
Koirankasvattajan vuoristorata 

Tavoitteellinen koirankasvatus vaatii välillä uuden veren 
hankkimista jalostusnarttujen joukkoon. Puronperän kenneliin 
tuli viimeksi 14 vuotta sitten pentu Norjasta. Viime syksynä 
saapui uusi täydennys kennelin narttulaumaan. Aina kaikki ei 
suju ihan suunnitelmien mukaan, mutta lopussa kiitos seisoo. 

Espanjatar olen sorja / Lempimään luoja mun loi / Varsi on notkea norja / Katse kuin alkava koi (Espanjatar, Hj. Nortamo) 

Voisi ajatella, että pennun tuominen Suomeen rabiesvapaasta maasta olisi yksinkertaista. Välillä näin jo olikin, mutta 
Suomi muutti vuoden 2015 alusta tuontisäädöksiä ja Norja joutui niiden maiden joukkoon, joista koiranpennun pitää 
tuontihetkellä olla rabiesrokotettu. Samaan aikaan rokottamattomia koiranpentuja saa tuoda vapaasti suoraan kaikista 
EU:n jäsenmaista, myös esim. Suomenlahden eteläpuolista maista, joissa rabiesta esiintyy. 

Tuontimääräysten mukaan pennun saa rokottaa aikaisintaan 12 viikon ikäisenä ja tämän jälkeen pitää vielä odottaa 
21 vuorokauden varoaika. Normaaliin kahden kuukauden luovutusikään tulee siis lähes toinen mokoma ennen kuin 
pentu saapuu Norjasta Suomeen. Tässä menetetään pennun leimautumisen kannalta tärkeät viikot 3-4 kuukauden 
iässä. Etenkin kanakoiralle nämä viikot ovat hyvin tärkeitä, koska metsästysmuodossa kontaktin merkitys korostuu. 

Jokainen EU-maa on itse voinut päättää omat tuontisäädökset. Ruotsi sallii rokottamattomien koiranpentujen tuonnin 
suoraan Norjasta ja Suomi taas suoraan Ruotsista. Suoraan ei siis pentua saa tuoda, mutta Ruotsin kautta ja 
ruotsalaisen väliomistajan avulla kylläkin. Ei ehkä ihan määräysten hengen mukaista, mutta laillista kylläkin... 

Pienessä rodussa jalostusurosten valinta voi joskus olla vaikeaa. Itselläni on ollut "positiivinen ongelma", sillä Suomen 
parhaiten kokeissa menestyneet urokset ovat usein joko oman kennelin kasvatteja tai ainakin läheistä sukua.  
Tämän vuoksi siitokseen on täytynyt käyttää usein ulkomaista urosta. Tähän mennessä Puronperän kennelin 
gordonipentuiden isänä on ollut kuusi kertaa norjalainen uros (yksi tuontikoira USA:sta), viisi kertaa ruotsalainen,  
neljä kertaa suomalainen (kaksi tuontikoiraa Ruotsista), kolme kertaa tanskalainen sekä kerran saksalainen ja 
venäläinen uros. Jos suomalaista urosta haluaa käyttää, on erisukuisen nartun tuontia harkittava. 

Viime vuoden lopulla Puronperän kenneliin tuli uutta jalostusverta 
Norjasta, kun Aarbringen's Black Bekken eli "Norja" matkasi 
Suomeen ja Puronperän-laumaan. 

Norja on Norsk Gordonsetter Klubin (NGK) tuontihetkellä kahden 
nuorimman jalostusrekisteriin hyväksytyn koiran eli Jimbalayas Chilin 
ja Vårhompens Marcon jälkeläinen. Norjan emällä Chilillä oli tuolloin 
kokeista 21 palkintoa nuortenluokasta, joista 10 kpl on NUO 1:iä.  
Se on mm. NGK:n talvi-cupin voittaja 2018 (talvikokeet) sekä syksy-
cupin voittaja 2017 nuortenluokassa. Nyttemmin se on jo muotovalio 
ja kilpailee voittajaluokassa. Norjan isällä Marcolla oli mm.  
neljä ykköstulosta nuortenluokasta 33,3 %:n palkitsemisprosentilla.  

Nämä eivät välttämättä kerro kanakoiria tuntemattomalle kovinkaan 
paljon, mutta Norjassa kanakoirien taso on kova ja nämä meriitit 
huippuluokkaa. 

Norjassa pentuetta arvioidaan vanhempien jalostusindeksien avulla. Jokaiselle koiralle lasketaan periyttämisindeksi 
sekä metsästysinnon että linnunlöytökyvyn osalta. Rodun keskiarvo on aina indeksin osalta 100 eli keskiarvopentueen 
yhteenlaskettu indeksi siis 400. Tämän yhdistelmän indeksi on huimat 474 (Chili 114-127 / Marco 118-115)! 
Molemmat vanhemmat ovat HD-terveitä (HD-indeksit 111 ja 110). Lisäksi ne ovat sekä PRA- että CCA-vapaita eli 
Norja ei kanna lainkaan näiden PEVISAsssa vastustettavien sairauksien geenejä. Lähtökohdat ovat siis kohdillaan. 

Pennun vanhempien taustat olivat minulle tuttuja: olen nähnyt vanhempien lisäksi suuren osan iso- ja 
isoisovanhemmista livenä ja tiedän niiden sekä sisarusten hyvät luonteet. Muutenkin olen seurannut jo pitkään näiden 
sukujen edesottamuksia. Molempien suvut ovat menestyneet hyvin käyttökokeissa. Pennun tuonnin ajatuksena oli, 
että joskus tulevaisuudessa voisi ehkä käyttää oman kennelin kasvattamia parhaita uroksia jalostukseen,  
kun on käytettävissä useampia toisilleen vieraita sukuja. 

Kaikki näytti siis paperilla hyvältä. Todellisuus on kuitenkin joskus hieman karumpi ja kuljettava tie oletettua kivisempi. 

Norja vaikutti reippaalta pennulta. Aluksi vaati toki jonkin verran totuttautumista uuteen kotiin. Heti pentuna se 
osoittautui synnynnäiseksi noutajaksi ja nouti linnun jo alle kolmikuisena. Normaaliin tapaani se sai aluksi nauttia 
pennun elämästä ilman kovin tiukkaa koulutusprässiä. Puronperän kennelin pennut tunnetaan varhaiskypsyydestä.  
Vaikka Norjan vanhemmat ja suku ovat kunnostautuneet nuorina koerintamalla, tämä pentu ei tuntunut heräävän 
metsästämään kunnolla oikein millään. Kymmenkunta seisojaa omistaneena tiesin, että on vain maltettava odottaa.  



Kouluttamiseen on kuitenkin hieman vaikea motivoitua, kun kouluttaja ei saa 
onnistumisen elämyksiä: Norja osoittautui nopeasti oppivaksi, mutta se tärkein eli 
metsästysominaisuudet pysyivät enemmän tai vähemmän piilossa. 

Jotta kaikesta tulisi vieläkin haastavampaa kävi se, mitä moni koiranomistaja 
pelkää: Norjan tassun antura leikkautui halki elokuun alussa. Edessä oli koiran 
elämän tärkein syksy ja se alkoi pakkolevolla. Norja on syntynyt elokuun lopulla ja 
juuri vuoden iässä otetaan tärkeitä edistysaskeleita kehittymisen rintamalla. 

Alkoi harras tassun hoitaminen ja lepo. Yllätyksekseni antura paranikin melko 
nopsaan ja elokuun lopulla Ruotsin jahtikauden alkaessa tein radikaalin päätöksen: 
Norja saa lähteä mukaan ja yrittää juosta parhaansa mukaan töppönen jalassa. 

Joskus tulee tehtyä hyviä päätöksiä suorastaan vahingossa ja tämä oli yksi niistä! 

Olin tuskaillut pennun syttymisen kanssa. Ennen Ruotsin metsästystä saimme 
jokusen onnistumisen tiellä kivestäneille teerille ja metsoille. Heti jahdin 
ensimmäisenä päivänä pääsin pudottamaan Norjalle koppelon ja tästä aukesi 
ketsuppipulloefekti: koira heräsi metsästämään, haku aukesi ja se johti linnuille 
sekä edelleen tuleviin onnistumisiin pitkin syksyä. 

Kun pentu oli herännyt metsästämään, piti sille toki antaa mahdollisuuksia ja 
tilaisuuksia kehittyä. Ruotsin jahtiviikon jälkeen Suomessa alkoi fasaanijahti ja  
pian myös metsälintujahti. Näissä Norja sai kokemuksia ja tilaisuuksia kehittyä. 
Syyskuun lopussa Utsjoella riekkojahdissa tilaisuuksia tuli enemmän kuin tarpeeksi, 
välillä myös onnistumisia. Samalla reissulla Norja pääsi kokeilemaan jo 
ensimmäistä koestarttia ja parihakua tunturikokeessa. 

Lokakuun alussa brittiläisten nuorten koirien SM-kisassa, Kultamaljassa, haku oli jo 
hyvällä mallilla. Ensimmäinen erä oli suorastaan hyvä, mutta toisessa erässä 
kimppuun käynyt pointteriuros sai nuoren nartun lukkoon ja kisa jäi siihen. 

Seuraava koitos oli Gordon Race, rodun mestaruuskilpailu, johon osallistuvat kaikenikäiset koirat.  
Gordon Race kisattiin tänä vuonna tunturikokeena Enontekiöllä, kisan pääpaikkana Galdotieva. Lauantaina pidettiin 
karsinta ja finaali oli sunnuntaina. Starttilistalla koko kisan nuorimpana oli myös Norja. Pienoisena yllätyksenä se esitti 
karsinnassa hienon päivän ja selvitti tiensä sunnuntain finaaliin. Finaalikin sujui nousujohteisesti ja riemukseni se oli 
lopulta kisan kolmas - ainoa sijoitettu nuori koira! Kasvattajan kannalta ehkä vieläkin riemukkaampi asia oli,  
että koko kisan voittajaksi selvisi Puronperän Iceman, Immu! 

Nousujohteisen syksyn huipennukseksi seuraavana viikonloppuna Norja starttasi Pornaisissa kenttäkokeessa.  
Se nousi palkittujen joukkoon molempina päivinä ja toisena päivänä palkittiin jopa kokeen parhaana koirana! 

Norjan kanssa elo ja olo on ollut todellista vuoristorataa. Välillä mennään syvällä pohjamudissa, kun taas jo pian 
leijutaan pilvissä. On pitänyt vain keskittyä kouluttamiseen ja luottaa siihen, että jossain vaiheessa paketti on valmis. 
Sitä ajankohtaa silmälläpitäen on koulutus pitänyt laittaa kuntoon, jotta välineet ohjata koiraa ovat olemassa. 

Mikä parasta, kehittyminen on ollut nopeaa ja nousujohteista. Koira täytti vasta elokuun lopulla vuoden ja 
koepalkinnoille se nousi Suomen kaikkien aikojen yhdeksänneksi nuorimpana gordoninsetterinä. Mikään kiire sen 
kanssa ei siis ole, vaan nuortenluokassa voi startata ensi keväänä ja vielä jopa syksyn ensimmäisissä tunturikokeissa. 

Mutta kuten narttujen kanssa usein sattuu, syksyn nousujohteinen koeura katkesi ensimmäisten juoksujen alkamiseen 
ja kauden viimeiset kokeet oli peruttava. Hyvillä mielillä kuitenkin, kun asiat loksahtelivat syksyn mittaan kohdilleen ja 
onhan juoksu merkki sukukypsyydestä - jalostusta silmälläpitäen Norja on Suomeen tullutkin! 

   

 Kun pentu syttyy metsästämään,  Gordon Race pronssilla Viimeisessä kokeessa jo kokeen paras 
 kaikki on helppoa Voittaja Puronperän Iceman Myös Puronperän Witsi nousi palkinnolle 


