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SPRINGERSPANIELIT RY  

WALESINSPRINGERSPANIELIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA 

 

RAPORTTI VUODELTA 2021 

 

 

Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2021 on ollut Tiina Janka, Anett Finnig, Mari Mantere, 

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 2021 rekisteröidyt pentueet: 

 

Lihavoituina jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät. 

 

07.12.2020 Doniol Chase The Wind (A) – Jangas Kajsa Kavat (A)  3+4 

31.12.2020 Eastfarm’s Xcuse Me Madam (A) – Elonkerjuun Diosa (A)  4+1 

14.02.2021 Doniol Firecracker (B/C) – Rocbee Make Peace (B/A)  3+3 

15.02.2021 Doniol Firecracker (B/C) – Magicstream’s Na Na Naa (A)  4+1 

16.02.2021 Buumin Licence To Grill (B) – Just Dough It DesVauriennes (B) 1+6 

04.03.2021 Ta Wei´s På Minnenas Stig (B) – Rocbee Querida (C)   4+3 

07.03.2021 Don’s På Röda Mattan (A) – Benchmark Promise Me Something (B) 5+0 

07.03.2021 Eastfarm’s Crossfire (C) - Jangas Kameliadamen (A)  4+1 

08.03.2021 Glenbrows Zephyr (A) – Benton Pillow Talk (C/B)   1+0 

10.03.2021 Rocbee Yellow Submarine (A) – Rocbee A Sunnystorm At Springwoods (B) 1+2 

11.03.2021 Rocbee Armando (B) – Kangaskoivulantaikanpööna (B)  5+2 

12.03.2021 Eastfarm’s Xcuse Me Madam (A) – Eastfarm’s Cassandra’s Dream (A) 4+3 

17.03.2021 Rocbee Dante (B) – Rocbee All Inclusive (C)   1+5 

18.03.2021 Rocbee Oscar Wild (B) – Didilcom’s Hen Caingis A’Mhaighdean (B) 1+4 

19.03.2021 Rocbee Casimir (B) – Rocbee Jessika (A)   3+3 

22.03.2021 Rocbee X-Treme (A) – Standard-Bearer Avalon (A)   0+1 

04.04.2021 Romeo (A) – Buumin Don’t Kiss Frogs (A)   2+2 

16.04.2021 Benchmark Puzzle of Dreams (C) - Rubber Ducks’s Forst Heart (B) 4+1 

13.05.2021 Don’s Röda Vita Rosen (A) – Rocbee Nocturne (C)   1+3 

17.05.2021 Benton Puddle Duck (A) – Benton Rumour Has It (A)   5+1 

12.06.2021 Eastfarm’s Crossfire (C) – Wild Fellow’s Forever Yours (A)  2+4 

13.06.2021 Benton Call Me A Cab (B) – Benton Delaware Summer (B)  1+5 

17.06.2021 Rocbee Armando (B) – Rocbee Red Elysee (A/B)   3+2 

06.07.2021 Romeo (A) – Mawredd Glyn Dwr (A/B)   2+4 

07.07.2021 Don’s Röda Vita Rosen (A) – Rocbee Oh Rose (B/C)   4+2 

28.07.2021  Neswing Bite The Bullet (A) – Jangas Nice Weather For Ducks (A)  5+3 

13.08.2021 Red Joy Unexpected Stay At Eastfarm (A) – Eastfarm’s Blossom Hill (C)  0+7 

16.08.2021 Don’s Röda Vita Rosen (A) – Rocbee Ingrid (B)   5+2 

20.08.2021 Ta Wei´s På Minnenas Stig (B) – Rocbee Take Me Home (A)   3+4 

20.08.2021 Benton Flip A Coin (A) – Benton Evening Gown (B/C)  3+2 



02.09.2021 Ta Wei´s På Minnenas Stig (B) – Donzara My Own Becca (A)   4+3 

12.09.2021 Ta Wei´s På Minnenas Stig (B) – Rocbee Josefina (A/B)   3+3 

16.09.2021 Don’s På Röda Mattan (A) – Llewpart’s Glamorous Girl (B/C)  1+0 

26.09.2021 Don’s På Röda Mattan (A) – Änglablommans Cascabel (A)  0+4 

29.09.2021 Doniol Gorgeus Ginger (A) – Benchmark My Fair Lady (B)  2+4 

07.10.2021 Benton Google It (C) - Benton Upstate New York (A)   3+3 

13.11.2021 Suvimetsän Athletic Bodyguard (B) – Sunnystorm Love´s On Fire (B) 2+6 

16.11.2021 Jangas Legend of Chima (A/B) – Don’s Whoops-A-Daisy (A)                       4+2 

  

 

 

 

Yhteensä: 38 pentuetta 209 pentua (103 + 106)  

 

 

Suomeen vuonna 2021 rekisteröidyt tuontikoirat: 

 

Dahlmis Sweet Buttercup narttu FI54485/21 s. 23.07.2021 i. Eastfarm’s Crackerjack e. Redspot’s 

Zamora kasv. Maritha Dahlgren, Ruotsi 

 

Wallovas Zaz narttu FI54262/21 s. 25.10.2021 i. Moonstruck John Blund e. Wallovas Cocorosie 

kasv. Måns Severin ja Marina Siljehav, Ruotsi 

 

 

Vuonna 2021 rekisteröitiin 209 pentua (103 + 106) ja keskimääräinen pentuekoko oli 5,5. Pentueita 

oli 38, joista jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli 18. Ennen vuotta 2020 

lähes kaksi kolmasosaa pentueista on täyttänyt jalostuksen toimintaohjeen, vuonna 2020 44 % ja 

viime vuonna 47 %.  Tavallisin syy siihen, ettei pentue täyttänyt toimintaohjetta, oli taipumuskoe- 

tai metsästyskoetulosten puuttuminen kummaltakin vanhemmalta ja tämä koski 13 pentuetta 

kahdestakymmenestä. Yhdessä pentueessa kummallakin vanhemmalla oli distiachis (ylimääräisiä 

ripsiä), neljässä pentueessa isä oli alle 2-vuotias ja yhdessä pentueessa emällä on näyttelystä 

tuloksena vain H. Kolmessa sukusiitosaste ylitti 5,00 % (5,03 %, 5,98 % ja 9,04 %) ja kahdessa 

näistä oli jotain muutakin huomautettavaa: yhdessä myös taipumuskoetulokset puuttuivat 

vanhemmilta ja toisessa isä oli lisäksi alle 2-vuotias ja siltä puuttui näyttelytulos.  

 

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

• Ta Wei´s På Minnenas Stig (s. 2017) 4 pentuetta /26 pentua (yhteensä 9 pentuetta/54 

pentua) 

• Don’s Röda Vita Rosen (s. 2017) 3 pentuetta/17 pentua (yhteensä 5 pentuetta/29 pentua) 

• Don’s På Röda Mattan (s. 2017) 3 pentuetta/10 pentua 

• Rocbee Armando (s. 2017) 2 pentuetta/12 pentua (yhteensä 9 pentuetta /58 pentua) 

• Eastfarm’s Xcuse Me Madam (s. 2015) 2 pentuetta/12 pentua 

• Doniol Firecracker (s. 2014) 2 pentuetta/11 pentua 

• Eastfarm’s Crossfire (s. 2018) 2 pentuetta/11 pentua 

• Romeo (s. 2012) 2 pentuetta/10 pentua (yhteensä 3 pentuetta/17 pentua) 

 

Useilla uroksilla oli 3–4 pentuetta ja viidellä kaksi pentuetta. Käytetyimmistä uroksista Don’s På 

Röda Mattan och Don’s Rösa Vita Rosen ovat lisäksi pentueveljekset.  

 



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 ja oli nyt vain 0,67. 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 4 kuukautta ja nartuilla 3 vuotta ja 11 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 ei ylittynyt viime vuonna kellään uroksella.  

 

Yli 50 jälkeläisen raja ylittyi viime vuonna seuraavilla uroksilla: 

• Rocbee Armando (synt. 2017) 9 pentuetta /58 pentua 

• Ta Wei´s På Minnenas Stig (s. 2017) 9 pentuetta/54 pentua 

 

 

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

(viimeiset lapsenlapset ovat syntyneet vuonna 2012 tai sen jälkeen):  

 

Urokset: 

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

– Rwyn Lucky Luke 191 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 143 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) 

– Menstonia Marcel 104 lastenlasta (10 pentua) 

 

Nartut: 

– Benton Pep Talk 111 lastenlasta (6 pentua) 

– Rocbee Sunnydayatshell 112 lastenlasta (25 pentua) 

 

 

Rodun sukusiitosprosentti oli viime vuonna 2,20 %. 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 rajaa 

nostettiin hyväksynnän saamiseen ja on nyt 6,25 % laskettuna kuudelta 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 111 kpl (A 50 kpl, B 29 kpl, C 24 kpl, D 6 kpl ja E 2 kpl), A/B-

lonkkaisia tutkituista oli 79 kpl eli 71 % (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 49 koiralta, joista 47 sai tuloksen 0 (terveet), yksi tuloksen 1 ja yksi 

tuloksen 2.    

 

 

 
 

Silmätarkastuksia suoritettiin 120 kpl. 71 koiralla ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

Gonioskopiatutkimus oli suoritettu 15 koiralle virallisesti: 11 tulosta terve (ei poikkeavuutta 

kammiokulmissa), kolmella kohtalainen ja yhdellä vakava poikkeavuus kammiokulmissa. 

Tavallisin huomautus tuli ylimääräisistä ripsistä: distiachsis 30 kpl ja trichiatis (lievä) 1 kpl. 

Yhdellä distiachis-koiralla vakuvuudeksi oli laitettu vakava, muilla lievä. Lisäksi todettiin seuraavat 

muutokset: makroblepharon/silmäluomen ulospäin kiertyminen 2 kpl, silmäluomen sisäänpäin 

kiertyminen (lievä) 2 kpl ja yksi epäilyttävä, PPM iris-iris (lievä) 18 kpl, muu verkkokalvon sairaus 

(epäilyttävä) 1 kpl, sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio 1 kpl sekä puutteellinen kyynelkavan 

aukko 1 kpl.  

 

Sairaus/terveyskyselyitä täytettiin vuoden aikana 10 kpl: Atopia 1 kpl, Addisonin tauti 1 kpl, 

kilpirauhasen vajaatoiminta 2 kpl, epilepsia 2 kpl, polymyosiitti, 1 kpl, osteokondroosi 1 kpl 

 

 

Koekäynnit: 

 

Kaikissa lajeissa osallistumismäärät jäivät tavallista pienemmiksi, koska koronarajoitukset estivät 

tai hankaloittivat kokeiden järjestämistä monin paikoin.  

 

Metsästyskokeisiin osallistui vuoden aikana vain kolme walesinspringerspanielia. Yksi palkittiin 

Voi3-tuloksella vesilintukokeissa, toinen sai Avo2-palkinto vesilintukokeissa ja kolmas jäi ilman 

palkintoa. Spanielien metsästyskokeen vesityöhön osallistui neljä koiraa, joista kaksi suoritti 

vesityön hyväksytysti.  

 

Taipumuskokeisiin osallistui vuoden aikana 52 eri koiraa ja koekertoja kertyi yhteensä 57 

kappaletta. 34 koiraa (60 %) läpäisi taipumuskokeen, tosin muutama vasta useamman kerran 

osallistuttuaan.  
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MH-luonnekuvaukseen osallistui kymmenen walesinspringerspanielia, jotka kaikki suorittivat 

kuvauksen loppuun. Tällä hetkellä on luonnekuvattu yhteensä 265 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 17 walesinspringerspanielia (yhteensä 41 

koekäyntiä), joista 13 walesia palkittiin vähintään Avo3-tuloksella. Viisi koiraa palkittiin Voi1-

tuloksilla ja kuusi koiraa Avo1-tuloksella. Jäljestämisvalion arvon sai Eastfarm’s Xcuse Me 

Madam. Vahi-kokeen suoritti hyväksytysti yksi koira kahdesti.  

 

Agilitykisoihin on vuoden aikaan osallistunut vain viisi walesinspringerspanielia pikkumakseissa 

(43–50 cm). Kahdella koiralla on luokkanousuun oikeuttavia nollatuloksia ja yksi koirakko nousi 

kakkosluokkaan. Tällä hetkellä korkeimmassa eli 3-luokassa kisaa vain kaksi koirakkoa. Viime 

vuosiin nähden kisastarttien määrä on ollut selvästi aiempaa pienempi, oletettavasti ainakin osittain 

koronan takia.  

 

Tottelevaisuuskokeissa osallistujamäärät ovat uusien sääntöjen jälkeen laskeneet kuin lehmän häntä. 

Vuonna 2021 yhtään walesia ei osallistunut kokeisiin. Rally-tokoon osallistujamäärä puolestaan oli 

10 koirakkoa. Koulutustunnuksia tuli useita: kahdelle RTK1 ja kahdelle RTK2. Kolme koiraa on 

kilpaillut korkeimmassa mestariluokassa. Koiratanssikisoihin osallistui yksi koirakko Freestylen 

alokasluokkaan.  

 

Vepe eli vesipelastuskokeisiin osallistui kolme koiraa: kaksi alokasluokassa ja yksi avoimessa. 

Alokasluokassa saavutettiin yksi Alo1- ja Alo3-tulos. Nosework-kokeissa palkittiin viisi koiraa, 

joista kolme sai 100 pisteen luokkanousuun oikeuttavan tuloksen.  

 


