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KOOSTE TERVEYS- JA LUONNEKYSELYN VASTAUKSISTA 

Yhdistyksen järjestämään rodun terveys- ja luonnekyselyyn on 
tullut tilastointiaikana 120 vastausta. Eri osioihin vastanneiden 
määrä on vaihdellut sen mukaan onko kysymys koskenut juuri ko. 
vastaajan koiraa. Näin laaja-alainen kysely suoritettiin rodulle nyt 
ensimmäistä kertaa.  

Tuloksia on käsitelty myös jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 
laadinnan yhteydessä. Tuloksia on verrattu myös virallisten 
terveystutkimustulosten sekä kuolinsyytilaston kertomaan 
tilanteeseen (Koiranet). Vastauksista ilmenee yhtäläisyyttä myös 
aiemmin harrastajien keskuudessa esiin tulleisiin rodun sairauksiin, 
ongelmiin ja ominaisuuksiin. 

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita; olette tehneet merkittävää työtä rotumme hyvinvoinnin 
edistämisen sekä tärkeän tiedon kokoamisen hyväksi! 

Vastaukset diagrammeina ja kirjallisin selittein: 

• Sukupuoli



33 

• Karvanlaatu

• Väri
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• Koko (90 vastausta)

21 cm 4 kpl 
22 cm 3 kpl 
23 cm 7 kpl 
24 cm 9 kpl 
25 cm 9 kpl 
26 cm 19 kpl 
27 cm 18 kpl 
28 cm 9 kpl 
29 cm 2 kpl 
30 cm 7 kpl 
31 cm 1 kpl 
32 cm 1 kpl 
Lisäksi yksi ilmoituksella “koira kasvuiässä” 

• Paino
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• Korvat

• Omistajan tulkinta koiran tämän hetkisestä terveydentilasta
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• Kivesten laskeutumisikä

• Ensimmäinen juoksu
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• Juoksujen väli

• Kastroitu/steriloitu

Syitä miksi kastroitu/steriloitu: 
• eturauhasvaivat
• kivesviat
• seksuaalinen yliaktiivisuus
• märkäkohtu/kohtutulehdus
• kasvain kohdussa
• valeraskaudet
• jalostuskäytöstä poistuminen
• ei jalostuskäytössä/ei jalostuskelpoinen
• perheessä muita eri sukupuolta olevia koiria, ei tarkoitus kasvattaa
• sisäsiisteysongelmat
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• Purenta (120 vastausta)
• normaali (leikkaava) purenta 106 kpl
• yläpurenta 5 kpl
• alapurenta 5 kpl
• epätasainen purenta 2 kpl
• tasapurenta 2 kpl

• Synnynnäiset hammaspuutokset
• ei puutoksia 86 kpl
• välihammaspuutoksia 8 kpl
• etuhammaspuutoksia 7 kpl
• poskihammaspuutoksia 5 kpl

• Muut hammasongelmat
• huonosti irtoavat maitohampaat (ell poistetut) 70 kpl
• runsaasti hammaskiveä 39 kpl
• irronneita/poistettuja pysyviä hampaita 34 kpl
• parodontiitti 16 kpl
• väärin asettuneita pysyviä hampaita 10 kpl
• kulmahampaat poistettu 3 kpl
• lisäksi yksittäisiä hammasongelmia, kuten kiillevaurio ja väärin asettuneita

kulmahampaita

• Muita purentaan/hampaisiin liittyviä kommentteja:
• hampaita irronnut/jouduttu poistamaan jo nuorena
• vanhemmiten hampaita muutamia tai ei ollenkaan
• tarve poistattaa hammaskiveä usein eläinlääkärissä
• 5 vastaajaa ilmoitti, ettei koiralla ole purentaan/hampaisiin liittyviä ongelmia

• Sisäsiisteys
• koira on sisäsiisti 66 kpl
• koira on suurimmaksi osaksi sisäsiisti, mutta merkkailee sisälle 43 kpl
• koira ei ole sisäsiisti 10 kpl
• koiralla on sisällä sallittu paikka, jonne saa tehdä tarpeensa 4 kpl

• Kohtutulehdukset
• on ollut 2 kpl
• ei ole ollut 67 kpl

• Valeraskaudet
• on ollut 12 kpl
• ei ole ollut 55 kpl

• Vaikuttavatko valeraskaudet normaaliin elämään
• kyllä 8 kpl
• ei 31 kpl
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• Silmät

Silmätutkimuksissa löytyneet diagnoosit (vastauksia 67 kpl): 
-silmät terveet 59 kpl
-distichiasis 3 kpl
-ektooppinen cilia 1 kpl
-katarakta (ei synnynnäinen) 5 kpl
-PRA 1kpl
-lasiaisvuoto 1 kpl
-lievä kaihi 1kpl
-lievää lasiaisvuotoa 1 kpl

Muita silmäongelmia (vastauksia 17 kpl): 
-vuotavat silmät 14 kpl
-irisatrofia 2 kpl
-vanhuuden kaihi molemmissa silmissä 1 kpl
-valoarkuus 2-vuotiaasta lähtien 1 kpl
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• Polvet

Polvitutkimustulokset: 
Oikea polvi (vastauksia 69 kpl) 
-0 (terve) 61 kpl
-aste 1  6kpl
-aste 2  2 kpl

Vasen polvi (vastauksia 69 kpl): 
-0 (terve) 62 kpl
-aste 1  4kpl
-aste 2  3kp

Polvi/polvet oli leikattu 4:ltä koiralta (vastauksia 65 kpl). 

Lisätietoja kohdassa polvista ilmoitettuja huomioita: 

-Polvia ei ole tutkittu virallisesti, mutta ne on todettu enemmän tai vähemmän löysiksi. Toinen polvi
operoitu puolitoistavuotiaana. Toinen oireillut satunnaisesti koiran täytettyä viisi vuotta. Ei vaivaa
jatkuvasti.

-Luksaatioaste 2 löytyi myöhemmin myös oikeasta polvesta. Molemmat leikattu. V. polvi luksoi
poikkeuksellisesti molempiin suuntiin.

-Ongelma havaittu n. 4kk iässä, lääkärit eivät löytäneet vikaa kuin vasta vuonna 2016 jolloin
molemmat polvet leikattiin.

-Polvet 0/0 kunnes sai pennut, sen jälkeen löystyivät 1/1, jolloin vasen leikattiin. 2 vuotta
myöhemmin leikattu ja leikkaamaton löystynyt taas. Lopulta 2/2, josta ei virallista lausuntoa ehditty
tehdä.

-Agility koirana ollut, ei polviongelmia ennen eikä nyt.
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• Luusto
• rodulta on kuvattu virallisesti lonkkia, kyynärniveliä ja selkiä vielä varsin vähän.

Vastauksista ilmenee, että lonkkia on kuvattu jonkin verran epävirallisesti terveeksi.

• Vastauksista ilmenneitä luusto-ongelmia:
• raajojen murtumat
• hännän murtumat
• niskanikamaongelmat
• aukileet
• ontumista
• spondyloosi
• LTV
• kierot eturaajat
• ulkonevat kyynärät

• Sydän
Venäjäntoyden sydämiä on tutkittu virallisesti todella vähän. Vasta viime vuosina on alettu
ottamaan virallisia auskultaatiotutkimuksia.
Vaikka tutkimuksia ja diagnooseja on vähän, ovat sydänsairaudet yksi suurimmista
venäjäntoyden kuolinsyistä. Rodun yksilöitä sairastuu sydänsairauksiin suhteellisen
nuorena.

Vastauksista esiin tulleita huomioita:
• sivuääniä
• endokardioosia
• vajaatoimintaa
• sydänlääkityksellä olevia koiria

• Muita sairauksia/ongelmia:
• vastausten mukaan rodulla esiintyy mm. anaalirauhasongelmia, eturauhasongelmia,

hyvänlaatuisia kasvaimia, epilepsiaa, syringomyeliaa, karvattomuutta, atopiaa,
cushingintautia, hotspoteja, ihotulehduksia, ruuansulatusongelmia ja
suolistotulehduksia

• Jatkuvia lääkityksiä käytössä:
kortisoni, fenobarbitaali, sydänlääkkeet, Adursal ja Epato (sapen toimintahäiriö)

• Allergiat/yliherkkyydet:
• ruoka-aine allergioita
• sikaripunkki
• hiivaa korvassa
• hengitystieärsytystä
• yliherkkyys hyönteisten puremille
• matolääkeyliherkkyys
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• Luonne

Vastaajat ovat kuvailleet koiriensa luonteita seuraavasti (10 yleisintä kuvausta): 
vilkas/eloisa, leikkisä, miellyttämishaluinen, äänekäs/haukkuherkkä, itsevarma, itsepäinen, 
rauhallinen, dominoiva toisia koiria kohtaan, pehmeä ja peloton. 

• Eroahdistus

Eroahdistus ilmenee koiran vinkumisena, tauotta haukkumisena, ulvomisena, itkemisenä ja 
sisäsiisteysongelmina. 
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• Riistavietti

Koiran suhtautuminen tuntemattomiin koiriin: 
Omistajat ovat kuvanneet koiransa suhtautuvan tuntemattomiin koiriin pääasiassa ystävällisesti ja 
innokkaasti, mutta myös pidättyväisesti ja välinpitämättömästi. Myös arvaamattomuutta ja 
pelokkuutta esiintyy. Vihaisuuttakin ilmenee. 

Koiran suhtautuminen tuntemattomiin ihmisiin ja lapsiin: 
Omistajien mukaan koira suhtautuu tuntemattomiin ihmisiin pääasiassa ystävällisesti ja 
innokkaasti, mutta myös pidättyväisesti ja välinpitämättömästi. Myös pelokkuutta ja 
arvaamattomuutta esiintyy. 
Lapsiin koirat suhtautuvat omistajien mukaan pääasiassa ystävällisesti tai pidättyväisesti. Myös 
innokkuutta, pelokkuutta, välinpitämättömyyttä, arvaamattomuutta ja vihaisuuttakin ilmenee.  

Suhtautuminen voimakkaisiin ääniin: 
Voimakkaisiin ääniin koirat suhtautuvat omistajien mukaan välinpitämättömästi. Jonkin verran 
pelokkuutta kuitenkin esiintyy. 

Suhtautuminen uusiin ja yllättäviin tilanteisiin: 
Omistajien mukaan koirat suhtautuvat pääasiassa innokkaasti tai välinpitämättömästi. Myös 
ystävällinen ja pidättyväinen suhtautuminen mainitaan. Pelokkuus ja arvaamattomuus ovat myös 
esiintyviä suhtautumistapoja. 

Suhtautuminen pyöräilijöihin, ohi ajaviin autoihin, juoksijoihin jne. 
Omistajien mukaan suurin osa koirista suhtautuu välinpitämättömästi. Innokkuutta, 
arvaamattomuutta, ystävällisyyttä ja pelokkuutta ilmenee myös. 
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• Koiran suhtautuminen epämiellyttävään asiaan

Koiran reagoiminen ulkona tapahtuvaan yllättävään tapahtumaan (esim. uusi esine 
väärässä paikassa): 
Omistajien mukaan suurin osa osoittaa pelästymisen merkkejä, mutta tutkii itse kohteen. 
Seuraavaksi yleisin toimintatapa oli osoittaa pelästymisen merkkejä, mutta kykenee menemään 
kohteen luo omistajan kanssa. 
Kolmanneksi yleisin toimintatapa oli mennä itse kohteen luo ja neljänneksi eniten vastauksia tuli 
kohtaan: koira ei välitä kohteesta. 

Lisäksi koirien luonteita on kuvattu lisätietoja kohdassa mm. seuraavasti: 
• erittäin uskollinen ja rakastava
• mahtava luonne
• rakastaa sylissä olemista, reipas, ystävällinen, vähähaukkuinen
• melko arvaamaton
• liian arka
• ei tule toimeen toisten eläinten kanssa
• puree aggressiivisesti toisia koiria, purrut myös omistajaa

Jalostus 
- 120 vastausta: 72 kpl (60%) ei ole käytetty, 48 kpl (40%) on käytetty jalostukseen.

• Uroksen astuminen
- suurin osa uroksista kiinnostuu heti nartusta ja astuu itse

• Nartun astutus
- suurin osa astutuksista on sujunut ilman ongelmia
- muutama koira jäänyt tyhjäksi

• Tiineys, synnytys, pentujen hoito
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- pääosin tiineydet ja synnytykset sujuneet hyvin ja luonnollisesti
- muutama keisarinleikkaus
- kaikki vastanneiden koirat ovat toipuneet synnytyksestä hyvin
- suurin osa on ollut hyviä emoja pennuilleen
- muutamissa vastauksissa kävi ilmi, että synnytykseen on jouduttu hakemaan apua
eläinlääkäristä synnytyksen käynnistymiseen
- kahdessa vastauksessa ilmenee, ettei emän äidinvaistot heränneet ja toisessa
tapauksessa narttu tappoi kaksi kolmesta pennusta

• Pennuissa ilmenneitä yksittäisiä vikoja
• kitalaki-, huuli- ja sierainhalkioisia pentuja
• häntämutkaisia pentuja
• kivesvikaisia pentuja
• purentavirheellisiä pentuja
• napatyriä
• päälakiaukileita

Kuva Ana Ivanova 




