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Suuria eroja eri rotujen tehollisessa populaatiokoossa 
 
Elina Paakala 

 
 
Koirarotujen perinnöllinen monimuotoisuus on ajankohtainen puheenaihe. Koiramme-lehdessä on 
aiheesta juttuja jokseenkin joka numerossa. Tutkimusta tarvitaan lisää. Nopeasti yleistyneiden 
DNA:han perustuvien polveutumismääritysten sivutuotteena syntyy paljon DNA-aineistoa, josta 
voi laskea populaatiogeneettisiä tunnuslukuja. Elina Paakalan pro gradu –tutkimuksessa saatiin 
kymmenessä eri rodussa tehollisia populaatiokokoja, jotka ovat alhaisempia kuin Kennelliiton 
KoiraNet –jalostustietokannasta saadut teholliset populaatiokoot. 
 
Rotukoirien jalostus on herättänyt keskustelua koiraharrastajien keskuudessa ja laajemminkin 
yhteiskunnassa viime vuosina. Intensiivinen jalostustyö on tuottanut tulosta. Esimerkiksi 
lonkkakuvaustuloksen vaatiminen jalostuskoirilta on parantanut monien rotujen rakennetta ja 
terveyttä. Asialla on kuitenkin kääntöpuolensa. Monissa koiraroduissa koirien lukumäärä on hyvin 
pieni. Lukumäärältään suuremmissakin roduista vain pieni osa koirista valitaan jalostukseen, 
jolloin kanta kapenee entisestään, tehollinen populaatiokoko pienenee. Tällöin sukusiitosaste 
nousee ja perinnöllinen monimuotoisuus vähenee. Perinnöllistä monimuotoisuutta tarvitaan 
sopeuduttaessa muuttuvaan elinympäristöön. Koirien ja muiden kotieläinten kyseessä ollessa 
vaihtelu on tärkeää myös siksi, että ilman vaihtelua ominaisuuksia ei voitaisi jalostaa haluttuun 
suuntaan.  
Sukusiitos tarkoittaa toisilleen sukua olevien yksilöiden pariutumista tai parittamista keskenään. 
Sukusiitosta ei voi välttää suljetuissa populaatioissa, joihin ei tule uusia yksilöitä populaation 
ulkopuolelta. Pienissä populaatioissa sukusiitosaste nousee nopeammin kuin suurissa 
populaatioissa. Sukusiitos lisää lajin – ja myös rodun - rodun riskiä kuolla sukupuuttoon. 
Sukusiitos heikentää lisääntymistoimintoja ja elinvoimaisuutta. Tätä kutsutaan 
sukusiitostaantumaksi. Pitkällä aikavälillä haitalliset mutaatiot kerääntyvät populaatioon ja 
ilmenevät esimerkiksi perinnöllisinä sairauksina. Hitaasti tapahtuva sukusiitosasteen nousu 
aiheuttaa vähemmän sukusiitostaantumaa kuin nopea sukusiitosasteen nousu, koska hitaasti 
tapahtuvaan sukusiitosasteen nousuun ehditään sopeutua evolutiivisin keinoin. Jos 
sukusiitosastetta arvioidaan sukupuutietojen perusteella, riippuu sukusiitosasteen suuruus täysin 
siitä, miten pitkältä ajalta tietoja on saatavissa. Jos tietoja on kerätty pitkään, ovat sukusiitosasteet 
yleensä korkeita. Jos taas tietoja on vain lyhyeltä ajalta, eivät yhteiset esi-isät paljastu ja 
sukusiitosasteet vaikuttavat matalilta. Sukusiitosasteen nousun hillitsemiseksi on tärkeää käyttää 
niin paljon uroksia ja naaraita seuraavan sukupolven vanhempina kuin mahdollista. Uroksia ja 
naaraita olisi myös hyvä olla sama määrä. 
 
 
Tutkimuksia DNA:n avulla 
 
Koirien - kuten minkä tahansa eliölajin - perinnöllistä monimuotoisuutta voidaan tutkia niiden 
perimässä eli DNA:ssa olevien merkkien avulla. Perinnöllinen monimuotoisuus ilmenee hieman 
erilaisina DNA-jaksoina yksilön, rodun tai lajin perimässä. Yksi nykyään yleisesti käytetyistä 
merkeistä ovat mikrosatelliitit, jotka ovat 1 – 6 emäksen mittaisia toistojaksoja. Jos yksilöt ovat 
sukua keskenään, ovat jotkin tai kaikki mikrosatelliittialleelit samanlaisia. Mikrosatelliittien avulla 
saadaan tarkempaa ja pitemmälle ulottuvaa tietoa koirien sukulaisuuksista kuin sukupuutiedoista. 
Sukupuissa saattaa myös esiintyä tahattomia tai tahallisia virheitä. 
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Tässä tutkimuksessa käytettiin Finnzymes Oy:ltä saatua koirien mikrosatelliittimerkkeihin 
perustuvaa genotyyppiaineistoa. Aineistossa oli mukana 395 koiraa kymmenestä keskenään 
varsin erilaisesta rodusta. Mukana olivat cavalier kingcharlesinspanieli, chihuahua, pitkäkarvainen 
collie, coton de tulear, jackrussellinterrieri, saksanpaimenkoira, schipperke, siperianhusky, 
suomenlapinkoira ja tiibetinspanieli.  
Perinnöllistä monimuotoisuutta tutkittiin usean populaatiogeneettisen tunnusluvun avulla: 
Alleelirikkautta käytetään kuvaamaan alleelien eli erilaisten DNA-muotojen monimuotoisuutta 
lokuksessa eli DNA:n sijaintipaikassa. Mitä suuremman arvon alleelirikkaus saa, sitä 
monimuotoisempana voidaan ko. lokusta ja sitä kautta koirarotua pitää. 
Heterotsygootilla yksilöllä on kaksi erilaista DNA-muotoa ja homotsygootilla yksilöllä kaksi 
samanlaista DNA-muotoa tietyssä lokuksessa. Havaittu heterotsygotia-aste tarkoittaa 
heterotsygoottien yksilöiden osuutta populaatiossa. Jos havaittu heterotsygotia-aste on odotettua 
pienempi, voidaan olettaa, että populaatiossa on tapahtunut sukusiitosta. Jos havaittu 
heterotsygotia-aste on puolestaan odotettua suurempi, on valinnassa pyritty erityisesti välttämään 
sukulaisparituksia tai populaatio on riittävän suuren populaatiokoon tai sattuman vaikutuksesta 
säästynyt sukusiitokselta.  
 
Kytkentäepätasapaino tarkoittaa sitä, että kahden tai useamman lokuksen tietyt alleelit eivät 
esiinny populaatiossa odotusten mukaisesti, vaan tietyt alleelit esiintyvät yhdessä odotettua 
useammin. Tämä viittaa sukusiitokseen. Jos alleelit ovat kytkeytyneet, ne periytyvät yhdessä.  
 
Tehollinen populaatiokoko 
 
Tehollinen populaatiokoko on yksilöiden määrä, joka riittäisi tuottamaan populaatiosta lasketun 
sukusiitoskertoimen. Yleensä tehollinen populaatiokoko lasketaan lisääntyvien naaraiden ja 
urosten määrästä, joten tehollinen populaatiokoko on pienempi kuin populaation kaikkien eläinten 
lukumäärä, koska kaikki eläimet populaatiossa eivät lisäänny. Tämä laskentatapa antaa 
todellisuutta suuremman arvion tehollisesta populaatiokoosta, koska se ottaa huomioon vain 
epätasaisen sukupuolijakauman. Populaatiokoon vaihtelu sukupolvittain ja vaihtelu jälkeläisten 
lukumäärässä ovat kaksi tärkeintä syytä siihen, miksi tehollinen populaatiokoko on pienempi kuin 
koko populaation koko. Koiraroduissa tehollinen populaatiokoko on intensiivisen jalostusvalinnan 
takia yleensä hyvin pieni. Tehollisen populaatiokoon tulisi olla vähintään 50 yksilöä, jos halutaan 
säilyttää lisääntymisominaisuudet hyvinä ja välttyä lyhyen aikavälin sukusiitostaantumalta. 50 
yksilön tehollinen populaatiokoko vastaa yhden prosentin nousua sukusiitosasteessa sukupolvea 
kohti. Kaiken perinnöllisen monimuotoisuuden säilyminen pitkällä aikavälillä vaatii jopa      5 000 
yksilön suuruista populaatiokokoa.  
FIS-arvo mittaa populaation heterotsygotian vajausta tai ylijäämää. FIS-arvon ollessa nolla ovat 
heterotsygoottien ja homotsygoottien lukumäärät tasapainossa. Jos FIS-arvo on positiivinen, 
esiintyy populaatiossa odotettua enemmän homotsygootteja yksilöitä. Tällöin voidaan olettaa, että 
populaatiossa on sukusiitosta, koska homotsygotia lisääntyy sukusiitoksen lisääntyessä.  
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ROTU Ar Hh Oh Kytk. Ne 
(tutkimus) 

Ne 
(KoiraNet) 

Fis 

CAV 3,4 0,50 0,53 23 38 170 0,08 

CHI 6,7 0,71 0,72 33 86 189 0,03 

COL 3,9 0,51 0,51 31 35 158 0,04 

COT 6,3 0,66 0,69 94 75 111 0,04 

JAC 7,0 0,70 0,71 20 82 114 0,04 

SAK 4,6 0,58 0,61 18 52 355 0,06 

SCH 5,8 0,59 0,66 40 65 30 0,11 

SIP 5,5 0,63 0,68 41 71 87 0,09 

SUO 6,0 0,73 0,71 29 82 191 -0,02 

TSP 4,8 0,59 0,62 15 55 188 0,07 

Ar = alleelirikkaus, Hh = havaittu heterotsygotia-aste, Oh = odotettu heterotsygotia-aste, 
Kytk. = kytkentäepätasapainossa olevien alleeliparien määrä, Fis = Fis-arvo (vain lihavoitu 
arvo tilastollisesti merkitsevä). Havaitun ja odotetun heterotsygotian ero ei millään rodulla 
tilastollisesti merkitsevä. 
 
 
FST-arvo vaihtelee välillä 0-1 ja se kertoo, kuinka läheisiä koirarodut ovat toisilleen geneettisesti: 
mitä lähempänä nollaa, sitä läheisempää sukua kaksi populaatiota ovat keskenään. Tässä 
tutkimuksessa suurin ero oli cavalier kingcharlesinspanielin ja pitkäkarvaisen collien välillä ja 
pienin ero chihuahuan ja coton de tulearin välillä.  
 
Tutkittujen kymmenen koirarodun geneettiset etäisyydet toisistaan FST-arvon perusteella. 

 CAV CHI COL COT JAC SAK SCH SIP SUO TSP 

CAV 0 0,17 0,34 0,21 0,20 0,26 0,20 0,23 0,23 0,27 

CHI  0 0,24 0,07 0,09 0,12 0,10 0,11 0,08 0,18 

COL   0 0,24 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22 0,33 

COT    0 0,10 0,16 0,14 0,10 0,11 0,18 

JAC     0 0,17 0,12 0,11 0,10 0,14 

SAK      0 0,20 0,17 0,19 0,25 

SCH       0 0,14 0,14 0,21 

SIP        0 0,11 0,20 

SUO         0 0,18 

TSP          0 

 
 
Lapinkoirassa runsaasti monimuotoisuutta 
 
Tutkituista kymmenestä koirarodusta useiden populaatiogeneettisten tunnuslukujen perusteella 
vähiten monimuotoisia olivat cavalier kingcharlesinspanieli, pitkäkarvainen collie ja schipperke. 
Chihuahua, jackrussellinterrieri ja suomenlapinkoira olivat tulosten perusteella eniten 
perinnöllisesti monimuotoisia. Selityksiä perinnöllisen monimuotoisuuden erilaisuuteen löytyy 
rotujen historioista.  
Cavalier kingcharlesinspanielin alleelirikkaus sekä havaittu heterotsygotia-aste olivat kaikista 
kymmenestä rodusta alhaisimmat. Tehollinen populaatiokoko oli hyvin alhainen. Näiden tulosten 
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perusteella perinnöllinen monimuotoisuus on rodussa vähäistä. Cavalier kingcharlesinspanieli oli 
yleinen lemmikki Euroopan hoveissa satojen vuosien ajan. 1800-luvulla rotu hävisi lähes 
kokonaan. Nykyinen rotu on lähtöisin kuudesta uroksesta, jotka elivät 1900-luvun alkupuolella. 
Rotuun on siis vaikuttanut merkittävä perustajavaikutus, joka on vähentänyt perinnöllistä 
monimuotoisuutta.  
Pitkäkarvaisen collien alleelirikkaus sekä havaittu heterotsygotia-aste olivat toiseksi alhaisimmat. 
Tehollinen populaatiokoko oli kaikkein pienin. Pitkäkarvaisen collien perinnöllinen monimuotoisuus 
on tämän tutkimuksen perusteella alhaista. Rotuun on aikojen saatossa risteytetty useaa rotua 
mutta miltei kaikki nykyiset pitkäkarvaiset colliet ovat lähtöisin kahdesta uroksesta, jotka elivät 
1800-luvulla. Rotuun on vaikuttanut siis voimakas perustajavaikutus eli rotu on lähtöisin hyvin 
pienestä määrästä koiria. Lähtöpopulaation pienuuden takia rodun perinnöllinen monimuotoisuus 
ei ole koskaan ollut suurta.  
Schipperkellä oli eniten lokuksia, jotka eivät olleet Hardy-Weinbergin tasapainossa. Näissä 
lokuksissa havaittu heterotsygotia-aste oli odotettua alhaisempi. Schipperke oli tutkituista roduista 
ainoa, jolla FIS-arvojen keskiarvo oli merkitsevä. Koska arvo oli positiivinen, on rodussa tapahtunut 
sukusiitosta. Tehollinen populaatikoko oli 65, joka, toisin kuin muilla roduilla, oli suurempi kuin 
Kennelliiton KoiraNet Jalostustietokannasta saatu tehollinen populaatiokoko. Käytännössä 
kaikkien tämän päivän amerikkalaisten schipperkejen sukutauluista löytyy yhden 1900-luvun 
alkupuolella toimineen kennelin koiria. Rodun alkuperämaassa Belgiassa rodun populaatio on ollut 
ajoittain hyvin pieni ja maailmansodat vähensivät koirien määrää. Rodussa on siis esiintynyt 
geneettisiä pullonkauloja ja perustajavaikutusta. 
Chihuahuan alleelirikkaus oli toiseksi suurinta ja rodussa oli myös suurin yksittäinen 
alleelirikkauden arvo yhdessä mikrosatelliittilokuksessa. Chihuahualla oli myös ainoa 
mikrosatelliittilokus, jossa havaittu heterotsygotia-aste oli merkitsevästi odotettua korkeampi. 
Tehollinen populaatiokoko oli tutkimuksen korkein. Näiden tulosten perusteella chihuahua on 
perinnöllisesti varsin monimuotoinen rotu. Chihuahuan alkuperästä on useita teorioita. Nykyinen 
rotu kehitettiin kuitenkin Yhdysvalloissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Rodusta on olemassa 
useita eri sukulinjoja, joiden edustajia on pyritty tuomaan mahdollisimman paljon Suomeen. Eri 
linjojen risteyttäminen on palauttanut perinnöllistä monimuotoisuutta rodun suomalaisessa 
populaatiossa.  
 
 
Jackrussell tutkituista monimuotoisin 
 
Jackrussellinterrierin alleelirikkauden keskiarvo oli kaikkein korkein tutkituista roduista. Tehollinen 
populaatiokoko oli toiseksi korkein yhdessä suomenlapinkoiran kanssa. Rotu on ollut pitkään 
rekisteröimätön eikä suunnitelmallista jalostustyötä juuri ole tehty. Jackrussellinterrieri on 
hyväksytty viralliseksi FCI-roduksi vasta vuonna 2001. Rodun rekisteri on avoin, joten rotuun 
voidaan edelleen ottaa uusia koiria. Uusien koirien ottaminen rotuun lisää perinnöllistä 
monimuotoisuutta rodun sisällä. 
Suomenlapinkoiran heterotsygotia-aste oli tutkituista roduista korkein ja kaikki 
mikrosatelliittilokukset olivat Hardy-Weinbergin tasapainotilassa. Tehollinen populaatiokoko oli 
toiseksi korkein yhdessä jackrussellinterrierin kanssa. Suomenlapinkoira on siis perinnöllisesti 
varsin monimuotoinen rotu. Eri puolilla Lappia on ollut paikallisia kantoja, joiden risteyttäminen on 
voinut lisätä suomenlapinkoiran heterotsygotia-astetta. Rotuun on myös otettu luonnonkantaisia 
koiria esimerkiksi 1970-luvulla ja 1990-luvun alussa ja rotuun voidaan edelleen ottaa 
rekisteröimättömiä koiria. Rotuun on siis tullut uutta geneettistä ainesta. 
Myös loppujen neljän rodun (coton de tulear, saksanpaimenkoira, siperianhusky ja tiibetinspanieli) 
historioista ilmenee, että roduissa on esiintynyt geneettisiä pullonkauloja ja perustajavaikutusta. 
Näissä roduissa perinnöllinen monimuotoisuus ei kuitenkaan ole vähentynyt tämän tutkimuksen 



  
 

5 / 7 
 

perusteella yhtä paljon kuin cavalier kingcharlesinspanielilla, pitkäkarvaisella colliella ja 
schipperkellä. 
 
Käyttökelpoista tutkimusaineistoa 
 
Koirarotujen perinnöllinen monimuotoisuus ja sitä kautta koirien rakenne, hyvinvointi ja terveys 
ovat ajankohtaisia seikkoja. Tutkimusta aiheesta tarvitaan varmasti lisää. Nopeasti yleistyneiden 
DNA:han perustuvien polveutumismääritysten ja tunnisteiden sivutuotteena syntyy paljon DNA-
aineistoa, josta on helppo laskea populaatiogeneettisiä tunnuslukuja.  
Useilla rotujärjestöillä on erilaisia terveysvaatimuksia jalostukseen käytettäville koirille. Ilman 
näiden ehtojen täyttymistä pentuja ei voida rekisteröidä. Tämä ehkäisee perinnöllisten sairauksien 
ja vikojen leviämistä populaatioissa. Useiden rotujen pienen populaatiokoon huomioon ottaen olisi 
jalostukseen käytettävä kaikkia rodun terveitä koiria, ettei tehollinen populaatiokoko edelleen 
pienenisi. Varsinaista jalostusta ei populaatiokooltaan pienissä roduissa voida harjoittaa ilman 
perinnöllisen monimuotoisuuden menettämistä ja sukusiitosasteen merkittävää nousua.  
Tässä tutkimuksessa saadut teholliset populaatiokoot ovat pääsääntöisesti huomattavasti 
alhaisempia kuin Kennelliiton KoiraNet Jalostustietokannasta saadut teholliset populaatiokoot. 
Käytännön koirankasvatustyön kannalta olisi tärkeää, että kasvattajat saisivat Kennelliitolta 
mahdollisimman paikkaansapitävää tietoa, jolle jalostussuunnitelmansa pohjaavat. Ainakin pitäisi 
tuoda selvästi esiin, että KoiraNet Jalostustietokanta antaa yliarvioita tehollisesta 
populaatiokoosta. Tämä seikka kyllä mainitaan ainakin tässä tutkimuksessa mukana olevien 
rotujen jalostuksen tavoiteohjelmissa, joten rotujärjestöissä asiaan on jo kiinnitetty huomiota. 
Koirapopulaatio on pirstoutunut satoihin eri rotuihin ja alarotuihin sekä myös saman rodun 
paikallisiin ja esimerkiksi käyttötavaltaan tai väriltään eroaviin populaatioihin. Monien rotujen 
populaatiokoot ovat hyvin pieniä. Lähirotujen risteyttäminen on yksi keino lisätä koirarotujen 
perinnöllistä monimuotoisuutta. Toisaalta useiden rotujen populaatiokoot ovat suuria ja niiden 
populaatiogeneettinen tilanne on hyvä. Erityisesti rotujärjestöjen ja kasvattajien tietoisuutta rotujen 
geneettisestä tilanteesta pitäisi lisätä. Jos kaikki nykyiset koirarodut halutaan säilyttää 
elinkelpoisina populaatioina, on rotujen populaatiogeneettistä tilaa tutkittava enemmän ja se on 
otettava huomioon jalostusvalinnoissa entistä paremmin. 
 
Sanastoa 
 

GENOTYYPPI  Yksilön emältään ja isältään saamien alleelien yhdistelmä tietyssä  
lokuksessa. 

 
MIKROSATELLIITTI  Lyhyt toistojakso DNA:ssa. Käytetään geenimerkkinä esim. sukulaisuutta  

tutkittaessa. 
 
ALLEELI   Saman lokuksen vaihtoehtoisia muotoja. Yksilö perii toisen alleelin emältään 

 ja toisen isältään. 
 
LOKUS   Geenin sijaintipaikka kromosomissa. 
 
HOMOTSYGOTIA  Yksilö on homotsygootti, jos lokuksessa sijaitsevat alleelit ovat samanlaiset. 
 
HETEROTSYGOTIA  Yksilö on heterotsygootti, jos lokuksessa sijaitsevat alleelit ovat erilaiset. 
 
HARDY-WEINBERGIN TASAPAINO  Populaatiogenetiikan peruslaki, jonka mukaan geeni- ja geno- 
tyyppifrekvenssit pysyvät populaatiossa muuttumattomina, jos eläinten pariutuminen on 
satunnaista. 
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KYTKENTÄEPÄTASAPAINO  Kahden tai useamman lokuksen tietyt alleelit eivät esiinny 
populaatiossa odotusten mukaisesti, vaan tietyt alleelit esiintyvät yhdessä odotettua useammin. 
Jos alleelit ovat kytkeytyneet, ne periytyvät yhdessä. Kytkentäepätasapainon esiintyminen viittaa 
sukusiitoksen esiintymiseen. 
 
PERUSTAJAVAIKUTUS  Populaatio on lähtöisin pienestä joukosta perustajayksilöitä. 
 
GENEETTINEN PULLONKAULA  Populaation koko on historiansa aikana pienentynyt jostain 
syystä merkittävästi ja nykyinen populaatio on peräisin selviytyneistä yksilöistä. 
 
ISOLAATIO  Populaation maantieteellinen eristäytyminen, jolloin populaatioon ei ole päässyt 
sekoittumaan uutta geneettistä ainesta. 
 
 
 
 
 
 
LÄHTEET: 
Brown, T.A. 1999. Genomes. 1. painos. BIOS Scientific Publisher Ltd., Oxford, UK. s.472. 
Chihuahua ry. 2010. Jalostuksen tavoiteohjelma. www.chihuahua.fi/chihuahuaJTO.doc.  

Viitattu 10.11.2010. Falconer, D.S. & Mackay, T.F.C. 1996. Introduction to quantitativ 
 genetics. 4. painos. Longman Group Ltd, UK. s.464. 

Frankham, R., Ballou, J.D. & Briscoe, D.A. 2002. Introduction to Conservation Genetics.  
Cambridge University Press, Cambridge, UK. s.617. 

Franklin, I.R. 1980. Evolutionary change in small populations. Teoksessa Conservation Biology:  
An Evolutionary-Ecological Perspective. Toim.: M.E.W. Soule B.A. Sinauer. Sunderland,  
MA, USA. s.135-150.   

Lande, R. 1995. Mutation and Conservation. Conservation Biology 9: 782-791.  
Lappalaiskoirat ry. 2010. Suomenlapinkoira jalostuksen tavoiteohjelma.  

http://www.lappalaiskoirat.fi/jalostus/tavoiteohjelma/slk.pdf. Viitattu 8.10.2010. 
Paakala, E. 2011. Kymmenen koirarodun perinnöllinen monimuotoisuus. Maisterin tutkielma.  

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/26147. 
Saksanpaimenkoiraliitto ry. 2010. Saksanpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2009-2013.  

http://www.spl.fi/jalostus/JTO_2010.pdf. Viitattu 21.12.2010. 
Soule, M.E. 1980. Thresholds for survival: maintaining fitness and evolutionary potential.  

Teoksessa: Soule M.E. & Wilcox B.A. (toim.). Conservation biology: An evolutionary- 
ecological perspective. Sinauer, Sunderland, MA, USA. s.395.  

Suomalainen Siperianhusky -seura - Finska Siberian Husky -sällskapet ry. 2010.  
Siperianhuskyn jalostuksen tavoiteohjelma.  
http://www.siperianhusky.fi/jalostus/JTO_2007-2011.pdf. Viitattu 8.10.2010. 

Suomen Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistys ry. 2010. Jalostuksen tavoiteohjelma 2009-2013.  
http://cavalier.zoner-asiakas.fi/files/jto030509.pdf. Viitattu 10.11.2010. 

Suomen collieyhdistys. 2010. Pitkäkarvaisen collien jalostuksentavoiteohjelma.  
http://www.collieyhdistys.fi/jto_pkcollie.pdf. Viitattu 10.11.2010. 

Suomen Coton de Tulear ry. 2010. Jalostuksen Tavoiteohjelma: Coton de tuléar.  
http://www.toydogs.net/coton/jalostus/JTO.pdf. Viitattu 21.12.2010. 

Suomen Jackrussellinterrierit ry. 2010a. Jackrussellinterrierin rotumääritelmä.  
http://www.jackrussellinterrieri.fi/rotu.shtml. Viitattu 14.10.2010. 



  
 

7 / 7 
 

 
Suomen Jackrussellinterrierit ry. 2010b. Jackrussellinterrieri Jalostuksen tavoiteohjelma.  

http://www.jackrussellinterrieri.fi/JTO.pdf. Viitattu 10.11.2010.  
Suomen Schipperkekerho ry. 2010. Schipperken rotuesittely ja historiaa.  

http://www.schipperkeclub.fi/11. Viitattu 8.10.2010. (Tiibetinspanielit ry 2010) 
Wright, S. 1931. Evolution in Mendelian populations. Genetics 16: 97-159.  
Wright, S. 1965. The interpretation of population-structure by F-statistics with special regard 

 to systems of mating. Evolution 19: 395-420. 
 


