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1. YHTEENVETO 
 

Manchesterinterrieri on alkuperältään englantilainen rotu ja se on muinaista alkuperää. Rotu 

esiintyy kirjoissa nimellä Black & tan terrieri jo 15. vuosisadalla. 1800-luvulla tämä terrieri oli 

yksi suosituimmista roduista Englannissa osittain siksi, että se on erittäin kyvykäs rotta- ja 

kanikoira. Sitä käytettiin myös useiden muiden rotujen luomiseen. 

1924 rotu sai nimekseen manchesterinterrieri. Toisen maailmansodan aikana rotu melkein kuoli 

sukupuuttoon. 1945 Englannissa oli jäljellä vain 11 puhdasrotuista manchesterinterrieriä. Nämä 

koirat sekä muutamat USA:n tuonnit ovat nykyisten manchesterinterrieriemme esivanhemmat. 

Tällä hetkellä rodun suosio on hitaassa mutta varmassa kasvussa ympäri maailmaa. 

 

Suomessa kasvatustyö alkoi 1989. Tiettävästi ensimmäinen manssi rantautui Suomeen vuonna 

1967. Nykyisin rotua käytetään monissa muissa harrastusmuodoissa, esim. agilityssä. Rodun 

suosio on jatkuvassa kasvussa ja rodun tunnetuksi tekemisessä tehdään jatkuvasti työtä. 

Suosio ei kuitenkaan ole haitannut jalostustyötä; jalostus on ollut maltillista ja rotua kehittävää.  

Huolimatta rodun yleistymisestä harrastus- ja seurakoirana, manchesterinterrieri soveltuu 

pääosin edelleen alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Rodun ulkomuodollinen taso on hyvä 

myös kansainvälisesti ajatellen. Manchesterinterrieriä pidetään yleisesti hyvin terveenä rotuna, 

mutta virallisia tutkimustuloksia on tehty vielä kovin vähän, eikä rodun todellisesta 

terveystilanteesta ole juurikaan tietoa. 

 

Manchesterinterrierin jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on kartoittaa rodun 

jalostuksellinen tilanne Suomessa, asettaa jalostukselliset tavoitteet sekä etsiä keinoja näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännön tavoitteita ovat käyttöominaisuuksien säilyttäminen 

vähintään nykyisellä tasolla niin, että rotu ei kasva liikaa eikä rakenne muutu, rodun 

terveystilanteen tarkempi kartoittaminen sekä rodun suosion säilyttäminen ja kasvattaminen.  

 

Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laadittu Suomen Kennelliiton ja sen jalostustieteellisen 

toimikunnan ohjeen mukaisesti.  
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2. HISTORIA 
 

Terrieri on hyvin brittiläinen koirarotu. Carl von Linné 

luokitellessaan eläimiä saman systeemin mukaan, kuin jo 

aikaisemmin oli luokitellut kasveja, antoi näille koirille 

nimen Terrieri. Ryhmään kuului koiria, jolla oli tapana 

metsästää maan (terran) alla. Nykyinen manchesterinterrieri tunnettiin Black & Tan nimisenä. 

Jo vuonna 1570 Englannissa tehdyssä ensimmäisessä koirarotuja käsittelevässä kirjassa 

mainitaan Black & Tan terrieri. Niihin aikoihin ei oltu kiinnostuneita siitä miltä koira näytti. 

Käyttöominaisuudet määrittelivät koiran työn ja arvon. Terrierit pidettiin maaseudulla 

tuhoeläinten takia. Black & tan oli rohkea ja nopea. Sen lisäksi se oli hyvä vahtikoira. 1400-

luvulta säilyneistä kirjoituksista löytyy kuvauksia pienistä karkeakarvaisista "Black & tan" 

koirista.  

Vuonna 1790 kuuluisa lintumaalari Bewick kirjoitti kirjassaan "A History of Quadrupeds" 

(Nelijalkaisten historia) kuvauksen terrieristä. Kirjassa esitetyistä kuvista näkee kovin jykevän 

koiran. Mainitseman arvoinen on seuraava väite: "Terriereitä on kahdenlaisia. Toinen on 

karkeakarvainen, toinen sileä, kiiltävä ja kaunismuotoinen, jolle tyypillistä on lyhyempi vartalo ja 

vilkas olemus. Samoihin aikoihin ilmestyi Daniel nimiseltä kirjailijalta kirja "Rural Sports", jossa 

hän käyttää samankaltaisia kuvauksia.  

Tuhoeläimet ovat aina olleet ihmiskunnan vitsauksena. Talouksissa tarvittiin tehokkaita 

rotantappajia. On mahdollista että juuri tätä sileäkarvaista "Black & tan"-koiraa pidettiin arvossa 

juuri sisätilojen puhdistajina. 

Teollisuusvallankumouksella lienee ollut 

melkoinen vaikutus koirien elämään. Heistä 

tuli kaupunkilaisia. Kaupunkien ja tehtaiden 

kasvu sekä telakkateollisuuden lisääntyminen 

toivat mukanansa alueille lisää tuholaisia. 

Manchesterin seudun puuvillatehtaista riitti 

työtä näille nopeille työteliäille koirille. Black 

& tan oli ja on vieläkin loistava rotantappaja. 
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Telakkatyöläisillä oli tapana ottaa näitä koiria mukaan satama-alueille, usein kantamalla ne 

isoissa rikkinäisissä taskuissaan. Koirat olivat niin tehokkaita työssä että ainakin yksi on 

merkitty tulleen pestatuksi miehistöön kuuluvaksi.  

 

Ihmisillä on aina ollut tarve pelata uhkapelejä. Niin näitä koiria ruvettiin käyttämään 

rotankuopissa (rat pit). Säkillinen rottia, 100 kpl, tyhjennettiin taisteluareenalle ja koira 

päästettiin sisään. Lyhyemmässä ajassa kaikki rotat tappanut koira oli voittaja. Vuonna 1862 

Jacko niminen koira tappoi 100 rottaa 5 minuutissa ja 28 sekunnissa. Näissä piireissä liikkui 

suuri raha ja kaikki tietysti halusivat omistaa nopeimman koiran. Luultavasti tästä syystä Jon 

Hulme ystävineen halusivat risteyttää vinttikoiria näillä pienillä black & tan koirilla. Jotkut lähteet 

väittävät että Hulme käytti Whipettejä toiset taas että Italianvinttikoiria olisi käytetty. Tähän 

aikaan ruvettiin myös typistämään koirien korvat jotta rotat eivät jäisi roikkumaan niistä. Häntää 

ei ole koskaan typistetty Black and Tan:ltä. Koska koira oli niin suosittu juuri Manchesterin 

kaupungin ympärillä, sitä ruvettiin 1870-luvulla kutsumaan manchesterinterrieriksi (MT).  

  Rat Pit 
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Risteyskokeilu näyttää käyneen suosituksi. Black & tan oli aineosana eri kokeiluissa, joissa 

esimerkiksi King Charlesia käytettiin lyhentämään kuonoa, vedotakseen Victorian ajan 

hienostorouviin. Kuitenkin samalla saatiin sivuvaikutuksia ja piirteitä, jotka tekivät 

risteytystuloksesta vähemmän sopivan suoraselkäisen gentlemannin seuraan. Sen sijaan 

sileäkarvainen black & tan kulki erinomaisesti yliopiston dekaanin tai rauhatuomarin seurassa ja 

isompaa karheakarvaista lajia kuvattiin hyvin positiivisin sanoin, joiden loppupäätelmä pätee 

tänä päivänä manchesterinterrieriinkin: Kotikoirana lyömätön, aina valppaana ja valmis 

hälyttämään. 

 

1800-luvun puolivälissä alettiin kokeilla eri värityksiä. Vuonna 1859 Stonehenge oli kyllä 

järkähtämätön ajatuksessaan että black & tan oli juuri oikea todellinen väri. Mutta toisia värejä 

alkoi kuitenkin esiintyä. Ruosteenpunaisia oli esiintynyt jo 1790-luvulla ja nyt alkoi esiintyä myös 

valkoisia ja sinisiä. Vuonna 1862 näyttelyssä oli jopa oma luokkansa sinisille (English Blue). 

Valkoisista tuli myös hyvin suosittuja (English White), ja kun näyttelyjä alettiin järjestää 

enemmän järjestelmällisesti, luokat olivat 

täynnä näitä kauniita eläimiä. 

Muut värit olivat kuitenkin taipuvaisia 

erilaisille terveysongelmille, jotka johtuivat 

pigmentaation puutteesta. Kuitenkin lähes 

50 vuotta valkoiset olivat oma rotunsa, 

kunnes vuonna 1904 yksilöitä oli jäljellä 

enää muutamia, joita ei enää rekisteröity 

English Kennel Clubissa.  

 
Ch. Silver Blaze 

 

Manchesterinterrieriä on käytetty monen rodun jalostuksessa. Esimerkiksi dobermannien 

kehityksessä on mansseilla ollut suuri osuus. Australianpaimenkoiran jalostukessa manssi on 

ollut mukana ja Saksan metsästysterrieri on melkein karkeakarvainen variaatio mansista. On 

kuitenkin muistettavaa että manchesterinterrieri on muttunut erittäin vähän 150 vuoden aikana. 

Vaikka on tehty värimuunnoksia ja kokomuunnoksia niin perinteellinen manchesterinterrieri on 

yhtä kaunis ja yhtä halukas metsästykseen kuin aikoinaan Black and tan -terrieri.  
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Se on siis edelleen myös työkoira. 

Kenellä on manssi, ei tarvitse 

rottakissaa ja omaisiaan ja heidän 

omaisuutta he puolustavat isompia 

koiria rohkeammin. 

Kuten ihmisille ja kaikille koirille, 

sodat olivat tuhoisaa aikaa. Kun 

ruokaa oli vähissä ihmisille, koirille ei 

riittänyt. Tuhoeläimetkin vähenivät 

sodan aikoina. Sen lisäksi oli keksitty 

rotanmyrkyt, jolla pystyttiin 

vähentämään tuhoeläimiä.  
Ch. Belcher 

Toisen maailmansodan päättyessä 1945, Englannissa oli jäljellä ainoastaan 11 

manchesterinterrieriä. Useimmat niistä olivat kaiken lisäksi liian vanhoja lisääntymään. Sotien 

välisenä aikana English Toy Terrier (ETT) oli julistettu omaksi roduksi. Siitä tulikin pelastus 

mansseille. EKC antoi luvan risteyttää MT:t ja ETT:t ristiin. Toiminnalla oli odotettu vaikutus ja 

MT-rotu elpyi. Huonona puolena oli se että pentueissa syntyi vähemmän pentuja. Pohjois-

Amerikasta tuotiin myös siitoskoiria. Pariskunta Enid ja Richard Knight toi molempia Iso-

Britanniaan. Jill of Enterkine oli pariskunnan ensimmäinen MT. Siitä alkoi tunnettu Eaglespur-

kennel, josta Suomessakin on monta jälkeläistä. 

 

Mancheterinterrieri tuli Pohjoismaihin Ruotsin ja Göteborgin kautta. Suomeen tuli tiettävästi 

ensimmäinen manssi 1967. Ensimmäiset Suomen Kennelliittoon rekisteröidyt manssit tulivat 

Suomeen 1978 kun Kristina Paul toi Gävlestä Farmarens Black Dominicin. 7 vuotta 

myöhemmin hän toi Södertäljestä Black Beauty Qwick Gunde Swanin. Näistä koirista ei jäänyt 

jälkeläisiä ja rodun alku Suomessa saatiin käyntiin kun Liisa Koskinen toi 1988 Englannista 

kaksi narttua ja yhden uroksen, Tyburn Skia, Eaglespur Rebecca ja Eaglespur Kobra. Kehitys 

nykytilanteeseen käy ilmi järjestöhistorian osuudesta. 
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3. JÄRJESTÖORGANISATIO JA SEN HISTORIA 

 
3.1 Rotuyhdistys 

 
Manchesterinterrieri kuuluu Suomen Terrierijärjestö ry:n alaisiin rotuihin. Lisäksi rodulla on oma 

rotua harrastava yhdistys, Suomen Manchesterinterrierit ry, jossa hallituksen ohella toimii myös 

jalostustoimikunta. Yhdistys perustettiin Haukivuoren Riistamiesten Erämajassa pidetyssä 

kokouksessa vuonna 1992. Kokous oli kutsuttu kokoon Liisa Koskisen aloitteesta. Perustavia 

jäseniä olivat Liisa Koskinen, Jarmo ja Kirsi Hiltunen, Kirsti ja Colin Smith ja Kirsi Kekäläinen.  

Rotu oli tehnyt tuloansa Suomeen pari kertaa aikaisemmin, mutta kasvatus alkoi vasta kun Liisa 

Koskinen osti Englannista siitoskoiria (Tyburn Skia, Eaglespur Rebecca ja Eaglespur Cobra) ja 

perusti kennelin vuonna 1988. 

 

Tänä päivänä Suomessa on 7 kenneliä, mutta monena vuotena ainoastaan neljällä on ollut 

pentueita. Pentuja rekisteröidään vuosittain 25-30.  

 

Yhdistys alkoi varhain julkaista Manssi -lehteä, joka on vuodesta 1997 lähtien ollut oikea A5-

kokoinen ja 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvä.  

 

Manssitreffi -tapahtuma on myös alusta lähtien järjestetty kerran vuodessa, kesällä. Manssitreffien 

yhteydessä pyritään hauskanpidon lomassa jakamaan tietoa ja kokemuksia tästä vielä 

harvinaisesta rodusta. On tärkeätä, että laajassa maassa pienen rodun harrastajat pääsevät 

tapaamaan toisensa edes kerran vuodessa näyttelyiden lisäksi. Muulloin on tyydyttävä tiiviiseen 

nettiyhteyteen, joka rakentuu eri paikkakunnilla asuvien jäsenten tai jäsenryhmien aktiviteetteihin. 

Manssitreffit 2002. (Kuva: Jari Nevalainen) 
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Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut viime vuosina mukavassa kasvussa ja jäseniä on tällä hetkellä 

n.100. Seuraavassa kuvassa on esitettynä jäsen määrien kehitys verrattuna rekisteröinteihin 

vuosina 1996-2005. 

 
 

Jäsenmäärät ja rekisteröinnit vuosina 1996 - 2005
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Jäsenmäärät ja rekisteröinnit vuosina 1996 – 2005 
 
 
3.2  Jalostustoimikunta 

 
Jalostustoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä. Jäsenet ovat olleet koko yhdistyksen toiminnan ajan 

kasvattajia tai ulkomuototuomareita. Toimikuntaa kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja muuten 

pitää tiiviisti yhteyttä internetin välityksellä tai puhelimitse.   

 

Toimintaan kuuluu mm. jalostustarkastuksien järjestäminen ja tietojen kerääminen rodun 

terveydentilasta, sekä erilaisten terveystarkastusten järjestäminen. Vuonna 2002 järjestettiin 

viimeisin jalostustarkastus Manssitreffien yhteydessä ja syksyllä 2002 Messukeskuksen 

Voittajanäyttelyn yhteydessä tehtiin vWD:n DNA-testejä 12 koiralle. 

 

Lisäksi toimikunta pitää yllä jalostusuroslistaa ja vastaa jalostustiedusteluihin sekä auttaa ja tekee 

esityksiä tarvittaessa käytettävissä olevista uroksista narttujen omistajille ja kasvattajille. 
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3.3  Kanta ulkomailla 

Manssi on kaikkialla maailmassa harvalukuinen rotu. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

manchesterinterriereiden rekisteröintimäärät pohjoismaissa ja muutamassa muussa 

lukumäärältään runsaassa FCI:n maassa, sekä rodun kotimaassa Englannissa.  

 

 Ruotsi Norja Tanska Italia Saksa Hollanti Englanti Yhdysvallat

2001 19 4 0 14 69 9 98 ? 

2002 19 15 0 35 85 26 86 ? 

2003 11 12 0 26 81 19 122 443 

2004 28 30 3 15 88 15 115 473 

2005 13 29 4 15 119 23 140 458 

Manchesterinterriereiden rekisteröinnit ulkomailla vuosina 2001-2005 

 
 
 
 

 
(Kuva:Sari Laitinen) 
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4. NYKYTILANNE 
 
4.1 Populaation koko ja rakenne 

 
4.1.1 Rekisteröintimäärät ja pentuekoot 

 
 

Manchesterinterrierin rekisteröinnit Suomessa vuosina 1988 - 2005 
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Manchesterinterriereiden rekisteröintimäärät ja niiden kehitys vuosina 1988 – 2005 
 
 
Ensimmäinen manchesterinterrieri rekisteröitiin Suomessa 1967. Kuitenkin ensimmäiset varsinaiset 

rodun kantakoirat tulivat suomeen 80-luvulla. Ensimmäinen Suomessa syntynyt pentue 

rekisteröitiin vuonna 1986. Suomessa on rekisteröity mansseja yhteensä 311 vuoteen 2005 

mennessä. 

 

Pentueiden määrä on vuosittain vaihdellut yhden ja kuuden pentueen välillä. Keskimääräisesti 

suomessa on vuosittain syntynyt 4,5 pentuetta vuosina 1989 – 2005. Pentueiden koon keskiarvo 

vuosittain on vaihdellut yhden ja viiden välillä vuosina 1989 – 2005.  

 

 12



Suomen Manchesterinterrierit ry – jalostuksen tavoiteohjelma 

Suurin suomessa syntynyt ja rekisteröity pentue on 7 pentua. Keskimääräinen pentuekoko on 3,8 

pentua per pentue vuosina 1989 – 2005. Seuraavassa kuvassa on esitettynä pentuekoot ja 

pentuemäärät vuosittain vuosina 1989 – 2005.    

 

Pentuekoot ja pentuemäärät vuosina 
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Pentuekoot ja pentueiden määrät vuosina 1989-2005. 
 
 
4.1.2 Tehollinen Kanta 

 
Käsitteet populaation koko ja rakenne pitävät sisällään muun muassa suomalaisten 

manchesterinterriereiden määrän, niiden keskinäiset sukulaisuussuhteet ja erilaisten sukulinjojen 

olemassaolon. Populaation kokoon eivät vaikuta ainoastaan syntyvien pentueiden määrät, vaan 

myös niiden vanhempien sukulaisuussuhteet useiden sukupolvien taakse ja se, käytetäänkö jotain 

tiettyä koiraa tai sukulinjaa keskimääräistä enemmän jalostukseen. Myös tuontikoirat ja niiden 

jalostuskäytön suosio vaikuttavat populaation rakenteeseen niin hyvässä kuin valitettavasti 

pahassakin. 

Monimuotoisuus populaatiorakenteessa on rodulle suuri etu. Populaatiokoko saadaan 

mahdollisimmansuureksi muun muassa karttamalla matadorijalostusta, samojen yhdistelmien 

uusimista ja saman sukuisten jalostuskumppaneiden käyttämistä sisaruksille. 
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4.1.2.1 Tehollinen populaatiokoko 

 
Yksi tapa arvioida rodun piirissä esiintyvää jalostuksellista vaihtelua ja jalostuspohjan laajuutta, on 

laskea tehollista populaatiota. Laskukaava tälle on 4*Nm*Nf / (Nm+Nf). Nm kuvaa siitokseen 

käytettyjen uroksien ja Nf siitokseen käytettyjen narttujen lukumäärää. Tulee muistaa, että laskelma 

on kuitenkin vain suuntaa antava ja antaa yleensä paremman kuvan kokonaistilanteesta kuin se 

itse asiassa onkaan, koska siinä ei huomioida esimerkiksi käytettyjen koirien keskinäisiä 

sukulaisuussuhteita. Jotta populaatiossa säilyisi riittävä monimuotoisuus ja geenihävikki 

pystyttäisiin pidemmällä aikavälillä minimoimaan, tulisi tehollisen populaatiokoon olla yhdessä 

koirasukupolvessa (noin 4-5 vuotta) vähintään 200. 
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4.1.2.2 Sukusiitosprosentti 

 

Sukusiitoksella tarkoitetaan toisilleen sukua olevien koirien yhdistämistä. Tällä voidaan menettää 

perinnöllistä vaihtelua ja sen vaarana on haitallisten, resessiivisesti periytyvien geenien 

yleistyminen. Sukusiitoksen haittoina on raportoitu muun muassa hedelmällisyyden ja 

vastustuskyvyn heikkenemistä sekä luonneongelmia. Onnistuessaan sukusiitoksella voidaan 

saada positiivisiakin tuloksia ja vakiinnuttaa esimerkiksi jotain tiettyä ominaisuutta kantaan. 

Sukusiitosprosentilla tarkoitetaan matemaattista arvoa, jolla kuvataan jalostusyhdistelmästä 

syntyvän yksilön mahdollisuutta periä esivanhempiensa identtisiä geenejä vanhemmiltaan. 

Sukusiitosprosentti lasketaan tietyn matemaattisen kaavan mukaisesti, mutta nykyisin on olemassa 

erinomaisia sukutauluohjelmia, jotka antavat tämän prosentin ilman käyttäjänsä matemaattisia 

taitoja. Yksittäiselle yhdistelmälle suositus on alle 6,25 % (vähintään 5 sukupolvesta laskettuna), 

joka vastaa serkusten paritusta. 
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Sukusiitosprosentit ja niiden kehitys vuosina 1989-2005. 
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Manssien sukusiitosaste on noususuuntainen. Tämä johtuu siitä, että Suomessa manssien jalostus 

on aloitettu vain muutamalla kantakoiralla, joiden jälkeen tuonteja on tullut vain harvakseltaan. 

Näistä kantakoirista kolme urosta löytyvät melkein kaikkien suomessa syntyneiden pentueiden  

sukutauluista. Nämä urokset myös kertaantuvat sukutauluissa useaan kertaan. Myös muutamalla 

1990- ja 2000-luvulla jalostuskäytössä olleella nartulla on ollut voimakas vaikutus suomalaisessa 

nykypopulaatiossa.  

 
 
 
Jalostustilastoa vuosilta 1996 – 2005. 
 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Pennut (kotimaiset) 26 24 14 23 20 25 20 13 20 20 

Tuonnit 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Rekisteröinnit yht. 26 25 15 23 20 26 20 13 20 20 

Pentueet 6 5 4 6 5 6 5 4 6 6 

Pentuekoko 4,3 4,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,0 3,3 3,3 3,3 

Kasvattajat 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 

Urokset           

- kaikki 6 3 4 5 5 5 4 3 4 5 

- kotimaiset 6 2 3 4 3 4 1 2 1 3 

- tuonnit 0 1 0 0 1 1 2 1 3 2 

- ulkomaiset 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 3,25 v  5,7 v 6 v 4,5 v 5,5 v 4,8 v  4,3 v 5,9 v 5,4 v 3,9 v 

Nartut           

- kaikki 6 5 4 6 5 6 5 4 6 6 

- kotimaiset 6 5 2 5 5 6 4 3 6 5 

- tuonnit 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 3,75 v 4,9 v 5,4 v 5 v 5,5 v 5,25 v 4 v 3,9 v 3,5 v 4,25 v 

Isoisät 8 10 9 8 9 11 9 6 7 8 

Isoäidit 6 10 9 10 7 12 8 6 7 7 

Tehollinen populaatio 12 8 8 11 10 11 9 7 10 11 

Sukusiitosprosentti 4,44% 2,96% 1,00% 8,91% 5,05% 6,50% 2,83% 8,06% 7,68% 3,80% 
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4.1.3 Yksittäisten koirien käyttö jalostukseen 

4.1.3.1 Suomalaisten manssien alkuperä 

 
Suomeen tuodut rodun ”kantakoirat” ja ulkomaiset urokset, joita on käytetty jalostukseen 
 

Koira Syntymä 
vuosi pentueita jälkeläisiä jälkeläisiä 

toisessa polvessa 

ALMA TOBIAS 1993 9 32 27 

EAGLESPUR KOBRA 1988 9 27 37 

TYBURN RHADAMANTHUS 1987 6 21 58 

BRENANDI STARSEARCHER 1989 5 20 54 

EAGLESPUR REBECCA 1987 6 18 45 

TYBURN SKIA 1988 5 17 38 

HUIA OF HARDWAY 1989 3 12 34 

JÖRKSTADENS BLACK TWILIGHT 1988 2 6 12 

EAGLESPUR RED KITE 1994 1 5 11 

MEGELLAN SORREL 2004 1 5 0 

TYBURN URANUS 1990 1 4 13 

DARIO VON DER BECKRATHER 
MUEHLE 1995 1 4 35 

TYBURN DIONE 1999 1 4 5 

 

 
(Kuva:Sari Laitinen) 
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Kymmenen eniten toisessa polvessa jälkeläisiä omaavaa koiraa 
 

Koira Syntymä 
vuosi pentueita jälkeläisiä jälkeläisiä 

toisessa polvessa 

TYBURN RHADAMANTHUS 1987 6 21 58 

BRENANDI STARSEARCHER 1989 5 20 54 

EAGLESPUR REBECCA 1987 6 18 45 

TYBURN SKIA 1988 5 17 38 

EAGLESPUR KOBRA 1988 9 27 37 

DARIO VON DER BECKRATHER 
MUEHLE 1995 1 4 35 

HUIA OF HARDWAY 1989 3 12 34 

ALMA TOBIAS 1993 9 32 27 

TYBURN URANUS 1990 1 4 13 

BJÖRKSTADENS BLACK TWILIGHT 1988 2 6 12 

 
Liitteessä 4 on esitettynä Suomeen alun perin vuosina 1988 – 1995 tuotujen manssien keskinäiset 
sukulaisuussuhteet ja sukutaulut.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (Kuva:Sari Laitinen) 
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4.1.3.2 Suomalainen kanta 

 
Kaikki suomessa jälkeläisiä saaneet urokset vuosina 1989 – 2005 
 

Uros Syntymä 
vuosi pentueita jälkeläisiä jälkeläisiä 

toisessa polvessa 

KIMBLEWICK I SEE A COMET 1996 9 38 13 

ALMA TOBIAS 1993 9 32 27 

EAGLESPUR KOBRA 1988 9 27 37 

TYBURN RHADAMANTHUS 1987 6 21 58 

BRENANDI STARSEARCHER 1989 5 20 54 

HILMANTER'S FIGARO 1996 4 18 13 

KIMBLEWICK KASPER 1991 4 17 52 

KIMBLEWICK FIREBALLOON 2003 3 14 0 

DIXIE QUEEN'S ANTONIUS 1998 3 14 0 

KIMBLEWICK DESERT STORM 1994 2 9 7 

KIMBLEWICK HERON 1991 2 7 11 

KIMBLEWICK FINE BY DARIO 2003 1 7 0 

KIMBLEWICK GIMLI 2003 1 6 0 

EAGLESPUR RED KITE 1994 1 5 11 

HANNULA RENHOLMS GUSTAV BLOM 1999 1 5 14 

KIMBLEWICK UNITY 1993 1 5 24 

DARIO VON DER BECKRATHER 
MUEHLE 1995 1 4 27 

HILMANTER'S CASSIUS CLAY 1993 2 4 18 

TYBURN URANUS 1990 1 4 13 

KIMBLEWICK ROBIN HOOD 1993 1 4 0 

HILMANTER'S BEETHOWEN 1993 1 4 2 

HANNULA RENHOLMS 
BAGARENISANREMO 1999 1 4 0 

HILMANTER'S HILLBILLY 2002 1 3 0 
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Uros Syntymä 
vuosi pentueita jälkeläisiä jälkeläisiä 

toisessa polvessa 

KIMBLEWICK FONZIE 1990 1 3 5 

KIMBLEWICK ZEUS 1995 1 3 0 

HILMANTER'S EDWARD 1995 1 2 0 

HANNULA RENHOLMS 
FÄNRIKROSENSTRÖ 1999 2 2 0 

FANATIC'S ZIRKON 2000 1 2 0 

KIMBLEWICK KOSMOS 1991 1 1 0 

 

(Kuva: Riitta Savolainen) 
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Seuraavassa kaaviossa on esitettynä Suomessa eniten jälkeläisiä omaavien kymmenen  uroksen 

keskinäiset sukulaisuussuhteet. Kymmenen uroksen joukkoon mahtuu kolme tuonti urosta 

Englannista (Tyburn Rhadamanthus, Eaglespur Kobra, Brenandi Starsearcher), jotka löytyvät 

melkein kaikkien suomessa syntyneiden pentueiden sukutaulusta. Neljäs tuontiuros, joka on 

kymmenen eniten käytetyn joukossa, on Alma Tobias. Alma Tobiaksen jälkeläisiä ei kuitenkaan ole 

käytetty jalostukseen huomattavissa määrin. 
 
 
 

Kimblewick Fire 
Balloon 
14 jälk. 

Dixie Queen’s 
Antonius 

14 jälk. 

Kimblewick I 
See A Comet 

38 jälk. 

Kimblewick 
Desert Storm 

9 jälk. 

Hilmanter’s 
Figaro 
18 jälk. 

Kimblewick 
Kasper 
14 jälk. 

Hilmanter’s 
Cassius Clay 

4 jälk. 
Kimblewick 

Feidra 

Eaglespur Kobra 
27 jälk. 

Tyburn Rhadamanthus
21 jälk. 

Brenandi Starsearcher 
20 jälk. 

Kimblewick 
Just- 

For-Me 

Kimblewick 
Daisy Chain

 
Suomessa eniten jalostukseen käytettyjen urosten keskinäiset sukulaisuussuhteet. 
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Urokset joilla vähintään 5 jälkeläistä vuosina 1996-2005 
 

 Tilastointiaikana Yhteensä 

%-# Uros Pentueita Pentuja kumulat.% Pentueita Pentuja o s suu

1 KIMBLEWICK I SEE A COMET 9 38 18,63% 19% 9 38 

2 ALMA TOBIAS 9 32 15,69% 34% 9 32 

3 HILMANTER'S FIGARO 4 18 8,82% 43% 4 18 

4 KIMBLEWICK FIREBALLOON 3 14 6,86% 50% 3 14 

5 DIXIE QUEEN'S ANTONIUS 3 14 6,86% 57% 3 14 

6 KIMBLEWICK KASPER 3 12 5,88% 63% 4 17 

7 BRENANDI STARSEARCHER 3 11 5,39% 68% 5 20 

8 KIMBLEWICK DESERT STORM 2 9 4,41% 73% 2 9 

9 KIMBLEWICK FINE BY DARIO 1 7 3,43% 76% 1 7 

10 KIMBLEWICK GIMLI 1 6 2,94% 79% 1 6 

11 S GUSTAV 1 5 2,45% 81% 1 5 HANNULA RENHOLM
BLOM

12 WICK UNITY 1 5 2,45% 84% 1 5 KIMBLE

13 EAGLESPUR RED KITE 1 5 2,45% 86% 1 5 

 
 

     

(Kuva:Sari Laitinen) 
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Nartut, joilla vähintään 10 jälkeläistä vuosina 1989-2005 
 

Pennut 
Synt. Narttu vuosi Toisessa Pentueet Yhteensä polvessa 

KIMBLEWICK HONEYBUNCH 1996 5 27 20 

KIMBLEWICK JUST-FOR-ME 1996 5 22 27 

EAGLESPUR REBECCA 1987 6 18 45 

KIMBLEWICK FEIDRA 1990 4 17 75 

TYBURN SKIA 1988 5 17 38 

HANNULA RENHOLMS 1996 3 16 19 MAJPÅMALÖ

KIMBLEWICK RHEA 1993 4 13 0 

KIMBLEWICK PICK-ME-UP 1992 4 13 22 

HUIA OF HARDWAY 1989 3 12 34 

HILMANTER'S HEARTBREAKER 2002 2 11 0 

KIMBLEWICK DAISY CHAIN 1994 3 11 14 

 
 
4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet 

.2.1 Luonne 

otumääritelmässä kuvataan manchesterinterrieriä älykkääksi ja uskolliseksi. Muita luonnetta ja 

anchesterinterrieri on luonteeltaan valpas, eloisa, älykäs ja uskollinen. Vieraisiin ihmisiin ja koiriin 

 
4

 
R

käyttäytymistä kuvaavia ilmaisuja rotumääritelmässä ovat innokas, tarkkaavainen, iloinen ja reipas. 

 

M

manssi suhtautuu varauksellisesti. Kuitenkaan se ei saa olla vihainen tai arka. Valppaus kuvastaa 

manssin luonnetta parhaiten sillä manssi tarkkailee ympäristöään herkeämättä ilmoittaa vieraista ja 

ohikulkioista haukunnallaan. Manssi ei ole ”räksyttäjä”, vaan haukkuu yleensä vain kun on syytä. 

Tarpeen vaatiessa se on valmis myös puolustamaan rohkeasti kotiaan ja ystäviään. 
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4.2.2 Luonteen tulkintaa ja ongelmia 

 
Manchesterinterriereissä on tavattu muutamia arkoja ja erittäin varautuneita yksilöjä, sekä myös ns. 

”pelkopurijoita” 90-luvulla. Vaikka manchesterinterrieriä kuvataan luonteeltaan varautuneeksi 

vieraita kohtaan, se ei tarkoita missään nimessä arkuutta tai vihaisuutta.  

Manchesterinterrieri yleensä pidättäytyy vieraiden ihmisten kanssa kontaktista ja eikä pidä 

erityisemmin koskemisesta. Uteliaana rotuna manssi kuitenkin lähestyy vieraita nopeasti oma-

aloitteisesti ja kerran hyväksyttyään jonkun muistaa se hänet koko lopun ikäänsä. 

 

Urokset voivat suhtautua terrierimäisen kiivaasti toisiin uroksiin. Nartut tulevat hyvin toimeen 

keskenään pääsääntöisesti.  

 

Manchesterinterriereiden luonne on kehittynyt kauttaaltaan parempaan suuntaan 2000-luvulla. 

Oikeilla jalostusvalinnoilla ja valistuneemmalla kasvatuksella on saatu aikaan hyvän 

hermorakenteen omaavia rotumääritelmässä kuvattuja valppaita ja reippaita yksilöitä. Tällä hetkellä 

manssi sopii luonteeltaan erinomaisesti elämään nyky-yhteiskunnassa niin kaupungissa, kuin 

maallakin. Jalostuksessa on kuitenkin tarkkailtava luonteen kehittymistä ja puututtava mahdollisiin 

ongelmiin ensitilassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

(Kuva:Sari Laitinen) 
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4.2.3 Luonnetestit 

 

Koska luonnetesti on suunniteltu perinteisiä 

palveluskoirarotuja ajatellen, ei se sellaisenaan ole paras 

mahdollinen tapa testata manchesterinterrierin luonnetta, 

mutta antaa toki suuntaviivoja ja niihin osallistuminen on 

suositeltavaa. 

Vuoden 2005 loppuun mennessä oli luonnetestitietokannan 

mukaan testattu 8 manchesterinterrieriä, 5 urosta ja 3 narttua. 

Testitulosten perusteella on muodostettu nk. luonneprofiili, 

joka pienestä otannastaan huolimatta kuvastaa manssin 

tyypillistä luonnetta hyvin. Koska yhdenkin koiran testitulos voi 

vaikuttaa profiiliin huomattavasti, ei voida testistä vetää 

minkäänlaisia johtopäätöksiä manssien luonteen nykytilasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Kuvat:Sari Laitinen) 
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Manchesterinterrierin luonneprofiili

-3

-2

-1

0

1

2

3
Toimintakyky 

Terävyys

Puolustushalu

Taistelutahto

HermorakenneTemperamentti

Kovuus

Luoksepäästävyys 

Laukauspelottomuus

Rodun keskiarvo
Nartut
Urokset

 
Manchesterinterrierin luonneprofiili luonnetestattujen manssien  

 

 
4.2.4 Alkuperäinen käyttötarkoitus 

 

Alkuperäinen käyttötarkoitus manchesterinterriereillä on ollut pienpetojen pyynti maanpäällä eli ns. 

”rottakoira”. Manchesterinterriereille on järjestetty rodun alkuperämaassa Englannissa 1800-luvulla 

myös kilpailuja , joissa mitattiin rottientappo kykyä tietyssä ajassa. Vaikka rodun alkuperäinen 

käyttötarkoitus on hävinnyt, löytyy manssista silti vielä alkuperäisiä taipumuksia erinomaisena 

hiirien, päästäisten ja rottien pyytäjänä niiden kohdalle sattuessa.  
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Nykyään manchesterinterrierin pääasiallinen käyttötarkoitus on seura- ja harrastekoira. 90-luvulla 

suomessa yleistynyt agility on nostanut suosiotaan tasaisesti myös manssien keskuudessa. Agility 

soveltuu erinomaisesti manssille. Atleettisena ja ketteränä koirana manssi on erinomainen 

harrastuskaveri tässä lajissa. Seuraavassa kuvassa on esitettynä tilastotietoa vuosilta 1999-2004 

manssien agility-kokeisiin osallistumisesta. 

 

Agilityssa kilpailleet manssit vuosina 1999-2004
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Agility-kilpailuihin osallistuneiden manssien lukumäärä vuosina 1999 – 2004. 

(Photo: Toni Lahdensivu) 
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4.3 Terveys 

 
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

Manchesterinterrierit eivät kuulu PEVISA- ohjelmaan. 

 
4.3.2 Muut Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet 

Manchesterinterrieri on todettu Suomessa terveyskyselyiden ja muiden tutkimusten perusteella 

olevan vailla yleistyneitä, herkästi kuolemaan johtavia, vakavia sairauksia. Rodun terveyden tila on 

tällä hetkellä erinomainen. Suomen manchesterinterrierit ry:n jalostustoimikunta tarkkailee 

jatkuvasti rodun terveyden tilaa ulkomailla ja kotimaassa. Rodun kotimaan terveydentilaa on hyvin 

vaikea virallisesti tilastoida, koska Iso-Britanniassa ei ole julkaistu tai kerätty 

terveystutkimustuloksia. Kaikki tieto rodun kotimaasta tulee kasvattajien itsensä kertomana.  

 

 
4.3.2.1 Verenvuototaipumus, von Willebrandin tauti 

 
Von Willebrandin tauti on perinnöllinen verenvuotosairaus. Sairautta esiintyy kolmea eri muotoa. 

Manchesterinterriereillä esiintyy tyypin 1 von Willebrandin verenvuototautia. Von Willebrandin tauti 

on yleisin koiraroduilla esiintyvä perinnöllinen verenvuototauti. Koira sairastuu tautiin, jos se perii 

sitä aiheuttavan geenin muunnoksen molemmilta vanhemmiltaan. Sairailla yksilöillä syntyy liian 

vähän verenvuotojen tyrehtymisen kannalta erittäin tärkeää, von Willebrandin tekijä -nimistä 

proteiinia. Proteiinin puute saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavan verenvuodon, esimerkiksi 

leikkauksen tai suuren haavan syntymisen seurauksena. Tyypin 1 taudissa kuitenkin toimivaa v. 

Willebrandin tekijää muodostuu jopa homotsygootisti sairailla jonkin verran, joten vuototaipumus on 

melko vähäistä. Taudin olemassa olo voidaan selvittää manchesterinterriereillä DNA-testillä 

Suomessa. Testauksen lopputulos on aukoton. Testauksen tulos voi olla a) Terve – ilman taudin 

aiheuttavaa geeniä, b) Terve – taudin aiheuttavan geenin kantaja tai c) Sairas    

Jalostustoimikunta suosittaa ettei von Willebrands DNA testattua sairasta ja sairasta (Affected & 

Affected) tai sairasta ja kantajaa (Affected & Carrier) paritettaisi. Käytettäessä kahta kantajaa 

(Carrier & Carrier) on tarkkaan harkittava yhdistelmän riskit ja tiedotettava niistä pennunostajia, 

sekä mahdollisuuksien mukaan testattava pennut taudin varalta ennen luovuttamista.  
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Kasvattajan tulisi aina käytettäessä muuta kuin vWD-vapaita vanhempia (Clear & Clear) kertoa 

pennunostajille mahdolliset riskit sekä liittää yhdistyksen tietopaketti myyntisopimukseen. 

Seuraavassa on esitettynä Suomessa tautia vastaan testattujen koirien testien tulokset. 

 

Suomessa von Willebrandin -tautia vastaan 
testattujen koirien tulokset
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Suomessa von Willebrandin –tautia vastaan testattujen koirien tulokset. 

 

 
4.3.3 Silmäsairaudet 

 

Perinnöllisen taustan omaavia silmäsairauksia on koirilla erittäin paljon, mutta mansseilla niitä ei 

ole todettu. Olisi kuitenkin suositeltavaa että varsinkin kasvattajat testauttaisivat koiriaan näiden 

perinnöllisten silmäsairauksien varalta. Mikäli perinnöllisiä silmäsairauksia havaitaan 

tulevaisuudessa, ei näitä yksilöitä tule käyttää jalostukseen, muutoin kuin erittäin painavista syistä, 

jolloin on uroksen/nartun valinnassa käytettävä huolellista harkintaa. 
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4.3.4 Muita mansseilla todetuja sairauksia ja vikoja 

 
4.3.4.1 Kilpirauhasen vajaatoiminta= Hypotereoosi 

 
Kilpirauhasen vajaatoiminta heikentää aineenvaihduntaa, jolloin koira lihoo, laiskistuu ja tylsistyy 

henkisesti. Myös ihovaikeuksia tavataan; alueittain karvanlähtöä, ihon paksuuntumista, hilseilyä, 

karvan kunnon alentumista. Sairaus aiheuttaa myös monenlaisia häiriöitä lisääntymistoimintoihin. 

Luultavasti kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyy jokin perinnöllisesti altistavatekijä. Hoito onnistuu 

tavallisesti hyvin synteettisellä kilpirauhasvalmisteella. Tautia sairastavia koiria ei tule käyttää 

jalostukseen, mutta lähisukulaisia voi käyttää edelleen jalostukseen, kuitenkin harkiten. 
 

 
4.3.4.2 Addisonin tauti= Lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta 

 

Addisonin taudissa koiralla on lisämunuaisen kuorikerros tuhoutunut. Ensimmäisten oireiden 

alkaessa on yli 90% kuorikerroksesta yleensä tuhoutunut. Lisämunuaisen kuoriosa muodostaa 

kolme rauhasta, jotka erittävät eri hormoneja: kortisolia, suolahormonia (aldosteroni) ja miehen 

sukuhormonin sukuista hormonia. Aldosteroni ja kortisoli ovat koiralle elintärkeitä hormoneja. 

Addisonin taudin oireet ovat moninaiset. Tyypillisiä Addisonin taudin oireita ovat heikkous, 

voimattomuus, väsymys, laihtuminen, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, masentuneisuus, 

verenpaineen lasku, ihon tummuminen, ripuli ja oksennus. Addisonin tauti saattaa vaikuttaa myös 

sukupuolielämään. Narttukoirilla voi jäädä juoksu pois ja uroskoirilla taas kiveksien koko saattaa 

pienentyä. Oireina voi myös olla lihasten surkastuminen (esimerkiksi kallossa ohimot ovat 

kuopalla), turkin laadun huononeminen sekä erilaiset ihotulehdukset. Myös suolannälkä saattaa 

olla yksi Addisonin oireista. 

Hoito: Kortisolivajaus ja suolahormonivajaus korvataan lääkkeillä. Taudin hoitoennuste on hyvä. 

Koirat tarvitsevat elinikäisen hormonikorvaushoidon, jota ei saa missään tilanteessa lopettaa. 

Suurin osa koirista reagoi lääkitykseen erinomaisesti ja tällöin koira voi viettää lääkitystasapainon 

löydyttyä aivan tavallista koiranelämää. Tautiin sairastuneita koiria ei tule käyttää jalostukseen. 
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4.3.4.3 Kivesviat 

 
Kivesvikoja on monenlaisia, tavallisinta on kryptorkismi, piilokiveksisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että 

täysikasvuisen uroksen kiveksistä toinen tai molemmat eivät sijaitse normaalilla paikalla 

kivespussissa, vaan ovat joko vatsaontelossa tai nivusissa. Kryptorkismitaipumus periytyy 

molemmilta vanhemmilta, mutta ilmenee tietysti vain urospennuissa. Periytymistä säätelee 

luultavasti usea eri resessiivinen geeni, ja ilmiasussa voidaan tavata monia eri asteita. Monorkismi, 

yksikiveksisyys on kivesvika, jolloin toinen kives puutuu täysin. 

 
4.3.5 Terveyskyselyn yhteenveto syksyltä 2004 

 
Suomen Manchesterin terrierit ry:n tekemän Manssien terveystutkimuksen tuloksia vuodelta 
2004. 
 

Perustaa 

Manssien keskuudessa syksyllä 2004 tehtyyn terveystutkimukseen saatiin 43 koiran tiedot, eli noin 

viidesosa Suomeen rekisteröidyistä mansseista osallistui kyselyyn. Kyselyyn osallistuneista uroksia 

oli 27 kpl ja narttuja 16 kpl. 

 

Suurin osa koirista oli iältään 1-4 vuotta (23 kpl) tai 4-9 vuotta (10 kpl). 6 kpl kyselyyn vastanneista 

oli iältään 9-13 vuotta ja 3 kpl alle 1 vuotta. Yksi koira oli lopetettu 13 vuoden iässä. 

 

Tulokset 

Manssit ovat tutkimuksessa saatujen tietojen mukaan hyvin terveitä Suomessa. 31 koiran 

terveydentilan ilmoitettiin olevan erinomainen ja 10 koiran hyvä. Kahden vanhemman nartun 

terveydentilaksi ilmoitettiin kohtalainen, johon syynä oli esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta. 

Ainoastaan kolmella koiralla oli säännöllinen lääkitys. 
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Manssien hampaat ovat pääosin terveet. Lähes kaikilla kyselyyn vastanneilla mansseilla oli 

leikkaavapurenta - ainoastaan kolmella koiralla oli huomauttamista purennassa. Yhdeksällä koiralla 

oli havaittu hammaskiveä, ja näistä pääosa oli vanhempia koiria. Muutamilta koirilta oli jouduttu 

poistamaan hampaita esimerkiksi tapaturmien vuoksi. 

 

Lonkka-, kyynär- ja polvitutkimuksia oli tehty muutamalle tutkimukseen osallistuneelle koiralle, ja 

kaikki oli todettu terveiksi. Samoin silmätutkimus oli tehty muutamalle koiralle, ja niiden silmät oli 

todettu terveiksi. Korvatulehduksia ei raportoitu olleen yhdelläkään kyselyyn osallistuneella koiralla, 

ja ainoastaan yhdellä vanhalla uroksella oli havaittu lievää kuuroutumista. 

 

Kahdella koiralla oli eläinlääkärin toteama allergia, ja muutamilla koirilla oli omistaja havainnut 

yliherkkyyttä jotain ruoka-ainetta kohtaan. Muutamat koirat kärsivät keväisin lievästä 

silmätulehduksia aiheuttavasta siitepölyallergiasta. 

 

Ihosairauksia ei ollut kuin yhdellä manssilla, jolla oli krooninen stafylokokki. 

 

Muutamilla koirilla oli ollut anaalirauhastulehduksia noin vuoden välein, ja parilla oli anaalirauhaset 

leikattu pois tulehdusten vuoksi. Virtsatietulehdus oli ollut ainoastaan yhdellä koiralla. 

 

Leikkauksia, esimerkiksi sterilointi, oli tehty noin neljäsosalle koirista. Yhdelläkään ei ollut ilmennyt 

leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita. 

 

Noin kolmasosalla koirista oli testattu von Willebrandtin tauti. Ainoastaan kaksi testatuista oli 

todettu taudin kantajiksi. 

 

Kahdella koiralla oli ollut napatyrä pentuna, nivustyrää ei yhdelläkään. 

 

Narttujen juoksut olivat olleet pääosin säännöllisiä noin 6 kuukauden välein, muutamilla oli ollut 

juoksuissa pidempi väli. Viidellä nartulla oli ollut valeraskauksia ja yhdellä kohtutulehdus. 
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Pennutukset olivat sujuneet hyvin. Synnytykset olivat olleet luonnollisia eikä kuolleina syntyneitä 

pentuja ollut. Epäonnistuneita astutuksia oli ollut muutama. 

 

Muutamalla uroksilla oli ollut esinahan tulehdus, ja yhdellä oli todettu epämuodostuneita siittiöitä. 

 

Kaikki kyselyyn osallistuneet manssit rokotettiin rokotusohjelman mukaisesti. Ainostaan viisi koiraa 

oli saanut rokotuksista lieviä oireita, kuten patin rokotuskohtaan. Yksi oli saanut rokotuksista 

vakavampia oireita, jotka olivat kuitenkin menneet ohi kortisonin avulla. 

 
4.3.6 Yhteenveto rodulla muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatuista sairauksista 

 
4.3.6.1 Rodun kotimaa 

 
Kuten jo aikaisemmin on mainittu rodun kotimaasta on hyvin vaikea saada minkäänlaista 

tilastotietoa manchesterinterriereiden terveydestä, koska Iso-Britanniassa ei julkaista 

terveystuloksia, saati kerätä niitä tilastoiksi. Kuitenkin BMTC (British Manchesterterrier Club) 

suoritti 1999 terveyskyselyn, jonka tuloksia seuraavassa. 

 

British Manchester Terrier Club (BMTC) teki mansseille terveystutkimuksen kyselylomakkeella 

1999. Kysely palautui 1980-98 välillä syntyneiden 40 uroksen ja vuosien 1977-98 välillä 

syntyneiden 67 nartun osalta. Uroksista 37,5 %:lla oli elämänsä aikana ollut terveysongelmia. 

Nartuista taas 49 %:lla oli ollut joitain terveysongelmia.  

Urosten sairauksista yleisimmät olivat niveltulehdus, ihotulehdus, sydänvaivat, eturauhastulehdus, 

sylkirauhasentukos, kilpirauhasen vajaatoiminta, erilaiset kasvaimet, anaalirauhastulehdus, 

Cushingin oireyhtymä (lisämunuaissairaus) ja paksun-suolentulehdus. Ottaen huomioon että oli 

ainoastaan 40 vastanneita, eri sairauksien määrä oli suuri. Tutkimuksista ei selviä, kuinka moni 

koira on sairastanut samaa sairautta, paitsi nartuilla anaalirauhasten osalta. 

Nartut elivät keskimääräisesti hieman pidempään kuin urokset eli noin 11,9 vuotta. Suurin osa 

nartuista ylitti 10 vuoden iän, yksi eli jopa 16-vuotiaaksi. Kuolinsyitä oli myös kysytty ja ne 

vaihtelivat hieman urosten ja narttujen välillä. Urosten tavallisimmat kuolinsyyt olivat autokolarit, 

korkea ikä, syöpä tai sydänvika. 
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Nartut taas kuolivat syöpään liittyviin sairauksiin , korkeaan ikään, autokolareihin ja sydän-

ongelmiin. Nartuista 27 oli saanut pentuja, ja näistä 10:llä teetettiin vain yksi pentue. Syntyneiden 

pentujen lukumäärä liikkui 2-6 välillä. Koska otannassa oli enemmän narttuja kuin uroksia (uroksia 

40 ja narttuja 67) varsinaista eroa sukupuolten välillä ei voi luotettavasti osoittaa. 

Raportissa ei ollut yhtään mainintaa tyypin 1 v. Willebrandin verenvuototaudista. Englannissa on 

mansseja testattu ja kantajia on löytynyt, mutta koska kasvattajat eivät astuta tietoisesti kahta 

kantajaa keskenään sairaita ei ilmene. Suhtautuminen tautiin rodun kotimaassa on suhteellisen 

välinpitämätöntä. Useimmat kasvattajat eivät testauta edes testauta koiriaan taudin varalta.      

 

 
4.3.6.2 Muu maailma  

 
Iso-Britannian ulkopuolella mansseja tavataan eniten Yhdysvalloissa ja Canadassa. Pohjois-

Amerikassa on suorittu Terveyskysely molempien maiden manchesterinterrieri rotuyhdistysen 

voimin 2002. Lisäksi  Canadassa Purdue University on kerännyt tietoja 30 vuoden ajalta eri 

koirarotujen terveydestä ja manchesterinterrierin osuudesta tutkimukseen on tiivistelmä liitteessä 3, 

josta löytyy myös näiden kahden tutkimuksen vertailua. 

 

Huomioon tulee ottaa, että tutkimuksissa on laskettu manchesterinterriereiksi myös 

englanninkääpiöterrierit, jotka kulkevat Pohjois-Amerikassa nimellä Toy manchesterterrier. 

 

AMTC:n ja CMTC:n tutkimus: 

 

Kesän 2002 aikana Amerikan ja Canadan Manchesterinterrierikerhot teettivät kattavan 

terveystutkimuksen. Tutkimuksessa haluttiin selvittää tunnettujen sairauksien yleisyys. Tuloksista 

huomataan oikean tyyppisen jalostuksen merkitys rodun kehittymiselle.  

 

Tutkimusta varten lähetettiin 243 kpl kyselylomakkeita, joista USA:han 197 kpl ja  Canadaan 26 ja 

internetin välityksellä (e-mail) 20 kpl. Tutkimukseen vastasi kuitenkin ainoastaan 86 kpl, joka on 

vain 35.4 %. (Otannan pienuus saattaa vääristää tuloksia Suom. Huom.).  
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Odotetusti suurin / yleisin sairaus oli Von Willebrandtin sairaus. Esiintymistiheys otannasta oli 

2.72 % (28 tapausta).  

 

Erityyppisiä syöpäkasvaimia havaittiin ainoastaan 4 kpl mikä on verrattain melko vähän. 

Tapauksista löytyi seuraavat syöpätyypit ja niiden prosentuaalinen osuus otannasta. Solusyöpä 

(0.29 %) rustokasvain (0.10 %) imusolmukesyöpä (0.39 %) pahanlaatuinen ihosyöpä (0.29 %) 

nisäkasvaimet (0.29 %) leukemia (0.10 %) luusyöpä (0.10 %).  

 

Tässä muutamia sisäelinsairauksia, jotka näyttävät tutkimuksen mukaan olevan Manchesterin 

terriereille merkittäviä: Kilpirauhaseen liittyvissä sairauksissa kilpirauhasen vajaatoiminta oli 

selkeästi yleisin 27 kpl (2.62 %) viidellä yksilöllä todettiin kilpirauhasen liikatoiminta (0.49 %) 

lisämunuaisen liikatoiminta (Cushingin syndrooma) (0.68 %) lisämunuaisen vajaatoiminta 

(Addisonin sairaus) (0.58 %) diabetes (0.10 %) haimasairaus (0.10 %). 

 

Kuuroja yksilöitä löydettiin 15 kpl (1.46 %) aikaisemmassa tutkimuksessa (1960 – 1989) löydettiin 

ainoastaan 4 kpl (1.18 %) muita sairauksia krooninen korvatulehdus (0.10 %) ja korvapunkit (0.10 

%).  

 

Yleisin ruoansulatushäiriö johtui ulosteiden syömisestä (Coprophagia) 139 kpl (13.51 %). 

Anaalirauhasen ongelmia havaittiin 35 koiralla (3.4 %). Kokkidioosia esiintyi 27 koiralla (2.62 %). 

Kokkidioosi on yksisoluisen Eimeria-loisen aiheuttama suolistosairaus . Giardia-infektiota 

(yksisoluinen loinen havaittiin 24 kpl (2.33 %). Sappinesteiden oksennus syndrooma löydettiin 14 

kpl (1.36 %).  

 

Muihin ruoansulatussairauksiin sisältyy paksusuolen tulehdus (0.49 %) ummetus (1.46 %) 

krooninen ripuli (0.29 %) ruokatorven ahtauma (0.10 %) vatsalaukun paisuminen ja kiertyminen 

(0.19 %). närästys (0.10 %) suolitulehdus (0.29 %) ärtynyt suoli (0.39 %) ruokatorven laajentuma 

(0.39 %) liikalihavuus (0.87 %) ruokahaluttomuus (0.78 %) mahalaukun verenvuotosairaus  

(0.10 %) äkillinen haimatulehdus (0.49 %). 
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Yleisin sydänsairaus oli sydämen sivuääni 28 kpl (2.72 %). Yleisin ikä jolloin sivuääni todettiin, oli 

4.67 vuotta. Sydänlihassairautta havaittiin 13 koiralla (1.26 %), kun edellisessä tutkimuksessa 

(1960- 1989) sairautta havaittiin ainoastaan 3 kpl (0.89 %), tästä voidaan päätellä sairauden olevan 

huomattavassa kasvussa (suom. huom.).  

 

Muihin sydänsairauksiin kuuluvat: rytmihäiriö (0.19 %) eteisväliseinäaukko (Atrial septal defect 

ASD) (0.19 %) ahtauttava sydänsairaus (0.19 %) sydäninfarkti (0.29 %) läppävika (Valve 

Dysfunction) (0.19 %) suurentunut sydän (0.19 %) 

 

Tutkituista koirista 189:ä oli puutteita hampaissa (18.37 %). Yläpurenta 30 kpl (2.92 %) alapurenta 

47 kpl (14.57 %) ientulehdus (4.86 %). 

 

Syyhypunkki todettiin 64 koiralla (6.22 %). Yleistä sikaripunkkia havaittiin (0.68 %) ja paikallista 

(1.85 %). Karvanlähdöstä johtuvaa karvakatoa oli 19.kpl (1.85 %). Pälvisilsaa todettiin 28 kpl (2.72 

%).   

Muita ihosairauksia: Atooppinen iho (0.78 %). Hot Spot (0.29 %). systeeminen lupus 

erythematosus (pitkäaikainen autoimmuuninen sidekudostauti) (0.19 %). Juvenile Cellulitis 

(ihonalaisen sidekudoksen bakteeritulehdus) (0.49 %). Pyoderma (ihotulehdus) (0.29 %). Ihon 

talirauhastulehdus (0.97 %).  

 

Tutkimuksessa ei havaittu ainoatakaan infektiotartuntaa koirilla. 

 

Maksan vajaatoimintaa ei havaittu tutkimuksessa, mutta haimasairaus todettiin 4 yksilöllä (0.39 %). 

Maksakirroosia todettiin kahdella (0.19 %).  

 

Yleisin tuki- ja liikuntaelinsairaus oli lonkkanivelen sairaus 15 kpl (1.46 %). Polvi- ja kyynärnivelen 

luiskahtaminen 12 kpl (1.17 %). Nivelreumaa havaittiin 5 kpl (0.49 %). 

 

Erilaisia kohtauksia havaittiin 10 kpl (0.97 %) ja epilepsiaa 3 kpl (0.29 %). Vapinaa havaittiin 6 

koiralla (0.58 %). Liikkeiden yhteensovittamishäiriö ilman halvausta (ataksia) 5 kpl (0.49 %). 
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Yleisin silmäsairaus oli harmaakaihi, jota löydettiin 14 koiralla (1.36 %) 

 

Laskeutumaton kives todettiin 33 koiralla (3.21 %). Piilokiveksiä todettiin 6 kpl (0.58 %). 

Takakannuksia havaittiin 24 koiralla (2.33 %) Napatyrää oli 18 koiralla (1.75 %). Hedelmättömyyttä 

oli uroksilla 14 kpl (1.36 %) ja nartuilla vain 2 kpl (0.19 %). 

 

Muita syntymävikoja havaittiin: keskenmeno (0.10 %) vaikea synnytys (0.58 %) herpes (0.58 %) 

kaksineuvoisuus (0.19 %) nisätulehduksia (0.58 %) ja steriloituja koiria (0.49 %).  

Yleisin munuaissairaus oli Amyloidirappio (valkuaisen kasautuminen kudoksiin) (0.68 %) Virtsakiviä 

(0.78 %).  

Ruoka allergioita Löytyi 12 kpl ja (1.17 %).  

Vastaajia pyydettiin yksilöimään koirien luonnehäiriöt jotka osoittavat huomattavaa 

aggressiivisuutta tai ujoutta. Ujoja tai aggressiivisia oli 38 tapausta (3.69 %). Pelokkaita koiria oli 25 

kpl (2.43 %) Pelkopurijoita oli 11 (1.07 %) Hätäpissaamista oli 19 koiralla (1.85 %). edellä mainitut 

tapaukset perustuvat vastaajien omiin mielipiteisiin. Tuloksista ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä 

koirien luonnevioista (suom. Huom.)  
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4.4 Ulkomuoto 

 
FCI on vahvistanut manchesterinterrierin rotumääritelmän 24.06.1987 ja virallinen suomennos on 

hyväksytty Suomen Kennelliiton hallituksessa 20.03.1997. Rotumääritelmä on JTO:n liitteenä. 

 
 
Manchesterinterriereiden kanta on Suomessa ulkomuodollisesti täysin vertailukelpoinen 

maailmanlaajuisesti. Suurin osa Suomessa kasvatetuista manchesterinterriereistä on rotutyypiltään 

oikeita. Suurin vaihtelu rodun sisällä on koirien koossa. Nartut voivat olla 35 cm – 43 cm 

säkäkorkeudeltaan ja urokset 39 cm – 48 cm säkäkorkeudeltaan. Jalostuksessa tulisi pyrkiä 

vakiinnuttamaan koko lähelle rotumääritelmän kokoa, säkäkorkeus nartut 38 cm ja urokset 41 cm. 

Koon vaihtelusta huolimatta rodulle tyypilliset ominaispiirteet ja tyyppi ovat säilyneet. 

Liitteenä olevassa rotumääritelmän tulkintaohjeessa on käyty läpi yksityiskohdittain Suomalaisilla 

mansseilla esiintyviä ulkomuotoon liittyviä puutteita ja vikoja, sekä syvennytty manchesterinterrierin 

rotumääritelmään. 

 

 

 
Ch. Hardway Hegemon 1970-luvulta, joka löytyy hyvin monen Suomalaisen manssin sukutaulusta. 

 

 38



Suomen Manchesterinterrierit ry – jalostuksen tavoiteohjelma 

5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 
Suomen Manchesterinterrierit ry:n aiemmassa jalostuksen tavoiteohjelmassa oli melko vähän 

konkreettisia tavoitteita, joiden saavuttamisen seuranta olisi ollut yksiselitteisesti mahdollista. 

Tavoiteohjelman toteutumisen seurantaa on toteutettu vain jalostustiedusteluiden vastausten ja 

ulkomuodon osalta jalostustarkastuksella.  

Keskeisenä tavoitteena edellisessä jalostuksen tavoiteohjelmassa oli psyykkisesti ja fyysisesti 

terve, rotumääritelmän mukainen manchesterinterrieri. Rotuominaisuuksista painotettiin erityisesti 

rodun rohkean luonteen ja olemuksen säilyttämistä sekä ulkomuodon osalta kulmauksien ja 

liikkeiden huomioimista jalostuksessa tarkoin. Käyttöominaisuuksista aiemmassa 

jalostuksentavoiteohjelmassa oli painotettu, että vaikka manssi on nykyään seurakoira, sen pitää 

silti pystyä myös alkuperäiseen työhönsä eli pienpetojen pyyntiin.  

 

Aiemman tavoiteohjelman painopisteenä oli pyrkiä säilyttämään riittävän laaja jalostuspohja ja 

pitämään rotu terveenä. Koon pitäisi myös pysyä rotumääritelmän mukaisena ja luuston vahvana.  

Manchesterinterrierin jalostuspohja on saatu pidettyä laajana. Jalostusmateriaalia on tuotu 

ulkomailta ja narttuja on käyty astuttamassa ulkomailla. Tällä hetkellä suomalaisten koirien 

rakenteessa esiintyvät vieläkin samat virheet, kuin edellisen tavoiteohjelman laatimisen aikana. 

Manssi on säilynyt perusterveenä rotuna, jota ei ole pilattu liiallisella jalostuksella. Koirien 

luonteessa ollaan tultu huomattavasti eteenpäin. Erittäin varautuneita ja arkoja mansseja tapaa 

enää harvakseltaan. Käyttöominaisuudet ovat säilyneet myös hyvinä.  

 

Rodun yleistä terveydentilaa on lisäksi seurattu yhdistyksen jäsenille lähetetyin kyselyin. 

Toistaiseksi kyselyitä on tehty niin harvoin, että selkeää muutosta tai kehitystä ei ole vielä voitu 

niiden perusteella osoittaa.  Joukkotarkastuksia perinnöllisten sairauksien osalta on myös 

järjestetty. 
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5.1 Visio 

 

Manchesterinterrierin odotetaan tulevaisuudessa kasvattavan suosiotaan. Varsinkin 

agilityharrastajat ovat löytäneet rodun. Rodun varsinaista käyttötarkoitusta rottakoirana ei pidä 

väheksyä, vaan tämän ominaisuuden tulee säilyä. Jalostuksessa tulee edelleen suosia ketteriä, 

sopivankokoisia koiria. 

 

5.2 Rotujärjestön tavoitteet 

SMT pyrkii auttamaan kasvattajien pyrkimyksiä laatimalla tilastoja jalostukseen käytetyistä koirista, 

järjestämällä terveyskyselyjä, antamalla rotukohtaista tietoa julkaisujen välityksellä sekä 

avustamalla kansainvälisessä yhteistyössä. Tavoitteena on rodun hyvän perinnöllisen terveystilan 

ylläpitäminen sekä yhteiskuntakelpoisen ja mukautuvan luonteen jatkuva kehittäminen. Rodun 

suosiota pyritään kasvattamaan, kuitenkaan menettämättä jo saavutettuja tuloksia. 

 

5.3 Rotujärjestön strategia 

Rodun terveydentilaa pitää jatkuvasti tarkkailla niin fyysisen kuin psyykkisen puolen kannalta, jotta 

taataan rodun hyvä maine terveenä koirana sekä saadaan rekisteröintimäärää nousuun ja uusia 

ihmisiä kiinnostumaan rodusta. Seurantaa varten jalostustoimikunta toteuttaa terveyskyselyn 

säännöllisin väliajoin n. 4 - 5 v välein. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys järjestää 

joukkotarkastuksia sairauksien seulomiseksi. 

Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään viemään koiria tuomareiden koulutuskollegioihin, jotta rodun 

tunnettavuus lisääntyisi. Lisäksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan open shown, johon 

pyritään saamaan myös niitä koiria jotka eivät käy koiranäyttelyissä, ulkomuodon kehityksen 

seurannan tueksi. 
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5.4 Uhat ja mahdollisuudet 

5.4.1 Populaatio 

Vahvuudet Heikkoudet 
rodun kysyntä ja tuotanto ovat 
tasapainossa. 
rodun geenipooli on suhteellisen laaja, 
vaikka rotu on pieni. 
ei liikaa sukusiitoksia 
ulkomaisia tuonteja ajoittain 
kasvattajien yhteistyö 
- koiran ostajat ovat yleensä kiinnostuneet 
nimenomaan tästä rodusta 

jalostusmateriaalin pienuus 
- rotu on vielä suhteellisen tuntematon 

Mahdollisuudet Uhat 
rotu on monipuolinen harrastuskoira 
rotu on suhteellisen terve 
- 

muut rodut vievät ostajia 
markkinoiden kyllästyminen 
- perinnöllisen vian ’paljastuminen’ (koiria 
ei ole tutkittu vielä paljoakaan) 

 
 
 
5.4.2 Terveys 

 
Vahvuudet Heikkoudet 
normaalit synnytykset 
yleisesti terve rotu 
- vain yksi perinnöllinen sairaus (vWd) 
todettu, eikä se ole laajalle levinnyt 

joitakin kivesvikaisia koiria 
- koiria ei tutkita (esim. silmät, lonkat, 
polvet) 

Mahdollisuudet Uhat 
avoimuus 
- tiedottaminen 

sairauksien ja vikojen salailu 
- tietämättömyys 
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5.4.3 Ulkomuoto ja luonne 

 
Vahvuudet Heikkoudet 
kaupunkiin soveltuva pienehkö koko 
tyylikäs ulkomuoto 
helppohoitoinen turkki 
ongelmanratkaisukyky 
aktiivisuus 
monipuolisuus 
- omistajaansa kohtaan uskollinen luonne 

varauksellisuus ja arkuus luonteessa 
ylivilkkaus 
- koon suuri vaihtelu 

Mahdollisuudet Uhat 
paljon uusia harrastajia 
- hyvät harrastusominaisuudet 

luonteen huononeminen 
koon kasvu 
- ulkomuodon tason eriytyminen ja suuri 
vaihtelu 

 
 
5.5  Riskien hallinta 

 
Riski syy Varautuminen Miten vältetään Toteutuessaan 

merkitsee 
Pentukysyntä 
romahtaa 

koiran hankala 
luonne 

Kasvattajan vastuu Kasvattajien 
yhteydenpito 
kasvatteihinsa ja 
jalostustietouden 
lisääminen. 

Rodun suosion lasku ja 
jalostustoiminnan 
katoaminen 

Jalostuspohjan 
kaventuminen 

Harvojen 
urosten käyttö 
jalostukseen. 

Kasvattajan 
vastuu. 

Jalostusuros 
listan ylläpito. 
Tiedon keruu ja 
jako. 

Rodun heikentyminen ja 
perinnöllisten sairauksien 
lisääntyminen 

Epärodunomaiset 
piirteet 

Väärät 
jalostusvalinnat, 
väärien 
piirteiden 
ihannointi, 
informaation 
puute. 

Rotua harrastavan 
yhdistyksen 
toiminta, 
jalostustoimikunta, 
JTO. 

Tiedon keruu ja 
jako. 
Jalostustarkastus, 
koulutus. 

Rotu ei vastaa 
rotumääritelmää. 

Koon kasvu 
 

Jalostukseen 
käytetään 
jatkuvasti isoja, 
näyttäviä koiria. 

Tuomareille 
mittauskehotus, 
jalostustarkastus 

Liian suurten 
koirien 
jalostuskäyttöä 
vältetään 

Rodun suosion lasku, 
harrastusmahdollisuuksien 
kaventuminen. 

Perinnöllisten 
sairauksien 
lisääntyminen 

Tiedon puute, 
terveyteen ei 
kiinnitetä 
tarpeeksi 
huomiota 
jalostuksessa 

Tiedotus, 
terveystutkimukset 
kasvattajan vastuu 

Jalostukseen 
käytettävien 
koirien tutkiminen, 
tiedonjako. 

Rodun suosion lasku, 
harrastusmahdollisuuksien 
kaventuminen. 
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5.6  Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi 

 
Vuosi 06 07 08 09 10 
Toimenpiteet Terveyskysely 

yhdistyksen 
kotisivuille, 
silmien ja 
polvien 
joukkotarkastus. 
Tulokset 
julkaistaan 
Manssi-
lehdessä. 

Otetaan 
käyttöön 
jalostuskoirien 
silmä ja 
polvitarkastus 
velvoite. 
 

Järjestetään 
jalostustarkastus.

Populaation 
tunnuslukujen 
laskenta. 
(Jalostusurosten 
ja –narttujen 
jälkeläis % 
yms.) 

sama, kuin 
v. 2006, jne 

 
 
 
6. TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 
 

Jalostustoimikunta, yhteistyössä Suomen Manchesterinterrierit ry:n hallituksen kanssa, on 

velvollinen huolehtimaan JTO:n toteutumisesta kohdassa 6.6 mainitun toimintasuunnitelman 

mukaisesti. Jalostustoimikunnan toimintakertomuksessa raportoidaan vuosittain JTO:n 

seurannasta. Jalostustoimikunta ja hallitus voivat tarvittaessa ehdottaa muutoksia aiemmin 

sovittuihin käytäntöihin. 
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