prosentin rajan, yksi koira ylitti jopa 5% rodun sukupolven rekisteröinnin aikana rekisteröidystä kokonaismäärästä.

SIVU 55

SUOMEN COTON DE TULÉAR RY

Aiemmassa JTO:ssa tavoitteeksi oli asetettu ulkomuodon yhtenäistäminen. Rodun ulkomuoto on edelleen epäyhtenäinen ja turkit ovat muuttuneet pehmeämmiksi. Eturaajojen ulkokierteisyyttä ja tiukkaa häntää tulee edelleen. Terveyskyselyyn saatujen vastausten perusteella coton de tuléar edustaa edelleen rodun mukaista vaatimusta luonteesta. Tietoja
jalostukseen käytettävien yksilöiden luonteista, joita kasvattajat voisivat hyödyntää jalostusvalintoja tehdessään, ei ole
edelleenkään saatavilla. Terveystietokyselyt on aiemmin suoritettu paperikyselynä. Terveystieto-kyselyihin on vuo-den
2016 jälkeen ollut mahdollista vastata yhdistyksen verkkosivuilla. Terveystietokysely kaavakkeessa on yksi yhteen
paperiversion kysymykset ja verkossa täytettäväksi kyselyksi se vaatii vielä hienosäätöä. Tavoitteeksi oli asetettu, että
pyritään käyttämään mahdollisimman suurta osaa coton de tuléar kannasta. Tähän tavoitteeseen ei olla päästy, sillä
yksittäisiä uroksia on viiden vuoden seurantajaksolla käytetty jalostukseen 13,35% aiempaa vähemmän. Tämä ei selity
sillä, että terveydestä tai muista rodun ominaisuuksista olisi jouduttu tinkimään, vaan rajoittuneesta kasvat-tajien välisestä
yhteistyöstä. Perinnöllisiä sairauksia ja vikoja on tarkkailtu tilastollisesti suunnitelman mukaan ja päätetty aloittaa tarkempi
seuranta heti, mikäli jokin niistä aiheuttaa tilastollisen nousun ja vaatii vastatoimia. Jalostusvalintojen tekeminen tähtää
terveiden koirien tuottamiseen ja siihen tulisi olla saatavilla täsmätietoa jalostukseen käytettävistä yksilöistä ja taustoista.
Kasvattajat tekevät parhaansa jalostusvalintoja tehdessään, käyttäen olemassa olevia tietojaan jalostukseen käytettävistä
yksilöistä ja niiden taustoista. Jalostustoimikunnan tehtävä on edistää ja ylläpitää rodun eteen tehtävää työtä.
Terveystietojen kerääminen ja tilastointi ovat tärkeitä asioita ja osoittavat tilastollisesti, missä tilassa rotu on ja niitä tulisi
käyttää jalostusvalintana.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.1. Jalostuksen tavoitteet
Suomen Coton de Tuléar ry:n yhtenä tavoitteena tulee yhdessä kasvattajien ja harrastajien kanssa tehdä yhteistyötä
rodun eteen, jotta rodussa olevat terve rakenne ja rodun luonteen iloinen ja luottavainen ominaisuus saadaan säilytettyä.
Lisäksi tavoitteena on tiedottaa jäsenistölle sekä että rodun harrastajille erilaisista harrastusmahdollisuuksista.
TAVOITE

TOIMENPIDE

Yksittäisen koiran jälkeläismäärä pysyy alle 65, joka
vastaa 3% viimeisen neljän vuoden rekisteröintimäärää

Päivitetään jalostusohjeet ja/tai julkaistaan ja tiedotetaan
asiasta

Saadaan lisää tietoa rodun luonteista

Järjestetään käyttäytymisen jalostustarkastuksia ja
kannustetaan osallistumaan luonnetesteihin

Uusintayhdistelmiä ei tehdä rodun monimuotoisuuden
säilyttämiseksi

Päivitetään jalostusohjeet ja asetetaan pentuvälityksen
ehdoksi

Keskimääräinen sukusiitosprosentti ei nouse

Kannustetaan käyttämään erisukuisia ja vähemmän
käytettyjä uroksia ja narttuja, sekä välttämään samojen
sukujen ja koii´rien liikakäyttöä
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6.2. Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Coton de tuléareilla eivät yllä mainitut seikat ole ongelma, mutta silmien ärsytystä ja/tai kipua aiheuttavat sairaudet sekä
kivuliaat luuston kasvuhäiriöt ovat näihin verrattavissa. Purentoihin pitää kiinnittää huomiota. Leukojen pitää olla leveät ja
kuonon riittävän pitkä (kallon pituus ja leveys suhteessa kuonoon). Coton de tuléar -kasvatustyötä pyritään ohjaamaan
niin, että jalostuksen tuloksena on tyypiltään rodunomainen, terverakenteinen, fyysisesti ja psyykkisesti terve coton de
tuléar, jolla on oikeanlaatuinen ja määrältään oikea puuvillamainen turkki. Rodun tulee jatkossakin pystyä täyttämään
tehtävänsä miellyttävänä seura- ja perhekoirana, jonka luonne ja muut rodun ominaispiirteet pysyvät ennallaan.
Jalostustoimikunta tekee yhteistyötä kasvattajien kanssa ja pyrkii laajentamaan osaamistaan. Jalostustoimikunnan tulee
tulee toimia tiedottavana ja yhteistyön mahdollistavana kanavana kasvattajien välillä.
Näyttelytuloksien ja -arvosteluiden, sekä jalostustarkastusten hyödyntäminen jalostuksessa ei yksistään riitä lisäämään
jalostuskoirien määrää. Yhdistyksen tulisi järjestää riittävästi jalostustarkastuksia ja tiedottaa kotikoiran omistajia heidän
mahdollisuudestaan saada jalostukseen potentiaalinen kotikoiransa.
Jotta jalostuksessa edistyttäisiin, on jalostuskoirien oltava jalostusarvoltaan rodun keskitason paremmalla puolella.
Jalostusarvo tarkoittaa koiran geenien keskimääräistä vaikutusta, josta jälkeläinen saa puolet. Jalostuksen kannalta ei ole
niinkään tärkeää, millainen koira itse on, kuin millaista jälkeä se jättää (Katariina Mäki, 2010).
Suomen Coton de Tulear ry:n jalostussuositukset jalostukseen käytettäville koirille:
• Jalostuskoiralla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimustulokset voimassa astutushetkellä
• Jalostuskoiran silmien tulee olla perinnöllisen kataraktan ja PRA:n osalta terveet.
• Jalostukseen käytettävän koiran polvilausunto tulee olla korkeintaan 1/1 ja muun kuin 0/0 -tuloksen saanutta koiraan
tulee käyttää jalostukseen ainoastaan 0/0 -tuloksen saaneen koiran kanssa.
• Alle 3-vuotiaalle annettu polvilausunto on voimassa vain 2 vuotta.
• Pentueen vanhemmilla tulee olla polveutumismäärityksiin vaadittava DNA -tunniste.
• Kaksi kertaa keisarinleikattua narttua ei tulisi käyttää enää jalostukseen.
• Koiran tulee olla palkittu näyttelyissä vähintään laatuarvostelupalkinnolla EH (erittäin hyvä) tai sen tulee olla
jalostustarkastettu.
• Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
• Käytetään saatavilla olevia geenitestejä varmistamaan, ettei CMR-, hyperoksaluria- tai Banderas-sairaita pentuja synny.
• Uroksella elinikäinen jälkeläismäärä on korkeintaan 65 pentua, joka on n. 3% neljän viimeisimmän vuoden rekisteröintimääristä.
Sairaita yksilöitä ei saa käyttää jalostukseen. Todettuja tai varmoja kantajia tulee yhdistää vain terveisiin koiriin. Liian suuri
jälkeläismäärä yhtä urosta kohti vaikeuttaa muutaman sukupolven jälkeen jalostusvalintoja.
Koiran hyvinvointiin vaikuttavaa vikaa tai sairautta tiettävästi periyttävän koiran jalostuskäyttö voidaan sallia vain, jos
yhdistelmän toisen osapuolen genotyypin vian tai sairauden suhteen voidaan geenitestillä varmistaa olevan sellainen,
ettei genotyypiltään sairaita jälkeläisiä synny (yhden geeniparin välityksellä periytyvät sairaudet). Usean geeniparin
säätelemien vikojen ja sairauksien kohdalla tulee jalostukseen käyttää tämän ominaisuuden suhteen rodun keskitasoa
parempia koiria, jotta perinnöllisistä edistymistä tapahtuu.
Arvioinnissa hyödynnetään käytettävissä olevia terveystutkimustietoja. Jalostusvalintaan saadaan lisää tarkkuutta, kun
mahdollisimman monta jalostuskoiran jälkeläistä tutkitaan ennen koiran seuraavia pentueita (Kennelliiton yleinen
jalostusstrategia).
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6.3. Rotujärjestön toimenpiteet
Suomen Coton de Tulear ry toimii Suomen Kääpiökoirayhdistyksen (SKKY) alaisena rotua harrastavana yhdistyksenä.
Rotujärjestö on SKKY, ja se johtaa edustamiensa rotujen jalostusta Suomessa. SKKY hyväksyy ja vahvistaa Kennelliittoa
varten jalostuksen tavoiteohjelman ja rodun PEVISA:n. SKKY antaa myös käytännön neuvoja niin yhdistystä kuin koiriakin
koskevissa asioissa ja toimii yhteistyöelimenä ulkomuototuomareihin päin. Rotujärjestö huolehtii rotujensa
ulkomuototuomarikoulutuksesta, minkä lisäksi toimintaan kuuluvat jäsenistölle järjestettävät kasvattaja- ja muut
koulutustapahtumat. Rotujärjestöllä on oma edustajansa Suomen Kennelliiton valtuustossa. Se ottaa aktiivisesti kantaa
kennelharrastukseen liittyvissä kysymyksissä. Rotuyhdistys jakaa kenneltietoutta kenneltoiminnan merkityksestä sekä
asianharrastajain että yleisön keskuudessa. Se myös seuraa kenneltoimintaa sekä erityisesti kääpiökoirarotuja koskevaa
kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tekee alan kehittämistä koskevia aloitteita. SKKY julkaisee Kääpiökoirat –
nimistä lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä julkaistaan jalostukseen ja kasvatukseen liittyviä
artikkeleita, rotu- ja kasvattajaesittelyitä, uutisia koti- ja ulkomailta, yhdistyksen hallituksen tiedotuksia sekä esim.
raportoidaan Kennelliiton kokouksista. Rotujärjestön päätapahtuma on vuosittain elokuun viimeisenä sunnuntaina
Helsingin Kaivopuistossa järjestettävä, suuren suosion koiraharrastajien ja yleisön keskuudessa saavuttanut
erikoisnäyttely, joka on Pohjoismaiden suurin kääpiökoiratapahtuma. Näyttelyyn kutsutaan vuosittain tuomareiksi 12-15
eturivin kansainvälistä kääpiökoira-asiantuntijaa useimmiten Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta.
Tavoitteena on saada rodun ulkomuoto yhtenäistymään, rakenne säilymään terveenä ja rotumääritelmän mukaisena,
sekä säilyttää rodun erityispiirteet. Ulkomuotojalostus ei saa mennä terveyden ja luonteen edelle. Ulkomuodollisesti
kaunis, mutta henkisiltä ominaisuuksiltaan (esim. arka tai vihainen) ja terveydeltään puutteellinen koira on
rodunjalostuksellisesti arvoton yksilö. Jalostukseen pyritään käyttämään mahdollisimman suurta osaa coton de tuléar kannasta kuitenkin muistaen, että jalostusyksilöiden valintaan tulee vaikuttaa koiran kokonaisuus: terveys, luonne ja
rodunomaisuus yhdessä. Mikäli näissä ominaisuuksissa on suuria puutteita, tulee yksilön käyttö jalostukseen harkita
huolella - terveydestä ei tule koskaan tinkiä.
Jalostuksessa pyritään säilyttämään perinnöllisen PRA:n ja kataraktan tilanne hyvänä mm. tutkimalla jalostusyksilöt
niiden varalta jatkossakin. CMR:n osalta geenitutkimuksia on jo vapaaehtoisesti tehty, ja jalostustoimikunta rohkaisee
tutkimusten jatkamiseen. Geenitestaus on tarpeellista myös hyperoksalurian osalta. Jalostusyhdistelmiä tehtäessä tulisi
varmistaa geenitestein, että ainakin toinen parituskumppaneista on terve, mikäli vastapuoli on kantaja.

6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Rodun vahvuudet

• rodun erinomainen luonne
• rotu on tullut tunnetuksi nopeasti
• tutkimustulokset lisääntyneet
• kotimaista jalostusmateriaalia suhteellisen paljon, kyse lähinnä jalostusvalinnoista
• rotu on elinvoimainen, sukusiitosprosentit eivät ole nousseet liian korkeiksi
• kansainvälisesti ulkomuodoltaan korkeatasoisia yksilöitä
• rotu on seurallinen
• monipuolinen harrastuskoira
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6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Rodun uhat

• terveystietojen saanti ulkomailta
• systemaattisen tiedon rekisteröimisen puute
• yhdistyksen resurssit
• kasvattajat eivät ole sitoutuneet rotuyhdistyksen kasvatusohjeisiin
• mahdolliset Euroopan Neuvoston rajoitukset
• tyyppierot
• eri linjojen vähäisyys
• kotimaista jalostusmateriaalia ei hyödynnetä koko laajuudessaan
• ”villit” kasvattajat
Rodun mahdollisuudet

• jäsenistön mielenkiinto rotua ja sen kehittämistä kohtaan yhteistyö muiden maiden vastaavien organisaatioiden kanssa
• yhteistyön edistäminen ja kehittäminen pitkän kokemuksen omaavien kasvattajien ja harrastajien kanssa
• kasvattajien asiantuntemuksen kehittäminen
• tuontikoirien erilaiset sukulinjat
•laaja-alainen jalostuskäyttö ja sen myötä kannan geenipohjan laajeneminen
• geeniteknologian kehittyminen maailmalla,- virhegeenien tunnistaminen -> sairauksien tarkempien periytymiskaavojen
selviäminen, DNA -testit kehittyvät
• geenitestit, esim. MyDog DNA -testi, joka antaa tietoja turkin väristä ja laadusta, koiran koko-ominaisuuksista, monimuotoisuudesta yksilö- ja populaatiotasolla, sekä antaa kasvattajalle mahdollisuuden etsiä sopivia parituskumppaneita
koiralleen Breeder-työkalun avulla jopa muista maista.
Rodun heikkoudet

• tuontien terveystaustojen tuntemattomuus
• rodun suuri suosio ja siitä johtuva kasvatuksen lisääntyminen
• koirien luonteen muuttuminen (arkuus ja epävarmuus, avoimuuden väheneminen)
• kannan geenipohjan pieneneminen
• tuontikoirien käyttö geenipohjaa laajentamattomasti
• liian läheiset sukulaisparitukset
• eri sukulinjojen vähäisyys
• pentuesisarusten tutkimustulosten huomiotta jättäminen
• ”villit” kasvattajat: koiramäärän lisääminen, ei rotua kokonaisuutena huomioonottavia tavoitteita
• luonteesta ja käyttäytymisestä on liian vähän tietoa ja niistä tulee laatia luonteen- ja käyttäytymisen kysely cotonin
omistajille.
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6.5. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
2021

Uuden jalostuksen tavoiteohjelman valmiiksi saaminen (2021-2025

2022

Ihanneprofiilien laatiminen ja hyväksyminen (rj ja SKL) viralliselle ulkomuodon ja käyttäytymisen
jalostustarkastukselle, sekä luonnetestin ihanneprofiilin laatiminen ja hyväksyminen (rj ja SKL)
Terveys- ja kotikäyttäytymiskyselyn tekeminen

2023

Jalostustarkastuksen/-en tai luonnetestin järjestäminen
Kesäleiri, jossa jalostus- ja turkinhuolto-ohjeistusta

2024

Jalostuksen tavoiteohjelman päivittäminen
Jalostusneuvottelupäivän järjestäminen

2025

Jalostuksentavoiteohjelmasta ja PEVISAsta sekä jaostusohjesäännöstä päättäminen rotuyhdistyksen ja
rotujärjestön yleiskokouksissa

Jalostustoimikunta ylläpitää ja kerää rodun terveystietoja, seuraa tilastoista ilmenevien tietojen kehitystä ja pyrkii
tiedottamaan kasvattajia mahdollisista muutoksista.

7.Lähteet
Katariina Mäki (Suomen Kennelliitto)
Novascotiannoutajat ry
Veterinarian Casey Carl, The Paw Print Genetics Blog, käännös Jarno Tuomainen
Taulukot 1-26 (Suomen Kennelliiton koiranet jalostustietokanta)
Terveyskyselyyn vuosien 2017-2018 aikana saadut vastaukset (Suomen Coton de Tuléar ry)
Kasvattajakysely 2017 (Suomen Coton De Tuléar ry)
Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari Jalomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto).
ELT Anu Lappalainen (Suomen Kennelliitto)
ELT Anu Saikku-Bäckström (Suomen Kennelliitto)

8. Liitteet
Rodun ihanneprofiilikaavake
Rodun jalostustarkastuskaavake

JTO:n valmisteluvastuuhenkilöt: Riku Tenhunen, Titta Luoto, Meeri Sevilä-Niang
Avustajat: Tarja Flinkman, Saila Kippo (selkäosio), Minna Hansén (taulukot ja taitto), Jarno Tuomainen
(tekstikäännökset)
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Käyttöönottopvm

Testattujen koirien lkm

Pohjaan on valmiiksi merkitty osa kohdista hylätyiksi. Näiden reaktioiden hylkäävyys perustuu Kennelliiton yleiseen
jalostusstrategiaan ja eläinsuojelulakiin.

Osasuoritukset

Profiilin
%-osuus rodun
kirjaintuloksista
koodi *)

Arvo

Arvostelu

+pisteet -pisteet Huomiot

+3

Suuri

45

I

+2

Hyvä

30

TOIMINTAKYKY

+1a

Kohtuullinen

15

Kerroin 15

+1b

Kohtuullisen pieni

15

-1

Pieni

-15

-2

Riittämätön

-30

-3

-45

+3

Toimintakyvytön
Kohtuullinen ilman jäljelle
jäävää hyökkäyshalua
Suuri ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua
Pieni ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua
Koira joka ei osoita lainkaan
terävyyttä
Pieni jäljelle jäävin
hyökkäyshaluin
Kohtuullinen jäljelle jäävin
hyökkäyshaluin
Suuri jäljelle jäävin
hyökkäyshaluin
Kohtuullinen, hillitty

III

+2

Suuri, hillitty

2

PUOLUSTUSHALU

+1a

Pieni

1

+3
II

+2

TERÄVYYS

+1a

Kerroin 1

+1b
-1
-2
-3

Kerroin 1

3
2
1
1
-1
-2
-3
3

-1

Haluton

-1

-2

Erittäin suuri

-2

-3

Hillitsemätön

-3

+3

Suuri

30

IV

+2a

Kohtuullinen

20

TAISTELUHALU

+2b

Kohtuullisen pieni

20

Kerroin 10

+1

Erittäin suuri

10

-1

Pieni

-10

-2

Riittämätön

-20

-3

Haluton

-30

+3

Tasapainoinen ja varma

105

V

+2

Tasapainoinen

70

HERMORAKENNE

+1a

Hieman rauhaton

35

Kerroin 35

+1b

Hermostunein pyrkimyksin

35

H

H

-1

Vähän hermostunut

-35

-2

Hermostunut

-70

H

-3

Erittäin hermostunut

+3

Vilkas

45

VI

+2

Kohtuullisen vilkas

30

TEMPERAMENTTI

+1

Erittäin vilkas

15

KERROIN 15

-1a

Häiritsevän vilkas

-15

-1b

Hieman välinpitämätön

-15

-1c

Impulsiivinen

-15

-2

Välinpitämätön

-30

-3

Apaattinen

-45

+3

Kohtuullisen kova

24

VII

+2

Kova

16

KOVUUS

+1

Hieman pehmeä

Kerroin 8

-1

Erittäin kova

-8

-2

Pehmeä

-16

-3

Erittäin pehmeä
Hyväntahtoinen,
luoksepäästävä, avoin
Luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen
Luoksepäästävä, hieman
pidättyväinen

-24

H

+3
VIII

+2a

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS

+2b

Kerroin 15

+1
-1a
-1b

-105

8

45
30

Pidättyväinen näissä kohdin

30

tarkoittaa epävarmuutta

15

Mielistelevä
Selvästi pidättyväinen, ei yritä
purra
Selvästi pidättyväinen, yrittää
purra

-15
-15

H

-2

Hyökkäävä

-30

H

-3

Salakavala

-45

***

Laukausvarma

LAUKAUS-

**

Laukauskokematon

PELOTTOMUUS

*

Paukkuärtyisä

_

Laukausaltis

__

Laukausarka
HYVÄKSYTTY
HYLÄTTY
KESKEYTETTY SYY:
Tulos
Vähennystulos +
LOPPUPISTEET

*) Kirjain- ja värikoodit
I

Ihanne

N

Hyväksyttävä/Neutraali

E

Ei-toivottava

H

Hylätty

-

Kahta pehmeää ei pidä yhdistää

Suomen Coton de Tuléar ry

JALOSTUSTARKASTUS – coton de tuléar

Aika

Paikka

Tarkastuksen suorittaja

Koiran nimi
Rekisteritunnus
Tunnistemerkintä
Syntymäaika
Koiran paino
Koiran säkäkorkeus

Rotumääritelmän mukainen

Hieman huomauttamista

Selvästi poikkeava /
puutteellinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe, vakava sairaus tai vika

Yleisvaikutelma

Sukupuolileima

Selvä

Uroksen kivekset

Normaalit

Erittäin hyvä

Epäselvä
Puuttuvat / epänormaalit

Koko, urokset

Ihanne 26-28 cm

Pienikokoinen 25 cm

Suurikokoinen 30 cm ->

Pienikokoinen -> 25 cm

Suurikokoinen 27 cm ->

Pienikokoinen -> 22 cm

Hieman lyhyt

Neliömäinen

Pitkärunkoinen

Selvästi pitkärunkoinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe

Suurikokoinen 29 cm
Koko, nartut

Ihanne 23-25 cm

Pienikokoinen 22 cm
Suurikokoinen 26 cm

Mittasuhteet

Sopusuhtainen

Rakennetyyppi

Erinomainen

Erittäin hyvä

Tyydyttävä

Heikko

Pää

Rotumääritelmän mukainen

Hieman huomauttamista

Selvästi poikkeava/
Puutteellinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe

Tiivis leikkaava

Hieman huomauttamista

Selvästi poikkeava/
Puutteellinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe

Puuttuu joitakin välihampaita

Puuttuu useita hampaita

Vakavampi hammaspuutos

Silmät
Korvat
Kuono-osa
Purenta

Tiivis käänteinen leikkaava
Tasapurenta
Hampaat suorassa rivissä
Hampaat

Kaikki hampaat

Kirsu

Kaula

Rintakehä

Eturaajat

Selkälinja

Lanne

Lantio

Häntä

Rotumääritelmän mukainen

Hieman huomauttamista

Selvästi poikkeava /
Puutteellinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe

Takaraajat

Rotumääritelmän mukainen

Hieman huomauttamista

Selvästi poikkeava /
Puutteellinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe

Yleiskunto / lihaksisto

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Huono

Karvapeite

Rotumääritelmän mukainen

Hieman huomauttamista

Selvästi poikkeava /
puutteellinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe

Huomioi erityisesti kulmaukset
ja mahdollinen kinnerahtaus

Väri

Luonne

Erinomainen

Arka / hermostunut /
flegmaattinen / muuta

Agressiivinen / erittäin arka

Pigmentti

Erinomainen

Selvästi poikkeava /
puutteellinen

Rotumääritelmän vastainen
virhe

Liikkeet

Rotumääritelmän mukaiset

Arvio

Suositellaan jalostukseen

Ontuu / muuta

Suositellaan jalostukseen
varauksin

Ei suositella jalostukseen

Huomioitava
jalostusvalinnoissa

