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SPRINGERSPANIELIT RY  

WALESINSPRINGERSPANIELIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA 

 

RAPORTTI VUODELTA 2014 

 

 

Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2014 on ollut Tiina Janka, Anett Finnig, Arja Söderholm, 

Viivi Koivunen ja Kirsi Pakkanen (pentuvälitys). 

 

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse keskustelupalstan välityksellä, puhelimitse ja 

kerran kokouksessa. Jalostusneuvontaa annettiin 19 kertaa kasvattajille ja/tai uroksen omistajille 

(urosehdotuksia tai riskisukutauluja).  

 

 

Vuonna 2014 rekisteröidyt pentueet: 

 

Lihavoituina jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät. 

 

06.11.2013 Benton What Women Want (A) – Didilcom’s Hen Tram An Ragúis (B) 3+1 

08.12.2013 Benchmark Peilot (A) – Eastfarm’s Indian Summer (A)  3+1 

18.12.2013 Mawredd Chwrae Teg (C) – Jangas Forget-Me-Not (A)  2+1 

28.12.2013 Don’s Ten To One (B) – Rocbee Young Lady (A)   5+2 

29.12.2013 Rocbee Quintus (A) – Rocbee Under Sun (A)   6+1 

02.01.2014 Rocbee Winner Takes It All (B) – Rocbee Yatzy Girl (B/A)  5+3 

16.01.2014 Dirlian Uncommon Spice (A)  – Eastfarm’s Magnolia (A)  2+3 

19.01.2014 Benton Delaware Duck (A)  – Elonkerjuun Carameea (A)  1+6 

22.01.2014 Benton Hall of Fame (A) – Don’s Tenacity (A)   2+3 

23.01.2014 Bluster (A) – Leiwolan Mimi (A/B)                         5+2 

26.01.2014 Elonkerjuun Dumle (A) – Springline Bright Girl (B)  2+2 

01.02.2014 Eirian Antaios (C/B) – Don’s Vivacity (A)   3+3 

08.02.2014 Clussexx Step It On To Don’s (B) – Benton Fifth Avenue (A/B)  3+3 

10.02.2014 Benton Catch Another Duck (A) – Benchmark Cherry Bomb (A) 3+3 

02.03.2014 Standard-Bearer Captain Jack Pirate (A) – Benton Eight Avenue (A) 5+1 

09.03.2014 Rocbee Kenzo (A) – Rocbertta (B)    3+3 

11.03.2014 Castiog Dee-Bob (B) – Doniol Your Loyal Welsh (A)  4+1 

14.03.2014 Westaway Right On For Don’s (B) – Eastfarm’s One In A Million (A) 5+4 

14.03.2014 Don’s Power Point (A) – Rocbee Celestial Sister (A/B)  7+1 

26.03.2014  Standard-Bearer Captain Jack Pirate (A) – Standard-Bearer Moulin Rouge (C/D) 1+0 

29.03.2014 Doniol Show Must Go On (A) – Glanffrwd Rachel Wall (C)  4+2 

06.04.2014 Benton Dot Dot Dash (B) – Benchmark Ymgais I Cusan (B)  2+1 

23.04.2014 Benton Dot Dot Dash (B) – Llewpart’s Beguiling Girl (B)  3+3 

26.05.2014 Rocbee Kenzo (A) – Rocbee Just For You (C/B)   6+3 

03.06.2014 Welford’s Jesmond Waterfall (B) – Benton Home Sweet Home (B)  4+2 

27.06.2014 Doniol Birds Beware (A) – Castiog Ex Animo (B)   3+3 

10.07.2014 Standard-Bearer Captain Jack Pirate (A) – Jangas Enttententten (A) 2+0 

10.07.2014 Standard-Bearer Captain Jack Pirate (A) – Benchamrk Unwedd Mam (A) 2+2 

17.07.2014  Bluster (A) – Leiwolan Mimi (A/B)    2+3 

19.07.2014 Llawen Winter Warlock (C) - Elonkerjuun Niiskuneiti (B)  1+1 



26.07.2014 Don’s Power Point (A) – Rocbee Zerliina (B)   2+1 

05.09.2014  Rocbee Kenzo (A) – Rocbee First Lady (B)   5+2 

14.09.2014  Rocbee Oscar Wild (B) – Wild Fellow’s Royal Princess (A)  5+0 

23.09.2014 Rocbee Kenzo (A) – Rocbee Waikiki (B/C)   3+3 

01.10.2014 Wild Venture Des Vauriennes (C) - Benton Winter Storm (A)  1+2 

04.11.2014 Benton Jamaican Me Crazy (C) – Rocbee Jambalaya (A)  5+4  

 

Yhteensä: 36 pentuetta 196 pentua (120 + 76 ) 

 

Suomeen vuonna 2014 rekisteröidyt tuontikoirat: 

 

Don’s Turnstone uros FI55880/14 synt. 23.11.2013 i. Don’s Carl-Johan e. Don’s Tilde Tomsdotter 

kasvattajat: Karin Brostam-Berglund, Annica Högström ja Lena Rösiö, Ruotsi 

 

Redspot’s I Run For Fun uros FI17986/14 synt. 6.6.2013 i. Don’s Epic e. Hoist The Colour Des 

Vauriennes kasvattaja: Maria Törnqvist, Ruotsi 

 

Stardust narttu FI23521/14 synt. 7.2.2014 i. Breuddwyd Arabus e. Tawei’s Ars Amandi 

kasvattajat: Ines Prual ja Tõnis Tarbe, Viro 

 

 

Vuonna 2014 rekisteröitiin 196 pentua (120 +76) keskimääräinen pentuekoko oli 5,4. Pentueita oli 

36, joista jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli 19. Suurimmassa osassa 

pentueista jäi uupumaan kummaltakin vanhemmalta taipumuskoe- tai metsästyskoetulos. Näitä 

pentueita oli yhteensä 10 kpl. Alle 2-vuotiasta urosta oli käytetty jalostukseen 7 pentueessa. 

Kolmessa pentueessa kummaltakin vanhemmalta puuttui taipumus- tai metsästyskoetulos ja lisäksi 

uros oli alle 2-vuotias astutushetkellä. Yhdessä pentueessa kummallakin vanhemmalla oli todettu 

distiachis ja yhdessä pentueessa emältä puuttui näyttelytulos astutushetkellä. Muutamassa 

pentueessa useampikin kriteeri jäi täyttymättä. Näistä yhdessä yli 8-vuotiaalla emällä oli C/D-lonkat 

ja lisäksi sukusiitosaste nousi 18,53 %:n kahdeksalta polvelta. Lisäksi tehtiin kahdesti yhdistelmä, 

jossa ensimmäistä kertaa narttu oli astutushetkellä reilusti alle 2-vuotias, pentueiden väli oli vain 

puoli vuotta, kummaltakin vanhemmalta puuttui taipumuskoe- tai metsästyskoepalkinto, emältä 

puuttui näyttelytulos kokonaan ja isälläkin oli vain H sekä kaiken lisäksi sukusiitosaste oli 9,02 % 

kahdeksalta polvelta.  

 

Jalostuksen toimintaohjetta muutettiin vuoden vaihteessa. Tämän vuoden rekisteröinneissä on 

muutama toimintaohjeen täyttävä pentue, joissa isä oli astutushetkellä alle 2-vuotias, mutta astutus 

tapahtui edellisen vuoden puolella.  

 

27 eri urosta käytettiin jalostukseen. Seuraavilla uroksilla oli useita pentueita:  

 Rocbee Kenzo (synt. 2012) 4 pentuetta/ 28 pentua 

 Standard-Bearer Captain Jack Pirate (synt. 2012) 4 pentuetta / 13 pentua 

 Bluster (synt. 2006) 2 pentuetta 12 pentua (yhteensä 4 pentuetta 23 pentua) 

 Benton Dot Dot Dash (synt. 2010) 2 pentuetta / 9 pentua 

 

Positiivisena voidaan pitää sitä, että vain muutamaa urosta käytettiin useampaan kertaan, mutta 

näillä uroksilla oli yhteensä kolmasosa vuoden pentueista. Valitettavasti yhdellä alle kaksivuotiaalla 

uroksella oli peräti neljä pentuetta eikä jälkeläisistä voi olla vielä mitään tietoa ennen seuraavien 

pentueiden syntymistä. 

 



Isien ja emien suhde lasketaan jakamalla jalostukseen käytettyjen urosten määrä jalostukseen 

käytettyjen narttujen määrällä. Isien ja emien lukumäärän suhde on pysytellyt viime vuosina 0,62 ja 

0,82 välillä. Viime vuonna se oli 0,77. Mitä lähempänä tämä suhde on lukua 1, sitä tehokkaammin 

rodun jalostuspohja on käytössä (tässä ei oteta huomioon jalostuskoirien keskinäisiä 

sukulaissuhteita). Isät/emät-suhde voidaan laskea myös sukupolvittain ja näin laskettaessa tilanne 

näyttäisi aavistuksen parantuneen eli nykyisin käytetään huomattavasti enemmän eri uroksia 

verrattuna 2000-luvun alkuun, jolloin isiä oli vain puolet käytettyjen narttujen määrästä. 

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä oli viime vuonna uroksilla 3 vuotta ja 7 kuukautta ja nartuilla 3 

vuotta ja 10 kuukautta.  

 

 
 

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 ja 35 jälkeläistä vastaa 3%:a. Yhdellä koiralla ei myöskään saisi olla yli 100 lastenlasta, jotta 

geneettinen muuntelu pystyttäisiin turvaamaan. Geneettisen muuntelun turvaaminen on olennaista 

rodun elinvoiman ja jalostettavuuden säilyttämiseksi. Jatkettu sukusiitos johtaakin usein sellaisin 

ongelmiin kuin lisääntymisvaikeudet, pienet pentueet, pentukuolleisuus, epilepsia tai epämääräinen 

elinvoiman heikkeneminen. Tätä ilmiötä kutsutaan sisäsiitosdepressioksi.  

 

Yhdellä uroksella ylittyi vuoden aikana 50 jälkeläisen enimmäisraja eikä sitä tulisi enää käyttää 

jalostukseen populaatiogeneettisin perustein. Tämä uros on: 

 Don’s Power Point (synt. 2009) yhteensä 9 pentuetta/50 pentua 

 

Lisäksi yhdellä uroksella on ylittynyt 35 jälkeläisen enimmäisraja eikä sitä enää suositella 

jalostuskäyttöön populaatiogeneettisin perustein. Tämä uros on: 

 Don’s Ten To One (synt. 2009) yhteensä 8 pentuetta/48 pentua 

 

Meillä on useita koiria, joilla toisen polven jälkeläisten määrä ylittää reippaasti 100 kappaletta 

(viimeiset lapsenlapset ovat syntyneet vuonna 2008 tai sen jälkeen): 

 

Urokset: 

– Hammalgårdens Don’t Forget Me 308 lastenlasta (84 pentua) 
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– Llawen Gopher 277 lastenlasta (70 pentua) 

– Rwyn Lucky Luke 185 lastenlasta (41 pentua) 

– Don’s Fly Me to The Moon 184 lastenlasta (76 pentua) 

– Rocbee Niles Smiles 160 lastenlasta (67 pentua) 

– Hillpark Roller Coaster 148 lastenlasta (66 pentua) 

– Weslave Wild Card 140 lastenlasta (16 pentua) 

– Benton Everybody Duck 128 lastenlasta (74 pentua) 

– Rocbee Running Robert 116 lastenlasta (50 pentua) 

– Uro Jifex 113 lastenlasta (49 pentua) 

– Aki 110 lastenlasta (27 pentua) 

– Standard-Bearer Gladiator 108 lastenlasta (24 pentua) 

– Don’s Paparazzi 102 lastenlasta (19 pentua) 

 

Nartut: 

– Rocbee Dolly Parton 188 lastenlasta (9 pentua) 

– Hammalgårdens Sweet And Sour 133 lastenlasta (12 pentua) 

– Boniton De Luxe 130 lastenlasta (21 pentua) 

– Hammalgårdens Will To Please 127 lastenlasta (12 pentua)  

– Apris Carmen 119 lastenlasta (32 pentua) 

– Benton Garden Party 113 lastenlasta (24 pentua) 

– Rocbee Gift To Slave 112 lastenlasta (17 pentua) 

– Benton Pep Talk 102 lastenlasta (6 pentua) 

 

 

Rodun sukusiitosprosentti oli viime vuonna 2,54 %. Sukusiitosprosentit ovat vaihdelleet viimeisen 

kymmenen vuoden aikana 2,54 % ja 3,93 % välillä (lähde: KoiraNet). Sukusiitosprosentti kuvaa, 

kuinka paljon pentueiden vanhemmat ovat sukua keskenään. Mitä suurempi prosentti on, sitä 

läheisempää sukua vanhemmat ovat toisilleen. Tällä hetkellä jalostuksen toimintaohjeessa rajana 

hyväksynnän saamiseen on 5 % laskettuna kahdeksalta sukupolvelta.  Koko rodun tasolla olisi hyvä 

pyrkiä mahdollisimman pieneen sisäsiitosprosenttiin ja sen tulisi olla ehdottomasti alle 2,5 %. 

Valitettavasti näissä KoiraNetin luvuissa on muistettava, että ne antavat turhan positiivisen kuvan 

todellisuudesta. Ohjelmasta puuttuu tuontikoirien sukutauluista koiria eikä ohjelma ymmärrä 

kahteen eri maahan rekisteröityä koiraa samaksi yksilöksi, koska sillä on kaksi eri rekisterinumeroa.  
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Terveystulokset 

 

Lonkkatutkimuksia suoritettiin 116 kpl (A 45 kpl, B 42 kpl, C 20 kpl, D 6 kpl ja E 3 kpl), A/B-

lonkkaisia tutkituista oli 87 kpl eli 75 % (edellisenä vuonna 85 %). Kymmenen viimeisen vuoden 

aikana A/B-lonkkia tutkituista on ollut keskimäärin 74 %. Rodun BLUP-indeksi 100 eli rodun 

keskiarvo kuvaakin B-lonkkia eli lonkkien suhteen voidaan tilannetta pitää hyvänä. Kyynärnivelet 

tutkittiin 35 koiralta ja kaikilla oli tulos 0 (terveet). Polvinivelet tutkittiin 6 koiralta ja kaikilla tulos 

oli 0 (terveet). Kahdelle koiralle oli suoritettu sydäntutkimus ja kummankin tulos oli 0 (terve).  

 

 
 

Silmätarkastuksia suoritettiin 110 kpl. 79:llä ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Vakavia 

silmäsairauksia todettiin seuraavan laisesti: Glaukooma 1 kpl, gonioskopiatutkimuksessa todettu 

occlusio (eli glaukooma) 1 kpl ja silmäluomen sisäänpäin kiertyminen 2 kpl (joista yksi vakava, 

operoitu ja toinen lievä). Ylimääräisiä ripsiä oli raportoitu seuraavasti: distiachsis 27 kpl (18 kpl 

lievä, 3 kpl kohtalainen), ektooppinen cilia 1 kpl ja trichiasis 1 kpl (1 kpl lievä). Lisäksi todettiin 

seuraavat muutokset: PPM iris-iris 3 kpl (kaikki lieviä), puutteellinen kyynelkanavan aukko 1 kpl ja 

kortikaalinen katarakta, epäilyttävä1 kpl.  

 

 

Terveyskyselyn vastaukset 

 

Walesinspringerspanielien terveyskyselyyn saatiin vastaukset yli 70 koirasta. Sairausilmoituksia tuli 

seuraavasti: SLE –autoimmuunisairaus 1 kpl, spondyloosi 2 kpl, toisella lisäksi välimuotoinen 

lanne-ristinikama, traumaperäinen spondyloosi 1 kpl, pernakasvain 1 kpl ja glaukooma 1 kpl.  

 

 Kuolemaan johtaneista vaivoista raportoitiin seuraavasti:  

- 1 kpl lopetettu SLE-autoimmuunisairauden vuoksi 8-vuotiaana 

- 1 kpl lopetettu luonneongelmien vuoksi 7-vuotiaana (eroahdistus, stressiherkkyys, 

arvaamaton aggressiivinen käytös toisia uroksia kohtaan) 

- 1 kpl lopetettu spondyloosin aiheuttamien kipujen vuoksi 7-vuotiaana 

- 1 kpl lopetettu selkä- ja lonkkaongelmien takia 8-vuotiaana 

- 1 kpl lopetettu pernakasvaimen vuoksi 10-vuotiaana 

- 1 kpl lopetettu allergian, märkäruven ja hiivan takia 7 – vuotiaana 
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Vuonna 2014 kartoitettiin eritoten 2-, 5- ja 10-vuotiaiden walesinspringerspanieleiden 

terveydentilaa. Toivoisimme saavamme vielä enemmän vastauksia seuraavan vuoden aikana 

vuosina 2005, 2010 ja 2013 syntyneistä koirista.  

 

Vuonna 2004 syntyneistä on täytetty vuosien varrella 15 terveyskyselyä ja lisäksi KoiraNetissä 

ilmoitettiin kuolleeksi 14 koiraa. Yhteensä tiedot saatiin 29 koirasta eli noin 14 % rekisteröidyistä 

koirista. Kaikkiaan 62 % näistä koirasta on ilmoitettu edesmenneeksi ja kuolleeksi ilmoitettujen 

koirien määrä oli 9 % vuoden 2004 rekisteröintimäärästä (205 kpl). Koirista yksi oli kuollut alle 

vuoden iässä, kolme 4-5-vuotiaana, seitsemän 6-8-vuotiaina ja loput seitsemän 9 tai 10 vuoden 

iässä.  

 

Koirista ilmoitettiin seuraavia tietoja: 

 

2 kpl kilpirauhasen vajaatoiminta diagnosoitu 7- ja 10-vuotiaina 

 

1 kpl selkä- ja lonkkaongelmat, ontuminen ja lihaksien kuivuminen 7-vuotiaana, lopetettu 8-

vuotiaana 

1 kpl spondyloosi diagnosoitu 6-vuotiaana, hoitona hieronta ja luonnonmukainen lääkintä, 

luutumisen jälkeen selvisi ilman kipulääkettä 

1 kpl Piilokiveksessä kasvain todettu 10-vuotiaana 

1 kpl Vanhuuden kuluttamana nivelongelmia lonkassa 10-vuotiaana 

1 kpl Epämääräisiä niskaongelmia (usean kertaan kova kipu, joka meni ohi vajaassa viikossa) 

 

1 kpl pernakasvain, jonka takia koira lopetettu 10-vuotiaana 

1 kpl syöpä (osteosarkooma), jonka takia koira lopetettu 8-vuotiaana 

1 kpl lopetettu kasvainsairausten ja syövän vuoksi 10-vuotiaana 

1 kpl lukuisia rasvapatteja 10 v iässä 

 

1 kpl lopetettu allergian ja atooppisen ihotulehduksen takia 7-vuotiaana  

4 kpl allergia tai allergiaepäily ruoka-aineiden suhteen, oireina kutina ja korvatulehdukset tai 

tassujen halkeilu, yhdellä raakaruokinta auttoi oireisiin, kahdella vehnätön ruokavalio 

1 kpl herkkävatsainen ja krooniset korvatulehdukset, ruokinnalla hoidettu 

 

1 kpl toistuvia korva- ja ihotulehduksia (todennäköisesti kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvää 

oireilua, jotka loppuivat tyroksiinilääkityksen myötä) 

1 kpl toistuvia iho-, kohtu-, anaalirauhas-, varvas- ja korvatulehduksia (koiralla diagnosoitu myös 

kilpirauhasen vajaatoiminta) 

4 kpl toistuvia tulehduksia (anaalirauhas-, tassu-, iho- tai korvatulehduksia) 

1 kpl anaalirauhas- (4 v) ja haimatulehdus (10 v) 

1 kpl pari korvatulehdusta 

1 kpl hot spot 

 

2 kpl ylimääräisiä ripsiä (toiselta ripsiä poltettu) 

1 kpl toinen silmä sokea, syynä onnettomuus 

 

2 kpl kastroitu kivesvian/piilokiveksen kasvaimen vuoksi 

2 kpl steriloitu (toisella syynä voimakkaat valeraskausoireet ja alkava kohtutulehdus ) 

2 kpl kivesvikainen (piilokives leikattu nuorena, toiselta iäkkäänä kasvaimen takia) 

2 kpl valeraskausoireita 



5 kpl helppo astutus 

1 kpl jäänyt kerran tyhjäksi astutuksesta 

4 kpl helppo synnytys 

1 kpl toinen pentue kuoli 2-4 vuorokauden iässä (pennuille ei tehty avausta) 

 

2 kpl lopetettu käytösongelmien (toinen arvaamattomuuden tai salakavaluuden) vuoksi 5- ja 7-

vuotiaina 

3 kpl ukkosen, ilotulituksen ja/tai voimakkaiden äänien pelko (yhdellä vasta vanhemmiten) 

1 kpl pelkää ilotulitusta uutena vuotena, laukausvarma metsästyskoira muuten 

2 kpl remmirähjä (toisella kipujen aiheuttamaa?) 

1 kpl aggressiivisuutta muita uroksia kohtaan (kipujen aiheuttamaa?) 

1 kpl ei tule kaikkien muiden urosten kanssa toimeen (aggr.), hyppii nuorempien urosten selkään 

1 kpl varautunut vieraita ihmisiä kohtaan 

3 kpl lievää eroahdistusta  

1 kpl haukkuherkkä 

1 kpl häiriöherkkä ja vinkuu helposti ns. kuumiaa 

 

2 kpl kuollut tapaturmaisesti 

2 kpl kuollut sairauteen, joka ei ole KoiraNetin listalla 

5 kpl kuolinsyytä ei mainittu 

1 kpl vanhuus (10-vuotias) 

 

 

Vuonna 2009 rekisteröidyistä tuli yhteensä 30 vastausta ja sen lisäksi viisi koiraa oli ilmoitettu 

kuolleeksi KoiraNetissä ja yksi terveyskyselyn kautta. Näistä yksi oli lopetettu 10 kk iässä, kaksi 1 

vuoden ja 5 kuukauden iässä ja yksi 2-vuotiaana, yksi 3-vuotiaana ja viimeinen 4-vuotinaana. 

Valitettavasti kahdellatoista eli yli kolmasosalla koirista oli jotain huomautettavaa luonteesta ja 

lähes poikkeuksetta se koski arkuutta. Monet ongelmat olivat kasautuneet samoille koirille.  

 

Seuraavia asioita raportoitiin jalostustoimikunnalle: 

 

1 kpl synnynnäinen munuaisvika (ARHN geenimuutoksen kantaja, syntyi alle 200-grammaisena), 

lopetettu 1 v 5 kk iässä 

2 kpl aivokalvontulehdus (epäily) 

1 kpl krooninen suolistotulehdus (IBD) todettu 3-vuotiaana 

1 kpl paikallinen demodikoosi 

 

1 kpl mahdollisesti kyynärluun epämuodostumasta johtunut irtonainen luupala kyynärnivelten 

välissä. Luupiikit kummassakin lonkassa  

2 kpl C- tai D-lonkat, joita koira ei oireile 

 

1 kpl ruoka-aineallergia oireina kutina ja korvatulehdukset 

1 kpl siitepölyallergia (ell testaama), atopia: kutina, vatsaoireet (krooninen suolistotulehdus) 

1 kpl viljaallergia (ell testaama), hoituu ruokavaliolla 

2 kpl allergia-epäilys, oireena kutina (hoituu vehnättömällä ruokavaliolla), toisella raju 

suolistotulehdus 3-vuotiaana 

1 kpl ien- ja korvatulehduksia, ärtynyt paksusuoli (tulehtunut) 

1 kpl muutama korvatulehdus pentuna 

1 kpl paha sylkirauhasen tulehdus, korvatulehduksia 

1 kpl anaalirauhastulehdus 



2 kpl hot spot 

1 kpl giardia-alkueläimen aiheuttama vatsatauti 

1 kpl ensimmäisestä rokotuksesta tuli rokotusreaktio: 4 kk ikäinen pentu meni aivan veltoksi 

puoleksi vuorokaudeksi 

 

1 kpl silmissä Makroblepharon 

1 kpl mRD 

1 kpl ylimääräisiä ripsiä (distiachis, ektooppinen cilia) 

3 kpl pieni napatyrä (ei vaadi leikkaushoitoa) 

1 kpl ylösnoussut varvas 

1 kpl alapurenta 

1 kpl ylimääräinen hammas 

 

4 kpl hieman epävarma tai pelokas ihmisiä tai lapsia kohtaan 

2 kpl pelokas vieraita ihmisiä kohtaan, saattaa murista (pelkoaggressio) 

2 kpl arka, varautunut 

1 kpl hyvin arka ja vetäytynyt 

2 kpl yleisesti ujo tai epävarma 

3 kpl paukkuarka (1 kpl reagoi erityisesti ilotulitteisiin) 

2 kpl reagoi pelokkaasti ilotulitukseen 

1 kpl vaihtanut kotia lapsen synnyttyä perheeseen, stressaantunut, ei sopeutunut 

1 kpl herkkähaukkuinen  

1 kpl koirapuistossa hyppii muiden urosten selkään 

1 kpl eroahdistus (etenkin nuorempana) 

1 kpl yksinolovaikeuksia (opettelulla ohi) 

1 kpl ajautui tappeluihin koirien kanssa (narttu), jäi kiinni tunteeseen eikä pystynyt rauhoittumaan 

 

1 kpl kuollut tapaturmaisesti tai liikenneonnettomuudessa 3-vuotiaana 

1 kpl lopetus ilman sairauden diagnosointia 5-vuotiaana 

2 kpl kuolinsyytä ei ilmoitettu (lopetettu hieman alle ja yli 1-vuotiaina) 

1 kpl lopetettu luuston ja luonteen ongelmien (kuumuminen, tappelut koirien kanssa) takia 2-

vuotiaana 

 

 

Vuosina 2011 ja 2012 syntyneistä tuli yhteensä 25 (4+19) vastausta vuoden 2014 aikana eikä 

yhtään näinä vuosina syntynyttä ilmoitettu kuolleeksi.  

 

Seuraavia asioita raportoitiin jalostustoimikunnalle: 

 

1 kpl synnynnäinen munuaisvika (kummatkin vanhemmat ARHN-geenimuutoksen kantajia), 

lopetettu 10 kk iässä 

1 kpl aivokalvontulehdus 1-vuotiaana (epäilys) 

 

1 kpl vino lantio (todettu virallisten lonkkakuvien yhteydessä) 

1 kpl molemmissa lonkkanivelissä dysplasiaa, eläinlääkäri kuvannut epävirallisesti 1,5-vuotiaana 

ontuman vuoksi 

 

1 kpl vehnäallergia (kutina ja vatsaoireet) 

1 kpl atopia (ell, allergiatestattu), oireina kutina ja iho- ja korvatulehdukset 

1 kpl eturauhas-, ruokatorven- ja korvatulehduksia 



3 kpl korvatulehduksia 

2 kpl hot spot 

 

1 kpl glaukooma, silmä operoitu 

2 kpl napatyrä (ei leikattu) 

 

1 kpl ujo 

1 kpl rähinä ohitustilanteissa 

3 kpl paukkuarka, kova pauke saa koiran paniikkiin tai pelkää ilotulitusta 

1 kpl äkkinäiset äänet ja yllättävät asiat ulkona (lumiukko, outo tavara tms) säikyttävät 

1 kpl pelkää vieraita ihmisiä 

1 kpl hieman pelokas pimeällä ulkoiltaessa 

 

Olisi tärkeää saada jatkossa vielä kattavampi otos koiria mukaan ja myös niitä perusterveitä, joita 

tälläkin kertaa onneksi oli jonkin verran mukana. Jatkossa jalostuksessa tulisi selvästi kiinnittää 

enemmän huomiota koirien arkoihin luonteisiin, munuaisen vajaatoimintaan, 

autoimmuunisairauksiin, nuorena ilmeneviin kasvaimiin ja syöpiin sekä iho-oireisiin ja allergioihin.  

 

Pentuvälityksen osalta on kasvattajia pyydetty täyttämään myös kysely astutuksen ja synnytyksen 

sujumisesta. 22 pentueen (ja neljän tyhjäksi jääneen nartun) suhteen astutus oli sujunut helposti ja 

yhdessä oli kommentoitu uroksen olleen vielä kokematon, muttei muita ongelmia. Neljä narttua oli 

jäänyt tyhjäksi. Näistä yhdellä uroksella on aiempina vuosina ollut pentueita ja yhdelle nartulle 

syntyi pentue myöhemmin samana vuonna. 19 synnytystä sujui helposti ja kaksi narttua 

keisarinleikattiin. Toisessa keisarinleikkauksessa syynä oli pieni pentue (vain kaksi pentua) ja 

toisessa supistukset loppuivat ensimmäisen pennun synnyttyä (eli osittainen polttoheikkous). 1-3 

kuollutta pentua raportoitiin syntyneen yhteensä kahdessa pentueessa. Yhdellä pennulla oli 

syntyessään häntämutka. Kaiken kaikkiaan walesinspringerspanielia voidaan pitää hyvin 

ongelmattomana rotuna astutusten ja synnytysten suhteen.  

 

 

Geenitutkimus 

 

Vuoden aikana jalostustoimikunta on kannustanut osallistumaan geenitutkimukseen, jota tehdään 

Helsingin yliopistossa professori Hannes Lohen johdolla. Marraskuussa 2013 näytteen antaneita oli 

357 kappaletta ja kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavia koiria joukossa oli yli 25. Toivoisimme 

walesinspringereiden pääsevän kilpirauhasen vajaatoiminnan suhteen tutkittavaksi. Toivoisimmekin 

näin omistajien toimittavan kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista koirista verinäytteet ja 

lomakkeen tutkimusryhmälle.  

 

 Näiden lisäksi toivotaan koiran omistajien täyttävän arkuus/paukkuarkuus-kyselyn (selvästi aroista 

tai paukkuaroista sekä hyvin rohkeista ja äänivarmoista) ja vakavampaa välimuotoista lanne-

ristinikamaa sairastavista koirista kyselyn sekä antavan verinäytteitä näistä koirista. Myös 

glaukoomaa sairastavista koirista toivotaan lähetettävän verinäytteet ja jos mahdollista myös 

poistettu silmä tutkimusryhmälle. Lisätietoja löytyy internetistä: www.koirangeenit.fi  

 

 

Geenitestaus 

 

Genoscoperin MyDogDNA-määritykseen on osallistunut tammikuuhun 2015 mennessä 51 koiraa. 

Alkuvuodesta 2014 tutkittuja walesinspringerspanieleita oli koossa yli 30 kappaletta, jolloin voitiin 

http://www.koirangeenit.fi/


perimän monimuotoisuus suhteessa muihin saman rotuisiin määrittää. Kuvaajasta voidaan todeta, 

että suurin osa walesinspringerspanieleista on perimältään hyvin samankaltaisia. Vain ympyrällä 

kuvaan merkitty narttu ja sen neljä pentua kahdesta eri pentueesta sekä yhden kennelin koirat kuvan 

vasemmassa yläreunassa erottuvat massasta. kuva: MyDogDna_wssperinn_eroavaisuudet  

 

Verrattaessa walesinspringereiden monimuotoisuutta (26,3 %) kaikkien rotujen keskiarvoon (29,0 

%), voidaan todeta, että vielä olisi tehtävää monimuotoisuuden lisäämisessä. Rotu jää jälkeen 

myöskin ylösajavien koirien keskiarvosta (26,8 %), muttei niin huomattavasti.  kuva:MyDogDna-

wssmonimuotoisuus 

 

Geenitestauksessa ja sitä seuranneissa tutkimuksissa on walesinspringerspaneilta löytynyt kahden 

eri sairauden geeni. Toinen on nuorena kuolemaan johtavan munuaisvian eli nefropatian aiheuttava 

cockerspanieleilla entuudestaan tunnettu ARHN-geeni, joka pitkälti vaikuttaisi olevan 

yksinkertaisesti resessiivisesti periytyvä. Yksi poikkeus säännöstä on kuitenkin löytynyt, jossa 

kuollut koira oli vain geenin kantaja.  

 

Lisäksi rodusta on löydetty useita lievää verenvuototautia, hyytymistekijä VII:n (cFVII) puutoksen, 

perimässään kantavaa koiraa. Olisi tärkeätä ilmoittaa näiden koirien tiedot jalostustoimikunnalle ja 

samoin kaivattaisiin tietoa mahdollisista tästä vaivasta kärsivistä koirista. Olettamuksena on, että 

verenvuototauti on hyvin lievä ja/tai harvinainen, koska tähän mennessä yhtään verenvuototaudista 

kärsivää koiraa ei ole ilmoitettu terveyskyselyissä.  

 

Yhdistyksen kotisivuille aletaan lomakkeen kautta kerätä geenitestituloksia koirista. Toivottavasti 

mahdollisimman moni ilmoittaa koiransa tulokset myös kotisivuille. Koiran profiilin voi myös 

jakaa jalostustoimikunnalle osoitteeseen wss_terveys@springerspanielit.com  

 

 

Koekäynnit: 

 

Metsästyskokeisiin osallistui vuoden aikana vain viisi walesinspringerspanielia, joista kolme 

palkittiin vähintään AVO3-tuloksella ja kaksi osallistui voittajaluokkaan. Voittajaluokasta saavutti 

toinen koirista VOI3-tuloksen ja avoimesta luokasta kaksi koiraa palkittiin AVO3-tuloksella.  

 

Taipumuskokeisiin osallistui vuoden aikana 61 eri koiraa ja koekertoja tuli yhteensä 77 kappaletta. 

37 koiraa (61 %) läpäisi taipumuskokeen, tosin muutama vasta useamman kerran osallistuttuaan. 

Suoritusprosentti koekertaa kohden oli näin 48 %, eli suunnilleen joka toinen taipumuskoe 

suoritettiin hyväksytysti.  

 

MH-luonnekuvaukseen osallistui 17 walesinspringerspanielia, joista yhden kuvaus jouduttiin 

keskeyttämään kuvaajien toimesta pehmeyden ja voimakkaiden pelkojen takia. Seitsemällä MH-

luonnekuvauksen suorittaneista koirista oli ampumisosiossa tuloksena 5 eli häiriintynyt, pelokas. 

Tällä hetkellä on luonnekuvattu yhteensä 188 walesinspringerspanielia Suomessa, joista osa 

kuvattiin vuosina 2005–2008 epävirallisesti ennen kuvauksen virallistamista Suomessa. Rodun 

rotuprofiili paljastaa, että meillä paljon ihmisiä ja asioita kohtaan arkoja sekä ääni- ja paukkuarkoja 

koiria, jotka eivät ole kiinnostuneet leikkimään. Tämän tyyppinen koirapersoonallisuus on hankala 

koulutettava ja luonteiden jalostukseen olisikin tulevaisuudessa panostettava enemmän.  

 

Luonnetestiin osallistui 3 koiraa, joista yksi sai -14 pistettä tulokseksi. Kaksi sai arvion 

laukauskokematon ja kolmas oli laukausvarma.   

 



MEJÄ-kokeisiin on vuoden aikana osallistunut 31 walesinspringerspanielia (yhteensä 55 

koekäyntiä), joista 13 palkittiin vähintään AVO3-tuloksella. Vain yksi palkittiin VOI1-tuloksilla ja 

neljä koiraa AVO1-tuloksella. FI JVA:n arvon saavutti Doniol Birds Beware.  

 

Agilitykisoihin on vuoden aikaan osallistunut 35 walesinspringerspanielia, joista kahdeksan on 

kisannut medi-luokissa, loput ovat kooltaan makseja. Nollatuloksia ovat keränneet ainakin 23 näistä 

koirakoista. Useita luokkanousijoita sekä 2- että 3-luokkaan saatiin juhlia vuoden kuluessa. Tällä 

hetkellä korkeimmassa eli 3-luokassa kisaa 11 koirakkoa. SM-kisoihin osallistuivat Castiog Cadarn 

ja Castiog Esto Perpetua. 

 

Tottelevaisuuskokeisiin osallistui vain 16 walesilaista, joista 7 koiraa palkittiin ykköstuloksella. 

Suurin osa koirista osallistui alokas- ja avoimeen luokkaan, viisi koirakkoa kisasi ylemmissä 

luokissa. Fi Tva Doniol Quite Perfect palkittiin neljästi ja Benton What Women Want kahdesti 

EVL1-tuloksella. BH käyttäytymiskokeen suoritti kaksi walesinspringerspanielia, jotka ovat 

kilpailleet myös tottelevaisuuskokeissa. Rallytokoon osallistui kolme koiraa, joista kaksi palkittiin 

hyväksytyillä tuloksilla ja näistä toinen saavutti RTK1 ja RTK2 koulutustunnukset.  

  

 


