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Viisi kasvattajaa rodun sisä- sekä ulkopuolelta saapui kertomaan omista narttulinjoistaan ja pohtimaan 

chihuahuarodun kasvattamisen haasteista Kekkapäälle Espooseen 26.1. Paikalla oli kaiken kaikkiaan noin 40 

osallistujaa: kokeneita kasvattajia, aloittelijoita sekä vielä kasvattamista mahdollisesti pohtivia osallistujia.   

 

Idea tapahtumalle on rakentunut pikkuhiljaa. Keskustelua käydään paljon nykyään sosiaalisessa mediassa, 

jossa keskustelu jää usein varsin pinnalliseksi. Päivän teemana olikin tutustuminen, avoin keskustelu 

kasvattajien ja kasvattajiksi mahdollisesti aikovien kesken sekä toisten ymmärtäminen: päämääränä 

yhteinen halu pitää rotu elinvoimaisena ja rotutyypikkäänä sekä halu kasvattaa ja jalostaa rotua. 

Tapahtumassa oli ainutlaatuinen tilaisuus keskustella mieltä askarruttavista sekä kiinnostavista aiheista. 

Näyttelyissä aikaa tällaisille keskustelulle ei useinkaan ole.  

 

Merja Karhunen, Vuolasvirta-palkittu kasvattaja molemmista karvanmuunnoksista. Karhunen on aina 

kasvattanut ammattimaisesti ja päämäärähakuisesti. Hänen lähtökohtansa ovat olleet erilaiset moneen 

muuhun verrattuna, sillä hän on pystynyt jättämään kotiin haluamansa koirat. Karhunen puhui paljon 

elinvoimaisuuden merkityksestä rodussa. Hänelle elinvoimaisuus on sitä, että urokset astuvat ja nartut 



suorastaan tyrkyttävät itseään juoksujen tärppipäivien aikana, mutta toisaalta myös sitä, että emät eivät 

pelkästään hoida pentuja vaan myös leikittävät niitä. Karhunen kertoi kasvatustyönsä periaatteista ja 

kahdesta itselleen tärkeästä nartusta. Nartut olivat keskenään siskokset, mutta hän lähti työskentelemään 

niiden kanssa varsin eri tavoin. Hän on erittäin tietoinen, mihin voi linjoissaan linjata ja mihin kannattaa 

linjata.  

 

Karhusen sanoin ihanteena on koira, joka pärjää kehässä ja synnyttää itse. Mikäli haluaa antaa muille ja 

vaikuttaa rotuun, on siitosnarttu silloin kultaakin kalliimpi. Vaikka koira saisi näyttelyistä eh:n, voi sen 

rakenne, hermorakenne ja pää olla kohdallaan ja koira siihen päälle vielä omata rodun yksityiskohdat. Hän 

muistutti hyvän rakenteen olevan vaikeampi jalostettava kuin hyvä pään, johon on mahdollista päästä 

yhdessä sukupolvessa. Karhusen mielestä rintalastan ja rintakehän on oltava riittävän pitkät. Kapeaan 

alaleukaan ja pieniin korviin tulee myös kiinnittää huomiota. Luisu lanne on erityisen paha ja vaikeasti 

jalostettava vika.  

Karhusen mukaan nartussa saa olla maksimissaan kolme asiaa huonosti, jotta sitä kannattaa käyttää. 

Toisaalta, kerralla kannattaa pyrkiä jalostamaan maksimissaan kolmea ominaisuutta, muuten mennään 

metsään. Karhunen painotti yhteistyön tärkeyttä kasvatuksessa ja sitä ettei aina ole mieluista tai järkevää 

jättää kaikkea itselle. Hänen on vaikea ajatella tekevänsä astutuspäätöstä pelkän uroksen kuvan 

perusteella.  

 

Maarit Hassinen, Golden Lily’s pitkän linjan kasvattaja molemmat karvanlaadut, usean rodun 

ulkomuototuomari. Hassisen mukaan tärkeää chihuahuassa on luonne sekä ryhti. Hassinen muistutti, ettei 

terveys ole vain luku, vaan koiran pitää pystyä elämään pitkä ja terve elämä. Tärkeää uroksessa ovat luonne 



sekä tietynlainen äijämäisyys. Ennen astutuspäätöstä hän haluaa ehdottomasti nähdä uroksen etukäteen, 

hän ei tee päätöksiä pelkän kuvan perusteella. Hassisen mukaan hänen suosikkikoirissansa ja koirissa 

linjojen takana on särmää. Myös hän muistutti yhteistyössä olevan voimaa. Henkilökohtaisesti oli hauska 

huomata, että jaoimme Maaritin kanssa samoja suosikkikoiria menneisyydestä, Apocodeodar Billy Bragin 

sekä Misty Meadow’s Bart Simpsonin.  

 

Katariina Rautiala, Kekkapään chihuahuat. Rautiala luonnehtii itseään ”uudeksi” chihuahuakasvattajaksi ja 

chihuahuamaailman aktiiviksi. Kasvatus tuntuu välillä yksin tarpomiselta, siksi kasvatuksessa onkin tärkeää 

vertaistuki ja yhteistyö, mistä oikeastaan koko idea workshopiin kumpusi. Rautiala painotti useaan 

otteeseen miten tärkeää niin aloittelevan kuin kokeneenkin kasvattajan on pitää nartuista kiinni.  

Luottaessa liikaa ajatukseen ”kyllä sitä ehtii pitää nartun seuraavastakin pentueesta”, voi päätyä jäämään 

tyhjin käsin. On mahdollista, että syntyy vain uroksia, nartut jäävät lemmikkitasoiseksi, tai narttu 

päädytäänkin steriloimaan esim kohtutulehduksen takia. Toteamukseen ”Lottoa tämä on ja yllätyksiä tulee” 

onkin helppo yhtyä. Omasta kasvatustyöstään Rautiala nosti esiin myös polviin liittyvät valinnat ja niiden 

haasteet. Uroksia valittaessa myös hän haluaa nähdä urokset luonnossa ennen päätöksiä. 

 

 
 

 

Kristiina Ahlberg, Te Biit’s, kasvattanut mm kääpiömäyräkoiria, lhasa apsoja, chihuahuoita, 

ulkomuototuomari. Ahlbergilla itsellään on kokemusta useamman rodun kasvatuksesta ja hän vertasikin eri 

rotujen kasvatustyön eroavaisuuksia. Chihuahuoilleen hän on löytänyt helpohkosti koteja; mm perheet 

jotka ovat aiemmin hankkineet häneltä lhasa apson, ovat ottaneet häneltä myöhemmin chihuahuan. 

Ahlberg kasvattaa pääasiassa sijoitus- ja yhteisomistuskoirilla ja pitää koiralukumäärän kotona pienenä.  



Ahlberg oli laatinut tilaisuutta varten swot-analyysin. Analyysin perusteella rotumme vahvuutena on runsas 

terveysdata, joka on kaikkien saatavilla jalostustietojärjestelmästä. Hänelle jalostuskoirien vahva 

sukupuolivietti on erityisen tärkeä. Ahlbergin mukaan vahvuutena on myös chihujen luonne silloin kuin se 

on parhaimmillaan - iloinen itsevarma ja sosiaalinen! Vahvuuksiin kuuluu myös se, että molempia 

karvanlaatuja pystyy sekoittamaan keskenään. Hän nosti vahvuuksiin myös koon, näitä mahtuu useampi 

saman katon alle. Lisäksi rodun useat yhteistyötahot nousivat positiivisiin. 

Rodun heikkouksiin Ahlberg luettelee sairaudet, joita esiintyy toisaalta kaikissa roduissa. Polviongelmat, 

silmäsairaudet, epilepsia, vesipää, yms. Hyviin puoliin nostettu pieni koko mainittiin myös heikkoutena, sillä 

se altistaa tapaturmille. Samalla tavalla myös luonne saattaa olla heikkous – löytyy myös arkoja ja 

heikkohermoisia yksilöitä. Lisäksi keskustelussa nousi esiin ulkomuodolliset virheet, purentaviat ja 

hammaspuutokset.  

Miinuksiin Ahlberg nosti myös rodun korkealla tasolla olevat astutusmaksut muihin rotuihin verrattuna.   

Keskustelua heräsi siitä, että synnytys ja synnytyksen vaiheet eivät ole välttämättä kaikille kasvattajille 

itsestään selviä eikä nartuille anneta aina edes mahdollisuutta synnyttää. Puhetta tuli jopa kasvattajista, 

jotka suunnittelevat keisarileikkauksia etukäteen. Ahlberg on ollut osallisena useissa synnytyksissä ja 

muistuttikin jokaisen synnytyksen olevan erilainen, mutta silti hän jännittää erityisesti chihuahuan 

synnytyksiä. Hän puhui kompromissien tekemisestä itsensä kanssa: jos kaikesta karsii ei loppupeleissä jää 

mitään käteen.  

 

 

Eeva Teräväinen, MyHeels, lancashirenkarjakoirat, ammatiltaan eläinlääkäri. Teräväinen kertoi, että 

tullessaan rotuun koiria oli Suomessa noin 200, nyt heelereitä on rekisteröity 1400. Hän nostikin esiin, että 

meidän roduissamme molemmat karvanlaadut mukaan lukien, voidaan puhua lähes yhtä suuresta määrästä 

pentuja per vuosi!  Hän kertoi heelerrodun kasvatuksen olevan muutaman maan varassa.  



Teräväinen keskittyi puheenvuorossaan rodun kasvatuksen haasteisiin. ”Kaikki mikä vaatii selittelyä 

kannattaa jättää tekemättä” hän muistutti. Polviasiat herättivät keskustelua myös heelereiden kohdalla. 

Polvitulokseen vaikuttaa jännittääkö koira lihaksiaan vai ei, onko sillä länkisääret, kuka tutkimuksen tekee ja 

niin edespäin. Teräväisen mukaan patella on itseasiassa vain jäävuoren huippu. Chihuahuoilla kierteinen 

sääriluu on yleisin patellaluksaation aiheuttaja. Hän muistutti, miten tärkeää on pohtia, jalostetaanko 

kokonaisterveyttä vaiko Putnamin asteikkoa.  

Lasncashirenkarjakoirarodussa matadorurosten käyttö on estetty jälkeläismäärää rajoittamalla. Rodussa 

lähes kaikki koirat ovat serkuksia keskenään, meillä on onneksi eri tilanne. Jalostukseen käytetyt urokset ja 

nartut ovat hiilereissä lähes 1:1. Chihuissa sama luku vuonna 2018 oli lähes 2:1 (kaksi narttua yhtä urosta 

kohden). Teräväinen kannustikin kaivamaan pöytälaatikoista niitä uroksia, joita ei ole käytetty jalostukseen, 

mutta täyttävät jalostuskriteerit. Heelereillä rotukirjat ovat auki ja he voivat ottaa rotuun uusia koiria.  

Mielenkiintoista heelerrodussa on vahvana hallitseva me-henki. Chihuahuakasvatuksessa puhutaan 

enemmän omasta kasvatustyöstä. Heeler-kasvattajilla on käytössä vapaaehtoinen kasvattajasitoumus, joka 

on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta. Periaatteena on, että kasvattajat ovat yhdessä sopineet normaalia 

tiukemmista säännöistä, joista lähes kaikki rodun kasvattajat ovat sitoutuneet pitämään kiinni. 

Sitoumuskasvattaja mm. sitoutuu olemaan tekemättä uusintayhdistelmiä ilman poikkeuslupaa 

yhdistykseltä. Heillä on myös oma ”Suuri terveystaulukko”-johon he keräävät tietoa rodussa esiintyvistä 

sairauksista.  

Teräväisen tehtävänä oli pohtia, kuinka hän toimii, kun lähtee pohtimaan urosta nartulle ja mitkä asiat 

vaikuttavat missäkin järjestyksessä. Hänen mukaansa uroksen tulee näyttää heeleriltä, titteleillä ei ole väliä. 

On hyvä pitää mielessä, että täydellistä urosta tai narttua ei ole. Teräväinen muistutti, ettei kannata laittaa 

kaikkia munia samaan koriin vaan kasvattaa useammalla narttulinjalla. Hän muistutti verkostoitumisen 

tärkeyden ja pitää mielessä ettemme pysty ennustamaan etukäteen mitä pentueissa tuleman pitää.  

 

Esitysten jälkeen nautimme maittavan ja monipuolisen lounaan. Samalla pääsimme ihastelemaan 

Katariinan pentuja ja verkostoitumaan keskenämme sekä päivittämään kuulumisia. Ruokailun päätteeksi oli 

aika jakaantua ryhmiin ryhmätehtävää varten. Ryhmätehtävänä oli suunnitella ryhmässä yhteistyönä 

pentue. Jokainen ryhmä sai esitietoina kuvan nartusta tai pääsi ”kopeloimaan läpi” elävää esimerkkinarttua. 

Tehtävänä oli siis valita mieluisa uros leikkimielisen tositarkoituksella. Etsimme nartun hyviä ja huonompia 

puolia, jonka jälkeen lähdimme pohtimaan mitä ominaisuuksia halusimme uroksen omaavan. Ajatukset 

lentelivät ja koiranettiä selailtiin ahkerasti.  

 



 

Ryhmämme sai tehtävä koiraksi hurmaavan Golden Lily’s Pretty’n’n Sweetin. Koska tehtävä oli 

leikkimielinen ei meidän tarvinnut huomioida koiran kaihia. Narttu oli tasapainoinen kokonaisuus, jolla on 

1/1 polvet, 6+6 hampaat ja tasapurenta. Tuumimme, että nartun rintakehä saisi olla inan pidempi ja sillä oli 

hitusen pitkä lanneosa. Lähdimme siis etsimään tasapainoista urosta, jolla on ja joka periyttää hyvää päätä. 

Lopulta oma ryhmämme päätyi kahteen eri lopputulokseen. Koska tehtävä oli leikkimielinen, päädyimme jo 

edesmenneeseen Misty Meadow’s Tizianoon ”Tinoon” sekä lyhytkarvaiseen ZZ man’s Legacyyn eli ”Lexiin”. 

Ryhmätöissä eri ryhmillä oli helppoa työskennellä yhdessä. Yksi ryhmä jopa soitti erään uroksen omistajalle 

kysyäkseen, miksei sitä oltu käytetty jalostukseen. Melkoista omistautumista siis! Oli mielenkiintoista 

päästä kuulemaan eri ryhmien päätelmiä ja lopputulemia. Jokaisessa ryhmässä oli hieman erilaiset metodit, 

joilla pääsivät lopputulokseen.  

 

Päivä sujui vauhdikkaasti hyvässä seurassa upeissa Kekkapään puitteissa. Lämmin kiitos siis järjestäjille ja 

panelisteille sekä kaikille osallistujille. Mainittakoon, että osallistujia oli paikalla Teneriffaa ja Rovaniemeä 

myöten! Tällaisille tapahtumille on selkeästi ollut nykyisenä someaikana tilausta. Toivottavasti tapahtuma 

jalostuu edelleen ja saa jatkoa, jotta pääsemme viettämään yhdessä aikaa ja jakamaan kokemuksiamme.  


