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1. Yhteenveto
Tässä jalostuksen tavoiteohjelmassa kerrotaan walesinspringerspanielin nykytilanteesta
Suomessa ja asetetaan jalostuksen tavoitteita tulevaisuutta varten.
Walesinspringerspanieli on hyvin vanha, puhdas rotu, jonka juuret sijoittuvat vuosisatojen
taakse Iso-Britanniaan. Käyttötarkoituksena oli ylösajava lintukoira. Rotu tunnettiin rohkeana,
kestävänä ja aktiivisena työskentelijänä vaikeissa maastoissa. Walesinspringerspanieli
selviytyi rotuna molemmista maailmansodista, mutta jalostustyö jouduttiin käynnistämään
uudestaan melko suppealta pohjalta. Iso-Britanniassa kasvattajat ovat panostaneet aina
siihen, että rotu ei jakautuisi käyttö- ja näyttelylinjoihin. Kotimaassaan rodun rekisteröinnit ovat
nykyään 400 – 500 välillä.
Suomeen ensimmäiset walesinspringerspanieli nartut tuotiin vuonna 1967 Ruotsista, jonne
rotu oli rantautunut 60-luvun alkupuolella. Vuotta myöhemmin syntyivät ensimmäiset pennut
Suomessa. Muutamat kasvattajat ottivat rodun omakseen, ja tuontikoirien avulla jalostustyö
saatiin 70-luvun aikana käyntiin. Rekisteröinnit lisääntyivät pikkuhiljaa ja uudet harrastajat
sekä kasvattajat omistautuivat rodulle. Walesinspringerspanieli rotuna on säilyttänyt maltilliset
rekisteröintimäärät. Huippusuosittua rodusta ei ole tullut, ja se on positiivinen asia. Monet
vastuulliset kasvattajat harkitsevat yhdistelmiä ja yrittävät kehittää rotua parempaan suuntaan
joka osa-alueella. Pentutehtailua ei suuremmissa määrin esiinny.
Nykypäivänä on jalostusmateriaalia enemmän käytettävissä kuin ennen.
Sukusiitosprosentteja on saatu pienenemään ja tehollisen populaation koko on kasvanut.
Kuitenkin pullonkaulaa jalostukselle aiheuttaa monien jalostuskoirien yhteiset, samat
esivanhemmat. Eli tarkasteltaessa sukutauluja taaksepäin polveutuu kanta Suomessa
samoista koirista. Historian aikana on monia menestyksekkäitä uroksia käytetty liiallisesti ja
tiettyjä ”narttulinjoja” jatkettu useiden jälkeläisten taholta. Tämän vuoksi nykyään tuontikoirissa
olisi erittäin tärkeää kiinnittää huomiota niiden sukuihin. Ei ole järkevää tuottaa maahamme
lisää samoja sukuja, joista on jo tarpeeksi tarjontaa täälläkin. Näin menettelemällä geenipohja
kaventuu entisestään.
Rotumääritelmän mukaan walesinspringerspanielin luonteen tulee olla iloinen, toimelias ja
ystävällinen. Pääasiassa nämä määritteet kuvaavat hyvin rotumme yksilöitä nykyään
maassamme. Ongelmia luonteessa aiheuttavat useimmiten ujous, arkuus, hermostuneisuus
ja liiallinen herkkyys reagoida yllättäviin tilanteisiin. Käyttöpuolella ongelmalliseksi on koettu
joidenkin yksilöiden liiallinen itsenäisyys ja kovakorvaisuus. Myös noutaminen on monelle
koiralle ongelmallista. Jotta nämä ongelmat eivät lisääntyisi, tulisi jalostuksessa panostaa
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koirien luonteisiin. Ennen kaikkea olisi tärkeää testata jalostuskoirien luonne- ja
käyttöominaisuuksia spanielien taipumuskokeella, MH-luonnekuvauksella, metsästyskokeilla
ja muilla koelajeilla.
Terveys on se asia, missä geenipohjan kaventumisen vaikutukset alkavat näkyä. PEVISAohjelman vaikutus on parantanut rotumme lonkkakuvaustuloksia. Vaikka rekisteröinnille ei ole
säädetty raja-arvoa, ovat useimmat kasvattajat pitäneet tärkeänä sitä, että jalostuskoirien
lonkat ovat olleet A tai B. Silmätutkimukset ovat myös olleet pakollisia jalostukseen
käytettäville koirille. Rodussamme on todettu todella vähän HC:ta, PRA:ta tai RD:tä. Samalla
silmätutkimuksien muita löydöksiä on pystytty ottamaan huomioon jalostusvalintoja tehdessä.
Sairauksien osalta eniten huolta aiheuttavat epilepsia ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Näihin
sairastuneista yksilöistä jalostustoimikunta saa tiedon omistajilta tai kasvattajilta. Toimikunta
pitää yllä listoja sairastuneista koirista. Nykyään ei ole vielä pystytty tieteellisesti todistamaan
näiden sairauksien periytymisen mekaniikkaa rodussamme. Tämän vuoksi ainoa keino yrittää
vähentää näitä sairauksia rodussamme on yhdistelmien suunnitteleminen niin, että ns.
riskikoiria jäisi sukutauluun mahdollisimman vähän. Monien muiden rotujen tapaan on
walesinspringerspanieleilla nykyään aikaisempaa enemmän erilaisia allergioita tai ihoongelmia. Jotta näiden sairauksien vähentäminen kannassa olisi mahdollista, tulisi
sairastuneista koirista toimittaa tieto jalostustoimikunnalle, joka jakaa tietoa edelleen
kasvattajille.
Ulkomuodollisesti Suomessa on monia korkeatasoisia koiria ja viennit maastamme muihin
maihin ovat viime aikoina yleistyneet. Metsästyskokeissa menestyneistä koirista suuri osa on
samaa sukulinjaa, josta on tullut myös neljä käyttövaliota, mutta muutama muunkin sukuinen
koira on korkeasti palkittu kokeissa.
Jotta walesinspringerspanielilla olisi tulevaisuutta myös jatkossa, on nyt aika asettaa
konkreettisia tavoitteita tulevaisuuden varalle sekä päättää keinoja, joilla näihin tavoitteisiin
päästäisiin. Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on alku tälle pitkäjänteiselle työlle.
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2. Rodun tausta
2.1 Rodun historia ja kehitys Iso-Britanniassa
Rodun varhaishistoriaa
Spanielityyppisiä koiria on ollut eri puolilla Eurooppaa vuosisatojen ajan. Iso-Britanniaan
spanielien uskotaan tulleen keskiajalla Länsi-Euroopasta tai joidenkin uskomusten mukaan
Espanjasta. Toiset teoriat tukevat ranskalaista alkuperää. Setteri- ja spanielityyppisten koirien
uskotaan kehittyneen avuksi keskiajalla suosittuun haukan kanssa metsästykseen.
Termiä ”spanieli” käytetään ensi kertaa todistettavasti kirjallisuudessa 1300-luvun
loppupuolella Chaucerin runossa "The Canterbury Tales". 1400-luvun alkupuolella ranskasta
englanniksi käännetyssä Gaston de Foix'in koirista kirjoitetussa teoksessa mainitaan myös
spanielit. Viittaus punavalkoiseen väriin löytyy Dr. Caiuksen 1576 englanniksi julkaistusta
teoksesta "Of English Dogges - Englantilaisista Koirista". Lainauksessa kerrotaan
spanieleista, joiden turkit ovat pääasiassa valkoisia ja jos niissä on laikkuja, ne ovat
yleisimmin punaisia. Taiteessa punavalkoisia, eri kokoisia spanieleita on kuvattu Tudorin
ajoista (1485-1603) lähtien. Walesissa rodusta käytettiin nimeä "tarfgi" (englanninkielinen
vastine ”starter”), joka viittaa suoraan käyttötarkoitukseen eli ylösajoon. Rotu tunnettiin pitkään
walesincockerina.
A. T. Williams oli suurena vaikuttajana, että Kennelklubi hyväksyi walesinspringerspanielin
omaksi rodukseen vuonna 1902. Mr. Williamsin perheessä näitä koiria oli käytetty
metsästykseen hänen isoisänsä ajoista lähtien eli 1700-luvun loppupuolelta. Muita merkittäviä
rodun harrastajia Walesissa olivat mm. eversti Blandy-Jenkins ja Sir John T. D. Llewelyn.
Ennen vuotta 1902 spanielit jaoteltiin painon mukaan: alle 25 paunaa (n. 12 kg) painavat
olivat cockereita ja painavimpia kutsuttiin yleisnimityksellä "fields". Helmikuussa 1902
1, 2,3, 4
Kennelklubi hyväksyi englannin- ja walesinspringerspanielit omiksi erillisiksi roduikseen.

1900-luvun alku
A. T. Williams kirjoitti walesinspringerspanielista lukuisia artikkeleita Kennel Gazetteen rodun
virallisen hyväksymisen jälkeen. Näissä artikkeleissa Mr. Williams kirjoitti erityisesti rodun
käyttöominaisuuksien säilyttämisen puolesta. Hänen perheessään oli yleisesti metsästetty
kymmenen tai kahdentoista koiran tiimillä. Riistana oli pääasiassa lehtokurppa. Maasto, jossa
koiria käytettiin, oli erityisen tiheäkasvuista ja vaikeakulkuista. Tällaisissa olosuhteissa koiran
tuli olla rohkea, kestävä ja aktiivinen. Sen tuli myös kestää työskentelyä päivästä toiseen. Mr.
Williams kuvaili omia koiriaan seuraavasti; ne ovat nopeita, iloisia työskentelijöitä. Ne
kohtaavat rohkeasti vaikeammankin maaston, niillä on harvinaisen tarkka nenä ja erityinen
kestävyys työssä.
Rodun virallisen hyväksymisen jälkeen näyttelykäynnit olivat vähäisiä. Olihan suurelle osalle
rodun kasvattajista koiranäyttelymaailma täysin vierasta. Rotu kuitenkin herätti mielenkiintoa
uusien harrastajien keskuudessa ja pikku hiljaa levisi Walesista myös muualle Brittein saarille.
Suurin näyttelytähti oli aluksi walesincockeriksi rekisteröity A. T. Williamsin omistama uros
Corrin, joka omasi ilmeisesti myös erinomaiset käyttöominaisuudet. Pian hyväksymisen
jälkeen perustettiin oma rotuyhdistys The Welsh Spaniel Club, jonka sihteerinä toimi Mrs H. D.
Greene (kennel Longmynd). Hänen kaksi valiokoiraansa (Longmynd Megan ja Longmynd
Calon Fach) on kuvattu tunnetussa Maud Earlin maalauksessa. Ensimmäinen maailmansota
keskeytti valitettavasti rodun lupaavan kehityksen ja mm. Mrs Greene lopetutti kaikki koiransa
ruoan puutteen vuoksi. Tämä oli suuri menetys, koska hänen koiransa olivat erittäin
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rotutyypillisiä.
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Sotien välinen aika
Rotu saatiin elvytettyä muutamien kasvattajien toimesta sodan jälkeen. Vuonna 1923
perustettiin the Welsh Springer Spaniel Club, jonka johdossa toimi eversti Downes Powell
(kennel O'Matherne). Samana vuonna järjestettiin ensimmäiset metsästyskokeet klubin
toimesta. Näyttelykäyntien määrä kasvoi tasaisesti ja vuonna 1925 ylitettiin rekisteröinneissä
ensimmäistä kertaa sadan raja, kun rekisteröintimäärä oli 127. 1930-luvulla rotu sai uuden
merkittävän vaikuttajan, kun Harold Newman (kennel Pencelli) aloitti yli 50 vuotta kestäneen
kasvatustyönsä.

Toinen maailmansota
Eversti Downes Powell pyysi Harold Newmania jatkamaan kasvatustyötään sodan aikana,
jotta rotu saataisiin säilytettyä. Muita kasvattajia olivat Mrs Mayall (kennel Rockhill) ja Mr Hal
Leopard (kennel Rushbrooke). Cliff Payne (kennel Tregwillym) hankki sodan aikaan useita
walesinspringereitä aloittaen merkittävän kasvattajanuransa rodun parissa.

Sodan jälkeen
1946 the Welsh Springer Spaniel Club elvytettiin toimintaan. Rodun tilanne oli huomattavasti
parempi kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Näyttelytoiminta käynnistyi myös
uudelleen ja niissä oli myös omat luokkansa walesinspringerspanieleille. Suuria
näyttelyvoittajia olivat Harold Newmanin Sh Ch Dewi Sant ja T. H. Morganin Sh Ch Dere
Damsel, joista ensimmäisenä mainittu on vaikuttanut rodun kehitykseen merkittävänä
siitosuroksena. Metsästyskokeita ei sodan jälkeen järjestetty, koska oli puutetta riistasta ja
sopivista maastoista. Kuitenkin valtaosa klubin jäsenistä oli kiinnostunut pelkästään
käyttöpuolesta. Kasvattajista mainittakoon edellä mainittujen lisäksi Miss D. H. Ellis (kennel
Downland), joka aloitti Harold Newmanin avustuksella.

1950- ja 60-luvut
Vuonna 1950 Miss Ellis teki rodun historiaa matkustamalla viiden walesinspringerspanielin
kanssa Yhdysvaltoihin. Siellä hän osallistui koirineen useaan näyttelyyn ja myi sitten koirat
sinne. Tapaus herätti suurta kiinnostusta ja keräsi julkisuutta.
Näyttelykäynnit lisääntyivät edelleen, mutta huolta herätti vähäinen kiinnostus rodun
harrastajien keskuudessa käyttökokeisiin. 50- ja 60-lukujen taitekohdan näyttelytähtiin lukeutui
Cliff Paynen Ch Statesman of Tregwillym, jota käytettiin paljon siitokseen. Uusia rotuun
suuresti vaikuttaneita kasvattajia olivat tältä ajalta Frank Hart (kennel Denethorp), Ann West
(kennel Linkhill), Dr Esther Rickards (kennel Tarbay), Dorothy Morris (kennel Stokecourt), Ken
Burgess (kennel Plattburn) ja Anne Walton (kennel Hillpark). Walesinspringerspanielien
rekisteröintimäärät kohosivat tasaisesti lähennellen 60-luvun lopulla neljääsataa.

1970-luvusta nykypäivään
Vuonna 1970 the Welsh Springer Spaniel Club järjesti ensimmäisen Open Show:n ja
Championship Show:n. 70-luvulla kasvatustyönsä aloittivat Noel ja Dodo Hunton Morgan
Dalati-kennelnimellä. Useat heidän kasvattinsa vaikuttivat rodun kehitykseen merkittävällä
tavalla. Muita mainittavia rotuun vaikuttaneita olivat Ken Burgessin Plattburn-, Harold
Newmanin Pencelli- ja Cliff Paynen Tregwillym-koirat. Muita merkittäviä kasvattajia olivat
Gordon Pattinson (kennel Tidemarsh) ja Barbara Ordish (kennel Goldsprings). 70-luvulla
walesinspringerspanielit saavuttivat suosiota mainoksissa, korteissa, kalentereissa ja
postimerkeissä.
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80-luvulla suosio jatkoi kasvuaan ja vuosikymmenen lopulla rekisteröinnit saavuttivat 800:n
merkkipaalun. Rodun kasvattajat alkoivat enenevissä määrin osoittaa mielenkiintoa
käyttöpuoleen. Vuonna 1983 järjestettiin 23 vuoden tauon jälkeen the Welsh Springer Spaniel
Clubin omat metsästyskokeet (Field Trial). Osallistujamäärät käyttöpuolen kokeisiin kasvoivat.
Menestyneitä nimiä kasvattajien puolella olivat mm. Kath ja Len Morgan (Cwrt Afon), John
Thirlwell (Ferndel), Gill Tully (Highclare), Julie Revill (Julita), Frank Whyte (Kazval), Christine
McDonald (Northey), Doreen Gately (Russethill), Mansel ja Avril Young (Wainfelin), John ja
Joy Hartley (Weslave) ja Ken ja Del Spate (Delkens). 80-luvulla mainetta niitti siitosuroksena
1345
Sh Ch Dalati Sioni. Tämä nimi löytyy myös useimpien suomalaisten koirien sukutaulusta.
1980-luvun lopun huippurekisteröintimääristä on tultu alaspäin. 1990- ja 2000- luvuilla
rekisteröintejä on 400-500. Nykypäivänä walesinspringerspanieli on Iso-Britanniassa
monipuolinen ja monikäyttöinen harrastuskoira, unohtamatta sen tärkeää roolia
perheenjäsenenä.

2.2 Rodun historia Suomessa
Pohjoismaiden ensimmäiset walesinspringerspanielit tulivat Ruotsiin 1963, jolloin Marianne
Ahrenback-Hermelin, kennel Mustela, tuotti Englannista N&DK Mva Linkhill Five To Onenimisen nartun ja uroksen nimeltä Gay Boy of Tregwillym. Näistä kahdesta tuli Ruotsin
ensimmäisen walesinspringeripentueen vanhemmat ja tähän pentueeseen kuuluivat mm.
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Kans&Pohj Mva Mustela F Titania, Mustela F Tirana ja Mustela F Tizian.
Vuonna 1967 Misse Puolakkainen, kennel of Skyway, toi Ruotsista pentuesisarukset Mustela
T Pomperipossa ja Mustela T Pompadour (Plattburn Pimlico - Mustela F Tirana).
Pomperipossa ja Pompadour olivat ulkomuodoltaan tyypillisiä, kestäviä ja iloisia
walesinspringereitä, joista myöhemmin tuli kansainvälisiä muotovalioita. Mikä onnekkainta ne
osoittautuivat myös erinomaisiksi periyttäjiksi jääden koko Suomen
walesinspringerspanielikannan kantakoiriksi. Ensimmäiset suomalaiset
walesinspringerspanielin pennut syntyivät vuonna 1968 of Skyway-kennelissä, jolloin
Pomperipossa ja Pompadour astutettiin ruotsalaisuroksilla Mustela F Tizian sekä Maroon
Jonathan. Näistä ensimmäisistä pennuista Suomen muotovalioksi tulivat of Skyway Peggy,
Pansy sekä Puppet, josta tuli tunnetun ulkomuototuomarin Eero Santalan omistaman Gritty'skennelin kantaemo.
Kiinnostus rotua kohtaan lisääntyi, vaikkakin pentuja syntyi harvoin. Vuonna 1968 rekisteröitiin
15, v-69 11, v-70 jo 38 yksilöä. Vaikeutena oli jalostusmateriaalin puuttuminen Suomesta,
niinpä vuonna 1969 Misse Puolakkainen tuotti Englannista kaksi urosta, Nobleman of
Tregwillym ja Ambassador of Tregwillym, sekä yhden nartun Golden Charm of Tregwillym.
Vakava työ rodun parissa oli alkanut.
1970-luvun alussa Tuulikki ja Reino Mäkitalo perustivat Sinsir-kennelin, jonka kantanartuksi
tuli Ruotsista tuotettu narttu Fin Mva Lundkullas Liv, jolla oli vahva Brent-tausta Hedley
Perkinsin kennelistä. Myöhemmin maahan tuotiin tämän kennelin toimesta myös uros Brad
Brent ja narttu Kans&Fin Mva Hillpark Cleopatra. Ensimmäinen Suomen muotovalion arvon
saavuttanut suomalaissyntyinen walesinspringerspanieli oli Fin Mva Lucas April. Suurimman
työn Suomessa rodun puolesta sen esille tuomiseksi ja pysyväksi ilmiöksi saattamiseksi
ovatkin tehneet kennelit of Skyway, Lucas, Sinsir ja Gritty's.
1975 maahan tuotiin Misse Puolakkaisen toimesta Iso-Britanniasta uros Kans&Fin&N Mva V76, -77, -79 Dalati Dyma Fi, joka jätti jälkeensä erinomaisia rotutyypillisiä ja menestyneitä
jälkeläisiä. Tämän jälkeen maahan tuotiin useita koiria Iso-Britanniasta ja Ruotsista.
Mainittakoon näistä mm. Kans Mva Dalati Helgi, Kans Mva Pencelli Hapus, Pencelli Proceed,
Kans&Fin&N Mva Hillpark Robin Goodfellow, Kans Mva Envoy, Kans Mva Clumbrolds Red
Star sekä Kans Mva Clumbrolds Purpurdöd.
Vuonna 1977 perusti Tiina Mattila Rwyn-kennelin, jonka kantanarttuna toimi Kans&Fin&N Mva
Fin Tva Gritty's Lily. Tiina Mattilan menestyksekäs kasvatustyö jatkui aina 1990-luvun lopulle
saakka, ja hänen kasvattamansa koirat hallitsevat edelleen suurelta osin tämänkin päivän
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koirien sukutauluja. Tiina Mattilan kasvattamista koirista 70 on saavuttanut näyttelyissä
vähintäänkin sertin, valioita hän on kasvattanut kaiken kaikkiaan 50, ja lisäksi useita voittajia.
Yksi tämän kennelin menestyksekkäimmistä nartuista lienee ollut Ruotsista tuotu
Kans&Fin&N Mva PohjV-87 EuV-91 Clumbrolds Flitiga Lisa, jolla on ollut myös suuri vaikutus
rodun kehitykseen jälkeläistensä myötä.

Kans Mva Delkens Turul

1984 Marjo Jaakkolan maahan tuoma Multi Ch Delkens Turul oli aikansa suosituimpia
jalostusuroksia ja on jättänyt useita kotimaassa ja maailmalla menestyneitä jälkeläisiä. 80luvulla kasvatustyötään aloittelivat muun muassa seuraavat kennelit, jotka toimivat enemmän
tai vähemmän aktiivisesti rodun parissa yhä edelleen: Sprightly (Hannu ja Terttu Suonto,
nykyisin Terttu Suonto kasvattaa waleseja kennelnimellä Boniton), Rocbee (Sari Kauppinen),
Llawen (Sanna Varjus), Mawredd (Kirsti Väisänen-Hostikka), Sweetie-pie (Marja-Liisa
Tuominen), Lucky Moor (Pauli Huttunen, tytär Mirva Huttunen kasvattaa waleseja
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kennelnimellä Soniarus) ja Twist and (Erkka Suominen ja Tuija Virtanen).
Viime vuosina Marjo Jaakkolan Benton-kennel on myös merkittävästi vaikuttanut rotuumme
Suomessa, ja suomalaisten walesinspringereiden maineeseen maailmalla. Benton-koirat ovat
menestyneet näyttelyissä ympäri maailman. 1990-luvulla rotua alkoivat kasvattaa myös mm.
Benchmark (Anett ja Mariann Korpi), Dirlian (Maarit Ruotsalainen), Doniol (Mirka Saarentaus),
Eastfarm’s (Malin Carlsson), Milfeddyg (Liisa Kotisalo), Standard-Bearer (Suvianna
Virkkunen), Twitters (Gunda Theqvist) ja Wesper (Virpi Lakso) –kennelit, jotka ovat aktiivisia
myös nykyään.
90-luvulta alkaen rajojen avautuminen muualle Eurooppaan on tuonut mukanaan
kansainvälistymistä myös walesinspringerspanielien kasvatustyössä. Maastamme on viety eri
puolille Eurooppaa useita koiria ja tuominen on myös helpottunut. Jalostuspohjan
laajentamisen hyväksi tulisi tehdä yhä enemmän töitä. Suomalaiset walesinspringerspanielit
ovat niittäneet mainetta menestyksellään ulkomaisissa näyttelykehissä.
Rodun harrastajat kilpailevat yhä aktiivisemmin myös käyttöpuolen kokeissa, vaikka edelleen
käyttöpuoli jää näyttelyiden varjoon. Metsästyspuolelta on saatu viisi käyttövaliota ja usealla
muulla koiralla on hyviä tuloksia kokeista. Suomen käyttövalion arvon ovat saaneet That Way
Win Y Bangaw, sen jälkeläiset Amor ja Aki, jälkimmäisen poika That Way Wink Akimbo ja
Korpinotkon Ciccioline. Monipuolisena koirana walesinspringerspanieleita löytyy kisaamasta
agilityn, metsästyskoirien jäljestämiskokeiden ja tottelevaisuuskokeiden puolelta. Rodun roolia
perhekoirana ja metsästyskumppanina ei voi myöskään väheksyä. Pienimuotoisesti rotua
kasvattavien kenneleiden määrä on lisääntynyt viime vuosina, ja pentuja rekisteröidäänkin
nykyään noin 200 - 250 vuosittain.
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3. Järjestöorganisaatio ja sen historia
Springerspanielit ry:n perustava kokous pidettiin marraskuun 11. päivänä 1972. Yhdistys
merkittiin yhdistysrekisteriin 2.1.1973 numerolla 111974. Tämän jälkeen anottiin jäsenyyttä
Suomen Kennelliitto ry:een, Uudenmaan Kennelpiiri ry:een ja Suomen Spanieliliitto ry:een.
Kaksi ensiksi mainittua hyväksyi yhdistyksen välittömästi, Suomen Spanieliliitto
vuosikokouksessaan. 30.1.1973 jäsenmäärä oli 89, mutta heti vuoden alussa
springerspanielien omistajille lähetettyjen yhdistyksen synnystä kertovien kiertokirjeiden
ansioista jäsenmäärä oli joulukuun 31. päivä 1973 jo 358. Yhdistyksen ensimmäinen
puheenjohtaja oli Lars Ehrnrooth, varapuheenjohtaja Jaakko Puolakkainen, taloudenhoitaja
Orvo Kulo, hallituksen jäseninä Kaarlo Hanski, Anna-Liisa Kulo, Hannu Lydman, Eero
Santala, Juhani Sirén, Simo Syrilä ja Olli Tikka. Sihteerinä hallituksen ulkopuolelta toimi Misse
Puolakkainen. Heti ensimmäisenä toimintavuotena Springeri-lehti ilmestyi kuutena numerona.
Lisäksi yhdistyksen jäsenet saivat Suomen Spanieliliiton Spanieli-lehden. Yhdistys järjesti
ensimmäiset Springeripäivät 9-10.6.1973 Lappeenrannan lähellä Karhusjärven Erän majalla.
Viikonloppuna olivat saamassa opastusta näyttelyissä käymisessä ja kokeisiin
osallistumisesta 48 ihmistä ja 25 koiraa. Yhdistys järjesti myös yhteisen matkan Tukholman
näyttelyyn. Osallistujia oli 31 ja lisäksi 8 koiraa. Matka sujui hyvin ja koiratkin pärjäsivät. Jo
ensimmäisen toimintavuoden aikana oli havaittavissa springereiden määrän lisääntyminen
koiranäyttelyissä ja kokeissa, mikä voitiin laskea yhdistyksen ansioksi. Yhdistys järjestikin
ensimmäisen vuoden aikana kolme metsästyskoetta, yhden taipumuskokeen sekä kaksi
metsästyskoirien jäljestämiskoetta. Myös yhdistyksen oma jalostustoimikunta antoi
jalostusneuvontaa heti alusta alkaen.
Yhdistyksen toiminta jatkui vuosikymmenen hyvin samanlaisena, kunnes 1980-1990 lukujen
vaihteessa tapahtui pieni notkahdus niin toiminnassa kuin jäsenmäärissäkin. Toiminta lähti
kuitenkin uudelleen nousuun ja on tällä hetkellä hyvinkin vilkasta. Jalostustoimikunta
yhdistyksellä on ollut siis alusta alkaen koko ajan, alkuun eri toimikunta kuin silloisella
rotujärjestöllä Suomen Spanieliliitolla, mutta sitten vuosikaudet Springerspanielit ry:n
jalostustoimikunta toimi myös Suomen Spanieliliiton walesinspringerspanielien
jalostustoimikuntana. Nykyään Springerspanielit ry on rotujärjestö ja huolehtii näin ollen rodun
jalostuksesta. Yhdistys on järjestänyt oman erikoisnäyttelyn Karkussa vuodesta 2000 lähtien;
joka näyttelyssä rodut on arvostellut rodun kasvattaja rotujen kotimaasta. Nykyään vuosittain
järjestetään toistakymmentä spanielien metsästyskoetta tai vesilintukoetta, taipumuskokeita 2
–3 ja metsästyskoirien jäljestämiskokeita 2 – 3, joista yksi on yhdistyksen mestaruuskoe.
Lisäksi kilpaillaan yhdistyksen tottelevaisuusmestaruudesta ja agilitymestaruudesta. Agility-,
TOKO- ja tapakasvatuskursseja järjestetään usealla paikkakunnalla. Springeripäivät on saatu
elvytetty entistä ehompina henkiin muutamien vuosien tauon jälkeen. Nykyään leiri kestää
neljä päivää ja sisältää sekä korkealle tähtäävää koulutusta että vapaampaa koirien kanssa
puuhaamista. Rotukohtainen neuvottelu pyritään järjestämään vuosittain ja kasvattajapäivät
on järjestetty noin joka kolmas vuosi. MH-luonnekuvauksia on järjestetty vuodesta 2006
lähtien ja siihen osallistuminen on kasvussa.
Jäsenmäärä on ollut suurimmillaan 1980-luvun alkupuoliskolla esim. jäsenmäärä 31.12.1984
oli 1151 jäsentä. 31.12.2007 jäsenmäärä oli 821 kpl (vuonna 2006 766), jäsenmäärä onkin
tasaisesti kasvanut 2000-luvun. Jo 1970-luvun alussa saatiin rotua harrastavan yhdistyksen
oikeudet. Rotujärjestöksi Springerspanielit ry hyväksyttiin 17.5.2007.
Vuosittain järjestettävässä rotukohtaisessa neuvottelussa keskustellaan jalostustoimikunnan
kokoonpanosta. Jalostustoimikuntaan kuuluu yleensä neljästä kuuteen henkilöä. Samoin
siellä keskustellaan jalostuksen toimintaohjeesta ja siihen tehtävistä muutoksista.
Jalostustoimikunta valitaan yhdistyksen yleiskokouksessa useimmiten rotukohtaisesta
neuvottelusta saadun ehdotuksen pohjalta. Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena ja
hallitus lopullisesti päättää jalostuksen toimintaohjeen sisällön jalostustoimikunnalta saadun
8
ehdotuksen pohjalta.
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4. Nykytilanne
4.1 Populaation koko ja rakenne
4.1.1 Rekisteröinnit
Suomeen tuotiin vuonna 1967 kaksi narttua Ruotsista, jotka saivat molemmat pentueet
vuonna 1968, yhteensä 15 pentua. Jalostustyö lähti tästä maltillisesti käyntiin ja tuontikoirilla
oli suuri merkitys kannan laajentamiseen. 70-luvulla rekisteröinnit pysyivät alle sadassa,
kohoten alkupuolen 37:stä 93:en vuonna 1979. 80-luvulla ylitettiin sadan raja, mutta nousu oli
edelleen maltillista. Vuoden 1987 jälkeen rekisteröinnit ovat pysyneet vuosittain yli sadassa
vaihdellen 110:stä 195:teen. Vasta vuonna 2005 koettiin nousua kun määrä kasvoi 235:teen
ja 2007 saavutettiin uusi ennätys, 256 rekisteröintiä. Viimeisen kymmenen vuoden (19982007) aikana Suomessa on syntynyt 1948 walesinspringerspanielia. Määrä koostuu 334
9
pentueesta, jolloin keskimääräinen pentuekoko on ollut 5,8 pentua. Rodun suosion kasvuun
syynä lienevät walesinspringerspanieleiden näyttelymenestys, sopiva koko ja söpö ulkonäkö.
Tulisi kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota pentujen vanhempien laatukriteereihin etenkin
luonteen, käyttöominaisuuksien ja terveyden suhteen, jottei määrä korvaisi laatua.
Taulukko 1. Rekisteröintimäärien kehitys Suomessa vuosina 1987-2007.
Kotimaiset pentueet ja tuonnit. Lähde KoiraNet.
300
250
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100
50
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Taulukko 2. Vuosiyhteenveto 1997-2007. Lähde KoiraNet.
VUOSI
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Rekisteröinnit
140
156
172
161
180
196
172
204
235
243
256

Pentueita
24
27
28
25
27
34
31
37
42
44
39

Tuonteja
7
6
2
2
0
1
5
2
1
5
3

Kasvattajat
19
21
19
16
21
21
22
23
24
28
22

Isät
14
19
17
13
15
21
21
26
28
28
28

Emät
24
27
27
25
27
34
31
37
42
44
39

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kasvattajien määrä on vaihdellut vuosittain 15 ja
28 välillä. Suurin osa kasvattajista on rekisteröinyt vain yhden tai kaksi pentuetta vuosittain.
Yksi kasvattaja on viimeisten viiden vuoden aikana tuottanut 9-11 pentuetta vuodessa ja sitä
aiempinakin vuosina useita pentueita kunkin vuoden aikana.
Vuosien 1997-2007 rekisteröinneistä 34 kpl eli 1,6% on tuontikoiria. Suurin osa tuontikoirista
on tullut Ruotsista (25 kpl), kolme on tuotu rodun alkuperämaasta Iso-Britanniasta ja loput
9
Tanskasta (2 kpl), Ranskasta (2 kpl), Hollannista ja Australiasta.
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Taulukko 3. Kotimaiset pentueet 1968-2006 syntymävuoden mukaan.
Pentueita = pentueiden määrä kyseisenä vuotena
Pentuja = syntyneiden pentujen määrä
Isät = käytettyjen urosten lukumäärä
Emät = käytettyjen narttujen määrä
Tehollinen = tehollinen populaatio
Pentueita

Pentuja

Isät

Emät

Tehollinen

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2
1
4
7
8
9
11
10
7
11
7
13
8
19
18
25
14
16
18
26
17
19
25
21
20
28
27
22
25
26
26
26
25
26
34
31
37
42
44

15
7
37
61
56
73
76
76
45
83
54
93
51
121
115
164
88
97
98
160
110
131
158
114
145
165
154
134
127
141
152
156
160
175
195
195
189
228
238

2
1
2
3
5
5
6
6
5
7
6
10
6
14
10
13
9
12
11
13
11
15
17
17
14
18
15
18
18
16
20
16
14
14
21
23
25
25
28

2
1
4
7
8
8
11
10
7
11
7
13
8
19
18
24
14
15
18
26
17
19
25
21
20
28
27
22
25
26
26
25
25
26
34
31
37
42
44

4
2
5
8
12
12
16
15
12
17
13
23
14
32
26
34
22
27
27
35
27
34
40
38
33
44
39
40
42
40
45
39
36
36
52
53
60
63
68

2007

39

256

22

28

65

YHT

838

5131
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4.1.2 Tehollinen populaatio
Tehollinen populaatio kuvaa rodussa geenipohjan laajuutta. Se on niiden yksilöiden
lukumäärä, jotka siirtävät erilaisia geeniversioita eli alleeleja seuraavaan sukupolveen.
Perimän monimuotoisuuteen vaikuttaa se, mitä yksilöitä käytetään jalostukseen ja myös
käytön määrä. Pienessä populaatiossa on uhkana muuntelun häviäminen eli geenit
homotsygoituvat. Geenien kaksinkertaistuessa (homozygoituessa), kaksinkertaistuvat myös
vikoja ja sairauksia aiheuttavat perintötekijät. Populaation monimuotoisuuden vuoksi olisi
tärkeää, että mahdollisimman monia perusvaatimukset täyttäviä uroksia sekä narttuja
käytettäisiin jalostukseen tasaisesti. Näin jalostuspohjaa saataisiin laajenemaan.
Tehollinen populaatiokoko (Ne) lasketaan kaavalla:

Ne =

4 ⋅ Nm ⋅ Nf
Nm + Nf

Kaavassa Nm tarkoittaa jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärää ja Nf vastaavaa
narttujen lukumäärää. Kaavan avulla voidaan laskea walesinspringerspanielien tehollinen
populaatio sukupolven (4 vuotta) ajalle. Vuosina 2004-2007 jalostukseen käytettyjen urosten
lukumäärä oli 74 ja vastaavasti narttujen 110. Näin ollen
Ne = 4 ⋅ 74 ⋅ 110 ÷ (74 + 110) = 177 . Eli tehollinen populaatiokoko sukupolven ajalle olisi
10
177. Minimissään tehollisen populaation tulisi olla noin 200 koiraa.
Tällä kaavalla laskettu tehollinen populaatiokoko on ylioptimistinen arvio, sillä tämä
menetelmä antaa realistisen kuvan vain ideaalin populaation koosta. Ideaalissa populaatiossa
kaikilla yksilöillä on mahdollisuus pariutua keskenään (ei valintaa, satunnaisparitus) ja niillä on
suunnilleen sama määrä jälkeläisiä. Näin ei kuitenkaan tapahdu walesinspringerspanieleiden
ollessa kyseessä. Kaava ei myöskään ota huomioon koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita ja
näissä koirissa on paljon vanhempia ja niiden jälkeläisiä sekä useita sisaruksia ja
puolisisaruksia mukana. Koirien ollessa läheistä sukua keskenään tehollinen populaatiokoko
on todellisuudessa pienempi kuin kaava antaa olettaa.
Ruotsissa maataloustieteen tohtori Per-Erik Sundgren on vuonna 2000 tutkinut sikäläisten
walesinspringerspanieleiden sukusiitosastetta ja tehollista populaatioita, ja todennut tehollisen
populaation olevan noin 40, vaikka koiria rekisteröitiin 200-300 vuosittain. Tämä johtui
jalostuskoirien keskinäisistä sukulaisuussuhteista. Meilläkin 177 lienee äärimmäisen
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optimistinen luku ja todellisuus jää kauas tästä.
Lisäksi tärkeä mittari jalostuksen suunnalle on sukusiitosasteen kasvunopeus.
Kasvunopeus lasketaan kaavalla: 

ρF =

1
1
+
8 Nm 8 Nf

Nm on taas urosten lukumäärä ja Nf narttujen. 1 ÷ (8 ⋅ 74) + 1 ÷ (8 ⋅ 110) = 0,00282555 ,
mikä on prosentteina 0,28%. Tämä ylittää turvallisena pidetyn vuotuisen kasvurajan, joka on
määritelty 0,25%. Tätä nopeampi kasvu vastaa vaarallisen kapeaa jalostuspohjaa ja saa
aikaan rodun nopean degeneroitumisen. Rodussa sukusiitosasteen nousemiseen vaikuttavat
sekä historiallinen hitaasti kertynyt sukusiitos että uusi sisäsiitos eli lähisukulaisten paritus.
Historialliseen sukusiitokseen on vaikea tässä vaiheessa puuttua, mutta se ei onneksi olekaan
yhtä haitallista, koska mutaatiot ovat ajan kuluessa tuoneet sukulinjoihin uusia alleeleja, ja
luonnonvalinta on ehtinyt karsia haitallisia alleeleja pois. Sen sijaan uutta sisäsiitosta tulisi
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karttaa mahdollisuuksien mukaan. Sukusiitostaantumalle muita alttiimpia ovat elinvoimaan,
hedelmällisyyteen ja tautien vastustuskykyyn liittyvät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet
sanelevat nimittäin kannan elinkyvyn tulevaisuudessa. Sukusiitos sen sijaan ei aiheuta
taantumaa esimerkiksi rotutyyppiin, vaan usein sukusiitetyt yksilöt ovat hyvin samankaltaisia
12
ulkonäöltään.
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Taulukko 1. Sukusiitosprosentit, tehollinen populaatiokoko, pentuekoko, isoisät ja
isoäidit vuosina 1987-2007. Lähde KoiraNet.
VUOSI
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Sukusiitos%
2,87
3,37
2,39
3,98
4,00
3,69
2,25
3,59
3,87
1,68
1,92
2,35
3,74
3,27
2,22
2,83
2,03
2,10
2,92
3,48
2,21

Teh.populaatio Pentuekoko Isoisät
34
6,0
35
29
6,3
17
29
6,8
23
37
6,6
21
40
5,6
28
32
6,8
30
44
6,0
33
38
6,0
35
46
5,9
38
40
5,2
40
35
5,5
35
45
5,6
39
42
6,1
29
34
6,4
28
39
6,7
27
52
5,7
35
50
5,4
39
61
5,5
35
67
5,6
37
68
5,4
52
65
6,5
46

Isoäidit
41
24
29
30
36
35
43
41
44
45
42
48
37
33
35
42
46
49
47
61
61

Koiranetin avulla laskettavat sukusiitosasteet antavat todellisuudessa turhan alhaisen
tuloksen, koska ohjelmassa ei oteta huomioon ulkomaisten koirien sukutauluja tarpeeksi
pitkälle eikä ohjelma ymmärrä kahdella eri rekisterinumerolla (esim. Suomen ja Ruotsin
koirarekisteriin) rekisteröityä koiraa samaksi yksilöksi. Eli todellisuudessa tilanne lienee yllä
esitettyä huonompi ja sisäsiitosasteet selvästi suurempia.
Sukusiitosasteen tulisi Sundgrenin mukaan laskea waleseilla pikaisesti alle 2,5% ja mielellään
vielä alemmaksi, koska jo 1-2% sukusiitosastetta voidaan pitää haitallisena. Sukusiitosasteen
nousu on jo todistettavasti pienentänyt pentuekokoja Ruotsissa ja tuo mukanaan myös
hedelmällisyyshäiriöitä, laskenutta immuunipuolustusta ja sairauksien yleistymistä. Muuntelun
turvaaminen on siis olennaista rodun elinvoiman ja jalostettavuuden säilyttämiseksi. Meilläkin
on useana vuonna nähtävissä, että jopa puutteellisilla tiedoilla laskettuna rodun sukusiitosaste
13,11
nousee reilusti yli kolmen prosentin.
Yleisesti suositellaan, etteivät yksittäiset sukusiitosprosentitkaan nousisi yli 6,25%:n
(serkusparitus). Suomessa vuosina 2005-2007 sukusiitosasteeltaan tämän ylittäviä
yhdistelmiä tehtiin 14 kappaletta, joka vastaa 11% kaikista pentueista. Suurimmillaan
sisäsiitosaste oli isä-tytär yhdistelmässä, jonka seitsemän polven sukusiitosaste oli 25,39%
(69% suvusta tiedossa). Tällä hetkellä jalostustoimikunta suosittelee, ettei tehtäisi yhdistelmiä,
joissa sukusiitosaste kohoaisi yli 5% kuudelta polvelta laskettuna.
Tehollinen populaatiokoko on näennäisesti pikku hiljaa kasvanut, vaikka isoisä ja isoäiti
määrissä ei ole ollut huomattavaa nousua. Tämä selittynee sillä, että useat saman sukuiset
koirat lisääntyvät. On kuitenkin pienempi paha, että jalostukseen käytetään yhden ja saman
koiran sijasta myös sisaruksia ja puolisisaruksia. Tehollinen populaatiokoko ja
sukusiitosprosentti eivät kerro koko totuutta rodun geenipohjan laajuudesta, vaan on syytä
tarkastella lähemmin käytettyjen jalostusyksilöiden vaikutusta ja käytön määrää.
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4.1.3 Käytetyimmät urokset
Rodun tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että koko rodun käyttökelpoinen materiaali
hyödynnettäisiin mahdollisimman tarkoin ja tasaisesti. Ei saisi ylikäyttää tiettyjä linjoja tai nk.
siitosmatadoriuroksia. Riskinä voidaan pitää jo yli 3-5%:n jälkeläismäärää samalta urokselta
yhden koirasukupolven aikana (eli walesinspringereillä 50 yksilön jälkeläismäärä vastaa jo yli
5%:a). Geneettisen muuntelun turvaaminen on olennaista rodun elinvoiman ja
jalostettavuuden säilyttämiseksi. Jatkettu sukusiitos johtaakin usein sellaisin ongelmiin kuin
lisääntymisvaikeudet, pienet pentueet, pentukuolleisuus, epilepsia tai epämääräinen
14
elinvoiman heikkeneminen. Tätä ilmiötä kutsutaan sisäsiitosdepressioksi.
Yksi jalostuksen tärkeimmistä tavoitteista tulee olla sairaiden ja perinnöllisiä vikoja omaavien
sekä luonteeltaan epätyypillisten koirien lukumäärän vähentäminen. Jos urosta käytetään
lyhyen ajan kuluessa usealle nartulle, uroksen geenit leviävät laajalle ennen kuin saadaan
mitään käsitystä uroksen periyttämistä ominaisuuksista. Mahdollisesti sairastuvat jälkeläiset
ovat jo vanhempia sairastuessaan ja siihen mennessä niiden isää on voitu käyttää jo
runsaasti.

Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta nähdään, että lähes kaikki 20 käytetyintä urosta ovat
ylittäneet liikakäytön rajan ja tuottaneet yli 50 jälkeläistä. Tutkittaessa niiden vanhempia
voidaan todeta, että niistä löytyy muutama isä-poika pari sekä puolisisarukset. Tuntuu olevan
aivan liian tavallista, että jostakusta uroksesta tulee ns. muotiuros, joka saa populaatioon
nähden liikaa pentueita. Kaikilla kahdellakymmenellä uroksella ylittyy 3% raja sukupolvea
kohti, jota voidaan jo pitää haitallisena. Tosin näistä muutama on uros on sittemmin lähes
hävinnyt sukutauluista, koska niiden jälkeläisiä ei ole vastaavasti käytetty. Esimerkiksi
Cescicaljalla on jälkeläisiä toisessa polvessa vain 16 ja kolmannessa polvessa enää 6
kappaletta.
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Jalostukseen käytettyjä uroksia ajalta 1988-4/2008
Jalostustilasto Koiranetistä, josta esitetty 20 eniten käytettyä urosta. Huomioitavaa, että urosten
käyttöprosentti on samalta ajalta (eli neljältä koirasukupolvelta yhden sijaan). Näin ollen kaikki 1,25 %osuuden ylittävät koirat ovat tuottaneet turhan paljon jälkeläisiä. Tuontikoirat on merkitty tähdellä (*).
Uros

pentueita Pentuja %-osuus
3,28%

Kumulat.
%
3%

Pentueita Pentuja
yhteensä yhteensä
24
146

Delkens Turul *

18

109

Hammalgårdens Don’t Forget
Me * (Merry One’s Number One –

13

84

2,52%

6%

13

84

Don’s Fly Me To The Moon*

13

76

2,28%

8%

13

76

Rocbee Jonathan

11

75

2,25%

10%

12

78

Benton Everybody Duck

12

74

2,22%

13%

12

74

Llawen Gopher

13

70

2,10%

15%

12

70

Rocbee Ursus

10

69

2,07%

17%

10

69

Hillapark Roller Coaster *

10

66

1,98%

19%

10

66

Rocbee Niles Smiles

12

65

1,95%

21%

12

65

Cleavehill Rhyader *

9

59

1,77%

22%

10

60

Northey Wyman *

8

54

1,62%

24%

8

54

Cit z Dacickeho Haje *

7

53

1,59%

26%

7

53

Rwyn Napoletano

8

51

1,53%

27%

8

51

Rocbee Running Robert

8

50

1,50%

29%

8

50

9

49

1,47%

30%

9

49

Don’s On Track *

9

47

1,41%

32%

9

47

Cescicalja

5

46

1,38%

33%

5

46

Amitywill’s Tuneful Fox

5

41

1,23%

34%

5

41

Highclare Finlandia *

7

41

1,23%

35%

7

41

Sweetie-pie Famoso

7

41

1,23%

37%

7

41

(Delkens Penniko – Delkens Teralea)

Hammalgårdens Lucky Little Love)

(Weslave Wild Card – Hillcroft’s
Honeymoon at Don’s)
(Clumbrolds Purpurdöd – Sprightly
Ruby Red)
(Mandeville Roger Ribbons – Don’s
Take Off To Benton)
(Rwyn Zorbas – Engwell’s Tales In
Red)
(Hammalgårdens Don’t Forget Me –
Hammalgårdens Sweet And Sour)
(Mapleby Cutty Sark – Hillpark Frolic)
(Llawen Gopher – Rocbee Dolly
Parton)

(Kazval Bandito – Cleavehill I’ym
Olwen)
(Dalati Sioni – Northey Stormcloud)
(Zoro Jifex – Bara z Dacickeho
Haje)
(Rwyn Xavier – Rwyn Galloise)
(Rocbee Private Soldier – Rocbee
Dolly Parton)
Uro Jifex *
(Lucky Leicester of the Half House –
Ellen Jifex)
(Don’s Thunderstorm – Beredane
The Winter Breeze)
(Brent Rhys – That Way Win Engyl)
(Delkens Turul – Amitywill’s Royal
Trinket)
(Weslave Weeping Willow – Delkens
Tamble)
(Aki – Sweetie-pie Diana)
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20 käytetyintä urosta laskennallisen sukupolven (5-vuotta) ajalta 2003-2007.
Tummennetuilla nimillä pentujen osuus nousee yli 5%, jota pidetään ehdottomana ylärajana.
(Sulkeissa uroksen pentueiden ja jälkeläisten kokonaismäärät 1988-2007) Lähde KoiraNet.
Uros
Hammalgårdens
Don’t Forget Me
Don’s Fly Me To
The Moon

Isä
Merry One’s
Number One
Weslave Wild
Card

Hammalgårdens
Don’t Forget Me
Benton Lookin’For Don’s TT
Duck
Twitters
Don’s
Blackberry
Thoroughbred
Boniton High
Rocbee Silvery
Hopes
Moon
Rocbee Ultra
Hammalgårdens
Speedy
Don’t Forget Me
Rocbee King Of
Hillpark Roller
The Hill
Coaster
Doniol He Has
Llawen Gopher
The Star
Milfeddyg Diaros Amityvill’s Xylitol
Rocbee Ursus

Sweetie-Pie
Famoso
Benton
Everybody Duck
Twigle Infinity
Hammalgårdens
Collin Collection
Rocbee Running
Robert
Rocbee Niles
Smiles
Standard-Bearer
Neptunus
Eastfarm’s Flying
Daemon
Benton Olympic
Gold
Kastalian TicketyPoo

Emä
Pentueita
13
Hammalgårdens
Lucky Little Love
13
Hillcroft’s
Honeymoon at
Don’s
10
Hammalgårdens
Sweet And Sour
6
Benton Garden
Party
5
North Mai’den’s
Anastasia
5
Boniton De Luxe

Pentuja
84

Prosenttiosuus
7,68

76

6,95

69

6,31

37

3,38

35

3,20

34

3,11

Hammalgårdens
Sweet And Sour
Apris Carmen

5

33

3,02

5

30

2,74

Rwyn Lily Of The
Valley
Milfeddyg
Bendith
Aki
Sweetie-pie
Diana
Mandeville
Don’s Take Off
Roger Ribbons
To Benton
Rocbee Running Rocbee Gift To
Robert
Slave
Kazval Call
Hammalgårdens
Collect
Ain’t She Sweet
Rocbee Private
Rocbee Dolly
Soldier
Parton
Llawen Gopher
Rocbee Dolly
Parton
Uro Jifex
Twist And Flirt

4

26

2,38

Cleavehill Robin
Hoods Bay
Arkview Moon
Stroller
Llawen Gopher

Eastfarm’s
Deeply In Love
Benton Garden
Party
Hammalgårdens
Ferris-Wheel

6 (7)

25 (30)

2,29

4 (7)

24 (41)

2,19

4 (12)

23 (74)

2,10

3

23

2,10

6

22

2,01

4 (8)

20 (50)

1,83

4 (12)

20 (65)

1,83

3 (5)

18 (30)

1,65

2

16

1,46

3

16

1,46

4

16

1,46

Monia uroksia on käytetty viime vuosinakin niin paljon, että ne ylittävät turvallisena pidetyt
rajat. Yllä mainituista uroksista peräti seitsemän ylittää 3% rajan ja niistä kolme vieläpä 5%:n
rajankin. Jos tarkastellaan urosten kokonaiskäyttöä, ylittää myös neljä muuta sallitut rajat.
Toisin sanoen viime vuosien aikana on käytetty 11 urosta liikaa rekisteröinteihin nähden.
Useat käytetyimmistä uroksista ovat vieläpä sukua keskenään. Useampaan kertaan esiintyvät
koirat on merkitty taulukkoon samalla värillä.
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Nimi

Jälkeläi Pentueet
set
(kpl)
(kpl)

Pentue Aikaväli
koko
keskim.

Jalostukse
en käytetyt
jälkeläiset:
Nartut (kpl)

%-osuus
aikavälillä
rekisteröidyistä wss

7

Jalostukse
en käytetyt
jälkeläiset:
Urokset
(kpl)
3

Hammalgårdens
Don’t Forget Me

84

13

6,5

20032007

Cleavehill Rhyader

60

10

6,0

19992002

7

1

8,7%

Benton Everybody
Duck

74

12

6,2

20002006

7

5

5,3%

Don’s Fly Me To The
Moon

76

13

5,8

20032006

9

0

8,9%

Rocbee Niles Smiles

65

12

5,4

19992006

1

5

3,6%

Rocbee Ursus

69

10

6,9

20062007

0

0

14,0%

Highclare Finlandia

41

7

5,9

19921994

4

1

8,8%

Don’s On Track

47

9

5,2

19951998

6

1

8,5%

Uro Jifex

49

9

5,4

19931997

2

6

6,8%

Rwyn Napoletano

51

8

6,4

19952001

0

4

4,9%

Cit z Dacickeho Haje

53

7

7,6

19982002

6

3

6,3%

Northey Wyman

54

8

6,8

19912002

5

1

3,0%

Llawen Gopher

70

13

5,4

19932003

7

10

4,0%

Rocbee Running
Robert

50

8

6,3

20012004

3

4

6,6%

(Merry One’s Number
One – Hammalgårdens
Lucky Little Love)
(Kazval Bandito –
Cleavehill I’ym Olwen)

(Mandeville Roger
Ribbons – Don’s Take Off
To Benton)

(Weslave Wild Card –
Hillcroft’s Honeymoon at
Don’s)
(Llawen Gopher –
Rocbee Dolly Parton)

(Hammalgårdens Don’t
Forget Me –
Hammalgårdens Sweet
And Sour)
(Weslave Weeping Willow
– Delkens Tamble)
(Don’s Thunderstorm –
Beredane The Winter
Breeze)
(Lucky Leicester of the
Half House – Ellen Jifex)
(Rwyn Xavier – Rwyn
Galloise)
(Zoro Jifex – Bara z
Dacickeho Haje)

(Dalati Sioni – Northey
Stormcloud)
(Rwyn Zorbas – Engwell’s
Tales In Red)

(Rocbee Private Soldier –
Rocbee Dolly Parton)

7,6%

Suoritettu jalostusvalinta on kokonaisuudessaan liian ankaraa näyttelymeriittien suhteen.
Osaa uroksista tosin tunnutaan käyttävän lähinnä siitä syystä, että ne ovat helposti saatavilla.
Vuosina 1995-2002 on rekisteröity 620 walesiurosta, joista vain 60 koiraa eli 9,7% uroksista
on käytetty jalostukseen. Jalostukseen käytetyistä uroksista peräti 40 eli kaksi kolmasosaa oli
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muotovaliota ja lopuistakin 10 oli palkittu vähintään sertifikaatilla näyttelyissä. Tällä tavalla
karsien hukataan suuri määrä geneettistä vaihtelua, koskapa yli 90% kaikista syntyneistä
uroksista ei koskaan jatka sukua. Lisäksi monet näistä käytetyistä uroksista ovat vielä sukua
keskenään. Karsintaa tulisi ulkomuodon osalta lieventää ottamalla käyttöön enemmän
rotumääritelmän kriteerit täyttäviä terveitä ja hyväluonteisia koiria mahdollisimman monesta
eri sukuhaarasta.
Tehollisen populaation kannalta käytettyjen urosten määrä on äärimmäisen merkittävä.
Mahdollisimman monta urosta tulisikin saada jalostuskäyttöön, jotta perinnöllinen vaihtelu
pysyisi mahdollisimman suurena. Jos käytetään harvoja uroksia ja nekin ovat vielä sukua
toisilleen, kapenee perinnöllinen muuntelu jyrkästi jokaisen sukupolven kohdalla. Olisikin
tärkeää, että mahdollisimman monta urosta osallistuisi näyttelyihin ja kokeisiin sekä
terveystarkastuksiin.

4.1.4 Isoisät ja isoäidit
Koko populaation jalostuksen kannalta on syytä tarkastella vielä isoisä- ja isoäiti-tilastoja.
Yksilön käyttö ja jälkeläismäärät eivät välttämättä kerro sen merkityksestä koko populaatioon.
Vaikka jollakin yksilöllä olisi pieni määrä jälkeläisiä, mutta jos näitä on käytetty paljon
jalostukseen, voi kyseisen yksilön vaikutus olla merkittävä populaation rakenteeseen.
Ihanteellinen tilanne olisi jos isoisä- ja isoäiti-tilastoja kuvaava käyrä olisi mahdollisimman
tasainen. Piikit käyrässä kuvaavat jonkin yksilön liiallista käyttöä. Per-Erik Sundgrenin mukaan
200-300 koiran vuosittaisilla rekisteröintimäärillä syntyy ongelmia perinnöllisen vaihtelun
säilyttämisessä, jos yksittäisen koiran annetaan tuottaa enemmän kuin 50 jälkeläistä tai 100
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lastenlasta. Näissä isoisä- ja isoäititilastoissa yhdeksällä uroksella on yli 50 jälkeläistä ja
yhtä monen koiran jälkeläismäärä toisessakin polvessa nousee kohtuuttoman korkeaksi. Näitä
lukuja tarkastellessa voidaan huomata erityisesti Llawen Gopherin lastenlasten määrän
nousevan todella suureksi (270), jolloin se vastaa neljäsosaa viiden vuoden rekisteröinneistä.
Tilanne siis vastaa sitä, että neljäsosalla yhden sukupolven koirista olisi sama isoisä. Ne ovat
siis puoliserkkuja keskenään. Todellisuudessa koiran jälkeläiset ja niiden jälkeläiset ovat
syntyneet toki pidemmän ajan kuluessa, mutta tämä ei määrää pienennä. Myös kahdella
muulla uroksella lastenlasten määrä nousevat todella korkeaksi ja nämä määrät lisääntyvät
yhä vuosi vuodelta, koska etenkin toisen jälkeläiset ovat vielä nuoria. Kaiken kaikkiaan
kymmenkunta urosta ja moni narttu ylittää turvallisena pidetyt lastenlasten määrät. Jonkin
yksilön osuuden noustessa korkealle, tulisi tämä huomioida tulevissa jalostusvalinnoissa.
Taulukko 1. Isoisä-tilasto 20-v, jossa ilmenee uroksen jälkeläismäärä ja määrä toisessa polvessa.
Lähde KoiraNet.
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Numero
taulukossa
1.

Uroksen nimi
Llawen Gopher

70

Jälkeläismäärä
toisessa polvessa
270

2.

Hammalgårdens Don’t Forget Me *

84

187

3.

Rwyn Lucky Luke

41

170

4.

Mandeville Roger Ribbons

35

122

5.

Hillpark Roller Coaster *

66

116

6.

Benton Everybody Duck

74

110

7.

Rocbee Niles Smiles

65

109

8.

Rocbee Private Soldier

26

107

9.

Don’s On Track *

47

100

10.

Uro Jifex *

49

99

11.

Rocbee Running Robert

50

97

12.

Cit Z Dacickeho Haje *

53

89

13.

Cleavehill Rhyader *

60

89

14.

Aki

28

86

15.

Hammalgårdens In Your Dreams *

27

79

16.

Amityvill’s Xylitol

23

72

17.

Rwyn Napoletano

51

66

18.

Rwyn Netted

27

63

19.

Rwyn Vintage Year

14

59

20.

Highclare Findlandia *

41

56

(Rwyn Zorbas – Engwell’s Tales In Red)
(Merry One’s Number One –
Hammalgårdens Lucky Little Love)
(Rwyn Vintage Year – Rwyn Notre Dame)
(Delkens Turul – Russethill Rosemeryn)
(Mapleby Cutty Sark – Hillpark Frolic)
(Mandeville Roger Ribbons – Don’s Take Off
To Benton)
(Llawen Gopher – Rocbee Dolly Parton)
(Amitywill’s Tuneful Fox – Rocbee Made In
Gruvsta)
(Don’s Thunderstorm – Beredane The Winter
Breeze)
(Lucky Leicester of the Half House – Ellen
Jifex)
(Rocbee Private Soldier – Rocbee Dolly
Parton)
(Zoro Jifex – Bara z Dacickeho Haje)
(Kazval Bandito – Cleavehill I’ym Olwen)
(That Way Win Y Bangaw – That Way Wine
Rhudd)
(Inu-Goya Ferrymaster – Pamick’s Ten-APenny)
(Rwyn Xavier – Amityvill’s Welsh Gift)
(Rwyn Xavier – Rwyn Galloise)
(Rwyn Xavier – Rwyn Galloise)
(Hammalgårdens Pennies In My Pockets –
Weslave Wild Saffron)
(Weslave Weeping Willow – Delkens
Tamble)

Jälkeläismäärä
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Taulukko 2. Isoäiti-tilasto 20-v, jossa ilmenee nartun jälkeläismäärä ja määrä toisessa polvessa.
Lähde KoiraNet.
120
100
80
60

Jälkeläism äärä

40

Määrä toisessa polvessa
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0
1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

15.

19.

Numero
taulukossa
1.

Hammalgårdens Sweet And Sour *

13

Jälkeläismäärä toisessa
polvessa
119

2.

Don’s Take Off To Benton *

14

112

3.

Apris Carmen

32

105

4.

Rwyn Galloise

17

101

5.

Boniton De Luxe

21

98

6.

North Mai’den’s Anastasia

33

94

7.

Rocbee Gift To Slave

17

93

8.

Engwell’s Tales In Red

17

92

9.

Twist And Flirt

18

87

10.

Rwyn Notre Dame
(Rwyn Xavier – Rwyn Galloise)
Rocbee Quibble Dibble

16

84

12

77

24

71

17

57

11.
12.

Nartun nimi

17.

(Rwyn King Lear – Hammalgårdens Ain’t She
Sweet)
(Weslave Wild Card – Don’s Tesoro)
(Don’s On Track – Annstar Friendly Grumpy)
(Corydon’s Noble – Rwyn Yum-Yum)
(Hammalgårdens In Your Dreams – Sprightly
Heartbreaker)
(Delkens Turul – Adalmiina)

(Don’s On Track – Rocbee Tina Topless)
(Rwyn Apropos – Rwyn Wilhelmina)
(Delkens Turul – Rwyn Red Betty)

(Twist And Swoop – Sprightly Ruby Red)

Jälkeläismäärä

13.

Benton Garden Party
(Rwyn Lucky Luke – Don’s Take Off To
Benton)
Annstar Friendly Grumpy

14.

Don’s Top Of The Pops *

14

55

15.

Rocbee Jump For Joy

23

51

16.

13

50

17.

Standard-Bearer Nowandforever
(Uro Jifex – Twist And Flirt)
Statesman’s Unbridled *

15

50

18.

Alexway’s Lollypop

18

49

19.

Hammalgårdens Ferris-Wheel *

20

46

20.

Twigle Gift To Mama

23

45

(Sprightly Peanut Butter – Sprightly Xylograph)
(Weslave Wild Card – Don’s Tesoro)
(Don’s On Track – Rocbee Automatic Alma)

(Baraboo Shabodock – Statesman’s Arista)
(Hillpark Roller Coaster – Alexway’s Iines)
(Ferndel Fun at Inu-Goya – Weslave Wild Saffron)
(Rwyn Lucky Luke – Rocbee Gift To Slave)
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Tuontikoirat on edellisillä sivuilla olevissa isoisä- ja isoäititilastoissa merkitty tähdellä, vaikka
osalla tuonneistakin löytyy suomalaiskoiria taustalta. Näissäkin listoissa nähdään monia
lähisukulaisia, kuten värien runsaudestakin voi päätellä. Suuri osa paljon käytetyistä koirista
on vieläpä sukua keskenään: joukosta löytyy paljon vanhempia ja niiden poikia/tyttäriä,
puolisisaruksia ja täyssisaruksia. Mainittakoon vielä, että Hammalgårdens Don’t Forget Me:n
isoisä on Rwyn Lucky Luke eli nämä koirat ovat isoisätilastoissa toisena ja kolmantena.

4.1.5 Kanta muissa maissa
Walesinspringerspanieli on suosituin kotimaassaan Brittein saarilla, josta rotu on levinnyt
myös muualle maailmaan. Euroopassa suurimman suosion rotu on saavuttanut Suomen
lisäksi muissa Pohjoismaissa ja Hollannissa. Yhdysvalloissa on myös Euroopan maita
lukumäärällisesti vastaava kanta. Siellä vuonna 2006 rekisteröintejä oli 247. Rotu on
säilyttänyt monista muista spanieliroduista poiketen yhtenäisen kannan kaikissa maissa, eli
jakautumista ns. näyttely- ja käyttölinjoihin ei ole tapahtunut.
Taulukko 1. Rekisteröintien kehitys Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa v. 1997-2007.
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Iso-Britannia

300

Ruotsi
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Suomi
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0
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Iso-Britannian kanta

Rekisteröintimäärät

1997
465

1998
409

1999
522

2000
424

2001
360

2002
437

2003
362

2004
420

2005
442

2006
352

2007
376

Iso-Britanniassa walesinspringerspanielit saavuttivat ennätysrekisteröintimäärät 80-luvun
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lopulla, jolloin ylitettiin 800 raja. Niistä ajoista on tultu määrissä alaspäin.
Walesinspringerspanieli ei ole suinkaan harvinainen rotu, mutta häviää selvästi
rekisteröintimäärissä englanninspringerspanielille. Rodun kotimaahan on myös viime vuosina
tuotu uutta verta muualta, mm. Ruotsista ja Yhdysvalloista.
Ruotsin kanta

Rekisteröintimäärät

1997
249

1998
238

1999
237

2000
269

2001
261

2002
332

2003
350

2004
340

2005
352

2006
318

2007
351

Ruotsissa rekisteröintimäärät ovat pikkuhiljaa kohonneet 2000-luvulle mentäessä. Pentuekoko
on vaihdellut näinä vuosina 4,95 ja 5,85 välillä. Ruotsissa on walesinspringerspanielille oma
RAS – projekti. Ruotsin rotujärjestö Welsh Springer Spanielklubben on laatinut toimintaohjeet
rodun tulevaisuuden turvaamiseksi. Tavoitteena naapurimaassamme on nostaa tehollisen
populaation kokoa vastustamalla matadori-jalostusta ja rohkaisemalla kasvattajia käyttämään
16
ulkomaalaisia uroksia nartuilleen sekä tuomaan uusia jalostusyksilöitä ulkomailta.
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4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet
4.2.1 Tavoiteltava luonne
Rotumääritelmä kuvaa walesinspringerspanielin luonnetta lyhyesti seuraavin sanoin: ”Hyvin
vanha, oma, puhdas rotunsa. Vahva, iloinen ja hyvin toimelias; ystävällinen, ei aggressiivinen
eikä hermostunut.”
Rodun ”isä” Mr. A. T. Williams on kuvaillut rotua 1900-luvun alkuvuosina seuraavasti:
”Ihanteellisen walesinspringerspanielin tulee olla äärimmäisen aktiivinen ja vahva. Walesissa
maastot, joissa koirat työskentelevät, ovat luonteeltaan mitä tiheimpiä ja karuimpia. Ne
vaativat koiralta erittäin rohkeata, aktiivista ja periksi antamatonta luonnetta.” … ”Nämä
spanielit ovat nopeita ja innokkaita. Ne kohtaavat ja tunkeutuvat läpi tiheimmänkin kasvuston.
Niillä on erityisen herkkä hajuaisti ja työskennellessään ne osoittavat mitä suurinta kestävyyttä
ja sitkeyttä.” ” Nämä koirat ovat älykkäitä, tämä piirre yhdistettynä merkkiin (esim. haulikko)
alkavasta toiminnasta, saa sen innostumaan entisestään. Sen suurin intohimo on
työskennellä ohjaajalleen, etsiä riistaa ja ajaa se liikkeelle.” ”Sen tulee osoittaa täyttä
omistautumista isännälleen, ja olla rohkea. Se ei pelkää puolustaa itseään tarpeen tulleen,
mutta riidanhaastaja se ei ole. Se ei mene lukkoon pienestä kurituksesta, vaan on valmis
1
jatkamaan työskentelyä saman tien.”
Walesinspringerspanielin perusluonne on vahvasti liitoksissa sen käyttötarkoitukseen ja
käyttöominaisuuksiin ja sitä myöten myös suorassa yhteydessä rodun potentiaaliin toimia
harrastuskoirana myös muissa harrastusmuodoissa. Sen vuoksi käyttötarkoituksen mukainen
luonneprofiili on tavoiteltava ja ylläpidettävä asia, mikä osaltaan samalla edesauttaa
rodunomaisten erityispiirteiden säilyttämistä.
Walesinspringerspanielin ihanneluonteen tavoiteltavia piirteitä voisi kuvailla seuraavin sanoin;
yhteistyökykyinen, helposti motivoitavissa, leikkisä, utelias ja miellyttämisenhaluinen. Sen
tulee olla myös rohkea ja toimintakykyinen, olematta kuitenkaan aggressiivinen. Luonteen
vahvuuden tulee näkyä toimintakykynä, kykynä tehdä itsenäisesti ratkaisuja ja erityisesti
kykynä palautua ja rentoutua nopeasti myös vaikeista tilanteista. Yleisesti ottaen luonteen
piirteiden tasapainoisuus sekä rodun sosiaalisuus, koulutuskelpoisuus että
yhteiskuntakelpoisuus ovat tärkeitä ylläpidettäviä ja vahvistettavia osa-alueita.

24
Walesinspringerspanieli on myös ehdottoman älykäs, nopeasti oppiva sekä aktiivinen ja aina
valmis toimintaan. Vilkas ja aktiivinen luonne tuo mukanaan omat haasteensa koiran
ohjaajalle, varsinkin keskittymistä vaativien asioiden opettelussa, koiran antaessa kaikessa
aktiivisuudessaan helposti itsestään hieman keskittymiskyvyttömän kuvan. Leikkimielisenä
omistajaansa kiintyvänä koirana se kuitenkin nauttii suunnattomasti ihmisensä kanssa
yhdessä puuhailemisesta ja on siten helposti motivoitavissa yrittämään oikeaa suoritusta.
Älykkäänä, aktiivisena ja oman tahdon omaavana koirana walesinspringerspanieli vaatii
määrätietoisen ja lempeän päättäväisen peruskasvatuksen.

4.2.2. Ongelmat luonteessa
Valittaessa jalostusyksilöitä on huomio kiinnitettävä erityisesti juuri kokonaisuuteen; rodun
tyyppiin (luonne), temperamenttiin, terveyteen ja tasapainoisuuteen. Arkuus ja aggressiivisuus
ovat ei-toivottuja luonteenpiirteitä, joista arkuus periytyy vahvasti. Tällaisten koirien käyttöä
jalostukseen tulisi ehdottomasti välttää. Walesinspringereiden luonteiden suurimpana
ongelmaa on tällä hetkellä nähtävissä useiden yksilöiden arkuus ja ääniarkuus. Nämä
ominaisuudet liittyvät toisiinsa ja ovat yhteydessä myös siihen, etteivät koirat ole yhtä helposti
motivoitavissa ja koulutettavissa metsästykseen tai muihin harrastuslajeihin. Tähän palataan
tarkemmin kohdassa 4.2.4.3. MH luonnekuvaus. Walesinspringerspanieli saattaa tosin joskus
antaa itsestään välinpitämättömän kuvan vieraita ihmisiä kohtaan. Tätä piirrettä ei kuitenkaan
tule sekoittaa arkuuteen.
Jalostuksellisesti walesinspringerspanielin vilkkaus ja aktiivisuus tulee myös osata erottaa
hyperaktiivisuudesta, levottomuudesta ja hermostuneisuudesta (stressiherkkyydestä, heikosta
stressinsietokyvystä).
Ylivilkkaus, keskittymiskyvyttömyys sekä ”kovakorvaisuus” ovat em. luonteenpiirteiden kanssa
ei- toivottuja piirteitä, joihin tulee kiinnittää huomiota unohtamatta, etteivät flegmaattisuus,
ylenpalttinen pehmeys ja toimintakyvyttömyys myöskään kuulu toivottaviin luonteenpiirteisiin.
Kaikkia edellä mainittuja luonteenpiirteitä on esiintynyt myös tässä rodussa. Yksilöissä
tavattuja ongelmia luonteen suhteen ovat olleet mm. liika pehmeys, paukkuarkuus,
flegmaattisuus, toimintakyvyttömyys, keskittymiskyvyttömyys, stressiherkkyys, arkuus,
palautumiskyvyttömyys, hyperaktiivisuus ja muutamissa tapauksissa myös selkeä
aggressiivisuus toisia koiria tai ihmisiä kohtaan. Nämä luonteenpiirteet tuovat herkästi
mukanaan muita käytösongelmia, kuten mm. eroahdistusta. Terveyskyselyssä varsin moni
koki walesinspringerinsä kärsivän eroahdistuksesta. Selkeästi luonteessaan edellä mainittuja
piirteitä omaavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Pyrkimys hyvään hermorakenteeseen,
palautumiskykyyn ja luonteenpiirteiden tasapainoon onkin näiden ei-toivottujen luonteen
piirteiden välttämiseksi tärkeässä asemassa.

4.2.3. Walesinspringerspanieli käyttökoirana
4.2.3.1. Historiaa
Englannissa tiedetään olleen punavalkoisia spanieleita jo vuosisatoja. Spanieleihin rotuna ja
nimityksenä kuuluivat 1800-luvun loppupuolella kaikki ”luppakorvaiset” rodut joita käytettiin
riistaa liikkeelle ajavista koirista aina seurakoiriksi. Yhteisiä piirteitä näille spanieleiksi
luokitelluille koirille oli koko ja luonteenpiirteet, eli kaikki ovat olleet suhteellisen pienikokoisia,
ja luonteeltaan ne olivat eloisia, leikillisiä, hellyyden- (kontaktihakuisia) ja ennen kaikkea
iloisia, reagoiden kaikkeen saamaansa positiiviseen huomioon ylenpalttisella innokkuudella.
Springerspanielit olivat eräänlainen variaatio spanieleista. Tätä spanielityyppiä käytettiin
nimenomaan ajamaan riistaa liikkeelle tiheäkasvuisista maastoista. Punavalkoinen väritys on
myös ollut hyvinkin yleinen, sillä se mainitaan usein vanhoissa kirjoituksissa.
Ennen aseita spanielit/springerit ajoivat riistaa liikkeelle haukoille ja verkkoihin.
Verkkometsästyksessä pussitettiin samaan nippuun yleensä sekä koira että liikkeelle ajettu
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riista. Aseiden yleistyttyä metsästyksessä siirryttiin näitä koiria käyttämään ylösajavina
nykyisen mallin mukaan. Aseiden kantomatkat eivät kuitenkaan vielä olleet kovin pitkiä, joten
koiran tottelevaisuus, koulutettavuus ja pysyminen ampumaetäisyydellä nousivat tärkeään
osaan tätä metsästysmuotoa. Koiria ja ampujia työskenteli maastossa samaan aikaan useita,
eikä muiden läsnäolo saanut haitata koiran työskentelyä.
Maastoissa joissa metsästys tapahtui, tuloksellisuus riippui siis lähes täysin koiran toiminnasta
ja työskentelystä. Maastojen vaikeakulkuisuuden ja tiheyden vuoksi riistan oli helppo paeta
ihmistä ja kadota. Koirien tuli tunkeutua näihin pusikoihin rohkeasti, löytää ja ajaa riista
liikkeelle metsästäjän aseen ulottuville. Koirien tuli olla siis olla paitsi rohkeita, myös nopeita,
vahvoja ja jaksaa työskennellä päivästä toiseen tuloksellisesti. Niiden piti olla hyvin
koulutettavissa pysyäkseen oikealla etäisyydellä ohjaajaan nähden. Vesikään ei tulva-aikoina
saanut olla este työskentelylle. Kun tämä spanielityyppi tuotiin esille Sporting Spaniel
yhdistyksen kokeissa, sen kyvyt ja työn laatu asettivat sen välittömästi erittäin arvostettuun
asemaan. Se toi itsensä esille hyvin nopeasti, todistaen kaikille epäilijöillekin ansainneensa
paikkansa monien kokeiden ykkössijalta.
Mr A. T. Williams of Ynis-y-gerwn on kertonut 1900-luvun alkuvuosina sukunsa ja perheensä
kasvattaneen ja käyttäneen jo lähes vuosisadan näitä punavalkoisia spanieleita vain ja
ainoastaan metsästykseen. Hänen kertomansa mukaan heidän linjoihinsa on liitetty koiria
saman alueen muiden kasvattajien vastaavista linjoista. Neath Valley etelä-Walesissa oli
rodun esi-isien keskittymä, ja siellä rodun puhtaita linjoja oli vaalittu ja käytetty
metsästyksessä jo yli 150 vuoden ajan useamman kennelin ja kasvattajan voimin. Näistä
mainittakoon mm. Mr Jones of Pontneath, Sir John Talbot Llewellyn of Penllergaer, Colonel
Henry Lewis of Greenmeadow, Colonel J. Blandy Jenkins of Llanharran ja Glamorgan (joka
uskoo koiriensa linjautuneen suoraan samoista koirista kuin Williams:nkin). Koirien tyyppi oli
hyvin yhteneväinen, tosin punaisen väreissä oli eri sävyjä ja koirien kirsun värit vaihtelivat
lihan värisestä tummaan. Koirien rakenne tuki nopeaa ja vauhdikasta työskentelyä
maastoissa.
Myöhemmin kertomusten mukaan walesinspringerspanieleista koostuneita joukkueita (teams)
on ollut useita, ja niissä työskennelleitä koiria kuvaillaan erinomaisiksi metsästyskoiriksi;
nopeiksi, aktiivisiksi ja innokkaiksi mitään pelkäämättömiksi koiriksi, jotka tunkeutuivat riistan
perässä tiheimpiinkin maastoihin. Niillä oli erinomainen hajuaisti, ja niiden kestävyys ja
vahvuus oli aivan omaa luokkaansa. Lyhyesti sanottuna, ei ole epäilystäkään etteivätkö ne
olisi olleet työlinjaisten spanieleiden parhaimmistoa. Mr A. T. Williamsin mukaan tämä koira
on hyvin muinaista alkuperää, se on todennäköisesti vanhimpia, ellei vanhin kaikista
spanieleista Iso-Britanniassa. Verraten pienimuotoisella, mutta harkitulla kasvatuksella
onnistuttiin säilyttämään tyyppi ja arvokkaat käyttöominaisuudet. Näitä spanieleita ei
kasvatettu tai pidetty näyttelytarkoituksen vuoksi, vaan niitä kasvatettiin ja käytettiin
ainoastaan metsästykseen. Ensimmäisessä maailmansodassa tuhoutui suurin osa rodusta
olemassa olleista dokumenteista ja informaatiosta. Paljon tietoa rodusta ja niiden esi-isistä
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onkin edelleen hämärän peitossa.
Historiaa Suomessa
Suomessakin tiedettiin, että spanieleita käytettiin kotimaassaan Englannissa ja myöskin
Saksassa sekä jo Ruotsissakin yleisesti metsästykseen, mutta meillä vain harvat olivat niin
tehneet, joten spanieleita pidettiin vain miellyttävinä seurakoirina. Spanielikerhotoiminnan
laajettua myös maaseudulle, alettiin julkisesti keskustella spanielin käytöstä metsästykseen.
Helsingissä pidetyssä kokouksessa 15.5.1962 majuri Olli Tikka piti aiheesta alustuksen sekä
esitti ohjelman metsästyssääntöjen kehittämiseksi.
Saman vuoden elokuussa järjestettiin sorsanmetsästys Iitissä. Tilaisuuteen osallistui
kymmenkunta spanielia, joista vain paria oli käytetty aikaisemmin metsästykseen. Tällöin
saatiin vakuus siitä, että Suomessa olevalla spanielikannalla on metsästysvaistot jäljellä.
Ensimmäinen metsästyskokeen sääntöluonnos näki päivänvalon Tampereella helmikuussa
1963. Se perustui saatuihin kokemuksiin myös Ruotsissa sekä erityisesti spanielin arvioituihin
mahdollisuuksiin toimia täkäläisissä olosuhteissa. Kokeeseen saisivat osallistua kaikki

26
spanielirodut ja kokeiden tarkoituksena oli ylläpitää ja kehittää spanielien käyttökelpoisuutta
metsästyksessä.
Kokemuksien karttuessa tehty sääntöluonnos osoittautui kovin vajavaiseksi, joten sitä oli
aihetta kehittää edelleen ja niin syntyikin 15.5.1964 mennessä uusittu sääntöluonnos. Näiden
sääntöjen mukaisesti järjestettiin epäviralliset kokeet vesilintumetsästyksestä 30.8.1964
Vesilahdella. Kokeen perusteella voitiin nyt tarkistaa käyttöön otettua pistelaskutapaa sekä
käytettäviä hakuaikoja sekä -alueitten laajuuksia. Suuren yleisön mielenkiinto asiaa kohtaan
oli myös herännyt ja koetapahtumista mielenkiintoisimmat televisioitiin.
Tammikuussa 1965 valmistui kolmas sääntöluonnos, minkä pohjalta Suomen Spanieliliiton
vuosikokous hyväksyi säännöt 28.3.1965 ja ne lähetettiin Kennelliiton hyväksyttäviksi.
Säännöt hyväksyttiin SKL-FKK:n valtuuston kevätkokouksessa 8.5.1965. Niitä voitiin
hallituksen päätöksellä käyttää muidenkin riistaa liikkeelle ajavien ja noutavien koirarotujen
metsästyskokeissa.
SKL-FKK:n valtuuston syyskokouksessa 11.12.1965 päätettiin, että spanieleille – ja
hallituksen päätöksellä myös muille riistaa liikkeelle ajaville ja noutaville koirille – jotka
Suomessa eivät ole virallisesti metsästyskoiria, voidaan myöntää käyttövalion ja kaksoisvalion
arvoja samoin perustein kuin metsästyskoirille, mikäli ne ovat saaneet kolme ensimmäistä
palkintoa voittajaluokassa spanielien metsästyskokeissa.
Ensimmäinen virallinen metsästyskoe 24.8.1965 Vesilahdella osoitti selvästi, että esitetty
koira-aines omasi merkittäviä metsästysominaisuuksia ja että nämä ominaisuudet eräissä
yksilöissä olivat erinomaiset. Kokeisiin osallistuneitten koirien ohjaajat osoittivat toiminnallaan
myös kyenneensä meillä uuteen aluevaltaukseen, spanielien alkuperäisen tarkoituksen
mukaiseen toimintaan. Lars Ehrnroothin englanninsprigerspanielinarttu Fin Mva Belairs
Bonnie saavutti ensimmäisenä spanielina käyttövalion arvon vuonna 1966.
Spanielin metsästyskokeiden SM-kokeet on järjestetty virallisena vuodesta 1998.
Mestaruudesta oli epävirallisesti kilpailtu jo kymmenkunta vuotta hieman vaihtelevin säännöin
virallisen järjestämisohjeen puuttuessa. Mestaruuden voittanut koira saa nimensä eteen
tittelin, johon lisätään vuosiluku jolloin titteli on voitettu. Koe on järjestetty vuosittain lukuun
ottamatta vuotta 2004 ja 2005, jolloin kokeeseen ei ilmoittautunut vaadittavaa kuutta koiraa.
Ensimmäinen virallinen spanielien metsästyskokeen mestaruuskoe pidettiin SPME-kokeena
Kauhajoella 24. – 25.10.1998. Walesinspringerspanieli ei ole tähän mennessä sijoittunut SM8
kokeessa kärkikolmikkoon.

4.2.3.2. Nykytilanne
Nykyään walesinspringerspanieli, kuten muutkin spanielit, on koulutettuna ylösajava ja
noutava lintukoira. Riistaksi sille soveltuvat kyyhkyt, vesilinnut, hanhet, kanalinnut ja fasaanit.
Myös rusakot ja metsäjänikset sekä Pohjois-Suomessa riekko käyvät riistaksi. Voidaankin
todeta, että springerspanieli on koira, jonka käyttöaika on koko metsästyskausi.
Tänä päivänä Suomessa walesinspringerspanieleita käytetään kuulopuheiden mukaan
edelleen kohtuullisen aktiivisesti metsästyksen apuna niin ylösajavana kuin noutavanakin
koirana. Kukaan ei kuitenkaan varmasti voi kieltää, etteivätkö walesinspringerspanieleiden
käyttöominaisuuksiin olisi osaansa vaikuttanut niiden kulkeutuminen näyttelykehiin ja
jalostuksessa koiran näyttelymenestyksen nouseminen käytettävyyden rinnalle ja monesti
jopa sen ohi. Toimiva ja terve rakenne on tärkeä osa toimivaa työkoiraa, eikä sen arvoa tule
vähätellä. Kuitenkaan pelkkään ulkonäköön painottuva jalostus ei tue käyttöominaisuuksien
pysymistä ja kehittymistä, sillä valinnan tapahtuessa ulkonäköön, helppoon luonteeseen ja
terveyteen perustuen (sen tärkeyttä kuitenkaan väheksymättä), väkisinkin syntyy yksilöitä,
joilla ei käyttöominaisuuksien puolesta ole paljoakaan annettavaa, mutta jotka siitä huolimatta
saattavat olla haluttuja koiria jalostuksellisesti. Toistaiseksi kuitenkin vain pieni osa (n. 3,4%
rekisteröintien määrästä) tulee esille rodun varsinaisissa käyttökokeissa, lisääntyvä kiinnostus
lajiin ja rodun käyttötarkoitukseen on kuitenkin ollut huomattavissa. Walesinspringerspanieli
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tullee muiden spanielirotujen tapaan lisäämään suosiotaan metsästyskoirana
metsästysalueitten pienentyessä ja näin ollen lähellä metsästäjää pysyttelevää
metsästyskoiraa pystytään edelleen jahdissa käyttämään. Lähellä metsästäjää työskentelevä
koira on myös paremmin turvassa jatkuvasti lisääntyviltä petoeläimiltä.

Springerspanielit ry on pyrkinyt lisäämään metsästysharrastusta walesinspringeriä apuna
käyttäen mm. järjestämällä vähintään kerran vuodessa metsästyskoulutusta. Lisäksi vuodesta
2003 lähtien on vuosittain järjestetty kaksi metsästyskoetta vain naisohjaajille. Näiden
kokeiden tarkoitus on rohkaista naisia osallistumaan metsästyskokeisiin ja näin saada myös
kasvattajat tutustumaan paremmin kasvattamansa rodun käyttöominaisuuksiin.
Springerspanielin käyttöominaisuudet sopivat erinomaisesti myös muihin harrastuslajeihin, ja
ne tekevätkin rodusta monipuolisen harrastuskoiran lähes mihin tahansa lajiin. Se on myös
erinomainen kotikoira aktiiviseen kotiin, jossa koira on ”perheenjäsen” ja sen tarpeet aktiivisen
rodun edustajana osataan ottaa huomioon. Harrastuskoiran roolissa walesinspringerspanieli
onkin alkanut tulemaan esille yhä enemmän, tämä näkyy eri koelajien osallistumismäärien
kasvusta 2000-luvulla.
.
4.2.3.3. Käyttöominaisuudet
Spanielien hyvät puolet tulevat esille erityisesti maastossa, jossa on tiheä aluskasvillisuus.
Koira tunkeutuu häikäilemättömästi tiheänkin kasvuston läpi, missä riistakin usein lymyilee
vaikeissa hajuolosuhteissa. Tällaisia maastoja ovat kaislikot, pakettipellot tai esimerkiksi
pajukot.
Spanielin tehtäviin metsästäjän apuna kuuluu riistan haku haulikonkantaman sisällä, ylösajo,
joka johtaa riistan pudotukseen sekä saaliin nouto ja luovutus. Haussa koira liikkuu ohjaajan
edessä tehden edestakaista hakukuviota. Toisin sanoen se menee ohjaajan sivulle noin 20-25
metriä, kääntyy ympäri, etenee samoin toiselle sivulle, kääntyy ympäri jne. Hakukuvio on
hieman erilainen eri spanieliroduilla ja yksilöidenkin välillä on eroja. Lyhyesti sanoen haun
tulee olla tarkoituksenmukaista eli sillä tavalla kuljetun maaston kattavaa, että kaikki kuljetulla
alueella oleva riista tulee ajetuksi ylös/liikkeelle. Mitä tiheämmässä maastossa haku tapahtuu,
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sitä lähempänä koiran on pysyteltävä ohjaajaa, jotta ylösajon tapahtuessa riista pystytään
ampumaan.
Kun maastosta löytyy riistaa, koira ajaa sen nopealla syöksyllä liikkeelle. Ylösajon tapahduttua
koiran tulee pysähtyä, istua tai mennä maahan, koska muuten ampumatilanne voi koitua
vaaraksi koiralle. Vastaava hakutyöskentely on vesityöskentelyssä, jossa koira etsii lintuja
kaislikon suojista. Kun riista on pudotettu, koira lähtee käskystä noutamaan ja tuo saaliin
ohjaajalle. Koira luovuttaa saaliin ohjaajalle käteen. Metsästystilanteessa spanieli ei saa
"antaa ääntä".
Pentua hankittaessa tulisikin metsästyskoiraa/harrastuskoiraa etsittäessä tutustua sekä
pennun vanhempien ja muiden sukulaisten ominaisuuksiin ja mahdollisiin tuloksiin, että
mahdollisiin pentutestaus-tuloksiin. Näin voidaan jo ennalta varautua asioihin, joihin
todennäköisimmin joudutaan kiinnittämään huomiota myös tulevaisuudessa.
Walesinspringerin tämänhetkisistä käyttöominaisuuksia voi lukea tarkemmin seuraavassa
kappaleessa.

4.2.4. Luonteen ja käyttöominaisuuksien arvioimisen keinot
Rodunomaiset kokeet eli spanielien taipumuskoe ja spanielien metsästyskokeet ovat tärkeitä
työvälineitä luotaessa kokonaiskuvaa koiran ja koko rodun luonteesta. Myös muut
harrastusmuodot kuten agility, MEJÄ ja TOKO ovat muiden ohella osa-alueita, joiden avulla
voidaan arvioida yksilöiden oppimiskykyä ja keskittymiskykyä sekä kykyä vuorovaikutukseen
ja kontaktiin ohjaajan kanssa. Muutamia yksilöitä on osallistunut vuosien varrella myös
palveluskoirien luonnetesteihin. Lisäksi Springerspanielit ry on aktiivisesti pyrkinyt
edesauttamaan ruotsalaisen MH (Mentalbeskrivning Hund) luonnekuvauksen tuomista
Suomeen. Yhdistys onkin järjestänyt jo useita epävirallisia MH-luonnekuvauksia ja
tarkoituksena on edelleen jatkaa ja lisätä koirien kuvaamista myös tällä saralla. MH:ssa
kuvaajana on aina toiminut siihen koulutettu virallinen luonnekuvaaja. MH-luonnekuvauksen
on koettu soveltuvan hyvin mm. juuri rodun luonnekuvan rakentamiselle ja seuraamiselle.
4.2.4.1. Taipumuskoe
Paras walesinspringerspanielien luonteen mittari, suhteessa koiramäärään, katsotaan olevan
tällä hetkellä taipumuskoe (SPA). Taipumuskokeessa testataan koiran taipumuksia ja
potentiaalia toimia ja olla koulutettavissa metsästyskoiraksi, ja sitä myöten myös
harrastuskoiraksi. Kokeen osa-alueina mitataan seuraavia asioita: Sosiaalisuus ja
käyttäytyminen ihmisiä ja vieraita koiria kohtaan. Haku ja laukaus eli kuinka uteliaasti koira
lähtee tutkimaan ympäristöään ja sietää haulikon laukauksen. Jäljestysosio mittaa koiran
kykyä käyttää hajuaistiaan jälkeä seuratakseen esim. mahdollisen haavakon löytämiseksi.
Vesityö ja nouto-osiossa testataan kuinka koira suhtautuu veteen ja vedessä työskentelyyn.
Koiran tulee noutaa veteen heitetty riistapukki ohjaajalle. Tottelevaisuus, yhteistyö ja
yleisvaikutelma mittaa koiran halua pitää yhteyttä ohjaajaan, noudattaa tämän antamia
käskyjä ja yleensä koirakon välistä yhteistyötä kokeen aikana. Läpäistäkseen
taipumuskokeen, koiran tulee suorittaa kaikki osa-alueet hyväksytysti. Muotovalion arvon
saadakseen on koiralla oltava taipumuskoe suoritettuna tai joko SPME- tai SPVE-kokeesta
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vähintään AVO3 tulos.
Vuosittain taipumuskokeeseen osallistuu noin 50 walesinspringerspanielia ja keskimäärin
kuusi kymmenestä kokeeseen osallistuvasta läpäisee taipumuskokeen. Vuosina 2000-2004
rekisteröitiin 931 walesinspringerspanielia, joista 172 kappaletta eli 18,5% on läpäissyt
spanielien taipumuskokeen. Kokeeseen on osallistunut 21,5 % tuon ajanjakson aikana
rekisteröidyistä koirista. Vaikka taipumuskoe kerääkin rodun suurimmat osallistujamäärät
muihin kokeisiin verrattuna, osallistuu silti vain runsas viidesosa koirista tähän helppoon
koemuotoon. Jos spanieli omaa tarvittavat ominaisuudet, ei taipumuskoetta varten tarvitse
juuri harjoitella. Mitä useampi walesinspringeri osallistuisi taipumuskokeeseen, sitä enemmän
tietoa rodun luonteen ja käyttöominaisuuksien tämän hetkisestä tilasta saataisiin.
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Moni taipumuskokeeseen osallistunut on tuomarin sanojen rohkaisemana uskaltautunut joko
MEJÄ- tai metsästyskokeisiin ja harjoituksiin kokeen jälkeen ja tällä tavoin taipumuskoe toimii
välillä myös ponnahduslautana muihin harrasteisiin. Olisikin tärkeätä, että kasvattajat
yrittäisivät houkutella kaikki kasvattinsa osallistumaan tähän helppoon ja mielenkiintoiseen
kokeeseen.
Vuosi
2003
2004
2005
2006
2007
Yht.

OsallistuOsallistumis- SPA1
neita koiria kerrat
hyväksytty
49
50
35
46
56
30
45
47
32
50
55
30
65
72
45
216
280
172

Hyv. % SPA0
hylätty

Hyl. %

SPA keskeytetty

Kesk.
%

70 %
54 %
68 %
55 %
62 %
61 %

30 %
45 %
32 %
45 %
38 %
38 %

0
1
0
0
0
1

0%
2%
0%
0%
0%
0%

15
25
15
25
27
107

Taipumuskokeita on viime vuosina järjestetty enenevissä määrin elo-syyskuun lisäksi myös
kesä-heinäkuussa ja luultavasti se on osaltaan lisännyt kokeeseen osallistuvien määrää
etenkin viime vuonna. Myös rekisteröintimäärät ovat kasvaneet 2000-luvun loppupuolta kohti.

Metsästys- ja taipumuskoeosallistumiset
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v.
v.
v.
v.
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Yllä olevasta taulukosta näkee taipumus- ja metsästyskokeisiin osallistuneet koirat
rekisteröinteihin verrattuna. Taipumuskokeisiin osallistui noin 21,3 % ja metsästyskokeisiin
noin 3 % vuosina 2000-2004 rekisteröidyistä walesinspringerspanieleista. Koska
metsästyskokeisiin osallistuu hyvin pieni osa kannasta, tulee taipumuskokeen antama tieto
hyödyntää mahdollisimman hyvin.
2000-luvulla taipumuskokeessa hylätyistä koirista löytyi 149 arvostelua. Suurin osa (85)
koirista oli hylätty haku ja laukaus-osiossa, jäljestys-osiossa hylättiin 64 koiraa ja vesityössä
53. Osa ohjaajista oli keskeyttänyt kokeen epäonnistuneen haun jälkeen, eikä koira näin ollen
osallistunut muihin osioihin. Usea muissa osiossa hylätty koira, oli saanut hylätty-merkinnän
myös tottelevaisuus-kohtaan. Samalla koiralla saattoi olla pahimmillaan jopa neljä hylättyä
osasuoritusta ja tuloksista löytyi usealta koiralta jopa 2-4 hylättyä osallistumiskertaa. Yhdellä
kolmessa osasuorituksessa hylätyllä koiralla luki yleisvaikutelmassa, että koira oli hieman
arka. Yhtäkään walesinspringerspanielia ei hylätty sosiaalisen käyttäytymisen vuoksi, mikä on
18
tietysti positiivista.
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Haussa tavallisin ongelma on liian suppea, epävarma ja innoton haku, jossa koira pyörii hyvin
lähellä ohjaajaa kiinnostumatta työskentelystä. Osa näistä koirista teki pieniä pistoja, mutta ei
irronnut kunnolla hakuun. Walesien arvosteluista löytyy seuraavia kommentteja:
Kommentti
Haku suppea, jaloissa pyörimistä
Haku suppea ja innoton
Haku suppea, koira arastelee
Suppea, mutta innokas haku
Suppean haun aikana ohjaaja keskeytti
Suppea haku, koira ihmetteli tuomaria ja ampujaa

kpl
31
27
7
3
2
2

Aika moni koira reagoi myös ampumiseen, vaikka osalla hylkäämisen syy oli kuitenkin lähinnä
suppeassa haussa. Eli osa yllä mainitusta oli saanut huomautuksen sekä lähellä pyörivästä
hausta että ampumiseen reagoimisesta.
Kommentti
Säpsähti tai pelästyi laukausta
Suppea haku, joka loppuu tai supistuu laukauksen
jälkeen
Pelästyi laukausta ja pakeni

kpl
10
6
4

Muutama tottelematon tai turhankin laajaa hakua tehnyt koira on osallistunut:
Kommentti
Karkasi metsästä majalle/autolle
Liian laaja haku, näkö- ja kuuloalueen ulkopuolella, ei
hallinnassa
Juoksentelee, ei hae mitään

kpl
6
3
1

Jäljestyksen tavallisin ongelma on epävarmuus sekä kiinnostuksen ja rohkeuden puute.
Muutama koira on pelännyt tai kiertänyt kaatoa.
Kommentti
kpl
Ei lähtenyt jäljelle tai ei päästy alkua pidemmälle
Rauhallinen, epävarma ja puurtava suoritus
Arkailee ja/tai säpsähtelee, ei uskalla edetä ilman apua
Harhailee ja hukkaa jäljen
Ei kiinnostunut kaadosta, pelkää tai arastelee kaatoa
Haluton ja laiska jäljestys keskeytetään

18
15
14
8
7
2

Vesityössä suurimmat ongelmat ovat uimaan meneminen ja riistapukkiin tarttuminen, vain
muutama koira jätti riistapukin tuomatta siihen tartuttuaan.
Kommentti
Ei ui
Ui, mutta ei nouda
Ui ja hakee pukin, mutta jättää sen ohjaajan
ulottumattomiin

kpl
27
22
4
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Tottelevaisuus hylättiin monelta haku-osuuden yhteydessä koiran karatessa tai hävitessä
näköpiiristä. Muutama walesi ei totellut käskyjä tai ei antanut kytkeä itseään. Muutamalla
koiralla tottelevaisuus rakoili noudossa ja yksi pakeni rannasta tottelevaisuuden rakoillessa.
Muutama jätti uimatta toistuvista käskyistä huolimatta ja näin olleen myös tottelevaisuus-osio
hylättiin.
Suurimmat syyt hylkäämisiin ovat siis ehdottomasti walesinspringerspanieleiden epävarmuus
ja arkuus. Tästä syystä moni ei uskaltanut liikkua metsässä, irrota juurikaan ohjaajastaan tai
pelkäsi jäljellä. Muutama koira karkasi metsästä, ja usealla koiralla karkaaminen liittyi siihen,
että ne pelästyivät laukausta. Uintihalukkuutta saisi olla enemmän samoin halukkuutta
noutamiseen, koska lähes 50 koiraa hylättiin näistä syistä vesityö-osuudella. Osalla koirista
myös uimisen vaikeus saattaa liittyä yleiseen epävarmuuteen.

4.2.4.2. Metsästyskokeet
Metsästyskoe Suomessa
Suomessa metsästyskokeet järjestetään joko maalintu- (SPME) tai vesilintu- (SPVE) kokeina.
Kokeessa koiranohjaajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole metsästyskorttia. Koirat voivat
kilpailla joko nuorten luokassa (alle 2v.), avoimessa luokassa tai voittajaluokassa, saatuaan
ensin kaksi avoimen luokan 1. palkintoa. Epäviralliseen nuorten luokkaan ei ole ainakaan
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana osallistunut yhtään koiraa, vaan nuoretkin koirat
on ilmoitettu avoimeen luokkaan. Jotta koira voidaan palkita SPME-kokeessa, tulee sen ensin
suorittaa vesityö kokeen osana hyväksyttävästi tai osallistua SPVE-kokeeseen, jonka
vesityöpisteitä voidaan käyttää vesityö-kohdassa. Koiralle annetaan vähintään tunti koeaikaa
ja koe suoritetaan käytännön jahdin yhteydessä. Kokeessa myös ammutaan riistaa. Kokeessa
arvostellaan seuraavat osa-alueet: haku, ylösajokyky, saaliin tai haavoittuneen riistan
löytökyky, saaliin nouto ja luovutus, vesityöskentely, tottelevaisuus ja yhteistoiminta sekä
kokonaisvaikutus. Osasuorituksista voi saada pisteitä 1 – 5. Lisäksi osa-alueilla on erilaiset
kertoimet: haku x 5, ylösajokyky x 3, saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky x 5, saaliin
nouto ja luovutus x 5, vesityöskentely x 4, tottelevaisuus ja yhteistoiminta x 4 ja
kokonaisvaikutus x 3. Näin on eri osasuoritukset tavallaan laitettu tärkeysjärjestykseen.
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Haussa arvioidaan haun kuviota, nopeutta, laajuutta ja riistalle pyrkivyyttä. Koiran tulisi edetä
ohjaajan etupuolella tehden siksak-kuviota sivuille maastosta riippuen noin 10 - 25 metrin
säteellä ohjaajasta. Ylösajo liittyy saumattomasti hakuun ja koiran tulisi osoittaa riistalle
tuleminen ajoissa. Koiran tulisi pysähtyä ylösajosta eikä perään menoa riistalle saisi tapahtua.
Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyvyssä tarkkaillaan koiran sitkeyttä ja halukkuutta löytää
riista sekä tehokkuutta. Saaliin noudossa ja luovutuksessa arvostellaan mm. koiran riistaotetta
ja sen pyrkimystä tulla suoraan ohjaajan luo. Myös riistan luovutuksen tulee tapahtua ohjaajan
käteen. Vesityössä seurataan koiran uintihalukkuutta, uintitaitoa, uintikestävyyttä ja
halukkuutta edetä vaikeakulkuisessa kaislikossa. Lisäksi koiralta vaaditaan riittävää
17
tottelevaisuutta ja yhteistoimintaa ohjaajan kanssa.
Rodulla on Suomessa kautta aikain viisi käyttövaliota, joista neljä on läheistä sukua
keskenään.
FIN KVA That Way Win Y Bangaw (Sinsir Brawd – That Way Win Eva) synt. 1983
FIN K&MVA Aki (That Way Win Y Bangaw – That Way Wine Rhudd) synt. 1988
FIN KVA Amor (That Way Win Y Bangaw – That Way Wine Rhudd) synt. 1988
FIN K&MVA That Way Wink Akimbo (Aki – Creettacarbo) synt. 1995
FIN KVA Korpinotkon Ciccioline (Real Braf Forerunner – Alexway’s Lollypop) synt. 1999
Käyttövalioksi tulee, kun on koira on saavuttanut kolme voittajaluokan ykköstulosta SPME- tai
SPVE –kokeesta ja näyttelystä vähintään 15 kk iässä saavutettu vähimmäislaatupalkinto
”hyvä” (H). Vähintään yksi VOI 1 pitää olla vesilintukokeesta. Vertailun vuoksi mainittakoon,
että vuoden 2007 loppuun mennessä muissa spanieliroduissa saatiin yhteensä 61
käyttövaliota, joista 55 englanninspringerspanieleita.
Metsästyskoekäynnit
Koekäyntejä vuosina 2003 – 2007 oli walesinspringerspanieleilla 175. Koekäynneistä 121 oli
avoimessa ja 39 voittajaluokassa. Koekäynneistä 116 oli SPME- ja 59 SPVE-käyntejä.
Yhteensä walesinspringerspanieleita osallistui tänä aikana 38 koiraa. Koesuorituksista 20
keskeytettiin. Avoimessa luokassa saatiin ensimmäisiä palkintoja 3 kpl, toisia palkintoja 27 kpl
ja kolmansia palkintoja 28 kpl. Avoimen luokan nollia tuli 25 kpl ja AVO – tuloksia 34 kpl (tuloksen saa, mikäli koiralla ei ole ollut mahdollisuutta osoittaa osaamistaan kaikilla osaalueilla).
Voittajaluokassa ensimmäisiä palkintoja saatiin 6 kpl, toisia palkintoja 13 kpl, kolmansia 9 kpl.
Voittajaluokan nollia saatiin 1 kpl ja VOI – tuloksia 9 kpl. Vuosina 2003 - 2007 muiden
spanielirotujen metsästyskoekäyntejä saatiin yhteensä 793 kpl. Walesinspringerspanieleita
osallistui spanielien metsästyskokeisiin 2003 – 2007 välisenä aikana 3,4% saman aikajakson
rekisteröintien määrästä (1110).
Spanielien metsästyskoesääntöjen mukaan kirjallinen vastine 1. palkinnolle on erittäin hyvä
metsästyskoira, 2. palkinnolle se on hyvä metsästyskoira ja 3. palkinnolle käyttökelpoinen
metsästyskoira. Spanielien metsästyskoe on vaativa todellisena metsästystilanteena
tapahtuva arvio koiran kyvyistä toimia metsästäjän kumppanina metsästys tilanteessa. Tulee
muistaa, että jo kolmannen palkinnon saanut koira on käyttökelpoinen käytännön
metsästyskoira.
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Metsästyskokeen osa-alueet
keskiarvopisteet osa-alueittain
4

3,5

3

2,5
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2

muut
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1

0,5

0
Haku

Ylösajokyky

saaliin tai
haavoittuneen riistan
löytökyky

saaliin nouto ja
luovutus

vesityö

tottelevaisuus ja
yhteistoiminta

kokonaisvaikutus

Kaaviossa laskettu keskiarvopisteet vuosien 2003 – 2007 spanielien metsästyskokeiden tuloksista ja verrattu
walesinspringerspanielien tuloksia kaikkien muiden spanielien yhteisiin tuloksiin.

Kaaviosta voidaan päätellä, että verrattuna muihin spanielirotuihin yhteensä
walesinspringerspanielit ovat joka osa-alueella saaneet keskimäärin huonommat pisteet kuin
muut spanielit. Ylösajokyvyn ja vesityön kohdalla walesinspringerspanielit yltävät lähes
samoihin keskiarvopisteisiin kuin muut spanielit. Spanielien metsästyskoesääntöjen mukaan
pisteiden kirjallinen vastine on: 5 p = erittäin hyvä, 4 p = hyvä, 3 p = tyydyttävä, 2 p = välttävä
ja 1 p = heikko. Vesityöpisteissä on otettava huomioon se, että SPME-kokeissa on
maksimivesityöpisteet 3 pistettä, kun SPVE- kokeissa on mahdollista saada 5 pistettä. SPVEkokeissa vesityöskentelypisteitten keskiarvo on 3,31 walesinspringerspanieleilla kun vastaava
luku SPME-kokeissa on 3.
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Koevuosi
Data
2003
Haku
Ylösajokyky
Löytökyky
Nouto
Vesi
Tottelevaisuus
Kok.vaikutus
2004
Haku
Ylösajokyky
Löytökyky
Nouto
Vesi
Tottelevaisuus
Kok.vaikutus
2005
Haku
Ylösajokyky
Löytökyky
Nouto
Vesi
Tottelevaisuus
Kok.vaikutus
2006
Haku
Ylösajokyky
Löytökyky
Nouto
Vesi
Tottelevaisuus
Kok.vaikutus
2007
Haku
Ylösajokyky
Löytökyky
Nouto
Vesi
Tottelevaisuus
Kok.vaikutus
Yhteensä
Haku
Ylösajokyky
Löytökyky
Nouto
Vesi
Tottelevaisuus
Kok.vaikutus

SPME
3,1
3,5
2,79
1,79
3
2,36
3,14
2,89
3,43
2,86
2
3
2,43
2,71
2,67
3,29
2,14
1,35
3
2,23
2,48
2,6
3,48
2,67
2,1
3
2,26
2,61
2,64
3,64
2,93
2,21
3
2,87
2,73
2,78
3,47
2,68
1,89
3
2,43
2,73

SPVE Yhteensä
3,2
3,15
3,5
3,5
2
2,4
2,33
2,06
3,4
3,2
2,6
2,48
3,17
3,15
2,87
2,88
2,5
2,97
3
2,93
3
2,5
4
3,5
3
2,71
3,2
2,96
2,74
2,7
3,43
3,36
3,2
2,67
2,67
2,01
2,86
2,93
2,77
2,5
2,57
2,53
2,48
2,54
3,13
3,31
3,13
2,9
2,56
2,33
3,18
3,09
2,64
2,45
2,73
2,67
2,87
2,74
3,33
3,49
2,62
2,8
2,46
2,34
3,11
3,05
3
2,94
2,83
2,78
2,83
3,18
2,79
2,6
3,31
2,9
2,75

2,81
3,33
2,74
2,25
3,16
2,67
2,74

Taulukosta on nähtävissä eri osa-alueiden keskiarvopisteet eriteltyinä SPME ja SPVE kokeissa sekä kokeiden
yhteenlasketut keskiarvot vuosittain vuosina 2003 – 2007. Lisäksi on nähtävissä yhteenlaskettuna eri osa-alueiden
keskiarvopisteet ko. viisivuotiskaudelta.

Puutteita työskentelyssä
Haussa ongelmana on toisinaan liian laaja pistomainen haku. Myös vahva riistavietti usein
ylittää tottelevaisuuden, jolloin haku saattaa tapahtua liian kaukana ohjaajasta. Yleensä
ongelmana on koiran liiallinen itsenäisyys sekä se, että hyvä hajuaisti vie koiraa
suoraviivaisesti eikä koira viitsi tehdä rodulleen kuuluvaa siksak-kuviota. Osalla
walesinspringereitä haku tapahtuu liian lähellä ohjaajaa johtuen koiran epävarmuudesta.
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Metsästyskoetulosten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että nuoren koiran haun tulee
tapahtua lähellä ohjaajaa, koska haku näyttää laajenevan sitä mukaan kuin koiralle tulee ikää
ja mitä enemmän sillä on metsästetty. Yleensä ottaen haku walesinspringerspanieleilla on
tyydyttävän alapuolella (haun keskiarvopisteet vuosilta 2003 – 2007 on 2,81).
Riistan ylösajo onnistuu metsästyskokeen osioista walesinspringerspanieleilta parhaiten.
Tosin sekin on vain noin tyydyttävä (keskiarvopisteet vuosilta 2003 – 2007 3,33 pistettä).
Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky lähes tyydyttävällä tasolla (keskiarvopisteet vuosilta
2003 – 2007 2,74).
Keskiarvopisteiltään heikoin osio walesinspringerspanieleilla on nouto ja luovutus. Vuosien
2003 – 2007 aikana noudosta on saatu 0 pistettä 17 kertaa (koesuorituksia 175). Näissä
tapauksissa koira on siis kieltäytynyt noudosta. 1 piste (= heikko)on saatu 11 kertaa ja 2
pistettä (=välttävä) 35 kertaa. 1 ja 2 pisteen noudoissa koira on pudotellut lintua matkalla
ohjaajalle tai on luovuttanut sen joko ohjaajan lähettyville tai pudottanut jalkoihin. 2-pistettä
koira voi saada myös siinä tapauksessa, että riistaa ei ole saatu pudotettua ja näin ollen nouto
ja luovutus arvostellaan lavastuksena. Lavastuksena tehdystä noudosta saa sen onnistuessa
kaksi pistettä. Koska lähes kymmenessä prosentissa noutosuorituksia koira on kieltäytynyt
kokonaan noudosta, voidaan todeta, että ongelmana on riistan kantamisen ja luovuttamisen
lisäksi myös riistaan tarttuminen. Keskiarvopisteet vuosina 2003 – 2007 on 2,25, vain hieman
välttävän yläpuolella.
Tottelevaisuus ja yhteistoiminta osio on ollut walesinspringerspanielien toiseksi heikoin osaalue. Tottelevaisuus on ollut alapuolella tyydyttävän (keskiarvopisteet vuosina 2003 - 2007
2,67). Vaikkakin walesinspringereiltä saatiin vain 39 tulosta voittajaluokasta, on muistettava,
että spanielin tulee pysähtyä ylös/liikkeelleajon tapahduttua. Voittajaluokassa koira ei voi
ensimmäistä palkintoa mikäli tekee ns. paukkunoudon, toisin sanoen lähtee noutoon ilman
lupaa suoraan ylösajosta. Jos näin tapahtuu, koira saa tottelevaisuus osiosta maksimissaan
kaksi pistettä. Metsästystilanteessa spanielilta vaaditaankin erittäin suurta tottelevaisuutta,
joka ylösajotilanteessa ylittää riistavietin. Suurin syy lienee kuitenkin se, että
walesinspringerspanieleita puuttuu palvelualttiutta ja miellyttämishalua (laumavietti), joka
19
näkyy tottelevaisuus ja yhteistoiminta-osion lisäksi noudossa.
Metsästyskokeet muissa maissa
Brittein saarilla walesinspringerspanielit voivat osallistua varsinaisiin metsästyskokeisiin
(Field Trial) tai helpompiin käyttökokeisiin (Working Test). Metsästyskokeet (Field Trial)
toteutetaan samaan tapaan kuin Suomessakin. Koe on siis todellinen metsästystilanne, jossa
koiran tehdessä hakua sen tulee etsiä riistaa, pysähtyä ylösajoon ja noutaa ohjaajan luvalla
kokeessa ammuttu riista. Kokeessa testataan myös koiran halukkuus noutaa vedestä.
Kokeessa arvostellaan mm. koirien tasapainoisuutta, rauhallisuutta odottaessa sekä
tottelevaisuutta. Lisäksi kiinnitetään huomiota koiran luontaiseen riistan löytökykyyn ja niiden
reagointiin ohjaajan ohjauskäskyihin. Hylkääviä virheitä ovat muun muassa ääntely
(vinkuminen tai haukkuminen) kokeen aikana tai kovasuinen riistan käsittely. Suurimmat erot
Suomen kokeisiin verrattuna lienee se, että koira työskentelee kahden ampujan välissä ja
useampi koira työskentelee yhtä aikaa. Koirat siis kilpailevat metsästyskokeissa toisiaan
vastaan ja näin useampi koira tekee hakua yhtä aikaa. Metsästyskokeissa aktiivisesti
metsästykseen käytetyt englanninspringerspanielit ja cockerspanielit kilpailevat omissa
kokeissaan ja walesinspringerit osallistuvat niin sanottuihin Minor Breeds-kokeisiin muiden
harvinaisempien metsästysspanieleiden kuten fieldspanieleiden, clumberspanieleiden ja
sussexinspanieleiden kanssa. Näissä Minor Breeds:n kokeissa on yleensä kaksi luokkaa: AllAges Stakes ja Novice Stakes aloittelijoille. Kokeissa palkitaan neljä parasta koirakkoa ja
lisäksi tuomari voi myöntää hyvin toimineille koirille Certificate of Merit (COM)- palkinnon.
Tullakseen käyttövalioksi (FT Ch) spanielin tulee saada kaksi Open Stakesin voittoa, mutta
walesinspringereitä ei valitettavasti avoimessa luokassa kilpaile eikä niistä löydy yhtään
20, 21
käyttövaliotakaan.
Working test on hieman helpompi versio käyttökokeista. Sielläkin koiran tulee tehdä hakua ja
koiralle ammutaan, mutta kyseessä ei ole aito metsästystilanne eikä lintuja ammuta kokeessa,
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vaan käytetään joko kuollutta riistaa ja dummyja noudon arvioimiseen. Myös working testeissä
neljä parasta palkitaan ja koirat kilpailevat toisiaan vastaan.
Jonkin verran walesinspringereitä käytetään metsästyskokeissa ja osa palkitaan COMpalkinnolla. Rotu ei kuitenkaan tunnu saavuttaneen suurta suosiota metsästyspuolella
22
englannin- ja cockerspanieleihin verrattuna.
23

Ruotsissa metsästyskokeet ovat pääpiirteissään samanlaiset kuin Suomessakin. Sielläkin
tulee ensin suorittaa hyväksytysti vesityö ennen kuin kokeeseen voi osallistua. Kokeet ovat
siis samantyyppisiä kuin Suomessa, mutta avoimen (öppen klass) ja voittajaluokan (elit klass)
lisäksi voi kilpailla myös alokas- (nybörjarklass) tai nuorten (unghundsklass) luokassa ja
suurin osa koirista onkin osallistunut kahteen viimeksi mainittuun hieman helpompaan
luokkaan. Ruotsissa waleseja rekisteröidään hieman Suomea enemmän, mutta
metsästyskokeiden osallistujamäärissä naapurimaa jää huomattavasti jälkeen. 2000-luvulla
kokeisiin on osallistunut vain 18 koiraa, joista 11 on jollakin kertaa palkittu kokeessa, yleensä
alokasluokassa. Kaksi on palkittu AVO 1-tuloksella ja niistä toinen on palkittu myös
voittajaluokassa. Muotovalion (S UCh) arvoon tarvittavan AVO 2-tuloksen on saavuttanut vain
kolme koiraa, kun meillä vähintään vastaavan tuloksen saaneita koiria on ollut 2000-luvulla 18
kappaletta.
Ainakin USA:ssa, Alankomaissa, Tanskassa, Ranskassa, Tsekeissä ja Norjassa järjestettyihin
metsästykokeisiin on osallistunut walesinspringerspanieleita. Lähes kaikissa näissä maissa
metsästyskokeet järjestetään käytännön jahdin muodossa, mutta koirien arvostelu poikkeaa
hieman maasta riippuen. WSS on kuitenkin joka puolella maailmaa verrattain harvinainen rotu
metsästyskokeissa.

4.2.4.3. MH-luonnekuvaus
Mentalbeskrivning Hund eli lyhyesti MH on Ruotsissa käytössä oleva koiran luonteenkuvaus,
jossa tarkastellaan koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, saalisviettiä, pelkoja ja
sosiaalisuutta. Kuvauksessa on 10 erilaista testitilannetta ja yhteensä 33 kuvailtavaa kohtaa.
Kunkin osion jälkeen lomakkeeseen merkitään koiran reaktio intensiteetin mukaan, jolloin 1 on
pienin reaktio ja 5 suurin. Luonnekuvaaja ei siis kerro subjektiivista mielipidettään koirasta,
vaan merkitsee arvostelulomakkeeseen koiran reaktion suuruuden.
MH -luonnekuvaus mittaa todistettavasti periytyviä ominaisuuksia ja jo vuoteen 2000
mennessä Ruotsissa oli luonnekuvattu yli 11 000 koiraa eri roduista. Per-Erik Sundgren on
tutkinut eri ominaisuuksien periytymistä saksanpaimenkoirien yli 1000 koiran aineistosta ja
periytymisasteet todettiin korkeiksi kaikille luonteenpiirteille (36- 43 %) ja peloille hyvin
24
korkeaksi (52%).
Ruotsissa MH -luonnekuvauksiin on osallistunut 112 walesinspringerspanielia maaliskuuhun
2008 mennessä. Suomessa MH -kuvaus on vielä epävirallinen, mutta Springerspanielit ry on
järjestänyt kuvauksia vuosina 2006-2008 virallisten, Ruotsissa koulutuksen saaneiden
luonnekuvaajien ja täällä koulutettujen toimitsijoiden voimin. Suomessa MH-kuvauksiin on
osallistunut 68 walesinspringerspanielia vuosina 2005 - 2008. Kaavioita tarkastellessa
voidaan todeta Suomen ja Ruotsin koirien mukailevan samaa käytöstä. Toki on muistettava,
että otannat ovat vielä pieniä ja yleensä niitä aktiivisempien ihmisten/kasvattajien koiria, joten
rodun luonteiden tilanne saattaa olla todellisuudessa vielä heikompi.
MH:ssa tuloksia analysoitaessa luonteenpiirteet voidaan jaotella kymmeneen osa-alueeseen,
joita voidaan tarkastella erikseen. Analyysia tehdessä on käytetty apuna Sundgrenin
25
LatHunden-tietokoneohjelmaa.
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Osa walesinspringerpanieleista innostuu leikkimään

Kontakti ihmisiin on Ruotsin walesinspringereillä aivan samalla tasolla kuin käyttökoirien
keskiarvo. Suomessa näkyy hieman puutteita aaveiden tervehtimisessä, eli kummallisesti
pukeutunut ihminen on ollut niin pelottava, etteivät kaikki walesit ole pystyneet heti
nollaamaan tilannetta. Sen sijaan vieraan ihmisen tervehtimisessä ei ole ongelmia ja koirat
antavat käsitellä itseään.
Leikkisyys on tärkeä ominaisuus lintukoirille ja käyttökoirille yleensä, koska leikin avulla
motivointi on helppoa ja samalla se tuo esiin luonnetestissä taistelutahdoksi määriteltyä
ominaisuutta eli halukkuutta leikkimiseen, tietynlaista sitkeyttä ja periksi antamattomuutta.
Walesit eivät olleet innokkaita leikkimään, tarttumaan ja taistelemaan, vaikka nämä
ominaisuudet ovat hyvin tärkeitä lintukoiralle. Sama ongelma on nähtävissä myös
metsästyskokeissa, joissa nouto aiheuttaa usein huomattavia ongelmia. Sama trendi näkyi
myös saalistaminen ja tarttuminen- kohdissa, jossa keskimäärin kohtuullisesti vielä
saalistettiin viehettä, mutta eritoten tarttumisessa oli puutteita.
Pelot ovat walesinspringerspanieleilla keskimääräistä huomattavasti voimakkaampia, mikä
aiheuttaa ongelmia niin kotioloissa kuin harrastettaessakin. Tästä kertoo myös se, että
Ruotsissa kuuden koiran ja Suomessa kahdeksan koiran kuvaus on keskeytetty. Ainakin
Suomessa kaikkiin keskeyttämisiin syynä ovat olleet koiran voimakkaat pelkoreaktiot, joista ne
eivät ole pystyneet palautumaan. Keskeyttämiset ovat tapahtuneet joko haalarilla (Yllätys) tai
räminälaitteella (Ääniherkkyys). Kummankin maan tuloksissa on nähtävissä, että
pelästyminen on hyvin voimakasta, mutta onneksi jäljellejäävät pelot ovat joissain kohdissa
jopa keskiarvoa pienempiä.
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Yllätys-osiossa haalari nousee ylös koiran nenän edessä

Uteliaisuus ja kiinnostus kuvaavat sitä, kuinka nopeasti koira pääsee yli peloistaan ja
uskaltautuu katsomaan pelon kohdetta sekä jäljellejäävää positiivista kiinnostusta ohitusten
aikana (tavallaan pelon vastakohta). Voimakkaista pelkoreaktioista johtuen
walesinspringereillä kestää yleensä hieman keskiarvoa kauemmin ennen kuin ne selviävät
peloistaan ja uskaltautuvat katsomaan pelon kohdetta. Eritoten aaveilla (viimeinen pelote)
tämä on selkeästi nähtävissä. Waleseille jää myös hieman keskimääräistä vähemmän
positiivista kiinnostusta asioita kohtaan niitä ohitettaessa. Toisaalta myöskään jäljellejäävät
pelot eivät ole tavallista suurempia.
Laukaus-osiossa lintukoiran pitäisi olla lähes tai täysin välinpitämätön. Valitettavasti tämä osio
antaa etenkin ruotsalaisten walesien osalta huolen aihetta, koska Ruotsissa 13 koiran
kohdalla on luovuttu ampumisesta ja monella muullakin on ollut hyvin voimakkaat
pelkoreaktiot tässä kohdassa. Suomessa tilanne ei näyttäisi olevan ihan niin huolestuttava,
mutta poikkeaa silti negatiivisesti käyttökoirien keskiarvosta. Paukkuarkoja koiria löytyy siis
runsaasti. Muutama metsästykseen käytetty koira Suomessa reagoi tosin laukaukseen
voimakkaasti halutessaan etsimään saalista laukauksen jälkeen, mutta nämä olivat kuitenkin
yksittäistapauksia.
Aktiviteetti jää selvästi keskiarvon alle, mikä on sikäli positiivista, että koirat osaavat
rauhoittua. Toisaalta monenkaan koiran viretilaa ei saatu alussa nousemaan, koska ne eivät
halunneet leikkiä tai saalistaa. Uhka-reaktiot jäävät keskimääräistä pienemmiksi, mikä onkin
odotettavaa ja toivottavaa spanielilta verrattuna palveluskoiriin.
Kent Svartberg on tohtorinväitöskirjassaan tutkinut koirien persoonallisuutta ja pystynyt
osoittamaan, että mitä rohkeampi (”boldness”) koira on, sitä helpompi sitä on kouluttaa
pitkälle. Rohkeudella tässä käsitetään seuraavia ominaisuuksia: ulospäin suuntautunut ja
kontaktinhaluinen, leikkisä, kiinnostunut takaa-ajosta, utelias, peloton vastakohtana
seuraaville: varovainen vieraiden ihmisten seurassa, välttelevä ja pakeneva, matala
26
uteliaisuus, ei ole kiinnostunut leikkimään eikä ajamaan takaa. Samankaltaisiin tuloksiin
tultiin myös opaskoirien tutkimuksessa, jossa todettiin arkojen koirien olevan myös muita
todennäköisemmin ääniherkkiä. Samalla todettiin, että arat koirat olivat harvemmin
27
”halukkaita” koulutettavia.
Svartberg on pystynyt todistamaan, että MH-tulokset pitävät yhtä
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myös koiran arkipäivän käytöksen kanssa. Luonnekuvauksissa nähdyt käyttäytymismallit ovat
nähtävissä myös arkipäivän elämässä ja niiden yhteys myös aiemmin käsiteltyyn rohkeuteen
28
oli selvä. Walesinspringerspanieleiden arkuuteen ja ääniherkkyyteen tulisi siis kiinnittää
selvästi enemmän huomiota jalostuksessa, koska näiden ominaisuuksien lisääntyessä
saadaan vaikeasti koulutettavia koiria.
Alla ovat nähtävissä Ruotsin ja Suomen MH –diagrammit. Käytökoiraksi
walesinspringerspanielin luonneprofiili näyttää hyvin huolestuttavalta. Noutajilla on tutkittu
MH-diagrammien ja metsästyskoetulosten korreloivuutta ja nähty selkeät erot esimerkiksi
sileäkarvaisen noutajan ja kultaisennoutajan välillä, joissa jälkimmäiset ovat arempia ja
haluttomampia leikkimään sekä niitä palkitaan huomattavasti vähemmät metsästyskokeissa.
Walesinspingrespanieleiden rotudiagrammi näyttää vielä kultaistanoutajaakin heikommalta.

Ruotsin walesinspringereiden MHdiagrammista (vasemmalla) on selvästi
nähtävissä suuret pelot (rädsla & skott), pieni
leikkihalu (lek) ja uteliaisuus (nyfikenhet) sekä
pieni aktiviteetti.

Suomen walesinspringerspanieleiden MHdiagrammi (oikealla) näyttää pitkälti samanlaiselta.
Täälläkin on nähtävissä suuret pelot sekä pieni
leikkihalu ja uteliaisuus. Liitteessä 9.4 MHdiagrammit näkyvät kokonaisuudessaan ja
selityksineen.
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4.2.4.4. Luonnetesti
Suomessa walesinspringerspanieleita on osallistunut luonnetestiin vain 29 kappaletta vuosina
1988-2007 eli näistä tuloksista ei pysty juurikaan päätelmiä tekemään, kun yksittäisiä koiria on
testattu kahdenkymmenen vuoden sisällä keskimäärin yksi tai kaksi vuodessa. Vuosien
varrella myös arvostelulomake näkyy aavistuksen muuttuneen. Koirista yksi on keskeytetty ja
tulos siis hylätty.
Tulokset kertovat hieman vähemmän kuin MH-luonnekuvaus, mutta seuraavia suuntaviivoja
on nähtävissä. Toimintakyky on 13 koiralla –1 pieni, 13 koiralla +1 kohtuullinen ja vain
kahdella +2 suuri. Tässä näkyy siis sama kuin MH-luonnekuvauksen suurissa peloissa ja
pienessä uteliaisuudessa, eli koirat pelästyvät paljon eivätkä uskalla itsenäisesti toimia pelkoja
voittaakseen.
Kovuus kuvaa sitä kuinka paljon koiralle jää negatiivisia mielikuvia (näkyy MH:ssa
jäljellejäävissä peloissa) ja suurin osa onkin +1 hieman pehmeä (18 kpl), mutta myös tuloksia
–2 pehmeä (7 kpl), -3 erittäin pehmeä (1 kpl) ja +3 kohtuullisen kova (1 kpl) löytyy.
Taistelutahdossa (osittain sama kuin leikkisyys MH:ssa) näkyy täälläkin puutteita, kun suurin
osa koirista saa tuloksen -1 pieni (13 koiraa) tai jopa –2 mitätön (2 koiraa). 11 koiralla tulos on
+2 kohtuullinen ja vain yhdellä +3 suuri.
Terävyys ja puolustushalu ovat odotusten mukaisesti pieniä eikä kellään onneksi huomata
jäljelle jääviä puolustushaluja. Hermorakenne on lähes kaikilla +1 hieman rauhaton (26 kpl),
poikkeuksena yksi –1 ampumiselle altis ja yksi +2 suhteellisen rauhallinen.
Luoksepäästävyys on suurelta osin +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin (17 kpl), lisäksi
muutama mielistelevä tai luoksepäästävä, mutta hieman pidättyväinen.
Laukauksensieto näkyisi luonnetestissäkin olevan monelle hieman ongelmallinen ja moni
saakin arvion laukauskokematon. Tulosten merkitseminen on muuttunut vuosien varrella sen
verran, että kohta jää tilastoimatta.

4.2.4.5 Metsästyskoirien jäljestämiskokeet
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata
haavoittuneen riistaeläimen jälkeä. Koe jäljittelee esimerkiksi kolarissa tai metsästyksessä
loukkaantuneen hirven jäljestämistä. MEJÄ-kokeessa on kaksi luokkaa: avoin- ja
voittajaluokka (AVO ja VOI). Saatuaan kaksi ykköstulosta avoimesta luokasta koira siirtyy
voittajaluokkaan. Kolme ykköstulosta voittajaluokasta saatuaan koirasta tulee Suomen
jälkivalio (FIN JVA), lisäksi koiralla tulee olla näyttelystä yli 15 kk iässä vähintään
laatumaininta ”hyvä” (H).

kappalemäärä

MEJÄ voittajaluokassa saadut tulokset
7
6
5
4
3
2
1
0

VOI1
VOI2
VOI3
VOI0
VOIv. 2003

v. 2004

v. 2005

v. 2006

vuosina 2003-2007

v. 2007
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Kokeessa koiralta vaaditaan sinnikkyyttä, hyvää hajuaistia ja keskittymiskykyä, jotta se jaksaa
seurata noin kilometrin pituisen verijäljen loppuun saakka. Kaadolla sen pitäisi osoittaa
kiinnostusta. Kokeessa testataan myös paukkuvarmuus, eivätkä paukkuarat koirat pääse
jäljelle lainkaan.
Keskimäärin 4 % rekisteröidyistä walesinspringerspanieleista osallistuu MEJÄ-kokeisiin.
Suomen jälkivalion arvo on myönnetty 17 suomalaiselle walesille, joista viimeinen on
valioitunut vuonna 2007. Kaiken kaikkiaan walesinspringerspanieleita voidaan pitää varsin
hyvinä jälkikoirina ja keskimäärin yli puolet osallistuneista koirista palkitaan kokeessa.
Voittajaluokkaan päässeet, jäljellä kokeneet koirat tekevät selvästi varmempaa työtä kuin
aloittelevat koirakot ja niistä jopa noin kolme neljäsosaa saa tuloksen. Moni WSS saa tuloksen
kokeesta, vaikka koira ei olisi ennen koetta jäljestänyt kuin jonkin yksittäisen kerran.
Riistajäljet ja –havainnot lienevät suurin syy tuomittuihin hukkiin. Muutama epävarma ja
pelokaskin koira on jäljellä tallustellut.

MEJÄ avoimessa luokassa saadut tulokset

kappalemäärät
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Myös Ruotsissa ja Norjassa järjestetään vastaavia jäljestämiskokeita, joskin eri maiden
säännöt poikkeavat hieman toisistaan. Ruotsin jälkivalion arvon on saavuttanut 87
ruotsalaisomistuksessa olevaa walesilaista vuoteen 2008 mennessä.
4.2.4.6. Tottelevaisuuskokeet
Tottelevaisuuskoulutus parantaa ja vahvistaa ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä ja luo
hyvän pohjan muiden lajien harjoittelulle. Tottelevaisuuskokeessa (TOKO) testataan ohjaajan
ja koiran välistä yhteistyötä ja koulutuksen tasoa. Useat liikkeet, kuten paikallaolo,
seuraaminen ja luoksetulo, ovat hyödyllisiä käytännön elämässä. Koeluokkia on neljä:
alokasluokka, avoin luokka, voittajaluokka ja erikoisvoittajaluokka.
Walesinspringerin kanssa tokoa harrastettaessa on syytä kiinnittää paljon huomiota
palkkaukseen ja motivointiin, sekä tehdä vaihtelevia harjoituksia. Keskittymiskyky, helppo
motivoitavuus (ahneus, leikkisyys) ja stressinsietokyky erilaisia koeolosuhteita kohtaan ovat
tässäkin lajissa hyödyksi. Usean minuutin paikallaolo ohjaajan ollessa piilossa voi olla
epävarmalle koiralle vaativa. Walesista saa parhaimmillaan innokkaan ja aktiivisen kisakoiran,
joka yrittää parhaansa, mutta pahimmillaan se karkaa kentältä tekemään jotain mukavampaa.
Motivointi onkin kaiken A ja O tässä lajissa.
Viime vuosina TOKOssa kisanneita koiria on ollut hieman toistakymmentä vuotta kohden.
Suurin osa tuloksista on saavutettu alokasluokassa, mutta myös avoimessa ja
voittajaluokassa on saatu viime vuosina hyviäkin tuloksia. Vuonna 2008 palkittiin
ensimmäinen walesinspringerspanieli EVL1-tuloksella. Springerspanielit ry:n järjestämät
tottelevaisuuskokeet ja –koulutukset ovat keränneet mukavasti mukaan myös aloittelevia
koirakoita. Neljä walesinspringerspanielia on saavuttanut Suomen Tottelevaisuusvalion (FIN
TVA) arvon. Kaikki nämä koirat olivat 1970-luvulla syntyneitä.
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4.2.4.7. Agility
Agilitykisoissa koirat suorittavat 15 - 20 esteen pituisen radan, johon kuuluu hyppyesteitä,
putkia ja ns. kontaktiesteitä, joille koira kiipeää. Laji on todella nopea ja kisasuoritus onkin ohi
alle minuutissa. Agility vastaa ajatukseltaan pitkälti metsästystilannetta, jossa koiralta ja
ohjaajalta vaaditaan saumatonta yhteistyötä. Koiran tulee olla nopea, ketterä, helposti
motivoitavissa ja jonkin verran saalisviettinen tullakseen hyväksi agilitykoiraksi. Koiran tulee
reagoida ohjaajan liikkeisiin ja käskyihin nopeasti ja tarkasti, jotta saataisiin hyviä tuloksia.
Lisäksi agilitykoiran tulisi olla siinä määrin rohkea, etteivät vieraat kisapaikat kuulutuksineen,
hälinöineen ja mahdollisesti kaikuvat hallit sitä hämmentäisi. Myös esteiden opettelussa on
hyötyä koiran reippaasta ja ulospäin suuntautuvasta luonteesta. Reippaan, helposti
motivoitavan, vauhdikkaan ja yhteistyöhaluisen koiran kanssa päästään huomattavasti
nopeammin hyviin tuloksiin. Agility on hyvä harrastus vilkkaan walesilaisen aktivoimiseksi ja
metsästyskoiran kesäkauden ajanvietteeksi.

Agilityn kisastartit

kappalemäärät
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Walesinspringerspanieleita on viime vuosina näkynyt agilitykentillä entistä enemmän aina
kolmosluokkaa sekä SM-kisoja myöten. Sekä koiramäärät, osallistumiskerrat että 0-ratojen
määrät ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Myös yhdistyksen järjestämät koulutukset ovat
lisänneet kisaajamäärää, koska nykyisin agilityn treenipaikka on monesti kiven alla. Silti
osallistujamäärät tuntuvat vähäiseltä siihen verrattuna, miten hyvin ”walspa” sopii agilityyn.
Pienikokoiset ja raskasrakenteiset nartut jäävät valitettavasti maxien väliinputoajiksi ja
joutuvat hyppimään kokoonsa nähden hyvin korkeita esteitä. Tämä alkaa kuitenkin haitata
menoa vasta 3-luokan ihanneaikoihin yritettäessä. Suomessa yksikään walesinspringeri ei ole
yltänyt agilityvalion (FIN AVA) arvoon, mutta piirinmestaruustasolla on menestystä tullutkin.
Ruotsissa kaksi walesinspringeriä, äiti ja tytär, on saavuttanut Ruotsin agilityvalion (S AVA)
arvon.
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Agilitykisoihin osallistuneet koirat

kappalemäärät
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Yksi ja sama koira on voinut vuoden aikana kisata useammassa luokassa, jos se on esimerkiksi noussut 2- luokasta
3-luokkaan. Näin ollen 1-. 2- ja 3-luokan kisaajien yhteissummasta voi tulla suurempi määrä, kuin kokonaisuudessa
osallistuneet.

4.2.4.8. Näyttelyt
Tällä hetkellä walesinspringerspanieleiden jalostus perustuu pitkälti näyttelytuloksiin, mikä
valitettavasti näkyy myös koirien luonteiden kehityksessä. Svartberg on tutkimuksissaan
todennut näyttelytuloksiin perustuvan jalostuksen muuttavan koiria vähemmän leikkisiksi,
vähemmän uteliaiksi, pelokkaammiksi ja aremmiksi uusissa ja vieraissa tilanteissa sekä
vähemmän kiinnostuneiksi vieraiden ihmisten tervehtimisestä. Syitä tähän suuntaukseen voi
olla useita: arempi ja vähemmän ihmisistä kiinnostunut koira voi olla monesti helpompi
näyttelykehässä, koska se ei ole kiinnostunut kaikesta ympärillä olevasta eikä halua ihmisiä
tervehtimään. Tämän tyyppinen koirapersoonallisuus lienee myös helpompi pitää laumassa,
jossa yksittäisille koirille ei tarjota erityistä ohjelmaa tai aktiviteetteja. Valitettavasti vaan
29
tämäntyyppinen koira on vaikeammin koulutettavissa käyttökokeisiin.
Näyttelyarvosteluissa mainitaan toisinaan harhaanjohtavasti ”hyvästä luonteesta”, sen sijaan
että tuomari kertoisi koiran käyttäytyvän hyvin. On kuitenkin positiivista, että tuomarit
kommentoivat käytöstä myös näyttelyarvosteluissaan. Vuosikirjoista näyttelyarvosteluja
lukiessa löytyy vuoden 2004 kirjasta arvostelut 117 uroksesta ja 193 nartusta ja vuotta
myöhemmin 144 uroksesta ja 165 nartusta. Vuonna 2004 kaksi urosta on hylätty (HYL)
näyttelyssä, koska ne ovat murisseet käsiteltäessä. Näistä toinen on saanut useita
huomautuksia myös arasta käytöksestä. Kaksi koiraa on arastellut tuomaria niin paljon, että
laatuarvostelu on sen takia laskettu H:ksi. 36:lla koiralla on mainintoja arastelevasta,
epävarmasta käytöksestä tai niiden sanotaan kaipaavan lisää itseluottamusta, suurimmalla
osalla tästä mainitaan eri tavoin useassa arvostelussa. Lisäksi viidellä koiralla mainitaan
jonkun kerran, että ne saisivat liikkua vapaammin, tarvitsevat kehätottumusta, ryhtiä tai
itseluottamusta. Näillä koirilla kuitenkin useimmat arvostelut olivat käytöksen puolesta hyviä.
Vuodelta 2005 yksi koira murisi kehässä ja se on sama kuin toinen edellisen vuoden koirista.
Viisi koiraa hylättiin (HYL) sen takia, että ne eivät antaneet tuomarin koskea ja olivat monesti
muutenkin arkoja ja pelokkaita. Yksi näistä koitti näykkiä tuomaria tämän mennessä tutkimaan
koiraa. Lisäksi yksi koira sai EVA:n (ei voida arvostella), koska se oli täysin tottumaton
näyttely-ympäristöön eikä asettunut liikkeessä. Kahta näistä luonteen takia vakavasti
huomautetuista koirista on silti käytetty jalostukseen. Yhden koiran laatuarvostelu on laskettu
H:ksi arastelevan käytöksen takia. Lisäksi 25 koiraa on saanut maininnan arastelevasta,
epävarmasta käytöksestä tai itseluottamuksen puutteesta, monelle huomautuksia kertyi
useita. Lisäksi 11 koiraa saisi esiintyä reippaammin, vapautuneemmin tai ryhdikkäämmin tai
30
voisi kantaa häntäänsä iloisemmin.
Kaiken kaikkiin noin 15% näyttelyihin osallistuneista koirista sai huomautuksen arasta (tai
aggressiivisesta) käytöksestä. Eivätkä läheskään kaikki tuomarit edes kommentoi käytöstä.
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4.3 Terveys
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisälletyt sairaudet
Walesinspringerspanielit kuuluvat Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelmaan, PEVISA:an. Pentujen rekisteröinnin ehtona on vanhempien
lonkkakuvaus ja silmätarkastus. Lonkkakuvauksen alaikäraja on 12 kuukautta. Silmätarkastus
on voimassa 24 kuukautta. Tutkimusten tulokset eivät vaikuta pentujen rekisteröintiin.
4.3.1.1. HD (hip dysplasia), lonkkanivelen kasvuhäiriö
HD eli lonkkanivelen kasvuhäiriö on monilla koiraroduilla esiintyvä periytyvä sairaus, joka
pahimmillaan saattaa aiheuttaa kipua ja invalidisoida koiran. Lonkkanivelen kasvuhäiriössä
lonkkanivelen nivelmalja on synnynnäisesti liian matala. Reisiluun päähän voi tulla
nivelrikkomuutoksia dysplasia-asteesta riippuen. Sairaus periytyy polygeenisesti, eli sen
ilmenemiseen vaikuttavat useat geenit. Lisäksi ruokinnalla ja ympäristötekijöillä on vaikutusta
31, 32
dysplasian vaikeusasteeseen.
Perinnöllisyysastetta on tutkittu useaan kertaan ja sen on
33
todettu tutkimuksesta riippuen olevan jotain 10-60% välillä.
Vaikka walesinspringerspanieli ei ole mikään suurikokoinen koira, voi lonkkanivelen
kasvuhäiriö vaikeuttaa koiran elämää ja aiheuttaa kipuja. Terveyskyselyssä oireilevia lonkkia
oli kahdeksalla yksilöllä 134 vastauksen joukosta (6% vastanneista). Näistä kolmea koiraa ei
oltu röntgenkuvattu, joten ”diagnoosi” oli ilmeisesti omistajan itsensä tekemä. Yksi oli kuvattu
D-lonkkaiseksi, kaksi C-lonkkaiseksi ja yksi AC-lonkkaiseksi. Yhdellä oli eläinlääkärin
epävirallinen lausunto C-lonkista. Ontumista voivat toki aiheuttaa myös erilaiset venähdykset
ja revähdykset sekä polviongelmat.
Taulukko 1. Lonkkakuvausprosentit ja tulokset syntymävuoden mukaan.
Syntymävuosi
1968 – 1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Tutkittuja%
6,6
9,2
28,8
37,3
34,4
34,2
41,2
39,3
33,9
42,9
32,8
44,9
37,6
34,9
35,9
38,1
44,0

A-B %
51,7
55,6
63,0
80,5
68,9
70,4
44,7
73,7
64,3
65,2
59,1
68,4
75,5
69,8
64,3
80,3
62,3

C-E %
48,3
44,4
37,0
19,5
31,1
29,6
55,3
26,3
35,7
34,8
40,9
31,6
24,5
30,2
35,7
19,7
37,7
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Taulukko 2. Lonkkakuvaustilastot syntymävuosilta 2001-2006. Lähde KoiraNet.
Syntymävuosi Tutkittuja%
A
B
C
D
E
A-B%
2001
44,6
32
17
16
13
0
62,8
2002
38,7
28
27
15
7
0
71,4
2003
51,4
42
30
19
14
0
68,6
2004
37,8
32
25
9
4
0
81,4
2005
42,8
31
31
19
17
0
63,3
2006
30,4
38
18
8
7
1
77,8

C-E%
37,2
28,6
31,4
18,6
36,7
22,2

Ruotsissa lonkkaniveldysplasia on yleisyydeltään samaa luokkaa kuin Suomessa.
Dysplastisten koirien osuus kuvatuista on ollut seuraava:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
26,8%
41,2%
29,9%
29,3%
25,5%
25,1%
25,1%
21%
34
Prosentit ovat edellisessä tutkimusvuoden mukaan.
Iso-Britanniassa jalostukseen käytettyjä koiria on kuvattu enemmän vasta viime vuosina.
Sikäläinen tulosten kirjaus poikkeaa suuresti omastamme. Koiran lonkkatulos voi olla mitä
tahansa 0:n (paras mahdollinen) ja 106:n (huonoin mahdollinen) väliltä. 957:n kuvatun koiran
35
keskiarvo oli 19.
4.3.1.2. Silmäsairaudet
Kokonaisuutena silmäsairaudet ovat harvinaisia walesinspringerspanieleilla. Tilastot
36, 37
viimeisten vuosien aikana tutkituista koirista löytyvät alta.
Taulukko 1. Yhteenveto tutkituista 1998-2007. Lähde KoiraNet.
Syntymävuosi
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Syntyneitä
153
159
162
175
199
204
185
229
237
256

Tutkittu Tutkimus%
42
27%
48
30%
49
30%
53
30%
62
31%
82
40%
62
33%
64
28%
60
25%
34
13%

OK

OK%

41
48
48
53
62
82
62
63
60
31

98%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
91%

HC

PRA

MRD

GRD

1
1

1
3

Muut
3
7
6
3
7
16
18
13
13
5
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Taulukko 2. Silmätutkimuslöydökset syntymävuosilta 1998-2007. Lähde KoiraNet.
Sairaus
1998 1999 2000 2001 2002
2003
2004 2005 2006
HC
1
PRA
1
MRD
GRD
1
RD,tulkinnan1
varainen
PPM
1
1
PPM, diagnoosi
3
3
5
4
6
7
6
8
4
avoin
PHTVL/PHPV,
1
diagnoosi avoin
Glaukooma
1
Glaukooma,
1
kulma
epänormaali
Cilia aberranta
1
7
6
3
7
6
8
7
8
Cilia aberranta,
1
1
tulkinnanvarainen
Entropion
1
1
1
1
(1)
1
Ektropion
1
Verkkokalvolöy1
2
1
1
3
dökset,
tarkemmin
määrittelemättö
mät
Muut
1
3
1
1
sarveiskalvomu
utokset
Muut mykiö1
1
1
2
3
3
2
6
2
muutokset,
ei perinnölliset
Muut
2
silmämuutokset,
tarkemmin
määrittelemättö
mät
Ei perinnöllistä
1
harmaakaihia,
tulkinnanvarainen
Muu morbi
1
organorum
lacrimalium

2007
3

1

Silmätutkimuksissa löydettyjä sairauksia
HC – perinnöllinen kaihi (Hereditary Cataracta)
HC on mykiön samentuma, katarakta. Perinnöllinen kaihi saattaa olla joko osittainen tai
täydellinen. Se esiintyy usein molemmissa silmissä yhtä aikaa ja on etenevä. Samentuman
sijaintia kuvataan sanoilla takapolaarinen, etu- tai takakortikaalinen (kuorikerroksessa),
etupuolinen y-saumakatarakta, nukleaarinen (linssin ytimessä) tai totaalinen. Useimmat
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perinnölliset kaihimuodot periytyvät resessivisesti. Kaihiin ei ole olemassa lääkehoitoa.
Suomessa on todettu viime vuosina 2 HC tapausta, aikaisempia tapauksia on muutamia.
Ruotsissa Rasdata listaa neljä HC sairasta koiraa. Y-saumakatarakta tapauksia on
39
yhdeksän.
PRA – verkkokalvon etenevä surkastuminen (Progressive Retinal Atrophy)
PRA:ssa koiran verkkokalvo ja sen näkösolut kuihtuvat vähitellen. Tämä johtaa väistämättä
sokeutumiseen. Näön heikkeneminen alkaa näkyä yleensä 4-6 vuoden iässä aluksi
hämärässä ja pimeässä. Sairauden etenemistä ei voi estää. Periytyminen on resessiivistä eli
38
sairaan koiran molemmat vanhemmat ovat kantajia. Suomessa on todettu vain kaksi PRA
tapausta.
RD – verkkokalvon kasvuhäiriö (Retinal Dysplasia)
RD on synnynnäinen verkkokalvovika, jota esiintyy eri asteisena. MRD, eli multifokaalinen
RD, jossa koiran verkkokalvolla on yksi tai useampia poimuja. Tämä ei yleensä vaikuta koiran
näkökykyyn. GRD, geograafinen RD, jossa verkkokalvolla on laajempi poimujen ja
verkkokalvon ohentumien kertymä. Tällä voi olla vaikutusta koiran näkökykyyn. RD:n pahin
muoto on TRD, eli totaali RD, jossa koiran verkkokalvo on täydellisesti irronnut ja koira on
sokea. RD periytyy resessivisesti. Periytyvyyden mekanismeja ei ole vielä pystytty kokonaan
selvittämään, mutta tämän hetkisen käsityksen mukaan MRD ei olisi geneettisesti samaa kuin
40
vakavammat muodot. Suomessa on todettu viime vuosikymmeninä kolme MRD tapausta ja
yksi GRD.
Ruotsissa on neljä MRD löydöstä.
Glaukooma – silmänpainetauti
Silmän nestekierto tapahtuu väri- ja sarveiskalvon yhtymäkohdassa olevan filtraatiokulman
kautta. Glaukoomassa eli viherkaihissa silmän paine kohoaa, kun neste ei jostain syystä
pääse kiertämään normaalisti. Sairauden on todettu olevan perinnöllistä tai jonkin muun syyn
aiheuttamaa. Nykyään on mahdollista tutkituttaa koiran kammiokulmat goniolinssillä. Tässä
gonioskopiassa voidaan todeta kammiokulmien muutokset (ahtaus, dysplasia). Kulmien
ahtaus voi olla merkki tulevasta sairastumisesta. On syytä välttää tällaisien koirien
38
yhdistämistä jalostuksessa.
Glaukoomaan sairastuneita walesinspringerspanieleita on jalostustoimikunnan tiedossa
Suomessa muutamia tapauksia. Gonioskopia tutkimuksia on tehty usealle koiralle, näistä
suurimmalla osalla virtauskulmat ovat olleet normaaleja. Muutamassa tapauksessa
virtauskulmissa on todettu muutoksia.
Ruotsissa on muutamia glaukooma tapauksia. Iso-Britanniassa on tehty tutkimus vuonna
1996, jolloin yli sadalle walesinspringerspanielille tehtiin gonioskopia-tutkimus. Tässä yksilöiltä
löydettiin muutoksia kammiokulmien virtauksessa ja todettiin, että rodulla on perinnöllinen
41
taipumus sairastua glaukoomaan.
Cilia aberranta – silmäripsien epänormaali kasvu
Sairaudessa luomen sisäpintaan kasvaa ylimääräisiä karvoja, jotka saattavat hangata
sarveiskalvoa ja aiheuttaa silmävuotoa, silmän aristelua ja sarveiskalvohaavaumia. Karvat
voivat olla niin pehmeitä, ettei niistä ole haittaa koiralle. Toisinaan on tarpeen poistaa
ylimääräiset karvat nyppimällä, polttamalla tai kirurgisesti. Walesinspringerspanieleilla tätä
vaivaa näyttäisi olevan jonkin verran. Vuosina 1998-2005 syntyneistä silmätarkastetuista
koirista löytyi 45 cilia aberranta/ektooppinen cilia tapausta eli niitä löytyi noin kymmeneltä
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prosentilta tutkituista. Ylimääräisiä karvoja silmissä ei kuitenkaan aina mainita
tutkimustuloksissa eli niitäkin voi olla vielä suuremmalla osalla koirista. Cilia aberranta on
periytyvää. Periytymistapaa ei tiedetä, mutta sairauden lisääntymisen takia on
jalostustoimikunta päättänyt suositella, että kahta cilia aberranta sairasta koiraa ei
40
yhdistettäisi.
Entropion/entropium – silmäluomen reunan sisäänkääntyminen
Entropion eli luomenreunan sisäänkääntymä ärsyttää silmää ja vahingoittaa usein
sarveiskalvoa. Useimmiten vika esiintyy alaluomen ulkoreunassa. Muutokset alkavat jo
varhain pentuiässä. Entropionia hoidetaan leikkaamalla. Entropion periytyy polygeenisesti.
Koiraa, jolla on todettu entropion, ei suositella käytettäväksi jalostukseen.
Walesinspringerspanieleilla on virallisissa silmätarkastuksissa todettu vuosina 1998-2005 viisi
40
entropion tapausta ja yksi epäilyttävä tapaus.
Ektropion/ektropium – silmäluomen uloskääntyminen
Ektropionissa silmäluomi kääntyy ulospäin. Tästä aiheutuu ärsytystä silmien limakalvoille ja
sarveiskalvolle. Monilla roduilla usein samalla koiralla on todettu sekä entropion että
40
ektropion. Tässäkin leikkaushoito on mahdollinen.
PPM – synnynnäinen iiriksen kehityshäiriö (Membrana Pupillaris Persistens)
PPM on synnynnäinen silmän värikalvon kehityshäiriö, jossa pupilliaukon avautuminen ei ole
ollut täydellistä vaan värikalvolta lähtee rihmoja joko linssiin, sarveiskalvoon tai toiseen
kohtaan värikalvoa. Koiran näkökyky on yleensä normaali, joskin joillakin roduilla sairaus on
koiran näkökykyä haittaava. Periytyvyyttä ei ole pystytty määrittelemään. Suomessa
walesinspringerspanieleilla on muutamia PPM löydöksiä ja tulkinnanvaraisia tapauksia on
useita. Jalostustoimikunnan tiedossa ei ole kuitenkaan tapauksia, joissa PPM vaikuttaisi
näkökykyyn.
Muu morbi organorum lacrimalium – kyynelrauhasen ja/tai –kanavan sairaus
Suomessa on todettu esiintyvän harvinaisena mm. puuttuvia kyynelkanavia. Periytyvyyttä ei
tunneta.

4.3.2 Muut Suomessa todetut merkittävät sairaudet
Yleisesti ottaen walesinspringerspanieli on melko terve rotu. Muista rodulla esiintyvistä
42
sairauksista on vuosien mittaan raportoitu jalostustoimikunnalle. Lisäksi tietoa on kerätty
kesäkuussa 2007 julkaistulla terveyskyselyllä, joka toteutettiin Springerspanielit ry:n
internetsivuston kautta. Todellisuudessa sairauksia ilmenee varmasti enemmän, koska
kaikista sairastapauksista ei ilmoiteta ja terveyskyselyyn vastasi vain murto-osa
walesinspringerspanieleiden omistajista.
4.3.2.1. Epilepsia
Epilepsia on aivojen toiminnan häiriö, joka ilmenee säännöllisesti toistuvina
kouristuskohtauksina. Epilepsian perinnöllisestä muodosta käytetään nimitystä idiopaattinen
epilepsia. Tällöin kohtaukset alkavat ilman mitään selvää syytä. Idiopaattinen epilepsia
puhkeaa tavallisesti koiralla ennen neljän vuoden ikää. Eläinlääkärin diagnoosi perustuu
poissulkemiseen, eli koirasta tutkitaan kaikki mahdolliset kohtauksia aiheuttavat syyt, ja jos
mitään ei löydy, on diagnoosi idiopaattinen epilepsia. Jos kohtauksia tulee usein, ne ovat
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vaikeita ja ne vammauttavat koiraa on syytä aloittaa lääkitys. Epilepsialääkitys on yleensä
43,44, 45, 46,47
elinikäinen.
Epilepsian periytyvyyttä on yritetty selvittää monilla roduilla. Periytyvyyden arvioidaan olevan
monesta geenistä riippuvaa ja resessiivistä. Yleisohjeet jalostukseen ovat seuraavat;
epilepsiaa sairastavaa ei tule käyttää ollenkaan, epileptisen jälkeläisen jättänyttä yhdistelmää
ei tule toistaa ja epileptikon täyssisarusten käyttö ei ole suositeltavaa.
Walesinspringerspanieleilla epilepsia on perinnöllistä. Rodun kotimaassa Iso-Britanniassa
sekä Hollannissa on kerätty tietoa sairastuneista yksilöistä ja Welsh Springer Spaniel Club
pitää yllä julkista listaa näitä tuottaneista yhdistelmistä. Iso-Britanniassa Animal Health Trust
on kerännyt useamman vuoden ajan DNA-näytteitä epilepsiaan sairastuneista koirista ja
näiden sukulaisista. Tutkimuksessa yritetään selvittää epilepsian periytymismekanismia
walesinspringerspanielilla. Tämä mahdollistaisi DNA-testin kehittämisen, jolla mahdolliset
kantajat voitaisiin selvittää. Toinen vastaavanlainen tutkimus on käynnissä Yhdysvalloissa,
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Minnesotan yliopistossa. Myös tri Malcolm Willis on tutkinut englantilaisten ja hollantilaisten
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walesien epilepsiaa. Ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu useampien urosten kuin
narttujen sairastuvan epilepsiaan. Walesinspringereillä epilepsia alkaa tyypillisesti jo nuorella
iällä (yleensä 1-2,5 vuoden iässä) ja on hankalasti hoidettavissa. Alustavien tutkimusten
mukaan epilepsia näyttäisi periytyvän kahden geeniparin kautta, joista toinen on
autosomaalinen ja toinen sukupuoleen sidonnainen. Sairauden yksinkertaiseen periytymiseen
rodussa viittaa myös se, että sairastuneiden koirien viiden polven sukutaulusta laskettu
50
sisäsiitosaste oli keskimäärin 3,14% eli varsin korkea.
Suomessa on jalostustoimikunnan tietoon ilmoitettu 22 epilepsiaan sairastunutta yksilöä.
Useimmilla sairastuneilla on käytössä lääkitys ja monet reagoivat lääkitykseen hyvin. On
kuitenkin muutamia tapauksia, joissa lääkitykselläkään ei ole saatu aikaan toivottuja
vaikutuksia ja on jouduttu päätymään jopa koiran lopetukseen. Avoimuutta kasvattajien ja
koiran omistajien taholta toivottaisiin lisää, jotta kaikista sairastuneista saataisiin tieto. Näin
pystymme paremmin jalostusvalinnoilla kitkemään tätä ikävää sairautta pois. Suomessa
koirien geenitutkimukseen kaivattaisiin noin 20-30 sairaan koiran verinäytteet, jotta
51
tutkimusryhmä voisi aloittaa epilepsiageenin etsimisen näytteistä.
Ruotsissa epilepsian ei koeta olevan suuri ongelma rodussa. Vuonna 2003 tehdyssä
terveyskyselyssä epilepsiaa sairastavia oli 3 % vastanneista.
Hollannissa vuoden 1984 tutkimuksissa todettiin jopa 3% kannasta sairastuvan epilepsiaan, ja
tällöin kantajia olisi peräti 28% kannasta, mikäli epilepsia rodulla periytyisi yhden geeniparin
52
kautta resessiivisesti. Epilepsia on edelleen Hollannin walesinspringerijalostuksen
suurimpia haasteita.
4.3.2.2. Hypotyreoosi, kilpirauhasen vajaatoiminta
Kilpirauhanen muodostuu kahdesta osasta, jotka sijaitsevat koiran kaulalla henkitorven
molemmin puolin. Kilpirauhasella on tärkeä tehtävä aineenvaihdunnassa. Se muodostaa
tyroksiini (T4)-nimistä hormonia, joka on tarpeen normaalille aineenvaihdunnalle. Aivolisäke
säätelee kilpirauhasen toimintaa. Jos kilpirauhanen toimii vajaasti erittää aivolisäke TSHhormonia, joka ohjaa rauhasta tuottamaan lisää omia hormonejaan. Hypotyreoosi on
tavallinen hormonihäiriö keski-ikäisillä ja vanhoilla koirilla. Yleensä sairaudessa on kyse
tyroksiinin puutteellisesta tuotannosta ja erityksestä. Kilpirauhasen vajaatoiminta johtuu
useimmiten (95 % tapauksista) kilpirauhasesta itsestään.
Tavallisin kilpirauhasen vajaatoiminnan syy on autoimmuunityreoidiitti. Tämä johtuu elimistön
virheellisestä vasta-ainemuodostuksesta kudoksia kohtaan. Muita syitä ovat idiopaattinen
atrofia eli kilpirauhasen korvautuminen rasvakudoksella, kilpirauhasen pahalaatuinen kasvain
tai TSH-hormonin puute.

o

Oireina kilpirauhasen vajaatoiminnasta ovat yleisimmin seuraavat;
lihoaminen ilman lisääntynyttä ruokahalua
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o
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haluttomuus, tylsyys
huono kylmänsietokyky
karvapeitteen kuivuus, oheneminen, karvanlähtö
ihon pigmentoituminen, paksuuntuminen
kiimattomuus
hedelmättömyys.
Sairauden diagnoosi tehdään kliinisten tutkimusten lisäksi laboratoriotutkimuksilla.
Veriseerumista tutkitaan tyroksiini (T4), veren kolesteroli ja TSH arvot. Pelkkä alentunut T4
arvo voi johtua jostain muusta sairaudesta tai lääkityksestä, joten tärkeää on tutkia myös TSH,
joka on vajaatoimintaa sairastavalla koiralla kohonnut.
Kilpirauhasen vajaatoimintaa voidaan hoitaa synteettisellä kilpirauhasvalmisteella. Sairaus ei
tällä parane, joten lääkitys on elinikäinen. Vaikutusta tarkkaillaan mittaamalla säännöllisesti
hormonitasot. Autoimmuunityreoidiittissä keho tuottaa tuntemattomasta syystä tyreoglopuliini
vasta-ainetta (TgAA), joka tuhoaa kilpirauhasta. Viime vuosina on ollut mahdollista tutkia
53,54,55
TgAA koiran verinäytteestä.
Walesinspringerspanielit kuuluvat rotuihin , joilla on perinnöllinen alttius sairastua
kilpirauhasen vajaatoimintaan. Periytyvyydestä ei ole tarkkaa tutkimustietoa, mutta ihmisillä
tutkimukset ovat osoittaneet alttiuden sairastua perinnölliseksi. Jalostustoimikunnan tiedossa
on lähemmäs kolmekymmentä kilpirauhasen vajaatoimintaan sairastunutta
walesinspringerspanielia Suomessa tai ulkomailla tapauksia, joissa ainakin toinen vanhempi
on suomalainen. Toimikunta pitää yllä listaa sairastapauksista myös ulkomailta. Parhaiten
tietoa on saatu Ruotsista ja Yhdysvalloista, joissa kilpirauhasen vajaatoiminta näyttäisi olevan
56
myös melko yleinen rodussamme.
Jalostuksellisessa mielessä kilpirauhasen vajaatoiminta on haasteellinen vastustettava, koska
periytymisen mekanismia ei tunneta. On kuitenkin todettu, että huono MHC (Multiple
Histocompatability Complex) -kompleksiyhdistelmä voi altistaa yksilön autoimmuuniperäisille
sairauksille. Sisäsiitos lisää suuresti riskiä saada samankaltaiset MHC-kompleksiin vaikuttavat
geenipaketit ja lisää näin ollen myös lisää todennäköisyyttä sairastua autoimmuunisairauksiin.
Tämä yhteys on todettu myös tutkimuksissa. Autoimmuunisairaudet eivät puhkea itsestään,
vaan jonkin stressitekijän täytyy laukausta sairaus. Yleensä ne puhkeavat vasta koiran ollessa
aikuisiässä ja joskus ne puhkeavat vasta myöhemmällä iällä. Jalostuksessa tulisi ottaa
huomioon erilaiset autoimmuunisairaudet ja allergiat yhtenä ongelmana, koska näiden
sairauksien kasaantuminen kertoo etteivät vanhempien jälkeläisilleen jättämät MHCkompleksit ole olleet yhteensopivia. Tulisi muistaa, että mitä enemmän ja pidempään
rodunjalostuksessa on käytetty sisäsiitosta, sitä enemmän rodulla on ongelmia
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autoimmuunisairauksien kanssa.
Autoimmuunisairauteen sairastunutta koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen eikä sairastuneen
yksilön vanhempia, sisaruksia tai jälkeläisiä pitäisi enää takaisin risteyttää samoihin taustoihin.
Riskisuvuissa jalostuskäytön aloitusta tulisi venyttää 3-4 vuoden ikään saakka. Yksittäisten
yksilöiden liikakäyttöä tulisi autoimmuunisairauksia kartettaessa välttää, samoin sisäsiitosta.
Nykyään jalostuskoirien TgAA-testaus ja kilpirauhaskokeiden (T4, TSH) ottaminen on
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mahdollista, mutta ne kertovat vain koiran sen hetkisestä terveydentilasta.
4.3.2.3. Muut autoimmuunisairaudet
Autoimmuunisairauksien huomioon ottamisesta jalostuksessa ja periytyvyydestä löytyy
lisätietoa edellisessä kappaleessa (4.3.2.2.). Ulkomailla rodussa on todettu myös muita
autoimmuunisairauksia (4.3.3). Allergiat (4.3.2.4.) ovat yhtä lailla yhteydessä
immuunipuolustuksen vääränlaiseen toimintaan.
Addisonin tauti johtuu lisämunuaiskuoren tuhoutumisesta tai toimimattomuudesta.
Taudin keskeiset oireet johtuvat hormonipuutoksista, joita on kahdenlaisia; kortisolin eli
glukokortikoidien sekä suolatasapainoa säätelevien ns. mineralokortikoidien vaje.
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Tavallisimmin taudin taustalla on elimistön tuntemattomasta syystä käynnistämä vasta60
ainereaktio, joka tuhoaa lisämunuaisen rakenteita.
Suomessa on walesinspringerspanieleilla jalostustoimikunnan tiedossa kaksi tauti – tapausta,
joten sairaus on harvinainen. Perinnöllisyyden mekanismit vaihtelevat ilmeisesti rotujen välillä.
Sairastunutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Autoimmuunihemolyyttinen anemia, AIHA. Sairaudessa elimistö muodostaa vasta-aineita
punasoluille. Tämä voi saada aikaan punasolujen yleisen hajoamisen, jonka seurauksena on
vakava anemia. Tauti voidaan todeta verinäytteestä. Hoitona käytetään kortisonia ja
solusalpaajia. Ennuste on vaihteleva; osa sairastuneista paranee ja osa menehtyy. Suomessa
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on walesinspringerspanieleilla ilmoitettu yksi AIHA-tapaus.
Sebaceous Adenitis (SA) – ihosairaus johtaa pahimmillaan ihon talirauhasten tulehtumiseen
ja tuhoutumiseen. Oireina on tavallisesti karvanlähtö, karvan laadun muuttuminen, ihon
paksuuntuminen, ihotulehdukset ja karvattomat läiskät. SA:han ei ole parantavaa hoitoa,
mutta koiran olotilaa voidaan parantaa erilaisilla hoidoilla. Esimerkiksi isovillakoirilla ja akitoilla
SA on perinnöllinen sairaus. Suomessa on raportoitu yksi SA-sairas walesinspringerspanieli.
61
Sairastunutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
4.3.2.4. Ihosairaudet, allergiat ja atopia
Allergiassa koiran kehon oma puolustusmekanismi reagoi epänormaalilla tavalla
elinympäristön normaaleille aineille. Tällaisia voivat olla huonepöly, siitepöly tai erilaiset
ruoka-aineet. Näitä kutsutaan allergeeneiksi. Atopia on yksilön yliherkkyyttä normaalisti
harmittomille aineille. Atopiaoireet puhkeavat yleensä 1-3 vuoden iässä. Pääoireena on
kutina, joka näkyy raapimisena, nuolemisena ja puremisena. Yleensä ihon tulehdusoireet
koira saa aikaan vaurioittamalla itse näin ihoaan. Toistuvat korvatulehdukset voivat myös olla
oire atopiasta.
Atopian diagnosointi perustuu koiran oireisiin, tutkimustuloksiin ja allergiatesteihin.
Allergeenejä on yleensä mahdoton täysin välttää, joten käytetään oireiden mukaista hoitoa.
Oireita voidaan helpottaa mm. kortisoni- ja antihistamiinivalmisteilla, iholle paikallisesti
laitettavilla voiteilla tai lääkeshampoilla. Ns. siedätyshoito voi olla myös mahdollista, jos
allergeeni saadaan selville. Ruoka-aineallergiassa oireet ovat hyvin samanlaisia kuin
atopiassa. Lisäksi voi olla myös suolisto-oireita, ripulia tai oksentelua. Ruoka-aineallergian
paras toteamistapa on eliminaatiodieetti. Aluksi ruokavalio pidetään hyvin yksinkertaisena ja
vähitellen siihen lisätään ainesosia, ja oireita tarkkaillaan koko ajan. Ensisijaisena hoitona on
54,62,63
tietenkin allergiaoireita aiheuttavien ruoka-aineiden välttäminen.
Herkkyys sairastua atopiaan on perinnöllistä. Myös ympäristötekijöillä on vaikutus
sairastumiseen. Periytymisen mekanismia ei tunneta. Allergista tai atooppista koiraa ei
suositella käytettävän jalostukseen. Walesinspringerspanieleilla atopiaa ja allergioita esiintyy
saman verran kuin muillakin koiraroduilla, terveyskyselyyn vastanneista niitä esiintyi 16%:lla.
Terveyskyselyn perusteella erilaiset iho-ongelmat ovat varsin yleisiä. Ulkokorvantulehduksia
esiintyy myös yleisesti: terveyskyselyyn vastanneiden koirilla peräti 51%:lla oli ollut vähintään
yksi korvatulehdus, 38%:lla vastanneista korvatulehduksia oli ollut kaksi tai useampia.
Toistuvat tulehdukset olivat usein hiivan aiheuttamia ja saattoivat liittyä allergioihin.
Walesinspringerspanielilla korvalehden muoto altistaa tulehduksille. Korvakäytävän ympäristö
tulisi pitää puhtaana ja karvattomana, tämä ehkäisee tulehdusten syntymistä. Erilaiset hotspot tyyppiset ihotulehdukset ovat myös tavallisia (20% vastanneista). Näitä esiintyy
useimmiten kesäaikaan, kun koirat uivat ja kastuvat säännöllisesti. Iho-ongelmat voivat liittyä
myös (diagnosoimattomaan) kilpirauhasen vajaatoimintaan.
Ruotsin terveyskyselyssä iho-ongelmia oli 23%:lla vastanneiden koirista.
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4.3.2.5. PNP – progressiivinen nefropatia
PNP on synnynnäinen munuaisten toimintahäiriö. Munuaisten kuorikerros on hyvin kapea ja
siinä on normaalia vähemmän ja huonommin kehittyneitä nefroneita eli erittäviä yksiköitä.
Munuaisten puutteellisen toiminnan oireet alkavat yleensä jo hyvin nuorella koiralla.
Sairauteen ei ole hoitoa ja se johtaa aina kuolemaan. Periytyvyyden on todettu olevan
resessiivistä. Suomessa ainoa jalostustoimikunnalle ilmoitettu PNP-tapaus on 70-luvun
lopulta. Ruotsissa on todettu PNP-tapauksia yli kymmenen. Joidenkin näiden sairastuneiden
koirien sukutauluista löytyy myös suomalaisia koiria tai Suomessa jalostukseen käytettyjä
yksilöitä, joten on syytä seurata tarkasti PNP-tilannetta myös meillä. Sairastuneista tulisi
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ilmoittaa jalostustoimikunnalle.
4.3.2.6. Muut Suomessa tavatut perinnölliseksi luetellut poikkeamat
Sukupuolielinten viat
Piilokiveksisyys eli kryptorkismi tarkoittaa, että täysikasvuisen uroksen toinen tai molemmat
kivekset eivät ole kivespussissa, vaan joko vatsaontelossa tai nivuksessa. Tämä periytyy
todennäköisesti resessiivisesti usean geenin välityksellä. Piilokiveksisyys ei vaikuta koiran
normaaliin elämään. Jalostukseen tällaista urosta ei saa käyttää. Tämä vika on melko yleistä
walesinspringerspanieleilla Suomessa. Jalostustoimikunnan tiedossa on 25 pentuetta, jossa
on ollut yksi tai useampi piilokiveksinen uros.
Urosten steriliteettiä on raportoitu muutamia tapauksia Suomessa vuosien varrella. Joissakin
tapauksissa uros ei ole pystynyt saamaan jälkeläisiä ollenkaan ja toisinaan steriliteetti on
alkanut vasta vanhemmalla iällä. Syytä ei ole pystytty selvittämään.
Nartuilla Suomessa on tiedossa muutamia tapauksia, joissa kiima on ns. hiljainen kiima, eli
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kaikki kiiman ulkoiset merkit puuttuvat. Tämä hankaloittaa astutuksen oikea-aikaisuutta.
Purentaviat
Walesinspringerspanieleilla esiintyy jonkin verran ylä- tai alapurentaa. Purentaviat ovat
perinnöllisiä, eikä tällaista koiraa tulisi käyttää jalostukseen. Hammaspuutokset ovat
harvinaisia. Enemmän on raportoitu jalostustoimikunnalle ylimääräisistä hampaista.
Purentavikojen ei tiedetä aiheuttaneen ongelmia rodussa koiran jokapäiväiseen elämään.
Napatyrä
Napatyrä johtuu navanseudun vatsanseinämän puutteellisesta sulkeutumisesta. Napatyrä
huomataan tavallisesti jo pentuna pehmeänä pattina navan seudulla. Se sisältää useimmiten
vain kuroutunutta rasvapitoista vatsakalvoa, jonka takana oleva vatsanseinämän aukko
saattaa kasvaa jopa umpeen. Tämäntyyppinen napatyrä ei vaadi leikkaushoitoa. Napatyrää
pidetään perinnöllisenä vikana, joka on melko yleinen myös walesinspringerspanieleilla.
Jalostustoimikunnan tiedossa olevista napatyristä suurin osa ei ole vaatinut leikkaushoitoa,
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eivätkä ole häirinneet koiran elämää millään tavalla.
Häntämutka
Häntämutkalla tarkoitetaan lähinnä näkyvän hännän mutkia, jotka johtuvat siitä että häntä
taipuu nikamien välistä. Häntämutkan nikamien päät ovat epämuodostuneita ja näin ollen
nikamat eivät pysy vastakkain. Häntämutka voi esiintyä myös ainoastaan hännän päässä
epämuodostuneena nikamana. Suurin osa nikamamuutoksista näkyy jo pennun
luovutusiässä.
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Walesinspringerspanieleilla esiintyy häntämutkia pentueissa jonkin verran. Joissakin
tapauksissa häntä on ollut niin epämuodostunut vastasyntyneellä pennulla, että se on jouduttu
amputoimaan. Sen sijaan jalostustoimikunnalla ei ole tiedossa tapauksia, joissa
häntämutkaan liittyisi muita nikamamuutoksia esimerkiksi selkärangassa. Joidenkin
tutkimusten mukaan periytyminen on resessiivistä. Häntämutkaista koiraa ei tule käyttää
jalostukseen.
Varvasanomalia
Varvasanomaliassa koiran etujalkojen ulommainen varvas sijaitsee ylempänä ja on kooltaan
pienempi. Varvasanomalia on perinnöllinen vika ja sairasta koiraa ei tulisi käyttää
jalostukseen. Suomessa jalostustoimikunnan tiedossa on muutamia tapauksia.
Kasvaimet ja syöpä
Walesinspringerspanieleilla erilaatuisia kasvaimia ja syöpiä esiintyy useimmiten vasta
vanhoilla koirilla. Ne ovat myös yleinen kuolinsyy vanhuusiällä.
4.3.3 Yhteenveto rodulla muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatuista sairauksista
Trombosytopenia – verihiutalekato
Primaari trombosytopenia on sairaus, jossa elimistö muodostaa vasta-aineita omia
verihiutaleita vastaan ja aiheuttaa siten verihiutaleiden määrän vähenemisen. Oireina ovat
pistemäiset ja mustelmatyyppiset verenvuodot iholla ja limakalvoilla, nenäverenvuodot, verta
oksennuksessa tai ulosteessa, verta virtsassa, vaaleat limakalvot, apaattisuus, heikkous ja
hengenahdistus. Yksittäisiä tapauksia on raportoitu Ruotsista ja muualta.
SLE – systeeminen lupus erythematosus
SLE on autoimmuunisairaus, jossa oma immuunijärjestelmä muodostaa vasta-aineita omien
solujen osaa, solutumaa vastaan. Oireina ovat useimmiten moniniveltulehdus, iho-oireet,
monilihastulehdus, munuaissairaus, anemia, trombosytopenia ja leukopenia. SLE-sairautta ei
pystytä parantamaan, ainoastaan oireita helpottamaan. Ennuste on vaihteleva. Ruotsin RAS68
projekti ohjelmassa sairaus mainitaan, joten yksittäisiä tapauksia löytyy.
Pannikuliitti
Autoimmuunisairaus, jossa ihonalaiset rasvakudokset tulehtuvat. On mainittu Ruotsin RASprojektissa.
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4.4 Ulkomuoto
Jalostuksen tavoitteena on ulkonäöltään rotumääritelmän mukainen terve, liioittelematon
walesinspringerspanieli, joka myös liikkuu rodulle ominaisesti maatavoittavasti ja
voimakkaasti. Iloisesti heiluva häntä kuvastaa rodun toimeliasta, rohkeaa ja avointa luonnetta.

Walesinspringerspanieli on symmetrinen, tiivis, vahva ja hyvin liikkuva koira. Se ei ole
korkeajalkainen ja sen rakenne viittaa selvästi kestävyyteen ja kovan työn sietämiseen. Se on
nopea ja aktiivinen liikkuja. Walesinspringerspanielin tulee olla hieman korkeuttaan pidempi.
Sen tulee antaa tyylikäs vaikutelma olematta kuitenkaan liian hienostunut ja korkearaajainen.
Walesinspringerin pää on kuiva, siinä on selvästi huomattava otsapenger. Korvat on pienet,
viininlehden muotoiset, suunnilleen silmäkulmien tasolle kiinnittyneet. Ne on trimmattu
lyhytkarvaisiksi. Silmät ovat pähkinänruskeat tai tummat, keskikokoiset, ilme tulee olla lempeä
ja valpas. Eturaajat ovat suorat ja vahvaluustoiset. Etuosa on hyvin kulmautunut, rintakehä on
syvä ja hyvin kaareutunut. Walesinspringerille ominaista on kevyesti S-muotoinen selkälinja.
Lanneosa on leveä ja siinä on pyöreät linjat ja se on tasapainoisessa suhteessa kaareutuvaan
rintakehään. Kinner on kohtuullisen matala eikä takaosa ole liian voimakkaasti kulmautunut.
Takaraajat ovat vahvat, lihaksikkaat, leveät, täyteläiset ja vahvaluustoiset. Käpälät ovat tiiviit
ja pyöreät. Walesinspringerspanielin heikosti S-muotoinen selkälinja jatkuu hännässä. Häntä
ei saa olla korkealla kannettu. Liikkeet ovat pehmeät, voimakkaat, maatavoittavat, joissa
takaosa on voimanlähteenä. Walesinspringerillä on kohtuullisesti hapsuja eturuumiissa ja
keskiruumiin alla, eturaajat ja takaraajat kintereiden yläpuolelta ovat kohtalaisen hapsuiset,
korvat ja häntä hieman hapsuiset. Rodulle tyypillinen turkki ei tarvitse paljon trimmausta,
vaikutelman tulee olla luonnollinen. Väri on punavalkoinen, jossa punainen väri on
syvänpunainen. Urosten säkäkorkeus on 48 cm ja narttujen 46 cm.
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Suomalaisten walesinspringerspanielien ulkonäössä on nykypäivänä puutteita. Tyyppi on
kirjava, pitäisi pyrkiä voimakkaan, työtätekevän koiran näköiseen tyyppiin, jolla on rodulle
ominainen lievästi S-muotoinen selkälinja. Suurin ongelma rakenteessa on huonosti
kulmautuneesta etuosasta johtuvat liian lyhyet, töpöttävät etuliikkeet. Myös eturinta on
samasta syystä usein puutteellinen. Walesinspringerspanielille ominainen lievästi Smuotoinen selkälinja puuttuu, koirilla on rodulle epätyypillisiä suoria ja laskevia ylälinjoja.
Löytyy myös epätyypillisen lyhytrunkoisia koiria. On myös jonkin verran pystyssä kannettuja
häntiä, asia joka pilaa yleisvaikutelman liikkeessä ja kertoo myös rakenteen puutteista.
Koirissa on liian hentoja ja olemukseltaan liioitellun tyylikkäitä. Päissä on toivomisen varaa:
koirilla on muun muassa liian kevyitä kuonoja, liian leveitä kalloja sekä turhan isoja korvia.

4.4.1. Walesinspringerspanielit näyttelyissä
Vuosina 2002-2007 on rekisteröity yhteensä 1313 walesinspringerspanielia, joista näyttelyihin
on osallistunut 552 koiraa eli 42% rekisteröidyistä. Näistä koirista vain 4 kpl eli alle prosentti
on saavuttanut korkeimpana meriittinä Hyvän (H), 50 kpl eli 9% Erittäin Hyvän (EH), 149 kpl
eli 27% Erinomaisen (ERI), 142 kpl eli 26% sertifikaatin (SERT) ja 64 kpl eli 12%
kansainvälisen sertifikaatin (CACIB) Suomesta. Vähintään Erinomaisella palkittuja koiria oli
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näin ollen 63% näyttelyistä käyneistä koirista. Näyttelytulosten perusteella voidaan siis pitää
walesinspringerspanieleita ulkonäön tasolla hyvinä. Suomalaiset koirat ovat saavuttaneet
valionarvoja sekä kansainvälisiä ja kansallisia sertifikaatteja useista maista.

5. Yhteenveto aiemman tavoiteohjelman toteutumisesta
Walesinspringerspanieleilla on edellinen hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma vuodelta 1999.
Seuraavassa taulukossa on eritelty tämän tavoiteohjelman tärkeimmät tavoitteet ja kuinka ne
ovat toteutuneet. Monet tavoitteista ovat niin laajoja, että kehitettävää löytyy edelleen
tulevaisuuttakin varten.
TAVOITE
Rodun dysplasiaprosentin
pienentäminen senhetkisestä 3540 %:sta.

TOIMENPIDE
Jalostukseen ei suositella koiraa,
jolla on D-E asteinen
lonkkaniveldysplasia. C-lonkkaista
voi käyttää, jos toinen osapuoli on
terve.
Jalostuksella pyritään ylläpitämään SPA 1- tai SPME –tulos
ja kehittämään
vaatimuksena Suomen
käyttöominaisuuksia.
muotovalion arvoon.
Ulkomuodollisesti erityistä
Jalostusvalinnoissa kiinnitetään
huomiota kiinnitettävä rotutyyppiin, huomiota näihin asioihin.
päähän ja kokoon.
Oikeanlaisen luonteen säilyminen.

Rodun terveyden säilyminen.

Jalostukseen ei ole suositeltu
koiraa, jota on toistuvasti
huomautettu näyttely- tai
koearvosteluissa arasta tai
aggressiivisesta käytöksestä.
PEVISA-ohjelman mukaiset
lonkka- ja silmätarkastukset.
Jalostukseen ei suositella koiraa,
joka sairastaa mahdollisesti
perinnöllistä sairautta.
Selvästi allergisen tai ihoongelmaisen koiran siitoskäyttöä ei
suositella.

TULOS
Vuosina 2000-2005 C-E asteisten
tutkittujen osuus on vaihdellut
18,6%:sta 37,7%:in, joten
dysplastisten määrä on
vähentynyt.
Käyttöominaisuudet ovat säilyneet
ennallaan. Työtä tehdään edelleen
niiden kehittämiseksi.
Rotutyyppi on säilytetty. Koirissa ei
enää esiinny niin paljon
raskaskalloisia päitä kuin ennen.
Koot ovat tasoittuneet.
Arkoja koiria esiintyy jonkin verran.
Aggressiivisia yksilöitä on vähän.
Luonnetta mittaavia koekäyntejä
tulisi olla enemmän.
Erilaisia perinnöllisiä sairauksia
esiintyy rodussa edelleen. Erityistä
huolta on epilepsiasta ja
kilpirauhasen vajaatoiminnasta.
Rotu on kuitenkin edelleen
suurimmilta osin perusterve.
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6. Jalostuksen tavoitteet ja strategiat
6.1 Visio
´

Walesinspringerspanielin tulee toimia tulevaisuudessakin alkuperäisessä
käyttötarkoituksessaan terveenä ja kestävänä ylösajavana lintukoirana.
Walesinspringerspanieli tulee säilyttämään rotuna ns. dual purpose maineensa. Rotu ei ole
jakautunut käyttö- ja näyttelylinjoihin, kuten on käynyt monelle spanielirodullekin.
Jalostuksessa ei myöskään tapahdu ylilyöntejä koirien rakenteen suhteen.
Walesinspringerspanieli tulee olemaan monipuolinen harrastuskoira, jota käytetään myös
paljon alkuperäiseen tarkoitukseensa ylösajavana ja noutavana lintukoirana. Kasvattajat
panostavat tähän, että rotu säilyttäisi ne luonteen erityispiirteet, jotka tekevät siitä
monipuolisen harrastus- ja perhekoiran. Arkuutta ja aggressiivisuutta ei saa esiintyä.
Terveyden osalta pyritään siihen, että walesinspringerspanieli pysyisi perusterveen koiran
maineessa. Toivottavasti tulevaisuudessa onnistuttaisiin tunnistamaan rodussa perinnöllisenä
esiintyvien epilepsian ja kilpirauhasen vajaatoiminnan periytymisen mekanismit, jotta
jalostusvalinnoilla pystyttäisiin karsimaan nämä sairaudet mahdollisimman vähiin.
Rotujärjestön pitää rohkaista kasvattajia avoimuuteen sairauksien osalta. Tärkeintä olisi pitää
sukusiitosasteet mahdollisimman pienenä ja tällä tavoin pienentää kaikkien perinnöllisten
sairauksien todennäköisyyttä. Uusia omistajia rohkaistaan mukaan rotujärjestö-, koe- ja
näyttelytoimintaan, jotta tulevaisuus olisi turvattu kaikilla osa-alueilla.

6.2 Rotujärjestön tavoitteet
Tavoite
Populaation kokonaistilanne ja rakenne
Pyritään alentamaan sukusiitosastetta tai
vähintään pitämään se nykyisellä tasolla.
Ei sorruta yksittäisten saman sukuisten koirien
liikakäyttöön, jotta todellinen populaatiokoko
saadaan entistä suuremmaksi.
Käytetään entistä laajemmin kotimaista
jalostusmateriaalia.

Toimenpide
Yhdistelmä ei täytä jalostuksen toimintaohjetta, mikäli
yhdistelmän sukusiitosaste on yli 5%.
Kasvattajia pidetään tietoisina, mikäli tiettyjä saman sukuisia
koiria käytetään liikaa.

Pyritään kannustamaan urosten omistajia tuomaan koiria
enemmän esille näyttelyissä ja kokeissa sekä kasvattajia
käyttämään kotimaisia uroksia jalostukseen.
Yksittäinen siitosuros ei saisi tuottaa yli 5%
Jalostuksen toimintaohjeen suosituksesta tiedottaminen.
sukupolven jälkeläisistä tai kertakaikkisena
Urosten omistajiin vetoaminen. Aktiivinen tiedottaminen,
määränä 25 % yhden vuoden
mikäli yksittäisten koirien käyttö ylittää liikakäytön rajan.
rekisteröinneistä. Saman koiran lastenlasten
Julkaistaan vuosittain käytetyimmät urokset rotujärjestön
määrä ei saisi ylittää sataa yksilöä.
lehdessä.
Pyritään käyttämään enemmän erisukuisia
Pyritään kannustamaan kasvattajia käyttämään erisukuisia
koiria jalostuksessa.
koiria tehollisen populaatiokoon kasvattamiseksi ja
ylläpitämiseksi. Myös ulkomaisten, erisukuisten koirien
tuontiin ja käyttöön kannustetaan.
Kannustetaan kasvattajia ja urosten omistajia Päivitetään jalostuksen toimintaohjetta ja tavoiteohjelmaa
valitsemaan tavoiteohjelman sekä jalostuksen tarvittaessa ja julkaistaan ohjeet ja tavoiteohjelma lehdessä
toimintaohjeen vaatimukset täyttävät
ja kotisivuilla.
kumppanit koirilleen.
Luonne
Luonteeltaan epätyypillisiä yksilöitä ei käytetä Pyritään kannustamaan kasvattajia jättämään jalostuksesta
jalostukseen. Pyritään vähentämään arkojen
sellaiset koirat, joilla on rodulle epätyypillinen luonne.
ja ylireagoivien yksilöiden määrää.
Jalostuksen toimintaohjeen mukaisesti kaksi kertaa
luonteesta kokeissa tai näyttelyissä vakavasti huomautettua
koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.
Entistä useampi yksilö MH-luonnekuvataan.
Järjestetään MH-luonnekuvaustilaisuuksia, joihin otetaan
MH-luonnekuvausten tuloksia analysoidaan ja ensisijaisesti springerspanieleita. MH-luonnekuvausten
tilastoidaan rotuprofiilin luomiseksi.
tulokset raportoidaan ja tilastoidaan sekä saatetaan
jalostustoimikunnan tietoon. Koulutetaan tarvittaessa MHluonnekuvauksiin lisää toimitsijoita.
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Jalostustoimikunta saa käyttöönsä kattavasti
materiaalia luonteiden analysoimiseksi ja
tilastoimiseksi.
Käyttöominaisuudet:
Entistä useampi yksilö osallistuu taipumus- ja
metsästyskokeisiin.
Pentueen vanhemmilla vähintään toisella on
tulos rodunomaisesta käyttökokeesta.
Rodunomaiseen käyttötarkoitukseen
soveltumattomia yksilöitä ei käytetä
jalostukseen.
Kasvattajilla on mahdollisuus nähdä koirien
osasuoritukset ja arvostelut käyttökokeissa ja
käyttää tietoa hyväksi jalostusvalintoja
tehdessä.
Tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan
rotumääritelmää vastaava
walesinspringerspanieli.
Ulkomuoto:
Tavoitteena on ulkomuodoltaan ja
rotutyypiltään rotumääritelmän mukainen
walesinspringerspanieli.

Kerätään luonteista tietoa terveyskyselyn välityksellä ja
tarvittaessa kehitetään kyselyä kattamaan luonteenpiirteet
entistä tarkemmin.
Pyritään kannustamaan koirakoita osallistumaan spanielien
taipumus ja/tai metsästyskokeisiin. Järjestetään jatkossakin
vähintään kolme taipumuskoetta ja kuusi metsästyskoetta
vuosittain.
Jalostuksen toimintaohjeessa pidetään vaatimuksena
vähintään taipumuskoe toisella vanhemmista.
Pyritään kannustamaan kasvattajia jättämään jalostuksesta
sellaiset koirat, jotka eivät sovellu rodunomaiseen
käyttötarkoitukseen.
Metsästyskokeiden osasuorituspisteet otetaan mukaan
SpringerWeb-rotutietokantaan jalostuksen tavoiteohjelman
voimassaoloaikana. Taipumuskoearvostelut julkaistaan
vuosikirjoissa, jotka ovat sähköisesti luettavissa yhdistyksen
kotisivuilla.
Muotovalion vaatimuksena säilytetään myös käyttökoetulos.

Seurataan ja tilastoidaan näyttelytuloksia ja analysoidaan
kirjallisia laatuarvosteluita. Tiedotetaan havaituista
ongelmista kasvattajille. Jalostuksen toimintaohjeessa
vaatimuksena on vähintään kaksi EH-palkintoa näyttelyistä.
Päänäyttelyn paikka-, aika- ja tuomarivalinnat Pyritään valitsemaan päänäyttelyyn rodun kasvattajatuomari
tehdään huolella ja osallistumiskynnys
rodun alkuperämaasta. Pyritään valitsemaan päänäyttelyn
yhdistyksen pääerikoisnäyttelyyn pyritään
ajankohta ja paikka niin, ettei sen kanssa osu päällekkäin
pitämään alhaisena.
mitään muuta rodun kannalta merkittävää tapahtumaa.
Kannustetaan harrastajia ja kasvattajia tuomaan useampi
kuin yksi koira päänäyttelyyn.
Panostetaan ulkomuototuomarikoulutukseen
Ylläpidetään ulkomuototuomareiden koulutustoimintaa ja
ja paneudutaan tuomareiden ajan tasalla
järjestetään tarpeen mukaan erityiskoulutusta. Tarvittaessa
pitämiseen. Kasvattajien kanssa tulee
järjestetään kasvattajille koulutustilaisuus rotumääritelmästä
keskustella rotumääritelmän tulkinnasta.
ja sen tulkinnasta.
Tavoitteena on, että rodulle tyypillisiä
Tiedotetaan kasvattajille näistä ulkomuodon ongelmista.
voimakkaita, S-muotoisen selkälinjan ja hyvän Pyritään saamaan aiheesta artikkeli lehteen, jossa
etuosan omaavia koiria esiintyy entistä
havainnollistetaan walesinspringerspanieleille tyypilliset
enemmän. Rodussa esiintyy vähemmän liian ominaisuudet näiden virheiden osalta.
korkealla kannettuja häntiä ja töpöttäviä
liikkeitä.
Entistä useampi yksilö osallistuu näyttelyyn
Järjestetään päänäyttely vuosittain ja kannustetaan
saaden kirjallisen näyttelyarvostelun ja
kasvattajia ja harrastajia osallistumaan näyttelyihin.
näyttelypalkinnon. Tavoitteena nostaa
osallistujamäärä nykyisestä 42%
rekisteröidyistä korkeammaksi.
Terveys
Rotu on kohtuullisen pitkäikäinen eikä erityisiä Ongelmien ilmentyessä tiedotetaan niistä kasvattajia.
lisääntymisongelmia esiinny.
Kartoitetaan aktiivisesti tilannetta terveyskyselyn avulla.
Sukusiitosaste ei saisi kasvaa, koska se johtaa pikaisesti
pentukokojen pienenemiseen ja muihin terveysongelmiin.
Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla
Kannustetaan kasvattajia käyttämään jalostukseen vain
kaikin puolin terveitä ja hyväkuntoisia ja niille ehdottoman terveitä yksilöitä. Ylläpidetään jalostuksen
tulee tehdä PEVISA:n mukaiset
toimintaohjetta ohjenuorana kasvattajille. PEVISA-ohjelmaa
terveystutkimukset.
jatketaan. Järjestetään joukkotutkimustilaisuuksia vähintään
kerran vuodessa. Pyritään saamaan myös ns. tavallisia
perhekoiria PEVISA-tutkimuksiin vaikuttamalla kasvattajiin.
Pyritään vähentämään epilepsiaan ja
Jalostustoimikunta kerää listaa sairaita koiria tuottaneista
kilpirauhasen vajaatoimintaan sairastuvien
yhdistelmistä. Sairaiden koirien lähisukulaisia tulisi välttää
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yksilöiden määrää.

Pyritään vähentämään iho-oireita ja
allergioita.
Rodun muista sairauksista kerätään tietoa ja
niistä tiedotetaan lehdessä, tapahtumissa ja
kotisivuilla.

jalostuksessa. Sukusiitosasteen pitäminen mahdollisimman
pienenä vähentää hieman riskiä sairastua näihin vitsauksiin.
Jalostustoimikunta jakaa tietoa riskisuvuista yhdistelmiä
suunnitteleville kasvattajille. Koitetaan saada kerättyä
mahdollisimman paljon verinäytteitä koirien geenitutkimukseen, jotta sairausgeenien löytyminen mahdollistuisi.
Jalostukseen ei suositella koiria, joilla on todettu vakavampia
allergioita ja/tai iho-oireita.
Terveyskyselyä ylläpidetään yhdistyksen kotisivuilla ja sen
uudistamisen tarve kartoitetaan jo saatujen vastausten
pohjalta. Terveyskyselyä markkinoidaan aktiivisesti
kasvattajille ja koiran omistajille.

6.3 Rotujärjestön strategia
Mahdollisimman moni rodun kasvattaja ja harrastaja tulisi saada sitoutumaan yhdessä
sovittujen ohjeiden noudattamiseen, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet. Kasvattajat toimivat
melko itsenäisesti ja tavoitteeksi tuleekin asettaa aktiivinen yhteistyö niin kasvattajien kesken
kuin kasvattajien ja jalostustoimikunnan välillä. Yhteistyön kehittämiseksi tulee kasvattaa
luottamusta kasvattajien, harrastajien ja jalostustoimikunnan välille. Rotujärjestön tulee toimia
kannustavasti, avoimesti ja luottamusta herättävästi.
Lyhyen aikavälin keinot:
∗ rotujärjestön hallitus luo uuden ajantasaistetun ohjeen jalostustoimikunnan työskentelyn
ohjaamiseksi
∗rotujärjestö järjestää terveyskyselyn mainoskampanjan aktivoidakseen kasvattajia
vastaamaan kyselyyn uudelleen
∗ rotujärjestö ottaa käyttöön rotutietokannan (SpringerWeb) viimeistään alkuvuodesta 2009
∗ rotujärjestö osallistuu geenitutkimukseen järjestämällä näytteenottotilaisuuksia vuonna 2009
Pitkän aikavälin keinot:
∗ rotujärjestön hallitus hyväksyy ehdotetut muutokset jalostuksen toimintaohjeeseen
∗ rotujärjestö ottaa JTO:n tavoitteet huomioon vuotuisia toimintasuunnitelmia laatiessaan
∗ rotujärjestö julkaisee kirjalliset näyttelyistä ja kokeista koirille annetut kirjalliset arvostelut
sekä näyttely- ja koetulokset vuosikirjoissa ja/tai kotisivuillaan sekä julkaisee
terveystutkimustuloksia kotisivuilla
∗ rotujärjestö pyrkii hyödyntämään terveyskyselyllä, PEVISA-tutkimuksista ja kasvattajien ja
omistajien ilmoituksista saatuja terveystietoja
* Rotujärjestö on yhteistyössä Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan kanssa
jalostustyön kehittämisessä.
* Rotujärjestö vastaa rotunsa tai rotujensa ulkomuoto- ja koetuomarien koulutuksesta
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
∗ rotujärjestö tiedottaa rodussa havaituista ongelmista ja työstää ja julkaisee tilastoja koskien
terveyttä, luonnetta, käyttöominaisuuksia sekä populaatiorakennetta
∗ rotujärjestö järjestää koulutustilaisuuksia, kokeita, testejä ja näyttelyitä sekä PEVISAjoukkotutkimustilaisuuksia kannustaakseen koirien osallistumista koirien terveyttä, luonnetta,
käyttöominaisuuksia ja rakennetta mittaaviin tilaisuuksiin
∗ rotujärjestö järjestää joka vuosi vähintään yhden rotukohtaisen neuvottelun
∗ rotujärjestö kehittää rotutietokantaa (SpringerWeb)
∗ rotujärjestö järjestää geenitutkimukseen osallistumiseksi tarvittaessa lisää
näytteenottotilaisuuksia järjestämiensä tapahtumien yhteydessä
∗ rotujärjestö tiedottaa ajankohtaisista asioista kotisivuillaan
∗ rotujärjestö julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Springeri-lehteä, jossa tiedotetaan
rodulle oleellisista ja tarpeellisista tiedoista
∗ rotujärjestö seuraa aktiivisesti rodun tilannetta ja kehittymistä Suomessa ja ulkomailla mm.
 seuraamalla rodun terveystilannetta ja näyttely- ja koetuloksia
 lukemalla julkaisuja (kuten muiden maiden rotujärjestöjen lehdet)
 seuraamalla muiden maiden rotujärjestöjen kotisivuja
 osallistumalla rotua koskeviin koulutus - ja seminaaritilaisuuksiin
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet
POPULAATIO
Vahvuudet
- rodun tehollinen populaatiokoko on noussut koko
ajan
- monet kasvattajat pyrkivät tuomaan uutta verta
geenipohjaan käyttämällä erisukuisia ja ulkomaisia
jalostusyksilöitä
Mahdollisuudet
- koirien maahantuonnin helpottumisen ansiosta
tuontikoirien määrä voisi nousta nykyisestä
huomattavasti
- keinosiemennysten hyödyntäminen
- kaksoisastutusten mahdollisuus
- kotimaisten urosten jalostuskäytön lisääminen
LUONNE JA KÄYTTÖOMINAISUUDET
Vahvuudet
- rodun maine ystävällisenä, iloisena ja sosiaalisena
koirana on säilynyt
- aggressiivisia yksilöitä on todella vähän
- rotu ei ole jakautunut käyttö- ja näyttelylinjaisiin
koiriin, vaan on säilyttänyt dual purpose maineensa
- eri yksilöillä on usein edelleen tallessa ne luonteen
erityispiirteet, jotka tekevät walesinspringerspanielista
erinomaisen metsästyskoiran
- rotujärjestö panostaa käyttöominaisuuksien
säilyttämiseen järjestämällä metsästyskoulutuksia ja
rodunomaisia käyttökokeita
Mahdollisuudet
- kasvattajien ja harrastajien kiinnostus koirien
luonneominaisuuksiin lisääntynyt; käytetään
enemmän pentutestausta ja osallistutaan erilaisiin
luonnetta mittaaviin/kuvaaviin kokeisiin
- kasvattajissa ja harrastajissa on herännyt suurempi
kiinnostus SPME- ja SPVE-kokeisiin
- monet kasvattajat hakevat myös ulkomaisilta
jalostusyksilöiltä näyttöä käyttöominaisuuksista
- rodussa löytyy potentiaalia moniin eri
harrastusmuotoihin
- koska walesinspringerspanieli pysyy
metsästettäessä ohjaajan lähellä, sen suosio voi
nousta johtuen alati pienenevistä metsästysalueista.
TERVEYS
Vahvuudet
- rotu on vielä säilyttänyt perusterveytensä ja
pitkäikäisyytensä
- PEVISA-ohjelman ansiosta jalostusyksilöt
lonkkakuvataan ja silmätarkastetaan
- useimmat kasvattajat suhtautuvat terveysasioihin
vakavasti
- rotujärjestö kannattaa avoimuutta terveysasioissa –
tiedonjako kasvattajille
- tietoa sairastuneista saadaan myös ulkomailta

Heikkoudet
- kun tarkastellaan nykyisten jalostusyksilöiden
sukutauluja muutamia sukupolvia taaksepäin, sieltä
löytyy huolestuttavan paljon samoja koiria
- käytetyimmät koirat ovat monet läheistä sukua
toisilleen
- tuontikoiria tuodaan samoista suvuista
Uhat
- jotkut kasvattajat tavoittelevat vain omaa etuaan
jalostusvalinnoissaan mm. samojen urosten liiallinen
käyttö, joka kaventaa jalostuspohjaa ja kasvattaa
sisäsiitosastetta

Heikkoudet
- arkoja, yliherkkiä ja ylireagoivia yksilöitä esiintyy
rodussa
- MH-kuvaukset ovat osoittaneet, että monet yksilöt
voisivat olla leikkisämpiä ja rohkeampia
- rodun käyttökoiramaine ei ole niin hyvä kuin
serkullaan englanninspringerspanielilla
- metsästäjät vierastavat itsenäistä ja omatoimista
luonnetta – koulutettavuutta ja yhteistyökykyä
kyseenalaistetaan
- jalostukseen käytetään yksilöitä, joita ei käytetä
edes spanielien taipumuskokeessa, tällöin
käyttöominaisuuksista ei ole mitään näyttöä
Uhat
- Koiria ei käytetä virallisissa käyttökokeissa
rodunomaisten käyttöominaisuuksien toteamiseksi
- jalostetaan pelkkää ulkomuotoa, jolloin helposti
käytetään esim. arkoja yksilöitä ja
käyttöominaisuudet heikkenevät
- käytetään jalostukseen liian pehmeitä yksilöitä, ns.
seurakoira-jalostus
- metsästyksestä ja koeosallistumisista tulee tiukasti
tuloshakuista, jolloin harrastajat valitsevat ns.
helppoja ja varmoja rotuja näihin harrastuksiin

Heikkoudet
- allergiat, atopiat ja erilaiset iho-ongelmat ovat
yleistyneet
- kilpirauhasen vajaatoimintaa ja epilepsiaa esiintyy
liian usein
- jotkut kasvattajat eivät ilmoita sairastuneista
yksilöistä jalostustoimikunnalle
- myös sellaisia yksilöitä, joita ei käytetä jalostukseen,
tulisi lonkkakuvata ja silmätarkastaa nykyistä
enemmän
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Mahdollisuudet
- tulevaisuudessa geenitutkimus edistyy, jolloin
toivottavasti selviää mm. kilpirauhasen
vajaatoiminnan ja epilepsian periytyvyys
rodussamme
- monet kasvattajat ymmärtävät avoimuuden
tärkeyden terveysasioissa ja ilmoittavat
sairastumisista
- kansainvälinen yhteistyö rodun yhteisen hyvän
avuksi

Uhat
- koirien terveystietoja ei toimiteta
jalostustoimikunnan hyödynnettäväksi
- geenipoolin pieneneminen lisää perinnöllisten
sairauksien määrää ja levinneisyyttä
- nyky- ja tulevaisuuden yhteiskunnan elämäntavat ja
saasteet lisäävät sairauksia koirissa

RAKENNE
Vahvuudet
- rotutyyppi ja koot ovat yhdenmukaistuneet
- jalostuksessa ei ole tapahtunut ylilyöntejä, mm.
turkit ovat pysyneet kohtuullisina
- häntien typistyskiellon jälkeen nähtyjä liian korkeita
tai liikaa kaartuvia häntiä ei enää nykyään juurikaan
näe
- lähes kaikki jalostukseen käytettävistä yksilöistä on
palkittu näyttelyssä vähintään EH-palkinnolla
-ulkomuototuomareiden korkeatasoinen koulutus
Suomessa
Mahdollisuudet
- monet kasvattajat yrittävät parantaa rakenteissa
esiintyviä puutteita jalostusvalinnoissaan
- ulkomaisten jalostusyksilöiden käyttö
-tavalliset harrastajat käyttävät myös koiriaan paljon
näyttelyissä
- rotujärjestön järjestämät jalostustarkastukset

RODUN MARKKINAPOTENTIAALI
Vahvuudet
- rodun kaunis ulkomuoto, sopiva koko ja
luonneominaisuudet takaavat sille aina vannoutuneita
kasvattajia ja harrastajia
- rodulla ei ole suuria luonne- tai rakenneongelmia,
jotka romahduttaisivat suosiota
- hyvä perhekoira aktiiviseen kotiin
Mahdollisuudet
- rotu saavuttaisi enemmän suosiota myös eri
harrastusmuodoissa mm. TOKO ja agility
- rotu saavuttaisi paremman maineen
metsästyskoirana
- nykyinen rotujärjestö Springerspanielit ry pystyy
keskittymään entistä rotujärjestöä paremmin rodun
esille tuomiseen, koska järjestön alaisia rotuja on
vain kaksi

Heikkoudet
- koirien etuosissa on usein puutteita; heikko
rintakehä, etuasentoiset lavat, puutteelliset
etukulmaukset tai lyhyt olkavarsi
- ihanteellista, kevyesti s-muotoista selkälinjaa näkee
nykykoirissa valitettavan vähän, selät ovat liian suoria
- lanneosissa on monesti huomautettavaa: ne ovat
liian jyrkkiä tai suoria
- päissä esiintyy puutteita mm. liian kapeita kuonoja,
liian leveitä kalloja ja turhan suuria korvia.
Uhat
- jotkut kasvattajat tekevät harkitsemattomia
jalostusvalintoja, johtuen usein tiedon puutteesta tai
pelkän näyttelymenestyksen hakemisesta
- jotkut ulkomuototuomarit palkitsevat koiria joilla on
epätyypillinen rakenne, ns. showtyyppisiä yksilöitä

Heikkoudet
- monet omistajat ovat tehneet rotuvalintansa
perustuen pelkkään kokoon ja ulkomuotoon, jolloin
vilkkaasta ja aktiivisesta koirasta tulee helposti
ongelmakäytöksinen yksilö, kun se ei saa aktivointia
tarpeeksi
- jää usein suosiossa tunnetumpien spanielirotujen
varjoon
Uhat
- rekisteröintien liiallinen nousu, ns.pentutehtailu –
tällöin pentuja helposti myytäisiin sopimattomiin
perheisiin, joka johtaisi taas siihen, että rodun maine
kärsisi
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6.5 Varautuminen ongelmiin
Walesinspringerspanielien osalta tulee huomioida käyttöominaisuudet, luonne, terveys ja
populaatiorakenne. Rodun alkuperäisten käyttöominaisuuksien kouluttamista ja niistä
tiedottamista on ylläpidettävä ja tarpeen vaatiessa lisättävä, jotta käyttöominaisuuksien
arvostus lisääntyisi. Käyttöominaisuuksiin tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota
jalostusvalintoja tehtäessä. Rodulle tyypillisistä luonteenpiirteistä tulee tiedottaa aktiivisemmin.
MH-luonnekuvauksista, luonnetesteistä ja terveyskyselystä saatuja luonnetta koskevia tietoja
tulee tilastoida ja analysoida luonteiden kehittymisen seuraamiseksi. Luonteeltaan
epätyypilliset yksilöt tulee karsia jalostuksesta ja epätyypillisten luonteenpiirteiden yleistymistä
tulisi pyrkiä rajoittamaan.
Terveyden osalta erityistä huomiota tulisi kiinnittää tulehdussairauksiin, iho-ongelmiin,
kasvaimiin ja allergioihin. Näiden lisäksi on tärkeätä ottaa huomioon kilpirauhasen
vajaatoiminta ja muut autoimmuunisairaudet sekä epilepsia. Näiden ongelmien yleistymistä
tulisi pyrkiä rajoittamaan. Kroonisesti sairaat koirat tulee karsia jalostuksesta ja niistä on
tiedotettava avoimesti.
Jalostuspohjan kaventumisen estämiseksi tulisi jalostuksessa välttää yksittäisten koirien
liikakäyttöä ja huomioida jalostuskoirien sukulaisuussuhteet. Jalostukseen käyttävien urosten
jälkeläismäärää tulee seurata ja tilastoida, jotta matadorijalostuksesta ei tule rodussa
ongelmaa.
Riski

Syy

Varautuminen

Miten vältetään

Jalostuspohjan
kaventuminen.

Käytetään liiallisesti
saman sukuisia
jalostusyksilöitä.

Tuetaan ja kannustetaan
kasvattajia tekemään
jalostuspohjaa
laajentavia valintoja.

Luonteiden
ongelmat
lisääntyvät.

Jalostuskoirien
luonteita ei testata
tarpeeksi.

Informoidaan
kasvattajia heidän
jalostusvalintojensa
merkityksestä koko
populaatioon.
Kerätään tietoa
luonteiden
ongelmista ja
hyödynnetään niitä
jalostuksessa.

Käyttöominaisuudet
häviävät.

Jalostuskoirien
käyttöominaisuuksia
ei testata tarpeeksi.
Koiria ei käytetä
niiden
alkuperäisessä
tehtävässä.
Metsästysharrastuksen suosio
romahtaa.
Harkitsemattomat
jalostusvalinnat;
yhdistetään
riskikoiria.
Kasvattajat eivät ole
avoimia sairauksien
suhteen.

Epilepsian ja
kilpirauhasen
vajaatoiminta
lisääntyy
populaatiossa.

Tuodaan esille
näiden
ominaisuuksien
tärkeyttä myös
muussa kuin
metsästyksessä,
mm. agility, TOKO,
MEJÄ.
Jalostustoimikunta
kerää tietoa ja pitää
yllä listoja
sairastuneista
yksilöistä. Pidetään
yllä myös yhteyksiä
ulkomaille näiden
sairauksien osalta.

Rotujärjestö järjestää
SPA-, SPME-, SPVEkokeita sekä MHkuvauksia. Kannustetaan
kasvattajia käyttämään
jalostuskoiria niissä.
Säilytetään jalostuksen
vähimmäisvaatimuksissa
kohta, jossa ainakin
toisella yhdistelmän
osapuolella tulee olla
SPA 1 tulos tai tulos
metsästyskokeesta.

Tehdään sukutauluja
kasvattajille, joissa näkyy
sairastuneet yksilöt ja
näiden lähisukulaiset.
Jatketaan tiedon keruuta.
Pidetään jalostuksen
vähimmäisvaatimuksissa
suosituksissa kohta,
jossa kummallakaan
yhdistelmän osapuolella
ei saa olla epilepsiaan tai
kilpirauhasen
vajaatoimintaan
sairastunutta jälkeläistä.

Toteutuessaan
merkitsee
Perinnölliset
sairaudet
lisääntyvät,
pentuekoot
pienenevät.
Rodun suosio laskee
luonneongelmien
vuoksi.

Rodun alkuperäinen
käyttötarkoitus ja
monet toivotut
luonneominaisuudet
häviävät.

Geenipohja
kapenee, kun nämä
sairaudet yleistyvät
kaikissa
sukulinjoissa.
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7. Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta
Tavoiteohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti ja toteutumista käsitellään joka vuosi
rotukohtaisessa neuvottelussa yhdessä kasvattajien ja harrastajien kanssa. Uutta
tavoiteohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon edellisen tavoiteohjelman toteutuminen sekä
sen vaikutukset ja päätetään jatkotoimista.
Springerspanielit ry:n toimikunnat noudattavat toiminnassaan jalostuksen tavoiteohjelmaa.
Taulukko: Jokavuotiset toimenpiteet, jotka huomioidaan rotujärjestön vuosittaista
toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja joiden toteutumista seurataan vuosittain.
Toimenpide
Jalostukseen liittyvien tunnuslukujen seuranta ja arviointi
Jalostukseen liittyvien tunnuslukujen, tulosten ja tilastojen julkaiseminen rotujärjestön kotisivuilla
ja Springeri-lehdessä
Järjestetään vähintään kaksi rotukohtaista neuvottelua
Järjestetään erikoisnäyttely
Järjestetään vähintään kolme taipumuskoetta
Järjestetään vähintään kaksi MEJÄ-koetta
Järjestetään vähintään kuusi metsästyskoetta
Järjestetään vähintään kaksi MH-luonnekuvausta
Järjestetään Springeripäivät
Järjestetään ulkomuototuomarikoulutusta
Järjestetään vähintään kaksi joukkotutkimustilaisuutta
Järjestetään vähintään yksi metsästyskoulutus
Järjestetään vähintään yksi jäljestämiskoulutus
Terveyskyselyn kehittäminen ja tilastointi
Tarjotaan jalostusneuvontaa ja valitaan jalostustoimikunta
Jalostuksen toimintaohjeen ja pentuvälitysehtojen tarkastelu ja muuttaminen tarvittaessa
Näyttely- ja koetulosten julkaiseminen rotujärjestön internet-sivuilla
Ylläpidetään yhdistyksen jäsenien väliselle jalostuskeskustelulle varattuja keskustelualueita
rotujärjestön keskustelupalstalla
Järjestetään vähintään kaksi näytteenottotilaisuutta geenitutkimusta varten
Järjestetään kasvattajapäivät
Taulukko: Aikataulutetut toimenpiteet, jotka huomioidaan rotujärjestön vuosittaista
toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja joiden toteutumista seurataan vuosittain.
Toimenpide
JTO 2009-2013 astuu voimaan
Voimassaolevan JTO:n julkaiseminen
yhdistyksen internet-sivuilla
PEVISA-ohjelman voimassaolon pidentäminen
vuoteen 2013 asti
Kysely Ruotsin rotujärjestölle rodun tilanteesta
(tiedon ja kokemuksien vaihto)
Terveyskyselyn kampanjointi erityisesti
kasvattajille
Uusi jalostustoimikunnan ohjesääntö käyttöön
Otetaan käyttöön SpringerWeb-rotutietokanta
Kehitetään SpringerWeb-rotutietokannan
toimintaa
JTO:n päivityksen valmistelu / suunnittelu
Jäsenkysely JTO:n merkityksestä käytännössä
ja siinä huomioitavista seikoista

2009
X
X

2010

2011

2012

2013

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
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JTO:n toteutumisen arviointi ja siitä aiheutuvat
toimenpiteet
JTO:n päivitys
Kartoitetaan tuleva yhteistyö
geenitutkimustyöryhmän kanssa.
Julkaistaan sukutaulukirja
Rodun luonneprofiilin tekeminen MHluonnekuvausten perusteella
Järjestetään metsästysnäytös/-infotilaisuus
kasvattajille

.

X
X
X
X
X
X
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