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SPRINGERSPANIELIT RY  

WALESINSPRINGERSPANIELIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA 

 

RAPORTTI VUODELTA 2018 

 

 

Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2018 on ollut Tiina Janka, Suvianna Virkkunen, Mari 

Mantere, Minna Hallikainen, Anne Heikkinen, Marjo Jaakkola ja Sirpa Etolin (pentuvälitys). 

 

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse keskustelupalstan välityksellä, puhelimitse ja 

kerran kokouksessa. Jalostusneuvontaa annettiin 9 kertaa kasvattajille ja/tai uroksen omistajille 

(urosehdotuksia tai riskisukutauluja).  

 

 

Vuonna 2018 rekisteröidyt pentueet: 

 

Lihavoituina jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät. 

 

07.12.2017 Doniol Gorgeus Ginger (A) – Milfeddyg Siriol (A)   2+5 

03.01.2018 Rocbee Titanic (A) – Rocbee Josefina (A/B)   5+2 

11.01.2018 Eastfarm’s Vagabond Blues (A) – Dirlian Blooming Magnolia (A/B)  4+2 

20.01.2018 Rysan’s Requested By Eastfarm (A) – Rocbee Ocean Song (A)  3+5 

07.02.2018 Benchmark Lost Pirate (B/A) – Breuddwyd Eternal Star (A)  4+4 

07.02.2018 Breuddwyd Escaping Gigolo (A) – Breuddwyd Eternal Star (A)  1+1 

11.02.2018 Doniol Gorgeus Ginger (A) – Elonkerjuun Estelle (A)  4+4 

05.03.2018 Red Creek’s Julius Ceasar (C) – Magicstream’s Lucky Dice (B)  5+1 

03.04.2018 Llewpart’s Enigmatic Boy (A) – Wild Fellow’s Wishmaster (A)  3+4 

09.04.2018 Benchmark Goldfinger (B) – Mawredd Ehedydd Y Coed (A)  1+1 

23.04.2018 Benchmark Jackpot Leader (B) – Benchmark My Fair Lady (B ) 2+4 

19.05.2018 Rocbee William (B) – Rocbee Katherina (A/B)   5+3 

23.05.2018 Rocbee Armando (B) – Rocbee Snowprincess (A/B)   6+1 

23.05.2018 Breuddwyd Escaping Gigolo (A) – Rocbee Jewel of Deringan (B) 3+2 

24.05.2018 Wild Venture Des Vauriennes (C) – Benton Home Sweet Home (B) 3+3 

08.06.2018 Dirlian All Rights Reserved (B) – Doniol High Five To Jangas (B)  3+4 

14.06.2018 Benton Catch Another Duck (A) – Glenbrows Gentle Breeze (A) 4+0 

19.06.2018 Rocbee X-Treme (A) – Rocbee Nicole Kidman (B)   2+2 

21.07.2018 Rysan’s Requested By Eastfarm (A) – Eastfarm’s Unwritten Story (A) 7+2 

25.07.2018 Don’s Turnstone (A) – Rocbee Tia Maria (B)   3+5 

09.08.2018 Rocbee Armando (B) – Benton Park Avenue (A)   2+2 

07.09.2018 Rocbee William (B) – Buumin Don’t Kiss Frogs (A)   2+5 

16.09.2018 Rocbee Jimmy Dean (B) – Dirlian Charlotte Russe (A)  4+2 

02.10.2018 Rocbee Dante (B) – Rocbee Shirley Temple (B)    3+5 

03.10.2018 Dirlian Dutch Sunrise (A) – Rocbee Make Peace (A/B)  2+1 

15.10.2018 Benton White House (B) – Benton Rumour Has It (A)   3+2 

06.11.2018 Ferndel High Flyer (D) – Benchmark Just The Way I Want (B)  7+1 

 

Yhteensä: 27 pentuetta 166 pentua (93 + 73)  

 



Suomeen vuonna 2018 rekisteröidyt tuontikoirat: 

 

Don’s På Röda Mattan uros FI46514/18 synt. 23.11.2017 i. Twinkle So What e. Don’s Den Röda 

Tråden kasv. Karin Brostam-Berglund, Annica Högström ja Lena Rösiö, Ruotsi 

 

Don’s Röda Vita Rosen uros FI15834/18 synt. 23.11.2017 i. Twinkle So What e. Don’s Den Röda 

Tråden kasv. Karin Brostam-Berglund, Annica Högström ja Lena Rösiö, Ruotsi 

 

Don’s Whoops-A-Daisy narttu FI49350/18 synt. 19.8.2018 i. Welford’s I´m Number One e. Don’s 

Delalyed Devotion kasv. Karin Brostam-Berglund, Annica Högström ja Lena Rösiö, Ruotsi 

 

Just Dough It Des Vauriennes narttu FI21432/18 synt. 15.6.2017 i. Benton Kansas Storm e. 

Churnwood It’s All Talk kasv. Jan, Heleen & Lidewij Harmsen, Alankomaat 

 

Ta Wei’s På Minnenas Stig uros FI18910/18 s. 13.9.2017 i. TaWei’s Repris e. Keep To The Code 

Des Vauriennes kasv. Tabitha Weiborn, Ruotsi 

 

Timra’s Simply The Best narttu FI55463/18 s. 6.10.2018 i. Timra’s Most Wanted e. Timra’s Nose 

For News kasv. Carola Burman, Ruotsi 

 

Trystyn Benton Shopping At Macy’s narttu FI47037/18 synt. 30.3.2018 i. Ky-Bryn’s Let Me 

Entyce You e. Benton Loves Duckaholics kasv. Sandra Holmes ja Gregory Peter, USA 

 

 

 

Vuonna 2018 rekisteröitiin 166 pentua (93 + 73) ja keskimääräinen pentuekoko oli 6,2. Pentueita 

oli 27, joista jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli 13. Tavallisin syy 

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

kummaltakin vanhemmalta ja näin tapahtui 11 pentueessa. Viidessä pentueessa pentujen isä oli alle 

2-vuotias, joista neljässä myös vanhempien käyttöpuolen tulokset puuttuivat. Liian korkea 

sisäsiitosaste oli vain yhdessä vahinkopentueessa (25,94 %) ja yhdessä pentueessa isältä puuttui 

näyttelytulos astutushetkellä. Muutamassa pentueessa oli useitakin puutteita: yhdessä puuttuivat 

taipumus- tai metsästyskoetulokset, uros oli alle 2-vuotias ja kummallakin vanhemmalla oli 

silmätarkastuksessa PPM iris-iris – lausunto. Toisessa kummaltakin puuttuivat käyttöpuolen 

tulokset ja isällä oli aiemmassa silmätarkastuksessa todettu ektooppinen cilia. Kolmannessa 

kummankin vanhemmat käyttöpuolen tulokset puuttuivat, uros oli alle 2-vuotias eikä sillä ole 

näyttelytulosta. Neljännessä taipumuskoetulokset puuttuvat, isällä on D-lonkat ja kummallakin 

vanhemmalla on jossain silmätarkastuksessa todettu distiachis (ylimääräisiä ripsiä silmään päin).  

 

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

• Rysan’s Requested By Eastfarm (synt. 2015) 2 pentuetta / 17 pentua (yhteensä 3 pentuetta 

/ 23 pentua) 

• Rocbee William (synt. 2013) 2 pentuetta / 15 pentua (yhteensä 6 pentuetta / 44 pentua) 

• Doniol Gorgeus Ginger (synt. 2015) 2 pentuetta / 15 pentua  

• Rocbee Armando (synt. 2017) 2 pentuetta / 11 pentua 

 

Neljää urosta käytettiin kahteen kertaan eikä kellään uroksella ollut enempää kuin kaksi 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 

0,85 välillä. Viime vuonna se oli 0,85. 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 5 kuukautta ja nartuilla 3 

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.  

 

35:n jälkeläisen raja ylittyi viime vuonna seuraavalla uroksella: 

• Rocbee William (synt. 2012) yhteensä 6 pentuetta / 44 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 312 lastenlasta (84 pentua) 

– Llawen Gopher 277 lastenlasta (70 pentua) 

– Rwyn Lucky Luke 190 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 141 lastenlasta (16 pentua) 

– Benton Everybody Duck 133 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) 

– Don’s Power Point 110 lastenlasta (54 pentua) 

– Aki 110 lastenlasta (27 pentua) 

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

– Menstonia Marcel 101 lastenlasta (10 pentua) 

– Rocbee Ambassador 99 pentua (22 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 111 lastenlasta (6 pentua) 

 

 

Rodun sukusiitosprosentti oli viime vuonna 2,44 %. 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 laskenut hieman aiemmista. 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 5,00 % 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 107 kpl (A 41 kpl, B 39 kpl, C 16 kpl, D 10 kpl ja E 1 kpl), A/B-

lonkkaisia tutkituista oli 80 kpl eli 75 % (edellisenä vuonna 76 %). 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 38 koiralta ja kaikki saivat tuloksen 0 (terveet).  

 

 

 
 

Silmätarkastuksia suoritettiin 112 kpl. 68:lla ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

Gonioskopiatutkimus oli suoritettu seitsemälle koiralle virallisesti: viisi tulosta terve (ei 

poikkeavuutta kammiokulmissa) ja kahdella kohtalainen poikkeavuus kammiokulmissa. Tavallisin 

huomautus tuli ylimääräisistä ripsistä: distiachsis 27 kpl (17 kpl lievä ja 3 kpl kohtalainen) ja 

trichiatis 2 kpl. Lisäksi todettiin seuraavat muutokset: posterior polaarinen katarakta (kaihin laajuus 

lievä) 1 kpl, makroblepharon/silmäluomen ulospäin kiertyminen 1 kpl, silmäluomen sisäänpäin 

kiertyminen (lievä) 3 kpl, muu iris-sairaus todettu 1 kpl, muu verkkokalvon sairaus todettu 1 kpl, 



puutteellinen kyynelkanavan aukko 1 kpl, PPM iris-iris (lievä) 12 kpl sekä sarveiskalvon 

dystrofia/degenaraatio: epäilyttävä 1 kpl ja todettu (kohtalainen) 1 kpl.  

 

Sairauskyselyt täytettiin seuraavasti: välimuotoinen lanneristinikama LTV (1 epävirallinen, 1 

LTV2) 2 kpl, syöpä 4 kpl (2 v, 3v, 8 v, 10 v), SRMA (steroidi responsiivinen meningiitti arteriitti) 1 

kpl, Krooninen ripuli ja oksentelu (IBD tai vastaava tulehduksellinen suolistosairaus) 2 kpl, 

kilpirauhasen vajaatoiminta 3 kpl, addisonin tauti 2 kpl, krooninen munuaisten vajaatoiminta 

(lopetettu 6-vuotiaana) 1 kpl,  glaukooma 1 kpl, perineaalityrä 1 kpl ja atopia 1 kpl. 

 

 

Koekäynnit: 

 

Metsästyskokeisiin osallistui vuoden aikana vain kolme walesinspringerspanielia, mutta tulostaso 

olikin puolestaan hyvä. Avoimeen luokkaan osallistuneet koirat palkittiin AVO3- ja AVO2-

tuloksilla. Voittajaluokkaan osallistunut koira palkittiin VOI2-tuloksella. Spanielien 

metsästyskokeen vesityöhön osallistui viisi koiraa, joista kolme suoritti vesityön hyväksytysti. 

Nämä koirat eivät kuitenkaan osallistuneet metsästyskokeisiin vuoden aikana.   

 

Taipumuskokeisiin osallistui vuoden aikana 45 eri koiraa ja koekertoja kertyi yhteensä 53 

kappaletta. 25 koiraa (55 %) läpäisi taipumuskokeen, tosin muutama vasta useamman kerran 

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

 

MH-luonnekuvaukseen osallistui 17 walesinspringerspanielia, joista yhden kuvaus keskeytettiin 

kuvaajien toimesta pehmeyden takia ja 16 suoritti kuvauksen. Kahdella MH-luonnekuvauksen 

suorittaneista koirista oli ampumisosiossa tuloksena 5 eli häiriintynyt, pelokas ja kahden kohdalla 

ohjaaja luopui ampumisesta. Tällä hetkellä on luonnekuvattu yhteensä 240 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 kuusi koiraa, joista yhden luonnetesti keskeytettiin ja loput saivat 

loppupisteiksi 83, 110, 110, 127 ja 188. Neljällä koirista oli taisteluhalu miinuksen puolella, vaikka 

spanieleilla tulisi olla leikkisyyttä ja moottoria.     

 

MEJÄ-kokeisiin on vuoden aikana osallistunut 21 walesinspringerspanielia (yhteensä 66 

koekäyntiä), joista 16 walesia palkittiin vähintään AVO3-tuloksella. Viisi koiraa palkittiin VOI1-

tuloksilla ja yksi koira AVO1-tuloksella. Suomen jäljestämisvalion arvon saavuttivat 

Magicstream’s Na Na Naa ja Standard-Bearer Skywalker. FI KVA-J eli rodun ensimmäisen 

valionarvon VAHI-kokeen kautta saavutti aiemmin kahden maan jälkivalion arvon saavuttanut 

Standard-Bearer Swan Lake. 

 

Agilitykisoihin on vuoden aikaan osallistunut 20 walesinspringerspanielia, joista kaksi on kisannut 

medi-luokissa (35–43 cm), yksi vain maksi-luokassa ja loput pikkumakseissa (43–50 cm). 

Nollatuloksia ovat keränneet ainakin 15 näistä koirakoista. Useita luokkanousijoita sekä 2- että 3-

luokkaan saatiin juhlia vuoden kuluessa. Tällä hetkellä korkeimmassa eli 3-luokassa kisaa 

seitsemän koirakkoa. Viime vuosiin nähden kisastarttien määrä on hieman kasvussa oletettavasti 

uusien hyppykorkeuksien mukaan, kun harrastuksesta on taas tullut koiraystävällisempää 

matalampien hyppyjen ansiosta.  



 

Tottelevaisuuskokeissa osallistujamäärät ovat uusien sääntöjen jälkeen laskeneet kuin lehmän häntä. 

Tänä vuonna osallistujia tokossa ja rally-tokossa kuritti myös pakollinen lisenssi. Viime vuonna 

TOKOon osallistui vain kaksi koirakkoa, joista toinen ei saanut tulosta alokasluokassa, mutta toinen 

palkittiin kahdella Voi1-tuloksella. Rally-tokoon osallistujamäärä puolestaan oli 14 koirakkoa 

(aiempiana vuosina 20, 30 ja 7 koirakkoa). Koulutustunnuksia tuli useita: kahdelle RTK1, kahdelle 

RTK2 ja kahdelle RTK4. Ensimmäinen walesinspringerspanieli Tres Allentés Chansonette saavutti 

lajissa valion arvon. Viimeksi mainittu koira kisasi myös ainoana koiratanssin Freestyle-luokassa 

saavuttamalla kaksi luokanvaihtoon oikeuttavaa tulosta.  

 

BH-kokeen suoritti yksi koira hyväksytysti ja vesipelastuskokeissa palkittiin yksi koira ALO2-

tuloksella, toinen koira ei suorittanut soveltuvuuskoetta hyväksytysti.  

  

 


