
Cairnterrieri suuri terveyskysely 2016 - Perusraportti  
Vastaukset lähetetty ajalla 15.3.2016 - 1.6.2016 
 
Vastaajien määrä: 182 
 
1. Perustiedot  
2. sukupuoli 
 
3. Jos koira on kuollut, minkä ikäisenä? Syy? 
Vastaajien määrä: 11 
 
11v 10kk. Syöpä -> eutanasia 
noin 8v 10kk, selittämättömät jatkuvat "vapinakohtaukset"/tajunnanalentumiskohtaukset sekä nopea ja raju 
yleiskunnon huonontuminen ->eutanasia 
2 v 5kk ja 21pv. Aivolisäkkeen pahanlaatuinen kasvain, karsinooma, joka levinnyt aivoihin. 
Koirani on kuollut 5 vuotta 4 kuukauden ikäisenä. Mitä ilmeisemmin munuaisten toimimattomuudesta 
edennyt kriisitila - virtsamyrkytys.  
13 v 8 kk Ocular melanosis 
8 v Addisonin tauti 
7 v,  Addisonin tauti 
7 v, syy diabetes mellitus 
12 v,  virtsarakon kasvain  
 
4. Paino (kg) 
Vastaajien määrä: 182 
 
paino               määrä 
3,5 kg 1 
5- alle 6 kg 2 
6- alle 7 kg 6 
7 -alle 8 kg 20 
8- alle 9 kg 47 
9 - alle 10 kg 48 
10 - alle 11 kg 21 
11- alle 12 kg 5 
12 kg 1 
 
5. Säkäkorkeus (cm) 
(merkitään mikäli mitattu asiantuntevasti näyttelyssä, jalostustarkastuksessa tms) 
Vastaajien määrä: 29 
 
säkäkorkeus määrä 
28 2 
29,5 1 
30 5 
30,5 1 
31 6 
32 7 
32,5 1 
33 1 
34,2 1 
34,5 1 
38 1 
 
 
 
 
 



6. Tämänhetkinen terveydellinen tilanne? 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
 
 
7. Koirallani on eläinlääkärin toteama (rastita alla olevista vaihtoehdoista): 
Vastaajien määrä: 29 
 
 

 
Avoimet vastaukset:  
Ristisidevamma (onko vamma leikattu?) 
- 06/2015 
- Leikattu 09/2015 
 
Avoimet vastaukset: Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus (mikä?) 
- reuma 
- infarkti selkäytimessä 
- ykköspolvet 
- löysät lonkat ja kyynärnivelissä lievä radius-ulna inkongruenssi 
- lonkkien kasvuhäiriö ja lannerangan takaosan rappeumamuutos 
- kyynärnivelet 0/0, lonkkanivelet D/D 



- lievä lonkan subluksaatio 
- lonkat E/D epävirallinen lausunto 
- löysät polvet 
 
 
8. Jos rastitit jonkin yllämainituista kohdista, kerrotko: 
Vastaajien määrä: 29 
 
Missä iässä sairaus ilmeni ja miten oireili? 
 
- Lonkkaniveldysplasia ja alkava nivelrikko ilmeni 4,5 vuotiaana, oireena koira ei jakanut painoa tasaisesti 
molemmille takajaloille, myöhemmin ontumisia. Reuma todettiin 6,5 vuotiaana, oireina jalkojen kirputtaminen 
ja ranteiden jäykistyminen. 
- Kiinnitin huomiota koiran tehottoman näköiseen liikkumiseen sen ollessa noin 8 kk ikäinen. Kuvattiin 1 v 10 
kk iässä lonkat, kyynärät, selkä. Silloin ei nivelrikkoa. Nivelrikko todettiin edessä ja takana 7 vuotiaana. 
Silloin oireena niskan jumiutuminen ja vtj polven kiertyminen ulos liikkeessä. 
- Vasta aikuisiässä 7,5-vuotiaana 
- 5v. Vaikeuksia ylösnousussa 
- 7 vuotiaana, äkillisesti ei jalat pitäneet. Ei pystynyt kannattamaan myöskään päätään 
- 7 vuotiaana lähti äkisti pallon perään ja ulahti. Vasemman takajalan eturistiside poikki 
- Kuvaus 2v:na 
- polvet 1-v 0/0, 3-v 1/1 ja 5-v 0/0 
- noin parivuotiaana - yleisenä äreytenä 
- 10,5 vuotiaana, koira tuli kiviportaat liian rivakasti alas ja alkoi ontua 
- Polvi ei mielestäni oireillut lainkaan (todettiin kun koira oli 2). Lonkkien löysyys ilmeni huonossa 
hyppytekniikassa (alkaen 3 vuoden iässä). 
- n. 2- 3 -vuotiaana, alkoi pysähdellä lenkillä 
- Todettiin 6-vuotiaana kun koira alkoi palloleikeissä seinään törmäämisen jälkeen aristaa takapäätään. Sitä 
ennen ei oireillut mitenkään. 
- Eivät ole oireilleet mitenkään 
- 7-vuotiaana rasituksen jälkeisenä ontumisena 
- 6 v, rajun leikin jälkeen ei varannut jalalle 
- 8 vuotiaana, oireena ontuminen, syynä ei ole tapaturma. 
- 3 vuotiaana, ontuminen, selän aristaminen. 
- 2014 (koira melkein 11v) metsälenkin aikana alkoi ontua oikeaa takajalkaansa. Loppumatka kannettiin 
kotiin. Ei astunut jalalle. 
- Ei ole oireillut 
- 5 vuotiaana alkoi oireilemaan ja 6-vuotis päivänä sai diagnoosin. 
- 7v. / koira hyppäämishaluton 
- Polven nivelrikko (toispuoleinen), oireili ontumisena, todettiin 7,5-vuotiaana 
- 4 v. Koira ontui yhtäkkiä voimakkaasti, epäiltiin ristisidevammaa, mutta ortopedin tutkimuksessa todettiin 
vain löysyyttä. Nyt on ollu vuoden oireeton. 
- Vuonna 2014 ensin todettiin emällä ja koska x oli sijoituskoira, sekin kuvattiin, mutta epävirallisesti. Ei 
oireillut. 
- noin 5 vuoden iässä, lopetti hyppimisen ja ontui takajalkaa 
- 1,5 vuotiaana, takajalan ajoittainen ontuminen/ pitäminen ilmassa. 
- Jo nuorena havaittu lihasköyhyys takaosassa, agressiivinen käytös 
 
 
Miten sairaus diagnosoitiin ja hoidettiin (ja hoidetaanko edelleen)? 
 
- Nivelrikko röntgenkuvilla ja reuma röntgenkuvat + verikokeet. Hoitona tarvittaessa kipulääkitys, jatkuvasti 
akupunktio, kraniosakraaliterapia ja lihaskunnon ylläpito. Reumaan ei toistaiseksi ole aloitettu 
kortisonilääkitystä. 
- Röntgenkuvaus. Hoitona tarvittaessa kipulääkitys, jatkuvasti kraniosakraaliterapia ja lihaskunnon ylläpito. 
Polvia eläinlääkärit kuvailevat "puolikkaiksi", toinen ell merkitsee ne virallisesti nolliksi, toinen ykkösiksi, 
mutta löysyyttä siis on. 
- Lievä patella luxatio, ei hoitoa. 
- Rgt, pistoksilla aluksi, sitten Cartivet tabletteja, jatkuu 
- Eläinlääkäriasema Aisti teki magneettikuvauksen ja totesi sairauden.  



- kahden eläinlääkärin toteamana,leikaus ja toipuminen.Nyt käyttää jalkaa normaalisti mutta sisätiloissa pitää 
kevennettynä. 
- Kuvien perusteella dg/ ei hoitotarvetta 
- Virallinen polvitarkastus 
- eläinlääkärin tutkimuksella, hoidettiin akupunktiolla 
- Polvi kuvattiin ja käsin tunnusteltiin. Hoitona leikkaus. 
- Patella luksaatio ilmeni jalostusta varten tehdyssä polvitarkastuksessa 2011. Lonkkien löysyys, lievä 
dysplasia  vasemmassa lonkassa ja kyynärnivelien muutokset todettiin luustokuvauksessa 2014. Jouduimme 
lopettamaan agilityn. Hoitona on nivelvalmisteet (Cartivet tai Nutrolin Moniteho), oikeanlainen ja 
monipuolinen liikunta (mm. uinti) sekä säännöllinen huolto (hieronta ja fysioterapia). 
- Röngtenkuvassa huomattiin, että hännän viereiset selkänikamat eivät ole normaalit. Koiralla myös 
häntämutka 
- Todettiin tammikuussa 2016 röntgenkuvista. Koira syö nyt lisäravinnetta. 
- Viralliset kyynär ja lonkkakuvaukset 
- Eläinlääkärissä, koira laihdutuskuurille 
- Röntgen, lievä repeämä, cartfophen- pistoskuuri. Vamma uusiutui 4 kk jälkeen ja uusi cartrophen kuuri 
Ortopedin tutkimuksessa todettu takajalkojen eturistisiteiden poikkimeno, molemmat jalat leikattu. Nivelrikko 
vasemmassa takajalassa tod.näk. seuraus vammasta. 
- Ortopedin diagnoosi, röntgenkuvattu. Hoidettu levolla ja fys.terapialla, raju liikunta lopetettu (mm. 
agility).Tarvittaessa oireenmukainen hoito. 
- Oikean takajalan katkennut ristiside korjattiin nivelen ulkopuolista keinokuitua käyttäen. Kontrollikäynnillä 
alue tuntui erinomaiselta käsin ja koira käytti jalkaansa hyvin. Ei enää hoitoja. 
- Jalostustarkastuksessa polvet 0/1 ( lieväasteinen ) 
- Röntgen kuvien ja useiden eri muiden tutkimuksien poissulkemisen tuloksena. Hoitona tällä hetkellä 
cartrophen-injektiosarjat tarpeen mukaan. Puolen vuoden aikana saanut kaksi injektiosarjaa. Kipulääkitys 
tarvittaessa. 
- Back on track verkkoloimi suuremman rasituksen aikaan ja automatkoilla. 
- lääkäri "väänteli" jalkoja / Dolagis vet. -kuuri / sen jälkeen ei ole hoidettu 
- diagnosoitiin röntgentutkimuksilla, hoidettiin aluksi kipulääkekuurilla (vain aluksi) ja ruokaan lisättävillä 
nivelravinteilla (koko ajan) 
- Ontumisen takia yleis-ell epäili ristisidevammaa, mutta ortopedille mentäessä käytti jo jalkaa normaalisti, ja 
ortopedi totesi vain polven löysyyden. Ei leikattu. 
- LTV4. Ei hoidontarvetta. 
- röntgenkuvilla. Hoidetaan laser terapialla ja cartivetilla 
- Eläinlääkärin tutkimus (ei virallista polvilausuntoa), hoitona kipulääke + fysioterapia + nivelten hyvinvointia 
tukevat ravintolisät 
- Eläinlääkäri totesi 2016 rokotuksen yhteydessä, aiemmin eläinlääkärit eivät ole otteneet kantaa. Syö Avital 
flex-lisäravinnetta ja lohiöljyä. Satunnaisesti särkylääkettä. 
 
Miten vaikuttaa koiran elämään nyt? 
 
- Liikuntaa ja harrastuksia joudutaan rajoittamaan paljon. 
- Säännöstelty liikunta 
- Useita vastauksia; ei vaikuta lainkaan/ ei mitenkään 
- Nyt 18v. Korkea ikä, jäykät kintut, mutta yksi pidempi löntystelylenki päivittäin edelleen. Sisällä 
liukuestesukat. 
- Tällä hetkellä ei vielä kävele. Seisoo ja istuu kyllä. 
- Ei vaikuta, mutta varmuuden vuoksi emme harrasta agilityä/ Ei juurikaan vaikuta, koira on toipunut 
erinomaisesti ikäänsä nähden/ Ei vaikuta mitenkään koiran elämään fyysisesti. Rajoittaa ainoastaan 
harrastuksia/ Ei mitenkään, Polvet 1/1 / Ei mitenkään häiritsevästi / Ei huomattu vaikutuksia (vielä) 
- Koira lopetettiin eläinlääkärin toimesta 10.2.2016 
- Ei vaikuta juuri lainkaan. Ajoittain makuulta nouseminen kankeahkoa, mutta kävelee, juoksee ja hyppii 
täysin normaalisti. 
- Vauhti hyytyy pidemmillä lenkeillä verrattuna ennen vammaa, yritän välttää äkillisiä spurttitilanteita 
- Jalat ok, meno hieman hidastunut. Nivelrikkoa hoidetaan tarpeen mukaan. 
- Ajoittain oireita, mutta tilanne toistaiseksi hallinnassa. 
- Ikää jo sen verran, että paikkoja taitaa kolottaa aina silloin tällöin. Sänkyyn hyppääminen tuottaa välillä 
ongelmia. Vaikea sanoa, vaikuttaako ristisidevamma asiaan. Eläinlääkäriltä varoiksi särkylääkettä. Hyvin 
harvoin tarvitaan. 



  - Erittäin pitkiä lenkkejä (yli10km) pyritään välttämään tai tehdään vain silloin kun koira on hyvässä 
kunnossa. 
- Asfaltilla kävelyä pyritään välttämään ja keskitetään lenkkejä pehmeämmälle alustalle. 
- ei havaittavaa vaikutusta (hyppää esim. sujuvasti reunalliseen petikoriin ja sohville ja seisoo kahdella 
jalalla) nyt koira 13. Lenkkeilee omatahtisesti. Ei ontunut moneen vuoteen, mutta toisinaan ei välitä 
pahemmin lenkkeillä ja askel on lyhyttä. Toisinaan jaksaa aika mukavasti. 
- Nyt on ollut vuoden oireeton. 
- liikkuu normaalisti lyhyitä lenkkejä, hyppii ja juoksee cartivetin avulla. 
- Ajoittainen polven kipuilu/sijoiltaanmeno. Ei häiritse normaalia arkea. 
- Oireet lieventyneet lisäravinteen syönnin aloituksen jälkeen. Ajoittain ärtynyt ja äkäinen kovan rasituksen 
jälkeen. 
 
 
 
 
 

 

 
 



Avoimet vastaukset: Muu silmäsairaus (Mikä?) 
 
- näkö lähes mennyt 
- ektooppinen cilia, poistettu 2 ripseä noin 10-viikkoisena. 
- puutteellinen tai puuttuva kyynelkanava 
- lasiaisen rappeuma 
- kuivasilmä 
- tulehduksia 
- puutteellinen kyynelkanavan aukko ja ylimääräinen ripsi 
- pannus 
- ocular melanosis-epäilyttävä 
- GRD 
 
 
 
 



 
 
13. Jos rastitit jonkin kysymyksessä 12. mainituista kohdista, kerrotko miten ja missä iässä 
sairaus 
ilmeni, miten vaikuttaa koiran elämään, miten sairaus diagnosoitiin ja hoidettiin? 
Vastaajien määrä: 28 
 
- sydämessä pieni läppävuoto, diagnosoitiin sydänultralla muistaakseni 2 vuotiaana. Ei ymmärtääkseni 
vaikuta ainakaan tällä hetkellä koiran elämään, ei lääkitystä. Tilannetta seurataan ultralla vuosittain. 
- virtsatietulehduksia ja niiden ohella kiteitä. Antibioottikuuri ja sillä olleet ohitse aina sairastumiskerralla. 
- virtsakivet huomattiin minun huomaamieni oireiden perusteella 10/2015. Nyt on liuotus ruokavaliolla 3kk:n 
jälkeen kivi oli pienentynyt, jatketaan ruokavaliolla toiset 3kk. Sitten katsotaan onko kivi sulanut vai 
joudutaanko leikkaamaan. Aiemmin oli selvästi kivulias ja ei halunnut lenkkeillä, nyt parempi. Silloin tällöin 
kipuvihlaisu. Anaalirauhaset tulehtuu 1-2 kertaa vuodessa, tyhjätään eläinlääkärissä ja antibiootti kuuri.  
- kilpirauhasen vajaatoiminta todettiin vuonna 2015 eli koiran ikä oli tuolloin 7 vuotta, tällä hetkellä vaivaa 
hoidetaan lääkkein jotka ovat osoittautuneet toimiviksi vaikkakin ajoittaista turvotusta on ollut jonkin verran ja 
verikokeissa säännöllisesti käynti osoitti nytten, että maksa arvot olivat koholla jonka vuoksi saa 
lisäravinnetta sekä maksavikaisen ruokaa. Maksan toiminta todettiin tai huomattiin vuonna 2016 koiran ikä 8 
vuotta. 
- yksi virtsatulehdus 16v. 
- pieniä ihotulehduksia 
- anaalirauhasia tyhjennetty ajoittain 
- krooninen silmätulehdus 



- virtsatietulehdus pentuna 2 krt (talven kylmyydestä arveli ell). Lääkekuuri ja ehkäisynä Refinie jauhe 
ruokinnan yhteydessä muutaman kuukauden kunnes pentu kasvoi 
- suolistotulehdus, päälle vuoden ikäisenä, hoidettiin antibiootilla 
- suolistotulehdun alle vuoden ikäisenä, hoidettiin antibiooteilla ja nesteytyksellä 
- 6-vuotiaana kastroinnin jälkeen koiralla alkoi olemaan säännöllisesti pissatulehduksia muutaman 
kuukauden välein. Virtsan seasta löytyi proteiinikiteitä ja rakossa näkyi muutoksia ultrauksessa. 
Pissatulehduslääkkeiden jälkeen kaikki oli kontrollissa aina ok. Tulehdukset kuitenkin uusiutuivat, joten 
koiralle määrättiin erikoisruokavalio. Koira syö Royal Caninin urinarya puolet ruuastaan ja on ollut oireeton yli 
vuoden. Herkkuina pyritään antamaan muita kuin eläinkunnantuotteita. 
- 8 v koiran jo ollessa vakavasti sairastunut alkuvuodesta 2015, se tutkittiin Aisti-klinikalla mm. 
magneettikuvauksilla, ja lausunnossa kohtauksia kuvattiin "epilepsiatyyppisiksi", mutta siellä(kään) tehdyissä 
tutkimuksissa ei löytynyt mitään suoraa syytä koiran jatkuviin kohtauksiin. Koska syytä ei saatu selville ja 
koiran kunto heikkeni rajusti (kipulääkkeistä jne. huolimatta) seuraavan kuukauden aikana ja se menetti 
tyystin elämänhalunsa/voimat hiipuivat, päädyttiin eläinlääkärin kanssa koiran kärsimysten lopettamiseksi 
eutanasiapäätökseen maaliskuussa 2015. 
- useimmat kuivaruoat aiheuttavat oksentelua. Todennäköisesti kyseessä koirien keliakia - eläinlääkäri 
päätellyt noin yhden vuoden iässä oireiden perusteella. Oikeanlainen ruoka (riisi/lammas) pitää oireet poissa. 
- anaalirauhaset tukkeutuvat noin kerran vuodessa, jolloin eläinlääkäri on joutunut niitä tyhjentämään. 
- diagnoosi mahakatarri 2 kertaa 2 vuoden iässä, oksenteli. Hoidettiin antibiooteilla/närästyslääkkeillä ja 
lopulta steriloitiin, koska oireet olivat aina juoksun/valeraskauden aikana. En käyttänyt enää lääkärissä 
oksentelun vuoksi koska oireet esiintyivät joka kerta juoksun/valeraskauden aikana. 5-vuotiaana 
mahaärsytys, röntgenissä todettiin että suolet olivat täynnä ulostetta. Hoidettiin vatsa-antibiooteilla ja itse 
sain suolet tyhjentymään risiiniöljyllä. Ruoka vaihdettiin pysyvästi Hypo-Allergenic -kuivamuonaan. 
- haiman vajaatoiminta puhkesi viimeisen pentueen jälkeen vajaa kuusivuotiaana 
- sairastui 5 vuoden ikäisenä. 13/2 2013 todettu haiman vajaatoiminta verikokeilla. 
- sydämessä todettu pieni sivuääni kun kävimme rokotuksilla, ei ole vaikuttanut koiran elämään, hyvin jaksaa 
liikkua siinä kuin muutkin, mutta seurataan tilannetta vuosittain 
- keuhkoläppäahtauma. Sivuääni huomattiin penturokotusten yhteydessä, kuunneltiin uudelleen ja ultrattiin 
alle 1-vuotiaana (muistaakseni 9-10-kuisena). Lievä, ei vaatinut hoitoa, mutta tarkoitus viedä kontrolliultraan 
jossain vaiheessa. Ei oireile, koira painelee täysiä ja palautuu mielestäni normaalisti rasituksesta. 
- munuaisten vajaatoiminta todettiin 12/2014. Juominen lisääntyi huomattavasti, johon sitten kiinnitimme 
huomion ja verikokeitten perusteella ja kliinisen tutkimuksen perusteella, ell totesi munuaisten 
vajaatoiminnan . 
- koiralla on erikoisruokavalio ja verenpaine lääkitys. Ell seuranta puolen vuoden välein . Sairaus ei vaikuta 
koiran tämänhetkiseen elämään oikeastaan mitenkään . Vointi ja munuaisarvot pysyneet stabiilinina. 
- yleisesti ottaen koira oli pienestä pennusta lähtien huono syömään - usein huonossa kunnossa, mutta 
toipui eläinlääkärikäynnin, nesteytyksen ja lääkekuurin jälkeen. Eläinlääkärin mielestä koira ei painanut 
tarpeeksi.Marraskuussa 2012, (koira oli 2 vuotias) koira kriisitilassa, kuume ja verenmyrkytys - Viikin 
pieneläinklinikalla tehohoidossa. Toipui täysin. Viikistä saadusta diagnoosissa ei mainintaa maksa- tai 
munuaissairaudesta. Koiran kasvaessa ruokahalu parani ja paino oli hyvä. Aikuisena koira joi ja pissasi 
paljon. Oksenteli usein. 
- anaalirauhasia tyhjennettiin, kun koira oli muutaman vuoden ikäinen. Eläinlääkärin mukaan eivät 
tyhjentyneet, koska uloste oli liian löysää. Aikuisena anaalirauhaset eivät vaivanneet. 
- koiran vatsa ollut koko elämän ajan hyvin herkkä. Kaikki valmiit kaupasta ostetut herkkupalat aiheuttavat 
voimakasta limaista ja veristä ripulia ja oksentelua. Yrjälän puuro ja raaka liha on ollut sopivaa ruokaa joka ei 
aiheuta ko vaivoja. 
- sydämessä hyvin lievä sivuääni. Todettiin 1 v. tarkastuksessa. Ei tutkittu tarkemmin eikä vaikuta millään 
tavoin koiran elämään. 
- 2013 hammaskiven poiston yhteydessä havaittu lievä sydämen sivuääni (1/6). 2015 tammikuussa 
rokotuskäynnillä sivuääntä ei kuulunut. Huhtikuussa 2015 hammaskiven poiston yhteydessä sivuääni taas 
kuulunut. Kotona seuranta ja eläinlääkärillä käydessä maininta asiasta. Ei vaikuta koiran elämään. 
- Ksylitolimyrkytyksen jälkeen kontrollikäynnillä. löydettiin 2-tason sivuääni sydämestä toukokuussa 2016. 
Aiemmin sydän ollut terve. Jatkotutkimuksena sydämen uä-tutkimus 6/2016. Sairaudesta ei ole vielä 
enempää tietoa, mutta toistaiseksi koira ei oireilee millään tavalla. 
- ilmeni ensimmäisen kerran joskus 4 vuoden iässä. Herkkävatsaisuutta/allergiaa, vältetään gluteenia, 
nautaa, possua yms. helposti ärsyttäviä aineita. Ilmenee närästyksenä, huulien lipomisena ruoan jälkeen 
yms. Hoidetaan gluteenittomalla ruoalla ja vältetään tiettyjä ruoka-aineita... 
- diabetes 7 vuotiaana. Koira oli viimeisten juoksujen jälkeen laihtunut ja oli "vetämätön". Tarkoitus oli tehdä 
tähystyssterilaatio, mutta ennen toimenpidettä halusin, että koirasta otetaan verikoe edellä mainittujen 
oireiden vuoksi. Verinäytteessä havaittiin selkeästi koholla oleva verensokeri. Hoidoksi insuliinipistokset 



aamuin illoin n. 12 h välein, ruokavalio(Royal Canin Diabetic) ja tasainen liikunta. Sterilisaatiota ei voitu 
tehdä, koska sokeriarvot eivät tasaantuneet. Koira jouduttiin lopettamaan erilaisten komplikaatioiden vuoksi 
n. puolen vuoden kuluttua sairauden toteamisesta. 
- virtsatiet: toistuvia virtsatietulehduksia iässä 4-12 kk, sekä 3 yksittäistä kertaa vanhempana ja yksi heti 
synnytyksen jälkeen. Juoksujen alettua vähenivät ja alkoivat mennä antibiooteilla ohi. Näytteissä bakteereita 
ja kiteitä. 
- n 2 vuoden ikäisenä, söi paljon ruohoa, oli huono syömään ja selvästi pahoinvoiva. Eläinlääkäri määräsi 
gastroscopian jossa todettiin runsaasti helikobakteereja. Koira sai suolistoantibiootin ja muutettiin 
ruokamerkkiä/ruokintaa(raaka + naput) Nykyään ihan kunnossa. 
- kilpirauhasen vajaatoiminta, 5 -vuotiaana diagnosoitiin verikokeella, hoidetaan levotyroksiini -lääkityksellä. 
Lääkitys pysynyt samana koko ajan (verikoekontrolli kerran vuodessa) ja koira hyvässä kunnossa. Aluksi 
turkin kuivuutta ja ihon rasvaisuutta, talvella ihottumaa ja kutinaa, josta syystä siirryttiin ajelemaan koiran 
runsas turkki. Sen jälkeen ei iho-oireita.  
- anaalirauhaset täyttyvät aika-ajoin (n. 4 kertaa vuodessa), tyhjennys auttaa. 
 
 
14. Onko koirallasi eläinlääkärin toteama allergia? 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
 
15. Onko koirallasi jokin seuraavista eläinlääkärin toteama? 
Vastaajien määrä: 12 
 
 

 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- pöly/hilseallergia 
- siitepölyallergia, pölypunkki ym. allergia 
- keliakia 
- pentuna huono syömään ja alipainoinen 
- selvityksen alla, epäily allergiasta 
- Suolisto-ongelmia tai yliherkkyyttä, juurisyy epäselvä, ell epäilee vahvimmin ruoka-aineallergiaa. 
 
 
 
 
 
 



16. Miten edellä olevat sairaudet oireilevat? 
Vastaajien määrä: 12 

 
 
 
17. Miten edellä (kysymyksissä 15. ja 16.) kuvattuja sairauksia hoidetaan ? 
Vastaajien määrä: 10 
 
- Atopica 50mg päivittäin 
- Vaihdettiin raakaravintoon n. 5 vuoden iässä (allergiatestien jälkeen) sekä kuivattiin märät tassut ja 
varpaidenvälit huolellisesti föönaamalla. Tällä saimme ennen allergiatestien ottamista tassuissa olleen hiivan 
/furunkuloosin pidettyä poissa aina koiran kuolemaan saakka (kuoli 11v 10kk ikäisenä). Ruokavalion 
muutoksen jälkeen ei koiralla myöskään enää ollut korvatulehduksia. 
- ruokavaliolla 
- Kana-allergiaa hoidettiin ruokavaliolla 
- Naudaton, viljaton ruokavalio. ( varsinaista diagnoosia ei ole, mutta useasti käyty lääkärissä ruoka-
aineyliherkkyyden 
vuoksi dg: susp. Ruoka-aineyliherkkyys. Oireilu sopivalla ruokavaliolla loppunut. 
- Gluteenittomalla ruolla ja välttämällä allergisoivia aineita 
- Oireiluna alkuvuosina kutina, sitten säännöllinen ripulointi ja 8-vuotiaasta alkaen toistuvia ihotulehduksia 
(mustia hilseileviä rahkaisia tai rupisia laikkuja ympäri kehoa). Alkuun vaihdeltiin koiranruokia, mikään ei 
poistanut oireita, ja 7-vuotiaasta ollut ensin osin ja vuotta myöhemmin täysin raakaravinnolla (viljaton, 
perunaa+kasviksia+kanaa+kalaa). Aika ajoin kokeiltu lisätä kuivamuonaa raakaravinnon sekaan.  
-  Ihotulehdusta hoidettu antibioottikuureilla, lääkeshampoilla, kortisonivoiteilla ja viikottaisilla pesuilla. 
Tämänhetkinen hoito viikottainen pesu miedolla shampoolla ja ihottumakohtiin pihkasalva, sekä lisätty ruoan 
sekaan psylliumia, biotiinia ja sinkkiä. Ja maksimoitu rypsi- ja kalaöljyn sekä vitamiinijauheen määrä, sekä 
yritetään lisätä joukkoon edes vähän eliminaatiokuivamuonaa (Virbac, ankka+maniokki). 
- ruokavalio - toistaiseksi todettu, että ei voisi syödä viljaa, kalaa eikä kanaa / tällä hetkellä annetaan vain 
lammasta / Nutrolin ruokaan 
- pesut erikoisshampoolla, Clorexyderm rupiin ja Cortavance kutiseviin kohtiin 
- Allergiatesteissä ilmeni yliherkkyys kolmelle varastopunkille. Kuivanappulat jätettiin pois ja siirryttiin NEU-
koiranruokaan, minkä jälkeen ei enää ollut ongelmia. 
- syödään ainoastaan raakaa lihaa ja kasviksia, kiellettyjen listalla:vehnät,porkkana,nauta,possu. Lisäksi 
siitepölyn aikana kesäkuussa pahimmat oireet, tassujen nuoleminen, silloin myös pesu joka päivä. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
18. Onko koirallasi? 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
 
 
19. Miten edellä kuvatut ilmenee ja mahdollinen hoito? 
Vastaajien määrä: 11 
 
- Ennen ruokavalion muutosta jouduttiin hoitamaan furunkuloosia / hiivatulehdusta tassuissa. 
kuiva iho. Kalaöljy auttaa kutinaan. 
- Lieviä tassutulehduksia on ollut, betadine ja "haavapulveri" ovat tällä hetkellä riittäneet hoidoksi. 
- Pientä ihotulehdusta kurakelien aikaan myös itikanpuremille herkkä. Hoitona pesu, tarvittaessa 
kortisonivoide. 
- Koiralla on vuonna 2013 ollut useita bakteeritulehduksen aiheuttamia tulehduspesäkkeitä vatsassa 
(hoidettiin antibiooteilla) ja huhtikuussa 2016 on vatsassa yksittäinen bakteeritulehduspesäke, jota hoidetaan 
paikallisgeelillä (Clorexyderm spot). 
- Reagointia johonkin ruoka-aineeseen/ kuivaraksujen ainekseen, korvien takaa karva ohuempaa/ lähtee 
sekä leuan alla karva ohuempaa. 
iho-ongelmia pelko pienestä pitäen: ihoon tulee rupia, jotka jonkin päivän päästä irtautuvat ja iho ko. 
kohdalta 
jää mustaksi /karva aina ollut liian pehmeä, eikä aina ole aluskarvaa/ ei ole täysin varmaa, mikä allergisoi 
(vai 
onko jokin sairaus, tosin verikok. ei vielä todettu) 
- Kalvaa ja nuolee tassujaan sekä hampaillaan "nirputtaa" muualta mistä ylettyy 
- kuiva iho ja tassuissa ja korvissa hiivaa. Tassujen pesu lääkeshampoolla jos oireita tulee ja korviin haetan 
tipat. 
- Hieman kuiva iho 
 
 
 
20. Kasvaimet / syöpä? 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
 
 
 
 



21. Mikäli vastasit kyllä. Tarkenna mikä, missä ja missä iässä todettu? Miten hoidettu? 
Vastaajien määrä: 14 
 
- 10v. Nisän viereltä leikattu pois pikkurillinpään kokoinen hyvänlaatuinen patti, samalla kohtu pois 
- Hyvänlaatuinen nisäkasvain poistettiin 5-vuotiaana 
- Kaikkialle vatsaan/vatsaonteloon levinnyt syöpä todettiin koiran ollessa 11v 10 kk ja syövän laajuuden takia 
sekä koiran huonontuneen terveydentilan takia päädyttiin eutanasiaan. 
- 11/5 2015 leikattu kasvain suusta oikeasta yläleuasta, ikää 10 vuotta. 13/10 leikattu, radikaalimamektomia ( 
nisäkasvain + 3 alinta nisää oikealla poistettu ). Ikää 10 vuotta. 
- 23/3 2015 leikattu pieni kasvain eturinnasta. 7-vuotias. 
- Aivokasvain, todettu ruumiinavauksessa koiran ollessa 2v 5kk. Hoidettu Cushingin tautina, neurologiset 
oireet tulleet niin pahoiksi että koira jouduttu lopettamaan eutanasialla. Sairaus eteni reilussa kuukaudessa 
diagnoosista eutanasiaan. 
- Koiralta leikattiin elokuussa 2013 (koiran ollessa 3-vuotias) nopeasti kasvanut ihokasvain takajalasta. 
Kasvain diagnosoitiin ohutneulanäytteen perusteella todennäköiseksi plasmasytoomaksi, mutta kasvaimen 
laatu jäi epäselväksi. 
- Vähän alle 6 v.(3 vkoa sitten) poistettu hyvänlaatuinen kasvain ylähuulesta sekä hännän patista 
ohutneulanäytteet, myös hyvänlaatuinen perianaali adenooma. Molempien alueiden kotiseuranta. Jos 
hännän patti suurenee, leikkaus 
- ocular melanosis silmissä, todettu 11 vuoden ikäisenä. Kortisoni- ja silmänpainetta 
alentavat tipat useita kertoja päivässä. 
- Maitorauhaskasvain. Oikeaan takalohkoon nisän alle nopeasti tullut kasvainmuutos. Kohtalaisen kokoinen. 
v.2011 (koira silloin 6v.) Tarkastuksessa perjantaina, leikkaus heti seuraavana maanantaina. Koepalat 
patologille. Löytyi kahdenlaista: hyvälaatuinen maitorauhaskasvain ja hyvänlaatuinen muutos(saattaa kasvaa 
uusia kasvaimia, jotka voivat ajan kuluessa muuttua pahanlaatuisiksi ja lähettää etäpesäkkeitä). Uusia 
kasvaimia ei ole ilmaantunut.  
- 2010 vasemmalta puolelta kaulalta poistettu uudismuodostuma (rasvaa). Oli juuri pannan kohdalla. 2016 
otettu ohutneulanäyte takajalassa olevasta uudismuodostumasta (rasvaa). Seuranta. Jos muutoksia, 
leikkaus mahdollinen. 
- 8v 9 kk iässä ilmestyi nopeasti kasvava nisäkasvain alimpaan nisään. Leikattiin noin superpallon 
kokoisena, oli pahanlaatuinen mutta kuroutunut, eli uusiutumisriski ei pahimmasta päästä. Lisäksi 
vasempaan etujalkaan, hiukan polven yläpuolelle ilmestynyt noin vuotta myöhemmin, 9-vuotiaana, herneen 
kokoinen kasvain. Kiinni luussa, pullottaa ihosta. Sitä ei vielä lähdetty leikkaamaan eikä edes otettu näytettä, 
vaan odotetaan ja katsotaan kasvaako tai alkaa muuten oireilla. 
- Rinnassa todettu 2015 talirauhaskasvain joka leikattu 2015 
 
 
 
 
22. Muu autoimmuunisairaus? 
Vastaajien määrä: 182 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



23. Mikäli vastasit kyllä. Tarkenna mikä, missä ja missä iässä todettu? Miten hoidettu? 
Vastaajien määrä: 6 
 
- nivelreuma 
- pentuna sairastanut juveniili selluliitin, hoidettu antibiootilla+kortisonilla+ihon/korvien paikallishoidolla. 
Sairastui noin 6 viikkoisena ja hoito kesti noin 14 viikkoiseksi. 
- Ei todettu - todennäköisesti vikaa munuaisissa tai maksassa. Eläinlääkäri epäili vuonna 2012 
maksashunttia koiraa hoidettiin Viikissä, mutta ei diagnoosia. 
- Diabetes, ks. kohta 12. 
- Addisonin tauti. Diagnosoitiin kun koira 7-vuotias. Koira menehtyi sairauteen. 
 
 
24. Toistuvia virtsatieinfektioita? 
Vastaajien määrä: 110 
 
 

 
 
25. Ensimmäinen kiima (kk iässä)? 
Vastaajien määrä: 78 
 
kk        määrä 
6 7 
7 12 
8 25 
9 16 
10 5 
11 1 
12 7 
14 1 
ei muista/tiedä 4 
 
 
 
 
26. Kiimavälin pituus? 
Vastaajien määrä: 74 
 

 
 
 
 



27. Juoksuväli (montako kk)? 
Vastaajien määrä: 71 
 
5 kk/5,5 kk 3 
6 kk 23 
6-7 kk 13 
7 19 
8 4 
7-8 kk 3 
9 1 
10 1 
steriloitu 1. juoksun jälkeen 1 
ei tiedä/ 3 
 
 
 
28. Onko nartulla ollut pentueita? 
Vastaajien määrä: 88 
 

 
29. Pentueiden lukumäärä? 
Vastaajien määrä: 39 
 
pentuja määrä 
0 2 
1 12 
2 15 
3 7 
4 1 

 
 
 
30. Pentujen lukumäärä/pentue? 
Vastaajien määrä: 37 
1. pentue 
2 pentua 7 pentueessa 
3 12 
4 5 
5 7 
6 4 
7 2 
 
 
 
 
 



2. pentue 
 
1 pentua 2 pentueessa 
2 12 
3 3 
4 8 
5 5 
6 2 
7 2 
 
3. pentue 
 
3 pentua 1 pentueessa 
4 4 
5 2 
6 1 
 
4. pentue 
 
4 pentua 1 pentueessa 
 
5. pentue 
 
1 pentua 1 pentueessa 
2 1 
 
 
31. Onko narttu jäänyt tyhjäksi astutuksesta? 
Vastaajien määrä: 64 
 

 
 
32. Onko nartun synnytyksissä tai sen pentujen hoidossa ollut toistuvia ongelmia? 
Vastaajien määrä: 50 
 
 

 



33. Kertoisitko vielä tarkemmin? 
 
- yksi pentu kuoli synnytyksessä - virheasento - ei keritty eläinlääkäriin ajoissa 
- 2 x Astutusajankohta väärä  
- yksi kuudesta pennusta syntyi kuolleena 
- synnytys päätyi keisarinleikkaukseen, ensimmäinen pentu juuttui synnytyskanavaan, selvisi kuitenkin 
hengissä 
- Eläinlääkäri totesi nartun kapea lantioiseksi. 2 narttua jotka syntyivät pää edellä saatiin ulos kotona, mutta 
uros joka oli tulossa jalat edellä menehtyi eläinlääkärissä (liian myöhään ja ulosottaminen kesti). 
 
. 
34. Onko nartulla toistuvia valeraskauksia? 
Vastaajien määrä: 85 
 
 
 

 
35. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, valitse alta sopivin vaihtoehto: 
Vastaajien määrä: 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. Kohtutulehdus / märkäkohtu? 
Vastaajien määrä: 79 

 
 
Avoimet vastaukset: Kyllä (missä iässä?) 
- n. 7 vuotiaana 
- 3-vuotiaana. Hoidettu ab-kuurilla ja tyhjennyshoidolla  
- 10kk lievä kohtutulehdus 
- n. 10v. 
 
37. Onko narttu steriloitu? 
Vastaajien määrä: 84 
 

 
 
Avoimet vastaukset: Kyllä (missä iässä, syy?) 
 
- 2015 steriloitiin samalla kun nisäkasvain poistettiin 
- 1 v 3 kk, ei jalostuskoira, perheessä myös uros 
- 2-vuotiaana 
-  2 x 3 v, 2 x 4 v, 5 v., 7 v    valeraskaudet 
- 4 vuotiaana, iho-ongelmia juoksujen aikaan/kohtutulehdusriski 
- 4 x 7 vuotiaana, kohtutulehdus/ juoksujen välit lyhentyivät ja kiiman kesto piteni, kohtutulehduksen, ei enää 
pentuja, ei tulehduksia/ ennaltaehkäisy 
- 2 x 5 vuotiaana, tulehdusten ennaltaehkäisy/valeraskaudet 
- 6 vuotiaana, kohtutulehduksen ennaltaehkäisy 
- 7 vuotiaana, nivustyräleikkauksen yhteydessä 
- 8 v. 
- 10 v. / 10 v, valeraskauksia, stressi pahensi haiman vajaatoiminnan oireita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Vaikuttiko sterilointi nartun luonteeseen, turkkiin tms? 
Vastaajien määrä: 34 
 
 
 

 
Avoimet vastaukset: Kyllä (Jos kyllä, miten?) 
 
 
Turkki; vielä paksumpi turkki / pohjavillan kasvu runsastui/turkista tuli harottava ja pehmeä/turkki 
tuuhentunut ja laatu parantunut, turkin laatu huonontunut, on kuivempi kuin aikaisemmin, laatu huononi, 
kava muuttui taipuisammaksi ja ohuemmaksi 
 
Luonne; tasaisempi luonne / leikkisämpi /levollisemöi ja rauhallisempi/ aktiivisempi ja leikkisämpi/ 
alkoi juomaan enemmän ja muuttui haukkuherkemmäksi 
 
 
 
 
39. Uroksen sukupuoliterveys. 
Vastaajien määrä: 89 
 

 
 
 
40. Kivekset? 
Vastaajien määrä: 87 
 

 
 
 
 



41. Sukupuolivietti? 
Vastaajien määrä: 87 
 

 
 
42. Jos koira on steriloitu, missä iässä, syy? 
Vastaajien määrä: 25 
 
- sterililoitu 5 vuotiaana, nivelongelmien myötä rajoitettu liikunta ilmeisesti aiheutti sen että koira rikkoi 
itseään riehumalla jos lähistöllä oli juoksuinen narttu. Aiemmin ei reagoinut yli-innokkaasti narttuihin. 
- steriloitu ja piilokives poistettu vatsaontelosta 1,5 vuoden ikäisenä (7.3.2016) 
- 6-vuotiaana laajentuneen eturauhasen vuoksi 
- 2,5 vuotiaana. Kotikoira, ei näyttelyyn eikä jalostukseen. Karkailemisen estämiseksi, ei niin narttujen hajun 
perään. Tulee nykyään toimeen kaikkien koirien kanssa. 
- 1v 8kk, yliseksuaalisuus. Ruokahaluttomuus, laihtuminen, rauhattomuus, unettomuus ja agressiivisuus 
perheen vanhempaa urosta kohtaan 
- piilokives poistettu 1v iässä 
- 6-vuotiaana nartun tullessa taloon. 
- steriloitiin 11v iässä kun epäiltiin prostatan liikakasvua, mutta todellinen syy "ongelmiin" oli ilmeisesti n 7kk 
myöhemmin uusitussa röntgenissä paljastunut syöpä joka oli siinä vaiheessa levinnyt kaikkialle 
vatsaan/vatsaonteloon 
- noin 6,5 vuoden iässä; narttujen tuoksut sekoittivat päätä aivan liikaa esim. agilitykilpailuissa (3-luokassa 
saa osallistua juoksuiset nartut ja koira ei juoksuisten narttujen takia pystynyt keskittymään suorituksen 
aikana) 
- 1vuoden ja 7kk ikäienä 
- 2,5v. sisälle merkkailun vuoksi, perheessä myös toinen uros 
- eturauhasvaivojen ja merkkailun vuoksi, yliseksuaalisuutta oli juoksuisten narttujen läheisyydessä 
- 3 v. yliseksuaalisuus 
- noin vuoden ikäisenä samaan aikaan kun laskeutumatta jäänyt kives poistettiin. 
- steriloitu 2012 . Syy toinen kives ei laskeutunut. 
- noin vuoden iässä, laskeutumaton kives 
- steriloitu 4-vuotiaana jatkuvan sisälle merkkailun vuoksi 
- 1 v. Piilokives 
- 1v. 2kk, Molemmat kivekset olivat nivustaipeissa. 
- Kemiallinen kastraatio n.1 vuoden iässä. Hyökkäili perheen toisen koiran kimppuun toistuvasti, sisälle 
merkkailu, levottomuus, laitettiin muutama päivä sitten, joten emme tiedä vielä vaikutusta. 
- 5-vuotiaana, laajentunut eturauhanen 
- 5 v 
- 1,5 v. Luovutusiän jälkeen kehittynyt purentavika esti näyttely- ja jalostusaikeet ja taloudessa narttuja 
- koira steriloitu vuoden ikäisenä. Syynä jatkuva merkkailu öisin sisälle. yliseksuaalisuus ei loppunut, mutta 
tekee sitä ainoastaan omalle tyynylle. Merkkailu loppui /väheni sisälle. 
- 3v. 
 
 
 
 
 
 
 



43. Vaikuttiko sterilointi uroksen luonteeseen, turkkiin tms? 
Vastaajien määrä: 24 
 

 
 
Avoimet vastaukset: Kyllä (miten se vaikutti?) 
 
Paino; 
- tukevoitunut / paino nousee herkästi/ parempi ruokahalu, pitää seurata/alkoi syömään paremmin, ei ahmi 
vieläkään 
 
Turkki; huonompi/ pohjavilla paksuuntunut/ pehmensi turkkia hieman/ turkki jäykkä, välillä vaikea nyppiä, 
pohjavilla erittäin paksu ja sitä irtoaa koko ajan 
 
Luonne; hellyyden kipeämpi ja iloisempi /Tulee nykyään toimeen muutaman leikkaamattoman uroksen 
kanssa. Mutta ei suurta muutosta./ Remmiräyhäys lisääntynyt huimasti, pakkomielteisen ahne, seurallisuus 
lisääntynyt, merkkailu sisälle loppui, kiinnostus narttuja kohtaan loppui / rauhoitti / 
naapurin narttujen juoksujen aikaan ei syönyt, itki ikkunassa ja merkkaili sisälle, se kaikki loppui/ merkkailu 
jäi pois / rauhoittui / ei reagoi juoksuisiin narttuihin 
 
 
 
 
44. Onko koiralla purentavika? 
Vastaajien 
määrä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45. Mikäli koirallasi on purentavika, onko se? 
Vastaajien määrä: 9 
 

 
 
46. Onko koiralta poistettu maitohampaita / pysyviä hampaita / Onko koiralta lähtenyt 
pysyviä 
hampaita? 
Vastaajien määrä: 179 
 

 
 
 
Avoimet vastaukset: Kyllä (jos kyllä, miksi?) 
 
- reikiintynyt hammas poistettu 
- kulma maitohampaat ei irronneet millään, oli pitkä juuri 
- p4 tulehduksen vuoksi 
- ei irronneet itsekseen, piiiitkät juuret. Poistettu jokunen pysyvä. Nyt 18v. Hampaita pudonnut/katkennut. Ei 
haittaa syömistä, pehmeähköt puruluutkin menevät vielä 
- maitohampaat eivät irronneet 
- hampaat huonossa kunnossa. 
- toinen maitokulmahampaista pentuna; yksi katkennut etuhammas poistettiin aikuisena 
- maitokulmahampaat pentuna; aikuisena poistettiin huonokuntoisia poskihampaita 
- maitokulmahampaat pentuna; aikuisena huonokuntoisia poskihampaita; irronnut etuhampaita sekä ylhäältä 
että alhaalta aikuisena poistettu huonokuntoisia poskihampaita ja kaksi etuhammasta alhaalta 
- yläleuan kulmahampaat (maitohampaat) 
- 5kk ikäisenä maitohampaan poisto - ei lähtenyt itsestään. 
- useita vastauksia: kulmahampaat pienenä pentuna/ yläkulmurit poistettiin pentuna/ molemmat alakulmassa 
olevat maitohampaat poistettu, eivät olisi lähteneet luonnollisesti pois. Pysyvät 
hampaat kasvaneet jo rinnalle/kaikki maitokulmurit poistettu 
- maitokulmahampaat ylhäältä poistettu uusien tieltä, sekä alaetuhampaat tapaturman seurauksena. 
- paria maitokulmuria muistaakseni avitettiin lähtemään eläinlääkärissä varmuuden vuoksi. 
- v.2013 poistettu 2 hammasta parodontiitin vuoksi. tässä yhteydessä todettiin, että puuttuu kokonaan 7 
pysyvää hammasta. Suussa on 4 maitohammasta. 
- 2 poskihammasta poistettu kun olivat lohjenneet, etuhammas 2 oikealla ylhäällä poistettu kun oli katkennut. 
- kaksi maitohammasta poistettu eläinlääkärin toimesta 



- toinen pysyvä yläkulmuri jouduttiin 
poistamaan, koska hammas oli kuollut ja aiheutti kroonista märkärupea kuonoon  
- alhaalta poistettu takimmaisia hampaita niiden mentyä huonoon kuntoon. Edestä ylhäältä lähtenyt yksi 
hammas koiran nahisteltua toisen koiran kanssa. 
- hampaita poistettu 13 vuotiaana 
- pysyviä hampaita poistettu kaksi huonokuntoisuuden vuoksi. 
- kulmahammas katkesi ja se poistettiin. 
- 2 vastausta; parodontiitti 
- poistettu takapurentahammas murtuman takia 
- ei vielä poistettu, mutta kaksi hammasta pitäisi eläinlääkärin mukaan käydä poistattamassa. 
- piti poistaa yksi pysyvä hammas, koska se katkesi leikkiessä rajusti 
- 12 vuotiaana hammaskiven poiston yhteydessä etuhampaita, koska olivat löysässä 
- 9v poistettu 2 yläleuan takahammasta, koska niiden välinen ientasku oli yli 1 cm ja juureen oli tullut paise. 
10v katkesi yksi etuhammas puolivälistä, se poistettiin, ja samalla poistettiin yksi alaleuan heiluva 
poskihammas, sekä yläleuan toiselta puolelta heiluva takahammas, jonka vieressä 1 cm syvä ientasku. 
Kaikkiaan siis poistettu 4 oireilevaa sekä yksi puoliksi katkennut hammas, kun ikää on 10.5 vuotta. 
- Ientulehduksen takia poistettu hampaita 
- poistettu takimmainen hammas ja edestä yksi joka oli vaurioitunut 
- koiralta poistettu 6 hammasta 
- vanhemmiten hammaskiven vuoksi 
 
 
47. Onko koiran purenta muuttunut vuosien mittaan? 
Vastaajien määrä: 182 
 
 

 
 
 
Avoimet vastaukset: Kyllä (jos kyllä, miten?) 
 
- Pentuna oli ahdas alaleuka, joka korjaantui 
- Lähemmäs tasapurentaa 
- oli alapurenta, mutta kun hampaat vaihtuivat purenta korjaantui. 
- erinomainen purenta muuttui epätasaiseksi, niin että etuhampaita alkoi mennä 'ristiin' 
- 4 kk iässä alaleuka alkoi työntyä eteen ja puolivuotiaana selvä alapurenta 
- muuttunut hieman ahtaammaksi, lähemmäs tasapurentaa. On kuitenkin vielä ihan normaali leikkaava 
purenta. 
- tasapurenta 10 vuoden iässä. Siihen asti priima. 
- muuttui tasapurennaksi osittain n. 2-vuotiaana 
- etualahampaat hieman vipottaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48. Puuttuuko koiralta hampaita? 
( Etuhampaita  tulisi olla 6 sekä ylä- että alaleuassa, kulmahampaita yhteensä 4, välihampaita  ylä- ja 
alaleuassa kummallakin puolella 4 ja poskihampaita  alaleuassa 3 ja yläleuassa 2 kummallakin puolella ) 
 
Vastaajien määrä: 182 
 
 

 
 
49. Koiran perinnölliset viat. 
Vastaajien määrä: 182 
 
 

 
 
 
- 
50. Jos koiralla on häntämutka, missä kohtaa häntää? 
Vastaajien määrä: 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51. Koirani turkki on: 
Vastaajien määrä: 182 
 
 

 
 
 
 
52. Kuinka usein koira trimmataan (kertaa vuodessa)? 
Vastaajien määrä: 182 
 
trimmauskertoja   määrä 
1-2  1 
2 18 
2- 3 8 
3 44 
3-4 15 
4 42 
4-5 5 
5 7 
6 19 
6-7  4 
7 1 
8 2 
8-10 1 
8-12 1 
4-10 1 
10 6 
10-16 1 
useita kertoja v:ssa/en osaa sanoa en ole 
laskenut/- 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 



53. Koirani trimmaa: 
Vastaajien määrä: 155 
 

 
 
 
 
 
54. Koirani trimmataan: 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
55. Jos koiraa ei nypitä sormin, niin miksi? 
Vastaajien määrä: 15 
 
- karva ei lähde helposti (ei kypsy). Koiraan sattuu ja iho alkaa punoittaa 
- saksilla leikataan vatsanalus ja osa jalkojen karvoista ja pään kasvoista.. 
- vatsakarvat ja etutassujen karvat todella tiukassa joten leikkaan ne 
alueet ohennussaksilla. Jos nypin näitä alueita sormin ihoon tulee kauttaaltaan verenpurkautumia. 
- koira on vanha, ei enää kiusata vanhaa koiraa /ikä/stressaantunut koira x7 
- nyppiminen lopetettu 10-vuotiaana, johtuen yli vuoden kestäneestä ihotulehduksesta. ELL 
kehotti lopettamaan, sanoi että kaikkien iho ei välttämättä nyppimistä kestä. Samoin trimmaaja oli sitä mieltä, 
että noin herkälle ja vuosien myötä aina enemmän hilseilevälle iholle voi olla ylimääräinen rasite.  
- nypittiin kunnes puhkesi kilpirauhasen vajaatoiminta. Turkki oli aina hyvänlaatuinen, mutta sairaus teki 
turkista kuivan tai elottoman ja kuitenkin ihosta erittäin rasvaisen. 
- tassut leikataan saksilla, sillä joku entisistä trimmaajista leikkasi ja turkkia ei pysty enää nyppimään 
- karva niin tiukka, että pitäisi rauhoittaa. En hyväksy rauhoittamista lääkkeillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56. Koira on mielestäni ( valitse max. 2 vaihtoehtoa) 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
 
 
57. Millaista luonnetta odotit ja toivoit cairniltasi? 
Vastaajien määrä: 138 
 
 
- useita samantyyppisiä vastauksia; uteliasta, vilkasta, iloista / Iloista ja sosiaalista / iloista/ Iloista ja 
reipasta terrieriluonnetta/ sosiaalista/iloisuus ja osallistuvuus/ leikkisä, seurallinen, sosiaalinen, 
rohkea/sosiaalista/reipasta ja rohkeaa/ 
Iloista, reipasta, sosiaalista ja itsepäistä./ Iloista, sosiaalista, reipasta, rohkeaa/ Reipasta, rohkeaa ja 
sosiaalista/ rohkea, aktiivinen, sosiaalinen / rohkea, tasapainoinen, iloinen/ tasapainoista, rohkeaa, iloista ja 
itsenäistä/ Sosiaalista, energistä, temperamenttista, iloista/ seurallinen, utelias ja osallistuva/ Reipasta ja 
sosiaalista koiraa, jonka kanssa voi elää normaalia elämää ja harrastaa./ reipas muttei räyhä/ reipas, iloinen/ 
Iloista ja reipasta/ Odotin vilkkautta, rohkeutta ja sosiaalisuutta/ Rohkeata ja vilkasta/ reipasta, avointa 
lenkkikaveria ja harrastuskoiraa / Vilkas, sosiaalinen, avoin/ Iloinen, älykäs, kiltti, aktiivinen, itsepäinen 
(odotus, ei toive :D )/  avoin ja sosiaalinen- ei pelkää turhia asioita, rauhallinen, leikkisä, toimelias, rohkea, 
sosiaalinen/ iloisuutta/ Lapsiystävällisen ja seurallista/ Ystävällinen, vilkas/ Cairnimaisen iloista ja rohkeaa 
luonnetta/ Rohkea, aktiivinen, sosiaalinen/ aktiivista ja ystävällistä / iloinen, rohkea, innolla osallistuva, vilkas, 
kiltti/ Reipasta ja pelotonta Odotin energistä ja ihmis-/lapsiystävällistä cairnia/ Vilkasta, ihmisistä pitävää 
koiraa / Önskade mig en familjehund som är pigg glad och positiv och en sådan cairn fick jag  
Snäll glad och pigg / sosiaalista, kaikkien kanssa toimeen tulevaa/sosiaalinen / Sopeutuva, sosiaalisuus 
 
 
- Useita samantyyppisiä vastauksia; Itsevarmaa ja tasapainoista terrieriä/ Itsevarmaa ja jämäkkää 
terrieriä/ itsevarma pikkukoira ilman minkäänlaisia arkuuksia, joka osallistuu innolla kaikkeen toimintaan. 
Sain mitä 
toivoin/ Tämä koira on luonteeltaan juuri sellainen kuin cairnin mielestäni kuuluu ollakin; reipas, iloinen, 
itsevarma/ ystävällinen. Terrieritemperamenttia löytyy sopivasti eikä koira ole liian pehmeä./ rohkeaa ja 
lempeää, ihmisten ja koirien kanssa toimeentulevaa / toivoin sosiaalista, menevää, omantunnon tuntevaa, 
terrierimäistä pikkukaveria / perusterrieri hieman itsepäinen ja iloinen reipas koira/ Terhakkaa 
terrierriluonnetta. Koiran kanssa kiva touhuta ja jaksaa pidempiäkin lenkkejä, mutta ei välttämättä 
tarvitse joka päivä pitkiä lenkkejä./ Sosiaalista lenkkikaveria ja terrierimäistä jääräpäisyyttä 
 



- Cairnilta odotan tietynlaista rohkeutta ja vilkkautta sekä iloisuutta!/ Iloinen, sosiaalinen, lempeä, varma 
(tarkoittaen vakautta ja rauhallisuutta stressaavissa tilanteissa). 
- luonne on ihana. ulkona pirteä ja sisällä kuitenkin melko rauhallinen. Mitä kaipaan, haluaisin pitää sitä 
enemmän vapaana (kuitenkin seurassani) 
- vahva persoonallisuus, lojaali ja sosiaalinen perhekoira, fiksu, iloinen 
- juuri sellaista kuin se onkin. Hyvin cairnimainen luonne, itsenäinen, mutta ihmisrakas ja hyvin 
sopeutuvainen. 
-  Juuri sellaista kuin koirani oli; energinen, peruskoulutuksen jälkeen tottelevainen ja luotettava, uskollinen 
perheenjäsen loppuun asti! 
- Juuri sellaista, kuin koirallani onkin on reipas ja aina valmiina kaikkeen mukaan, jaksaa touhuta ja leikkiä. 
- Vilkasta, rohkeaa ja reipasta sosiaalista harrastuskoiraa 
- reipas, sosiaalinen, iloinen. on välillä dominoivampi kuin odotin, mutta muuten vastaa odotuksiani 
enemmän rapsuttelusta tykkäävää. Listaan oli voinut laittaa myös itsepäinen ja leikkisä. 
- odotin että terrieri olisi ollut luonteeltaan "vaikeampi" ja änkyrämäisempi/itsepäinen, niin kuin usein 
pelotellaan, mutta tämä cairn oli erittäin tasapainoinen, peloton ja itsevarma ja siksi sen kanssa oli helppo 
tulla toimeen joka tilanteessa. 
- On nopea oppimaan asioita ja toiveena "tokoilu harrastusmielessä" kunhan hormonit rauhoittuvat (ovat 
vaikuttaneet koulutukseen kovasti). 
- samanlaista kuin nyt, vaikka en tiennyt metsästysvietin olevan niin vahva. 
- melko lailla ennakkotietojen mukainen on luonne ollut, haukkureagointi on vähän yllättänyt - se myös 
lisääntyi kastraation jälkeen, en kuitenkaan voi varmana pitää olisiko sitä kasvun myötä muutenkin enempi 
tullut.  
- ystävällistä, touhukasta. toki kyllä alle vuoden ikäisenä joutui ison koiran takaa ajamaksi ja sai siitä 
traumoja, ei kestänyt joittenkin vieraitten koirien lähestymistä , nyt kun ikää on enemmän sitä ongelmaa ei 
enää ole. 
- koira on todella iloinen, ystävällinen ja sen kanssa on helppo elää. Mukava kotikoira ja monelle varmasti 
aivan ideaali. Omaan makuun saisi kuitenkin olla hieman enemmän terrieritemperamenttia ja" säpinää". 
- hieman rohkeampaa, muutoin on odotusten mukainen 
- hermorakenne vähän parempi 
- aavistuksen rauhallisempi ehkä voisi olla, muuten lähellä täydellistä. Rohkea / Aiemman cairnin luonteen 
perusteella odotin hieman rauhallisempaa. 
- hieman vilkkaampaa, mutta nyt arvostan koiran rauhallisuutta. 
- hieman rohkeampaa, kuten vanhempi cairnimme on. 
- rohkeutta odotin, mutta hieman vähemmän itsepäistä koiraa. Namin avulla suht helppo motivoida 
- sosiaalisempi muiden koirien kanssa, ei tule muiden koirien kanssa toimeen, pennusta asti rähissyt muille 
- Koirani on varautunut vieraita kohtaan, väistävä ja jopa arka. Tämä piirre alkoi ilmetä jo heti pentuna, kun 
koira oli meille muuttanut ja tuli minulle yllätyksenä, koska oletin cairnin olevan rohkea ja avoin. Aluksi 
hieman harmitti, että koira oli niin erilainen kuin olin "toivonut", mutta nyt olemme koiran luonteeseen 
tottuneet ja osaamme toimia sen kanssa. 
- pidättyvämpää ja puolustavampaa suhtautumista vieraisiin ihmisiin / on liian ystävällinen kaikille ( tosin ei 
ole joutunut todelliseen "puolustautumis"tilanteeseen) 
-  ainoastaan kaksi koirakaveria. Lisäksi yrittää jahdata mopoja ja autoja ja rähisee ohi ajaville. Pennusta 
saakka yritetty kouluttaa sietämään kun aina asuttu lähes keskustassa mutta tuloksetta. Ulkoilut hoidetaan 
hiljaisempina aikoina. 
- useita samantyyppisiä vastauksia: en oikeastaan osannut odottaa mitään mutta olen tyytyväinen tulokseen 
millainen tuli :) / En oikein osannut odottaa mitään, mutta koiran luonne on osoittautunut todella hyväksi. / En 
odottanut mitään, olen tyytyväinen koiran luonteeseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
58. Miten koirasi luonne vastaa odotuksiasi? 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
59. Luonnekysymyksiä: 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
 
 
60. Haluaisin vielä kertoa/tarkentaa (esim. missä tilanteissa koira on herkkähaukkuinen): 
Vastaajien määrä: 93 
 
- taipumus aggressiivisuuteen toisia koiria kohtaan ilmenee vain silloin kun koira on kipeä. 
- koira ajaisi takaa autot, ketut ja polkupyörät, tämä on saatu kitkettyä pois koulutuksella. 
- kovat äänet, ilotulitteet, räjähteet, helikopterit ja ukkonen 
- kun se innostuu jostain, jos joku uusi ääni kuuluu tai jos joku tulee ovelle. Joskus komentaa esim. 
leikkimään ja haukahtaa myös nälkäisenä 
- polkupyörät ja peräkrryt lenkillä, kotona oudot äänet tai liikkeet tontilla, ukonilma ja raketit 
- pentuna tietty piti haukkumista karsia, yritystä kaiken äänekkääseen huomioimiseen kyllä oli. Kasvatusasia. 



- herkkähaukkuinen, koska vartioi - reagoi näkemiinsä ihmisiin ja koiriin ja kuulemiinsa ääniin 
- kotona kun esim. tuuli humisee tai kuulee tieltä auton. Pienestäkin äänestä joskus kauhea räksytys. Sovittu 
ollaan että ilmoittaa saa, mut sitten riittää. 
- kuuntelee ulkoa kuuluvia ääniä satunnaisesti 
- kun pihalle tulee ihmisiä tai eläimiä. Haukkuminen loppuu heti, kun ulko-ovelta kuuluu ääniä tai pääsee 
pihalle jahtaamaan siellä ollutta oravaa tai jänistä. 
- haukkuu jokaista kolahdusta 
- postiluukun kolahdus, ovikello tai ulkona satunnaisesti jotain uutta esim talvella aluksi pulkkamäessä 
katsellessamme lasten menoa, selvästi kyllä pelkäsi pulkkaa mikä oli tulossa alas! Isoja autoja ja piha- tai 
rakennustyömaan koneita ei ole pelännyt, pentuna niitä kohdattiin joka päivä. 
- Äääniyliherkkyys, mopot ja raketit 
- esim.agility-radalle odottaessa ja sinne päästessä. 
- kastrointi on vähentänyt nähdäkseni myös arkuutta (pelkoa?) sellaisia vieraita koiria kohtaan joihin tämä 
koira ennen kastrointia suhtautui ns. pelko-agressiivisesti (esim. tilanteissa joissa vieras irrallaan juokseva 
koira tulee pyörätiellä liian lähelle kun koiramme on esim. hihnalenkeissä kytkettynä eikä näin ollen pääse 
siirtymään kauemmaksi omalle turvalliselle "mukavuusalueelleen") 
- omasta pihasta haukutaan ohikulkijoille, toisille koirille. Haukutaan ulkona varmuuden varalta, jos jostain 
sattuisi toinen koira vastaamaan. Epäilyttäville äänille ja tilanteille. 
- Iltahämärissä lenkillä haukkuu lähestyviä tuntemattomia koiria,yleensä näkemäänsä liikettä tai epäselviä 
kohteita - maisemahan muuttuu valaistuksen mukaan. Vieraan ison koiran lähestyminen yleensäkin 
laukaisee haukun. Porraskäytävästä kuuluvat liikkumisen äänet myös haukkuu. Ja tietysti jos selkeästi 
pelästyy jotain ulkona. 
- koira haukkuu eniten omalla tontilla, ja ilmoittaa kaikesta sen mielestä epäilyttävästä. 
- asumme kerrostalossa ja esimerkiksi haukkuu aina postinkantajan. Lopettaa kuitenkin kiellosta 
- haukkuu muiden perheen koirien haukkuessa, kiellosta lopettaa 
- koirien, hevosten ja mustien lastenrattaiden ohittaessa kotitaloa. 
- räyhää vieraille koirille, mutta kun pääsee tutustumaan, on välinpitämätön koiraa kohtaan. Haukkuu 
hillitsemättömästi koville äänillä, esim. raketit, ukkonen. 
- koira ei juurikaan hauku 
- ryhmässä tyhmyys tiivistyy, laumassa 4 cairnia. Nuorempana haukkui herkemmin kun kohtasi vieraan 
koiran 
- saattaa olla aggressiivinen muille uroksille, jos ne antavat yhtään aihetta. "Kiihtyneissä" tilanteissa voi 
ruveta tappelemaan toisenrotuisen terrieriuroksemme kanssa. Toisen cairnuroksemme kanssa ei kuitenkaan 
ole koskaan mitään "kränää", koska toinen uros on selvästi alistuvampi. Rauhallisissa tilanteissa pärjäävät 
kuitenkin hyvin keskenään toisen rotuisen terrierin kanssa. Tulee myös hyvin toimeen sellaisten 
vieraampienkin urosten kanssa, jotka eivät yhtään "pullistele". 
- vanhemmiten kuulo on alkanut heikentyä, ja tästä syystä reagoi kuulemiinsa ääniin haukkumalla 
- koira kärsii kovasti eroahdistuksesta, jos lähden jonkun toisen koirani kanssa harrastamaan jotain, ja tämä 
ko. koira joutuu jäämään kotiin. Huuto ja ulina on kovin ikävää kuultavaa. Mutta jos kaikki koirat jäävät kotiin 
ei ole mitään ongelmaa. 
- asumme kerrostalossa ja välillä pyrkii ilmoittamaan rappukäytävässä liikkuvat ihmiset turhan hanakasti. 
- kun kuulee kodin ulkopuolelta ääniä, esim. naapurikoirien haukkuja tai muita outoja (=uusia) ääniä. 
haukkuu vartiointi paikaltaan kun tiellä liikkuu joku ikkunasta vahtii ohikulkijoita. Pienet lapset 
pikkupyörineen/traktoreineen on pahin. Auton kyydissä haukkuu kaupungilla, mutta ei pitkillä matkoilla. 
- vahtii oman pihan rajoja seuraten ja haukkuen 
- äkilliset äänet, ukkonen, lentokone esim. 
- koira on todella herkkähaukkuinen: reagoi useisiin talon ulkopuolelta tuleviin ääniin, esim. naapuri 
pamauttaa auton oven kiinni. Ovikello aiheuttaa haukkua. Vastaantulevat koirat yleensä haukutaan. 
Skeittarit, rullaluistelijat ja hiihtäjät haukutaan. Iltalenkeillä (pimeässä) saattaa haukkua jopa ihmisiä. 
Jos näkee ulkona vieraita koiria tai ihmisiä, alkaa haukkua. Myös jos kuulee TV:ssä koirien ääntä. Ja joskus 
ulos lähtiessä on niin innoissaan että haukkuu:) 
- aggressiivisuus: Koira on vieraille ihmisille ja koirille aina todella ystävällinen! Kotona ongelmia on luiden tai 
uusien lelujen kanssa: koira "jähmettyy" ja murisee jos menee lähelle. Jos koiraan tuolloin koskee, murina 
yltyy kovaksi. Koira ei ole kuitenkaan koskaan edes yrittänyt purra ketään. 
- eroahdistus: pureskellut eteisen jalkalistoja/seinää (muutaman kerran) 
- pimeään aikaan outoihin ääniin koira reagoi haukkumalla ja ulkona pallopeleihin 
- on aggressiivinen toisille koirille ainoastaan "aiheesta" eli jos toinen tulee isottelemaan tai ärhentelemään. 
- vastaantulevia koiria kohtaan tulee helposti "nuoren miehen ärhentelyä", vapaana kohdatessa tulee 
toimeen. 



- haukkuu todella herkästi kun pääsee pihalle, kun kuulee äänen, kun näkee jotain, kun tahtoo ihmiseltä 
jotain... mutta ei yleensä jää pitkäksi aikaa haukkumaan. 
- puolustaessaan reviirilleen tulevia pieneläimiä ja lintuja :) 
- välillä haukutaan ihan vaan huvikseen vähän kaikkea varsinkin kotona. Todella tarkkakuuloinen ja ilmoittaa 
jos jotain epämääräistä kuulee tai näkee  
- näkee pihalla liikettä tai tulee vieraita kylään tai oven takaa kuuluu ääniä 
- kun näkee ulkona jotain kiinnostavaa tai kun ilmoittaa meille jonkun lähestymisestä/ saapumisesta 
- haukkuu jos herää johonkin ääneen kesken unien tai jos näkee ikkunasta jonkun auton menevän talon ohi 
- jos luulee nähneensä ikkunasta jotain tai kuulleensa ääniä 
- kotona kun ulkoa kuuluu ääniä. 
- kun omalla pihalta kuuluu ääniä. 
- koirani ilmoitti ja hälyytti ulkoa kuuluvista äänistä. 
- kun aika tulee pitkäksi, huomion kerjäämistä 
- han skäller när någon kommer in och om nån går förbi på vägen och när han tror att han hör något 
- skäller när någon kommer in och när någon går förbi på vägen 
- Omasta reviiristä 
- koira saattaisi ajaa taka autoja-mopoja-pyöräilijöitä, mutta se on kiinni teiden lähellä. Se ottaa joskus 
muutaman askeleen lähteäkseen perään. En tiedä, jatkaisiko se jahtia, jos olisi irti. 
Haukkumisesta: koira haukkuu kyllä liikaa eikä lopeta komennuksella, mutta ei se ihan hillitöntä räkytystä 
ole. Kyllä se lopettaa hetken kuluttua. 
- koira haukkuu sisällä ulkoa kuuluville äänille ja ulkona näkyvälle liikkeelle (joskus riittää, että kuvittelee 
näkevänsä liikettä...). 
- puolustaa herkästi haukkumalla nuorempaa pentua tämän haukkuessa toisille koirille. Samanikäisille 
uroksille voi olla joskus aggressiivinen - haastettuna vastaa. Haukkuminen yleensä reviirin puolustamista 
ääniä kuuluessa. 
- uusia, vieraita koiria haukkuu (pelkohaukkumista), etenkin isoja koiria haukkuu. 
- ilmoittaa lähinnä kun joku on tulossa tai menee ohi. ja joskus harhauttaa toiset koirat haukkumalla 
olematonta. innostuessaan jostain. vahtii esim heijastuksia ja haukkuu niitä. 
- lähinnä komentaessaan 
- haukkuu satunnaisesti autoille ja pyörille lenkillä sekä oman pihan ohi kulkeville vieraille koirille. 
- Yksi pyöräilijä potkaisi lähelle juossutta pentua, jahtasi ja räyhäsi pyöräilijöille sen jälkeen aina 
- Kotona ovikellolle ja ulkoa kuuluville yllättäville äänille (autonoven pamaus), erityisen vauhko ulkona 
kuumailmapalloille, joista menee täysin sekaisin 
- Oman reviirin puolustamisessa herkkä haukkumaan. 
- Omalla pihalla vahtii ja haukkuu ohikulkijat, Ovikelloa ja sisään tulevia ihmisiä myös hetken haukkuu 
(10sek) 
- Esim. kun takapihan lähellä lintuja tai muita eläimiä. Haukkuu välillä ihan vaan ulkoa kuuluville äänille, 
esim. jos joku pihalla hakkaa puita. 
- Kun kerrostalon rappukäytävästä kuuluu ääniä 
- Vieras tulossa sisään tai ulkona menee ohi muita koiria. 
- NS. remmiräyhääjä. Myös aitauksessa ollessa räyhää ohikulkeville koirille! 
- Jos ulkoa kuuluu epämääräisiä ääniä. 
- Kun kuulee kotona ääniä rappukäytävästä/ulkoa niin välillä yltyy haukkumaan tosi paljon. Aidatulla piha-
alueella ja koirapuistossa saattaa ilman syytä aloittaa haukkumisen ja juostessaan haukkuu. 
kuullessaan ääniä ulkoa/rappukäytävästä. Kova remmiräyhäämään. 
- Osin pelkää kovia ja yllättäviä ääniä (ukkonen, ilotulitteet, ammunta, kolisevat koneet ja peräkärryt, lumien 
tippuminen peltikatolta, ruohonleikkuri, naapurien voimakas rymyntä). Osin vahtii ja hyökkää haukkumalla 
(lentokoneet, kolisevat autot, linnut, maaseudulla ohiajavat autot, erikoiset tapahtumat kuten 
kuumailmapallot ja lentokoneiden jättämät viirut taivaalla). 
sisällä kun näkee jotain ulkona tai pihalla jos esim naapuriin tulee auto tai naapuri liikkuu pihallaan. Haukku 
jää herkästi päälle 
- mammakoiran haukkuherkkyys tarttuu, mutta ainoastaan omalla pihalla kun jotain näkee 
- Puolustaa kotia haukkumalla, kun ulkona haukutaan. 
- ei todellakaan ole herkkähaukkuinen - vaikka esim. toinen koira vieressä huutaisi kuinka, niin ei 
vastaa, eikä koskaan hauku kuin todella asiasta, ns. vahtikoiran "virassa". 
- Vahtii kotona ja haukkuu kun joku kulkee portaikossa tai soittaa ovikelloa (mutta ei silloin kun on yksin 
kotona). 
- Haukkuu myös joskus kun kuulee ihmisiä (tai koiria) kadulla ja jos oikein ilahtuu (yleensä kotiin tullessa kun 
on ollut muualla). 
 



 
- Ukkonen laukaisee haukkumisen, joka ei meinaa loppua, hihnaan laitto auttaa rauhoittumaan, 
näyttelyalueella koira menee aivan paniikkiin ja muutenkin pallokenttien lähellä jne 
- Välillä vahtii omaa aidattua takapihaa turhan innokkaasti vieraiden saapuessa pihaan,myös ovikellon 
soidessa 
- Iän myötä haukkuherkkyys on pahentunut, nuorempana ei ollut lainkaan. Jos kuulee toisen koiran 
haukkuvan esim. ulkona tai muuten kuulee voimakkaita/erikoisia ääniä ulkoa. 
- hieman terävä kyllä, mutta ei aggressiivinen tai epäsosiaalinen 
- kun joku tulee meille / koira luulee että joku tulee meille. Huutaa innoissaan ja yrittää vastaanottamaan 
(jossa pusuttaa ja mielistelee) 
- Koira on epävarma ja joskus aggressiivinen hihnalenkillä toisia koiria kohdattaessa. Tämä luultavasti johtuu 
siitä, että koiran kimppuun hyökättiin pariinkin otteeseen sen ollessa nuorempi. Herkkujen avulla 
kohtaamistilanteet menevät kuitenkin ihan hyvin ja kokoajan paremmin. 
- Ilmoittaa hanakasti kaikki tulijat ja tiellä liikkujat, muuten ei hauku turhaan 
- Koira haukkuu yleensä joskus ilman syytäkin yhtäjaksoisesti 
- Omalla pihalla, remmirähjä (epävarma) 
- omalla pihalla pienestäkin äänestä. Lisäksi ambulanssin ääni on pahin, oireilee ulvomalla ja ei kuule eikä 
näe silloin mitään. 
- Kun joku tulee hänen reviirilleen 
- Reagoi naapurien ääniin rappukäytävissä satunnaisesti haukkumalla. 
- Eroahdistuksesta kärsi n. 6kk ajan 13-vuotiaana mutta se meni pois. 
- Postiauto ja naapurin poikien mopot saavat aikaan juoksun ja haukun. 
- Sillä on selkeästi metsästysvietti: oravat ja kaikki liikkuva 
 
61. Parasta koirani luonteessa on: 
Vastaajien määrä: 168 
 
 
samantapaisia vastauksia: avoimuus ja iloisuus/ Iloisuus/ Iloisuus ja ystävällisyys/ Iloisuus ja tekemisen 
halukkuus/ Ystävällisyys ja iloisuus/ Iloisuus, oppivaisuus/ Iloisuus (se on jotenkin vitsikäs tyyppi) ja rohkeus/ 
Iloinen, touhukas, aina mukana toiminnassa/ Iloisuus ja leikkisyys/ Iloinen, reipas, ystävällinen, utelias, 
sopeutuvainen/ Iloisuus ja sosiaalisuus ihmisiä kohtaan / Iloisuus ja kaikessa innolla mukana oleminen 
Iloinen, pirteä ja edelleen hyvin aktiivinen/iloisuus ja reippaus/ 
Iloisuus, kaveruus, lojaalisuus, älykkyys, huumorintaju, itsetunto, ylpeys, leikkisyys, lista on loputon/ 
touhukas ja iloinen/ koirani oli erittäin iloinen ja sosiaalinen. Suuri luonne pienessä paketissa./ Iloisuus, 
lempeys, sosiaalisuus/ viisas, iloinen ja osaa myös rauhoittua/ Iloinen ihmisystävällisyys/ Han är lugn snäll 
och glad/ Glad och pigg och sällskaplig/ Ystävällisyys, reippaus ja iloisuus/ vilkkaus, iloisuus, touhukkuus 
 
 
Samantapaisia vastauksia: sosiaalisuus ja lempeys, rohkeus uusissa tilanteissa/sosiaalisuus ja 
rohkeus/Sosiaalisuus/Sosiaalisuus ja iloisuus/ rauhallisuus ja sosiaalisuus/ Iloisuus, oppivainen/ 
Iloisuus, sosiaalisuus/ Iloisuus, sopeutuminen oman perheen tilanteisiin/ sosiaalisuus, iloisuus, vilkkaus, 
uupumaton lenkkeilijä, "peruskoira"/ Iloisuus, sosiaalisuus, vilkkaus, avoimuus/ rohkeus, sosiaalisuus ja 
leikkisyys/ sosiaalinen ja leikkisyys/ Kiltteys ja sosiaalisuus ihmisten ja toisten koirien kanssa/ aktiivisuus ja 
sosiaalisuus/ rohkeus ja sosiaalisuus/sosiaalisuus/ sosiaalisuus, avoimuus ja äärettömän kiltti ihmisiä 
kohtaan, palautuu myös nopeasti ikävistä kokemuksista / sosiaalisuus, seurallisuus, kilttiys 
 
 
samantapaisia vastauksia;  rauhallisuus/ rauhallinen ja helppo koira kotioloissa/ rauhallinen, ystävällinen/ 
rauhallisuus/rauhallinen, sopeutuu nopeasti olemaan vieraidenkin koirien kanssa. Ei haasta riitaa muiden 
urosten kanssa/ osaa olla myös kivan rauhallinen ja kärsivällinen. On iloinen ja sosiaalinen. Kaikessa 
mukana -kaveri/ rauhallinen, tottelevainen, kiltti, sopeutuva. Kuitenkin luonnetta ja tahtoa löytyy tarpeen 
vaatiessa./ touhukas jotain tehdessä, rauhallinen muuten/rauhallisuus ja järkevyys ja kiltteys - ollaan tosi 
hyvä "tiimi", koira toimii aivan kirjaimellisesti kuin minä itse ja ymmärtää kaiken puheen/ Helppo käsitellä, 
ihmisystävällinen, rauhallinen kotioloissa/ Rauhallisuus, mutta kuitenkin aina valmis tekemään jotain/ 
älyttömän viisas, rauhallinen,leikkisä sosiaalinen - kaikkien kaveri !/ rauhallisuus, tasaisuus, 
ihmisystävällisyys, helppo käsiteltävyys toimenpiteissä/ kiltteys,  ihmisystävällisyys ja rauhallisuus/ 
 
 
- reipas pikkukoira, meillä jo toinen cairn joten tuttua. Periksi antamaton, terrierihän hän on. 



- riehakkuus, temperamenttisuus, höpsöys. 
- seurallisuus. Aina mukana touhuissa. 
- reippaus ja lähellä olon halu 
- rohkeus 
- pentumaisuus ja innokkuus 
- iloisuus ja hyvät hermot, sopeutui kaikenlaisiin tilanteisiin, rohkea eikä pelännyt mitään 
- leikkisyys edelleen 11 vuoden ikäisenä 
- rakastaa aidosti. 
- terrierimäisyys, iloisuus, rohkeus, ystävällisyys 
- reipas hyväntuulinen pikkuotus :) 
- Ihmisystävällisyys ja reippaus 
- terhakka terrieri 
- energinen paketti 
- energisyys ja iloisuus 
- sopivasti terrieri. Itsevarma, kekseliäs, eikä mikään tossukka, mutta silti sellainen jonka kanssa on helppo 
elää. 
- reippaus, sekä ystävällisyys toisia koiria ja ihmisiä kohtaan. 
- rohkeus ja rauhallisuus eri tilanteissa 
- luotettavuus, sitkeys, kiltteys. 
- sopeutumiskyky, tasapainoisuus 
- terrieriksi yllättävän tottelevainen ja haukkuu erittäin vähän 
- innostuneisuus ja rohkeus 
- oppivaisuus ja kontaktihakuisuus 
- erittäin hyvä harrastuskoira, pystyi tekemään "työtä" pitkäaikaisesti harrastettaessa.  
- älykkyys ja tottelevaisuus 
- helppo kouluttaa, kokeiltu monia lajeja ja kaikki onnistuu. Tietää arvojärjestyksen. On tarpeeksi rohkea. Ei 
ole karkaileva. On niin valtavan innokas ja iloinen koira. Ihan paras ! 
- innokkuus kaikkeen harrastamiseen ja liikkumiseen. On todella nopea oppimaan kaikkea uutta. 
- aina valmis toimintaan, jaksaa keskittyä > erittäin hyvä harrastuskoira. 
- koirani on innokas tekemään kaikkea ja lähtee iloisena kaikkialle mukaan, kiltti ihmisille ja varsinkin 
perheenjäsenille näyttää kuinka tykkää huomiosta. Elämäni rakkain koira 
- rohkeus, helppo kouluttaa, vilkas, kotioloissa rauhallinen 
- helppo koulutettavuus, tottelee hyvin 
- kekseliäisyys ja oppii hyvin kunhan vaan löytyy sopivat palkinnot 
- tottelevainen, sosiaalinen ja nyt kuuntelee mitä toivotaan tekevän, nuorempana kovasti seurasi isäänsä ja 
korvat ei kuunnelleet omistajaa 
- aina valmis mihin vain. Itsenäinen, mutta kuitenkin kaipaa hellyyttä ja huomiota, vaikkei niitä itse vaadikaan. 
- koirani on iloinen, sosiaalinen ja sopeutuu uusiin tilanteisiin hyvin. harrastamme paljon erilaisia asioita 
- hyvin ihana ja tottelevainen, mutta ei kumminkaan ole "nössö" pysyy pihassa vapaana, vaikka tiellä menee 
toinen uros :) 
- iloinen ja hyvin leikkisä, tottelevainen 
- terhakkuus, nauttii temppujen tekemisestä/oppimisesta selkeästi, ihmisrakas ja välillä hellyydenkipeä, 
nauttii rapsutuksista 
- kiva harrastuskaveri 
- maailman reippain työkoira. innokkaana joka hommassa mukana. 
- oppivainen, tottelee hyvin, pitää lapsista, iloinen ja aina valmis kaikkeen aktiviteettiin 
- herttaisuus ja lempeys 
- Ihmisrakkaus 
- aina ystävällinen ja todella helppo koira joka ei aiheuta mitään hankaluuksia. 
- uskollisuus, tottelevaisuus, ihmisrakas 
- tulee hyvin toimeen muiden koirien kanssa. 
- helppo, sopeutuvainen, rauhallinen, itsevarma. Ei tee ikinä mitään "tuhoja". Haukkuu todella vähän. 
- rauhallisuus ja äärimmäinen sitoutuminen omaan perheeseen, muistuttanee enemmän paimenkoiraa kuin 
terrieriä luonteensa puolesta. 
- lämminsydämisyys 
- leikkisyys 
- seurallisuus 
- avoimuus 
- koira on todella kiltti kaikille 
- koiralla on valtavan suuri sydän! 



- sen kanssa on helppo olla ja mennä. 
- rakastaa kaikkia 
- ystävällisyys kaikkia ihmisiä kohtaan. Rakastaa lapsia! 
- maailman paras luonne. Tulee toimeen kaikkien kanssa. avoin ja sosiaalinen 
- kiltti, lempeä, kontaktia ottava, helppo kasvatettava 
- Ihmisläheisyys 
- ihana lasten kanssa. ihan paras kaveri pihaleikeissä ja muissa. 
- koiralaumassa lukee loistavasti toisia koiria ja on kaikkien kaveri.,  vilkas mutta kiltti. 
- avoin ja lempeä vuorovaikutus ihmisten kanssa. 
- kiltteys, kiintymys perheenjäseniin, älykkyys (oppii helposti koska on niin ruokaorientoitunut!), seurallisuus 
ja leikkisyys 
- Iloisuus, ihmisrakkaus 
 - hellyys ja välittäminen omistajaa kohtaan. On varsinainen sylikoira välillä, pusuja riittää. 
- Ihmisrakkaus, reippaus, sosiaalisuus toisia koiria kohtaan 
- rohkeus ja sopeutuminen uusiin tilanteeseen. Lempeä luonne varsinkin lastenlasten kanssa! 
- lempeä ihmisille ja tutuille koirille. Todella lempeä varsinkin omille ihmisille joita on ympärillä. 
 - aina reipas ja iloinen, valmiina kaikkeen touhuun. Sopeutunut hyvin perheen muuttuneisiin tilanteisiin, 
kuten lapsenlapsen läsnäoloon sekä toisen koiran tuloon perheeseen, opetti pennun hyvin 
- kiltteys ja sosiaalisuus, tulee toimeen niin lasten kuin vanhusten kanssa, isojen kuin pientenkin koirien 
kanssa. 
- erittäin kiltti, helposti käsiteltävä 
- kiltteys kaikille ja ei tuhoa mitään ikinä 
- uskollisuus omaa laumaa kohtaan. 
- Iloinen, leikkisä, kiltti, lempeä, luottavainen, ihmisiä rakastava, kova painimaan, hassu, tuittu, itsenäinen, 
itsepäinen, luonteenlujuus tiukoissa paikoissa (esim. kovat kivut leikkauksen jälkeen ja kivuliaissa hoidoissa). 
- rohkea, iloinen rakastaa ihmisiään 
- se tyypillinen cairnin charmi kaikilla mausteilla 
- ystävällinen kaikille koirille ja ihmisille, ei stressaa normaali olosuhteissa paitsi ilotulituksia 
- ihana luonne, valloittaa kaikki ja saa ihmiset ihastumaan rotuun 
- vilkas ja utelias luonne. Heti valmis joka paikkaan ja erittäin ihmisrakas. 
- tarpeeksi kova kestämään kovempaakin menoa 
- oli ennen kaikessa mukana, iloinen, avoin, sosiaalinen mutta silti omapäinen 
- Ihanteellinen perhekoira, kiltti, rakastaa ihmisiä 
- tykkää lapsista ihan satasella 
- kun se "puhelee" meille ja pyytää leikkiin❤ 
- aina mukana kaikessa kotihommissa, on kuin ihmisen mieli sisällä kun ei muita häiriötekijöitä, iloinen, 
utelias ja reipas, seurallinen. Kun rähjääminen ja hihnassa vetäminen loppuisi niin olisi ihan täydellinen 
luonne 
- käyttäytyy usein kuin ihmislapsi 
- reippaus, avoimuus, ystävällisyys 
 - rotumääritelmän mukainen täydellinen cairnterrieri. 
- ystävällisyys, luotettavuus perhettä ja lasten kavereita kohtaan. 
- luotettava ja ystävällinen 
 
 
62. Pahinta koirani luonteessa on: 
Vastaajien määrä: 140 
 
Samantapaisia vastauksia;  haukkuminen / Turha haukkuminen/haukkuherkkyys / Haukkuminen, joka on 
lisääntynyt vanhemmiten varsinkin tarhassa ollessa/ jos jotain on pakko keksiä, niin komentaa haukkumalla/ 
Haukkuminen lenkillä muille uroskoirille/ Herkkähaukkuisuus toisinaan, ei kylläkään hauku yksin kotona 
ollessaan/ Välillä räksyttäminen ja kävelylenkillä hidas kun kaikki pitää haistaa / Räksyttäminen/ 
Koirani oli kova haukkumaan ja kovapäinen - merkkaili myös sisätiloissa./ 
itsepäisyys ja epävarmuus > haukkuminen/ Haukkuherkkyys (reviirin puolustaminen)/ Ajoittainen 
haukkuminen, mutta en koe sitä erityisen rasittavana / Herkkähaukkuisuus näin vanhemmiten/ Harvoin turha 
räksytys/ Joskus turha ilmoitus rappukäytävän äänistä ja kimeä haukku/ulvonta, kun tulee kotiin/ 
Haukkuherkkyys leikkauksen jälkeen/ ylisosiaalisuus (haukkuherkkyys)/ haukkuva kaikelle uudelle/oudolle 
/ Haukkuminen on ajoittain liiallista ja joihinkin toisiin uroskoiriin suhtautuminen aggressiivista 
- itsenäisyys tekee siitä haastavan koulutettavan, mutta toisaalta myös ihailen sitä ominaisuutta koirassani. 
- metsästysviettisyys ja tottelemattomuus 



- erittäin voimakas metsästysvietti. Lihoo kesäisin myyriä yms. syömällä, vaikka ruokaa vähennetään ja 
liikuntaa lisätään reilusti. 
- riistavietti, joka kuulunee cairnin luonteeseen 
- voimakas riistavietti, ollut monesti karkuteillä, ei riitä metrin aita 
- nyt nuorena ainakin lähtisi "kuin pyssyn suusta" esim. ajamaan kissaa, jos pääsisi. Tosin kissat löytävät 
piilon 
- se ei viihdy sylissä ;) 
- levy jää päälle: haukkuu kauan kun on aloittanut ja itsepäisyys 
- pelkää kovasti paukkuja, kuten ilotulituksia. Ei ystävysty kissamme kanssa, vaan kokee sen kilpailijana. 
- no ehkä se räksytys. Ja lenkillä koittaa kieritellä jokaisessa paska/raato kasassa. 
- 'Liika itsenäisyys', kun ollaan ulkona. Jännittää irtipitäminen. Silti pidetään irti, aluksi varovaisemmin nyt 
rohkeammin. 
- isojen koirien kohtaaminen ja kärsimättömyys tietyissä tilanteissa. 
- liika vahtiminen 
- resurssiaggressiivisuus 
- herkästi vahtaa esim. puruluutaan jota syö, kun toiset koiramme lähestyy sitä silloin murisee, komentaessa 
kyllä lopettaa (en ole saanut kitkettyä pois) 
- saattaa urista jos häätää pois sängyltä. 
- puolustushalu ruokaa ja joitain leluja kohtaan. 
- trimmaaminen, silloin koira on aggressiivinen. Perheeseen on tullut lapsi ja tilanne on vaatinut koiralta 
sopeutumista, varsinkin jos lapsi on vetänyt karvoista. Koira on näihin tilanteisiin reagoinut murisemalla 
- autojen ym. jahtaaminen 
- koiraa on kuljetettava kytkettynä, koska jahtaa auton pyöriä eikä koulutus ole auttanut. Olisin toivonut 
myös,että koira pitää vedestä/uimisesta , koska asumme vesistön rannalla, mutta koira vihaa vettä kaikkialla 
eikä sateella suostuisi ulos. 
- ei ollut huonoja piirteitä / en ole vielä löytänyt mitään pahaa./ Ei huonoja puolia./ Ei ole huonoja puolia/ Ei 
ole mitään vikaa luonteessa 
- ei mitään pahaa sanottavaa koiran luonteesta. Hieman enemmän kovuutta ja terrieritemperamenttia saisi 
olla, mutta koira ei kuitenkaan ole ollenkaan häiritsevän pehmeä arkielämän kannalta 
-hieman arka terrieriksi (olisin toivonut yhtä "kovaa" luonnetta kuin kahdella ensimmäisellä cairnillamme oli)/  
arkuus/ ajoittain alistuu, vaikkei olisi edes syytäkään esim. pannan laittamisessa/Arkuus/ Hieman arka/ 
Satunnainen pelkohaukunta ja epävarmuus vastaantulevia koiria kohtaan/  Paukkuarkuus/ Ehkä voisi olla 
hivenen rohkeampi joissain tilanteissa/  ilotulitusten, paukkeen ja ukkosen pelko/ Välillä arka, esim. koville 
äänille / Hieman herkkä, tarvitsee satunnaisesti kannustusta muutostilanteissa 
- hermorakenteen heikkous 
- stressaantuu helposti: ääniherkkyys, autopahoinvointi (ei oksenna, mutta läähättää ja tärisee koko matkan 
ja joka automatkalla). Ei aina tule muiden koirien kanssa toimeen, vaan usein joko dominoi tai rähisee. 
Muutamia harvoja hyviä peuhukavereita on kuitenkin satunnaisesti löytynyt. 
- uuden vuoden ilotulitusstressi, mutta ei muuten ole paukkuarka 
- liikaa ehkä hieman kaikkien kaveri/  liika ihmisystävällisyys - ainoa, mistä olemme eri mieltä - minusta 
kaikkien tapaamiemme ihmisten ei tarvitsisi taputtaa häntä / joskus turhan huomionkipeä 
- huomionhakuisuus vierailta ihmisiltä 
- yliseksuaalisuus 
- merkkailee, erityisesti narttujen juoksujen aikaan, mutta muulloinkin jonkin verran. Ei tule toimeen ihan 
kaikkien urosten kanssa, mutta se ei liene mitenkään poikkeuksellista terrieriurokselle 
- jalan nostaminen sisällä. Liekö luonteessa vai ikävä tapa, varsinaiselta uroksen merkkailulta ei vaikuta 
kotioloissa, tapahtuu lähinnä ihmisten palatessa kotiin koirien oltua yksin (vaikka yksinolo olisi 20 min). 
- jännittäminen-> vatsa sekaisin. Helpotti, kun perheeseen tuli toinen cairni. 
- pentuna liiankin energinen, vaati paljon koulutusta. Se kyllä kannatti 
- joskus liialliselta tuntuva vilkkaus /Toisinaan ylivilkas 
- vilkkaus (huomio kiinnittyy helposti muuhun ympäristöön kuin hihnanpäähän) 
- ajoittain koirani innostuu ja kiihtyy vähän liikaa, hukkasi täysin korvat kun oli "toimintasäteen" ulkopuolella, 
kehittää itselleen harrastuksia, jos ei ole muuta tekemistä. esim se heijastusten vahtiminen / ajaminen. 
- nuorempana jo turhan vilkas. Ilmeni keskittymiskyvyn puutteena (koulutustilanteet, odottaminen) 
(vanhuus tehnyt tehtävänsä ja nukkuu paljon omissa oloissaan), nuorena kiihtyi joskus liikaakin 
innostuessaan 
- satunnainen ylivilkkaus. Rauhoittuminen vaikeaa joissakin tilanteissa esim vieraita kylässä. 
- malttamattomuus lenkille lähtiessä. 
- liika innokkuus joskus :) 
 



 
- väistää vieraita ja joitakin "epäilyttäväksi" kokemiaan pyrkii vahtimaan, kun ovat kylässä. Ei myöskään 
tottele kuin oman perheen jäseniä. Hankala jättää hoitoon varsinkaan, jos hoitaja ei pysty tulemaan 
hoitamaan kotiin. 
- tutussakin hoitopaikassa on pistänyt täysin ranttaliksi, eikä ole totellut mitään käskyjä. 
-  ei tule toimeen kaikkien urosten kanssa 
- rähjääminen toisille uroksille / Rähiseminen toisille uroksille 
- aggressiivisuus toista koiraamme kohtaan ja ohitustilanteet olleet hankalia koulutuksesta huolimatta (tämän 
vuoksi otettu kastraatiokapseli kokeiluun) 
- aggressiivisuus tuntemattomia koiria kohtaan. Epävarmuus! 
- joskus äksy toisille uroskoirille 
- remmiräyhääminen toisille koirille, peräkärryille. 
- "roturasisti" tiettyjä koirarotuja kohtaan. Erittäin kova remmiräyhäämään koirille joita hän ei voi sietää 
- satunnainen agressiivisuus muita koiria kohtaan 
- hihnassa, ärhentelee muille, tapa tullut ensimmäisten pentujen jälkeen 
- äkkipikainen, ei tykkää isoista koirista eikä kaikista uroksista ja on välillä todella itsepäinen. 
- nyt viisivuotiaana on ilmennyt aggressiivisuutta joitakin vieraita uroksia kohtaan  
- remmirähjäys, jos ei pääse tutustumaan toiseen koiraan. Tutustuttua hyväksyy muut koirat 
- jos laumassa tulee riitaa on tämä tyttö ensimmäisenä osallistumassa laumatappelussa, eikä anna periksi 
- karkailu kun ei pelkaa autoja ja mopoja vaan syöksyy perään ja lenkkeillessä vetää hihnassa. Koulutusta 
siihenkin käyty koirakouluttajien avulla mutta tuloksetta. Satunnaisesti onnistuu hyvin. Rähjääminen muille 
koirille. 
- jääräpäisyys 
- vahva halu tehdä asioita oman päänsä mukaan 
-  itsepäinen, tottelematon välillä 
-  itsepäisyys 
- kovapäisyys 
- vasta nyt iän myötä tullut itsepäisyys 
- kova luonne, jonka kanssa oli haastaita 1,5 vuoden iässä. Isännyys oli hakusessa eli kumpi on isäntä tai 
emäntä 
- omapäisyys, epävarmuus 
- kun kipeä haluaa olla omissa oloissaa, ei siedä lähelleen silloin koiria eikä ihmisiä. 
- Itsepäisyys 
- yrittää haastaa johtajaa välillä. 
- Han är ganska het av sig och försöker ta över bestämmandet av vår äldre cairn 
- ahneus 
- ei siinä oikeastaan ole mitään huonoa, mikä ei kuuluisi koiran normaaliin käyttäytymiseen. 
- en keksi mitään 
-  en osaa sanoa mitään 
-  ei mikään 
- en keksi tähän mitään, luonne erinomainen  
- en löydä mitään pahaa 
 
 
64. Olen Cairnterrierikerhon jäsen. 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
 
 



65. Koira on ensimmäinen cairnterrierini. 
Vastaajien määrä: 182 
 

 
66. Minkä ikäisenä koira tuli perheeseen? 
Merkitse ikä seuraavasti: vk/kk/v 
Vastaajien määrä: 177 
 
 0 vkoa/synt. kennelissä 13 
7 vkoa 28 
8 vkoa/2 kk 70 
9 vkoa 13 
10 vkoa  5 
11 vkoa  3 
12 vkoa /3 kk 2 
4,5 kk 1 
5 kk 2 
8 kk 1 
2 v 2 
2 v 3 kk 1 
3 v 3 kk 1 
3 v 9 kk 1 
ei 
muista/pvämäärä/luovutusiässä/- 

34 
 

 
 
67. Kuinka monta cairnterrieriä perheessänne on? 
Vastaajien määrä: 179 
 
1 73 
2 52 
3 20 
4 19 
5 2 
6 4 
2-3 4 
4 -7 5 
 
 
 
68. Montako muun rotuista koiraa perheessänne on? 
Vastaajien määrä: 160 
 
0 121 
1 36 
2 3 
 
 
 
 
 



69. Onko perheessä muita lemmikkejä? 
Vastaajien määrä: 182 
 

 


