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Taustaa 

Jalostustoimikunta toteutti vuonna 2012 terveyskyselyn saadakseen tarkempaa tietoa rodun tämän hetkisestä 

tilanteesta. Vastaava terveyskysely suoritettiin vuonna 2005. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään myös uudessa 

jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO), joka määrittää rodun jalostuksen painopisteet tuleville vuosille. Yhteenveto 

samaisesta kyselystä voit lukea myös Riiseni-lehdestä 4/2012. 

Jalostustoimikunta järjesti avoimen keskustelutilaisuuden kaikille rotumme harrastajille kesäleirin alkumetreillä, 

koskien suursnautserien terveyttä. Tilaisuuteen osallistujien määrä olisi toki voinut olla suurempikin, jotta oltaisiin 

saatu useampia mielipiteitä sekä kehitysideoita. Pohjustuksena käytiin läpi vuoden 2012 terveyskartoituksen 

tuloksia verrattuna aiempaan vuonna 2005 tehtyyn terveyskartoitukseen.  Vastausprosentti oli 12% (201 kpl), 

mikä ei hirveästi poikennut vuoden 2005 vastaavasta, joka oli 9% (312 kpl). Vastanneista ilman mitään ongelmia 

oli 9% mustia sekä 20% p&s suursnautsereita. Prosenttiosuudet on saatu vertaamalla vastausten määrää 

rekisteröintimääriin. Tuloksissa ei noussut edelliseen kartoitukseen verrattuna juurikaan mitään poikkeavuuksia. 

Osittain vastauksetkin voivat olla tulkinnan varaisia esim. iho-/korvaongelmat vs. allergia. Tuloksia lukiessa tulee 

ottaa huomioon eritoten p&s yksilöiden pieni määrä: yksittäisen yksilön osuus vastaa 4%:ia ja aiemmassa 

kyselyssä yhden yksilön osuus vastasi peräti 6%:ia.  

Pohdimme myös syitä alhaisiin vastausprosentteihin sekä sitä voiko noin pienellä otannalla tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä rotumme tämänhetkisestä terveystilanteesta. Ehkä osa oli jättänyt vastaamatta sen vuoksi, ettei 

ollut mitään raportoitavaa. Joitain hyviä miettimisen arvoisia kehitysehdotuksia tulikin esiin mm. kyselyn 

tarkemmasta rajaamisesta, sen yksinkertaistamisesta sekä toteuttamisesta kasvattajien kautta. 

Jalostustoimikunta tulee ottamaan kehitysehdotukset jatkokäsittelyyn.  

Mikäli koit kyselyyn vastaamisen hankalaksi tai et jostain syystä siihen vastannut, niin ota yhteyttä 

jaana.fors@gmail.com ja kerro, mitä voisimme jatkossa tehdä toisin. Kaikki ideat ovat erittäin tervetulleita. 

Kaikkihan me haluamme suursnautseriemme olevan terveitä myös tulevaisuudessa. 

 

KUVATEKSTIT KAAVIOIHIN: 

 

1. Vastausrakenne: Taulukossa on eritelty, miten suuri osuus vastauksista käsitteli uroksia ja narttuja, miten 

suuri osuus oli steriloituja/kastroituja sekä mikä osuus vastauksista koski jo edesmenneitä koiria. Tiedot 

on esitetty molemmista värimuunnoksista erikseen. Esim. kyselyyn v. 2012 osallistuneista mustista 

suursnautsereista 35%  (p&s 20%) oli kastroitu tai steriloitu ja 28% mustien vastauksista koski kuolleita 

koiria (p&s 20%). 

 

2. Kuolinsyyt:  Kuvat sisältää molemmat värimuunnokset. 

 

 

3. taulukko ”terv.kart. osa 2” (excel) . kuvateksti: Kaaviossa on esitetty erittely sairauksittain vuosina 2005 ja 

2012 tehtyjen terveyskyselyiden pohjalta. Mustat ja pippuri&suola koirat ovat omina palkkeinaan. 
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