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Miksi dobermann? 

 

Olen ollut ikäni tekemisissä erilaisten koirien kanssa. Aivan lapsesta SA INT –airedalejen ja –

saksanpaimenkoirien, sitten myöhemmin esim. metsästyslinjaisten labradorien, erilaisten 

terrierien ja mm. bernhardinkoirien kanssa. 

 

Sain ensimmäisen oman koirani 13-vuotiaana, Ranskasta Suomeen rantautuneen 

metsästyslinjaisen punaisen cockerspanielinartun, jonka kanssa osallistuin palveluskoirille 

suunnattuihin koulutuksiin.  

 

Seuraavaa koiraa valitessa halusin koiran kokoisen, aktiivisen, PK-rotuisen ja lyhytkarvaisen 

koiran. Olin itse asiassa varannut bokserin urospennun kun koulu- ja teinivuosieni kaveri 

Kristiina Aaltonen soitti ja pyysi katsomaan ensimmäistä dobermann-pentuettaan. Mukaan 

lähti Kriegerhof Apache Yanka alias "Sacha" (1992) ja sillä tiellä ollaan edelleenkin... Minulla 

on ollut 2 muutakin Kriegerhof-kasvattia, Bardi Velda ja Diablo Grande, kaikki erinomaisia 

rotunsa edustajia luonteidensa puolesta. Suomalaiselta kasvattajalta joukkoomme on kuulunut 

myös YES.lle huostaan (ed. omistajan pahoipitelemä) toimitettu Ruosteposken Marilyn, josta 

kehkeytyi varsin upea koira ja jolta opin paljon. Suomalaista kasvatustyötä koirakossamme on 

edustanut myös yhteisomistuksessa ollut Clinics Gino Toscanino. Ulkomailta tuotin ystäväni 

Annina Baer’in (kennel Toscanina’s) avustuksella Saksasta kantanarttuni FI & EE MVA BH HK2 

LTE Medusa v d Rauberhöhle’n (O’zone B-pentue), jonka upea tasapainoinen ja itsevarma 

luonne on siirtynyt sen jälkeläisiin ja näiden jälkeläisiin (O’zone F-pentue) ja on havaittavissa 

myös näiden jälkeläisissä (O’zone M-pentue) vaikkakin ovat vielä tätä kirjoittaessa kovin 

nuoria (4 kk). Tämän jälkeen olen tuonut/ avustanut tuomaan lähinnä itselleni (kotiin, 

yhteisomistukseen tai jalostusoikeudella) ja omaa kasvatustyötä ajatellen dobermanneja mm. 

Belgiasta (Vladimira van’t Sabbatsvelt), Jugoslaviasta (EE&LT VET MVA BH AD LTE Natascha 

Number One > O’zone D-pentue, ja veljensä Nocturno Number One), Unkarista (Hector von 

Morosso – koulutettiin ja  toimi jonkin aikaa virkakoirana Suomessa kunnes 

eturauhasongelmat alkoivat haitata), Venäjältä (FI&RU&SE MVA EE&LV&LT&BALT VET MVA JK2 

BH LTE Santa Julf Alaska > ei käytetty jalostukseen – Kiitos Helille aktiivisuudesta ja  Sagan 

hyvästä huolenpidosta!!!), Itävallasta (BH AD HK1 LTE Chimera Extra Moravak > O’zone H ja 

J-pentueet), Tsekistä (BH AD FH1 LTE Demolition Extra Elite > ei käytetty jalostukseen – Kiitos 

Sannille aktiivisuudesta ja Demon hyvästä huolenpidosta!), Saksasta (EE MVA BH KK2 Dascha 

v Havelland > ei käytetty jalostukseen – Kiitos Hannalle aktiivisuudesta ja Dapan hyvästä 

huolenpidosta!)ja nyt viimeisimpänä Hollannista syksyllä 2010 tulevaisuuden 

jalostussuunnitelmia silmällä pitäen (Fleur v h Wantij – Kiitos Jennille, hyvältä näyttää 

”tyttöjen” yhteistyö!), sekä auttanut joitakin hyviä tuttaviani tuonneissa (mm. Petrus Giro de 

Diemar Ranskasta > O’zone F-pentueen isä). Dalmatiankoiria olen tuonut mm. Ruotsista 

(FI&LV MVA LTE Jilloc’s Girl of Thousand Dream > Oz. E-pentue) ja Kroatiasta (FI&RU&EE MVA 

BH LTE MH Lacrima Christi C’est La Vie > Oz.G-pentue, FI&EE MVA LTE Lacrima Christi Close 

To Ozone > Oz. K-pentue) sekä ottanut astutuspalkkiona Suomeen jalostuslainaan tuottamieni 

urosten jälkeläisiä suomalaisilta kasvattajilta (C.I.B.&BALT&FI&EE&LV&LT&RU MVA V-07 LTE 
Gracilis Irresistible > Oz. L-pentue). Tässä ohessa olen tutustunut dobermann- ja koira ☺ 

harrastajiin sekä erilaisiin koirakulttuureihin yleisestikin myös Suomen rajojen ulkopuolella. 

 

Dobermann parhaimmillaan on itsevarma, toimintakykyinen, tasapainoinen viettirakenteeltaan, 

ohjaajaansa / perheeseensä sitoutunut ja monimuotoiseen harrastamiseen soveltuva. 

Suhtaudun erittäin varauksellisesti jalostuksellisten tavoitteiden yksipuolistumiseen, 

harrastettavien lajien kirjon yksipuolistumiseen, tiettyjen viettiominaisuuksien yksipuoliseen 

painottamisen sekä terveydellisten tai luonneominaisuuksien heikkouksien ”paikkailuun”. 

Oma tavoitteeni lienee sillä ”kultaisella keskitiellä” (mikä ei tarkoita jokaiselle soveltuvaa 

lapasta tahi työrukkasta) eikä halunani ole profiloitua sen enempää ”käyttö-” kuin ”näyttö”-

dobermannienkaan kasvatukseen, vaan sellaisten rotunsa edustajien, joista löytyy sopivasti 
aineksia molempiin. Toivottavasti ☺ 

 



 

Jalostustavoitteesi? 

 

On jokaisen kasvattajan omalla vastuulla – PEVISA-sääntöjen lisäksi – minkälaiset seikat kukin 

asettaa koiran terveydessä, luonteessa ja ulkomuodossa jalostusvalintakriteereiksi omille 

pentueilleen. 

 

Joskus on tehtävä ”ei-niin-helppoja-valintoja” ja mietittävä mitä asettaa kussakin 

yhdistelmässään etusijalle, ja mitä yrittää ensisijaisesti parantaa – kaikkea kun ei voi tehdä 

kerralla, jos edes toisellakaan… Kasvattaminen ei ole koskaan ollut puhdasta matematiikkaa 

eikä siitä koskaan sellaista tule. Testaan jalostukseen käyttämäni yksilöt mahdollisimman 

laajalti ja pyrin syventämään tietouttani niiden suvuista, rodusta, koiraeläimistä ylipäätään 

jatkuvasti.  

 

Tavoitteena on myös tutkituttaa jalostukseen suunnittelemani koirat sekä pentueeni 

mahdollisimman laajalti. Jalostusvalintoja tehdessäni pyrin tiedostamaan narttuni puutteet ja 

hyvät puolet mahdollisimman selkeästi ja löytämään sille uroksen, jolla on oletettavasti kykyä 

”korjata” näitä puutteita ja/tai täydentää nartun hyviä ominaisuuksia. Kun kasvattaa vain 

vähän pentueita, ei välttämättä edes yhtä vuodessa, kannattaa pitää ”ovet avoimina” eri 

suuntiin. Tulos = yksittäinen pentue ei näin edeten ole välttämättä fenotyypiltään yhtenäisin 

mutta sieltä voi poimia ne, jotka omaa mielikuvaa ”ideaalisesta dobermannista” parhaiten 

vastaavat ja jatkaa taasen siitä yrittämistä eteenpäin.  

 

Valitsemillani yksilöillä puntaroidaan ainakin seuraavat asiat: 

 

Luonne - koiran täytyy olla ”tervepäinen”, 

Terveys - rakenteellinen ja dokumentoitu terveys 

Ulkomuoto - ei tarvitse olla se kehien kuningatar kunhan koiralla on annettavana enemmän 

sellaisia hyviä ominaisuuksia, joita haluan viedä eteenpäin tuleville polville, pyritään myös 

välttämään samaa rakenteellista puutetta tulevan pentueen molemmissa vanhemmissa. 

Kokonaisuus ratkaisee. 

 

Kokonaistavoitteena on fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan mahdollisimman terve ja 

monimuotoiseen harrastamiseen soveltuva pentue; mielestäni yksittäisiä ”tähtiä” tärkeämpää 

on kokonaisuutena tasapainoinen ja ominaisuuksiltaan yhtenevä pentue. Faktahan toisaalta on 

myös, että vaikka perimällä on oma vaikutuksensa kuin myös sillä miten kasvattaja pennut 

pitää ja mitä emä niille niiden 8 ensimmäisen elinviikon aikana välittää, on kuitenkin loppujen 

lopuksi suurin painoarvo sillä mitä pennulle tapahtuu ja miten se pidetään sen jälkeen kun se 

kasvattajalta on uuteen kotiinsa lähtenyt. Uuden omistajan vastuulla on ruokkia pentunsa 

oikein, tarjota sille kokemuksia ja virikkeitä, monimuotoista liikuntaa kunkin kasvuvaiheen 

mukaisesti, mahdollistaa ja tukea sen erilaisten harrasteominaisuuksien kehittymistä ja olla 

luotettava, oikeidenmukainen ja hyvä laumanjohtaja kaikissa tilanteissa. 

 

Miten erotut muista kasvattajista? 

 

Kasvatan myös toista rotua, dalmatiankoiria, ja olen väliin kiusallisen suulas ja vähän 
muutoinkin höperö ☺ En epäröi puolustaa omia näkemyksiäni, kunhan ne ovat perusteltuja ☺ 

 

Olen kiinnostunut koiraharrastuksesta monipuolisesti ja toiminut erilaisissa luottamus- ja 

ohjaajatehtävissä sekä SDY ry.ssä että Vantaan palveluskoirayhdistyksen ”leivissä” ja nyt 

muutaman vuoden myös Suomen Dalmatiankoirat ry. hallituksessa; olen myös pyrkinyt 

kouluttamaan itseäni tälläkin saralla mm. suorittamalla Koulutusohjaaja-kurssin (osat 1 ja 2) 

sekä PK-koetoimitsijakoulutus (osat 1 ja 2), erityispätevöitymisalueena luonnetesti. 

Kehäsihteerikoulutus ja mahdollisesti sitä kautta tuomaripätevöityminenkin saattaisivat 

kiinnostaa – jos aikaa olisi ☺  

 

Mitä ohjeita annat dobermannin ostajalle? Miten tuet? 

 

Jokainen meiltä lähtevän pennun mukaan menee myös reilu 100-sivuinen tietopaketti, johon 



toivon tutustuttavan jo ennen kuin pentu haetaan uuteen kotiinsa. Tietopaketista mahdollisesti 

heränneitä kysymyksiä voi käsitellä jo tuossa vaiheessa. Tietopaketti sisältää asiaa koiran eri 

kehitysvaiheista pentuajasta aina vanhuuteen asti, koiraeläimen yleisestä kehityksestä, 

luonteesta, terveydestä, yms. Pakettia päivitetään tarpeen mukaan. Koiran ja sen 

ohjaajan/ihmislauman välinen luottamussuhde ja kontakti on kaiken A ja O ja tämä 

rakennetaan ensimmäisen elinvuoden aikana – koiralle on oltava aikaa ja on oltava 

oikeudenmukainen ja selkeä; usein ihan tavallisella maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle.  

 

Pyydän aina listaamaan mitä haluaa ja ei halua aikuiselta koiralta ja näitä asioita aletaan sitten 

huomioimaan jo pentuiästä alkaen. Pentu on totutettava turvallisesti ympäristöihin, joissa sen 

oletetaan oleilevan myös aikuisiässä. Pentumme myös pentutestataan (koiraterapeutti) ja 

jokainen omistaja saa mukaansa luonnetaipumusarvion, josta keskustellaan ja mietitään miten 

ja mitä tulisi huomioida. Nukun itse samassa huoneessa pentueen emän ja pentujen kanssa 

alkaen 2 viikkoa ennen laskettua aikaa aina 3 viikon ikään asti, ja vietän muutoinkin paljon 

aikaa pentujen kanssa niiden varhaisina kehitysviikkoina ennen luovutusikää. Pentuja myös 

altistetaan erilaisille muuttujille (esim. yksilöllinen käsittely 1 vuorokaudesta alkaen, 

automatkat, ympäristömuutokset kaupunkiasunnosta maaseutuasunnolle, tuttujen pihalle, 

metsään tai koirakoulun sisätiloihin käymään, erilaiset vierailijat ”pennunleikittäjinä”, erilaiset 

äänet ja äänilähteet, jne.) ja seuraan niiden toimintaa ja reaktioita muodostaen näin oman 

näkemykseni kunkin pennun luonnetaipumuksista luovutushetkellä -> tätä voidaan verrata 

pentutestaajan antamaan arvioon ja keskustella esim. yksilöllisistä koulutuksellisesti 

huomioitavista tekijöistä. 

 

Jokaisella pentueella on oma pentuetapaaminen n 2 kk luovutuksen jälkeen ja vuosittainen 

kennelpäivä (avoin molemmille roduille) pidetään yleensä kesäkuussa. Järjestän myös yhteisiä 

terveystutkimustilaisuuksia ja pyrin kokomaan samaan luonnetestiin / samoille LT -tuomareille 

mahdollisimman monta saman pentueen koiraa samana ikäkautena (tulosten 

verttailukelpoisuus). Tässä pieniä esimerkkejä. 

 

Toivon olevani mukana jollain tavalla jokaisen kasvattini elämässä pentulaatikosta hautaan 

asti, ts. että ainakin kuulumisia vaihdetaan puolin ja toisin. Aina saa ottaa yhteyttä. Siinä 

missä itsellä on tieto-taitoa pyrin aina auttamaan, ja missä oma kokemus tai taito ei riitä, haen 

apua osaavammilta välitettäviksi kasvatinomistajalle; onneksi näin monen 

koiraharrastusvuoden jälkeen tuttavapiiriini kuuluu usean eri alan taitajia – KIITOS myös heille 

avusta ja tuesta! Tämä kasvattaja-kasvatinomistaja suhteen toimivuus on sellainen 

kaksisuuntainen tie, jolla myös pennunottajilta vaaditaan jossain määrin aktiivisuutta. 

 

 

O’zone dobermannpentueet v.2002-2011 

 

Oz. B 2002 (Medusa v.d. Räuberhöhle & Como Jivono di Matario) 

Oz. D 2003 (Natascha Number One & Toscanina’s Monsieur Mozart) 

Oz. F 2007 (O’zone Babylone & Petrus Giro de Diemar) 

Oz. H 2008 (Chimera Extra Moravak & Little League’s Dark Fighter) 

Oz. J 2009 (Chimera Extra Moravak & Come As You Are In Charge) 

Oz. M 2011 (O’zone Formosa & Little League’s Dark Fighter) 

 

yht. 6 pentuetta, 34 pentua 

SKL tietokannassa PEVISA-tutkimustulokset ym tiedot 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKasvattaja.aspx?K=O%27ZONE&R=143 

 

O’zone dalmatiankoirapentueet v. 2001-2011 

 

Oz. A 2001 (Dalmira’s Agile-Macy & Jilloc’s A Man In the Mirror) 

Oz. C 2003 (Dalmira’s Agile-Macy & Dalissi Magical Moonshine) 

Oz. E 2005 (Jilloc’s Girl Of Thousand Dream & Ekryda Grane) 

Oz. G 2007 (Lacrima Christi C’est la Vie & O’zone Erland) 

Oz. I 2008  (O’zone Ebba & Spotnik’s Dare Devil) 

Oz. K 2010 (Lacrima Christi Close To Ozone & O’zone Evald) 



Oz. L 2011  (Gracilis Irresistible & O’zone Ikaros) 

 

yht. 7 pentuetta, 62 pentua 

SKL tietokannassa PEVISA-tutkimustulokset ym tiedot 

 http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKasvattaja.aspx?K=O%27ZONE&R=153 

 

Kotisivuilta löytyy koirakohtaisesti ja statistiikka sivulta muidenkin kuin PEVISA-tutkimusten 

ymv. tutkimusten ja testien tuloksia.  

 

Outi Vilkuna, O’ZONE, http://www.ozone-dogs.net  (Vantaa) 


