
KESÄPÄIVÄ KUKKOLASSA 16.6.2019 

Suomen Amerikanakita ry:n jalostustoimikunta järjestää kesäpäivän Hauholla Kukkolassa 16.6.2019.
Kesäpäivän keskiössä on Saija Tenhusen luento Amerikanakitojen geneettisestä historiasta.

Luennolla käydään läpi rodun historiaa ja historian vaikutusta rodun geneettiseen rakenteeseen.

Ilmoittautuminen 14.6.2019 mennessä puhelimitse / tekstiviestillä Hanna Kukkolalle, 
p. 0400 228 866. Saat ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuus on maksuton.

Kesäpäivän aikana voi nauttia omia eväitä picnic-tyyliin. Mukaan kannattaa ottaa 
myös oma tuoli, ettei tarvitse istua kovalla puulattialla.

ESITTELYSSÄ SAIJA TENHUNEN
Olen elänyt koko elämäni koirien kanssa maalla, mutta 
ensimmäisen oman koirani sain vasta 2004 kun talou-
teen muutti 4-vuotias kodinvaihtaja akita uros nimeltään 
Raj. Sellainen koira joita on yksi miljoonasta ja joka kir-
jaimellisesti muutti maailmankatsomustani. Raj oli pa-
hasti allerginen ja vaivat saivat minut kiinnostumaan 
suuresti siitä, miksi tiettyjä sairauksia on koirilla. Sukus-
iitos ja sen myötä tulevat ongelmat on olleet harrasta- 
massani rodussa paljon esillä ja lopulta tämä johti myös 
omaan urapolkuun. Vuonna 2012 aloin opiskelemaan ag-
rologiksi tähtäimessä päästä joku päivä jalostustieteiden 
maisteriksi. Olen toiminut vuodesta 2015 lähtien akitojen 
ja amerikanakitojen rotukoordinaattorina VGL/UC Davis 
monimuotoisuuskartoituksessa missä myös tavoitteena 
selvittää, miten korkea sukulaisuus vaikuttaa autoim-
muunisairauksien esiintyvyyteen. Valmistuin agrologik-
si vuonna 2016 ja samana vuonna myös pääsin Norjaan 
opiskelemaan kotieläinten genetiikan ja jalostuksen 
maisteriksi. Ennen kuin valmistuin maisteriksi kesällä 
2018, pääsin myös töihin VikingGeneticsille työskentele-
mään pohjoismaisten lypsylehmien jalostuksen parissa. 
Omana työkenttänä on meidän päärotujemme sukusii-
toksen hallinta populaatiotasolla.

Olen valmistumiseni jälkeen käynyt pitämässä koirahar- 
rastajille luontoja pienten populaatioiden jalostukses-
ta, sukusiitoksen hallinnasta ja jalostusindekseistä. On 
mielenkiintoista päästä luentojen ohella tutustumaan 
erilaisten rotujen jalostuksellisiin haasteisiin ja keskuste-
lemaan näistä eri perspektiiveistä. Nämä antavat uusia 
näkökulmia myös omiin harrastamiini rotuihin. 

Jotta voimme ymmärtää paremmin amerikanakitojen 
nykyistä tilannetta perimän ja myös terveyden osalta, 
meidän tulee tuntea rodun historiallinen kehitys. Luen- 
nolla käymme läpi amerikanakitojen historiaa ja sitä 
miten nämä tapahtumat vaikuttavat rodussa tänäkin 
päivänä. Käymme myös läpi perinnöllisyyden ja populaa-
tio genetiikan alkeita, mitä tiedämme rodusta nykytutki-
musten perusteella ja kuinka kasvattajat voivat hyödyn-
tää näitä työkaluja omassa jalostustyössään. 

Jos aihealueet herättävät kysymyksiä, näitä voi lähettää 
ennakkoon saija.r.tenhunen@gmail.com. Vastaukset ky- 
symyksiin tullaan sisältämään luentoon ja käydään myös 
erikseen läpi. 


