
SKYEN
   TERRIERI
Taivaallinen terrieri kirsusta hännänpäähän



Skyenterrieri
Skyenterrieri on kotoisin Skotlannista 
Skyen-saarelta. Sen alkuperäinen tehtävä oli 
hävittää tuhoelämiä luolista ja risukoista.  
Tämä selittää sen matalaraajaisuuden ja  
runsaan turkin – se pystyi seuraamaan eläi-
miä koloihin ja turkki suojasi sitä puremilta. 
Nykyään skyenterrieri on seura- ja perhekoira. 

Rodun kanta on maailmanlaajuisesti hyvin 
suppea. Kaikkiaan koko maailmassa syntyy
alle 300 skyenterrierin pentua vuosittain. 
Suomen skyenterrierit ovat vuosikymmeniä 
olleet laadullisesti erittäin korkeatasoisia. 
Sanotaankin, että Suomesta löytyvät 
maailman parhaat tämän rodun edustajat.



Ulkomuoto
Skyenterrierin olemus on tyylikäs ja elegantti:  
se on ketterä ja voimakas, vankkaluustoinen ja 
voimakaslihaksinen. Pitkä, matala ja suoraselkäinen, 
kaksi kertaa korkeutensa pituinen. 
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Skye on rakenteeltaan 
pitkä ja matala, turkki 
peittää koiran naaman 
ja ulottuu maahan asti. 

Voimakas runko ja  
vaivattomat liikkeet 
tekevät siitä varsin  
tyylikkään ilmestyksen! 

Skyenterrierissä 
yhdistyvät 
eleganssi, 
aristokraattisuus 
sekä vahvuus. 



Luonne, käyttäytyminen ja terveys
Skyenterrieri  on elegantti koira, mutta ei mikään ansarikukka. 
Se ei kaihda rymyämistä metsissä vaikka viihtyykin hyvin myös 
kotisohvalla omistajan kainalossa.

Skyenterrieri on 
sekoitus skotlantilaista 

ylimystä ja 
härmän jätkää.



Se on leikkisä ja hyväntuulinen, mutta 
tarvittaessa siitä löytyy vielä entisaikojen 
luolakoiran sähäkkyyttä ja itsepäisyyttä. 
Turhaan skye ei hosu eikä hötkyile, se osaa 
ottaa rennosti. Skye on älykäs, itsenäinen ja 
oman arvonsa tunteva. Sitä ei tarvitse kohdella  
kovin ottein, sellaisesta se loukkaantuu ja 
voi muistaa sen pitkäänkin. 

Vieraisiin skye tutustuu omaan tahtiinsa. 
Turhan tuttavalliseksi on turha heittäytyä, 
sellainen saa skyenterrierin vetäytymään 
kauemmas. Kun malttaa mielensä ja antaa 
skyen lähestyä itse, se jo pian istuukin 
ihmisen sylissä rapsutettavana.

Skyenterrierin rakkaus ja kunnioitus on  
ansaittava. Kun ne kerran saa, se on ikuisesti 
uskollinen. Sen syvä kiintymys omistajaansa 
kohtaan on niin vertaansa vailla, että siitä 
kerrotaan tarinoita – jotka muuten ovat tosia! 
Skye on onnellisimmillaan, kun se on omiensa 
kanssa.

Skyenterriereissä on yksilöllisiä eroja; toinen 
on energinen, toinen laiskanpulskea, joku 
äänekäs, joku hiljainen. Mutta aina ne ovat 
Suuria Persoonia, joiden tunteminen on kunnia. 

Skyenterrieri on varsin terve rotu. Esimerkiksi 
selkäongelmia sillä ei pituudestaan huolimatta 
yleensä esiinny.



Koulutus ja hoito
Koska skyenterrieri on luontainen herrasmies, 
sen kanssa voi elää oikein mukavaa elämää 
ilman ankaraa tottelevaisuuskoulutusta.  
Tavallinen yhteiskuntakelpoiseksi opettaminen 
riittää. Pentu ja nuori koira on hyvä sosiaalis- 
taa erilaisiin ihmisiin ja tilanteisiin. Totutus  
turkin hoitoon ja muuhun käsittelyyn kan- 
nattaa muistaa pienestä pitäen.  

Skyenterrierin pitkä turkki näyttää työläältä, 
mutta on yllättävän helppohoitoinen. Pesu tar-
vittaessa ja kampaus 2–4 viikon välein riittää.  
Kun taidon oppii, kampaaminen ei vie kahta-
kymmentä minuuttia kauempaa. Jos turkissa  
ei ole takkuja, turhan tiheä kampaaminen  
saattaa jopa olla haitaksi.

Skyen uskollisuus 
ja kiintymys on 

koirarotujen joukossa 
aivan omaa luokkaansa.



Harrastukset
Skyenterrieri osaa nauttia leppoi- 
sasta elämästä, mutta se on myös 
aina valmis kaikenlaiseen toimintaan. 
Skyen näkee usein näyttelyssä, mutta 
tavataanpa niitä myös tottelevaisuus-
koulutuksista, jäljestämästä ja 
agilitystä. 

Skyenterrieri on nopea oppimaan, 
mutta sattuessaan itsepäiselle 
tuulelle tai kyllästyessään, sen koulut-
taminen vaatii hiukan huumorintajua. 
Vaikka sen kanssa joissakin lajeissa 
saattaa kirkkaimmat pokaalit jäädä 
saavuttamatta, se on iloinen ja 
hauska harrastuskaveri.

Ehkä skyenterrieri on 
sinulle se Oikea?

Varoituksen sana: kun kerran ottaa 
skyenterrierin, on ikuisesti rodun 
suuri ihailija.

Kahta en vaihda, toinen on skye ja toinen on…?
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