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SPRINGERSPANIELIT RY  

WALESINSPRINGERSPANIELIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA 

 

RAPORTTI VUODELTA 2017 

 

 

Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 on ollut Tiina Janka, Suvianna Virkkunen, Mari 

Mantere, Viivi Koivunen, Minna Hallikainen, Marita Jääskä ja Sirpa Etolin (pentuvälitys). 

 

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse keskustelupalstan välityksellä, puhelimitse ja 

kerran kokouksessa. Jalostusneuvontaa annettiin 8 kertaa kasvattajille ja/tai uroksen omistajille 

(urosehdotuksia tai riskisukutauluja).  

 

 

Vuonna 2017 rekisteröidyt pentueet: 

 

Lihavoituina jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät. 

 

25.11.2016 Rocbee Jimmy Dean (B) – Jangas In Blossom (A)   4+3 

10.12.2016 Rocbee Jimmy Dean (B) – Mawredd Didwyll (B)   4+1 

23.12.2016 Don’s Turnstone (A) – Rocbee Miss Melody (A)   0+2 

03.01.2017 Glenbrows Zephyr (A) – Benton Happily Ever After (B)   2+3 

03.01.2017 Eastfarm’s Luxury (A) – Breuddwyd Coeth (A)   2+5 

22.01.2017 Rysan’s Requested by Eastfarm (A) – Eastfarm’s Lily of the Valley (A) 3+3 

24.01.2017 Glenbrows Zephyr (A) – Benton Delaware Winter (A)   2+0 

28.01.2017 Dirlian Uncommon Spice (A) – Doniol Careless Whisper (A/B)  4+3 

17.02.2017 Rocbee Jimmy Dean (B) – Suvimetsän Always On My Mind (A) 0+3 

27.02.2017 Buumin Eastern Rider (A) – Rocbee Fine Design (C)  2+0 

08.03.2017 Ta Wei’s Tjuormas (B) – Ta Wei’s Yippie (A)   4+2 

12.03.2017 Nakni Billy The Kid (A) – Jangas Huller om Buller (A)  0+2 

18.03.2017 Rocbee Ursa Major (B) – Rocbee Under Sun (A)   4+5 

20.03.2017 Rocbee Jimmy Dean (B) – Rocbee Frida (C/B)   2+3 

03.04.2017 Timra’s Most Wanted (A) – Rocbee Wild Rose (B)    3+3 

11.04.2017 Eastfarm´s Vagabond Blues (A) – Eastfarm’s Rhapsody In Red (A) 5+3 

30.04.2017 Ferndel High Flyer (D) – Hammalgårdens Back To Stay (A)  2+2 

19.05.2017 McTwister’s Sweet Mogwai Gizmo (A) – Elonkerjuun Kuuluisa Kamilla (B) 2+6 

28.05.2017 Pelydryn’s Myran (A) – Bejamac Second To None (B)  4+4 

25.06.2017 Red Creek’s Julius Ceasar (C) – Eastfarm’s Unwritten Story (A) 4+3 

27.06.2017 Rocbee Oscar Wild (B) – Rocbee Veronica (A)   3+4 

29.06.2017 Jangas Gotta Go (A) – Donzara Heartbreaker (B)   6+3 

15.07.2017 Rocbee William (B) – Rocbee Hot Chocolate (A)   5+2 

17.07.2017 Elonkerjuun Dacapo (A) – Don’s Dra På Trissor (B)  2+4 

30.07.2017 Bluster (A) – Leiwolan Mimi (A/B)    1+0 

31.07.2017 Rocbee Ursa Major (B) – Benchmark Just The Way I Want (B)  3+2 

25.08.2017 Rocbee Ursa Major (B) – Rocbee Shirley Temple (B)    3+3 

19.09.2017 Glenbrows Zephyr (A) – Rocbee Waikiki (B/C)    1+0 

20.09.2017 Elonkerjuun Fanfaari (B) – Donzara Isla Daisy (A)  4+2 

20.09.2017 Standard-Bearer Spartacus (B) – Standard-Bearer Avalon (A)  1+1 



22.09.2017 Glenbrows Zephyr (A) – Benton Pool Party (B)    2+0 

30.9.2017 Elonkerjuun Finlandia (A) – Elonkerjuun Elisabet (A/B)  3+1 

31.10.2017 Rocbee Titanic (A) – Rocbee Wild Rose (B)    4+2 

09.11.2017 Rocbee Ursa Major (B) – Donzara My Own Becca (A)  0+4 

 

Yhteensä: 34 pentuetta 175 pentua (91 + 84)  

 

Suomeen vuonna 2017 rekisteröidyt tuontikoirat: 

 

Geltman’s Grand Actor uros FI10489/17 synt. 16.9.2016 i. Geltman’s Grand Casanova e. 

Geltman’s Give Girl A Kiss kasv. Ola Eriksson, Ruotsi 

 

Llon Helygen uros FI28454/17 synt. 17.6.2016 i. Coedybrain Ryan Ar Nantlle e. Llon Lili Bengam 

kasv. Stephen Pick, Iso-Britannia 

 

Lundtorps Theo uros FI27607/17 synt. 18.2.2017 i. Wild Fellow’s Moonlight Shadow e. Timra’s 

Outrank All kasv. Lars Olofsson, Ruotsi 

 

Ta Wei’s Yippie narttu FI19643/17 s. 3.8.2011 i. Iagos Fartvind e. Ta Wei’s Edith Head kasv. 

Tabitha Weiborn, Ruotsi 

 

Twinkle Gossip Starts Here narttu FI22669/17 s. 22.3.2016 i. Glenrows Minifesto e. Glenbrows 

Sonnet kasv. Per Aschan, Ruotsi 

 

Trystyn’s Treasure At Rwyn narttu FI32656/17 synt. 2.10.2016 i. Rwyn Lucky Luke e. Trystyn’s 

One For The Money kasv. Sandra Holmes ja Gregory Peter, USA 

 

Ymar Yannick van Raamvliet uros FI18050/17 synt. 27.4.2015 i. Time Chaser des Vauriennes e. 

Pretty Pearl v. Raamvliet kasv. Noor Choufour, Alankomaat 

 

 

Vuonna 2017 rekisteröitiin 175 pentua (91 + 84) ja keskimääräinen pentuekoko oli 5,1. Pentueita 

oli 34, joista jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli 14. Tavallisin syy 

siihen, ettei pentue täyttänyt toimintaohjetta, oli taipumuskoe- tai metsästyskoetulosten puuttuminen 

kummaltakin vanhemmalta ja näin tapahtui 10 pentueessa. Kuudessa pentueessa pentujen isä oli 

alle 2-vuotias. Liian korkea sisäsiitosaste oli viidessä pentueessa. Kolmessa pentueessa 

kummallakin vanhemmalla oli merkintä ylimääräistä ripsistä ainakin jollakin tutkimuskerralla.  

Kerran käytettiin D-lonkkaista urosta, yhdessä pentueessa puuttui emän näyttelytulos ja yhdessä 

nartun pentueväli oli liian lyhyt. Neljässä pentueessa oli huomautettavaa useammassakin kohdassa. 

Kolmessa tapauksessa kummaltakin vanhemmalta puuttui käyttötulos ja yhdessä kummallakin 

vanhemmalla oli lisäksi huomautus ylimääräisistä ripsistä (distiachis, toisella myös aiemmin 

ektooppinen cilia). Toisessa pentueessa emältä puuttui lisäksi näyttelytulos ja sisäsiitosaste nousi yli 

9 %. Kolmannessa pentueessa lisäksi sisäsiitosaste oli liian korkea (yli 8 %), isä oli alle 2-vuotias ja 

emän edellisestä pentueesta oli kulunut vain 6 kuukautta. Neljännen pentueen sukusiitosaste oli yli 

12 % ja astutushetkellä vanhempia ei ollut silmätarkastettu ja isältä puuttui myös 

lonkkakuvaustulos.  

 

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

• Rocbee Ursa Major (synt. 2013) 4 pentuetta / 24 pentua (yhteensä 7 pentuetta / 40 pentua) 

• Rocbee Jimmy Dean (synt. 2012) 4 pentuetta / 20 pentua (yhteensä 5 pentuetta / 25 pentua) 



• Glenbrows Zephyr (synt. 2015) 4 pentuetta / 10 pentua  

 

Kolmea urosta käytettiin useampaan kertaan ja niistä kullakin oli peräti neljä pentuetta vuoden 

aikana.  

 

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 

0,84 välillä. Viime vuonna se oli 0,76. 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 4 vuotta ja 4 kuukautta ja nartuilla 4 

vuotta ja 6 kuukautta.  

 

 
 

 

Rodun tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että koko rodun käyttökelpoinen materiaali 

hyödynnettäisiin mahdollisimman tarkoin ja tasaisesti. Ei saisi käyttää liiaksi 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.  

 

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 312 lastenlasta (84 pentua) 

– Llawen Gopher 277 lastenlasta (70 pentua) 

– Rwyn Lucky Luke 188 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 129 lastenlasta (74 pentua) 

– Don’s Paparazzi 123 lastenlasta (19 pentua) 

– Rocbee Running Robert 116 lastenlasta (50 pentua) 

– Uro Jifex 113 lastenlasta (49 pentua) 

– Standard-Bearer Gladiator 112 lastenlasta (24 pentua) 

– Aki 110 lastenlasta (27 pentua) 

– Don’s Ten To One 109 lastenlasta (48 pentua) 

– Menstonia Marcel 100 lastenlasta (10 pentua) 

– Rocbee Ambassador 99 pentua (22 pentua) 

– Don’s Power Point 97 lastenlasta (54 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 114 lastenlasta (24 pentua) 

– Rocbee Gift To Slave 112 lastenlasta (17 pentua) 

– Benton Pep Talk 107 lastenlasta (6 pentua) 

 

 

Rodun sukusiitosprosentti oli viime vuonna 2,92 %. Sukusiitosaste on laskenut reilusti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana, jolloin ne ovat vaihdelleet 2,09 % ja 3,41 % välillä (lähde: KoiraNet). 

Viime vuonna sukusiitosaste on taas noussut matalampien vuosien jälkeen. 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 6,25 % 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 aina ymmärrä 

kahteen eri maahan rekisteröityä koiraa samaksi yksilöksi, ellei koiralle ole käsin lisätty ohjelmaan 

lisää eri maiden rekisterinumeroita. Näistä puutteista huolimatta rodun sukusiitosprosentti on turhan 

korkea.  

 

 



 
 

 

Terveystulokset 

 

Lonkkatutkimuksia suoritettiin 93 kpl (A 41 kpl, B 30 kpl, C 15 kpl, D 7 kpl ja E 0 kpl), A/B-

lonkkaisia tutkituista oli 82 kpl eli 76 % (edellisenä vuonna 79 %). Kymmenen viimeisen vuoden 

aikana A/B-lonkkia tutkituista on ollut keskimäärin 77 %. Rodun BLUP-indeksi 100 eli rodun 

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

tutkittiin 25 koiralta ja kaikki saivat tuloksen 0 (terveet).  

 

 

 
 

Silmätarkastuksia suoritettiin 115 kpl. 84:lla ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

Gonioskopiatutkimus oli suoritettu kahdelle koiralle virallisesti ja kahdelle epävirallisesti: yksi 

virallinen ja yksi epävirallinen tulos terve, epävirallinen tulos avoin (kohtalainen) ja virallinen tulos 

laminae todettu. Tavallisin huomautus tuli ylimääräisistä ripsistä: distiachsis 19 kpl (15 kpl lievä ja 

3 kpl kohtalainen). Lisäksi todettiin seuraavat muutokset: puutteellinen kyynelkanavan aukko 1 kpl, 

PPM iris-iris (lievä) 9 kpl, ja RD, multifokaali 1 kpl.  

 



Sairauskyselyt täytettiin seuraavasti: epilepsia 2 kpl, todennäköisesti bakteerin aiheuttama akuutti 

meningiitti, perivaskuliitti ja enkefaliitti 1 kpl, ylimääräisiä hampaita 1 kpl, Crohnin tauti ja 

ulseratiivinen koliitti 1 kpl, ulseratiivinen koliitti 1 kpl, addisonin tauti 1 kpl ja spondyloosi 1 kpl.  

 

 

Koekäynnit: 

 

Metsästyskokeisiin osallistui vuoden aikana vain neljä walesinspringerspanielia, mutta tulostaso 

olikin puolestaan hyvä. Avoimeen luokkaan osallistunut koira palkittiin AVO3-tuloksella. 

Voittajaluokassa kaksi palkittiin VOI2- ja kolmas VOI3-tuloksella.  

 

Taipumuskokeisiin osallistui vuoden aikana 75 eri koiraa ja koekertoja kertyi yhteensä 84 

kappaletta. 48 koiraa (57 %) läpäisi taipumuskokeen, tosin muutama vasta useamman kerran 

osallistuttuaan. Kokeisiin osallistuneita koiria oli hieman enemmän kuin aiempina vuosina.  

 

MH-luonnekuvaukseen osallistui 9 walesinspringerspanielia, jotka kaikki suorittivat kuvauksen 

hyväksytysti. Kahdella MH-luonnekuvauksen suorittaneista koirista oli ampumisosiossa tuloksena 5 

eli häiriintynyt, pelokas. Tällä hetkellä on luonnekuvattu yhteensä 223 walesinspringerspanielia 

Suomessa, joista osa kuvattiin vuosina 2005–2008 epävirallisesti ennen kuvauksen virallistamista 

Suomessa. Rodun rotuprofiili paljastaa, että meillä oli etenkin alkuvuosina paljon ihmisiä ja asioita 

kohtaan arkoja sekä ääni- ja paukkuarkoja koiria, jotka eivät ole kiinnostuneet leikkimään. Viime 

vuosina kuvaukseen osallistuneiden taso on hieman parantunut, mutta luonteiden jalostukseen tulisi 

kiinnittää erityistä huomiota. Luonnetestiin osallistui kolme koiraa, joka saivat pisteitä 69, 82 ja 

123.    

 

MEJÄ-kokeisiin on vuoden aikana osallistunut 32 walesinspringerspanielia (yhteensä 74 

koekäyntiä), joista 21 walesia palkittiin vähintään AVO3-tuloksella. Neljä koiraa palkittiin VOI1-

tuloksilla ja neljä koiraa AVO1-tuloksella. Suomen jäljestämisvalion arvon saavuttivat (myös SE 

JVA) Standard-Bearer Swan Lake ja Standard-Bearer Transformer.  

 

Agilitykisoihin on vuoden aikaan osallistunut 18 walesinspringerspanielia, joista viisi on kisannut 

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

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

hetkellä korkeimmassa eli 3-luokassa kisaa vain neljä koirakkoa. Viime vuosiin nähden kisastartit 

ovat kovasti vähentyneet.  

 

Tottelevaisuuskokeissa osallistujamäärät ovat kovasti pudonneet, lienevätkö syynä sitten uudet 

koesäännöt vai rally-tokon suosio? Viime vuonna kokeisiin osallistui vain neljä walesinspringeriä ja 

näistä kaikki palkittiin 1-tuloksella joko alokas- tai avoimessa luokassa. Rally-tokoon 

osallistumismäärä puolestaan on ihan kivalla tasolla eli 20 osallistujaa (viime vuonna 30 ja sitä 

edellisenä 7). Koulutustunnuksia tuli reippaasti: kahdelle RTK3, neljälle RTK2 ja yhdelletoista 

RTK1.  

 

Pelastuskoirakokeisiin osallistui yksi koira, yksi suoritti pelastuskoirien VIRTA 

käyttöönottotarkastuksen hyväksytysti ja vesipelastuskokeissa palkittiin AVO3-tuloksella yksi 

koira. Muita osallistujia ei näissä lajeissa ollutkaan.   

  

 


