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COUNTRY OF ORIGIN : Ireland. 
 
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID 
STANDARD : 13.03.2001. 
 
UTILIZATION :  Up to the end of the17th century, Irish Wolfhounds 
were used for hunting wolves and deer in Ireland. They were also used for 
hunting the wolves that infested large areas of Europe before the forests 
were cleared.  
 
CLASSIFICATIONS FCI :  Group  10 Sighthounds. 
             Section  2 Rough-haired Sighthounds. 
                                   Without working trial.  
 
BRIEF HISTORICAL SUMMARY: We know the continental Celts kept 
a greyhound probably descended from the greyhound first depicted in 
Egyptian paintings.  Like their continental cousins, the Irish Celts were 
interested in breeding large hounds. These large Irish hounds could have 
had smooth or rough coats, but in later times, the rough coat predominated 
possibly because of the Irish climate.  The first written account of these 
dogs was by a Roman Consul 391 A.D. but they were already established 
in Ireland in the first century A.D. when Setanta changed his name to Cu-
Chulainn (the hound of Culann).  Mention is made of the Uisneach (1st 
century) taking 150 hounds with them in their flight to Scotland.  Irish 
hounds undoubtedly formed the basis of the Scottish Deerhound.  Pairs of 
Irish hounds were prized as gifts by the Royal houses of Europe, 
Scandinavia and elsewhere from the Middle ages to the 17th century.  
They were sent to England, Spain, France, Sweden, Denmark, Persia, India 
and Poland. In the15th century each county in Ireland was required to keep 
24 wolfdogs to protect farmers' flocks from the ravages of wolves.  The 
Cromwellian prohibition (1652) on the export of Wolfhounds helped 
preserve their number for a time but the gradual disappearance of the wolf 
and continued demand abroad reduced their numbers almost to the point of 
extinction by the end of the 17th century. 
The revival of interest in the breed accompanied the growth of Irish 
nationalism in the late 19th century.  The Irish Wolfhound became a living 
symbol of Irish culture and of the Celtic past.  At this time, one determined 
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enthusiast, Capt. G A  Graham, set about obtaining  some of the few 
remaining hounds of the Wolfhound type that could still be found in 
Ireland, and with the use of Deerhound blood and the occasional outcross 
of Borzoi and Great Dane, he eventually achieved a type of dog that bred 
true in every generation.  The results were ultimately accepted as a 
legitimate revival of the breed.  The Irish Kennel Club scheduled a class 
for Irish Wolfhounds at their show in April 1879, and a club was formed in 
1885.  The Irish Wolfhound now enjoys once again something of the 
reputation that it had in the Middle Ages.  Wolfhounds are now owned and 
bred in fairly large numbers outside of Ireland. 
 
GENERAL APPEARANCE :  The Irish Wolfhound should not be quite 
so heavy or massive as the Great Dane, but more so than the Deerhound, 
which in general type he should otherwise resemble.  Of great size and 
commanding appearance, very muscular, strongly though gracefully built, 
movements easy and active; head and neck carried high; the tail carried 
with an upward sweep with a slight curve towards the extremity.   
Great size, including height at shoulder and proportionate length of body, 
is the desideratum to be aimed at, and it is desired to firmly establish a race 
that shall average 32 inches (81cm) to 34 inches (86cm) in dogs, showing 
the requisite power, activity, courage and symmetry.  
 
BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT : “Lambs at home, lions in 
the chase”. 
 
HEAD :  Long and level, carried high; the frontal bones of the forehead 
very slightly raised and very little indentation between the eyes. 
 
CRANIAL REGION:  
Skull : Not too broad 
 
FACIAL REGION  
Muzzle : Long and moderately pointed. 
Teeth : Scissor bite ideal, level acceptable. 
Eyes : Dark. 
Ears : Small, rose ears (Greyhound like in carriage). 
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NECK : Rather long, very strong and muscular, well arched, without 
dewlap or loose skin about the throat. 
 
BODY : Long, well ribbed up. 
Back : Rather long than short. 
Loins : Slightly arched 
Croup : Great breadth across hips 
Chest : Very deep, moderately broad, breast wide. 
Ribs : Well sprung  
Belly : Well drawn up. 
 
TAIL:  Long and slightly curved, of moderate thickness, and well covered 
with hair. 
 
LIMBS 
 
FOREQUARTERS : 
Shoulders : Muscular, giving breadth of chest, set sloping.   
Elbows : Well under, neither turned inwards nor outwards.    
Forearm : Muscular, heavily boned, quite straight 
 
HINDQUARTERS :  
Thighs : Long and muscular. 
Stifle : Nicely bent. 
Second thigh : Well muscled, long and strong. 
Hocks :  Well let down and turning neither in nor out.  
 
FEET : Moderately large and round, neither turned inward nor outwards.  
Toes, well arched and closed.  Nails, very strong and curved. 
 
GAIT / MOVEMENT : Movements easy and active. 
 
COAT 
 
HAIR : Rough and hard on body, legs and head; especially wiry.  Hair 
over eyes and beard especially wiry.  
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COLOUR AND MARKINGS : The recognised colours are grey, brindle, 
red, black, pure white, fawn or any colour that appears in the Deerhound 
 
SIZE AND WEIGHT : 
Desired height :     averaging 32 inches  (81cm) to 34 inches (86cm) in 
dogs. 
Minimum height :   Dogs       31 inches  (79 cm). 
Minimum weight :  Dogs    120  pounds (54.5kg). 
Minimum height :   Bitches   28  inches  (71 cm). 
Minimum weight :  Bitches   90  pounds (40.5 kg). 
 
FAULTS :  
 
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and 
the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact 
proportion to its degree. 
• Too light or too heavy a head. 
• Too highly arched frontal bone. 
• Crooked forelegs; weak pasterns. 
• Weak hindquarters and a general want of muscle. 
• Too short in body. 
• Back sunken or hollow or quite straight. 
• Large ears and hanging flat to the face. 
• Twisted feet. 
• Spreading toes. 
• Short neck; full dewlap. 
• Chest too narrow or too broad. 
• Tail excessively curled. 
• Nose of any colour other than black. 
• Lips of any colour other than black. 
• Very light eyes. Pink or liver coloured eyelids. 
 
NOTE : Male animals should have two apparently normal testicles fully 
descended into the scrotum  
 
. 
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ROTUMÄÄRITELMÄN 
TULKINTA    
ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA 
 
Irlanninsusikoiria on rodun historian aikana kasvatettu pääasiallisesti metsästystaitojen vuoksi. 
Susikannan kuoltua sukupuuttoon Brittein saarilta, rotua ei ollut enää tarvetta kasvattaa. Kirjallisen 
rotumääritelmän tekeminen oli yksi ehto rodun säilymiselle mahdollisimman aitona. Kapteeni 
George Augustus Graham ja eversti Garnier laativat irlanninsusikoiralle rotumääritelmän v. 1885. 
Painotettakoon, että nykyään käytössä oleva rotumääritelmä on kaikilta keskeisiltä osin 
alkuperäisen kaltainen, kielellisiä muutoksia toki on tullut vuosien varrella. Suurimmat muutokset 
ovat tapahtuneet v. 2001, kun ennen osana rotumääritelmää ollut ”Luettelo eri kohdista 
tärkeysjärjestyksessä” tiputettiin pois. Olemme kuitenkin säilyttäneet sen mukana rotumääritelmän 
tulkinnassa. Lisäksi alimittaisuus ei enää ole hylkäävä virhe. Koko ei saa muodostua pääasiaksi, 
toisaalta täytyy muistaa, että minimimittojen alle jäävä irlanninsusikoira tuskin pystyy antamaan 
itsestään rotumääritelmän vaatimaa yleisvaikutelmaa. 

YLEISVAIKUTELMA 
 
Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen kuin tanskandoggi, kuitenkin 
voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se yleistyypiltään muistuttaa. Lukijan tulee muistaa, 
että vertaukset tanskandoggiin ja skotlanninhirvikoiraan on tehty 1880-luvulla. Kyseiset rodut ovat 
muuttuneet melkoisesti runsaan sadan vuoden aikana, joten vertauksia ei pidä tehdä nykypäivän 
tanskandoggiin eikä skotlanninhirvikoiraan. Se on suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä, hyvin 
lihaksikas ja vahvarakenteinen, silti tyylikäs. Liikkeet ovat vaivattomat ja tehokkaat, pää ja kaula 
ryhdikkäät, häntä on kärjestään hieman ylöspäin kaartunut. Tavoitteena on suuri koko, jolla 
tarkoitetaan säkäkorkeutta ja oikeassa suhteessa olevaa rungon pituutta. On toivottavaa saada 
keskimääräinen säkäkorkeus vakiintumaan uroksilla 81-86 cm:iin. Rodun tulee ilmentää voimaa, 
toiminnallisuutta, rohkeutta ja sopusuhtaisuutta. Irlanninsusikoira on yksi maailman suurimmista 
koiraroduista ja laukkaavista koirista se on suurin ja kookkain. Rakenteellis-toiminnalliselta 
tyypiltään se on laukkaavan ja ravaavan koiran välimuoto. Vinttikoiraksi sillä on suhteellisen pitkä 
runko ja rintakehän on oltava sekä pitkä, kaareutunut että syvä. Irlanninsusikoiralla on oltava 
riittävästi lapa/olkavarsikulmausta sekä kohtuullisesti kehittynyt eturinta. Etu- ja takakulmausten on
oltava tasapainossa keskenään. Sen on kyettävä ravaamaan pitkiäkin matkoja, toisaalta sen on 
pystyttävä samalla rakenteella myös nopeaan nelitahtilaukkaan, mistä johtuen selkärangan on oltava 
joustava ja lanteen erityisen vahva. Irlanninsusikoirassa yhdistyvät voima ja nopeus ja 
yleisvaikutelmaltaan se on karkeakarvainen, vinttikoiramainen rotu. 
Suurella koolla ei suinkaan tarkoiteta, että mitä suurempi, sen parempi. Rotumääritelmässä 
sanotaan, että suuri koko, suuri säkäkorkeus ja rungon suhteellinen pituus on haluttu tavoite, ja 
tarkoitus on vakiinnuttaa rotu niin, että urosten keskikorkeudeksi tulee 81 - 86 cm. Tämä esitetty 
urosten keskikorkeus on kirjattu jo alkuperäiseen rotumääritelmään 1885. Voimme todeta, että tämä 
tavoite on saavutettu, koska nykyään 81 cm korkea uros on keskivertoa pienempi. Vahvuus ja 
sopusuhtaisuus ovat tärkeämpiä kuin pelkkä korkeus. Suuri koko tai korkeus ilman aiemmin 
mainittuja ominaisuuksia on hyödytön. Jos koirat ovat laadullisesti muuten tasaveroiset, tulee 
suuren aina voittaa pienempikokoinen kilpailijansa. Sopusuhtainen kokonaisuus on asetettava 
hyvienkin yksityiskohtien edelle. 
Kunnioitusta herättävä ja suuri koko eivät ole synonyymeja. Kunnioitusta herättävällä tarkoitetaan 
koiraa, jolla on hyvä luontainen ryhti, oikea irlanninsusikoiran olemus. Pään ja kaulan asento ovat 
ryhdikkäät, koiran on viestittävä rauhallista varmuutta olematta mitenkään flegmaattinen. Koiran on 
oltava ryhdikäs sekä seistessä että liikkeessä. 
Tyylikkyydellä tarkoitetaan rakennetta, jossa on paljon kurveja ja kaaria. Seisovan 
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irlanninsusikoiran silhuetissa on yksi ainoa suora kulma, sen muodostaa kintereen ja maan välinen 
kulma. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 
”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
 
Rotumääritelmään mukaan otettu sitaatti on peräisin 1200-luvun alusta, joten sen soveltaminen 
kaikilta osin nykypäivään on vähän vaikeaa. Rodun lojaalisuus omaa isäntäväkeä ja heidän 
ystäviään kohtaan on ollut legendaarinen vuosituhansia kestäneen historian ajan. Toisaalta 
lojaalisuutta ei vaadittu tuntemattomia ja vihollisia kohtaan, kuuluihan rodun tehtäviin esimerkiksi 
sekä sotakoirana että omaisuuden vartijana oleminen. Tämän päivän irlanninsusikoiralta vaaditaan 
ennen kaikkea yhteiskuntakelpoisuutta sekä omia että vieraita kohtaan. 
Irlanninsusikoiran tulee olla rauhallinen ja varma itsestään. Se voi olla tuntemattomiakin kohtaan 
avoin ja ystävällinen, mutta tietty välinpitämättömyys vieraita kohtaan on rodulle tyypillisempää 
kuin avoimuus. Nuoret koirat voivat olla hieman ujon tottumattomia – ne asustavat usein ”keskellä 
ei mitään” – mutta irlanninsusikoiran täytyy olla aina kuitenkin käsiteltävissä. Hampaiden 
katsominen ei saa olla ylivoimaisen vaikeaa edes nuoren koiran kanssa, vaikkei koira itse 
toimituksesta pitäisikään. Arkojen koirien luonteesta tulee huomauttaa ja sen pitää näkyä myös 
arvostelussa. Aggressiivisuus on ehdottomasti ja aina hylkäävä virhe. 

PÄÄ: 
Pitkä, tasainen ja korkea-asentoinen. Otsaluut ovat vain hieman koholla, silmien välissä on hyvin 
vähäinen uurre. 

KALLO-OSA: 
Ei liian leveä. 

KUONO-OSA: 
Pitkä ja kohtalaisesti kapeneva. Jo kapteeni Graham oli huolissaan oikeantyyppisen pään 
säilymisestä. Hän kirjoitti: ”Pään tulisi olla riittävän pitkä suhteutettuna koiraan ja siinä saisi olla 
vain vähän otsapengertä sekä vähän otsauurretta; kallo ei saa olla liian leveä, mutta sen on annettava 
vaikutelma voimakkuudesta; kuono-osa ei missään tapauksessa saa olla neliömäinen.” 
Päätä arvioitaessa on tunnusteltava karvan alle jääviä leukaluita vahvan leuan ja kohtuullisesti 
kapenevan kuonon löytämiseksi. Edestä katsottuna pään tulisi tasaisesti levitä kirsusta takaraivolla 
olevaan kyhmyyn saakka. Sivulta katsoen alaleuan tulee näyttää lyhyemmältä, ts. yläpurentaisel- 
ta; leuka näyttää siltä, purennasta ei ole kysymys. Silmien välistä mitattuna kuono-osan tulisi olla 
yhtä pitkä tai aavistuksen pitempi kuin kallo-osan. Missään tapauksessa kuono-osa ei saa olla 
neliömäinen tai liian suippo. 
Kohtuullinen määrä karvaa silmien yläpuolella, kuonossa ja leuassa viimeistelevät rodulle 
tyypillisen ”pehmeän, irlantilaisen ilmeen”. 
Päänkin virheet liittyvät sopusuhtaisuuteen: liian kevyt tai raskas pää suhteessa kokonaisuuteen. 
Liiaksi kaartuva otsaluu, joka tekee ilmeestä tanskandoggimaisen, kuten myös syvä uurre silmien 
välissä.  

PURENTA: 
Ihannepurenta on leikkaava, tasapurenta hyväksytään. Ala- ja yläpurennoista tulee rangaista 
näyttelyissä, koska kyseessä on leuan rakenteellinen virhe. Jos on kyse vain parin/muutaman 
hampaan asentovirheestä muuten oikeanlaisissa leuoissa, se voidaan hyväksyä. Epätasainen purenta 
ei ole toivottava, mutta se ei kuitenkaan estä leukojen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Sitä vastoin 
kapea alaleuka, jossa toinen tai molemmat alakulmahampaat painavat ikeneen tai pahimmassa 
tapauksessa osuvat kitalakeen, estää alkuperäisen käyttötarkoituksen, ja siitä tulisi ehdottomasti 
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rangaista.  

SILMÄT: 
Tummat. Silmät ovat tummat, hieman soikeat, eivät pyöreät, eivätkä ”itämaiset”. Ilme on pehmeä. 
Pistävä tai kova ilme ovat virheitä, eivätkä sovi lempeään luonteeseen. Pyöreät, vaaleat silmät ja 
tuijottava katse pilaavat koko ilmeen.  

KORVAT: 
Pienet, ruusukorvat kuten englanninvinttikoiralla. Irlanninsusikoiran ‘pienillä korvilla’ tarkoitetaan 
pieniä suhteutettuna pään kokoon. Asennoltaan ne ovat kaksinkerroin taittuneet ruusukorvat. 
Vaikka jätettäisiinkin huomiotta se, että pienet, sievät, aivan päässä kiinni sijaitsevat korvat ovat 
miellyttävän näköiset, on niistä aikanaan ollut koiralle käytännöllisempääkin hyötyä. Vastaan 
pyristelevä, vimmatusti näykkivä saalis saa helpommin otteen suurista, riippuvista korvista kuin 
ruusukorvista. Korvat ovat kiinnittyneet korkealle päähän.  

KAULA: 
Melko pitkä, hyvin vahva ja lihaksikas, kauniisti kaartunut, ei löysää leuanalus- eikä kaulanahkaa. 
Kaulan tärkeimmät piirteet ovat: vahvuus, pituus, kaarevuus ja asento. Vahvuus on tärkeämpi kuin 
pituus, koska irlanninsusikoiran on kyettävä paiskaamaan saaliinsa maahan ja pitämään sen siellä. 
Kaulan pituuteen vaikuttavat oikea-asentoiset ja riittävän pitkät lavat. 
Uroksilla niskan tulisi olla vieläkin lihaksikkaampi kuin nartuilla, vaikka nartunkin niskan on oltava 
hyvin vahva. Pitkä ja ohut kaula saattaa olla elegantin näköinen, mutta ohuen kaulan kanssa 
irlanninsusikoira ei pysty alkuperäiseen tehtäväänsä. Hyvin siropäisellä koiralla on yleensä liian 
ohut kaula. Virhe on myös liian pysty kaula, jolloin ylälinja heti sä’än etupuolella on kovera, hyvin 
luonnottoman näköinen tällä rodulla.  

RUNKO: 
Pitkä; kylkiluut ovat taakse ulottuvat. 

SELKÄ: 
Mieluummin pitkä kuin lyhyt. 

LANNE: 
Hieman kaareva. 

LANTIO: 
Lonkkien kohdalla hyvin leveä. Irlanninsusikoiran rintakehän on oltava pitkä ja ulotuttava melkein 
lannenikamiin asti. Lanne ei saa olla liioitellun pitkä, noin vaaksan mitta riittää. Lanteen on oltava 
leveä, hieman kaareva ja hyvin vahva, koska sen merkitys työntövoimana on ratkaiseva 
laukkaavalle koiralle. Selkärangan täytyy olla joustava, joten painunut tai notko selkä ovat vakavia 
virheitä, jotka vaikeuttavat liikkumista. Selän virheistä mainittakoon myös lautaselkä, karpin selkä 
sekä laskeva selkälinja, jossa korkeus on keskittynyt lapoihin, hyvin epätyypillistä vinttikoiralle. 
Irlanninsusikoiran ylälinja on kauniisti aaltoileva. Loivasti kaareutuvan kaulan jälkeen on pieni 
kohouma sä’än kohdalla, jonka jälkeen tulee antikliini painauma, ylälinja jatkuu nousten hieman 
lanteen kohdalla ja kaartuu lantion yli kohti häntää. Lantion on oltava leveä ja vahva, viistoudeltaan 
se on noin 30° - 35°.  

RINTAKEHÄ: 
Erittäin syvä ja kohtalaisen leveä; eturinta on leveä. Keuhkot ja sydän vaativat paljon tilaa, joten 
niitä suojaavan rintakehän oltava erittäin syvä ja kylkiluiden kaarevat. Matala rintakehä, joka ei 
ylety kyynärpäihin, korvautuu usein leveydellä tehden koirasta tynnyrimäisen, mikä ei ole 
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tyypillistä vinttikoirille. Betty Murphy on keksinyt osuvan sanonnan oikeanmuotoiselle 
rintakehälle: pitkittäin halkaistu, pystyyn nostettu ja kärjellään seisova kananmuna. 
Virheitä ovat matala sekä liian kapea rintakehä, jolloin etukäpälät usein ovat liikaa ulospäin 
kääntyneet sekä tynnyrimäinen rintakehä, jolloin taas lavat, olkavarret ja kyynärpäät ovat ulkonevat.
Olkapäiden kohdalla rintakehän leveyden tulee olla suurimmillaan. Eturinnan tulee työntyä hyvin 
esiin. Vastakohta on taakse viettävä, tyhjä ja olematon rinta.  

ALALINJA: 
Selvästi ylösvetäytynyt. Kylkiluiden tulisi olla pitkät ja hyvin kaareutuvat. Takimmaisia lukuun 
ottamatta kylkiluut kiinnittyvät alaosastaan rintalastaan. Rintalasta kaartuu edessä alaspäin, 
suoristuu kyynärpäiden seutuvilla ja jatkuu pitkälle taakse ( = 2/3 osaa rintakehän pituudesta ). 
Lyhyt rintalasta aiheuttaa sen, että taaemmat kylkiluut kääntyvät liian jyrkästi ylös. Tämä pilaa 
alalinjan ja sitä sanotaan ”sillimahaksi” (herring gut). Vatsan tulee olla ylösvetäytynyt, mutta ei 
liioitellusti. Hyvä lihaksisto ja oikea paino edesauttavat oikeanmallista alalinjaa. Ylöskuroutumisen 
puuttuminen on virhe, mutta myös massan puuttuminen kokonaan lanteen alapuolelta on 
vastenmielisen näköistä ja merkki siitä, että koira on liian kevyessä kunnossa.  
 
HÄNTÄ: 
Pitkä ja hieman kaartuva, kohtalaisen paksu ja runsaskarvainen. Hännän on ulotuttava välijalan 
puoliväliin tai sitä alemmaksi. Sen on oltava runsaskarvainen ja painava voidakseen, varsinkin 
laukassa, tasapainottaa raskasta koiraa. Häntä toimii myös jarruna: etenkin alamäessä se vinhasti 
pyörien auttaa hidastamaan vauhtia. Karvoitus toimii suojana. Hännän on joustettava ollakseen 
toimiva, siksi tiukkaan kiertyvä häntä ei ole hyvä. 
Korkea-asentoinen häntä voi olla merkki hilpeästä tai ”rehvastelevasta” (esim. nuoret urokset) 
mielestä, mutta korkealle kiinnittynyt häntä on virhe. Hyvin usein tähän virheeseen liittyy myös 
lyhyt ja liian loiva lantio.  
 
RAAJAT 
 
ETURAAJAT 
LAVAT: 
Lihaksikkaat ja viistot, korostavat rinnan leveyttä. Pitkä, viisto ja oikea-asentoinen lapa on 
välttämätön ja tekee koiralle mahdolliseksi juosta pitkänkin matkaa väsymättä. Irlanninsusikoiralla 
lapaluun ja olkavarren kulma on avoin, joten hyväksyttävänä kulmana pidetään 110-120?. Lapojen 
kärkien väliin tulee mahtua kolmen, neljän sormen mentävä rako. Jos väli on selkeästi suurempi, on 
lapa todennäköisesti liian lyhyt tai ”kuormitettu”, jolloin lavan alla on liian paljon lihaksia, jotka 
työntävät sitä ulos- ja poispäin rungosta. Rotumääritelmän mukaisesti lapojen pitää olla lihaksikkaat 
ja rinnan leveän, mutta ei rumuuteen asti, eikä virtaviivaisuuden menetyksen kustannuksella.  
 
KYYNÄRPÄÄT: 
Selvästi rungon alla, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Kyynärpäiden tulee olla lähellä rintakehää, 
rungossa kiinni ja lavan lihasten kohouman alla. ”Selvästi rungon alla” tarkoittaa sivusta katsottuna, 
mikä edellyttää pitkää, viistoa olkavartta. Virhe on liian alla olevat ja sisäänpäin kääntyvät 
kyynärpäät, jotka antavan yhteensidotun vaikutelman ja tekevät liikkeistä mahtipontisen heiluvia. 
Kapea rinta liittyy yleensä tähän virheeseen. Liian kaukana rungosta sijaitsevat kyynärpäät 
aiheuttavat usein käpälien sisäänpäin kääntymisen.  
 
KYYNÄRVARRET: 
Lihaksikkaat, voimakasluustoiset ja täysin suorat. Irlanninsusikoiran eturaajojen vahvuus koostuu 
koiran kokoon nähden riittävän vahvasta luustosta sekä riittävistä lihaksista. Luuston tulee olla 
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muodoltaan soikeaa, pyöreät raajat ovat vakava virhe. Eturaajojen on edestä katsottuna oltava aivan 
suorat. Pennuilla ja nuorilla koirilla voivat käpälät olla vähän ulospäin kääntyneet. Välikämmenen 
pitää olla joustava. Virheitä ovat suorat, joustamattomat välikämmenet, ”pukinjalat” ja liiaksi 
taipuneet välikämmenet.  
 
KÄPÄLÄT: 
Kohtalaisen suuret ja pyöreät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat hyvin kaarevat ja 
tiiviisti yhdessä; kynnet hyvin vahvat ja kaarevat. Irlanninsusikoiran käpälien täytyy olla melko 
suuret ja pyöreät (kissankäpälät) kestääkseen koiran painon. Varpaiden on oltava hyvin kaarevat ja 
tiiviit. Hyvässä käpälässä, jossa polkuanturoita käytetään oikein, on myös erinomainen 
liukumisenesto. 
Virheitä ovat ns. ”jäniksenkäpälä”, litteä käpälä, harottavat varpaat ja kiertyneet käpälät.  
 
TAKARAAJAT 
 
REIDET: 
Pitkät ja lihaksikkaat. 
 
POLVET: 
Kauniisti kulmautuneet. 
 
SÄÄRET:  
Pitkät, vahvat ja hyvin lihaksikkaat. 
 
KINTEREET: 
Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
 
KÄPÄLÄT: 
Kuten etukäpälät. Irlanninsusikoiralla takaosan on oltava vahva ja sopusuhtaisesti kulmautunut. 
Reidet ovat lihaksikkaat ja leveät. Takaa katsottuna reisien on oltava aikuisella koiralla kauttaaltaan 
leveämmät kuin lonkkaluiden kyhmyt. Sääret ovat pitkät ja vahvat. Kun koiralla on pitkä reisi ja 
hieman reittä pitempi sääri sekä sopusuhtaiset kulmaukset, niin seisovaa koiraa sivulta katsottaessa, 
kintereet asettuvat taaemmaksi kuin hännän kiinnitys, ja takakäpälät ovat taaempana kuin 
lonkkaluun kyhmy. Jos reisi ja/tai sääri on liian lyhyt, kinner asettuu suoraan lonkkakyhmyn alle. 
Kintereiden on oltava matalat ja vahvat, jotta koira pystyisi hyödyntämään koko takaosan voiman 
sille tyypillisessä laukassa. 
Irlanninsusikoiran polvikulmauksesta ei ole annettu edes viitteellisiä astelukuja, on puhuttu vain 
”kauniisti kaareutuvasta polvesta”. Jos polvikulmaa on liikaa, on sääri liian pitkä, heikko ja 
vaikeasti hallittavissa. Liian voimakkaat takakulmaukset eivät toimi tehokkaasti nelitahtilaukassa. 
Liian suora polvikulma taas näkyy ravissa selvästi liian lyhyenä askeleena. Jos kinner on liian 
korkea suhteessa sääreen, on polvikulma myös suora. Heikot kintereet näkyvät ”huojuvina” 
takaliikkeinä.  
 
LIIKKEET: 
Vaivattomat ja tehokkaat. Hyvä liikunta on monen tekijän summa; oikea rakenne, hyvä kunto ja 
ainakin irlanninsusikoiralla myös koiran luonne vaikuttaa liikuntaan. Ravissa koiran pitää liikkua 
pitkällä, sulavalla ja maata voittavalla askeleella, ei missään tapauksessa ylöspäin suuntautuvin 
askelin. Ravaavasta koirasta pystyy arvostelemaan lähes kaiken: rakenteen ja tasapainon, pään ja 
kaulan muodon sekä asennon, lapojen asennon ja toimivuuden, selkärangan muodon ja 
joustavuuden, lanteen kaaren ja vahvuuden, rungon pituuden, kulmaukset ja takaosan vahvuuden, 
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hännän kiinnityksen ja asennon. Hyvän irlanninsusikoiran on näytettävä liikkeessä yhtä hyvältä ja 
tasapainoiselta kuin seistessä! Koiran ylälinjan on pysyttävä liikkeessä muuttumattomana, se ei saa 
latistua, mennä notkolle eikä köyristyä. 
Ravissa takajalkojen on oltava suoraan etujalkojen takana; edestä katsoen ne tuskin näkyvät. Jalan 
noustessa kinner taipuu hieman ulos. Askeleen on oltava koko jalkaa hyväksikäyttävä. 
Irlanninsusikoiralle on luonteenomaista pyrkimys, varsinkin vauhdin lisääntyessä, yksiin jälkiin 
astuvaksi (single-track) eikä tätä pidä sekottaa liian ahtaisiin liikkeisiin. 
Virheet liikkeissä ovat lukuisat. Lyhyet sivuliikkeet ja pihtikinttuisuus lienevät yleisimmät. 
Etuliikkeet voivat olla leveät tai ahtaat. Ranteet taipuvat sisäänpäin tai käpälät heiluvat ulos- tai 
sisäänpäin. Takaliikkeet voivat olla kauttaaltaan liian ahtaat tai vaihtoehtoisesti liian leveät. 
Pihtikinttuisuuteen saattaa liittyä myös ulkokierteiset polvet. Joskus irlanninsusikoira liikkuu 
paremmin kuin mitä sen rakenne edellyttäisi. 
Yksi tämän päivän suurimpia ongelmia on puutteellinen rytmitys liikkeissä. Koirat liikkuvat niin 
kuin etu- ja takaosa olisivat eri paria. Tällaisesta liikunnasta on aina huomautettava.  
 
KARVAPEITE 
 
KARVA: 
Karheaa ja kovaa rungossa, raajoissa ja päässä; erityisen karkeaa silmien yläpuolella ja parrassa. 
Irlanninsusikoiran turkki on kaksinkertainen. Pehmeää, tiuhaa aluskarvaa peittää karkea 
päällyskarva, joka on vedenpitävä (irlantilainen rotu !) ja kyllin paksu pitämään koira lämpimänä. 
Turkki ei saa olla liian pitkä. 
Päässä vaaditaan ilmettä tehostamaan pidempää karvaa silmien yläpuolella, kuonossa ja leuan alla. 
Oikea määrä on itse asiassa suhteellisen vähän karvaa. Laadultaan karva on päässä pehmeämpää 
kuin rungossa, kuten se aina on, mutta oikealaatuinen pään karvoitus on kuitenkin selvästi karkeaa. 
Mikäli koiralla on runsaasti karvaa silmien yläpuolella ja pitkä parta, todennäköisesti ne ovat liian 
pehmeitä. 
Virheitä ovat pehmeä, silkkinen tai villava turkki. Todella virheellinen karvoitus on helppo 
huomata, niin paljon se poikkeaa oikeasta turkista. On afgaanimaisia turkkeja ja 
vanhaenglanninlammaskoiran tyyppisiä, jotka kylläkin ovat tuuheita, mutta liian tuuheita. Tällaisia 
turkkeja tuskinpa näkyy Suomessa. Liian pehmeä turkki kerää roskaa ja oksia ja imee itseensä liikaa 
vettä, mikä haittaa liikkumista. Virhe on myös tanskandoggimainen turkki, jossa pohjavillaa on 
liian vähän ja päällysturkki on liian lyhyt.  
 
VÄRI: 
Hyväksytyt värit ovat harmaa, juovikas (brindle), punainen, musta, puhtaanvalkoinen, kellertävä 
(fawn) tai mikä tahansa muu skotlanninhirvikoiralla esiintyvä väri. Liian paljon valkoista on 
epätoivottavaa, joten valkoinen läikkä rinnassa, valkoinen hännänpää ja valkoista varpaissa on 
ihanne. Etujalan puoliväliin ulottuva valkoinen sukka ei kuitenkaan pilaa tyypiltään erinomaista 
yksilöä, ja terve rakenne on aina tärkeämpi kuin yksittäinen sukka. Jos koko jalka on valkoinen, 
tilanne on toinen. Pigmentti kirsussa ja huulissa on aina musta ja silmien ympärillä tumma 
riippumatta turkin väristä. Hylkäävä virhe on sininen pigmentti.  
 
KOKO JA PAINO 
 
SÄKÄKORKEUS: 
Toivottu keskikorkeus on uroksilla 81 – 86 cm, minimikorkeus uroksilla 79 cm. ja nartuilla 71 cm. 
 
PAINO: 
Minimipaino on uroksilla 54,5 kg ja nartuilla 40,5 kg.  
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LUETTELO ERI KOHDISTA TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ: 
 
1. LUONTEENOMAISTA: (Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen kuin 
tanskandoggi, kuitenkin voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se yleistyypiltään muuten 
muistuttaa.) 
2. SUURIKOKOINEN ja kunnioitusta herättävä. 
3. Liikkeet vaivattomat ja tehokkaat. 
4. Pää pitkä ja suoralinjainen, asennoltaan ryhdikäs. 
5. Eturaajat vahvaluiset, täysin suorat; kyynärpäät rungon alla sivusta katsottuna. 
6. Reidet pitkät ja lihaksikkaat; sääret lihaksikkaat, polvet hyvin kulmautuneet. 
7. Karvapeite karkeaa ja kovaa, erityisen karkeaa ja pitkää silmien yläpuolella ja leuan alla. 
8. Runko pitkä, rintakehä pitkä, kylkiluut hyvin kaareutuneet, hyvin leveä lantion kohdalta. 
9. Lanne kaareva, alalinja ylösvetäytynyt. 
10. Korvat pienet, asennoltaan samanlaiset kuin englanninvinttikoiralla. 
11. Käpälät kohtuullisen suuret ja pyöreät; varpaat tiiviit, hyvin kaareutuneet. 
12. Kaula pitkä, kauniisti kaareutunut ja hyvin vahva. 
13. Rintakehä hyvin syvä, kohtuullisen leveä. 
14. Lavat lihaksikkaat ja viistot. 
15. Häntä pitkä ja hieman kaartuva. 
16. Silmät tummat. Yllämainittu luettelo asettaa eri kohdat tärkeysjärjestykseen, sen tarkoituksena 
ei ole muuttaa ihannekoiran rotumääritelmää.  
 
Luettelo on ollut irlanninsusikoiran rotumääritelmän liitteenä alusta lähtien, se tiputettiin pois FCI:n 
toimesta v. 2001  
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Pohjoismainen Kennelunioni 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Islands 
Norsk Kennel Klub 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
Svenska Kennelklubben 

 

   
 
Suomen Kennelliitto- 
Finska Kennelklubben ry 
 
 

IRLANNINSUSIKOIRA                  1/3 
(IRISH WOLFHOUND) 
Alkuperämaa: Irlanti 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Irlanninsusikoiria käytettiin Irlannissa 1600-luvun lop-
pupuolelle saakka susien ja hirvieläinten metsästyksessä. Myös Manner-
Euroopassa niillä metsästettiin susia, jotka siihen aikaan olivat kiusana laajoilla 
alueilla. 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Tiedetään, että Manner-Euroopan kelteillä oli vint-
tikoirarotu, joka luultavasti polveutui egyptiläisissä maalauksissa kuvatuista vintti-
koirista. Mannereurooppalaisten serkkujensa tavoin Irlannin keltit olivat kiinnostu-
neita suurikokoisten ajavien koirien kasvatuksesta. Näillä suurilla irlantilaisilla 
koirilla oli joko sileä tai karkea karvapeite. Myöhemmin, mahdollisesti Irlannin 
ilmaston vuoksi, karkeasta karvasta tuli vallitseva. Eräs roomalainen konsuli kir-
joitti näistä koirista ensimmäisen kerran vuonna 391 j.Kr., mutta ne olivat vakiintu-
neet Irlantiin jo ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla, jolloin Setanta (eräs irlanti-
lainen soturi, joka mm. joutui työskentelemään isäntänsä Culanin koirana) muutti 
nimensä Cu-Chulainniksi (Culanin koira). Ensimmäiseltä vuosisadalta on myös 
maininta Uisneachista (eräs Irlannin kansallissankareista), joka perheineen otti 150 
koiraa mukaansa pakomatkalleen Skotlantiin. Irlantilaiset koirat olivat epäilemättä 
skotlanninhirvikoirien esivanhempia. Irlantilainen koirapari oli arvostettu lahja 
Euroopan, Skandinavian ja muidenkin maiden kuninkaallisten keskuudessa keski-
ajalta aina 1600-luvulle asti. Koiria lähetettiin Englantiin, Espanjaan, Ranskaan, 
Ruotsiin, Tanskaan, Persiaan, Intiaan ja Puolaan. 1400-luvulla jokainen  
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Irlannin kreivikunta velvoitettiin ylläpitämään 24 susikoiraa suojelemassa viljeli-
jöiden karjaa susien aiheuttamilta tuhoilta. Cromwellin laki vuodelta 1652 kielsi 
susikoirien maastaviennin, ja se auttoi kannan säilymisessä jonkin aikaa. Susien 
vähittäinen häviäminen ja koirien jatkuva ulkomainen kysyntä pienensi susikoira-
kannan lähes sukupuuttoon 1600-luvun lopulla. 
Kiinnostus rotuun elpyi Irlannin nationalismin kasvamisen myötä 1800-luvun lo-
pulla. Irlanninsusikoirasta tuli Irlannin kulttuurin ja kelttiläisen menneisyyden elävä 
symboli. Noihin aikoihin eräs määrätietoinen harrastaja, kapteeni G. A. Graham 
onnistui hankkimaan itselleen joitakin yksilöitä harvoista jäljelle jääneistä irlanti-
laisista susikoiratyyppisistä koirista. Risteyttämällä niihin skotlanninhirvikoiria ja 
satunnaisesti venäjänvinttikoiria ja tanskandoggeja hän lopulta sai aikaan tyypin, 
joka periytyi puhtaana sukupolvesta toiseen. Tämä hyväksyttiin lopulta rodun oi-
keutetuksi elvytykseksi. Irlannin Kennelklubi myönsi irlanninsusikoirille oman 
luokan näyttelyssään huhtikuussa 1879, ja rotuyhdistys perustettiin vuonna 1885. 
Irlanninsusikoira nauttii jälleen samantapaista arvostusta kuin keskiajalla. Nykyään 
niitä omistetaan ja kasvatetaan melko runsaasti Irlannin ulkopuolellakin. 
YLEISVAIKUTELMA:  Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen 
kuin tanskandoggi, kuitenkin voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se 
yleistyypiltään muutoin muistuttaa. Se on suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä, 
hyvin lihaksikas ja vahvarakenteinen, silti tyylikäs. Liikkeet ovat vaivattomat ja 
tehokkaat, pää ja kaula ryhdikkäät, häntä on kärjestään hieman ylöspäin kaartunut. 
Tavoitteena on suuri koko, jolla tarkoitetaan säkäkorkeutta ja oikeassa suhteessa 
olevaa rungon pituutta. On toivottavaa saada keskimääräinen säkäkorkeus vakiin-
tumaan uroksilla 81 – 86 cm:iin. Rodun tulee ilmentää voimaa, toiminnallisuutta, 
rohkeutta ja sopusuhtaisuutta. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  ”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
PÄÄ:  Pitkä, tasainen ja korkea-asentoinen. Otsaluut ovat vain hieman koholla, 
silmien välissä on hyvin vähäinen uurre. 
KALLO-OSA:  Ei liian leveä. 
KUONO-OSA:  Pitkä ja kohtalaisesti kapeneva. 
PURENTA:  Ihannepurenta on leikkaava, tasapurenta hyväksytään. 
SILMÄT:  Tummat. 
KORVAT:  Pienet, ruusukorvat kuten englanninvinttikoiralla. 
KAULA:  Melko pitkä, hyvin vahva ja lihaksikas, kauniisti kaartunut, ei löysää 
leuanalus- eikä kaulanahkaa. 
RUNKO:  Pitkä; kylkiluut ovat taakse ulottuvat. 

 

Ryhmä: 10 
 

FCI:n numero: 160 
Hyväksytty: FCI 2.4.2001 

SKL-FKK 19.5.2003 
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SELKÄ:  Mieluummin pitkä kuin lyhyt. 
LANNE:  Hieman kaareva. 
LANTIO:  Lonkkien kohdalla hyvin leveä. 
RINTAKEHÄ:  Erittäin syvä ja kohtalaisen leveä; eturinta on leveä. 
ALALINJA:  Selvästi ylösvetäytynyt. 
HÄNTÄ:  Pitkä ja hieman kaartuva, kohtalaisen paksu ja runsaskarvainen. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
LAVAT:  Lihaksikkaat ja viistot, korostavat rinnan leveyttä. 
KYYNÄRPÄÄT:  Selvästi rungon alla, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KYYNÄRVARRET:  Lihaksikkaat, voimakasluustoiset ja täysin suorat. 
KÄPÄLÄT:  Kohtalaisen suuret ja pyöreät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Var-
paat ovat hyvin kaarevat ja tiiviisti yhdessä; kynnet hyvin vahvat ja kaarevat. 
TAKARAAJAT  
REIDET:  Pitkät ja lihaksikkaat. 
POLVET:  Kauniisti kulmautuneet. 
SÄÄRET:  Pitkät, vahvat ja hyvin lihaksikkaat. 
KINTEREET:  Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET:  Vaivattomat ja tehokkaat. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Karheaa ja kovaa rungossa, raajoissa ja päässä; erityisen karkeaa silmien 
yläpuolella ja parrassa. 
VÄRI:  Hyväksytyt värit ovat harmaa, juovikas (brindle), punainen. musta, puh-
taanvalkoinen, kellertävä (fawn) tai mikä tahansa skotlanninhirvikoirilla esiintyvä 
väri. 
KOKO JA PAINO  
SÄKÄKORKEUS:  Toivottu keskikorkeus on uroksilla 81 - 86 cm, minimikorkeus 
uroksilla 79 cm ja nartuilla 71 cm. 
PAINO:  Minimipaino on uroksilla 54,5 kg ja nartuilla 40,5 kg. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
Liian kevyt tai liian raskas pää; liian korostuneet otsaluut; vaaleanpunaiset tai mak-
sanruskeat silmäluomet; muun väriset kuin mustat huulet ja kirsu; hyvin vaaleat 
silmät; suuret, litteinä riippuvat korvat; lyhyt kaula; runsas leuanalusnahka; liian 
lyhyt runko; liian kapea tai liian leveä rintakehä; painunut, notko- tai aivan suora 
selkä; liikaa kiertynyt häntä; vääntyneet eturaajat, periksiantavat ranteet; kierteiset 
käpälät, hajavarpaisuus; heikko takaosa ja yleinen lihaksettomuus. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 

SIRL
Text Box
LIITE 3



Suomen irlanninsusikoirat ry    

    

  KESKI-IÄN KARTOITUS 2018 

 

  

 

 

Taulukko 1 KoiraNet 2018 Kuolinsyytilasto 2000-2018 syntyneet irlanninsusikoirat 

 

 

Kuolinsyy 
Keskim.  
elinikä 

Yhteensä 

Hengitystiesairaus 6v 2kk 32 

Hermostollinen sairaus 2v 6kk 4 

Immunologinen sairaus 5v 0kk 5 

Kadonnut 4 v 3 kk 2 

Kasvainsairaudet, syöpä 6v 7kk  110 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 6v 5 kk 10 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 6 v 6 kk 16 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4 v 1 k 4 

Luusto- ja nivelsairaus 4 v 7 kk 35 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 4 v 5 kk 28 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  5v 0 kk 37 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 v 5 kk 4 

Selkäsairaus 6 v 0kk 13 

Silmäsairaus 5 v 4 kk 1 

Sisäeriterauhasten sairaus 1 v 2 kk 1 

Sydänsairaus 6 v 1 kk 76 

Synnytysvaikeus 3 v 9 k 4 

Tapaturma tai liikennevahinko 3 v 1kk 19 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 9v 1kk 32 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 7 v 3 kk 10 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 5 v 9 kk 76 

Kaikki yhteensä 5 v 10 kk 519 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=580&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=68&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=69&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=667&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiY=2014
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Kasvattajilta ja omistajilta kerätyt tiedot koirista jotka eivät ole koiranetissä ilmoitettu kuolleiksi 

Tietoja yhteensä 154 koirasta 

Tapaturmaisesti kuolleita 8 

Keski-ikä on 5v 6kk 

Ilman tapaturmia ja alle 1 vuotiaana kuolleita keski-ikä on 6v 2kk 

Taulukko 2. Kasvattajilta ja harrastajilta kerätyt tiedot 2018 

Kuolinsyy 
Keskim. 
elinikä 

Yhteensä 

Hengitystiesairaus 4v 2kk 7 

Hermostollinen sairaus (epilepsia) 5v 10 kk 3 

Immunologinen sairaus - - 

Kasvainsairaudet, syöpä (luusyöpä 22koiraa) 6 v 4kk  37 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 8 v 0kk 1 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 4 v 6kk  1 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi      3v 8kk 2 

Luusto- ja nivelsairaus 7 v 4kk 16 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 
(mahalaukun kiertyminen 8 koiraa) 4 v 9 kk 7 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  3 v 11kk  5 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 v 3kk 6 

Selkäsairaus 8 v 11 kk 2 

Sisäeriterauhasten sairaus - - 

Sydänsairaus 6 v 5kk 21 

Synnytysvaikeus - - 

Tapaturma tai liikennevahinko 3 v 6kk 8 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 10 v 9kk 2 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 4 v 8kk 6 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 7 v 3kk 30 

Kaikki yhteensä   5v 6kk 154 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=69&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=667&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiY=2012


SUOMEN IRLANNINSUSIKOIRAT RY      Aika ja paikka:

JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE
Koiran nimi:

Syntynyt:               Sukupuoli: Uros

Rekisterinumero: Narttu

Isä:

Emä:

Omistaja:

Osoite:

Sähköposti:                         Puh:

Mittoja:

Säkäkorkeus: Pituus:

Rintakehän syvyys: Välimatka maahan:

Turkki:

Niukkaturkkinen Normaali määrä Runsasturkkinen

Pitkä Keskipitkä Lyhyt

Hyvin karkea Karkea Riittävän karkea Hieman pehmeä

Pehmeä Osin pehmeä Villava Avoin

Väri ja merkit:

Lihaskunto:

Erinoimainen Hyvä Riittävä Välttävä

Huono

Koiran yleisvaikutelma sanallisesti:

Suomen irlanninsusikoirat ry
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PÄÄ
Kuonon suhde kalloon: 

Kuono pidempi Yhtä pitkät Kallo pidempi

Ilme:

Rodunomainen Pehmeä Hämmentynyt Hieman kova

Kova Häijy

Silmien väri: 

Tummat Keskiruskeat Sointuu turkkiin Vaaleat

Erittäin vaaleat Turkin väriin nähden vaaleat

Silmien muoto: 

Oikean muotoiset Hieman pyöreät Pyöreät Viirusilmät

Pienet silmät

Korvat Vasen Oikea

Täydellinen ruusukorva

Yksinkerroin taittunut

Lappukorva

Poikittain taittunut

Korvien koko: Isot Keskikokoiset Pienet

Korvien paksuus: Ohuet Normaali Paksut

Korvien kiinnitys: Normaali Ylös Alas

Taakse

Otsapenger: Normaali Hieman voimakas Erittäin voimakas

Liian luisu

Otsaluut: Normaalit Hieman koholla Voimakkaasti koholla

Vähäinen otsauurre Voimakas otsauurre

Hyvä,

Kallo ja kuono: Rodunomainen kapealinjainen Hieman leveä kallo

Leveä kallo suhteessa kuonoon

Purenta: Käänteinen

Leikkaava Tasapurenta Saksipurenta Yläpurenta

Alapurenta Tiukka Epätasainen Kulmahampaat ok

Alaleuka: 

Leveä Sopivan leveä Hieman kapea Erittäin kapea

Hammaspuutokset:

Pään linjat sanallisesti:

Muuta mainittavaa päästä:

 

Suomen irlanninsusikoirat ry

www.irlanninsusikoirat.org 2/5
Jalostustoimikunta  

jalostustoimikunta@irlanninsusikoirat.org



RUNKO

Kaula:

Pitkä Keskimittainen Lyhyt Vahva

Ohut Paksu Hirvenkaula Keskivahva

Eturinta:

Täyteläinen Melko hyvä Niukka Puutteellinen

Hyvin leveä Normaali leveys Hieman kapea Kapea

Keskeneräinen

Selkälinja:

Hyvä Hieman suora Lautaselkä Laskeva

Karpinselkä Keskeneräinen Notko

Alalinja:

Hyvä Jyrkkä Roikkuu Ilman kuroutumaa

Keskeneräinen Voisi olla enemmän kuroutunut

Rintakehä:

Pitkä Keskimittainen Lyhyt Normaali leveys

Tynnyrimäinen Litteä Syvä Keskeneräinen

Kohtalaisen syvä Kohtalaisen matala Matala

Lantio:

Pitkä Keskimittainen Lyhyt Leveä

Keskileveä Kapea Viisto Suora

Luisu Hieman jyrkkä Jyrkkä

Lanne:

Hyvän mittainen Pitkä Lyhyt

Vahva Sopivan vahva Heikko Hieman pehmeä

Häntä:

Hyvän pituinen Lyhyt Erittäin pitkä

Sopivan paksuinen Vahva Ohut

Niukasti karvaa Lähes kalju Tuuhean karvan peittämä

Hieman kierteinen Erittäin kierteinen

Hännän kiinnitys: Normaali Ylhäällä

Ylälinjan kuvaus sanallisesti:
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RAAJAT

Lapa: Pitkä Keskimittainen Hieman lyhyt

Lyhyt Viisto Suorahko Suora

Kuormitettu Hiukan kuorimitettu

Olkavarsi:

Pitkä Keskimittainen Hieman lyhyt Lyhyt

Viisto Hieman viisto Suorahko Suora

Lavan suhde olkavarteen: 

Olkavarsi pidempi Saman mittaiset Lapa pidempi

Etuosan kulmaus: 

Hyvä Kohtuullinen Suorahko Suora

Etujalat: Suorat Ulkokierteiset Hieman ulkokierteiset

Sisäänpäin kääntyneet käpälät Sairaalloisesti taipuneet

Välikämmenet:

Sopivan viistot Periksiantavat Joustamattomat Pukinjalka

Etukäpälät: Rodunomaiset Hieman matalat Matalat

Pitkät varpaat Hajavarpaiset Pienet

Takakäpälät: Rodunomaiset Hieman matalat Matalat

Pitkät varpaat Hajavarpaiset Pienet

Reisi: Pitkä Keskimittainen Lyhyt

Leveä Keskileveä Kapea

Sääri: Pitkä Keskimittainen Lyhyt

Vahva Kohtuullinen Puutteellinen

Reiden suhde sääreen: Reisi pidempi Saman pituiset Sääri pidempi

Polvikulma: Hyvä Riittävä Niukka

Ylikulmautunut

Kinner: Matala Ok Korkea

Pihdissä Hyvin kulmautunut Sirppikinner Niukasti kulmautunut

Raajojen luusto: Vahva Keskivahva Hento

Muuta mainittavaa raajoista:
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LIIKKEET
Yleisvaikutelma liikkeessä sanallisesti:

Hännän asento liikkeessä:

Rodunomainen Selkälinjan tasalla alapuolella Hieman korkea

Korkea Matala Kierteinen Voimakkaasti kierteinen

Hieman kierteinen Kiertyy kippuralle

Sivuliikkeet: Voimattomat

Rodunomaiset Lyhyet takaliikkeet Hieman voimattomat

”Eripariset” Jäykät Sidotut Sidotut etuliikkeet

Etuliikkeet: Alhaalta

Suorat Leveät Ahtaat ulospäin suuntautuvat

Single track Huolimattomat Sisäänkääntyneet käpälät

”Kauhominen” Kyynärpäistä sidotut Sisäänpäin taipuvat ranteet

Takaliikkeet: 

Suorat Leveät Hiukan ahtaat Ahtaat

Pihtikinttuiset Länkisääriset Single track

Erityishuomiot:

Luonne ja luonnetestitulos:

Koiran terveys ja terveystulokset:

Näyttely- ja juoksutulokset:

Jälkeläiset:             

Jalostustarkastuksen tekijät:

Jalostutoimikunnan puolesta

   Jalostustoimikunnan sihteeri Sari Hottola

Hiukan selkälinjan
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JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJEET 
 
 
Yleiset periaatteet 
 
Rodunjalostuksen tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen 
fyysisesti ja psyykkisesti terve koira. 
 
Yhdistyksen jalostusneuvonnan on sopeuduttava muuhun kenneltoimintaan. 
 
Rotujärjestön jalostusneuvonnan tehtävänä on neuvonta ja suosittelu. Kasvattajalla on 
kaikissa tapauksissa valinnanvapaus ja vastuu. 
 
Jalostustoimikunnan organisaatio 
 
Yhdistyksen hallitus nimeää yhdistyksen jäsenistä jalostustoimikuntaan vähintään neljä (4) 
jäsentä. Lisäksi voidaan valita yksi varajäsen. Jalostustoimikunnan toimikausi on kolme (3) 
vuotta kerrallaan jatkuen kuitenkin siihen asti, kunnes uusi jalostustoimikunta on nimetty. 
 
Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin. 
Jalostustoimikunta voi nimetä ns. asiantuntijajäseniä, joita se kuulee erityiskysymyksissä. 
 
Jalostustoimikunta tekee päätöksensä kollegiaaalisesti ja on päätösvaltainen kolmen (3) 
jäsenen ollessa läsnä. Varajäsen edustaa jäsentä silloin, jos jalostustoimikunta muuten ei 
ole päätösvaltainen. Jalostus- ja jälkeläistarkastuksia voidaan suorittaa milloin ja missä 
tahansa vähintään kolmen (3) varsinaisjäsenen olessa paikalla. Ulkomuototuomarin läsnäolo 
jalostus- ja jälkeläistarkastuksissa on toivottavaa. Jalostustoimikunnan jäsenet eivät saa 
jalostus- tai jälkeläistarkastaa omia kasvattejaan eikä omia koiriaan, eivätkä saa ottaa osaa 
niitä koskeviin päätöksiin. 
 
Jalostustoimikunnan jäsenet 
 
Jalostustoimikunta nauttii yhdistyksen jäsenistön luottamusta ja koostuu pääasiassa 
henkilöistä, joilla on kokemusta irlanninsusikoiran kasvattamisesta ja/tai omistamisesta. 
Jalostustoimikunta käsittelee asioita luottamuksellisesti ja toimikunta on  vaitiolovelvollinen.  
 
Vähintään kaksi jalostustoimikunnan jäsentä on suorittanut SKL:n jalostusneuvojan. 
peruskurssin hyväksytysti tai omaa muutoin vastaavan pätevyyden. 
 
Toimikunnan jäsenillä on oltava mahdollisimman laajat tiedot irlanninsusikoirien 
perinnöllisistä ja niihin verrattavista sairauksista. 
 
 
 
 
 
 



Jalostustoimikunnan tehtävät 
 

1. Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja sen toteutumisen seuranta. 
2. Jalostusneuvonta. Neuvontatyön on perustuttava rotumääritelmään ja jalostuksen 

tavoiteohjelman.Toteutuksessa on otettava huomioon Suomessa vallitseva tilanne ja 
odotettavissa oleva kehitys.  

3. Jalostustoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa. 
4.  Rodussa esiintyvien sairauksien seuranta ja niistä tiedottaminen. 
5. Jalostustilastojen tekeminen ja ylläpito sekä tiedon jakaminen 
6.  Koirien jalostustarkastukset ja jälkeläistarkastukset. 
7. Tarvittaessa urossuositusten antaminen ja yhdistelmien hyväksyminen. 
8.  Kasvattajapäivien järjestäminen 
9.  Yhteistoiminta pentuvälityksen kanssa. 
10.  Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja tuomarikollegioiden 

 järjestäminen hallituksen toimeksiannosta. 
 
 
 
 
 
 
 


