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SPRINGERSPANIELIT RY  

WALESINSPRINGERSPANIELIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA 

 

RAPORTTI VUODELTA 2020 

 

 

Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2020 on ollut Tiina Janka, Anett Finnig, Minna 

Hallikainen, Tiia Kansikas, Sirkka Leinonen ja Heidi Toivanen (pentuvälitys). 

 

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse, keskustelupalstan välityksellä, puhelimitse ja 

etäkokouksissa. Jalostusneuvontaa annettiin 8 kertaa kasvattajille ja/tai uroksen omistajille 

(urosehdotuksia tai riskisukutauluja).  

 

 

Vuonna 2020 rekisteröidyt pentueet: 

 

Lihavoituina jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät. 

 

06.12.2019 Don’s Turnstone (A) – Rocbee Shirley Temple (B)   4+4 

10.12.2019 Suvimetsän Athletic Bodyguard (B) – Benton Pool Party (B)  3+4 

01.01.2020 Breuddwyd Datgelwr (A)  - Helga (B)    5+2 

07.01.2020 Don´s Röda Vita Rosen (A) – Donzara My Own Becca (A)  4+2 

09.01.2020 Standard-Bearer Spartacus (B) – Standard-Bearer Archer of the Legend (B) 0+1 

13.01.2020 Don’s Turnstone (A) – Benton Pillow Talk (C/B)   1+1 

15.01.2020 Ta Weis’s På Minnenas Stig (B) – Standard-Bearer Avalon (A)  2+0 

26.01.2020 Twitters Bowl of Beauty (B) – Mawredd Ffyddion (A)  1+0 

28.01.2020 Eastfarm’s Zimpson (B/A) – Eastfarm’s Blossom Hill (C)   2+5 

05.02.2020 Becnhmark Goldfinger (B) – Mawredd Ehedydd Y Coed (A)  1+2 

19.02.2020 Benton Puddle Duck (A) – Elonkerjuun Diosa (A)   2+1 

21.02.2020 Don’s Turnstone (A) – Suvimetsän Christina Aguilera (B/C)  4+2 

24.02.2020 Suvimetsän Athletic Bodyguard (B) – Rocbee Ocean Song (A)  1+6 

28.02.2020 Ta Weis’s På Minnenas Stig (B) – Rocbee Great Lady (B)  2+5 

02.03.2020 Elonkerjuun Sokka Irti (A) – Elonkerjuun Senjorita (B/A)  3+5 

04.03.2020 Benton Puddle Duck (A) – Rocbee Wild Flower (C)   2+5 

20.03.2020 Lundtorps Theo (A) – Llewpart’s Glamorous Girl (B/C)  4+6 

21.03.2020 Eastfarm’s Right Now Right Here (A) – Rocbee Casablanca (A)  4+2 

06.04.2020 Umanioras Lifetime Love (A) – Elonkerjuun Ihana Impi (B/A)   5+2 

10.04.2020 Benchmark Puzzle of Dreams (C) – Milfeddyg Siriol (A)  0+2 

15.04.2020 Lundtorps Theo (A) – Rocbee Josefina (A/B)   1+4 

20.04.2020 Rocbee Armando (B) – Rocbee Hot Chocolate (A)   3+2 

30.04.2020 Doniol Gorgeus Ginger (A) – Doniol Happy Harbinger (B)  3+3 

31.05.2020 Ferndel High Flyer (D) – Glenbrows Gentle Breeze (A)  6+2 

14.06.2020 Milfeddyg Prunus Padus (A) – Breuddwyd Fallen Angel (A)  6+3 

19.06.2020 Rocbee Oscar Wild (B) – Didilcom’s Hen Caingis A´Mhaigdean (B) 2+2 

24.07.2020 Elonkerjuun Pohjolan Äijä (C) - Elonkerjuun Estelle (A)                       3+2  

06.08.2020 Elonkerjuun Maailomankoijari (A) – Elonkerjuun Oi Beibi (A)  4+1  

07.08.2020 Rocbee Armando (B) – Rocbee Ingrid (B)   5+2 

14.08.2020 Don’s Turnstone (A) – Rocbee X-Odus (B/C)   4+3 



15.08.2020 Benton Custom Made (A) – Benton Shopping at Macy’s (A)  0+2 

18.08.2020 Ta Weis’s På Minnenas Stig (B) – Sunnystorm Never Give Up (A)  3+4 

07.09.2020 Rocbee Armando (B) – Rocbee Great Lady (B)   3+4 

11.09.2020 Elonkerjuun Pohjolan Äijä (C) – Jangas Legend of Zelda (A)  6+3 

15.09.2020 Ta Weis’s På Minnenas Stig (B) – Magicstream´s Pandora (A)  2+5 

28.09.2020 Eastfarm’s Your Time Will Come (A) – Eastfarm’s Zelinda (A)  3+4 

30.09.2020 Umaniora’s Riddick (B/A) – Elonkerjuun Franchi (A)   2+1 

07.10.2020 Rysan’s Requested By Eastfarm (A) – Dirlian Double Sugar (B)   1+4 

09.10.2020 Suvimetsän Athletic Bodyguard (B) – Benton Park Avenue (A)  2+2 

02.11.2020 Elonkerjuun Sokka Irti (A) – Doniol I Still Love You (A/B)                        3+4 

07.11.2020 Rysan’s Requested By Eastfarm (A) – Eastfarm’s Unwritten Story (A)             5+3

  

 

 

 

Yhteensä: 41 pentuetta 234 pentua (117 + 117)  

 

 

Suomeen vuonna 2020 rekisteröidyt tuontikoirat: 

 

Red Joy Unexpected Stay at Eastfarm uros FI10366/20 s. 4.8.2019 i. Julita Rhett e. Dalkrokens 

Malibu kasv. Anne Sevefjord, Ruotsi 

 

Redspot´s Hot Mocca narttu FI24042/20 s. 31.1.2020 i. Pelydryns Gladiator e. Redspot’s Odessa 

kasv. Mia Törnqvist, Ruotsi 

 

Timra’s Ultimate Hunter uros FI35022/20 s. 4.4.2020 i. Magicstream’s Near My Heart e. Don’s 

Ett Litet Rött Paket kasv. Carola Burman, Ruotsi 

 

Westaway Name of the Game is Benton narttu FI37912/20 s. 8.4.2019 i. Glenbrows Picture Me 

Now e. Westaway Up the Game kasv. Stig Arne Kjellevold ja Frank W  Bjerklund, Norja 

 

 

Vuonna 2020 rekisteröitiin 234 pentua (117 + 117) ja keskimääräinen pentuekoko oli 5,7. Pentueita 

oli 41, joista jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli 18. Aikaisempina 

vuosina lähes kaksi kolmasosaa pentueista on täyttänyt jalostuksen toimintaohjeen, nyt vain noin 44 

%. Muutos on siis huomattava. Tavallisin syy siihen, ettei pentue täyttänyt toimintaohjetta, oli 

taipumuskoe- tai metsästyskoetulosten puuttuminen kummaltakin vanhemmalta ja näin tapahtui 16 

pentueessa kahdestakymmenestäkolmesta. Yhdessä näistä pentueista emän pentueiden väli oli vain 

runsaat viisi kuukautta. Kolmessa pentueessa kummallakin vanhemmalla oli distiachis (ylimääräisiä 

ripsiä) ja kahdessa pentueessa alle 3-vuotiaalla uroksella oli jo ennen kyseistä pentuetta kolme 

pentuetta ja yli 12 pentua. Yhdessä pentueessa uroksella oli D-lonkat ja yhdessä sukusiitosaste oli 

liian korkea (12, 71 %).   

 

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

• Don’s Turnstone (s. 2013) 4 pentuetta /23 pentua (yhteensä 10 pentuetta/56 pentua) 

• Ta Wei´s På Minnenas Stig (s. 2017) 4 pentuetta /23 pentua (yhteensä 5 pentuetta/27 

pentua) 

• Rocbee Armando (synt. 2017) 3 pentuetta/19 pentua (yhteensä 7 pentuetta /46 pentua) 



• Suvimetsän Athletic Bodyguard (s. 2014) 3 pentuetta/18 pentua (yhteensä 4 pentuetta/26 

pentua) 

• Lundtorps Theo (s. 2017) 2 pentuetta/15 pentua (yhteensä 3 pentuetta/19 pentua) 

• Elonkerjuun Sokka Irti (s. 2017) 2 pentuetta/15 pentua 

• Elonkerjuun Pohjolan Äijä (s. 2017) 2 pentuetta/14 pentua 

• Rysan’s Requested By Eastfarm (s. 2015) 2 pentuetta/13 pentua (yhteensä 5 pentuetta/36 

pentua) 

• Benton Puddle Duck (s. 2015) 2 pentuetta/10 pentua 

 

Useilla uroksilla oli 3–4 pentuetta ja viidellä kaksi pentuetta.  

 

Isien ja emien suhde lasketaan jakamalla jalostukseen käytettyjen urosten määrä jalostukseen 

käytettyjen narttujen määrällä. Isien ja emien lukumäärän suhde on pysytellyt viime 

vuosikymmenenä 0,74 ja 0,85 välillä, mutta viime vuonna se laski 0,65. Mitä lähempänä tämä 

suhde on lukua 1, sitä tehokkaammin rodun jalostuspohja on käytössä (tässä ei oteta huomioon 

jalostuskoirien keskinäisiä sukulaissuhteita). Viime vuonna samoilla uroksilla oli useita pentueita, 

joka kaventaa rodun jalostuspohjaa. Keskimääräinen jalostuskäytön ikä oli viime vuonna uroksilla 4 

vuotta ja 3 kuukautta ja nartuilla 4 vuotta.  

 

 
 

 

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 seuraavilla uroksilla: 

• Rocbee Armando (synt. 2017) 7 pentuetta /46 pentua 

• Rysan’s Requested By Eastfarm (s. 2015) 5 pentuetta/36 pentua 



 

 

Yli 50 jälkeläisen raja ylittyi viime vuonna seuraavalla uroksella: 

• Don’s Turnstone (s. 2013) 10 pentuetta/56 pentua 

 

 

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

(viimeiset lapsenlapset ovat syntyneet vuonna 2010 tai sen jälkeen):  

 

Urokset: 

– Hammalgårdens Don’t Forget Me 312 lastenlasta (84 pentua) 

– Rwyn Lucky Luke 190 lastenlasta (41 pentua) 

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

– Benton Everybody Duck 134 lastenlasta (74 pentua) 

– Don’s Power Point 132 lastenlasta (54 pentua) 

– Don’s Paparazzi 124 lastenlasta (19 pentua) 

– Don’s Ten To One 117 lastenlasta (48 pentua) 

– Standard-Bearer Gladiator 112 lastenlasta (24 pentua) 

– Aki 110 lastenlasta (27 pentua) 

– Menstonia Marcel 104 lastenlasta (10 pentua) 

 

Nartut: 

– Hammalgårdens Sweet And Sour 133 lastenlasta (12 pentua) 

– Hammalgårdens Will To Please 127 lastenlasta (12 pentua)  

– Benton Garden Party 114 lastenlasta (24 pentua) 

– Benton Pep Talk 111 lastenlasta (6 pentua) 

– Rocbee Sunnydayatshell 101 lastenlasta (25 pentua) 

 

 

Rodun sukusiitosprosentti oli viime vuonna 2,30 %. Sukusiitosaste on laskenut reilusti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana, jolloin ne ovat vaihdelleet 1,79 % ja 3,27 % välillä (lähde: KoiraNet). 

Viime vuonna sukusiitosaste laski hieman korkeampien 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 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 esivanhempia tuontikoirien sukutauluista eikä ohjelma aina 

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

ohjelmaan lisää eri maiden rekisterinumeroita. Ilmeisesti päivityksiä on kuitenkin vuoden aikana 

tehty, koska aikaisempien vuosien sukusiitosasteet olivat nousseet KoiraNetin tietojen mukaan 

verrattuna vuosi sitten laskettuihin. Sukusiitosaste on edelleen turhan korkea rodussamme.  

 



 
 

 

Terveystulokset 

 

Lonkkatutkimuksia suoritettiin 122 kpl (A 53 kpl, B 43 kpl, C 20 kpl, D 6 kpl ja E 0 kpl), A/B-

lonkkaisia tutkituista oli 96 kpl eli 79 % (edellisenä vuonna 75 %). 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 42 koiralta, joista kaikki saivat tuloksen 0 (terveet).   

 

 

 
 

Silmätarkastuksia suoritettiin 130 kpl. 77 koiralla ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

Gonioskopiatutkimus oli suoritettu 12 koiralle virallisesti: seitsemän tulosta terve (ei poikkeavuutta 

kammiokulmissa), kahdella kohtalainen ja kolmella vakava poikkeavuus kammiokulmissa. 

Tavallisin huomautus tuli ylimääräisistä ripsistä: distiachsis 26 kpl ja trichiatis (lievä) 7 kpl. Lisäksi 

todettiin seuraavat muutokset: kortikaalinen katarakta (laajuus lievä), makroblepharon/silmäluomen 



ulospäin kiertyminen 1 kpl, silmäluomen sisäänpäin kiertyminen (lievä) 1 kpl, muu iris-sairaus 

todettu 1 kpl, PPM iris-iris (lievä) 18 kpl, PPM iris-kornea 1 kpl sekä RD diagnoosi avoin 1 kpl.  

 

Sairaus/terveyskyselyitä täytettiin vuoden aikana 13 kpl. Ilmoitettuja sairauksia oli seuraavat: 

glaukooma 1 kpl, välilevytyrä 1 kpl, spondyloosi 1 kpl, synnynnäinen reikä sydämen kammioiden 

välissä (1 kpl) ja yliherkkyys, atopia, allergia (1 kpl). Lisäksi autoimmuunisairauksia ilmoitettiin 

seuraavasti: Steriili meningiitti (SRMA) 1 kpl, SLE (1 kpl), Addisonin tauti (1 kpl) ja kilpirauhasen 

vajaatoiminta (4 kpl).  

 

Koekäynnit: 

 

Kaikissa lajeissa osallistumismäärät jäivät tavallista pienemmiksi, koska kaikkien kokeiden ja 

kilpailuiden järjestäminen oli kiellettyä maalis-toukokuussa ja osassa kennelpiireistä myös 

joulukuussa. Osaa lajeista ei saatu järjestää myöskään kesä-heinäkuussa (rally-toko, MH-

luonnekuvaus, luonnetesti).  

 

Metsästyskokeisiin osallistui vuoden aikana vain kaksi walesinspringerspanielia. Toinen palkittiin 

kahdella Voi1-tuloksella vesilintukokeissa ja toinen sai Avo3-palkinnon maalintukokeissa. 

Spanielien metsästyskokeen vesityöhön osallistui kolme koiraa, jotka suorittivat kaikki vesityön 

hyväksytysti. Nämä eivät kuitenkaan osallistuneet metsästyskokeisiin vuoden aikana.   

 

Taipumuskokeisiin osallistui vuoden aikana 40 eri koiraa ja koekertoja kertyi yhteensä 44 

kappaletta. 29 koiraa (66 %) läpäisi taipumuskokeen, tosin muutama vasta useamman kerran 

osallistuttuaan. Kokeisiin osallistuneita koiria oli viime vuotta vähemmän, mikä selittynee osin 

myös koronarajoituksilla.  

 

MH-luonnekuvaukseen osallistui vain yksi walesinspringerspanieli, joka suoritti kuvauksen 

loppuun. Tällä hetkellä on luonnekuvattu yhteensä 255 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 ei osallistunut yhtään koiraa.  

 

MEJÄ-kokeisiin on vuoden aikana osallistunut 13 walesinspringerspanielia (yhteensä 43 

koekäyntiä), joista 11 walesia palkittiin vähintään Avo2-tuloksella. Viisi koiraa palkittiin Voi1-

tuloksilla ja kaksi koiraa Avo1-tuloksella. Jäljestämisvalion arvon sai Neswing Back On Right 

Track. Vahi-kokeen suoritti yksi koira.  

 

Agilitykisoihin on vuoden aikaan osallistunut 9 walesinspringerspanielia, joista kaksi on kisannut 

medi-luokissa (35–42,99 cm) ja loput pikkumakseissa (43–50 cm). Nollatuloksia ja 

luokkanousujakin on saatu juhlia, yksi koirakko sai 3-luokassa SERT-tuloksen. Tällä hetkellä 

korkeimmassa eli 3-luokassa kisaa vain kolme koirakkoa. Viime vuosiin nähden kisastarttien määrä 

on ollut selvästi aiempaa pienempi pitkien koronasta aiheutuneiden taukojen takia.  

 

Tottelevaisuuskokeissa osallistujamäärät ovat uusien sääntöjen jälkeen laskeneet kuin lehmän häntä. 

Viime vuonna TOKOon osallistui vain yksi koirakkoa, joka palkittiin Voi2-tuloksella. Rally-tokoon 

osallistujamäärä puolestaan oli 16 koirakkoa. Koulutustunnuksia tuli useita: kahdelle RTK1, yhdelle 

RTK2 ja yhdelle RTK3. Viisi koiraa on kilpaillut korkeimmassa mestari-luokassa. 

Koiratanssikisoihin ei osallistunut yhtään koirakkoa.  



 

Vepe eli vesipelastuskokeita ei järjestetty lainkaan vuoden aikana. Nosework-kokeet virallistuivat 

vuoden aikana, niitä alettiin järjestää loppuvuodesta ja niihin osallistui seitsemän koiraa, joista 

kolme sai täyden 100 pisteen tuloksen.  

 


