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1. YHTEENVETO  
 
  Englanninspringerspanieli on käyttöominaisuuksiltaan ylösajava ja noutava lintukoira ja yhä 

enenevässä määrin ovat metsästäjät kiinnittäneet huomiota sen erinomaisiin 
metsästysominaisuuksiin. Se on sekä fyysisesti että psyykkisesti vahva koira, joka soveltuu 
liikkumaan ulkona ympärivuotisesti ja kestämään vesityöskentelyn kylmässäkin vedessä. 
Miellyttävän luonteensa takia englanninspringerspanieli hankitaan myös seurakoiraksi ja osa 
kannastamme onkin näitä koiria. Rotu ei kuitenkaan sovellu pelkästään seuraksi. Vaikka 
englanninspringerspanieli onkin sisätiloissa asuva ihmisten ja toisten koirien kanssa viihtyvä 
perhekoira, se viettää onnellista koiranelämää, kun sillä on tekemistä. Näyttelylinjaisella koiralla ei 
ole välttämätöntä metsästää, mutta sekin vaatii jonkinlaista rodulle ominaista tekemistä jossa 
koira voi älyllisesti ponnistella ja käyttää vaikkapa hajuaistiaan. Englanninspringerspanieli 
metsästää yhdessä ihmisen kanssa ja onnellisimmillaan koira onkin saadessaan toimia ihmisen 
kanssa yhdessä missä tahansa puuhassa. Käyttölinjaiset koirat myydäänkin vain 
metsästyskäyttöön, mikäli ne eivät mene muunlaisiin työtehtäviin, kuten huume- tai 
räjähdekoiriksi. Englanninspringerspanieli on miellyttämis- ja yhteistyöhaluinen ja oppivainen, 
josta syystä rotu soveltuu monenlaisiin harrastuksiin. 

 
  Englanninspringerspanieli merkittiin Englannin kennelklubin rotukirjaan vuonna 1902, mutta 

rodusta on viitteitä jo satoja vuosia vanhemmassa kirjallisuudessa. Englanninspringerspanieli 
tunnetaan tätä nykyä lähes kaikkialla maailmassa. Eniten koko maailmassa rotua rekisteröidään 
Yhdysvalloissa. Tuonteja Suomeen tulee noin 10–15 yksilöä vuosittain, eniten Ruotsista, Iso-
Britanniasta, Norjasta ja Virosta. Ensimmäiset englanninspringerspanielit tuotiin Suomeen 1960-
luvulla Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Nykyään Suomessa rekisteröidään 
englanninspringerspanieleita noin 325 yksilöä vuosittain. Rekisteröinnit ovat viime vuosina olleet 
pienessä laskussa, mutta sama lasku on tapahtunut myös useissa muissa maissa, joissa rotua 
rekisteröidään enemmän. 

 
  Rodun tila on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Terveyttä seurataan aktiivisesti ja rotumme 

menestyy niin käyttökokeissa kuin näyttelyissä. Näyttelyihin osallistuu 37 % rekisteröidyistä 
koirista. Rodunomaisiin käyttökokeesiin eli spanielien taipumuskokeeseen osallistuu 16 % ja 
metsästyskokeisiin (SPME ja SPME-V) 9 % rekisteröidyistä. Näyttelyihin ja kokeisiin osallistuvien 
osuutta rekisteröidyistä pyritään nostamaan kannustamalla kasvattajia ja harrastajia 
osallistumaan. Rotu on suhteellisen terve, joka onkin tärkeää aktiiviselle käyttö- ja 
harrastuskoiralle. 

 
  Sukusiitoskertoimet rodussa ovat pysyneet hallinnassa ja ovat olleet jopa laskusuunnassa. 

Tilanne pyritään pitämään samana tai mieluummin jopa laskemaan sukusiitosta entisestään, jotta 
säilytettäisiin rodun monimuotoisuus ja vähennettäisiin historiallista sukusiitosrasitetta. Rodun 
tehollinen populaatio on kohtuullisen hyvässä tilassa. 

 
  Englanninspringerspanielien rotujärjestö on Springerspanielit ry, joka perustettiin vuonna 1972 ja 

jonka jäsenmäärä on nykyisin noin 1000. Yhdistys tarjoaa kasvattajille jalostusneuvontaa ja 
seuraa aktiivisesti rodun kehitystä. Jalostuksen tavoiteohjelma toimii niin jalostusta ohjaavana 
oppaana kuin nykyisten ja tulevien rodun harrastajien tietopakettina. Tavoiteohjelmaan on koottu 
yhteen rotua koskeva ajankohtainen tieto. Toivottavasti lukijat saavat kattavan 
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kokonaiskäsityksen rodun historiasta ja nykytilasta. Tarkoituksena on ollut kuvata rodun 
vahvuudet, mutta myös ne seikat, joihin tulee jalostuksessa kiinnittää erityistä huomiota. 

 
  Tavoitteena on luonteeltaan ja rakenteeltaan niin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa kuin 

monipuoliseen harrastamiseen ja lemmikkikoirana toimimiseen sopiva terve, vankka ja 
tasapainoinen koira. Pidetään yhdessä huolta siitä, että tämä tavoite sopii jatkossakin kuvaamaan 
englanninspringerspanielia. 

 

 

2. RODUN TAUSTA  

2.1. Rodun kehittyminen ja alkuperäinen käyttötarkoitus 
   
  Spanielityyppisistä koirista on aikakirjoissa runsaasti mainintoja. Jo vuonna 948 spanielit mainittiin 

walesilaisessa lakikirjan Howel Dda Lowenin koiran arvoa käsittelevässä luvussa. Seuraavat 
maininnat löytyvät 1300-luvulta englantilaisen Chauserin sekä ranskalaisen Gaston de Foix´n 
teksteistä. Viimeksi mainittu kutsui spanielia metsästyshaukkakoiraksi, jonka alkuperä on 
Espanjassa. 

 
  Rodun tarkka alkuperämaa on kuitenkin epäselvä. Spanieli-sana viittaa Espanjaan ja selvää 

onkin, että myös siellä tämän tyyppisiä koiria on esiintynyt. Toisaalta, maininta Howel Dda 
Lowenin lakitekstissä viittaa siihen että spanieli rotutyyppinä voisi olla vanha walesilainen 
kantamuoto joka on levinnyt muualle Eurooppaan roomalaisvallan aikana, feodaaliajan ritarien 
mukana tai kaupankäynnin yleistyessä jopa kauppatavarana. Tämä tukisi käsitystä, jonka mukaan 
springerspanieli on vanhin spanielirotu, josta muut spanielit, sekä mahdollisesti myös seisojat 
olisivat eriytyneet. 

 
  John Caius, kuningatar Elisabethin I:n henkilääkäri, kuvailee teoksessaan English Dogges 

Ranskasta tuotettuja valkeita, mustalaikullisia spanieleita. Spanielityyppisiä koiria on siis 
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tarkoituksella tuotettu myös Brittein saarille ja ne ovat sekoittuneet paikalliseen, silloin vielä 
kooltaan ja tyypiltään vaihtelevaan kantaan. 

 
  Vasta 1700-luvun loppupuolella tehtiin karkea jako springerspanielin ja cockerspanielin välillä, 

silloin rotujen erilaisen metsästystavan perusteella. Springerin tehtävänä oli paikallistaa riista ja 
ajaa se ylös (josta nimitys ”springer”), cockerin puolestaan toimia tiheässä aluskasvillisuudessa 
erityisesti lehtokurpan (woodcock) metsästyksessä. Ulkomuodon, lähinnä koon perusteella nämä 
rodut eriteltiin vuonna 1808 The Sportsmans Cabinet-julkaisun artikkelissa jolloin suurempaa 
nimitettiin springerspanieliksi ja pienempää muunnosta cockeriksi. 

 
  1800-luvun alkupuolella alkoi etenkin Norfolkin kreivikunnan alueella kehittyä erillinen 

pitkäraajaisempi, maksavalkoisten ja mustavalkoisten spanieleiden linja joka erityisesti on 
vaikuttanut nykyisen englanninspringerspanielin syntymiseen. Näistä norfolkinspanieleiksi tai 
peltospanieleiksi pitkään kutsutuista koirista voidaan mainita Mop 1-niminen koira, joka muistutti 
jo hyvin paljon tyypillistä englanninspringerspanielia. 

  Englanninspringerspanieli merkittiin Englannin kennelklubin rotukirjaan niinkin myöhään kuin 
vuonna 1902. Ensimmäinen näyttely, jossa rodulla oli oma luokkansa, järjestettiin vuonna 1903. 
Boyghleyn perheen Aqualate-koirien taustoja pystytään jäljittämään aina vuoteen 1812 kennelin 
oman rotukirjan ansiosta. Tämän linjan sanotaan olevan taustalla J. Winton Smithin Beechgrove -
kennelin koirille, joista mainittakoon rodun ensimmäinen muotovalio, uros Beechgrove Will (s. 
1898), joka valioitui vuonna 1903. Aqualate-koiria löytyy myös Denne kennelin springerien 
taustalta, joista tunnetuimpia on FT CH Denne Duke. Rodun ensimmäinen field trial champion oli 
C. A. Phillipsin omistama Rivington Sam, joka saavutti valionarvonsa vuonna 1913. 

 
  Ensimmäiset kenttäkokeet springerspanieleille järjestettiin kuitenkin jo vuonna 1899. Rodun 

pioneerikasvattajat ja -harrastajat 1800- ja1900-luvun vaihteessa pitivät ensiarvoisen tärkeänä 
englanninspringerspanielin käyttöominaisuuksia. Alkuaikojen haukkametsästäjien apulainen oli 
kehittynyt metsästystapojen muuttumisen; aina verkkopyynnin ja tuliaseiden keksimisen myötä, 
lähes pelkästään riistaa etsivästä ja ylösajavasta koirasta myös noutavaksi spanieliksi. Edelleen 
etenkin Pohjoismaissa springerspanielin noutotaipumusta pidetään tärkeänä ja säilyttämisen 
arvoisena ominaisuutena. 

 
  Vain muutama harrastaja keskittyi koirien näyttelyttämiseen eikä 1900-luvun alussa näyttelykoiria 

ollut kovinkaan monta. Ensimmäinen maailmansota katkaisi koiraharrastuksen, mutta jo 1920-
luvulla sekä näyttely- että koetoiminta lähti uudelleen käyntiin saaden aikaan myös pentueiden 
lisääntymisen. Alkuun rotu pysyi suhteellisen yhtenäisenä. 1950-luku muodostui taitekohdaksi 
näyttely- ja metsästyslinjojen eriytymiselle rodun kotimaassa. Eriytymisen jälkeen rotu on 
kehittynyt kahteen sekä ulkomuodollisesti että ominaisuuksiltaan selvästi toisistaan eriävään 
tyyppiin. Pieni osa kasvattajista kuitenkin on pyrkinyt säilyttämään käyttöominaisuuden myös niin 
sanotuilla näyttelylinjan koirilla. Brittein saarilla kuitenkin metsästyskokeisiin osallistuvat springerit 
ovat käytännössä ainoastaan field trial -tyyppisiä, lukuun ottamatta muutamia erityisesti 
näyttelylinjan koirille tarkoitettuja kokeita. 

 
  Nykypäivänä englanninspringerspanieli on saavuttanut Brittein saarilla kestosuosikin aseman. 

Esimerkiksi vuonna 2006 springeri oli Kennel Clubiin rekisteröityjen rotujen listalla kolmannella 
sijalla. Rodun metsästyslinjaisia yksilöitä käytetään edelleen aktiivisesti metsästykseen, 
näyttelylinjaiset sen sijaan toimittavat seura- ja harrastuskoiran virkaa. Useita koiria toimii myös 
yleishyödyllisissä tehtävissä tullin käytössä huumekoirina sekä armeijan miinakoirina. 
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Englanninspringerspanieli on alkuperämaassaan eniten käytetty metsästysspanielirotu, jolla on 
myös eniten käyttökoeosallistumisia vuosittain. 

2.2. Rodun kehityksestä ulkomailla 
 
  Englanninspringerspanieli tunnetaan lähes kaikkialla maailmassa. Amerikan Yhdysvaltoihin rotua 

vietiin jo 1800-luvulla siirtolaisten mukana. Yhdysvalloissa American Spaniel Club eriytti jo 
perustamisvuonnaan 1880 springerspanieleiksi kaikki ne spanielit, joiden paino ylitti 28 paunaa 
(12,7 kg). Myös siellä tapahtui eriytymistä käyttö- ja näyttelypuolen linjoihin, kuitenkin niin että 
nykypäivänä molemmat linjat poikkeavat huomattavasti rodun kotimaan vastaavista. Paitsi 
ulkomuodossa, myös luonteessa on havaittu jonkin verran eroavaisuuksia, eikä aina 
amerikkalaisen serkun eduksi. AKC on luonut oman rotumääritelmän, jonka pohjalta maanosan 
näyttelytuomarit arvostelevat rotua. 

 
  On esitetty ajatuksia rodun eriyttämisestä kahdeksi täysin eri roduksi: englannin- ja 

amerikanspringerspanieliksi, mutta ajatus ei ole saanut vastakaikua useimmissa rodun 
harrastajissa. Toisaalta pitkäaikainen sukulinjojen pitäminen erillään ja molemmilla tahoilla 
tapahtunut rotujen välinen risteytyminen muodostaa nykypäivänä oivallisen geenipankin, jota 
tarpeen vaatiessa voi hyödyntää. Nykyään myös Yhdysvalloissa on kuitenkin esiintynyt yhä 
suurempaa kiinnostusta ”perinteistä” englanninspringerspanielia kohtaan ja tuonteja löytyy 
useammasta Euroopan maasta. 

 
  Australian läheiset suhteet sekä Englantiin että Yhdysvaltoihin ovat luoneet maanosaan 

omantakeisen kannan, jossa erityyppiset koirat yhdistyvät. Suuressa maassa on luonnollisesti 
suurehkoja alueellisia eroja sen suhteen, kumpi tyyppi on lukumääräisesti vallalla.  

 
  Pohjoismaissa englanninspringeri on myös saanut vakaan jalansijan ollen yksi suosituimmista 

roduista niin metsästys- kuin näyttelyharrastajien keskuudessa. Pohjoismaissa esiintyy myös dual 
purpose -tyyppisten, eli metsästykseen soveltuvien näyttelylinjaisten koirien vankka 
kannattajaryhmä. Springeri on Pohjoismaissa myös alkanut vallata jalansijaa monipuolisena 
harrastuskoirana aina agilitysta palveluskoiralajeihin. 
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Kuva: Outi Suihko 

2.3. Rodun historia Suomessa 
 
  Aivan tarkkaa tietoa siitä, milloin ensimmäiset englanninspringerspanielit tulivat Suomeen, ei ole 

saatavissa, mutta ensimmäinen kasvattaja oli Väinö Donner, kennel of Woollen Mills, joka tuotti 
Englannista kaksi koiraa 1920-luvulla Rufton kennelistä. Hänen kasvattejaan esiintyi näyttelyissä 
ja saavutti jopa valionarvoja. Rotu ei kuitenkaan tullut silloin vielä kovin tunnetuksi tai suosituksi, 
ja kanta oli pieni. Sodat aiheuttivat katkon kasvatustyöhön, ja vasta 1959 rodun kasvatus alkoi 
uudestaan, kun Gösta Strandertskjöld, Wanantaka kennel, tuotti nartun Spirit of Playbridge 
Englannista. Lars Ehrnrooth (kennel av Tyris) tuotti 1962 Ruotsista nartun Belairs Bonnie ja 
Jarmo Ruoste (kennel Ferrugo) nartun Mustéla F Amfora. Sitten tuli uros Granhammars Merrimac 
Kalle Örölle (kennel Gamehill's). 

 
  Nykyisen kannan pohja luotiin kuitenkin oikeastaan 1960-luvun loppupuolella Ruotsista tulleilla 

kolmella nartulla Mustéla M Aminette, Ax Cicada ja B Madonna, joista kaksi ensin mainittua ovat 
Misse Puolakkaisen of Skyway kennelin kantanartut ja jälkimmäinen Ritva ja Kalervo Mattilan 
Bukefalos kennelin kantanarttu. Lähes koko nykyinen kantamme lukuun ottamatta myöhempiä 
tuonteja ja niiden jälkeläisiä pohjautuu näihin narttuihin. Samanaikaisesti Madonnan kanssa 
Bukefalos kenneliin tuli merkittävä uros Carwinley Copper Coin, Ruotsin kautta Englannista, jo 
valmis kansainvälinen valio. Näistä kahdesta kennelistä of Skywayn toimintaa jatkaa nykyään 
Misse Puolakkaisen tytär Katariina.  
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  Of Skyway kennel käytti aluksi ahkerasti narttujaan Ruotsissa astutettavana saadakseen 

jalostuspohjaa laajemmaksi ja tuotti sitten Englannista uroksen Cleavehill Luckydoon. Mutta 
oikeastaan vasta kun Mompesson Fisherman tuli of Skyway kenneliin 1972, alkoi oikea 
nousukausi. Tämä uros oli itse loistelias näyttelykoira ja sitä käytettiin hyvin paljon jalostukseen, 
niin että tänäkin päivänä on vaikea löytää englanninspringeriä, jonka sukutaulussa sen nimi ei 
esiinny. Tähän vaikuttaa sekin, että ennen lähtöään Englannista se jätti myös sinne jälkeläisiä, 
joista GB SH CH Hawkhill Finlandia tuotti hyviä jälkeläisiä, joita edelleen käytettiin jalostukseen. 
Mompesson Fishermanin jälkeläisissä on kymmeniä valioita ja sitä voidaan pitää yhtenä kaikkien 
aikojen merkittävimmistä jalostuskoirista maassamme. 

  Seuraavana vuonna Bukefalos kennel tuotti Teesview Timberin Englannista. 
 

 
Kuva: Outi Suihko 

 
  Uusi sivu kääntyi rodun jalostuksessa, kun Berit Kauppinen, kennel of Finnline, tuotti USA:sta 

vuonna 1974 valmiit valiot uroksen ja nartun, joista varsinkin uros Salilyn’s Passkey osoittautui 
menestyksekkääksi niin näyttelykehissä kuin jalostuksessa lyöden oman leimansa selvästi 
jälkeläisiinsä. Sen merkitys oli suuri paitsi omistajansa kennelille, myös Tarja Hovilan Adamant’s 
kennelille sekä Isabella Holmströmin of Irac kennelille, jossa kantanarttuna on ollut Englannista 
tuotu narttu Classicway Highland Wedding. 1978 tuotti Mervi Nousiainen, kennel Hightide’s 
(kantanarttuna ruotsalaisista Birgadoon vanhemmista syntynyt Camilla of Sapholt) Ruotsista 
uroksen Brigadoon Traveller’s Dityrambix, jota käytettiin runsaasti jalostukseen ja joka löytyy 
edelleen huomattavan monen suomalaisen englanninspringerspanielin sukutaulusta. Sekä 
Adamant’s- että Hightide’s- kennel jatkavat edelleen ansiokasta rodun kasvatusta. 

 
  1970-luvulla kuvaan tuli mukaan useita uusia kasvattajia, rodun rekisteröintimäärät kasvoivat 

nopeasti ja kantaamme pidettiin kansainvälisesti ottaen korkeatasoisena johtuen paljolti em. 
urosten erinomaisesta periyttämiskyvystä. Tällöin edellä mainittujen lisäksi toimintansa aloittivat 
mm. Taina Wikmanin Springrotin kennel, kantanarttunaan Copper Coinin tytär Bella, Paula 
Heikkinen-Lehkosen Wolfheart kennel kantanarttunaan Bukefalos Jungfrau, Risto Tainan Anarin 
kennel, kantanarttunaan Lace, Riitta Nurmirannan Springdale kennel kantanarttunaan 
Consolation of Finnline sekä Pentti Holopaisen Flowerhunter’s kennel kantanarttunaan 
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Flowerpower Daisy. Kennelnimiä on ollut luonnollisesti enemmänkin, mutta nämä olivat 
merkittävimmät. Näistä Springdale kennel jatkaa toimintaansa edelleen, myös Flowerhunter’s 
kennel on toiminut viime aikoihin asti. 

 
  1980-luvulla suurin muutos rodussa tapahtui, kun Karl Blomqvist (kennel Citius) tuotti Suomeen 

täällä jo olleiden englantilaisen näyttelytyypin ja amerikkalaisen näyttelytyypin lisäksi Englannista 
ensimmäisen tiedossa olevan käyttölinjaisen (field trial) nartun Butterstone Heather, jonka pentue 
vuoden 1988 alussa aloitti käyttölinjaisten englanninspringerspanielien kasvatustyön Suomessa. 
Seuraavana vuonna Englannista saapui Suomeen Tuomo Kotasaarelle (Snow Wood kennel) 
käyttölinjainen narttu Breeze of Butterstone. Tämän eniten käyttölinjaisia 
englanninspringerspanieleita Suomessa tuottaneen kennelin tämän tyyppisten koirien 
kasvatustyö alkoi 31.12.1988, kun Breeze of Butterstonen ensimmäinen pentue syntyi. Yhteensä 
80-luvulla tuotettiin maahan 13 käyttölinjaista englanninspringerspanielia. Kennelnimellistä 
kasvatustyötä käyttölinjaisilla englanninspringerspanieleilla ovat edellä mainittujen lisäksi 
harrastaneet mm. Horror Line, Flying Mind’s, Wood-Nymph, Birchstep’s, Sweetie-pie ja 
Fattiglappen’s kennelit. 

 
  Alkuaikojen rodun erilaisiin tyyppeihin tottumisen jälkeen näihin suhtaudutaan rodun parissa 

suvaitsevaisesti. Amerikkalaista ja englantilaista näyttelytyyppiä on menestyksekkäästikin 
sekoitettu keskenään. Samoin käyttölinjaisiin koiriin on jo monessa pentueessa sekoitettu 
näyttelylinjaisia koiria. Lisäksi Suomeen on tuotettu näyttelylinjaisia koiria, joiden sukutaulusta 
löytyy käyttölinjaisia koiria. 

 
  1980-luvulla kasvatustyönsä aloitti edellä mainittujen Marja-Liisa Kotirannan Sweetie-pie kennelin 

(joka on kasvattanut lähes kokonaan näyttelylinjaisia koiria) ja Tuomo Kotasaaren Snow Wood 
kennelin lisäksi Tiina Mattilan Rwyn kennel, Kirsi Salokannon Chivas kennel, Päivi Aallosen 
Arrant kennel, Jaana Heiskarin Baskethill’s kennel, Sari Myllykosken Bloomhill’s kennel, Maria 
Roehr-Airikaisen Engwell’s kennel ja Irene Jauhosen Fariinin kennel, jotka jatkavat 
kasvatustyötänsä edelleen. Toki muitakin kenneleitä toimi tänä aikana, mutta nämä ovat 
tärkeimmät ja näiden kennelien vaikutus rotuun tuntuu edelleen. 

 
  1980-luvun tuonneista mainittakoon urokset Pygmalia’s Prinz-Ottonel, Cairis Little-Big-Man, 

Pygmalia’s Bobby-Mac-Gee, Willowbank’s Bolero, Inu-goya Mountain Crest, Inu-goya Antaeus ja 
Brigadoon New Generation of York, jotka kaikki näkyvät koiriemme sukutauluissa edelleen. 
Näistä viimeksi mainittu on tuonti ja asui Suomessa, mutta sillä ei ole suomalaista 
rekisterinumeroa. 1990-luvulle tunnusmaisinta oli suuri tyypin vaihtelu. Amerikkalaistyyppisiä 
koiria oli tuotu useita maahan ja jotkut kasvattajat halusivat kasvattaa puhtaasti tämän tyyppisiä 
koiria. Oli myös paljon amerikkalaisen ja englantilaisen tyypin sekoituksia sekä tietysti puhtaita 
englantilaistyyppisiä koiria. 

  Tuonneista merkittävin 1990-luvulla on ollut Streamside’s Kingfisher. 
 
  1990-luvulla aloittivat kasvatustyönsä Maria Humellin Bogaloo’s kennel, Sinikka ja Senja Mäkisen 

Foogel kennel (yksi pentue jo 1978), Marianne ja Matti Kyläniemen Livingdale’s kennel, Maarit 
Nurmian Marmade kennel, Taina ja Jouni Lamminmäen Quadmir’s kennel, Kirsi Liikasen 
Rochallor kennel ja Minna Kangaslammen Saframin kennel. Muitakin oli, mutta nämä ovat 
merkittävimmät. 

 
  Suomalaista koirahistoriaa teki Tarja Hovilan kasvattama englanninspringerspanieli uros KANS & 

NORD & FIN & DK & AUST& S (N) & EST & LV &LTU MVA WW-98 PMV-99, V-98, -01, -02, SW-
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01, BALTW-03, -04, LTU W-05 Adamant’s Superman 24.9.95–18.7.05. Superman oli mm. 15 
kertaa Näyttelyn Kaunein, se oli toinen Kennelliiton kaikkien rotujen Vuoden Koira - kilpailussa 
vuosina 1999 ja 2002, se palkittiin Vuoden Näyttelyenglanninspringerspanielina vuosina 1996 – 
2003. Sillä on jälkeläisiä Suomen lisäksi useissa Euroopan maissa, Australiassa ja 
Yhdysvalloissa. 

 

 
Kans&Pohj&Fin&Dk&Aust&S(n)&Est&Lv&Ltu MVA 

MV-98 PMV-99, V-98-01-02, SV-01, BaltV-03-04, LtuV-05 Adamant’s Superman 
 
  2000-luvun alulle tunnusmaisinta on varmasti ollut suuri tuontien määrä. Miten tämä vaikuttaa 

rotuun jää nähtäväksi. Johtopäätöksiä on vaikea tehdä vielä tässä vaiheessa, mutta tuontien 
osuus jalostuskäytössä on varsin suuri. Lisäksi ulkomailta tuodun pakastesperman käyttö tulee 
vaikuttamaan rodun kantaan Suomessa. 

 
  2000-luvulla aloittivat kasvatustyönsä Heli Rummukaisen Ancer’s kennel, Marja Lupsakon Coco 

Hit’s kennel, Kukka-Maaria Kivijärven Hayzehill’s kennel, Veli Nurmisen Korppalon kennel, Heli 
Tolvasen New Design’s kennel, Suvi Lindholmin Ocean Pitfal kennel ja Sanna Kavénin 
Wildomar’s kennel. Muitakin oli, mutta nämä ovat merkittävimmät. 

 
  Uusia kasvattajia on edelleen tullut rotuun ja näistä voidaan mainita Tiina Huppusen Blacktan 

Sirius kennel, Marjaana Määttälän ja Janika Kuusijärven Grouseseeker’s kennel, Heidi 
Nemlanderin ja Raili Flinkmanin Icicle’s kennel, Helena Ilveksen Last Flurry’s kennel ja Susanna 
Pohjolan Walnut kennel. Muitakin oli, mutta nämä ovat merkittävimmät, kun otetaan huomioon 
pentueiden määrä sekä jalostukseen käytettyjen kasvattien määrä. 

2.4. Kanta Suomessa 
   
  Englanninspringerspanieli on laajalle levinnyt melko suosittu rotu, joten uutta jalostusmateriaalia 

on saatavissa ulkomailta. Suomeen ensimmäiset kasvatukseen käytetyt 
englanninspringerspanielit tuotiin 1950-1960 luvun taitteessa. Parhaimmillaan 
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englanninspringerspanieleita rekisteröitiin jopa yli 450 yksilöä vuodessa. Vuodesta 2007 lähtien 
Suomessa on rekisteröity noin 325 englanninspringerspanielia vuosittain. Vuosina 2003–2012 
rotua on rekisteröity 3263 yksilöä, joten Suomen kannaksi voitaneen arvioida noin 2300 yksilöä 
huomioiden, että kaikki koirat eivät saavuta 10 vuoden ikää. 

 
  Kaavio: Rekisteröinnit Suomessa vuosina 1959-2011 
 

Rekisteröinnit Suomessa 1959-2012
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  Suomessa rekisteröinneissä tapahtui notkahdus 1990-luvulla. Pääasiallisena syynä tähän lienee 

se, että Suomen rajat aukenivat (karanteeni rabieksen suhteen poistui) vuonna 1988, jonka 
jälkeen maahan alettiin tuoda paljon uusia rotuja, jotka veivät tältäkin rodulta harrastajia. 
Vaikutusta saattoi olla myös tuona aikana maassamme vallinneella lama-ajalla. Rekisteröinnit 
lähtivät uuteen nousuun 2000-luvulla, mutta 2010-luvulla on rodun rekisteröinnit lähteneet 
uudelleen laskuun kuten useassa muussakin maassa erityisesti Euroopassa. Tämä saattaa 
selittyä yleisellä taloustilanteella maassamme ja koko Euroopan alueella. 

 
Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
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Kuva: Outi Suihko 

 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA  
 
  Springerspanielit ry:n perustava kokous pidettiin marraskuun 11 päivänä 1972. Yhdistys merkittiin 

yhdistysrekisteriin 2.1.1973 numerolla 111974. Tämän jälkeen anottiin jäsenyyttä Suomen 
Kennelliitto ry:een, Uudenmaan Kennelpiiri ry:een ja Suomen Spanieliliitto ry:een. Kaksi ensiksi 
mainittua hyväksyi yhdistyksen välittömästi, Suomen Spanieliliitto vuosikokouksessaan. 
Jäsenmäärä oli 30.1.1973 89, mutta kun heti vuoden alussa oli lähetetty springerspanielien 
omistajille kiertokirjeet, jossa kerrottiin yhdistyksen synnystä, tuloksena oli jäsenmäärän tasainen 
kasvu niin, että se oli joulukuun 31. päivä 1973 jo 358. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja 
oli Lars Ehrnrooth, varapuheenjohtaja Jaakko Puolakkainen, taloudenhoitaja Orvo Kulo, 
hallituksen jäseninä Kaarlo Hanski, Anna-Liisa Kulo, Hannu Lydman, Eero Santala, Juhani Sirén, 
Simo Syrilä ja Olli Tikka. Sihteerinä hallituksen ulkopuolelta toimi Misse Puolakkainen.  

 
  Heti ensimmäisenä toimintavuotena Springeri-lehti ilmestyi kuutena numerona. Lisäksi 

yhdistyksen jäsenet saivat Suomen Spanieliliiton Spanieli-lehden. Yhdistys järjesti ensimmäiset 
Springeripäivät 9. ja 10.6.1973 Lappeenrannan lähellä Karhusjärven Erän majalla. Viikonloppuna 
olivat saamassa opastusta näyttelyissä käymisessä ja kokeisiin osallistumisesta 48 ihmistä ja 25 
koiraa. Yhdistys järjesti myös yhteisen matkan Tukholman näyttelyyn. Osallistujia oli 31 ja lisäksi 
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8 koiraa. Matka sujui hyvin ja koiratkin pärjäsivät: Kaarlo Hanskin omistama 
englanninspringerspanieli narttu of Skyway Alfa voitti lintukoiraryhmän.  

 
  Jo ensimmäisen toimintavuoden aikana oli havaittavissa springerien määrän lisääntyminen 

koiranäyttelyissä ja kokeissa, mikä voitiin laskea yhdistyksen ansioksi. Yhdistys järjestikin 
ensimmäisen vuoden aikana kolme metsästyskoetta, yhden taipumuskokeen sekä kaksi 
metsästyskoirien jäljestämiskoetta. Myös yhdistyksen oma jalostustoimikunta antoi 
jalostusneuvontaa heti alusta alkaen. Yhdistyksen toiminta jatkui vuosikymmenen hyvin 
samanlaisena, kunnes 1980-1990 lukujen vaihteessa tapahtui pieni notkahdus niin toiminnassa 
kuin jäsenmäärissäkin. Toiminta lähti kuitenkin uudelleen nousuun ja on tällä hetkellä hyvinkin 
vilkasta. 
 
Jalostustoimikunta yhdistyksellä on ollut siis alusta alkaen koko ajan, alkuun eri toimikunta kuin 
silloisella rotujärjestöllä Suomen Spanieliliitolla, mutta sitten vuosikaudet Springerspanielit ry:n 
jalostustoimikunta toimi myös Suomen Spanieliliiton englanninspringerspanielien 
jalostustoimikuntana. Nykyään Springerspanielit ry on rotujärjestö ja huolehtii näin ollen rodun 
jalostuksesta. Yhdistys on järjestänyt oman erikoisnäyttelyn Karkussa vuodesta 2000 lähtien; joka 
näyttelyssä rodut on arvostellut rodun kasvattaja rotujen kotimaasta. Nykyään vuosittain 
järjestetään kymmenisen spanielien metsästyskoetta tai vesilintukoetta, taipumuskokeita 
vähintään 3 ja metsästyskoirien jäljestämiskokeita 2-3. Lisäksi kilpaillaan yhdistyksen 
tottelevaisuusmestaruudesta ja agilitymestaruudesta sekä jäljestämismestaruudesta. Yhdistyksen 
ensimmäiset metsästyksen mestaruuskokeet järjestettiin vuonna 2012. Springeripäivät on saatu 
elvytetty henkiin muutamien vuosien tauon jälkeen entistä muhkeampina, nykyään päivät kestävät 
neljä päivää ja ovat täynnä korkeallekin tähtäävää koulutusta, mutta myös muuta mukavaa koirien 
kanssa puuhaamista. Rotukohtainen neuvottelu pyritään järjestämään vuosittain, kasvattajapäivät 
on järjestetty noin joka kolmas vuosi. MH-luonnekuvauksia on järjestetty vuodesta 2006 lähtien ja 
siihen osallistuminen on kasvussa. Jäsenmäärä on ollut suurimmillaan 1980-luvun 
alkupuoliskolla, esim. jäsenmäärä 31.12.1984 oli 1151 jäsentä. Jäsenmäärä on tasaisesti 
kasvanut 2000-luvun ja tällä hetkellä rotujärjestössä on yli tuhat jäsentä. 
 
Jo 1970-luvun alussa saatiin rotua harrastavan yhdistyksen oikeudet. Rotujärjestöksi 
Springerspanielit ry hyväksyttiin 17.5.2007. Vuosittain järjestettävässä rotukohtaisessa 
neuvottelussa keskustellaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta. Samoin siellä keskustellaan 
jalostuksen toimintaohjeesta ja siihen tehtävistä muutoksista. Jalostustoimikunta valitaan 
yhdistyksen yleiskokouksessa useimmiten rotukohtaisesta neuvottelusta saadun ehdotuksen 
pohjalta. Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena ja hallitus lopullisesti päättää jalostuksen 
toimintaohjeen sisällön jalostustoimikunnalta saadun ehdotuksen pohjalta.  
 
Jalostustoimikuntaan kuuluu yleensä neljästä kuuteen henkilöä, joista yksi toimii pentuvälittäjänä. 
Jalostustoimikunta toimii puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä. Jalostustoimikunnan 
tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tasoa ja kartoittaa ja 
vastustaa perinnöllisiä sairauksia sekä laatia tavoite- ja toimintaohjelmia, huolehtia 
yhteydenpidosta ja tietojen vaihdosta.  

 
Jalostustoimikunnan tehtäviä ovat: 

•  uusien kasvattajien ja urosten omistajien neuvonta 
•  koulutustilaisuuksien järjestäminen ja rotutietouden jakaminen 
•  päävastuun kantaminen JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja sen 

seurannasta.  
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•  pentuvälityksen hoitaminen 
•  yhdistelmien tarkastuspyyntöjen käsittely  
•  rodun poikkeuslupa-anomusten ja muiden lausuntoa vaativien asioiden käsittely ja 

vastaaminen tarvittaessa perustelujen kera 
•  viranomaisten ja kennelkattojärjestöjen koiranjalostusta koskevien määräysten 

seuraaminen ja niistä tiedottaminen 
•  rodun kehityksen seuraaminen Suomessa ja ulkomailla 
•  kokonaisvaltaisen tiedon kerääminen ja jakaminen rodun terveydestä, luonteesta, 

käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista 
•  rodussa tapahtuvien muutosten seuraaminen ja rotujärjestölle ja jäsenistölle 

tiedottaminen muutosten mahdollisista vaikutuksista rotuun 

4. RODUN NYKYTILANNE  
 
 Taulukko: Rekisteröinnit, pennut, tuonnit ja kasvattajat Suomessa 1988-2012 
 
Vuosi Rekisteröinnit Pennut Pentueet Urokset Nartut Tuonnit Emät Isät Kasvattajat 

1988 326 321 54 162 162 5 53 36 45 
1989 434 428 70 231 201 6 70 36 59 
1990 403 400 67 193 208 3 66 41 54 
1991 452 443 74 217 234 9 73 43 55 
1992 329 325 55 160 169 4 55 35 43 
1993 310 300 52 166 144 10 52 36 42 
1994 331 326 58 154 177 5 57 34 48 
1995 296 290 51 144 152 6 51 33 41 
1996 258 252 46 128 130 6 45 27 34 
1997 253 248 46 129 124 5 46 30 37 
1998 219 216 35 105 114 3 35 25 30 
1999 189 182 29 83 106 7 29 23 26 
2000 210 205 34 96 114 5 34 26 29 
2001 193 184 30 105 88 9 29 21 26 
2002 244 233 40 124 120 11 40 24 33 
2003 283 272 47 133 150 11 47 35 38 
2004 395 370 61 196 199 25 61 47 47 
2005 333 319 49 168 165 14 49 35 38 
2006 338 326 55 174 164 12 55 33 37 
2007 357 347 55 167 190 10 55 39 39 
2008 325 308 50 166 159 17 49 36 40 
2009 348 335 51 171 177 13 51 36 38 
2010 309 296 46 147 162 13 45 36 35 
2011 290 277 45 153 136 12 43 33 39 
2012 285 275 42 130 155 10 42 33 30 

 
Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
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4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja  
 
 MMT Katariina Mäki on kuvannut Suomen Kennelliiton kotisivuilla perinnöllistä monimuotoisuutta 

ja jalostuspohjaa seuraavasti: 
 
  ”Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. 

Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia 
erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden 
geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen 
vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka 
geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja 
allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on 
perinnöllistä vaihtelua. 
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista 
ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään 
nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät geeniversionsa vähitellen koko 
rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -
sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota ole. 
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se 
rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun 
pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista.  
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on 
pienilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden 
rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei 
yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei 
yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi 
pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden 
rekisteröinteihin.” 

Lähde: 29) SKL – FKK ry / Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos  
 
 Englanninspringerspanieleita rekisteröidään Suomessa vuosittain noin 300 yksilöä. Aivan viime 

vuosina hieman alle 300. Urosten keskimääräinen jalostuskäytön ikä on 3 vuotta ja 7 kuukautta ja 
narttujen 3 vuotta ja 6 kuukautta. Rodussa siis keskimääräinen sukupolvenväli on 3 vuotta ja 7 
kuukautta. 

 
 Vuosien 2003-2012 aikana rekisteröitiin yhteensä 3125 pentua, joista 293 (9,4%) oli 

käyttölinjaisia. Pentueita aikavälillä rekisteröitiin rodussa yhteensä 501, joista 44 (8,8%) 
käyttölinjaisia.  

 
  Rodussa ei juurikaan käytetä näyttely- ja käyttölinjaisia yksilöitä keskenään jalostukseen.  

Suomessa on joitain näyttelylinjaisia tuontikoiria, joiden viiden polven sukutaulussa on myös 
käyttölinjaisia koiria. Lisäksi viime vuosina on yksi näyttelylinjainen narttu astutettu ulkomaisella 
uroksella, joka on käyttö- ja näyttelylinjaisten sekoitus. Yksi käyttölinjainen narttu on astutettu 
näyttelylinjaisella uroksella.  Tästä pentueesta yhdellä koiralla on kaksi pentuetta. Näiden 21 
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koiran lisäksi Suomessa on rekisteröity seitsemän käyttölinjaista pentuetta, joiden neljän polven 
sukutaulussa on myös näyttelylinjainen koira (ulkomaisen isän puolella). Lisäksi Suomeen on 
tuotu kaksi käyttölinjaista, joiden kolmen polven sukutaulussa on näyttelylinjainen koira. Yhteensä 
näitä sekoituksia käyttölinjaisissa koirissa on nyt rekisteröity 10 pentuetta, joissa yhteensä 72 
pentua sekä kaksi tuontikoiraa. Tällä hetkellä on kaksi tällaista pentuetta (16 pentua) syntynyt, 
mutta niitä ei ole vielä rekisteröity. Muitakin sekoituksia on (4 pentuetta / 27 pentua), mutta niissä 
näyttelylinjaiset ovat kauempana sukutauluissa. 

 
  Suomessa on tehty yksi ainoa yhdistelmä, jossa on sekoitettu käyttö- ja näyttelylinjainen koira. Yli 

25 vuotta rotua kasvattaneen kasvattajan tavoitteena oli saada lisättyä käyttölinjaisen nartun 
(jonka riistavietti voitti sen tottelevaisuuden) pentuihin ihmisen miellyttämishalua ja palvelualttiutta 
käyttämällä tottelevaisinta urosta joka hänellä oli tiedossa. Uros sattui olemaan ns. 
näyttelylinjainen. Tavoite saavutettiin, koska yksi viiden pennun pentueesta oli KVA 2,5 -
vuotiaana ja muutkin pentueen koirat ovat kasvattajan näkemyksen tai saamien tietojen mukaan 
kelpo metsästyskoiria. Pennuista tuli niin ulkomuodoltaan kuin käyttöominaisuuksiltaan 
käyttölinjaisia koiria, näyttelylinjainen koira ei ole tullut pentueen ilmiasuun. Tästä pentueesta on 
Suomessa lisääntynyt ko. KVA arvon saavuttanut narttu ja sen kahden pentueen 
metsästyskokeisiin osallistuneet koirat ovat pärjänneet kokeissa hyvin, yksi on KVA ja yksi 
näyttelytulosta vaille, yksi on palkittu VOI 1-palkinnolla ja yksi kilpailee voittajaluokassa. Muut 
eivät ole kokeisiin osallistuneet. 
Yksi ulkomailta tuotu koira, jonka kolmannessa polvessa on näyttelylinjainen koira, on tullut 
KVA:ksi. Se pennut ovat tätä kirjoitettaessa liian nuoria kokeisiin. 

 
  Keskimääräinen pentuekoko vuosien 2003-2012 aikana rekisteröidyissä pentueissa oli 6,2. 

Käyttölinjaisilla keskimääräinen pentuekoko oli hieman keskiarvoa korkeampi 6,7. 
 
  



                    Springerspanielit ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 19 (113) 
    Englanninspringerspanieli 
    v1.0 
 
    18.12.2013 
  
 
 
 
 
  Taulukko: Englanninspringerspanielien rekisteröintien vuositilasto 2003-2012. 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Pennut (kotimaiset) 275 277 296 335 308 347 326 319 370 272 
- näyttelylinjaiset 235 237 282 289 294 312 300 293 340 250 

- käyttölinjaiset 40 40 14 46 14 35 26 26 30 22 
Tuonnit 10 13 13 13 17 10 10 15 28 9 

Rekisteröinnit yht. 285 290 309 348 325 357 336 334 398 281 
Pentueet 42 45 46 51 50 55 55 49 61 47 

Pentuekoko 6,5 6,2 6,4 6,6 6,2 6,3 5,9 6,5 6,1 5,8 
Kasvattajat 30 39 35 38 40 39 37 38 47 38 

- pentueita keskimäärin 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2 
Jalostukseen käytetyt eri 
urokset           

- kaikki 33 33 36 36 36 39 33 35 47 35 
- kotimaiset 14 19 21 26 23 21 8 13 27 19 

- tuonnit 12 9 12 7 10 16 17 13 11 12 
- ulkomaiset 7 5 3 3 3 2 8 9 9 4 

- keskim. jalostuskäytön ikä 3 v 5 kk 3 v 8 kk 3 v 8 kk 3 v 9 kk 3 v 6 kk 3 v 8 kk 3 v 2 kk 3 v 3 kk 4 v 4 v 7 kk 
Jalostukseen käytetyt eri nartut           

- kaikki 42 43 45 51 49 55 55 49 61 47 
- kotimaiset 37 39 40 40 40 48 46 42 53 40 

- tuonnit 5 4 5 11 9 7 9 7 8 7 

- keskim. jalostuskäytön ikä 3 v 10 kk 3 v 5 kk 3 v 2 kk 3 v 7 kk 3 v 9 kk 
3 v 10 
kk 3 v 5 kk 3 v 6 kk 3 v 8 kk 3 v 6 kk 

Isoisät 58 57 63 52 63 60 59 60 67 58 

Isoäidit 69 66 71 70 69 79 74 70 85 71 
Sukusiitosprosentti  2,3 % 2,0 % 2,9 % 2,3 % 2,6 % 2,6 % 2,0 % 3,6 % 3,0 % 
 

Kasvattajien määrä on pysynyt vuodesta 1988 liki samassa suhteessa syntyneiden pentueiden 
määrään. Keskimäärin kasvattaja kasvattaa 1,3 pentuetta vuodessa. 

 
  Rodussa selvästi yleisin väri on maksa-valkoinen. Rodussa harvinaisin väri on musta-valkoinen 

tan-merkein, mutta niiden osuus on viime vuosina hivenen noussut samoin kuin maksa-valkoisten 
tan-merkein. Kennelliiton jalostustietokannassa ei ollut 9 rekisteröidyn koiran kohdalle merkitty 
lainkaan tietoa väristä vuosina 2007-2012.  
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Taulukko: Vuosien 2007–2012 aikana Suomessa rekisteröityjen englanninspringerspanielien 
värijakauma 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä 
Maksa-valk 256 215 245 192 173 163 1244 
Maksa-valk tan 27 31 25 49 38 44 214 
Musta-valk 54 64 67 46 54 59 344 
Musta-valk tan 20 14 10 20 25 14 103 
Puuttuva tieto 0 1 1 2 0 5 9 
Yhteensä 357 325 348 309 290 338 1914 
 
Kaavio: Vuosien 2007-2012 aikana Suomessa rekisteröityjen englanninspringerspanielien 
värijakauma.   
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MMT Katariina Mäki on kuvannut Suomen Kennelliiton kotisivuilla sukusiitosta seuraavasti: 
”Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusiitosaste 
tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi 
samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman 
esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari 
on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on 
heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin 
peittäminä. 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -
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parituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja 
serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta 
jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa 
jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten 
ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.  
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään 
tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät 
kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin 
siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät 
purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden 
todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia 
sukusiitosyhdistelmiä ei ole.  
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen 
ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, 
ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen 
epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan 
sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat 
pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.  
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain 
sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon 
perusteella. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun 
sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.” 
 
Englanninspringerspanieleilla sukusiitosprosenttien keskiarvo maassamme v. 2005-2012 
kuudesta polvesta laskettuna on 2,4 % ja kymmenestä polvesta 10,1 %. Sukusiitosprosenteissa 
on havaittavissa pientä laskua. 
Todellisuudessa kymmenestä polvesta laskettuna luku on hieman tätä korkeampi, koska kaikista 
yhdistelmistä ei pystytty laskentaa varten muodostamaan täyttä 10 polven sukutaulua 
(keskimäärin yhdistelmistä saatiin koottua 8 polven täysi sukutaulu, jonka jälkeen joissakin 
suvuissa mentiin jo niin pitkälle historiassa, ettei koirien vanhempia ollut tiedossa). Kennelliiton 
jalostustietokannassa on puutteita etenkin ulkomaalaisten koirien sukutauluissa ja tästä syystä 
sukusiitosprosentit laskettiin jalostuksen tavoiteohjelmaa varten erillisessä ohjelmassa, jonne 
yhdistelmien sukutaulut saatiin täydellisempinä ja 
sukusiitosprosenteista todellisempia. 
 
Yleinen suositus on, ettei yhdistelmän sukusiitosprosentti ylittäisi 6,25 % kuudesta polvesta 
laskettuna. Yhteensä tarkasteluvälillä 2005-2012 tämän rajan ylitti 26 yhdistelmää, joka vastaa 
6,6 % kaikista yhdistelmistä ja tarkoittaa, että rajan ylittävien yhdistelmien määrä on selvästi 
laskenut viime vuosien aikana (tarkasteluvälillä 2000-2007 ylittävien osuus oli yli kaksinkertainen). 
Tarkasteluvälillä (2005-2012) suurin sukusiitosprosentti kuudesta polvesta laskettuna oli 26,1% ja 
kymmenestä polvesta laskettuna 31,3%. Nämä luvut johtuvat yhdistelmästä, jossa poika on 
astunut oman emänsä ja on oletettavaa kyseessä olleen vahinkoastuminen (vuonna 2009). Yli 10 
% sukusiitosprosentti oli vain viidellä yhdistelmällä, joka tarkoittaa vain noin 1,3% osuutta kaikista 
pentueista. Näidenkin osuus on viime vuosina ollut laskussa. 
 
Tarkasteluaikana (2005-2012) vain kahdeksalla yhdistelmällä sukusiitosprosentti oli 0,0 % 
kuudesta polvesta laskettuna (2,0 % yhdistelmistä) ja vain yhdellä sukusiitos oli 0,0 % myös 
kymmenessä polvessa laskettuna (0,25 %). 2 % tai sen alle sukusiitosprosentti kuudessa 
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polvessa oli 57,7% kaikista yhdistelmistä tarkasteluaikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana jopa 
61,2 % yhdistelmistä on sukusiitos ollut 2 % tai sen alle. 
 
Kaavio: Englanninspringerspanielien sukusiitosprosenttien vuosittaiset keskiarvot vuosilta 2000-
2012 laskettuna kuuden ja kymmenen polven mukaan 
 

Sukusiitosprosenttien keskiarvot 2000-2012 (6 ja 10 polvessa)
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Vuonna 2004 tuotiin ennätysmäärä koiria ulkomailta Suomeen ja tämä onkin todennäköinen syy 
seuraavan vuoden (2005) sukusiitosprosenttien keskiarvon selvään laskuun. Vuoden 2004 
jälkeen tuonteja on ollut vuosittain keskimäärin 10-15 vuodessa. Tuonneista on sukusiitoksen 
kannalta ollut hyötyä maamme populaatioon. Tuontien käyttö on huomattavissa myös 
seuraavasta taulukosta, jossa näkyy vuosittain ulkomaisten urosten käytön osuus ja ulkomaisten 
narttujen käytön osuus rodussa. Vuonna 2005 osuus kasvoi hyvin selvästi 
ulkomaalaisten/tuotujen urosten osalta (vuonna 2004 tuotuja uroksia on voitu käyttää jo 
seuraavana vuonna täytettyään vuoden) ja vuonna 2006 oli kasvua selvästi myös nartuissa, kun 
voitiin käyttää jo suurempaa osaa vuonna 2004 tuoduista nartuista. Samanlaisia huippuvuosia 
ulkolaisten urosten käytössä ei ole tuon jälkeen ollut, vaan vuodesta 2007 alkaen on ulkolaisten 
urosten jälkeläisten osuus ollut keskimäärin 42%. Koko tarkasteluaikana (2005-2012) ulkolaisista 
uroksista on maassamme syntynyt 53% kaikista rekisteröidyistä pennuista. Ulkolaisista emoista 
syntyneiden osuus on 16%. Tarkasteluaikana niiden pentujen osuus kaikista, joilla on jompikumpi 
vanhemmista ulkolainen oli 67%. 
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Taulukko: Pentueet 2005-2012 ja ulkolaisten vanhempien osuus jalostuksessa. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä 
Pentueita yhteensä 49 55 55 50 51 46 45 42 412 
Pentuja yhteensä 319 326 347 304 335 297 277 275 2575 
Ulkolaisista uroksista 247 277 159 128 88 147 123 156 1346 
Ulkolaisista uroksista (%) 77 % 85 % 46 % 42 % 26 % 49 % 44 % 57 % 52 % 
Ulkolaisista nartuista 35 70 54 47 78 43 30 43 410 
Ulkolaisista nartuista (%) 11 % 21 % 16 % 15 % 23 % 14 % 11 % 16 % 16 % 
Pennut joilla vähintään 
toinen vanhemmista 
ulkolainen (%) 77 % 90 % 56 % 52 % 47 % 60 % 52 % 58 % 67 % 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
Lähde: 2) Lochindorb ESS Pedigree Database 

Lähde: 28) SKL – FKK ry / Sukusiitos (MMT Katariina Mäki, 14.12.2011) 

4.1.2 Jalostuspohja  
 
Taulukko: Jalostuspohja 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Per vuosi                     

- pentueet 42 45 46 51 50 55 55 49 61 47 

- jalostukseen käytetyt eri 
urokset 33 33 36 36 36 39 33 35 47 35 

- **jalostukseen käytetyt eri 
nartut** 42 43 45 51 49 55 55 49 61 47 

- isät/emät 0,79 0,77 0,80 0,71 0,73 0,71 0,60 0,71 0,77 0,74 

- tehollinen populaatio 
51 
(61%) 

52 
(58%) 

55 
(60%) 

60 
(59%) 

58 
(58%) 

65 
(59%) 

60 
(55%) 

58 
(59%) 

74 
(61%) 

56 
(60%) 

- uroksista käytetty 
jalostukseen 1 % 3 % 5 % 6 % 7 % 5 % 12 % 9 % 13 % 6 % 

- **nartuista käytetty 
jalostukseen** 0 % 1 % 4 % 9 % 18 % 17 % 23 % 16 % 23 % 17 % 

Per sukupolvi (4 vuotta)                     

- pentueet 184 192 202 211 209 220 212 197 178 151 

- jalostukseen käytetyt eri 
urokset 98 102 98 93 93 110 102 98 87 68 

- jalostukseen käytetyt eri 
nartut 144 158 166 166 159 156 153 142 132 116 

- isät/emät 0,68 0,65 0,59 0,56 0,58 0,71 0,67 0,69 0,66 0,59 

- tehollinen populaatio 
166 
(45%) 

178 
(46%) 

180 
(45%) 

175 
(41%) 

171 
(41%) 

183 
(42%) 

175 
(41%) 

165 
(42%) 

150 
(42%) 

125 
(41%) 

- uroksista käytetty 
jalostukseen 4 % 5 % 6 % 8 % 8 % 10 % 10 % 10 % 10 % 9 % 

- **nartuista käytetty 
jalostukseen** 4 % 8 % 12 % 16 % 18 % 20 % 20 % 21 % 23 % 23 % 
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Rodun tehollinen sukupolvittainen populaatiokoko vuonna 2012 oli 166. Tehollinen 
populaatiokoko on selvästi noussut 2000-luvun alusta ja käytännössä sen jälkeen, kun tuonnit ja 
ulkomaalaisten urosten käyttö lisääntyivät. Rodun tilan voi katsoa olevan kohtuullinen, koska 
turvalliseksi rodun teholliseksi populaatiokooksi katsotaan 100-200. Taulukossa suluissa oleva 
prosentti kertoo, että montako prosenttia sen hetken tehollinen populaatiokoko on maksimista eli 
tästä voidaan päätellä mikä osuus maksimista on hyödynnetty. 
On kuitenkin huomioitava, että rotu jakautuu kahteen eri linjaan (käyttö- ja näyttelylinja), joita ei 
keskenään juurikaan yhdistetä. Käyttölinjaisia rekisteröinneistä on noin 10%. Tämä tarkoittaa, että 
käyttölinjaisten populaatiokoko on huomattavasti pienempi kuin näyttelylinjaisten. 
 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus säilyy sitä paremmin mitä useampaa koiraa käytetään 
jalostukseen ja mitä tasaisempaa käyttö on jokaisella jalostuskoiralla. Yksittäisen uroksen 
jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10% kahden vuoden rekisteröintimäärästä eikä 5% neljän vuoden 
rekisteröintimäärästä. Toisessa polvessa yksittäisellä koiralla tulisi olla jälkeläisiä korkeintaan 10 
% suhteutettuna rodun yhden sukupolven rekisteröintimääriin. 
Rodun keskimääräinen sukupolven kesto on 3,7 vuotta. Viimeisen neljän vuoden aikana on 
rekisteröity rodussa 1183 pentua. Tarkoittaa, että koiran liikakäytöksi rodussa katsotaan, mikäli 
sen jälkeläismäärä ylittää 59 pentua. Toisessa polvessa koiralla katsotaan olevan liikaa 
jälkeläisiä, mikäli se on yli 118 pentua. Rodun liikakäytön raja on alentunut viime vuosina johtuen 
alentuneista rekisteröintimääristä.  
Jos huomioidaan, että käyttö- ja näyttelylinjaisia koiria ei pääsääntöisesti käytetä keskenään 
jalostukseen, niin tällä aikajaksolla rekisteröitiin rodussa 140 käyttölinjaista ja 1043 
näyttelylinjaista pentua. Tällöin koiran liikakäyttö käyttölinjaisilla on 7 pentua ja näyttelylinjaisilla 
52 pentua ja toisessa polvessa ei saisi olla käyttölinjaisilla enempää kuin 14 pentua ja 
näyttelylinjaisilla 104 pentua. 
 
Tehollinen koko ja perinnöllinen monimuotoisuus ovat sitä suurempia mitä lähempänä käytettyjen 
urosten määrä on käytettyjen narttujen määrää. Rodussa tämä suhde on ollut noin 0,7 (kun luku 1 
osoittaisi, että käytettyjä uroksia olisi yhtä monta kuin käytettyjä narttuja). Aivan viimeisinä 
vuosina tämä luku on osoittanut kasvua ja onkin parina viimeisenä vuonna ollut jo noin 0,8. 
 
Taulukko: Rodussa 30 eniten jalostukseen käytettyä urosta (1988-2012 syntyneille pentueille). 
Tähdellä (*) merkityt ovat käyttölinjaisia. Kahdella tähdellä (**) merkityt ovat tuontikoiria tai 
ulkomaalaisia koiria. 
 

Nimi Synt.  Pentueet Yht. 
2. 
polvessa 

Brigadoon New Generation Of York (**) 
(Ardencote Alexander – Skilleight Tangy) 1984 27 169 396 
Hippopotamus 
(Inu-Goya Mountain Crest – Springdale Life Style) 1989 18 109 230 
Springdale Huckleberryfinn  
(Windsongs Pralin – Springdale Dream Bait) 1983 16 102 176 
Streamside's Kingfisher (**) 
(Chaigmarsh Orchid – Salix Opera Mint) 1997 16 92 229 
Strathnaver Hells Angel (**) 
(Drakespur Different Strokes At Wadeson – Cleavehill 
Heaven Sent) 1999 15 87 97 
Flowerdreamer’s Boy 
(Adamant’s Chance – Ake) 1982 12 84 89 
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Inu-Goya Mountain Crest (**) 
(Cleavehill Johnnie Walker – Coorigil Limelight) 1983 14 82 134 
Adamant's Express Pride 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s Eye Appeal) 1995 11 77 37 
Of Skyway Gunpowder 
(Cleavehill Sweepstake – Mompesson Shine On) 1989 11 74 85 
Springdale Quick Master 
(Inu-Goya Antaeus – Inu-Goya Top Design) 1987 10 73 25 
Pygmalia’s Bobby-Mac-Gee (**) 
(Pygmalia’s Hilly-Billy – Pygmalia’s Tigerögat) 1983 12 72 95 
Barecho Young At Heart (**) 
(Goldmoore’s Call Me Spectacular – Barecho High 
Hopes) 2009 11 74 0 
Nobhill Upper Class Delight (**) 
(Willowbank’s Bolero – Nobhill Chance’s Delight) 1987 10 67 100 
Willowbank's Blueprint (**) 
(Snowspring Willowbank Brgee – Willowbank’s Am I 
Blue) 1988 11 66 82 
Ramninges Captain (*)(**) 
(Drumtarsey Dash – Deflons Cheeko) 1993 9 66 86 
Whisborne Devil In Disquise (**) 
(Inu-Goya Summer Blues – Melverly Uptown Girl) 1993 10 65 477 
Inu-Goya My Music (**) 
(Whisborne Devil In Disquise – Inu-Goya Proclamation) 1992 10 64 30 
Spring Creek's Belive It Or Not (**) 
(Hazelwoods Red Buccaneer – Saxdalen’s Lady 
Lafayette) 1992 10 64 58 
Mompesson Blinking Hell (**) 
(Mompesson Flash Back From Amichien – Mompesson 
Cher Delight) 1999 9 63 141 
Springdale New Trick 
(Streamside’s Kingfisher – Springdale Kind Of Dream) 1999 10 62 105 
Hightide's Man Of Fashion 
(Brigadoon New Generation Of York – Hightide’s It’s 
Like Magic) 1993 9 62 111 
Hightide's Best Vision 
(Mompesson Royal Exclusive – Sweetie-pie Uptown 
Girl) 1997 9 61 126 
Inu-Goya Antaeus (**) 
(Brigadoon New Generation Of York – Cleavehill 
National Velvet) 1986 10 60 288 
With Touch Late Date (**) 
(Chaigmarsh Orchid – With Touch Easter Sweets) 2005 9 60 48 
Adamant's Country Classic 
(Inu-Goya Mountain Crest – Adamant’s La Grande 
Dame) 1994 11 59 112 
Newmix Cosworth 
(Trimere Tribbiani – Mompesson Speculation) 2001 8 57 24 
Willowbank’s Bolero (**) 
(Telltale Author – Willowbank’s Largesse) 1982 9 55 311 
Kvistagrans Pride'N Joy (**) 
(Eastriding Versace – Formes Canis Geisha) 2005 9 55 24 
Adamant's Superman 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s Rose 1995 9 54 38 
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D’Amore) 
Shearwalk Of Shipden (**) 
(Shergar Of Shipden – Sniars Pineapple Poll) 1988 10 54 48 
 
Yllä olevassa taulukossa on merkitty harmaalla taustavärillä jalostuksen liikakäytön rajan ylittävät 
urokset, kun ei huomioida käyttö- ja näyttelylinjoja erikseen. Liikakäytön rajan ylittävät 24 urosta 
ovat tuottaneet kaikista 1988-2012 välillä syntyneistä pennuista 24%. 
Kun ottaa huomioon rodun käyttö- ja näyttelylinjat ja niiden jalostuspohjat, ylittää rajan myös 
kaikki ne urokset, joilla on 55 pentua tai yli sen. Näistä tämän rajan ylittävistä koirista voidaan 
ikänsä puolesta (alle 10v) katsovan olevan vielä jalostuskäytössä Barecho Young At Heart, With 
Touch Late Date ja Kvistagrans Pride ’N Joy. 
 
Osalla näistä paljon käytetyistä uroksista on kuitenkin rajallisesti toisessa polvessa jälkeläisiä. 
Osalla taas puhutaan selvästi liiallisesta määrästä toisen polven jälkeläisiä. 
 
Taulukko: Viimeisen 15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta. Kahdella 
tähdellä (**) merkityt ovat tuontikoiria tai ulkomaalaisia koiria. 
 
 Toisessa polvessa Yhteensä 
Uros Syntynyt Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 
Streamside's Kingfisher (**) 
(Chaigmarsh Orchid – Salix Opera Mint) 1997 44 229 16 92 
Strathnaver Hells Angel (**) 
(Drakespur Different Strokes At Wadeson – 
Cleavehill Heaven Sent) 1999 18 97 13 85 
Adamant's Express Pride 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s 
Eye Appeal) 1995 8 37 11 77 
Barecho Young At Heart (**) 
(Goldmoore’s Call Me Spectacular – Barecho 
High Hopes) 2009 0 0 11 74 
Mompesson Blinking Hell (**) 
(Mompesson Flash Back From Amichien – 
Mompesson Cher Delight) 1999 33 141 9 63 
Springdale New Trick 
(Streamside’s Kingfisher – Springdale Kind 
Of Dream) 1999 16 105 10 62 
Hightide's Best Vision 
(Mompesson Royal Exclusive – Sweetie-pie 
Uptown Girl) 1997 20 126 9 61 
With Touch Late Date (**) 
(Chaigmarsh Orchid – With Touch Easter 
Sweets) 2005 7 48 9 60 
Newmix Cosworth 
(Trimere Tribbiani – Mompesson 
Speculation) 2001 5 24 8 57 
Kvistagrans Pride'N Joy (**) 
(Eastriding Versace – Formes Canis Geisha) 2005 5 24 9 55 
Inu-Goya My Music (**) 
(Whisborne Devil In Disquise – Inu-Goya 
Proclamation) 1992 6 30 10 64 
Hightide’s Man Of Fashion 1993 21 111 9 62 
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(Brigadoon New Generation Of York – 
Hightide’s It’s Like Magic) 
Ideal Man Vom Springer-Clan (**) 
(Beautelle Razzle Dazzle – Beautelle Mistic 
Star) 2003 6 45 9 48 
Rindi’s Pablo Picasso (**) 
(Eastriding Versace – Rindi’s County 
Limerick) 2004 16 97 9 48 
Belimir’s Raffaello 
(Streamside’s Quest For Challenge – 
Belimir’s Miranda) 2005 13 84 8 47 
  
Kaikki nämä 15 eniten käytettyä urosta edustavat näyttelylinjaisia koiria. 17. käytetyin uros on 
Rytex Romio, joka edustaa käyttölinjaa (8 pentuetta, 46 pentua).  
Rodussa on 15 vuoden aikana käytetty yhteensä 49 eri urosta tuottamaan 50% rekisteröidyistä 
pennuista.  
 
Käyttölinjaisilla liikakäytön raja on huomattavasti alhaisempi johtuen huomattavasti pienemmästä 
rekisteröintimäärästä. Tässä listassa on yksi käyttölinjainen koira, joka ylittää laskennallisen rajan, 
mutta se ei ole enää jalostuskäytössä. 
Edellä olevan taulukon ulkopuolelta löytyy vielä uroksia, joiden jälkeläismäärät ovat suuret (yli 20) 
suhteessa käyttölinjaisten jalostuspohjaan ja jotka ikänsä puolesta voidaan katsoa olevan 
edelleen jalostuskäytössä. 
 
Taulukko: Käyttölinjaiset urokset, joilla yli 20 jälkeläistä ja voidaan ikänsä puolesta katsoa olevan 
edelleen jalostuskäytössä. Kahdella tähdellä (**) merkityt ovat tuontikoiria tai ulkomaalaisia koiria. 
 

Nimi Synt Pentueet Yht. 
2. 
polvessa 

Flying Mind’s Darwalla 
(Red Maple – Parbreck Tombstone) 2004 5 34 36 
Fågeljägarens Mallard (**) 
(Whitelope Liquorice of Gannowfell – Misty 
Sian) 2006 5 33 10 
Bivråkens Ryan (**) 
(Hattonswood Broc – Edwardiana Thriller) 2007 3 28 0 
Bivråkens Cracked Actor (**) 
(Birdrowe Shane – Swallowlaw Dove) 2003 5 27 8 
 
Edellä olevista taulukoista on pääteltävissä, että suuri osa eniten käytetyistä uroksista ovat 
tuonteja tai ulkomaalaisia koiria. 
 
Huomattavaa on se, että näiden käytetyimpien urosten välillä on sukulaisuussuhteita. 
Seuraavassa on mainittu joitakin sukulaisuussuhteista, mutta listan koirien välillä on muitakin 
yhteyksiä keskenään: 

o Brigadoon New Generation Of York on Hightide’s Man Of Fashionin ja Inu-Goya 
Antaeuksen isä 

o Inu-Goya Antaeus on Springdale Quick Masterin isä 
o Inu-Goya Mountain Crest on Hippopotamuksen ja Adamant’s Country Classicin 

isä 
o Streamside’s Kingfisher on Springdale New Trickin isä 
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o Streamside’s Kingfisher ja With Touch Late Date ovat velipuolia (sama isä) 
o Whisborne Devil In Disquise on Adamant’s Supermanin, Adamant’s Express 

Priden ja Inu-Goya My Musicin isä 
o Rindi’s Pablo Picasso ja Kvistagrans Pride’N Joy ovat velipuolia (sama isä) 
o Adamant’s Country Classic ja Adamant’s Gengis Khan ovat velipuolia (sama 

emä) 
Sen lisäksi, että rodusta löytyy liikakäytettyjä uroksia, on usea eniten listassa mainituista eniten 
käytetyistä uroksista toistensa kanssa läheistä sukua. Perinnöllinen monimuotoisuus säilyisi 
rodussa paremmin, mikäli jalostuskoirat olisivat keskenään eri sukuisia. 
 
Taulukko: Rodussa yleisimmät isoisät (1988-2012 välillä syntyneille pentueille). Tähdellä (*) 
merkityt ovat käyttölinjaisia. Kahdella tähdellä (**) merkityt ovat tuontikoiria tai ulkomaalaisia 
koiria. Taulukon kaikki koirat ylittävät suositusrajan 2. polven jälkeläisten määrässä. 
 

Nimi Synt.  Pentueet Yht. 
2. 
polvessa 

Brigadoon Traveller’s Dityrambix (**) 
(Brigadoon Reverie – Brigadoon Traveller’s Joy) 1978 2 16 527 
Whisborne Devil In Disquise (**) 
(Inu-Goya Summer Blues – Melverly Uptown Girl) 1993 11 66 477 
Inu-Goya Mountain Crest (**) 
(Cleavehill Johnnie Walker – Coorigil Limelight) 1983 14 82 433 
Brigadoon New Generation Of York (**) 
(Ardencote Alexander – Skilleight Tangy) 1984 27 169 396 
Willowbank’s Bolero (**) 
(Telltale Author – Willowbank’s Largesse) 1982 9 55 311 
Inu-Goya Antaeus (**) 
(Brigadoon New Generation Of York – Cleavehill 
National Velvet) 1986 10 60 288 
Pygmalia’s Prinz-Ottonell (**) 
(Zeb – Lossiedoon Lucky Chance) 1980 1 1 247 
Cairis Little-Big-Man (**) 
(Zeb – Cairistiona Av Simmatorp) 1982 7 44 241 
Hippopotamus 
(Inu-Goya Mountain Crest – Springdale Life Style) 1989 18 109 230 
Streamside's Kingfisher (**) 
(Chaigmarsh Orchid – Salix Opera Mint) 1997 16 92 229 
Springdale Huckleberryfinn  
(Windsongs Pralin – Springdale Dream Bait) 1983 16 102 176 
Strathnaver Barley Wine (**) 
(Bowswood Barley Corn – Dallowgill Wood Whych) 1991 7 36 159 
Eastriding Versace (**) 
(Elimvek Earthbound – Eastriding Aphrodite) 2000 4 10 151 
Mompesson Blinking Hell (**) 
(Mompesson Flash Back From Amichien – Mompesson 
Cher Delight) 1999 9 63 141 
Cleavehill Sweepstake (**) 
(Esholt Beaujolais– Whintonhill Dolly Mixture) 1981 6 37 132 
Wongan Kadenza (**) 
(Azucroft On The Prowl – Wongan Amazing Grace) 2003 3 27 131 
Rwyn Pick-up 
(Cairis Little-Big-Man – Hightide’s Donnetta) 1983 7 39 127 
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Sweetie-pie SinbadTheSailor (**) 
(Hightide’s Reminder Man – Sweetie-pie Emmanuelle) 2000 7 39 127 
Hightide's Best Vision 
(Mompesson Royal Exclusive – Sweetie-pie Uptown 
Girl) 1997 9 61 126 
Trimere Tribbiani (**) 
(Shipden Chuckberry – Aurorsky Gemini At Trimere) 1999 5 23 125 
Whisborne Angus Og (**) 
(Nimblewhit Flower Power – Adamant’s Special Colours) 1998 2 16 121 
Mompesson Sky View (**) 
(Clanach Crown Destiny - Mompesson Sweet And 
Smart) 1999 3 20 118 
Adamant's Country Classic 
(Inu-Goya Mountain Crest – Adamant’s La Grande 
Dame) 1994 11 59 112 
Hightide's Man Of Fashion 
(Brigadoon New Generation Of York – Hightide’s It’s 
Like Magic) 1993 9 62 111 
Springdale New Trick 
(Streamside’s Kingfisher – Springdale Kind Of Dream) 1999 10 62 105 
 
Huomattavaa on, että alempana listalla olevien urosten jälkeläisiä on edelleen aktiivisessa 
jalostusiässä ja näiden koirien osalta toisen polven jälkeläisten määrä voi vielä kasvaa. Listassa 
tulee myös huomioida, että useat isoisät ovat läheistä sukua keskenään. 
Listalla olevat ovat kaikki näyttelylinjaisia ja jokaisen näiden isoisän jälkeläismäärät toisessa 
polvessa ylittävät toisessa polvessa olevien liikakäytön rajan. 

 
Käyttölinjaisissa yleisimmät isoisät ovat: 

o Ramninges Captain 86 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Rytex Romio  82 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Drumtarsey Dash 74 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Birdrowe Shane 64 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Rytex Rod  49 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Leawyn Dyke 45 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Red Maple  45 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Flying Mind’s Darwalla 36 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Hazelhen Moritz 36 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Quarrybrae Smut 33 jälkeläistä toisessa polvessa 
o Snow Wood Sunrise 32 jälkeläistä toisessa polvessa 

 
  Suhteessa käyttölinjaisten populaatioon ja siihen, ettei käyttö- ja näyttelylinjoja käytetä 

keskenään, ylittävät nämä kaikki koirat reilusti suositellun toisen polven jälkeläismäärän. Listaan 
on otettu mukaan vain ne, joilla on yli 30 jälkeläistä toisessa polvessa. Käyttölinjaisilla liikakäytön 
raja on 14 pentua. 
. 
Maassamme syntyneistä uroksista käytetään jalostukseen keskimäärin vain 9 % kun loput yli 90 
% jäävät käyttämättä. Tutkituista vähintään C-lonkat ja terveet silmät omaavista uroksista, 
käytetään jalostukseen suurempaa osaa, mutta niistäkin vain 29 % päätyy jalostusuroksiksi 
(vuosina 2001-2010 rekisteröidyistä 367 tutkitusta uroksesta jalostukseen käytetty 108 eri koiraa). 
Tämä tarkoittaa, että suurin osa urosten geeniyhdistelmistä menee hukkaan. Käytössämme on 
laaja kotimainen materiaali, mutta sitä tulisi hyödyntää tehokkaammin. 
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Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
 
Vuosien 1990–2012 välillä syntyneistä nartuista jalostukseen on käytetty 571 yksilöä. Niillä on 
keskimäärin 1,6 pentuetta. Tällä välillä rekisteröidyistä nartuista suurin pentuemäärä on ollut kuusi 
pentuetta, mutta vain yhdellä nartulla.  
 
Taulukko: Eniten käytetyt nartut eli vuoden 1990 jälkeen syntyneet nartut, joilla vähintään 25 
jälkeläistä (kahdella tähdellä merkityt ovat tuontikoiria tai ulkomaalaisia narttuja, yhdellä tähdellä 
merkityt käyttölinjaisia).  
 
Koira Jälkeläiset Pentueet 
Adamant’s Dancing Queen 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s Rose D’Amore) 44 5 
Adamant’s Rose D’Amore 
(Hippopotamus – Adamant’s Eye Appeal) 41 5 
Hightide’s Goodwill Girl 
(Hightide’s Alexander – Hightide’s Querida) 38 6 
Arctic Hill Emma (*) 
(Rytex Romio – Snow Wood Golden Eye) 33 4 
Sweetie-pie Buona Sera 
(Whisborne Devil In Disquise – Sweetie-pie Quiereme Mucho) 33 4 
Sweetie-pie Adios Muchachos 
(Sweetie-pie Sinbadthesailor – Sweetie-pie Quiereme Mucho) 31 4 
Sweetie-pie Uptown Girl 
(Brigadoon New Generation Of York – Hightide’s Amanda) 31 4 
Sweetie-pie Quiereme Mucho 
(Strathnaver Barley Wine – Hightide’s Amanda) 31 4 
Springrain Eveliina 
(Heathpond’s Littlelord – Amazongirl) 29 4 
Marmade Déjà Vu 
(Of Skyway Rainmaker – Hightide’s Kindly Yours) 28 4 
Adamant’s Summer Fantasy 
(Whisborne Angus Og – Adamant’s Estee Lauder) 27 5 
Adamant’s Estee Lauder 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s Eye Appeal) 27 5 
Stardom Show Stopper (**) 
(Mompesson Prince Charming – Stardom Ask Me Why) 27 3 
Springrain Vilma 
(Adamant’s Country Classic – Springrain Eveliina) 26 4 
Adamant’s Pretty Betty 
(Salilyn’s Midnight Sun – Havisamanda) 25 5 
Sweetie-pie Bella Ciao 
(Sweetie-pie Sinbadthesailor – Sweetie-pie I Have A Dream) 25 3 
Snow Wood Queen Of Night (*) 
(Rytex Romio – Snow Wood Willow-Grouse) 25 3 
 
Edellisten lisäksi 5 pentuetta on teetetty seuraavilla 1990 jälkeen syntyneillä nartuilla: 

o Engwell’s Dirty Tricks (24 pentua) 
o Hightide’s Ocean Mist (24 pentua) 
o Hightide’s Ipanema Girl (20 pentua) 
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  Taulukko: Viimeisen 10-15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua. Tähdellä 

(*) merkityt ovat käyttölinjaisia. Kahdella tähdellä (**) merkityt ovat tuontikoiria tai ulkomaalaisia 
koiria.  

 
 Toisessa polvessa Yhteensä 
Narttu Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 
Adamant’s Dancing Queen 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s 
Rose D’Amore) 12 62 5 44 
Hightide’s Goodwill Girl 
(Hightide’s Alexander – Hightide’s Querida) 13 75 6 38 
Sweetie-pie Buona Sera 
(Whisborne Devil In Disquise – Sweetie-pie 
Quiereme Mucho) 12 80 4 33 
Arctic Hill Emma (*) 
(Rytex Romio – Snow Wood Golden Eye) 3 25 4 33 
Sweetie-pie Adios Muchachos 
(Sweetie-pie Sinbadthesailor – Sweetie-pie 
Quiereme Mucho) 5 17 4 31 
Marmade Déjà Vu 
(Of Skyway Rainmaker – Hightide’s Kindly 
Yours) 7 24 4 28 
Adamant’s Estee Lauder 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s 
Eye Appeal) 21 123 5 27 
Stardom Show Stopper (**) 
(Mompesson Prince Charming – Stardom Ask 
Me Why) 1 9 3 27 
Adamant’s Summer Fantasy 
(Whisborne Angus Og – Adamant’s Estee 
Lauder) 17 110 5 27 
Springrain Vilma 
(Adamant’s Country Classic – Springrain 
Eveliina) 4 27 4 26 
Sweetie-pie Bella Ciao 
(Sweetie-pie Sinbadthesailor – Sweetie-pie I 
Have A Dream) 14 71 3 25 
Snow Wood Queen Of Night (*) 
(Rytex Romio – Snow Wood Willow-Grouse) 0 0 3 25 
Winton Purple Haze (**) 
(Barecho Zimply Zuper – Trollängens My 
Carnation) 0 0 2 24 
Sweetie-pie Angelique 
(Sweetie-pie Sinbadthesailor – Sweetie-pie 
Quiereme Mucho) 0 0 3 24 
Hayzehill’s Future Hope 
(Rindi’s Michelangelo – Engwell’s Ruby 
Hayze) 2 17 3 24 

 
Käytetyimpien narttujen välillä on melko huomattavasti sukulaisuussuhteita. Joukossa on useita 
puolisisaruksia ja samoin käytetyimpien narttujen joukosta löytyy useita tytär-äiti pareja: 
Adamant's Dancing Queen / Adamant's Rose D'Amore 
Adamant's Summer Fantasy / Adamant's Estee Lauder 
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Sweetie-pie Adios Muchachos / Sweetie-pie Quiereme Mucho 
Sweetie-pie Buona Sera / Sweetie-pie Quiereme Mucho 
Sweetie-pie Angelique / Sweetie-pie Quiereme Mucho 
Springrain Vilma / Springrain Eveliina 
 
Taulukko: Rodussa yleisimmät isoäidit (1988-2012 välillä syntyneille pentueille). Tähdellä (*) 
merkityt ovat käyttölinjaisia. Kahdella tähdellä (**) merkityt ovat tuontikoiria tai ulkomaalaisia 
koiria. Taulukon kaikki koirat ylittävät suositusrajan 2. polven jälkeläisten määrässä. 
 
Nimi Synt.  Pentueet Yht. 2. polvessa 
Springdale Dream Bait  
(Salilyns Viewpoint – Adamant’s Living Dream) 1982 1 6 183 
Adamant’s Eye Appeal 
(Inu-Goya Antaeus – Adamant’s Touch Of Chance) 1987 4 16 170 
Hightide’s Witcherie 
(Willowbank’s Bolero – Hightide’s Odile) 1985 3 23 166 
Sweetie-pie Uptown Girl 
(Brigadoon New Generation Of York – Hightide’s 
Amanda) 1986 4 31 146 
Springdale Life Style 
(Rwyn Pick-Up – Adamant’s Living Dream) 1985 3 13 136 
Adamant’s Estee Lauder 
(Whisborne Devil In Disquise – Adamant’s Eye Appeal) 1995 5 27 123 
Hightide’s Amanda 
(Brigadoon Traveller’s Dityrambix – Hightide’s Witcherie) 1987 5 29 120 
Adamant’s La Grande Dame 
(Nobhill Upper Class Delight – Adamant’s Madam De 
Luce) 1990 3 17 119 
Hightide’s Donna Deana 
(Brigadoon Traveller’s Dityrambix – Hightide’s Witcherie) 1988 5 32 115 
Adamant’s Rose D’Amore 
(Hippopotamus – Adamant’s Eye Appeal) 1993 5 41 113 
Sweetie-pie Quiereme Mucho 
(Strathnaver Barley Wine – Hightide’s Amanda) 1992 4 31 111 
Adamant’s Summer Fantasy 
(Whisborne Angus Og – Adamant’s Estee Lauder) 1999 5 27 110 
Whisborne Witches Brew (**) 
(Inu-Goya Summer Blues – Melverly Uptown Girl) 1988 4 27 108 
 
Edellisistä taulukoista on nähtävissä, että eniten jalostukseen käytetään nartuista suomalaisia 
kasvatteja eli tuontien vaikutus jalostusnarttuina ei ole niin suuri mitä se on uroksissa. Myöskään 
yleisimpinä isoäiteinä ei tuontien osuus ole niin vahva mitä uroksissa. 
 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
 
Vuosien 2005–2012 aikana Suomessa rekisteröitiin yhteensä 393 pentuetta, joissa 2483 pentua. 
Pennuista 1325 eli 53 % on tuontien tai ulkomaalaisten urosten jälkeläisiä. Jos tarkastellaan 
tilannetta neljän viimeisen vuoden ajalta (2009–2012), on pennuista 504 eli 43 % tuontien tai 
ulkomaalaisten urosten jälkeläisiä, eli kotimaisten urosten käytön osuus on viime vuosina 
kasvanut. Kotimaisten narttujen osuus jalostusnartuista on 85 %, mutta pentueista 63 % on 
sellaisia, joissa vähintään toinen vanhemmista on tuonti tai ulkomaalainen koira. 
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Taulukko: Ulkomaalaisten vanhempien / tuontivanhempien osuudet vuosina 2005–2012 aikana 
rekisteröidyistä pentueista. 
 
 pentuetta pentueista 
Ulkolaisista nartuista 59 15,1 % 
Ulkolaisista uroksista 209 53,3 % 
Molemmat vanhemmat ulkolaisia 23 5,9 % 
Toinen vanhemmista ulkolainen 222 56,6 % 
Vähintään toinen vanhemmista ulkolainen 245 62,5 % 
 
Näistä taulukoista voidaan tehdä johtopäätös, että tuontiurosten ja ulkomaalaisten urosten käyttöä 
suositaan eikä tässä ole viime vuosina tapahtunut suurta muutosta. Käytössä olevaa kotimaista 
materiaalia tulisi hyödyntää tehokkaammin. 
 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa  
 
Viime vuosien aikana Suomeen on tuotu vuosittain noin 10-15 rodun yksilöä ulkomailta. Uroksia 
ja narttuja tuodaan liki yhtä paljon ja selvästi eniten koiria tuodaan Ruotsista. Yleisiä ovat tuonnit 
myös Iso-Britanniasta, Norjasta ja Virosta. Kennelliiton jalostuskannan mukaan ensimmäiset 
tuonnit Suomeen tulivat vuonna 1963, yksi Ruotsista ja yksi Iso-Britanniasta. 
 
Viimeisen viiden vuoden aikana tehtyjen tuontien lähisukulaisuussuhteet on kuvattuna liitteessä 2: 
”Tuontien sukulaisuussuhteet”. Vuosien 2008-2012 aikana maahan tuotiin 66 koiraa ulkomailta. 
Näistä täyssisaruksia toisen samalla aikavälillä tuodun tuonnin kanssa oli 12 koiraa eli 18% ja 
vähintään puolisisaruksia toisen samalla aikavälillä tuodun tuonnin kanssa oli 36 koiraa eli 55%. 
Eli vaikka maahamme on tuotu viimeisten vuosien aikana suhteellisen paljon koiria, on niistä osa 
hyvin läheistä sukua keskenään.  
12 tuonnilla (18%) vähintään toinen vanhemmista on suomalaiskasvatti ja 18 tuonnin (27%) isää 
on itseään käytetty Suomessa jalostukseen eli näillä koirilla on sukujuuria ennestään jo 
Suomessa.   
Sukusiitoksen pienentämiseksi saavutettaisiin todennäköisesti tuonneista suurempi hyöty, mikäli 
maahan tuotaisiin toisilleen vähemmän sukua olevia koiria. 
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Taulukko: Tuonnit Suomeen vuosien 1963-2012 aikana 
 
  Kpl %     
Urokset 161 51 %    
Nartut 152 49 %    
Yhteensä 313 tuontia    
       
  Kpl % Viimeisin Ensimmäinen 
Ruotsi 163 53 % 2012 1963 
Norja 34 11 % 2011 1980 
Tanska 4 1 % 2007 1985 
Viro 21 7 % 2012 2004 
Iso-Britannia 63 20 % 2012 1963 
Yhdysvallat 17 6 % 1997 1974 
Australia 2 1 % 2004 2003 
Saksa 3 1 % 2008 2001 
Espanja 1 0 % 2006 2006 
Kanada 1 0 % 1992 1992 
Puola 3 1 % 2011 2002 
Ranska 1 0 % 1993 1993 
 
Rodun alkuperämaassa Iso-Britanniassa englanninspringerspanieli on yksi suosituimmista 
roduista ja siellä rekisteröidään nykypäivänä vuosittain noin 12000-13000 
englanninspringerspanielia. Viidennes kaikista tuonneista maahamme on tuotu Iso-Britanniasta. 
Vuonna 2012 Iso-Britanniassa rekisteröitiin 12883 englanninspringerspanielia, mikä on yli tuhat 
yksilöä vähemmän mitä vielä vuotta aiemmin. Rekisteröinnit alkuperämaassa ovat viimeisimmät 
vuodet olleet laskusuunnassa kuten Skandinaviassakin. 
 
Yhdysvalloissa American Kennel Club rekisteröi vuosittain noin 8000 englanninspringerspanielia. 
Tulee kuitenkin huomioida, että Yhdysvalloissa ei ole pakollista eikä edes tapana rekisteröidä 
kaikkia pentuja pentueesta tai ei ainakaan samanaikaisesti (ns. lemmikkitasoiset pennut 
rekisteröidään vasta kun ne on steriloitu). Tästä syystä tuo esitetty rekisteröintimäärä ei pitäne 
paikkansa rodun osalta Yhdysvalloissa, vaan todellisuudessa englanninspringerspanieleita 
syntynee siellä paljon enemmän, mutta kaikkia ei rekisteröidä. Rotua kasvatetaan siis melko 
suuressa mittakaavassa Yhdysvalloissa, mutta viimeisimpien vuosien aikana Yhdysvalloista ei ole 
tullut maahamme lainkaan tuonteja johtuen todennäköisesti paljolti ulkoisista eroavaisuuksista 
eurooppalaisten ja amerikkalaisten linjojen kesken. Kaikista tuonneista Suomeen noin 6% on 
tuotu Yhdysvalloista (viimeisin vuonna 1997). Suomesta ja muualta Skandinaviasta on viimeisten 
vuosien aikana kuitenkin viety muutamia koiria sekä pakastespermaa Yhdysvaltoihin ja 
Kanadaan. 
 
Kanadassa rekisteröidään vuosittain noin 800-1000 englanninspringerspanielia. Kanadasta 
Suomeen on tuotu yksi koira vuonna 1992.  
 
Ruotsissa rodun rekisteröintimäärät ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa. Vuonna 2011 
rekisteröitiin vain 45% vuonna 2003 rekisteröidystä määrästä ja vuonna 2011 rotua rekisteröitiin 
siellä enää vain 565 yksilöä. Aiemmin Ruotsissa on rekisteröity noin kolme kertaa enemmän 
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englanninspringerspanieleita mitä Suomessa, mutta enää se on vain noin puolet enemmän. Syy 
rekisteröintien näin suureen pudotukseen ei ole tiedossa. Suurin osa tuonneista Suomeen on 
tuotu Ruotsista ja tämä selittynee läheisestä sijainnista ja hyvistä kulkuyhteyksistä sekä rodun 
hyvästä tasosta ja Suomea suuremmasta kannasta. 
 
Vielä 1990-luvulla Australiassa rekisteröitiin vuosittain noin 500-550 englanninspringerspanielia 
vuosittain, mutta mm. voimaantullut typistämiskielto on siellä vaikuttanut rodun rekisteröintimääriin 
ja nykyään rekisteröintejä on noin 250-300 eli vähemmän mitä Suomessa. Australiasta on tuotu 
Suomeen kaksi tuontia, mutta Ruotsiin Australiasta tuonteja on enemmän. Tuonteja hankaloittaa 
tietenkin pitkä välimatka ja sen tuomat suuret kustannukset. Vientejä Suomesta Australiaan ei 
liene lainkaan, mutta yksi jalostusuros on asunut jonkin aikaa Australiassa ja ainakin yhdestä on 
viety Australiaan pakastespermaa ja molemmilla on siellä myös jälkeläisiä.  
 
Norjassa englanninspringerspanieleita rekisteröidään vuosittain noin 200 yksilöä. Suomen 
tuonneista noin kymmenesosa on Norjasta.  
 
Saksassa rotua on rekisteröidään vuosittain noin 200 yksilöä. Suomeen tuonteja Saksasta on 
kuitenkin vain kolme. Saksaan on puolestaan tuotu koiria mm. Ruotsista, Suomesta ja Iso-
Britanniasta. 
 
Virossa on vuoden 2011 loppuun mennessä rekisteröity vain 176 englanninspringerspanielia. 
Ensimmäinen tuonti Viroon tuotiin Suomesta vuonna 1998 ja ensimmäinen 
englanninspringerspanielipentue syntyi Virossa vuonna 2001. Rodun kasvatus on siis 
huomattavasti vähäisempää Virossa kuin Suomessa. Suuri osa tuonneista Viroon on Suomesta, 
joten virolainen kasvatustyö pohjautuu pitkälti samoihin linjoihin mitä Suomessa rotu pohjautuu. 
Ensimmäinen tuonti Virosta Suomeen oli vuonna 2004. Suomeen Virosta on tuotu historian 
aikana yhteensä 21 englanninspringerspanielia, joka on suhteellisen paljon verrattuna rodun 
rekisteröintimäärään Virossa (Virosta on tuotu Suomeen siis 21% koko kannasta). Syynä tähän 
lienee läheinen sijainti, hyvät kulkuyhteydet sekä mahdollisesti alhaisempi pennun hinta. Usein 
myös astutusmaksuna otetaan ns. astutuspentu Suomeen. 

 
Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 

Lähde: 3) SKK / Svenska Kennel Klubben 
Lähde: 4) AKC / American Kennel Club 

Lähde: 5) EKL / Eesti Kennelliit / koirarekisteri 
Lähde: 6) VDH / Verband für das Deutsche Hundewesen 

Lähde: 7) The Kennel Club / Registrations 
Lähde: 8) Svenska Kennelklubbens Rasdata 

Lähde: 9) ANKC / Australian National Kennel Council 
Lähde: 10) CKC / Canadian Kennel Club 

Lähde: 25) NKK / Norsk Kennel Klub 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta  
 
  Rodussa on rekisteröintimäärissä havaittavissa laskusuuntaa. Rodun rekisteröintimäärät ovat 

kuitenkin vielä kohtuullisen hyvät siihen, että pystytään ylläpitämään riittävää jalostuspohjaa ja 
tätä tukee vielä vuosittain useat tuonnit. Tuontien osalta on kuitenkin huomattava, että melko 
merkittävä osa niistä on keskenään sukua tai niillä on muuta lähisukua jo maassamme.  Rodun 
tila on kohtuullinen eli tehollinen populaatiokoko on turvallinen. 
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  Suomen kannalta rotua kasvattavista maista tärkeimmät ovat Ruotsi, Norja, Viro ja Iso-Britannia, 

koska niistä tuodaan eniten rotua maahan. Näistä Iso-Britanniassa rotua rekisteröidään selvästi 
eniten. Ruotsissa rodun rekisteröintimäärät ovat olleet erityisen suuressa laskussa, vaikka 
edelleen siellä rekisteröidään puolet enemmän rotua kuin Suomessa. Norjassa rotua 
rekisteröidään noin 2/3 siitä, mitä Suomessa ja Virossa taas selvästi vähemmän. Virossa rodun 
kanta on pitkälti sama mitä Suomessa ja samoin Ruotsissa ja Norjassa on hyvin paljon samoja 
sukulinjoja käytössä. Kuitenkin Suomeen on vielä pystytty tuomaan ja tuotu koiria uusistakin 
linjoista, vaikkakin tuonteja on tehty myös hyvin paljon sellaisista linjoista, jotka eivät varsinaisesti 
tuo mitään uutta sukulinjaa maahamme. 

 
  Sekä urosten ja narttujen jalostukseenkäyttöikä on pysynyt suhteellisen samassa. 

Sukusiitosasteet eivät ole liian korkeita (v. 2005-2012 kuudesta polvesta laskettuna on 2,4 % ja 
kymmenestä polvesta 10,1 %) ja ne ovat viime vuosina laskeneet johtuen 2000-luvulla 
kasvaneista tuontien määristä.  

 
  Rodun tehollinen populaatiokoko on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut korkeimmillaan 

vuonna 2007, jolloin 2000-luvun alkupuolella tehdyt tuonnit olivat kovimmassa käytössä. 
Alimmillaan tehollinen koko oli tarkasteluvälillä vuonna 2003. Populaatiokoko on viimeiset vuodet 
ollut noin 165-180. Vuonna 2012 se oli 12 pienempi mitä vuonna 2011 ja viimeiset kolme vuotta 
se on ollut noin 45% maksimista. 
On kuitenkin huomioitava, että jalostuskoirien lukumääriin perustuvat tehollisen koot ovat arvioita 
(Koiranet) ja kaavassa ei ole pystytty ottamaan huomioon jalostuskoirien epätasaisia 
jälkeläismääriä eikä keskinäisiä sukulaisuuksia, joten luku on jopa kymmenkertainen yliarvio 
todellisesta tilanteesta. Sen kehittymissuunta on kuitenkin tärkeä.  

 

 
 
 Rodun uroksista ja nartuista käytetään varsin pientä osaa jalostukseen. Jalostukseen tulisikin 

käyttää entistä enemmän eri yksilöitä. Huomioitavaa on myös se, että eniten jalostukseen 
käytettyjen koirien sukulaisuussuhteet ovat melko korkeita ja tämä näkyy siinä, että yleisimpien 
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isovanhempien listoilla on suositellun rajan ylittäviä uroksia ja narttuja. Samoja yhdistelmiä 
rodussa kuitenkin toistetaan todella harvoin. Tämä aiheuttaa sen, että kannasta tulee vähitellen 
enemmän ja enemmän toisilleen läheistä sukua ja jatkossa jalostaminen vaikeutuu, mikäli 
sukusiitosprosentit halutaan pitää samalla suhteellisen alhaisella tasolla. 

 
  Rodussa on vain muutama vielä ikänsä puolesta jalostuskäyttöön soveltuva liikakäytetty uros. 

Huomioitava kuitenkin on, että yksi näistä jo liikakäytetyistä uroksista on itse vasta alle 4-vuotias 
eikä sillä ole yhtään toisen polven jälkeläisiä. Sitä on siis liikakäytetty jo varsin nuorella iällä. 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet  

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta  

Rotumääritelmän yleisvaikutelmassa kuvataan rotua sopusuhtaiseksi, tiivisrakenteiseksi, 
vahvaksi, iloiseksi ja toiminnalliseksi. Käyttäytymistä ja luonnetta kuvataan ystävälliseksi, 
luonteeltaan iloiseksi ja miellyttämishaluiseksi. Arkuus ja aggressiivisuus eivät ole hyväksyttäviä.  

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin  
 

Englanninspringerspanieli on rotuna ollut mukana useissa ulkomaalaisissa koirien 
luonneominaisuuksia käsittelevissä tutkimuksissa. Rodun runsaslukuisuudesta johtuen 
materiaalia on ollut helposti saatavissa. Eri maiden tutkimustulokset eivät kuitenkaan aina ole 
antaneet yhdenmukaisia tuloksia. Tämä ei rodun harrastajia yllätä; onhan rotu pitkään eriytynyt 
neljään päälinjaan: emämaan näyttely- ja metsästyslinjat sekä pohjoisamerikkalaiset näyttely- ja 
metsästyslinjat. 
 
Pohjoismaissa, jonne vuosikymmenten ajan on tuotu rodun edustajia sekä Euroopasta että 
Pohjois-Amerikasta, on kasvattajien ja harrastajien kokemuksen mukaan havaittu selvästi 
enemmän aggressiivista käytöstä nimenomaan pohjoisamerikkalaisissa näyttelylinjoissa kuin 
brittitaustaisissa koirissa. Yhdysvaltalaiset tutkimustulokset vahvistavat tätä käsitystä. Esimerkiksi 
Hart & Hartin vuonna 1985 valmistunut kyselytutkimus, joka sisälsi yhteensä 56 rotua, kertoo 
englanninspringerspanieleista muun muassa seuraavaa: 
- Erittäin korkea koulutettavuus 
- Korkea reaktiivisuus (= lasten näykkiminen, yleinen aktiivisuus, huomionhakuisuus, 

innostuneisuus, haukkuminen) 
- Keskinkertainen aggressiivisuus (vahtiominaisuudet, suhtautuminen toisiin koiriin, dominanssi 

omistajaa kohtaan) 
 
Sen sijaan brittitutkimus vuodelta 1996 (Bradshaw & al) luettelee rodulle tyypillisiksi 
ominaisuuksiksi muun muassa keskinkertaisen reaktiivisuuden ja alhaisen aggressiivisuuden. 
 
Eroja voitaneen selittää maiden kulttuurieroilla: Yhdysvalloissa näyttelypiireissä suositaan 
näyttäviä koiria jotka omaavat luontaista dominanssia ja itsevarmuutta. Nämä sinällään hyvät 
ominaisuudet voivat liiallisena annosteltuina kääntyä itseään vastaan ongelmakäytösten 
muodossa. Brittein saarilla vaalitaan oikeaa rotutyyppiä ja voiton voi viedä tuomarin mielestä 
tyypiltään oikeampi, esiintymisen vaikuttamatta asiaan niin suuressa mittakaavassa kuin Atlantin 
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takana. Tästä johtuen kasvattajien prioriteettina ei ole ollut jalostaa liioitellun itsevarmoja ja 
reaktiivisia koiria. 
 
Myös metsästyskulttuurissa on eroja: Brittein saarilla spanielimetsästys suoritetaan seurueissa, 
joihin tavallisesti kuuluu useampi metsästäjä koirineen. Mukana voi olla spanieleiden lisäksi myös 
noutajia (spanielit keskittyvät riistan etsimiseen ja ylösajoon noutajien suorittaessa alasammutun 
riistan noudon). Tästä syystä koiriltakin vaaditaan sosiaalisuutta, hyvää hermorakennetta ja 
joustavuutta, mitkä kaikki ovat myös niitä ominaisuuksia jotka tekevät koirasta helpon käsitellä 
kotioloissa. 
 
Pohjois-Amerikassa sen sijaan metsästys tapahtuu laajemmilla alueilla, toisinaan ratsailta, eikä 
mukana kulje suurta seuruetta ihmisiä ja koiria. Koirien ei siten tarvitse välttämättä olla järin 
sosiaalisia, sen sijaan niiden täytyy olla jonkin verran kovempia ja kestävämpiä, mikä omalta 
osalta muokkaa luonnetta ja käytöstä ”vaikeampaan” suuntaan. 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai 
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus  

 
  PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien 

testausta ja/tai kuvausta.  
 

 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  
Ruotsissa on pitkään kiinnitetty huomiota koirien luonteisiin ja koirien periytyviä luonteenpiirteitä 
on kartoitettu MH-kuvausten avulla. Rotuyhdistys Springerklubben toteutti kyselyn johon vastasi 
46 springerin omistajaa. Kyselyssä pyydettiin harrastajia merkitsemään MH-
kuvauskaavakkeeseen ne luonteenpiirteet joita pitävät rotumääritelmän mukaisina sekä 
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ylösajavalle ja noutavalle lintukoiralle tärkeinä. Näitä tuloksia verrattiin itse luonnekuvauksista 
saatuihin tuloksiin (569 kpl). 
Springerklubbenin tutkimuksen mukaan omistajat pitävät tärkeinä kontaktin ottamista vieraaseen 
ihmiseen, leikkihalua ja – tyyliä (ote lelusta, leikin aloittamisen nopeus, taistelutahto, 
periksiantamattomuus, halu leikkiä vieraan ihmisen kanssa), kykyä kontrolloida tilanne ja 
rohkeutta sekä uteliaisuutta mennä tutkimaan outoa / pelottavaa kohdetta (aaveet, etäleikki, 
räminälaite, haalari) laukausvarmuutta ja yleensä vähäistä reagointia kovaan ääneen 
(räminälaite) sekä nopeaa palautumista säikähdyksestä (räminälaite, haalari). 
 
Harrastajien ihanneluonteenpiirteet myötäilevät rodusta piirrettyä luonneprofiilia, kuitenkin niin, 
että haluttuja ominaisuuksia (esimerkiksi leikkihalu) on koirissa keskimäärin selvästi vähemmän ja 
vastaavasti ei-toivottuja ominaisuuksia (esimerkiksi pelot) enemmän. Rodun ominaisuudet eivät 
siis tämän tutkimuksen mukaan täysin vastaa harrastajien toivomuksia ja tarpeita. Ulkomailla 
tehdyistä tutkimuksista Ruotsin tilastot ovat selvästi vertailukelpoisimpia Suomen kanssa, koska 
maiden koirakanta on jo pitkältä ajalta samoista sukulinjoista polveutuvaa ja jalostusmateriaalin 
vaihtoa tapahtuu edelleen runsaasti maiden välillä. Lisäksi harrastustoiminta, metsästyskulttuuri ja 
yleinen koiranpito ovat pääsääntöisesti samantyyppistä molemmissa maissa joten myös ihmisten 
odotusten voidaan olettaa olevan koirien suhteen samansuuntaiset. 
 
Suomessa luonnekuvauksia on Springerspanielit ry:n toimesta tehty vuodesta 2006 virallisten, 
Ruotsissa koulutuksen saaneiden luonnekuvaajien ja täällä koulutettujen toimitsijoiden voimin. 
Englanninspringerspanieleita on jalostuskannan mukaan testattu 52, mutta todellisuudessa luku 
on korkeampi, koska aiemmin ei MH-luonnekuvauksia merkitty Kennelliiton tietoihin. Arviolta 
rodussa on MH-luonnekuvattuja noin 120 koiraa, joista viisi on keskeytetty (ohjaajan 
keskeyttämänä kolme). Keskeytykset ovat johtuneet mm. voimakkaasta pelkoreaktiosta ja koiran 
tottelemattomuudesta. Vuosittain on siis MH-luonnekuvattu rodussa noin 17 yksilöä, joka vastaa 
aikavälillä 2006-2012 noin 5,5% rekisteröidyistä koirista. Osallistumisprosentti MH-
luonnekuvausten osalta saattaisi nousta, mikäli niitä järjestettäisi enemmän. 
 
Suomen MH-kuvaustulokset ovat melko lailla yhteneviä Ruotsin rodun keskiverron kanssa. 
Eroavaisuuksia löytyy etenkin käytöksessä etäleikkijällä (koirat eivät irtoa ja/tai leiki) ja aaveilla 
(pelkoreaktiot, tarvitsevat ohjaajan apua kontaktinotossa). Osasyynä käytöksessä voi olla opitut 
tavat. Vaikka Ruotsin harrastustoiminta suurelta osin muistuttaakin omaamme, eroaa se kuitenkin 
siinä että toisin kuin meillä, Ruotsissa springereillä on pääsy palveluskoirien kokeisiin. Tästä 
syystä useammalle ruotsalaiskoiralle tilanne, jossa vieraita ihmisiä on ”piiloutuneena metsään”, ja 
joihin pitäisi ottaa kontaktia, ja joiden kanssa tulisi leikkiä, voi olla tutumpi kuin suomalaisille 
springereille. On myös muistettava että Ruotsissa luonnekuvattuja koiria on kymmenkertainen 
määrä Suomeen verrattuna mikä osaltaan voi selittää eroavaisuuksia. 
  
Vuosien 1988–2012 aikana luonnetestiin (LTE) on osallistunut 73 englanninspringerspanielia (39 
urosta ja 34 narttua). On huomattava, että viimeisen neljän vuoden aikana luonnetestiin on 
osallistunut 26 englanninspringerspanielia, joka on 36% kaikista luonnetestiin osallistuneista 
rodun edustajista. Luonnetesteihin siis osallistutaan nykyään rodussa aktiivisemmin. 
Luonnetestattuja on kuitenkin vuodessa vain noin kuusi yksilöä, mikä vastaa vain noin 2% kaikista 
rekisteröidyistä koirista. Luonnetesteihin osallistumista saattaa alentaa se, että niihin on yleisesti 
hankala päästä kovan kysynnän ja pienen tarjonnan vuoksi. 
Korkeimmat pisteet luonnetestissä ovat olleet 221 pistettä ja alimmat 38 pistettä. Tulosten 
keskiarvo oli 139 pistettä (nartuilla 145 pistettä, uroksilla 135 pistettä). 
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Luonnetestien, MH-luonnekuvausten ja edempänä mainitun Springerspanielit ry:n tekemän 
kyselyn mukaan nykypäivän springeri vastaa keskimääräisesti rotumääritelmän kuvausta. 
Luonneongelmista arkuutta esiintyy enemmän kuin aggressiivisuutta. Ihmisiin kohdistuvaa 
aggressiivisuutta esiintyy erittäin harvoin, toisia koiria kohtaan kohdistuvasta epäsosiaalisuudesta, 
jopa aggressiosta, sen sijaan on raportoitu. 
  
Ulkomaisissa lähdeaineistoissa englanninspringerspanielit mainitaan rotuna, jolla esiintyy 
keskimääräistä enemmän niin kutsuttua rage syndromea (idiopaattinen aggressio; hallitsematon 
aggressiivinen purkaus ilman näkyvää syytä). Syyksi mainitaan sekä koirien dominoiva käytös 
että väärä kotikasvatus. 
Toisaalta asiantuntijoiden mukaan rage syndrome olisi kytköksissä epilepsiaan, kohtausten 
muistuttaessa epileptisiä kohtauksia. Jalostustoimikunnan saamien tietojen mukaan epilepsia on 
rodussamme valitettavan yleistä myös Suomessa. Meillä varsinaisia rage syndromen täyttäviä 
tapauksia ei ole raportoitu. 
  
Useimmat ongelmatilanteet syntyvätkin omistajan vääristä odotuksista: vilkas, temperamenttinen 
lintukoira ei välttämättä ole etenkään nuorena helppo kotikoira. Myös omistajien toiveet ovat usein 
ristiriitaisia: halutaan saalis- ja riistaviettinen koira, joka aloittaa leikin nopeasti, tarttuu leluun 
täydellä suulla ja voimakkaasti, osoittaa taistelutahtoa ja peräänantamattomuutta, ei pelkää ääniä, 
suhtautuu uteliaasti yllättäviin, pelottavaankin tilanteisiin haluten päästä tutkimaan, suhtautuu 
ystävällisen sosiaalisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin, on nopea reaktioissaan mutta palautuu 
nopeasti. Kaikki erinomaisia ominaisuuksia, jotka ovat yhteneviä niin metsästys- kuin useimpien 
lajien harrastus- / kisakoirallekin. Silti kaikki samalla ominaisuuksia jotka tekevät koiran 
kotikasvatuksesta vaativan ja koulutuksesta välttämättömän, jotta koiran kanssa olisi helppoa 
elää. Metsästävillä ja harrastavilla henkilöillä tuntuisi olevan vähemmän ongelmia kuin ”pelkän 
kotikoiran” omistajilla. 
 
Luonnekuvauksen ja – testin lisäksi kasvattajat hyödyntävät jalostuseläinten rodunomaisen 
luonteen arvioinneissa käyttötuloksia rodunomaisista kokeista. Arvokasta tietoa antavat myös 
koetulokset muista harrastuslajeista, korreloivathan hyvän ylösajavan ja noutavan koiran 
ominaisuudet hyvän harrastuskoiran ominaisuuksien kanssa. Ehkä yllättäen, myös näyttelyt 
palvelevat luonteiden jalostamista. Englanninspringerspanieleista varsin moni osallistuu jossain 
vaiheessa elämäänsä koiranäyttelyyn. Näyttelykoiralta vaaditaan hyvää sopeutumiskykyä ja 
hermojen hallintaa, sosiaalista käytöstä, itsehillintää sekä etenkin näyttelykoirien tulee 
ystävällismielisesti sietää vieraan ihmisen kosketus ja käsittely. Selvästi arat ja aggressiiviset 
englanninspringerspanielit karsiutuvat hyvin nopeasti pois palkintosijoilta ja niitä vältetään myös 
jalostuskäytössä. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelmaa 2014-2018 laadittaessa ei ollut hyödynnettävissä tarkempaa 
analyysitietoa MH-luonnekuvausten ja luonnetestien tuloksista. Tilastot ja analyysit pyritään 
saamaan seuraavaan tavoiteohjelmaan. 
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet  
 
 Spanielien taipumuskokeet 
   
  Paras englanninspringerspanielien luonteen mittari, suhteessa koiramäärään, katsotaan olevan 

tällä hetkellä taipumuskoe (SPA). Taipumuskokeessa testataan koiran taipumuksia ja potentiaalia 
toimia ja olla koulutettavissa metsästyskoiraksi, ja sitä myöten myös harrastuskoiraksi. Kokeen 
osa-alueina mitataan seuraavia asioita: Sosiaalisuus ja käyttäytyminen ihmisiä ja vieraita koiria 
kohtaan. Haku ja laukaus, eli kuinka uteliaasti koira lähtee tutkimaan ympäristöään ja sietää 
haulikon laukauksen. Jäljestysosio mittaa koiran kykyä käyttää hajuaistiaan jälkeä seuratakseen 
esim. mahdollisen haavakon löytämiseksi. Vesityö ja nouto-osiossa testataan kuinka koira 
suhtautuu veteen ja vedessä työskentelyyn. Koiran tulee noutaa veteen heitetty riistapukki 
(=riistalinnun siivillä päällystetty määrätyn kokoinen puupalikka) tai riistalintu ohjaajalle. 
Tottelevaisuus, yhteistyö ja yleisvaikutelma mittaa koiran halua pitää yhteyttä ohjaajaan, 
noudattaa tämän antamia käskyjä ja yleensä koirakon välistä yhteistyötä kokeen aikana. 
Läpäistäkseen taipumuskokeen, koiran tulee suorittaa kaikki osa-alueet hyväksytysti. Muotovalion 
arvon saadakseen on koiralla oltava taipumuskoe suoritettuna tai joko SPME tai SPME-V 
kokeesta vähintään AVO3 tulos. 

 
  Taulukko: Englanninspringerspanielien saavuttamat spanielien taipumuskoetulokset luokittain 

vuosina 2008 – 2012 sekä kaikki taipumuskoetulokset yhteensä. Taulukko on laadittu Kennelliiton 
jalostustietokannan perusteella. 

 
SPA      
 2012 2011 2010 2009 2008 
SPA1 53 tulosta 47 tulosta 80 tulosta 63 tulosta 69 tulosta 
SPA0 28 tulosta 15 tulosta 21 tulosta 31 tulosta 28 tulosta 
SPA-  1 tulosta  1 tulosta  
Yhteensä 81 tulosta 63 tulosta 101 tulosta 95 tulosta 97 tulosta 

 
 Taulukko: Englanninspringerspanielien spanielien taipumuskokeissa saavuttamat tulokset 

luokittain prosentuaalisesti starteista vuosina 2008 – 2012. 
 

SPA 
 2012 2011 2010 2009 2008 

SPA1 65 % 75 % 79 % 66 % 71 % 
SPA0 35 % 24 % 21 % 33 % 29 % 
SPA-  2 %  1 %  
Yhteensä 81 tulosta 63 tulosta 101 tulosta 95 tulosta 97 tulosta 

 
 Vuoden 2012 loppuun mennessä englanninspringerspanieleita on yhteensä osallistunut 

spanielien taipumuskokeisiin 1455 koiraa, joista hyväksytyn tuloksen on saavuttanut 1275 koiraa 
(88 % osallistuneista). Koekäyntejä spanielien taipumuskokeissa vuosien 2008–2012 välillä oli 
yhteensä 437.  
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  Vuosien 2003–2012 välillä rekisteröidyistä hyväksytyn tuloksen taipumuskokeessa on saavuttanut 

490 koiraa, mikä on noin 14 % kaikista tuona aikana rekisteröidyistä 
englanninspringerspanieleista (kokeisiin osallistuneita samalla ajalla rekisteröidyistä oli 573 koiraa 
eli noin 16% rekisteröidyistä).  

 
  Vuosien 2008–2011 aikana taipumuskokeissa hylätyistä koirista löytyi 89 (2003 – 2007 85) 

arvostelua. Suuri osa (66) koirista oli hylätty haku- ja laukaus osiossa (2003 – 2007 54), 
jäljestämisosiossa hylättiin 24 (2003 – 2007  20) koiraa ja vesityössä 18 (2003 – 2007 24). Kolme 
(2003 – 2007 kaksi) ohjaajista oli keskeyttänyt kokeen haku tai jäljestämisosuuden 
epäonnistuessa, eikä koira näin ollen osallistunut enää vesityöosuuteen. Jossain muussa osiossa 
hylätty koira oli toisilla tuomareilla saanut arvosteluunsa hylätyn myös tottelevaisuus osuudessa. 
Vuosina 2003 – 2007 samalla koiralla oli yhdessä tapauksessa haku ja laukaus, jäljestäminen ja 
vesityö hylätty, vuosina 2008 – 2011 tällaisia koiria ei ollut yhtään.  Tuloksista löytyi yksi koira joka 
on osallistunut taipumuskokeeseen kahdeksan kertaa läpäisemättä lopultakaan sitä., kaksi koiraa, 
jotka oli hylätty kolme kertaa, kuusi koiraa oli hylätty kaksi kertaa. Kolme koirista oli suorittanut 
taipumuskokeen hyväksytysti neljännellä kerralla, kolme kolmannella kerralla ja 27 toisella 
yrittämällä. 89 hylätystä suorituksesta toisella tai useammalla yrittämällä kokeen suoritti siis 33 
koiraa eli kokonaan kokeen jätti suorittamatta 56 koiraa. 

 
  Monessa tapauksessa koira oli hylätty sekä hausta että jäljestämisestä tai hausta ja vesityöstä. 

Yhtään englanninspringerspanielia ei hylätty sosiaalisen käyttäytymisen vuoksi. Haussa tavallisin 
ongelma on liian suppea, epävarma ja innoton haku, jossa koira pyörii hyvin lähellä ohjaajaa 
kiinnostumatta työskentelystä. Osa näistä koirista teki pieniä pistoja, mutta ei irronnut kunnolla 
hakuun.   

 
  Englanninspringerspanielien taipumuskokeiden arvosteluista 2008–2011 löytyvät hylättyyn liian 

suppeaan hakuun liittyvät kommentit:  



                    Springerspanielit ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 43 (113) 
    Englanninspringerspanieli 
    v1.0 
 
    18.12.2013 
  
 
 
 
 
 
  Kommentti      Kpl  
  haku suppea, ei irtoa ohjaajasta   40 
  jää laukauksesta jalkoihin    3  
  haku suppea ja innoton    2  
  ei hae    2  
  suppeaa, laukauksesta supistaa entisestään  3 
  suppeahko, tukeutuu ohjaajaan  1 
  ei tarkoituksenmukaista   1 
  ei syty hakutyöskentelyyn   2 
  suppeaa ja epävarmaa   2 
  jaloissa pyörivä, puurtava, innoton  1 
  laukauksesta supistuu   2 
  ei innostu hakuun, tukeutuu liikaa ohjaajaan  1 
  laiskaa hakua ohjaajan lähellä  1 
  suppeaa, laukauksesta innostuu  1 
 
  Jokunen koira reagoi myös ampumiseen, vaikka suurimmalla osalla hylkäämisen syy oli kuitenkin 

lähinnä suppeassa haussa. Eli osa yllä mainitusta oli saanut huomautuksen sekä lähellä 
pyörivästä hausta että ampumiseen reagoimisesta.  Vain yksi tottelematon tai turhankin laajaa 
hakua tehnyt koira on osallistunut.  

 
  Englanninspringerspanielien taipumuskokeiden arvosteluista 2008–2011 löytyvät hylättyyn liian 

laajaan hakuun liittyvät kommentit.  
 
  Kommentti      Kpl  
  haku, jättää ohjaajan    1  
  juoksentelee, ei hae mitään    3 
 
   Jäljestämisen tavallisin ongelma on epävarmuus sekä kiinnostuksen ja rohkeuden puute. 

Muutama koira on pelännyt kaatoa.   
 
  Englanninspringerspanielien taipumuskokeiden arvosteluista 2008–2011 löytyvät hylättyyn 

jäljestämiseen liittyvät kommentit.  
 
  Kommentti      Kpl  
  puurtavaa    3 
  pelkää kaatoa    1 
  aika ylittyi    2 
  epävarmaa    3 
  jäljestäminen ei suju   1 
  puurtavaa, ei etene, aika loppui  2 
  ei kiinnostu jäljestä   3 
  kaksi hukkaa    4 
  arastelee, aika ylittyy   2 
  kiinnostus lopahti, aika ylittyi   2 
  puurtavaa, epävarmaa, pelkää kaatoa  1 
  epävarmaa, lopettaa jäljestämisen kulmalle  1 
  ei lähde jäljelle   2 
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  pelkää edetä jälkeä, pelkää kaatoa  1 
  arastelee metsää ja toimitsijoita, ei jäljestä  1 
 
  Vesityössä suurimmat ongelmat ovat uimaan meneminen ja riistapukin noutaminen.  
 
  Englanninspringerspanielien taipumuskokeiden arvosteluista 2008–2011 löytyvät hylättyyn 

vesityöhön liittyvät kommentit.  
 
  Kommentti      Kpl  
  ei ui     7 
  ui, mutta ei nouda pukkia    3  
  ei ota riistapukkia suuhun   1 
  ei rohkene uida pukille asti   1 
  ei mene veteen   1 
  kahlaa, ei ui    2 
  ei tuo pukkia ihan rantaan, ui hyvin  1 
  kahlaa, ei ui, noutaa pukin   1 
  ui hyvin, ei ota pukkia suuhun  1 
  kastaa jalat, ei ui   1 
  polskii, uikin, ei nouda pukkia   1 
  
  Tottelevaisuus hylättiin yhdeltä haku-osuuden yhteydessä koiran karatessa tai hävitessä 

näköpiiristä.  Viiden koiran tottelevaisuus hylättiin haun ollessa liian suppeaa, kaksi ei lähtenyt 
hakuun ja yksi ei edennyt haussa käskystäkään. Yhden tottelevaisuus hylättiin hakuosuudella 
esiintyneen kovakorvaisuuden takia. kolmella koiralla tottelevaisuus rakoili uintiosuudella, kun ne 
eivät ottaneet riistapukkia suuhunsa. Yksi jätti uimatta toistuvista käskyistä huolimatta ja näin 
olleen myös tottelevaisuusosio hylättiin. Lisäksi yksi koira hylättiin koiran epävarmuudesta johtuen 
myös tottelevaisuus osuudesta. 

  
  Suurimmat syyt hylkäämisiin näyttävät olleen koirien epävarmuus ja tottumattomuus metsässä 

työskentelemiseen. Tästä syystä moni ei uskaltanut liikkua metsässä, irrota juurikaan 
ohjaajastaan tai pelkäsi jäljellä. Uintihalukkuutta saisi olla enemmän, koska 18 koiraa hylättiin 
vesityöosuudella, tosin kaudella 2003 – 2007 hylättyjen osuus vesityössä oli 24. Varsinkin 
riistapukin omiminen kertoo enemmän yleisestä tottelemattomuudesta. Osalla koirista myös 
uimisen vaikeus saattaa liittyä yleiseen epävarmuuteen. 

 
Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 

  Lähde: 27) Spanielien taipumuskokeen koirakohtaiset arvostelulomakkeet 2003-2011 
 
Metsästyskokeet 
  
  Historiaa 
   
  Englannissa tiedetään olleen spanieleita jo vuosisatoja. Spanieleihin rotuna ja nimityksenä 

kuuluivat 1800-luvun loppupuolella kaikki ”luppakorvaiset” rodut joita käytettiin riistaa liikkeelle 
ajavista koirista aina seurakoiriksi. Yhteisiä piirteitä näille spanieleiksi luokitelluille koirille oli koko 
ja luonteenpiirteet, eli kaikki ovat olleet suhteellisen pienikokoisia, ja luonteeltaan ne olivat eloisia, 
leikillisiä, hellyyden-/kontaktihakuisia, ja ennen kaikkea iloisia, reagoiden kaikkeen saamaansa 
positiiviseen huomioon ylenpalttisella innokkuudella. Springerspanielit olivat eräänlainen variaatio 
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spanieleista. Tätä spanielityyppiä käytettiin nimenomaan ajamaan riistaa liikkeelle 
tiheäkasvuisesta maastosta. 

 
  Ennen aseita spanielit/springerit ajoivat riistaa liikkeelle haukoille ja verkkoihin. 

Verkkometsästyksessä pussitettiin samaan nippuun yleensä sekä koira että liikkeelle ajettu riista. 
Aseiden yleistyttyä metsästyksessä siirryttiin näitä koiria käyttämään ylösajavina nykyisen mallin 
mukaan. Aseiden kantomatkat eivät kuitenkaan vielä olleet kovin pitkiä, joten koiran 
tottelevaisuus, koulutettavuus ja pysyminen ampumaetäisyydellä nousivat tärkeään osaan tätä 
metsästysmuotoa. Koiria ja ampujia työskenteli maastossa samaan aikaan useita, eikä muiden 
läsnäolo saanut haitata koiran työskentelyä. 

 
  Maastoissa joissa metsästys tapahtui, tuloksellisuus riippui siis lähes täysin koiran toiminnasta ja 

työskentelystä. Maastojen vaikeakulkuisuuden ja tiheyden vuoksi riistan oli helppo paeta ihmistä 
ja kadota. Koirien tuli tunkeutua näihin pusikoihin rohkeasti, löytää ja ajaa riista liikkeelle 
metsästäjän aseen ulottuville. Koirien tuli olla siis olla paitsi rohkeita, myös nopeita, vahvoja ja 
jaksaa työskennellä päivästä toiseen tuloksellisesti. Niiden piti olla hyvin koulutettavissa 
pysyäkseen oikealla etäisyydellä ohjaajaan nähden. Vesikään ei tulva-aikoina saanut olla este 
työskentelylle. Kun tämä spanielityyppi tuotiin esille Sporting Spaniel yhdistyksen kokeissa, sen 
kyvyt ja työn laatu asettivat sen välittömästi erittäin arvostettuun asemaan. Se toi itsensä esille 
hyvin nopeasti, todistaen kaikille epäilijöillekin ansainneensa paikkansa monien kokeiden 
ykkössijalta. 

 

 
Kuva: Outi Suihko 
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 Historia Suomessa 
 
  Suomessakin tiedettiin, että spanieleita käytettiin kotimaassaan Englannissa sekä myös 

Saksassa ja Ruotsissa yleisesti metsästykseen, mutta meillä vain harvat olivat niin tehneet, 
spanieleita pidettiin vain miellyttävinä seurakoirina. Spanielikerhotoiminnan laajettua myös 
maaseudulle, alettiin julkisesti keskustella spanielin käytöstä metsästykseen. Helsingissä 
pidetyssä kokouksessa 15.5.1962 majuri Olli Tikka piti aiheesta alustuksen sekä esitti ohjelman 
metsästyssääntöjen kehittämiseksi. 
Saman vuoden elokuussa järjestettiin sorsanmetsästys Iitissä. Tilaisuuteen osallistui 
kymmenkunta spanielia, joista vain paria oli käytetty aikaisemmin metsästykseen. Tällöin saatiin 
vakuus siitä, että Suomessa olevalla spanielikannalla on metsästysvaistot jäljellä.  
Ensimmäinen metsästyskokeen sääntöluonnos näki päivänvalon Tampereella helmikuussa 1963. 
Se perustui saatuihin kokemuksiin myös Ruotsissa sekä erityisesti spanielin arvioituihin 
mahdollisuuksiin toimia täkäläisissä olosuhteissa. Kokeeseen saisivat osallistua kaikki 
spanielirodut ja kokeiden tarkoituksena oli ylläpitää ja kehittää spanielien käyttökelpoisuutta 
metsästyksessä. 
 
Kokemuksien karttuessa tehty sääntöluonnos osoittautui kovin vajavaiseksi, joten sitä oli aihetta 
kehittää edelleen ja niin syntyikin 15.5.1964 mennessä uusittu sääntöluonnos. Näiden sääntöjen 
mukaisesti järjestettiin epäviralliset kokeet vesilintumetsästyksestä 30.8.64 Vesilahdella. Kokeen 
perusteella voitiin nyt tarkistaa käyttöön otettua pistelaskutapaa sekä käytettäviä hakuaikoja sekä 
– alueitten laajuuksia. Suuren yleisön mielenkiinto asiaa kohtaan oli myös herännyt, 
koetapahtumista mielenkiintoisimmat televisioitiin. Tammikuussa 1965 valmistui kolmas 
sääntöluonnos, minkä pohjalta Suomen Spanieliliiton vuosikokous hyväksyi säännöt 28.3.1965 ja 
ne lähetettiin Kennelliiton hyväksyttäviksi. Säännöt hyväksyttiin SKL-FKK:n valtuuston 
kevätkokouksessa 8.5.1965. Niitä voitiin hallituksen päätöksellä käyttää muidenkin riistaa 
liikkeelle ajavien ja noutavien koirarotujen metsästyskokeissa. 
 
SKL-FKK:n valtuuston syyskokouksessa 11.12.1965 päätettiin, että spanieleille – ja hallituksen 
päätöksellä myös muille riistaa liikkeelle ajaville ja noutaville koirille – jotka Suomessa eivät ole 
virallisesti metsästyskoiria, voidaan myöntää käyttövalion ja kaksoisvalion arvoja samoin 
perustein kuin metsästyskoirille, mikäli ne ovat saaneet kolme ensimmäistä palkintoa 
voittajaluokassa spanielien metsästyskokeissa. 
Ensimmäinen virallinen metsästyskoe 24.8.1965 Vesilahdella osoitti selvästi, että esitetty 
koiraaines omasi merkittäviä metsästysominaisuuksia, ja että nämä ominaisuudet eräissä 
yksilöissä olivat erinomaiset. Kokeisiin osallistuneitten koirien ohjaajat osoittivat toiminnallaan 
myös kyenneensä meillä uuteen aluevaltaukseen, spanielien alkuperäisen tarkoituksen 
mukaiseen toimintaan. 
 
Lars Ehrnroothin englanninspringerspanielinarttu MVA Belairs Bonnie saavutti ensimmäisenä 
spanielina käyttövalion arvon vuonna 1966. 
 
Spanielin metsästyskokeiden SM-kokeet on järjestetty virallisena vuodesta 1998. Mestaruudesta 
oli epävirallisesti kilpailtu jo kymmenkunta vuotta hieman vaihtelevin säännöin virallisen 
järjestämisohjeen puuttuessa. Mestaruuden voittanut koira saa nimensä eteen tittelin johon 
lisätään vuosiluku jolloin titteli on voitettu. Koe on järjestetty vuosittain lukuun ottamatta vuotta 
2004 ja 2005, jolloin kokeeseen ei ilmoittautunut vaadittavaa kuutta koiraa. Ensimmäinen 
virallinen spanielien metsästyskokeen mestaruuskoe pidettiin SPME-kokeena Kauhajoella 24.-
25.10.1998. 
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Mestaruuden ovat tähän mennessä voittaneet: 

1998 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
M-98 Snow Wood Willow-Grouse om. Tuomo Kotasaari 
1999 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
M-99 FIN KVA Åkerbönans Kamomill om. Karl Blomqvist 
2000 englanninspringerspanieliuros (näyttelylinjainen) 
M-00 FIN KVA KANS & FIN & S & EST MVA Fantic Kasmir om. Taina ja Jouni 
Lamminmäki 
2001 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
M-99 M-01 FIN KVA Åkerbönans Kamomill om. Karl Blomqvist 
2002 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
M-02 Ramningens Cindy om. Ari Grönstrand 
2003 englanninspringerspanielinarttu (näyttelylinjainen) 
M-03 FIN KVA Quadmir’s Vandura om. Taina ja Jouni Lamminmäki 
2006 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
FIN KVA M-06 Via-Edberg’s Bess om. Mauri Koivuporras 
2007 englanninspringerspanieliuros (käyttölinjainen) 
FIN KVA M-07 Bivråkens Rubber Soul om. Hannu Väisänen 
2008 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
FIN KVA M-06 M-08 Via-Edberg’s Bess om. Mauri Koivuporras 
2009 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
FIN KVA M-06 M-08 M-09 Via-Edberg’s Bess om. Mauri Koivuporras 
2010 cockerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
M-10 FI KVA Stawaskogens Axa, om. Jukka Paroinen 
2011 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
M-11 FI KVA Birchstep’s Cecilia, om. Mauri Koivuporras 
2012 englanninspringerspanielinarttu (käyttölinjainen) 
M-12 FI KVA Birchstep’s Daim, om. Kukka-Maaria Kivijärvi 

 
Suomen Mestaruuden on tähän mennessä voittanut kymmenen kertaa ns. käyttölinjainen 
englanninspringerspanieli ja kaksi kertaa ns. näyttelylinjainen englanninspringerspanieli. Kerran 
on mestaruus mennyt käyttölinjaiselle cockerspanielille. Tästä voidaan päätellä, että vaikka ns. 
käyttölinjaiset koirat ovatkin luonnollisesti enemmistönä, myös ns. näyttelylinjaiset koirat ovat 
varsin hyviä metsästyskoiria ja ovat pystyneet osoittamaan kykynsä näinkin vaativassa ja kovassa 
kilpailussa. 
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Käyttö nykyään 
 
Nykyään englanninspringerspanieli, kuten muutkin spanielit, on koulutettuna ylösajava ja noutava 
lintukoira. Riistaksi sille soveltuvat kyyhkyt, vesilinnut, hanhet, kanalinnut ja fasaanit. Myös 
rusakot ja metsäjänikset sekä Pohjois-Suomessa riekko käyvät riistaksi. Voidaankin todeta, että 
englanninspringerspanieli on koira, jonka käyttöaika on koko metsästyskausi.  
 
Hyvät puolet tulevat esille erityisesti maastossa, jossa on tiheä aluskasvillisuus. Koira tunkeutuu 
häikäilemättömästi tiheänkin kasvuston läpi, missä riistakin usein lymyilee vaikeissa 
hajuolosuhteissa. Tällaisia maastoja ovat kaislikot, pakettipellot tai esimerkiksi pajukot. 
 
Spanielin tehtäviin metsästäjän apuna kuuluu riistan haku haulikonkantaman sisällä, ylösajo, joka 
johtaa riistan pudotukseen, sekä saaliin nouto ja luovutus. Haussa koira liikkuu ohjaajan edessä 
tehden edestakaista hakukuviota. Toisin sanoen se menee ohjaajan sivulle noin 20–25 metriä, 
kääntyy ympäri, etenee samoin toiselle sivulle, kääntyy ympäri jne. Hakukuvio on hieman 
erilainen eri spanieliroduilla ja yksilöidenkin välillä on eroja. Lyhyesti sanoen haun tulee olla 
tarkoituksenmukaista eli sillä tavalla kuljetun maaston kattavaa, että kaikki kuljetulla alueella oleva 
riista tulee ajetuksi ylös/liikkeelle. Mitä tiheämmässä maastossa haku tapahtuu, sitä lähempänä 
koiran on pysyteltävä ohjaajaa, jotta ylösajon tapahtuessa riista pystytään ampumaan. 
Kun maastosta löytyy riistaa, koira ajaa sen nopealla syöksyllä liikkeelle. Ylösajon tapahduttua 
koiran tulee pysähtyä, istua tai mennä maahan, koska muuten ampumatilanne voi koitua vaaraksi 
koiralle. 
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Vastaava hakutyöskentely on vesityöskentelyssä, jossa koira etsii lintuja kaislikon suojista. Kun 
riista on pudotettu, koira lähtee käskystä noutamaan ja tuo saaliin ohjaajalle. Koira luovuttaa 
saaliin ohjaajalle käteen. Metsästystilanteessa spanieli ei saa "antaa ääntä". 
 
Metsästyskoe Suomessa 
 
Suomessa metsästyskokeet järjestetään joko maalintu- (SPME) tai vesilintu- (SPME-V) kokeina. 
Kokeessa koiranohjaajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole metsästyskorttia. Koirat voivat 
kilpailla joko nuorten luokassa (alle 2v.), avoimessa luokassa tai voittajaluokassa, saatuaan ensin 
kaksi avoimen luokan 1. palkintoa. Jotta koira voidaan palkita SPME-kokeessa, tulee sen ensin 
suorittaa vesityö kokeen osana hyväksyttävästi tai osallistua SPME-V-kokeeseen, jonka 
vesityöpisteitä voidaan käyttää vesityö-kohdassa. Koiralle annetaan vähintään tunti koeaikaa ja 
koe suoritetaan käytännön jahdin yhteydessä. Kokeessa myös ammutaan riistaa. Kokeessa 
arvostellaan seuraavat osa-alueet: haku, ylösajokyky, saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky, 
saaliin nouto ja luovutus, vesityöskentely, tottelevaisuus ja yhteistoiminta sekä kokonaisvaikutus.  
 
Osasuorituksista voi saada pisteitä 1-5. Lisäksi osa-alueilla on erilaiset kertoimet: haku x5, 
ylösajokyky x3, saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky x5, saaliin nouto ja luovutus x5, 
vesityöskentely x4, tottelevaisuus ja yhteistoiminta x4 ja kokonaisvaikutus x3. Näin on eri 
osasuoritukset tavallaan laitettu tärkeysjärjestykseen.  
 
Haussa arvioidaan haun kuviota, nopeutta, laajuutta ja riistalle pyrkivyyttä. Koiran tulisi edetä 
ohjaajan etupuolella tehden siksak-kuviota sivuille mastosta riippuen noin 10–25 metrin säteellä 
ohjaajasta. Ylösajo liittyy saumattomasti hakuun ja koiran tulisi osoittaa riistalle tuleminen ajoissa. 
Koiran tulisi pysähtyä ylösajosta eikä perään menoa riistalle saisi tapahtua. Saaliin tai 
haavoittuneen riistan löytökyvyssä tarkkaillaan koiran sitkeyttä ja halukkuutta löytää riista sekä 
tehokkuutta. Saaliin noudossa ja luovutuksessa arvostellaan mm. koiran riistaotetta ja sen 
pyrkimystä tulla suoraan ohjaajan luo. Myös riistan luovutuksen tulee tapahtua ohjaajan käteen.  
Vesityössä seurataan koiran uintihalukkuutta, uintitaitoa, uintikestävyyttä ja halukkuutta edetä 
vaikeakulkuisessa kaislikossa. Lisäksi koiralta vaaditaan riittävää tottelevaisuutta ja 
yhteistoimintaa ohjaajan kanssa. 
 
Rodun käyttövaliot on nähtävillä Kennelliiton jalostuskannassa: 
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=125&T52=%2BV1983&Kotimaiset=0  
 
Käyttövalioksi englanninspringerspanieli tulee, kun se on saavuttanut kolme voittajaluokan 
ykköstulosta SPME- tai SPME-V -kokeesta ja näyttelystä vähintään 15 kk iässä vähintään 
laatupalkinnon ”hyvä” (H). Vähintään yksi VOI 1 pitää olla vesilintukokeesta. Jatkossa käyttövaliot 
eivät eri rotujärjestöjen alaisten rotujen välillä ole vertailukelpoisia keskenään, koska 
cockerspanielien valioarvosäännöt muutettiin siten, että niiden ei enää jatkossa tarvitse saada 
vesilintukokeessa voittajaluokassa ensimmäistä palkintoa vaan riittää kolme VOI 1- tulosta 
SPME-kokeista. 
 
74 käyttövalioista 30 on käyttölinjaisia ja 44 näyttelylinjaista. Viimeksi mainituista yksi on puhtaista 
amerikkalaisista näyttelykoiralinjoista. Tulee muistaa, että käyttölinjaisia koiria on maassamme 
osallistunut spanielien metsästyskokeisiin vasta 1980-luvulta sekä se, että näille ei ole helppoa 
saada näyttelystä vaadittavaa Hyvä -tulosta, eivätkä monet omistajat ole halukkaita kertaakaan 
näyttelyssä käymään. Tämä vähentää käyttölinjaisten koirien FIN KVA -tittelien määrää. Joka 
tapauksessa näyttelylinjaisten käyttövalioiden määrästä voidaan päätellä, että myös 
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näyttelylinjaiset englanninspringerspanielit ovat mainioita metsästyskoiria. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että vuoden 2012 loppuun mennessä muissa spanieli roduissa saatiin yhteensä 18 
käyttövaliota. 
 
Metsästyskoekäynnit 
 
Koekäyntejä vuosina 2008-2012 oli englanninspringerspanieleilla 941 (2003 – 2007  515) joista 
347 (300) näyttelylinjaisilla ja 594 (215) käyttölinjaisilla koirilla. Koekäynneistä 415 (281) oli 
avoimessa ja 516 (234) voittajaluokassa ja 10 nuorten luokassa. Koekäynneistä 576 (316) oli 
SPME- ja 365 (199) SPME-V -käyntejä. Yhteensä englanninspringerspanieleita osallistui tänä 
aikana 138 (92) koiraa joista näyttelylinjaisia 58 (54) ja käyttölinjaisia 80 (38).  
 
Avoimessa luokassa saatiin ensimmäisiä palkintoja 124 (52) kpl, toisia palkintoja 100 (78) kpl ja 
kolmansia palkintoja 557 (68) kpl. Avoimen luokan nollia tuli 55 (26) kpl ja AVO- tuloksia 84 (58) 
kpl. -tuloksen saa, mikäli koiralla ei ole ollut mahdollisuutta osoittaa osaamistaan kaikilla osa-
alueilla. Samoin Kennelliiton jalostustietokantaan on merkitty - tuloksena myös keskeytykset, joita 
ei vuosien 2008-2012 osalta ole erikseen tähän merkitty. Vuosina 2003-2007 30 koesuoritusta 
keskeytettiin ja yksi koira suljettiin kokeesta riistan raatelun takia.  
 
Voittajaluokassa ensimmäisiä palkintoja saatiin 249 (94) kpl, toisia palkintoja 120 (60) kpl, 
kolmansia 35 (26) kpl. Voittajaluokan nollia saatiin 27 (8) kpl ja VOI- tuloksia 89 (22) kpl.  
 
Nuorten luokasta saatiin NUO 1 tuloksia 2 kpl, NUO 2 tuloksia 2 kpl, NUO 3 tuloksia 2, NUO 0 
tuloksia 1 kpl ja NUO – tuloksia 1 kpl. Aikaisempina vuosina nuorten luokkaan ei ole ollut 
osallistujia. 
 
Vuonna 2008 englanninspringerspanielien koesuorituksia metsästyskokeista saatiin 184 kpl, 
vuonna 2009 94 kpl, vuonna 2010 232 kpl, vuonna 2011 168 kpl ja vuonna 2012 163 kpl. Vuosina 
2008-2012 muiden spanieli rotujen metsästyskoekäyntejä saatiin yhteensä 332 kpl.  
 
Englanninspringerspanieleita osallistui spanielien metsästyskokeisiin 2008-2012 välisenä aikana 
8.86 % (vuosina 2003-2007 5,39 %) saman aikajakson rekisteröintien määrästä 1557 (vuosina 
2003-2007 1706).  
 
Spanielien metsästyskoesääntöjen mukaan kirjallinen vastine 1. palkinnolle on erittäin hyvä 
metsästyskoira, 2. palkinnolle se on hyvä metsästyskoira ja 3. palkinnolle käyttökelpoinen 
metsästyskoira. Spanielien metsästyskoe on vaativa todellisena metsästystilanteena tapahtuva 
arvio koiran kyvyistä toimia metsästäjän kumppanina metsästystilanteessa. Tulee muistaa, että jo 
kolmannen palkinnon saanut koira on käyttökelpoinen käytännön metsästyskoira. 
 
Uusia tietoja osa-alueittain ei JTO:a tehtäessä ole saatavilla, koska koirakohtaisten 
arvostelulomakkeiden toimittaminen rotujärjestölle on muuttunut. Jatkossa ei ole mahdollista 
tehdä osa-alueittain vertailuja spanielirotujen kesken, mutta seuraavaan JTO:aan tullaan 
tekemään ko. tilastot englanninspringerspanielien osalta. 
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Kaavio: Metsästyskokeen osa-alueet 
 

 
Kaaviossa on laskettu keskiarvopisteet vuosien 2003 – 2007 spanielien metsästyskokeiden 
tuloksista ja verrattu englanninspringerspanielien tuloksia kaikkien muiden spanielien yhteisiin 
tuloksiin. Samoin kaaviossa on eriteltyinä näyttelylinjaiset ja käyttölinjaiset 
englanninspringerspanielit. Osa-alueet ovat 1 = haku, 2 = ylösajokyky, 3 = saaliin tai 
haavoittuneen riistan löytökyky, 4 = saaliin nouto ja luovutus, 5 = vesityö, 6 = tottelevaisuus ja 
yhteistoiminta ja 7 = kokonaisvaikutus.  
 
Kaaviosta voidaan päätellä, että verrattuna muihin spanielirotuihin yhteensä 
englanninspringerspanielit ovat joka osa-alueella saaneet huomattavasti paremmat pisteet 
keskimäärin kuin muut spanielit yhteensä. On kuitenkin huomioitava, että koira on koulutettava 
metsästyskäyttöön ja koulutuksen erot näkyvät myös tuloksissa. Tämän rodun harrastajat ovat 
korkeatasoisia koirien koulutuksessa ja osa eroista saattaa olla selitettävissä tätä taustaa vasten. 
Myös rotujärjestö panostaa ohjaajien koulutukseen. Käyttölinjaiset englanninspringerspanielit ovat 
aivan omaa luokkaansa ja myös näyttelylinjaiset ovat saaneet muita spanieleita paremmat pisteet 
kaikista muista osa-alueista paitsi ylösajokyvystä, joka on 0,02 pistettä huonompi kuin muilla 
spanieleilla. Spanielien metsästyskoesääntöjen mukaan pisteiden kirjallinen vastine on: 5p = 
erittäin hyvä, 4p =  
hyvä, 3p = tyydyttävä, 2p = välttävä ja 1p = heikko.  
 Vesityöpisteissä on otettava huomioon se, että SPME-kokeissa on maksimivesityöpisteet 3 
pistettä, kun ne SPME-V -kokeissa on mahdollista saada 5 pistettä. SPME-V -kokeissa 
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vesityöskentely pisteitten keskiarvo on 3,45 englanninspringerspanieleilla, kun vastaava luku 
SPME-kokeissa  
on 2,97. 
 
Taulukko: Keskiarvopisteet osasuorituksittain vuosilta 2003–2007 

 
Koevuosi Osasuoritus SPME SPME-V Yhteensä 

2003 Haku 3,20 3,44 3,30 
 Ylösajokyky 3,62 3,41 3,54 
 Löytökyky 2,89 3,34 3,08 
 Nouto 2,63 3,25 2,88 
 Vesi 2,98 3,49 3,21 
 Tottelevaisuus 2,94 3,13 3,02 
 Kokonaisvaikutus 3,06 3,21 3,12 
2004 Haku 3,20 3,21 3,21 
 Ylösajokyky 3,89 3,30 3,69 
 Löytökyky 3,16 3,19 3,17 
 Nouto 2,77 2,86 2,80 
 Vesi 3,00 3,43 3,17 
 Tottelevaisuus 3,02 3,00 3,01 
 Kokonaisvaikutus 3,36 3,14 3,28 
2005 Haku 3,23 3,06 3,17 
 Ylösajokyky 3,91 3,33 3,75 
 Löytökyky 3,41 2,68 3,20 
 Nouto 2,98 2,54 2,86 
 Vesi 2,95 3,46 3,13 
 Tottelevaisuus 2,94 2,83 2,90 
 Kokonaisvaikutus 3,32 2,91 3,18 
2006 Haku 3,35 3,29 3,33 
 Ylösajokyky 3,88 3,39 3,70 
 Löytökyky 3,18 3,00 3,12 
 Nouto 3,25 2,82 3,10 
 Vesi 2,91 3,36 3,11 
 Tottelevaisuus 2,92 3,22 3,05 
 Kokonaisvaikutus 3,29 3,11 3,21 
2007 Haku 3,18 3,25 3,21 
 Ylösajokyky 3,71 3,45 3,62 
 Löytökyky 3,12 2,83 3,01 
 Nouto 3,13 2,79 3,00 
 Vesi 3,00 3,53 3,22 
 Tottelevaisuus 2,80 3,73 3,19 
 Kokonaisvaikutus 3,11 3,13 3,11 
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Yhteensä     
 Haku 3,24 3,26 3,25 
 Ylösajokyky 3,81 3,38 3,66 
 Löytökyky 3,17 3,01 3,12 
 Nouto 2,97 2,87 2,94 
 Vesi 2,97 3,45 3,17 
 Tottelevaisuus 2,92 3,20 3,03 
 Kokonaisvaikutus 3,23 3,10 3,18 
 

Taulukosta on nähtävissä eri osa-alueiden keskiarvopisteet eriteltyinä SPME- ja SPME-V -
kokeissa sekä kokeiden yhteenlasketut keskiarvot vuosittain vuosina 2003–2007. Lisäksi on 
nähtävissä yhteenlaskettuna eri osa-alueiden keskiarvopisteet ko. viisivuotiskaudelta. 
 
Puutteita työskentelyssä 
 
Haussa ongelmana päinvastoin kuin spanielien taipumuskokeessa (jossa usein hylkäämisen 
syynä on liian suppea haku) on toisinaan liian laaja pistomainen haku. Varsinkin näyttelylinjaiset 
koirat voivat olla vaikeasti motivoitavissa tyhjässä maastossa tapahtumaan hakuun. Toisaalta 
vahva riistavietti saattaa näilläkin ylittää tottelevaisuuden, jolloin haku saattaa tapahtua liian 
kaukana ohjaajasta. Vain pieni osa metsästyskokeisiin osallistuvista koirista osallistuu myös 
taipumuskokeeseen eikä siis pystytä päättelemään, eroavatko näiden kahden kokeen 
hakuosuuden vaatimukset toisistaan. Metsästyskoetulosten perusteella voidaan kuitenkin 
päätellä, että nuoren koiran haun tulee tapahtua lähellä ohjaajaa, koska haku näyttää laajenevan  
sitä mukaan kuin koiralle tulee ikää ja mitä enemmän sillä on metsästetty. Yleensä ottaen myös 
haku englanninspringerspanieleilla on tyydyttävää.  
 
Keskiarvopisteiltään toiseksi heikoin osio englanninspringerspanieleilla on nouto ja luovutus. 
Vuosien 2003–2007 aikana noudosta on saatu 0 pistettä 13 kertaa (koesuorituksia 515). Näissä 
tapauksissa koira on siis kieltäytynyt noudosta. 1 piste (= heikko) on saatu 21 kertaa ja 2 pistettä 
(=välttävä) 75 kertaa. Yhden ja kahden pisteen noudoissa koira on pudotellut lintua matkalla 
ohjaajalle tai on luovuttanut sen joko ohjaajan lähettyville tai pudottanut jalkoihin.  
2-pistettä koira voi saada myös siinä tapauksessa, että riistaa ei ole saatu pudotettua ja näin ollen 
nouto ja luovutus arvostellaan lavastuksena. Lavastuksena tehdystä noudosta saa sen 
onnistuessa kaksi pistettä.  
 
Heikoin osio on ollut tottelevaisuus ja yhteistoiminta. Käyttölinjaisten koirien tottelevaisuus on ollut 
hyvinkin tyydyttävää, mutta näyttelylinjaisilla tämä osio on keskimäärin alapuolella tyydyttävän (3 
pistettä). Spanielin tulee pysähtyä ylös / liikkeelle ajon tapahduttua. Voittajaluokassa koira ei voi 
saada ensimmäistä palkintoa mikäli tekee ns. paukkunoudon, toisin sanoen lähtee noutoon ilman 
lupaa suoraan ylösajosta. Jos näin tapahtuu, koira saa tottelevaisuus osiosta maksimissaan kaksi 
pistettä. Metsästystilanteessa spanielilta vaaditaankin erittäin suurta tottelevaisuutta joka 
ylösajotilanteessa ylittää riistavietin. 
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Nykytilanne 
 
Tänä päivänä Suomessa käyttölinjaiset englanninspringerspanielit ovat puhtaita käyttökoiria.  
Myös näyttelylinjaiset koirat ovat ns. multipurpose koiria. Niitä käytetään edelleen kohtuullisen 
aktiivisesti metsästyksen apuna niin ylösajavana kuin noutavanakin koirana. Kukaan ei 
kuitenkaan varmasti voi kieltää, etteivätkö englanninspringerspanielien käyttöominaisuuksiin olisi 
osaansa vaikuttanut niiden kulkeutuminen näyttelykehiin ja jalostuksessa koiran 
näyttelymenestyksen nouseminen käytettävyyden rinnalle ja monesti jopa sen ohi. Toimiva ja 
terve rakenne on tärkeä osa toimivaa työkoiraa, ja sen arvoa ei tule vähätellä. Kuitenkaan 
pelkkään ulkonäköön painottuva jalostus ei tue käyttöominaisuuksien pysymistä ja kehittymistä, 
sillä valinnan tapahtuessa ulkonäköön ja helppoon luonteeseen ja terveyteen perustuen (sen 
tärkeyttä kuitenkaan väheksymättä), väkisinkin syntyy yksilöitä, joilla ei käyttöominaisuuksien 
puolesta ole  
paljoakaan annettavaa, mutta jotka siitä huolimatta saattavat olla haluttuja koiria jalostuksellisesti. 
Toistaiseksi kuitenkin vain pieni osa (n. 8,9 % rekisteröintien määrästä) tulee esille rodun 
varsinaisissa käyttökokeissa, lisääntyvä kiinnostus lajiin ja rodun käyttötarkoitukseen on kuitenkin 
varsinkkin viimeisten viiden vuoden aikana ollut huomattavissa. Englanninspringerspanieli tullee 
lisäämään suosiotaan metsästyskoirana metsästysalueitten pienentyessä ja näin ollen lähellä 
metsästäjää pysyttelevää metsästyskoiraa pystytään edelleen jahdissa käyttämään. Lähellä 
metsästäjään työskentelevä koira on myös paremmin turvassa jatkuvasti lisääntyviltä 
petoeläimiltä.  
 
Springerspanielit ry on pyrkinyt lisäämään metsästysharrastusta englanninspringeriä apuna 
käyttäen mm. järjestämällä vähintään kerran vuodessa metsästyskoulutusta. Lisäksi vuodesta 
2003 lähtien on lähes vuosittain järjestetty kaksi metsästyskoetta vain naisohjaajille. Näiden 
kokeiden tarkoitus on rohkaista naisia osallistumaan metsästyskokeisiin ja näin saada myös 
kasvattajat tutustumaan paremmin kasvattamansa rodun käyttöominaisuuksiin. Naisohjaajien 
osuus koiran ohjaajista onkin huimasti lisääntynyt ja tulokset ovat olleet vertailukelpoisia 
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miesohjaajiin verrattuna. Mainittakoon, että vuoden 2012 spanielien Suomen Mestarin FI KVA 
Birchstep’s Daimin ohjaajana toimi sen omistaja Kukka-Maaria Kivijärvi. 
 
Springerspanielin käyttöominaisuudet sopivat erinomaisesti myös muihin harrastuslajeihin, ja ne 
tekevätkin rodusta monipuolisen harrastuskoiran lähes mihin tahansa lajiin. Se on myös 
erinomainen kotikoira aktiiviseen kotiin, jossa koira on ”perheen jäsen” ja sen tarpeet aktiivisen 
rodun edustajana osataan ottaa huomioon. Harrastuskoiran roolissa englanninspringerspanieli 
onkin alkanut tulemaan esille yhä enemmän, tämä näkyy eri koelajien osallistumismäärien 
kasvusta 2000-luvulla.  
 
Rodunomaiset käyttökokeista (spanielien taipumuskoe ja spanielien metsästyskokeet, SPME ja 
SPME-V) metsästyskoe mittaa käyttöominaisuuksia erittäin hyvin, koska se on todellinen 
metsästystilanne. Myös spanielien taipumuskoe on hyvä spanielien luonteen ja 
käyttöominaisuuksien mittari. Taipumuskokeessakin tulisi muistaa koiraa arvioitaessa, että jos 
spanieleista halutaan metsästyskoira, sen tulee nuorena pysyä lähellä ohjaajaa hakutilanteessa 
eikä ole syytä vaatia kovinkaan laajaa hakua. Taipumuskoe käyttöominaisuuksien mittarina on 
kaikkien spanielien omistajien ulottuvilla ja suhteellisen helppona testinä sen suorittaminen ei ole 
englanninspringerspanielille ylivoimaisen vaikeata. Rotujärjestö pyrkii lisäämään 
taipumuskokeiden ja metsästyskokeiden määrää, jotta yhä suurempi määrä koiria saataisiin 
testattua käyttöominaisuuksiltaan. 
 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
Lähde: 26) Spanielien metsästyskokeen koirakohtaiset arvostelulomakkeet 2003-2007 

 
Muut kuin rodunomaiset lajit 
 
 Metsästyskoirien jäljestämiskoe eli MEJÄ 
 
 Englanninspringerspanielien käyttö jäljestävinä koirina on ollut tasaisesti lisääntymässä 

tarkasteltaessa niiden koekäyntejä viiden viimeisen vuoden aikana. Kun vuonna 2003 saatiin 
jäljestämiskoesuorituksia yhteensä 87, oli vastaava luku vuonna 2007 140 ja vuonna 2012 184. 
Viimeisimmän viiden vuoden aikana koesuorituksia oli eniten vuonna 2011 (228 koesuoritusta).  

 
 Taulukko: Englanninspringerspanielien saavuttamat metsästyskoirien jäljestämiskoetulokset 

luokittain vuosina 2008 – 2012 sekä kaikki MEJÄ-tulokset yhteensä. Taulukko on laadittu 
Kennelliiton jalostustietokannan perusteella. 

 
VOI      
 2012 2011 2010 2009 2008 
VOI1 73 tulosta 69 tulosta 58 tulosta 69 tulosta 57 tulosta 
VOI2 17 tulosta 22 tulosta 22 tulosta 25 tulosta 16 tulosta 
VOI3 17 tulosta 14 tulosta 6 tulosta 10 tulosta 11 tulosta 
VOI0 23 tulosta 22 tulosta 16 tulosta 18 tulosta 19 tulosta 
VOI- 4 tulosta 7 tulosta 2 tulosta 9 tulosta 8 tulosta 
Yhteensä 134 tulosta 134 tulosta 104 tulosta 131 tulosta 111 tulosta 
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AVO      
 2012 2011 2010 2009 2008 
AVO1 21 tulosta 29 tulosta 37 tulosta 27 tulosta 29 tulosta 
AVO2 12 tulosta 8 tulosta 18 tulosta 15 tulosta 10 tulosta 
AVO3 6 tulosta 14 tulosta 13 tulosta 10 tulosta 8 tulosta 
AVO0 10 tulosta 36 tulosta 23 tulosta 26 tulosta 16 tulosta 
AVO- 1 tulosta 7 tulosta  4 tulosta 1 tulosta 
Yhteensä 50 tulosta 94 tulosta 91 tulosta 82 tulosta 64 tulosta 
      
Yhteensä 184 tulosta 228 tulosta 195 tulosta 213 tulosta 175 tulosta 

 
 Vuonna 2008 VOI 1 tuloksia saatiin starteista 51 % kun vastaava luku vuonna 2012 oli 54 %. 

Avoimessa luokassa saatiin AVO 1 -tuloksia vuonna 2008 45 % ja vuonna 2012 42 %.  
 
  Taulukko: Englanninspringerspanielien MEJÄ-kokeissa saavuttamat tulokset luokittain 

prosentuaalisesti starteista vuosina 2008 – 2012. 
 

VOI      
 2012 2011 2010 2009 2008 
VOI1 54 % 51 % 56 % 53 % 51 % 
VOI2 13 % 16 % 21 % 19 % 14 % 
VOI3 13 % 10 % 6 % 8 % 10 % 
VOI0 17 % 16 % 15 % 14 % 17 % 
VOI- 3 % 5 % 2 % 7 % 7 % 
Yhteensä 134 tulosta 134 tulosta 104 tulosta 131 tulosta 111 tulosta 
      
AVO      
 2012 2011 2010 2009 2008 
AVO1 42 % 31 % 41 % 33 % 45 % 
AVO2 24 % 9 % 20 % 18 % 16 % 
AVO3 12 % 15 % 14 % 12 % 12 % 
AVO0 20 % 38 % 25 % 32 % 25 % 
AVO- 2 % 7 %  5 % 2 % 
Yhteensä 50 tulosta 94 tulosta 91 tulosta 82 tulosta 64 tulosta 
      
Yhteensä 184 tulosta 228 tulosta 195 tulosta 213 tulosta 175 tulosta 

 
 Vuoden 2012 loppuun mennessä englanninspringerspanieleita on osallistunut metsästyskoirien 

jäljestämiskokeisiin 546 kpl, joista jäljestämisvalion arvon on saavuttanut 118 koiraa. Vuosien 
2003–2012 välillä rekisteröidyistä AVO3 tai sitä paremman tuloksen MEJÄ-kokeessa on 
saavuttanut 145 koiraa, mikä on noin 4 % kaikista tuona aikana rekisteröidyistä 
englanninspringerspanieleista (suhteellinen määrä on pienessä kasvussa). Koska MEJÄ-
kokeeseen ei usein osallistuta kovin nuoren koiran kanssa, vertailun vuoksi todettakoon, että 
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vuosien 2003–2009 välillä rekisteröidyistä AVO3 tai sitä paremman tuloksen MEJÄ-kokeessa on 
saavuttanut 131 koiraa, mikä on noin 5 % kaikista tuona aikana rekisteröidyistä 
englanninspringerspanieleista. 
 
Rodun jäljestämisvaliot on nähtävillä Kennelliiton jalostuskannassa: 
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=125&T6=%2BV1981&Kotimaiset=0 
 
Jäljestämiskoirina englanninspringerspanielit ovat hyviä käytännön haavakkohirvieläimen 
jäljestäjinä. Suomen käyttövalionarvon hirvenjäljestyksessä saavuttaneet koirat: 
  Baskethill’s Ivory And Ebony 
  Quadmir’s Boogie Woogie 
  Quadmir’s Divine Nefertum 
  Quadmir’s Noble Minta 
  Quadmir’s Saga Gold 
  Quadmir’s Tarantella 
Edellä mainituista ensimmäinen rodussa tämän käyttövalion tittelin saavutti Quadmir’s Noble 
Minta vuonna 2008. Kyseessä on vielä suhteellisen uusi käyttöön tullut valionarvo. 
 
Koska tämän rotuinen koira useimmiten työskentelee rodulle tyypilliseen tapaan ilmavainuisesti 
siksak-kuvioita tehden, niiden ei ole helppoa saada MEJÄ-kokeista korkeimpia pisteitä. 
 
Tyypillisesti juuri edellä mainitusta syystä englanninspringerspanieli ei merkkaa makuita 
kovinkaan hyvin ja oikaisee helposti kulmat. Lisäksi rodun haittana jäljestystilanteessa voi olla 
niiden riistavietti, joka ohjaa koiraa muille kuin verijäljelle. Kuitenkin rodun edustajia nähdään 
niinkin korkealla kuin MEJÄ-SM finaalissa ja jopa voittajakolmikossa. 
Ensimmäiset koirat ovat osallistuivat  VAHI-kokeisiin (Vahingoittuneen hirvieläimen 
jäljestyskokeeseen) vuonna 2008. Ensimmäisen palkinnon kokeessa on saavuttanut 9 koiraa 
kymmenestä osallistuneesta. Huomioitava on, että yhtä lukuun ottamatta nämä VAHI-kokeisiin 
osallistuneet koirat ovat saman kasvattajan (Quadmir’s) kasvatteja. 
Rotujärjestön tiedossa on useita tämän rodun edustajia, jotka ovat ansiokkaasti toimineet esim. 
kolarihirvien jäljestäjinä poliisin apuna. 
 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
 
Muut harrastuslajit 
 
Suomessa on kautta aikojen saavuttanut 15 englanninspringerspanielia Suomen 
Tottelevaisuusvalion tittelin (yksi näistä on myös Viron Tottelevaisuusvalio): 
  Adamant's Agadileprincess  

Adamant's Ivor Novello  
Adamant's Madam De Luce  
Adamant's Robin Hood  
Aleksandra  
Chivas Deep Fantasy  
Of Forestfire Cudweed  
Of Skyway Hannah  
Rolle  
Rwyn Corn Flake  
Springdale Ultimatum  
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Springrotin Romeo  
Sunnyboy  
Toyriver's Yankee Yo Yo  
Woodpecker's Virginia  

 
Suomessa rekisteröidyistä rodun edustajista noin 250 yksilöä on saavuttanut tuloksen 
tottelevaisuuskokeessa. Vain yksi englanninspringerspanieli on saavuttanut tottelevaisuusvalion 
arvon 2000-luvulla ja vuosien 2009-2012 aikana ei ole yksikään koira saavuttanut TVA-titteliä. 

 

 
 
Yksikään englanninspringerspanieli Suomessa ei ole agilityvalio. Virallisiin agilitykilpailuihin 
osallistuu vain pieni osa agilitya harrastavista koirista (arviolta 1-2% rekisteröidyistä koirista). 
Harrastuksena agility on kuitenkin varsin yleinen rodussa.  
 
BH-kokeeseen eli käyttäytymiskokeeseen on vuosien 2000–2012 aikana osallistunut 25 
englanninspringerspanielia, joista 16 saavutti BH-tunnuksen eli suoritti kokeen hyväksytysti. 
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Englanninspringerspanieli on monipuolinen harrastuskoira ja jo edellä mainittujen lajien lisäksi 
rodun edustajia nähdään mm. koiratanssin ja flyballin parissa. Joitain 
englanninspringerspanieleita käytetään myös homekoirina. Vesipelastuskokeisiin on osallistunut 
kaksi yksilöä, joista toinen kilpailee avoimessa luokassa. Joitakin yksilöitä on käytetty myös 
rauniokoirana sekä pelastushaussa ja -jäljessä. Tullilla, poliisilla ja armeijalla on Suomessa ja 
muissakin Pohjoismaissa työkoirina englanninspringerspanieleita. Ruotsissa on jopa palkittu 
vuoden huumekoirana käyttölinjainen englanninspringerspanieli. 
 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen  
 
Koiran omistajille ja kasvattajille tehdyn terveyskyselyn perusteella voidaan todeta sukupuolten 
välillä olevan hieman luonne-eroja. Urokset ovat sosiaalisempia, itsevarmempia, itsenäisempiä ja 
vilkkaampia. Nartut ovat puolestaan hieman varautuneempia. Positiivista terveyskyselyn 
tuloksissa on se, että selvästi suurin osa englanninspringerspanieleista on omistajiensa mielestä 
sosiaalisia ihmisille, ystävällisiä, iloisia ja reippaita, oppivaisia, lapsiystävällisiä, 
miellyttämishaluisia, avoimia, sosiaalisia toisille koirille. Englanninspringerspanieleista suuri osa 
on myös vilkkaita ja metsästysviettisiä. Noin puolet koirista on itsenäisiä ja itsevarmoja. 
Negatiiviset luonteenpiirteet kuten apaattisuus, liiallinen vahtiminen, paukkuarkuus, 
aggressiivisuus, hermostuneisuus ja arkuus olivat poikkeustapauksia. Rodulle epätyypillisistä ja 
spanielille yleisesti negatiivisista luonteenpiirteistä yleisimmät olivat eroahdistuneisuus 5 %, 
lelujen vahtiminen 5 %, suojeluviettisyys 6 %, ääniherkkyys 7 %, vartioimisviettisyys 7 %, ujous 8 
%, haukkuherkkyys 9 %, omistushaluisuus 9 %, ruoan vahtiminen 10 % ja varautuneisuus 11 %. 
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Taulukko: Terveyskyselyssä ilmoitetut luonteenpiirteet. Kyselyyn tuli vastaukset yhteensä 445 
yksilöstä. 
 

PIIRRE MÄÄRÄ %-OSUUS 
APAATTINEN 4 1 % 
AGGRESSIIVINEN 7 2 % 
PAUKKUARKA 9 2 % 
VAHTII KAIKKEA 12 3 % 
HERMOSTUNUT 13 3 % 
ARKA 19 4 % 
VAHTII LELUJA 22 5 % 
EROAHDISTUNUT 23 5 % 
SUOJELUVIETTINEN 26 6 % 
VARTIOIMISVIETTINEN 32 7 % 
ÄÄNIHERKKÄ 32 7 % 
UJO 35 8 % 
OMISTUSHALUINEN 38 9 % 
HAUKKUHERKKÄ 39 9 % 
VAHTII RUOKAA 45 10 % 
VARAUTUNUT 47 11 % 
ITSEVARMA 217 49 % 
ITSENÄINEN 224 50 % 
VILKAS 271 61 % 
METSÄSTYSVIETTINEN 288 65 % 
SOSIAALINEN TOISILLE KOIRILLE 348 78 % 
AVOIN 351 79 % 
LAPSIYSTÄVÄLLINEN 358 80 % 
MIELLYTTÄMISHALUINEN 362 81 % 
OPPIVAINEN 362 81 % 
SOSIAALINEN IHMISILLE 403 91 % 
ILOINEN JA REIPAS 406 91 % 
YSTÄVÄLLINEN 413 93 % 

 
Terveyskyselyn mukaan nartuilla on pääosin normaalit juoksut. Epäsäännölliset juoksuvälit, 
huomaamattomat juoksut tai runsaat vuodot juoksuaikoina ovat harvinaisia. Rodussa on 
keskimääräinen juoksuväli 6,3 kuukautta. Alin ilmoitettu juoksuväli oli 3 kuukautta ja korkein 14 
kuukautta. Narttujen lisääntymisongelmat eivät ole yleisiä rodussa. Nartut myös hoitavat pentunsa 
erinomaisesti. 
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Taulukko: Terveyskyselyn vastauksien mukaiset narttujen juoksuvälien jakautuminen: 
 

JUOKSUVÄLI (KK) %-osuus 
3 0,4 % 
4 3,5 % 
5 11,4 % 
6 57,6 % 

6,5 0,4 % 
7 17,9 % 
8 4,8 % 

10 1,7 % 
11 0,9 % 
12 0,9 % 
14 0,4 % 

 
Astutukset tehdään rodussa pääosin luonnollisesti. Terveyskyselyssä raportoitiin vain yksi 
ongelma astutusten kanssa. 
 
Rodussa ei ole sellaisia yleisiä rakenteellisia ja terveydellisiä seikkoja, joilla nähtäisi vaikutuksia 
koirien käyttäytymiseen. Yksittäistapauksissa toki saattaa koiran terveydellinen tila aiheuttaa 
poikkeavaa tai epätoivottavaa käyttäytymistä. 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä 
ongelmakohdista  

 
  Rotumääritelmän kuvataan rodun luonnetta iloiseksi, toiminnalliseksi, ystävälliseksi ja 

miellyttämishaluiseksi. Arkuus ja aggressiivisuus eivät ole hyväksyttäviä. Terveyskyselyn 
perusteella selvästi suurin osa englanninspringerspanieleista on omistajiensa mielestä sosiaalisia 
ihmisille, ystävällisiä, iloisia ja reippaita, oppivaisia, lapsiystävällisiä, miellyttämishaluisia, avoimia, 
sosiaalisia toisille koirille. Englanninspringerspanieleista suuri osa on myös vilkkaita ja 
metsästysviettisiä. Noin puolet koirista on arvioitu omistajien mielestä itsenäisiksi ja itsevarmoiksi.  

 
  Rodussa esiintyvien luonteiden tila maassamme nähdäänkin kohtuullisen hyvänä, kun verrataan 

tilannetta muualle maailmaan. Tähän voi olla syynä mm. seuraavat asiat: 
- koirat ovat suomalaisessa kulttuurissa pääosin perheenjäseniä, joista huolehditaan 

erinomaisesti ja joiden kanssa harrastetaan paljon ja monipuolisesti (sosiaalistuminen) 
- muotovalion arvoon vaaditaan hyväksytty spanielien taipumuskoetulos 
- maassamme rodun edustajia käytetään suhteellisen paljon myös käytännön metsästykseen 
- maassamme on mahdollisuus osallistua hyvin monenlaisiin kokeisiin koirien kanssa (mukaan 

lukien metsästyskokeet) 
- kasvattajat ovat vastuullisia ja pyrkivät käyttämään jalostukseen vain siihen luonteeltaan 

sopivia yksilöitä 
 
  Rodulle epätyypillisistä ja spanielille yleisesti negatiivisista luonteenpiirteistä yleisimmät olivat 

eroahdistuneisuus, lelujen vahtiminen, suojeluviettisyys, ääniherkkyys, vartioimisviettisyys, ujous, 
haukkuherkkyys, omistushaluisuus, ruoan vahtiminen ja varautuneisuus. 
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Useimmat ongelmatilanteet luonteiden osalta syntyvät omistajan vääristä odotuksista. 
Englanninspringerspanieli ei vilkkaana ja temperamenttisena lintukoirana ole etenkään nuorena 
helppo kotikoira. Kasvattajien tuleekin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että pennunostajilla on 
realistinen käsitys siitä, millainen rotu on kyseessä kotikasvatuksen ja koulutuksen suhteen. 
Ongelmat kun tuntuvat esiintyvän useammin niillä, jotka eivät metsästä tai harrasta 
englanninspringerspanielinsa kanssa ja joilla ei ole aiempaa kokemusta rodusta. Rodun edustajat 
tarvitsevat riittävästi aktiviteettia ja koulutusta, jotta ongelmilta vältytään eikä koiralle kehity 
stressiä, joka voi tuoda mukanaan rodulle epätyypillisiä luonteenpiirteitä.  
Suuren vastuun tässä voikin laittaa kasvattajille, joiden tulee olla tarkkoja siitä millaisiin perheisiin 
pentunsa myyvät. Ostajan odotukset pennusta, omat luonteenpiirteet ja aktiivisuus sekä kokemus 
rodusta ja koirista ovat ratkaisevassa asemassa koiran kasvatuksessa luonteeltaan 
tasapainoiseksi englanninspringerspanieliksi. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen  
   
  Rodun terveystilanteen selvittämiseksi rotujärjestö on ylläpitänyt yhdistyksen internetsivuilla 

terveyskyselyä, johon englanninspringerspanielien kasvattajat ja omistajat pääsevät vastaamaan. 
Kysely on ollut käytössä usean vuoden ajan ja vastauksia vastaanotetaan vaihteleva määrä joka 
kuukausi. Yhteensä 1.3.2013 mennessä on vastaanotettu 445 vastausta, joista 271 narttua ja 174 
urosta.  

 
  Vapaaehtoisen terveyskyselyn käyttämisessä rodun terveydentilan selvittämiseksi tulee kuitenkin 

muistaa, että luotettavampi kokonaiskäsitys rodun terveydentilasta ja yleisimmistä kuolinsyistä 
saataisiin todennäköisesti eläinlääkärien kootuista tilastoista tai kuten Ruotsissa vakuutusyhtiön 
teettämästä rotukohtaisesta terveysyhteenvedosta. Terveyskyselyssä tiedot pohjautuvat paljon 
omistajien omiin näkemyksiin, tuntemuksiin ja muistikuviin ja terveyskyselyssä vastaajien joukko 
voi olla hyvinkin rajattua/valikoitunutta. Sekin on selvää, ettei kaikkia harvinaisempia 
sairaustapauksia tule välttämättä lainkaan esille terveyskyselyn kautta saaduista tiedoista. 

 
  Suurin osa (93 %) terveyskyselyyn vastanneista arvioivat koiransa terveydentilan erittäin hyväksi 

tai hyväksi. Vain 1,4 % koirista arvioitiin olevan terveydentilaltaan erittäin huono tai huono. 
 
  Taulukko: Terveyskyselyssä omistajien/kasvattajien oma näkemys koiran yleisestä 

terveydentilasta. 
 

Terveydentila %-osuus 

erittäin hyvä 72,3 % 
hyvä 20,9 % 

kohtuullinen 6,8 % 
huono 0,9 % 

erittäin huono 0,5 % 
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  Taulukko: Terveyskyselyssä ilmoitetut rodussa esiintyvät terveydelliset vaivat ja niiden yleisyys 

(esiintymistiheyden mukaisessa järjestyksessä). 
 

Vaiva Kpl %-osuus 
Korvatulehdukset 161 36 % 
Iho-ongelmat 75 17 % 
Silmätulehdukset 74 17 % 
Napatyrä 69 16 % 
Virtsatientulehdukset 64 14 % 
Allergia 57 13 % 
Kasvaimet ja syövät 54 12 % 
Ihotulehdukset 50 11 % 
Muut tulehdukset 46 10 % 
Tuki- ja liikuntaelinten vaivat 36 8 % 
Anaalirauhastulehdukset 29 7 % 
Purentaviat 27 6 % 
Kohtaukset / epilepsia 17 4 % 
Runsas hammaskivi 17 4 % 
Virtsakivet/-kiteet 17 4 % 
Hampaiden asentovirheet 15 3 % 
Immunologiset sairaudet 14 3 % 
Sisäelinsairaudet 14 3 % 
Muut nikama- ja luustomuutokset 10 2 % 
Häntämutka 8 2 % 
Sydänsairaudet 7 2 % 
Hammaspuutokset 5 1 % 
Muut syntymäviat 5 1 % 
Muut suu- ja hammassairaudet 3 1 % 

 
  Terveyskyselyyn vastanneista koirista 21 % oli steriloituja/kastroituja (narttuja steriloitu noin puolet 

enemmän mitä uroksia). Narttujen sterilointiin yleisimmät syyt olivat kohtutulehdus, 
valeraskaudet/hormonitoiminta ja lyhyet juoksuvälit. Uroksilla yleisin syy kastrointiin oli 
eturauhasvaivat. Noin kuudennes steriloinneista/kastroinneista tehtiin siksi, ettei koiraa ollut enää 
tarkoitus käyttää jalostukseen ja näissä usein perusteena, että samassa taloudessa elää toista 
sukupuolta olevia koiria ja haluttiin estää vahinkopentujen syntyminen. 

 
  Ruotsissa vakuutusyhtiö Agria on tehnyt rotuprofiilit koskien rodussa esiintyviä sairauksia. Tiedot 

perustuvat vakuutusyhtiön koiran omistajilta ja eläinlääkäreiltä keräämiin tietoihin ja rotuprofiilin 
luomisessa on käytetty muitakin tietoja kuin vain niitä, joiden perusteella on haettu 
vakuutuskorvausta. Ruotsalaisten koirien terveydentila on varsin merkitsevä myös suomalaiselle 
kannalle, koska Ruotsista tuodaan koiria Suomeen melko paljon ja lisäksi Suomessa käytetään 
jonkin verran ruotsalaisia uroksia jalostukseen. Ruotsalaisten englanninspringerspanielien 
rotuprofiilista on pääteltävissä seuraavaa: 

o Uroksilla on hieman suurempi riski menehtyä nuorena kuin nartuilla, mutta nartut 
sairastavat keskimääräisesti uroksia enemmän. 

o Keskimääräinen elinikä on hieman korkeampi vuosina 1999–2002 kuin vuosina 
1995–1998. 

o 5-vuotiaaksi elävällä koiralla on 94,6 % mahdollisuus elää vielä 7-vuotiaanakin. 
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o 8-vuotiaaksi elävällä koiralla on 87,1 % mahdollisuus elää vielä 10-vuotiaanakin. 
o 70 % englanninspringerspanielien kuolemista oli diagnosoituja. 
o Epilepsia on diagnosoiduista kuolemista englanninspringerspanielien yleisin kuolinsyy 

ja vuosien 1995–2002 välisenä aikana kuolleista 6,1 % kuolinsyy oli epilepsia. 
Epilepsia on uroksilla yleisempi kuin nartuilla. 

o Rodussa on kaikkien rotujen keskiarvoa suurempi riski kuolla epilepsiaan, 
nisäkasvaimiin, munuaissairauksiin, kohtutulehdukseen, hepatiittiin, luonneongelmiin, 
ulkokorvan tulehduksiin, glaukoomaan ja autoimmuuniin hemolyyttiseen anemiaan 
(AIHA). 

o Rodussa on kaikkien rotujen keskiarvoa alempi riski kuolla liikenneonnettomuuksissa, 
imusolmukesyöpään, kardiomyopatiaan, muihin sydänsairauksiin, lonkkadysplasiaan 
ja diabetekseen. 

o Rodussa yleisimmät diagnoosit liittyvät ihoon, ruoansulatukseen, lisääntymiskykyyn ja 
korviin, joista ihoon, korviin ja ruoansulatukseen liittyvät yleisempiä uroksilla kun taas 
lisääntymiskykyyn liittyvät selvästi yleisempiä nartuilla. 

o Melko selvästi yleisin eläinlääkärikäynnin syy liittyi tulehduksiin (liki 10 % koirista 
vuosittain käy eläinlääkärissä tulehdusoireiden vuoksi) 

o Rodussa on tavattu kaikkien rotujen keskiarvoa selvästi yleisemmin ulkokorvan 
tulehduksia, nisäkasvaimia, kohtutulehduksia ja ihokasvaimia, joista kaikki ovat viime 
vuosina yleistyneet. 
    Lähde: 21) Agria Dog Breed Profiles – English Springer Spaniel (CD) 

 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet  
Englanninspringerspanieleilla on ollut voimassaoleva PEVISA-ohjelma 1.1.1989 lähtien. Koko 
PEVISA-ohjelman voimassaoloajan vuoteen 2013 asti on pentujen rekisteröimisen ehtona ollut, 
että pentueen molemmista vanhemmista on ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. 
Ensin lonkistaan tutkittavien koirien vähimmäisikä oli 18 kuukautta, mutta vuoden 1997 alusta 
alkaen se on ollut 12 kuukautta ja tämä vähimmäisikäraja on edelleen voimassa. PEVISA-
ohjelmassa pentujen rekisteröimisen ehtona on ollut alusta asti myös, että pentueen molemmat 
vanhemmat on virallisesti silmätutkittu. Vuodesta 1989 lähtien silmälausunto oli voimassa 12 
kuukautta (tarkistettiin pentujen syntymäpäivän mukaan). Vuoden 1997 alusta alkaen 
silmätarkastuslausunnot olivat voimassa 22 kuukautta. Tällä hetkellä on voimassa vuoden 2001 
alusta alkaen tullut PEVISA-ohjelman muutos, että silmätarkastuslausunto on ollut voimassa 24 
kuukautta. PEVISA-ohjelman mukaisten tutkimuksien tulokset eivät ole vaikuttaneet 
rekisteröinteihin.  
 
PEVISA-ohjelmalla vastustetaan sellaisia sairauksia, jotka eivät välttämättä ole rodulle ne 
haitallisimmat. Lonkkaniveldysplasian tai silmäsairauksien vuoksi lopetettuja tai invalidisoituneita 
koiria ei rodussa ole tavattu kuin muutamia yksittäisiä tapauksia. Tästä huolimatta 
PEVISAohjelman vaatimat tutkimustulokset nähdään tarpeellisina ja vastustamisohjelma rodulle 
hyödyllisenä. 
 

Lonkkaniveldysplasia 
 
  Lonkkaniveldysplasia on lonkkanivelen kasvuhäiriö, joka on koirien yleisin luustossa ja nivelissä 

esiintyvä kasvuhäiriö. Kasvuhäiriö aiheuttaa nivelkuopan ja nivelnastan keskinäisen 
epäsopusuhtaisuuden. Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu lonkkien röntgenkuvaukseen ja 



                    Springerspanielit ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 65 (113) 
    Englanninspringerspanieli 
    v1.0 
 
    18.12.2013 
  
 
 
 
 

vika luokitellaan FCI:n asteikolla A-E (A = normaali nivel, B = rajatapaus, C = lievä dysplasia, D = 
kohtalainen dysplasia, E = vaikea kasvuhäiriö). Vakavimmissa tapauksissa lonkkaniveldysplasia 
saattaa vaikeuttaa koiran jokapäiväistä elämää ja etenkin sen käyttöä alkuperäiseen 
käyttötarkoitukseensa. Dysplasian oireet ovat yleensä suhteessa nivelrikon vakavuuteen. 
Lonkkaniveldysplasia periytyy kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä sekä erilaiset 
ympäristötekijät.  
Ilmiasuun perustuvalla jalostusvalinnalla on ollut vaikutusta tuloksiin ja 
englanninspringerspanieleissa käytetään vain vähän koiria, joilla on todettu lonkkaniveldysplasia. 
Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on kuitenkin todettu tehokkaammaksi, koska 
siinä otetaan koiran itsensä lisäksi huomioon tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan 
röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. 

 
 Englanninspringerspanielien 31.12.2013 saakka voimassa olevassa PEVISA-ohjelmassa on ollut 

pentujen rekisteröimisen ehtona pentueen vanhemmista ennen astutusta annettu 
lonkkakuvauslausunto. Tutkittavien koirien vähimmäisikä on ollut 12 kuukautta. PEVISAohjelman 
avulla on tavoitteena ollut ennaltaehkäistä lonkkanivelen kehityshäiriön esiintymistä. 
Metsästyskoirarodussa lonkkien tulee kestää rodunomaisen käyttötarkoituksen vaatiman fyysisen 
rasituksen. 

 
  PEVISA:n lisäksi vuonna 2013 voimassaoleva jalostuksen toimintaohje antaa seuraavat ohjeet 

lonkkadysplasian ennaltaehkäisemiseksi: "Molempien jalostukseen käytettävien koirien on oltava 
virallisesti tutkittu lonkkaniveldysplasian varalta. Yhdistelmä saa hyväksynnän, kun molemmat 
ovat A - B -lonkkaisia. Myös C-lonkkaiselle koiralle voidaan antaa hyväksyntä, mikäli yhdistelmän 
toinen osapuoli on tervelonkkainen (A tai B)." sekä "Jalostukseen ei suositella koiraa, jolla on D - 
E -asteinen lonkkaniveldysplasia, tai joka sairastaa mahdollisesti perinnöllistä sairautta." 

 
 Vuosien 2008–2012 aikana tehdyissä yhdistelmissä ovat vanhemmat olleet 93 % terveitä 

lonkistaan (A tai B). C-lonkkaisten osuus jalostukseen käytetyistä on 7 % (95 kertaa, joista 22 
kertaa käytetty C-lonkkaista urosta ja 73 kertaa C-lonkkaista narttua). D-lonkkaisia käytettiin 
tilastointiaikana vain kolmesti jalostukseen (vastaa 0,2 % jalostuskäytöstä ja kaikki nämä olivat 
narttuja eli D-lonkkaisia uroksia ei käytetty lainkaan jalostukseen). E-lonkkaisia ei ole 
maassamme käytetty lainkaan jalostukseen tarkasteluaikana. Tilastoista oli huomattavissa, että 
lonkkavikaista narttua käytetään useammin jalostukseen kuin lonkkavikaista urosta, sillä 
jalostuskäyttö lonkkavikaisten (C tai D) osuus oli uroksissa 3 % ja nartuissa 11 %.  
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  Taulukko: Vuosina 2002–2011 syntyneiden englanninspringerspanielien tutkimustulokset. 
  

Vuosi Syntyneet Kuvatut Kuvaus-% A B C D E Lonkkavika-% 
2002 253 96 38 % 50 19 17 10 0 28 % 
2003 287 113 39 % 46 42 15 9 1 22 % 
2004 405 142 35 % 86 30 19 7 0 18 % 
2005 333 142 43 % 86 32 12 12 0 17 % 
2006 347 139 40 % 65 39 27 8 0 25 % 
2007 362 141 39 % 71 40 21 9 0 21 % 
2008 295 107 36 % 74 17 10 5 1 15 % 
2009 368 147 40 % 97 23 21 5 1 18 % 
2010 308 126 41 % 74 30 18 4 0 17 % 
2011 279 60 22 % 35 14 8 3 0 18 % 

Yhteensä 3237 1213 37 % 684 286 168 72 3 20 % 
 
 Edellisestä taulukosta on havaittavissa, että kymmenen vuoden tarkasteluvälillä lonkkavikaisten 

(C, D ja E -asteiset lonkkadysplasiat) ovat jatkaneet laskuaan. Dysplasia-aste tarkastelujaksona 
1997-2006 rodussa oli keskimäärin 26%, kun se tarkasteluvälillä 2002-2011 on 20%. 

  Tarkasteluvälillä 2002–2011 syntyneistä tutkittiin lonkistaan 37,0 % ja tutkittavien osuus on ollut 
pienessä nousussa viime vuosina. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana tuoduista koirista on 
ulkomailla tutkittu 5,1 % ja Suomessa tutkittu 79,6 %, eli tuontikoirien tutkiminen on ollut aktiivista. 

  Ryhmiteltäessä vuosina 2008–2012 tutkittujen englanninspringerspanielien kuvaustulosten 
jakaumat koirien vanhempien kuvaustulosten mukaan voidaan havaita, että sairaiden jälkeläisten 
osuus kasvaa jonkin verran vanhempien lonkkatuloksen huonontuessa. Mikäli molemmat 
vanhemmista ovat A-lonkkaisia, kuvatuista jälkeläisistä 88 % ovat olleet terveitä ja 12 % sairaita. 
Jos vähintään toinen vanhemmista on C-lonkkainen, on sairaiden osuus jo 31 %. D-lonkkaisten 
vanhempien jälkeläisiä on näiden vuosien aikana kuvattu vain kolme, joista yhdellä on A-lonkat ja 
kahdella B-lonkat. Pidemmällä aikavälillä tarkastellessa on tilastoista havaittavissa, että 
keskimääräinen lonkkavikaisten osuus on noin 50% silloin, kun vähintään toinen vanhemmista on 
D-lonkkainen. 

 
 Rodussa on käytössä lonkkanivelen BLUP-indeksi, joka on ennuste eläimen jalostusarvosta, 

genotyypistä. Indeksi on tietyn aineiston perusteella laskettu arvio siitä, millaiset koiran 
perintötekijät ovat, eli mikä on koiran arvo jalostuseläimenä kyseisessä ominaisuudessa. Suurin 
osa jalostukseen käytetyistä englanninspringerspanieleista omaa BLUP-indeksin välillä 81-120. 
Indeksi on alle 70 vain 11 jalostusyksilöllä ja ne kaikki ovat 1980-luvulla syntyneitä koiria, jolloin ei 
indeksi ole vielä ollut käytettävissä. 15 jalostusyksilöllä indeksi on ollut yli 120, joista vain yksi on 
1980-luvulla syntynyt.  
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  Taulukko: Vuosina 1980–2009 syntyneiden jalostukseen käytettyjen englanninspringerspanielien 

BLUP-indeksit. 
 

BLUP-indeksi KAIKKI 
0-50 0 
51-60 4 
61-70 7 
71-80 47 
81-90 151 
91-100 359 
101-110 403 
111-120 197 
121-130 15 
131-140 0 
141- 0 
 
Tarkastelun perusteella on syytä jatkaa englanninspringerspanielin PEVISA-ohjelmaa, jonka 
mukaan jalostukseen käytettävät koirat tulee olla lonkkakuvattuja. Lisäksi suosituksena pidetään 
edelleen ohjetta, että molemmat vanhemmat ovat A- tai B-lonkkaisia, tai jos toinen vanhemmista 
on C-lonkkainen, tulisi yhdistelmän toisen osapuolen olla tervelonkkainen (A tai B). Vakavien 
lonkkaniveldysplasia tapausten riskiä pyritään pitämään pienenä, koska sairaus pahimmillaan 
haittaa koiran jokapäiväistä elämää ja estää koiran käytön metsästykseen tai muihin fyysistä 
rasitusta aiheuttaviin harrastuksiin. 
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Kaavio: Vuosina 2008–2012 tutkittujen englanninspringerspanielien kuvaustulosten jakaumat 
koirien vanhempien kuvaustulosten mukaan 
 

Englanninspringerspanielien kuvaustulosten jakaumat koirien vanhempien 
kuvaustulosten mukaan
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Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
 

PRA, etenevä verkkokalvon surkastuminen 
   
  PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuminen esiintyy englanninspringerspanieleilla tavallisimmin 

yleistyneenä (GPRA), jonka periytymismalli on resessiivinen autosomaalin geenin kautta. Sairaus 
johtaa verkkokalvon surkastumiseen koiran molemmissa silmissä. Tämän seurauksena koira 
sokeutuu täydellisesti. 

Lähde: 16) Canine Inherited Disorders Database 
   
  Vuodesta 2007 on rodulla ollut käytössä DNA geenitesti GPRA Cord1 mutaatioon (tappi- ja 

sauvasolujen dystrofia 1). Tätä PRA-tyyppiä on tavattu lyhyt- ja pitkäkarvaisilla 
kääpiömäyräkoirilla ja nyt myös todettu esiintyvän englanninspringerspanieleilla. Molemmilla 
roduilla on sekä oireiden ilmenemisiässä että taudin etenemisessä esiintynyt huomattavia 
variaatioita, eivätkä kaikki geneettisesti sairaat yksilöt sairastu itse tautiin. GPRA Cord1 mutaatio 
on vain yksi rodulla esiintyvä GPRA:n muoto. Toisiin muotoihin ei ole olemassa geenitestiä. 
Geenitestin olemassaolon aikana on Suomessa virallistettu 370 Cord1 mutaation DNA 
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testitulosta. Näistä vapaita on 234, kantajia 134 ja sairaita 2. Lisäksi jalostustoimikunnalle on 
toimitettu tiedot 457 vapaasta koirasta, joiden molemmat vanhemmat on todettu geneettisesti 
vapaiksi (yhteensä 74 eri yhdistelmästä). Sairas-vapaa yhdistelmiä on tehty 3 kpl, joissa on 
yhteensä 15 kantaja pentua. Jalostukseen ei suositella koiraa, jolla on kahden polven 
sukutaulussa molemmin puolin tunnettu PRA-kantaja. Tunnettuun/tunnettuihin PRA-
kantajaan/kantajiin ei tule linjata kolmen polven sukutaulussa. Nämä säännöt eivät koske GPRA 
Cord1 mutaatio testattuja koiria. Yhdistelmää tehtäessä toisen osapuolen tulisi olla testattu GPRA 
Cord1 vapaaksi.  

Lähde: 18) AHT (Animal Health Trust) – Progressive retinal atrophy in English Springer Spaniel 
  Englanninspringerspanieleilla tiedetään siis esiintyvän sekä GPRA:ta (generalised progressive 

retinal atrophy) sekä CPRA:ta (central progressive retinal atrophy). GPRA ilmenee usein 4-5 
vuoden iässä (joskus jo 2 vuoden iässä) ja se johtaa koiran täydelliseen sokeutumiseen. CPRA 
ilmenee yleensä jo 12–18 kuukauden iässä ja täydellinen sokeutuminen ei ole yleistä.  

Lähde: 23) SESSS – Southern English Springer Spaniel Society 
 
  Suomen ja Ruotsin rotujärjestöt ylläpitävät internet-sivuillaan listaa skandinavialaisista koirista, 

jotka ovat osoittaneet PRA:n oireita: 
http://www.springerklubben.org/avelskommitte/pra_lista.htm  

  Suomen rotujärjestö pitää omaa listaansa Suomessa diagnosoiduista: 
http://www.springerspanielit.com/terveystilastot/PRA_ess.htm  

  Suomessa on kautta aikojen diagnosoitu 24 PRA-tapausta, joka vastaa vain 0,19 % 
rekisteröidyistä. PRA-tapausten määrä ei ole yhteneväinen Koiranetin tilastojen kanssa johtuen 
siitä, että osa diagnooseista on tehty ennen kuin tuloksia on kirjattu Kennelliiton tietoihin ja osa 
diagnooseista on tehty ERG-tutkimuksilla, joiden tuloksia ei Kennelliitto kirjaa jalostuskantaan. 
Yleisimmin diagnoosi PRA:sta tehdään noin 5-6 vuoden iässä. Nuorimmat diagnosoidut 
Suomessa ovat olleet reilu vuoden ikäisiä ja vanhimmat lähes 9-vuotiaita. Siitä ei kuitenkaan 
voida olla varmoja onko silloin kyseessä saman tyypin PRA-sairaus, kun diagnosointi-ikä 
vaihtelee näin voimakkaasti. 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
Lähde: 8) Svenska Kennelklubbens Rasdata 

Lähde: 20) Springerspanielit ry:n ja Spanieliliitto ry:n jäsenjulkaisut (Springeri- ja Spanieli-lehdet) 
 
Englanninspringerspanielien 31.12.2013 saakka voimassa olevassa PEVISA-ohjelmassa on 
pentujen rekisteröimisen ehtona, että pentueen molemmat vanhemmat on virallisesti silmätutkittu 
astutus- tai rekisteröintihetkellä. Tutkimuksen tulos ei vaikuta rekisteröintiin. Virallinen 
silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. 
Sairaiden yksilöiden jalostuskäyttöä ei suositella eikä ole suositeltavaa linjata tunnettuun PRA-
kantajaan/kantajiin. Varsinaisia rajoituksia sairaiden tai kantajien jalostuskäytölle ei ole asetettu. 
Sairauden harvinaisuuden vuoksi tällä suosituksella ei katsota olevan vaikutusta 
jalostuspopulaation kokoon. PRA johtaa usein sokeuteen tai näön selvään heikkenemiseen. 
Tämä vaikuttaa koiran rodunomaiseen käyttöön ja jokapäiväiseen elämään ja tästä syystä 
perinnöllisten silmäsairauksien vastustamiselle nähdään tarve myös tulevaisuudessa. 

 
HC, harmaakaihi 
   
 Rotujärjestö pitää listaa Suomessa diagnosoiduista kaihisairaista: 
 http://www.springerspanielit.com/terveystilastot/HC_ess.htm  
 
  Perinnöllinen kaihi (HC, harmaakaihi) on Suomessa diagnosoitu yhteensä 35 koiralla, joka vastaa 

0,28 % rekisteröidyistä (joiden lisäksi 7 yksilöllä epäilty HC, mutta diagnoosia ei ole varmistettu). 
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Näistä koirista viidellätoista on tehty diagnoosi vuosien 2003–2012 välisenä aikana, joka vastaa 
0,46 % samana aikana rekisteröidyistä. Sairauden periytymismekanismi rodussa ei ole tiedossa. 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
Lähde: 20) Springerspanielit ry:n ja Spanieliliitto ry:n jäsenjulkaisut (Springeri- ja Spanieli-lehdet) 

 
Englanninspringerspanielien 31.12.2013 saakka voimassa olevassa PEVISA-ohjelmassa on 
pentujen rekisteröimisen ehtona, että pentueen molemmat vanhemmat on virallisesti silmätutkittu 
astutus- tai rekisteröintihetkellä. Tutkimuksen tulos ei vaikuta rekisteröintiin. Virallinen 
silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. 
Sairaiden yksilöiden jalostuskäyttöä ei suositella, mutta varsinaisia rajoituksia niiden käytölle ei 
ole asetettu. Sairauden harvinaisuuden vuoksi tällä suosituksella ei katsota olevan vaikutusta 
jalostuspopulaation kokoon. Kaihi johtaa usein näön heikkenemiseen ja joskus jopa 
sokeutumiseen. Tämä vaikuttaa koiran rodunomaiseen käyttöön ja jokapäiväiseen elämään ja 
tästä syystä perinnöllisten silmäsairauksien vastustamiselle nähdään tarve myös tulevaisuudessa. 

 
RD, retinan dysplasia 
 Rotujärjestö pitää listaa Suomessa diagnosoiduista RD-sairaista: 
 http://www.springerspanielit.com/terveystilastot/RD_ess.htm  
 
  Suomessa on yhteensä 24 englanninspringerspanielilla on todettu RD eli verkkokalvon 

vajaakehitys virallisessa silmätarkastuksessa. Multifokaalia retinan dysplasiaa (MRD) eli 
sairauden lievintä muotoa on 19 tapausta ja geograafista muotoa (GRD) on 5 tapausta, joista 
yhdellä diagnosoitu myös totaali retinan dysplasia (TRD). RD-diagnoosit tehdään yleensä jo 
ensimmäisessä silmätarkastuksessa ja keskimäärin 1,5-2 vuoden ikäisille koirille. 
Sairauden periytymismekanismi rodussa ei ole tiedossa. 

Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 
Lähde: 20) Springerspanielit ry:n ja Spanieliliitto ry:n jäsenjulkaisut (Springeri- ja Spanieli-lehdet) 

 
RD-diagnoosi on tehty vuosien 2003–2012 välisenä aikana 19 koiralle, joka vastaa 0,58 % 
kaikista samalla aikavälillä rekisteröidyistä englanninspringerspanieleista. 
 
Englanninspringerspanielien 31.12.2013 saakka voimassa olevassa PEVISA-ohjelmassa on 
pentujen rekisteröimisen ehtona, että pentueen molemmat vanhemmat on virallisesti silmätutkittu 
astutus- tai rekisteröintihetkellä. Tutkimuksen tulos ei vaikuta rekisteröintiin. Virallinen 
silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. 
 
Sairaiden yksilöiden jalostuskäyttöä ei suositella, mutta varsinaisia rajoituksia niiden käytölle ei 
ole asetettu. Sairauden harvinaisuuden vuoksi tällä suosituksella ei katsota olevan vaikutusta 
jalostuspopulaation kokoon. Verkkokalvon vajaakehitys johtaa usein näön heikkenemiseen ja 
joskus jopa sokeutumiseen. Tämä vaikuttaa koiran rodunomaiseen käyttöön ja jokapäiväiseen 
elämään ja tästä syystä perinnöllisten silmäsairauksien vastustamiselle nähdään tarve myös 
tulevaisuudessa. 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  
 
  Jalostuksen tavoiteohjelmassa kuvatut rodulla todetut merkittävät sairaudet perustuvat suurelta 

osin terveyskyselyn tuloksiin sekä jalostustoimikunnalle toimitettuihin muihin terveystietoihin 
(kasvattajien ja omistajien ilmoittamat tapaukset, erikseen toimitetut DNA-testitulokset ja 
gonioskopia -silmätarkastuslausunnot) sekä kirjallisuuteen ja muihin julkaisuihin. 
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Tulehdussairaudet 
 
 Terveyskyselyn mukaan rodussa yleisimmät sairaudet ovat tulehdussairauksia. 

Tulehdussairauksien hoitona käytetään yleisesti lääkitystä ja erilaisia puhdistuksia, jotka 
useimmiten tehoavat. Korvatulehdukset ovat suhteellisen yleisiä rodussa. Terveyskyselyn 
mukaan useammalla kuin joka kolmannella on ollut vähintään yksi korvatulehdus elämänsä 
aikana. Yleisyys johtunee osittain rodun yksilöiden pitkistä, alas kiinnittyneistä ja joskus 
raskaistakin korvista, joihin kasvaa pitkä karvoitus ellei niitä säännöllisesti trimmata. Yleisimmin 
korvatulehduksia esiintyy muutama koiran eliniän aikana. Joillakin yksilöillä esiintyy kroonista 
korvatulehdusta tai tulehduksia useita kertoja vuodessa. Yleisin hoitomuoto on lääkitys 
(korvatipat), mutta käytössä on myös ruokavalion vaihtaminen, korvahuuhtelut, korvien 
puhdistaminen, homeopatia ja pahimmissa tapauksissa leikkaushoito. 

 
  Silmätulehdukset ovat melko yleisiä rodussa (terveyskyselyn mukaan esiintyvyys 17 %). Suurella 

osalla hoitona käytetään tippoja tai voidetta. Lisäksi hoitomuotoina on silmien puhdistaminen, 
kortisoni- tai antibioottilääkitys ja penslaus. Osa silmätulehduksista on todettu tapaturman tai 
muun ulkoisen tekijän aiheuttamiksi. 

 
  Virtsatientulehduksia esiintyy terveyskyselyn mukaan noin 15 prosentilla 

englanninspringerspanieleista ja ne ovat selvästi yleisempiä nartuilla kuin uroksilla. Hoitona 
käytetään erilaisia lääkityksiä ja homeopatiaa. Useimmilla sairastuneilla virtsatientulehdus esiintyy 
vain kerran eikä uusiudu. 

 
 Ihotulehduksia esiintyy noin joka kymmenennellä englanninspringerspanielilla ja niistä yleisimmät 
ovat huulipoimutulehdus ja tassu-/varvasvälitulehdus. On myös esiintynyt laajempia 
ihotulehduksia eri puolella kehoa. Hoitona on toiminut lääkekuurit (antibiootti, kortisoni, 
voide/salva), ruokavalion vaihto, huolellinen ja säännöllinen trimmaus, erikoispesuaineella 
peseminen ja puhdistaminen, uimisen rajoittaminen, huolellinen kuivaus ulkoilun jälkeen ja 
homeopatia. Suurella osalla nämä hoidot tehoavat niin, että koira lähes oireeton. Joillakin taas 
hoidot eivät ole auttaneet, mutta koiran ei ole siitä huolimatta katsottu kärsivän. Suurella osalla 
ihotulehdukset ovat kertaluontoisia, mutta joukossa oli muutama niitä, joilla tulehdukset ovat 
toistuvia ja osalla epäillään mm. allergian olevan osasyynä tulehduksien esiintymiselle. Uimisen ja 
kosteuden on katsottu olevan usein yhtenä tekijänä ihotulehduksen synnylle. 
 
Anaalirauhastulehduksia esiintyy terveyskyselyn mukaan noin 7 %:lla 
englanninspringerspanieleista eikä näiden tulehdusten välillä vaikuta olevan sukupuolien välistä 
eroa. Joissakin yksittäistapauksissa anaalirauhastulehdukset uusiutuvat usein, mutta pääosin 
anaalirauhastulehdus ei uusiudu tai uusiutuu vain kerran. Yleisin hoitomuoto on anaalirauhasten 
tyhjennys sekä antibioottilääkitys. Joissakin tapauksissa anaalirauhaset leikataan.  
 
Muita kuin edellä mainittuja tulehduksia esiintyy 11 prosentilla englanninspringerspanieleista. 
Tässä on mukaan laskettuna narttujen kohtutulehdukset, joita esiintyy noin 15 %:lla nartuista. 
Muita yksittäistapauksina esiintyneitä tulehduksia ovat mm. nisätulehdus, suolistotulehdus, 
keuhkokuume, vatsatulehdus, nielutulehdus, haavatulehdus, vatsakalvontulehdus, 
emätintulehdus ja esinahan tulehdus. 
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Terveyskyselyn tuloksista voidaan kuitenkin todeta, että useista eri tulehdussairauksia 
sairastavien osuus on huomattavasti pienempi kuin yksittäisiä tulehduksia sairastavien ja 
kroonisia tulehdussairauksia sairastavat ovat harvinaisia. 
 
Tulehdusten osalta on huomattava ero urosten ja narttujen välillä. Tulehdukset ovat selvästi 
yleisempi ongelma nartuilla kuin uroksilla. Ja erityisesti useita erityyppisiä tulehduksista 
sairastaneiden osuus on nartuissa suurempi kuin uroksissa. 

 
Napatyrä 
 Terveyskyselyn mukaan englanninspringerspanieleista noin 16 prosentilla on napatyrä, mutta 

näistä suurin osa on hyvin pieniä eivätkä ole aiheuttaneet vaivaa koiralle. Vain noin joka 
kymmenennessä tapauksessa on napatyrä leikattu ja niistäkin suurin osa toisen operaation 
yhteydessä ilman varsinaista leikkaustarvetta. 

 
Kasvaimet/syöpä 
 
 Kasvaimien ja syövän esiintyminen rodussa on terveyskyselyn mukaan noin 12 % ja kasvaimia 

esiintyy nartuilla uroksia yleisemmin. Nartuilla selvästi yleisin kasvain on nisäkasvain (useampi 
kuin joka kymmenes kaikista nartuista saa nisäkasvaimia ja kolme neljäsosaa kasvaimiin/syöpään 
sairastuneista nartuista saanut nimenomaan nisäkasvaimia). Yleisiä rodussa ovat myös 
kasvaimet raajoissa ja sisäelimissä sekä harmittomat rasvapatit. Yksittäistapauksia on myös 
kainalossa, kyljessä, niskassa, kuonossa, kiveksissä, aivoissa ja ikenissä sijainneista 
kasvaimista. Noin joka neljäs kasvaimiin/syöpään sairastunut koira joudutaan lopettamaan 
sairauden vuoksi. Lopetus tehdään yleisimmin sisäelinten pahalaatuisten kasvaimien vuoksi 
melko vanhalla iällä ja pahalaatuiset ovat pääosin sisäelinkasvaimia. Suurempi osa tutkituista 
tapauksista on ollut hyvälaatuisia kasvaimia. Hoitokeinoina käytetään leikkauksia ja lääkityksiä. 

 
Tuki- ja liikuntaelinten vaivat 
 
 Terveyskyselyn mukaan 8 prosentilla englanninspringerspanieleista on todettu tuki- ja 

liikuntaelinten vaivoja. Yleisimmät vaivat ovat nivelrikko ja sen tuomat oireet, selän ja raajojen 
jumiutumiset ja venähdykset sekä iän tuomat nivelten ja lihasten jäykkyydet. Rodussa muita 
tavattuja tuki- ja liikuntaelinten vaivoja ovat mm. spondyloosi (selkä- ja häntänikamat), 
välilevytyrä, selän monihermotulehdus, kasvuiän osteokondroosi (OCD) sekä murtumat ja muut 
tapaturmaiset vaivat. Tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin käytetään hoitona leikkauksia, lepoa, 
lääkityksiä, erityisruokavaliota, ravintolisiä sekä oikeanlaista liikuntaa. Myös kiropraktikko-, 
hieroja- ja eläinfysioterapiakäyntejä sekä akupunktiota käytetään oireiden lievittämiseen ja 
ennaltaehkäisyyn. Vakava tuki- ja liikuntaelinten vaiva hankaloittaa koiran jokapäiväistä elämää ja 
käyttötarkoitusta, mutta nämä vakavat tapaukset ovat rodussa harvinaisia etenkin nuorella iällä. 
Vakavasti tuki- ja liikuntaelinsairaat yksilöt tulee sulkea pois jalostuksesta, sillä sairaudella voi olla 
geneettinen tausta ja jalostuskäytön tuoma rasitus voi heikentää koiran terveydentilaa. 

 
Immunologiset sairaudet 
  
  Terveyskyselyn mukaan noin 17 %:lla englanninspringerspanieleista esiintyy iho-ongelmia. Iho-

ongelmat olivat lähes yhtä yleisiä molemmilla sukupuolilla. Iho-ongelmista yleisimpiä ovat 
ihottuma, hilseily ja rupisuus (noin kolmanneksella tapauksista) samoin kuin karvanlähtö sekä 
ohut ja kuiva turkki (noin viidenneksellä tapauksista). Muita esiintyneitä iho-ongelmia ovat hot 
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spot, ihotulehdukset, hiivatulehdukset, karvan ja ihon punaisuus, kuiva ja ärtyisä iho, kutina ja 
karvattomat alueet. Hoitona iho-ongelmiin käytetään erikoisruokavaliota, lääkitystä, erikoispesuja, 
puhdistuksia, homeopatiaa, vitamiinipiikkejä ja voiteita. Vakavat ihosairaudet haittaavat 
merkittävästi koiran jokapäiväistä normaalia elämää ja käyttötarkoitusta, ja kroonisesti sairaat 
yksilöt tulee sulkea pois jalostuksesta. Iho-ongelmat saattavat joskus liittyä immunologisiin 
ongelmiin. 

 
  Terveyskyselyn mukaan rodussa noin joka kymmenennellä esiintyy allergiaa tai yliherkkyyttä, 

joista vain 33 % on ilmoitettu lääkärin diagnosoimaksi allergiaksi. Yliherkkyyksissä ja allergioissa 
ei esiinny sukupuolien välillä merkittävää eroa. 

   
  Taulukko: Allergian tai yliherkkyyden aiheuttajat sekä prosenttiosuudet kuinka monessa 

allergiatapauksessa raportoitiin ko. tyypin reaktiosta: 
 

%-osuus  Tyyppi Yleisimmät aiheuttajat 
79% ruoka-aineallergia vehnä, muut viljat, sika, nauta, riisi, 

teollinen ruoka 
12% ulkoiset allergeenit pöly- ja varastopunkki 
11% lääkeainereaktio antibiootit, loishäädöt, puhdistusaineet 
11% tuntematon reaktio  

 
 Oireina allergiasta mainittiin useasti hiivatulehdukset korvissa ja ihossa sekä näppyjä ihossa, ihon 

ja karvan punaisuus, rupisuus, kutiaminen, silmien rähmiminen sekä ripuli. Hoitona käytetään 
erikoispesuja, erikoisruokavaliota, kortisoni- ja antibioottilääkityksiä ja joissakin tapauksissa 
homeopatiaa. Parissa tapauksessa koira on todettu allergiseksi hyvin monelle eri tekijälle ja 
näissä tapauksissa allergia on merkittävästi heikentänyt koiran elämänlaatua. Vakavat allergiat 
haittaavat merkittävästi koiran jokapäiväistä normaalia elämää ja käyttötarkoitusta, siispä 
kroonisesti sairaat yksilöt tulee sulkea pois jalostuksesta, sillä sairaudella on geneettinen tausta. 

 
  Terveyskyselyn mukaan 3 prosentilla englanninspringerspanieleista esiintyy immunologisia 

sairauksia. Terveyskyselyssä ilmoitetut tapaukset olivat myosiitti (5), kilpirauhasen vajaatoiminta 
(6), SA-ihosairaus (2) ja Addisonin tauti (1). Lisäksi rodussa tiedetään ilmentyvän ainakin AIHA-, 
IMHA- ja trombosytopenia-tapauksia sekä allergiaa (allergioista yksityiskohtaisemmin edellä 
kappaleessa Allergiat). Autoimmuunisairauksien hoitoina on käytetty kortisoni-, tyroksiini- ja 
antibioottilääkitystä. Autoimmuunisairaudet tapauksesta riippuen saattavat vaikuttaa merkittävästi 
koiran jokapäiväiseen elämään ja ne voivat joissakin tapauksissa johtaa koiran kuolemaan tai 
eutanasiaan. Autoimmuunisairaat yksilöt tulee sulkea pois jalostuksesta, sillä sairaudella voi olla 
geneettinen tausta ja jalostuskäytön tuoma rasitus voi vaarantaa koiran hengen tai heikentää 
koiran terveydentilaa. 

 
Kohtaukset / epilepsia 
 
  Terveyskyselyn mukaan alle 4 prosentilla englanninspringerspanieleista esiintyy epileptisiä 

kohtauksia. Alle kolmannes sairastuneista kerrottiin terveyskyselyssä menehtyneen kohtaukseen 
tai lopetetun kohtauksien vuoksi. Kaikille ei tehdä poissulkevia kokeita eli ei ole varmuutta, että 
kyseessä olisi nimenomaan epilepsiasta. Hoitona ja ennaltaehkäisynä kohtauksille on käytetty 
pääosin lääkitystä, mutta myös ruokavalion vaihtamista, sterilointia, homeopatiaa ja aminohappoa 
(tauriini). Kaikissa tapauksissa ei ole lääkitystä tarvittu lainkaan. Epileptisistä kohtauksista kärsiviä 
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koiria ei saa käyttää jalostukseen, sillä kohtauksilla voi olla geneettinen tausta ja jalostuskäytön 
tuoma rasitus voi vaarantaa koiran hengen tai heikentää koiran terveydentilaa. Epilepsian 
perinnöllisyyttä englanninspringerspanieleissa tutkitaan Minnesotan ja Missourin yliopistoissa 
Yhdysvalloissa. Sairauden hallittavuus jalostuksessa helpottuisi huomattavasti, mikäli tutkimusten 
seurauksena pystyttäisiin kehittämään rodulle DNA-testi, jonka avulla koirien epilepsian 
genetiikkaa voidaan tutkia. 

Lähde: 17) ESSFTA - Inherited Epilepsy can be Devastating in Dogs /Ned Patterson D.V.M., University of Minnesota 
 

  Yhtyneille laboratorioille (Barbitest) on vuoden 2004 syyskuun loppuun lähetetty 25  
englanninspringerspanielista näytteitä fenobarbitaalimääritykseen (koirat ovat olleet 
epilepsialääkityksellä). Valitettavasti tätä uudempaa tietoa ei ole käytettävissä. Tässä eivät 
varmasti ole kaikki epileptiset englanninspringerspanieleista, sillä tämä on vain yksi tarjolla 
olevista lääkepitoisuusmäärityksistä. Lisäksi kaikki koirat eivät välttämättä ole lääkityksellä 
ollenkaan. Yhtyneitten laboratorioitten mukaan vuoden 2004 syyskuun loppuun mennessä 
lähetetyissä näytteissä on 11. eniten englanninspringerspanielien näytteitä. 

  LÄHDE: 22) Vetcare Oy 
 
Sukupuolisidonnaiset terveydelliset vaivat 
 

Valeraskauksia on esiintynyt terveyskyselyn mukaan lähes kolmanneksella (29 %) nartuista, 
joista noin kolmanneksella valeraskaus uusiutuu jokaisen tai lähes jokaisen juoksun jälkeen. 
Valeraskauksien oireet ovat vaihdelleet yksilöiden välillä. Yleisimmät oireet ovat olleet maidon 
eritys sekä pesänrakennus ja pentujen hoivaus. Suuressa osassa tapauksia oireet ovat olleet niin 
lieviä, että ei ole tarvittu lääkehoitoa perinteisten kotikonstien lisäksi (ruoan vähentäminen, 
aktiviteetin lisääminen, lelujen piilottaminen). Yksittäisissä tapauksissa on päädytty steriloimaan 
koira. 
 
Kohtutulehduksia on terveyskyselyn mukaan esiintynyt 13 prosentilla nartuista. Suurimmalla 
osalla kohtutulehdus oli esiintynyt vain kerran. Noin puolessa tapauksista kohtutulehdus oli 
esiintynyt alle 3 vuoden iässä eli kohtutulehdukset vaikuttaisivat olevan rodussa yleisempiä 
nuorilla koirilla. Eniten käytetty hoitomuoto on ollut leikkaus/sterilointi. 
 
Kivesvikaisuutta esiintyy terveyskyselyn mukaan vain noin 3 prosentilla uroksia (toinen kives 
laskeutumatta). Eturauhasvaivoja ilmoitettiin esiintyneen noin 10 prosentilla uroksista. 

 
Fukosidoosi 
  
  Fukosidoosi on englanninspringerspanielilla esiintyvä resessiivisesti periytyvä sairaus. Koira 

sairastuu tähän kuolemaan johtavaan tautiin, mikäli se perii tautia aiheuttavan geenimuunnoksen 
molemmilta vanhemmiltaan. Sairauden testaamiseen on kehitetty DNA-testi, jonka avulla selviää 
onko koira sairausgeenin kantaja, vapaa (ei-kantaja) vai tuleeko se sairastumaan fukosidoosiin. 

  Eläinlääkärin ottama näyte lähetetään täytetyn näytelähete kanssa laboratorioon. Testi tehdään 
toistaiseksi vain verinäytteestä. Fukosidoosia esiintyy myös ihmisellä erittäin harvinaisena. 
Fukosidoosi johtuu alfa-L-fukosidaasi -nimistä entsyymiä koodaavan geenin mutaatiosta. 

  Mutaation seurauksena entsyymin rakenne muuttuu sellaiseksi, ettei se pysty hajottamaan eräitä 
sokereita ja rasvoja solun käytettäväksi tai poistettavaksi solusta. Nämä rasvat ja sokerit kertyvät 
soluihin, minkä seurauksena solujen toiminta häiriintyy. Eräät kudokset sietävät tätä tilaa 
kohtalaisen hyvin, mutta esimerkiksi keskushermoston solut ovat erityisen herkkiä kertymille. 
Sairastuneiden koirien oireet ovatkin useimmiten hermostoperäisiä, koirilla esiintyy mm. 
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aggressiota, depressiota ja hätääntyneisyyttä. Koirat saattavat unohtaa aiemmin opittuja 
käyttäytymismalleja. Toisinaan ilmenee tasapainohäiriöitä ja joskus myös sokeutta, kuuroutta tai 
suolisto-oireita. Sairauden ensioireet ilmenevät 1-3 vuoden iässä. Jo muutaman viikon päästä 
ensioireista koira kuolee tai on lopetettava. Fukosidoosia ei ole vielä havaittu Suomessa, mutta 
kantajia tiedetään olevan. Tämä perinnöllinen sairaus ei ole yleinen, mutta koska oireet ovat 
varsin dramaattisia eikä taudille ole hoitokeinoa, on siihen suhtauduttava vakavasti. 

  Koska sairausgeenin kantajilla ei ole kliinisiä oireita, on DNA- testaus ainoa mahdollinen keino 
tunnistaa geeniä mahdollisesti periyttävät yksilöt.  
(Lähde: Finnzymes Diagnostics / diagnostics.finnzymes.fi) 

 
  Sairautta on tavattu muutamia tapauksia vuosien mittaan ainakin Ruotsissa, Iso-Britanniassa, 

Yhdysvalloissa ja Australiassa (näyttely- ja käyttölinjaisissa koirissa). DNA-testin yleistyttyä on 
kanta ympäri maailman suurelta osin vapaaksi todettua tästä geenimutaatiosta. 

  DNA-testi mahdollistaa myös tunnettujen kantajien käyttämisen jalostukseen. Kun toinen 
vanhemmista on todettu vapaaksi tästä geenimutaatiosta, ei koskaan synny sairaita jälkeläisiä. 
Sairauden harvinaisuuden vuoksi ei rodussa kuitenkaan ole syytä yhdistää kahta kantajaa 
keskenään ja ottaa riskiä sairaiden yksilöiden syntymisestä. Jalostuksen suosituksena on myös 
pidetty sitä, ettei kantajiakaan käytettäisi jalostukseen, koska kantajia on hyvin vähän eikä niiden 
käyttämättä jättämisellä ole suurta vaikutusta populaation geenivaihteluun.  

  Fukosidoosia on tiedetty olevan rodussa jo aina 80-luvulta lähtien, jolloin asiasta kirjoiteltiin mm. 
englantilaisissa vuosikirjoissa. DNA-testi tuli Englannissa käyttöön alkuvuodesta 2002 ja 
myöhemmin samana vuonna myös Suomessa. Vuodesta 2002 lähtien on DNA-testattu yhteensä 
161 koiraa (omistajien julkistamat rotujärjestölle toimittamat tulokset), joista on 157 kpl tutkittu 
terveeksi ja 4 kpl kantajiksi. Fukosidoosi-vapaita pentueita on ilmoitettu jalostustoimikunnan 
ylläpitämälle listalle 367 kpl, joissa on yhteensä 2114 pentua. Tämän kuuden vuoden aikana on 
maassamme päästy siihen tilanteeseen, että lähes kaikki rekisteröidyistä yhdistelmistä on 
sellaisia, joissa on vähintään toinen vanhemmista todettu vapaaksi ja valtaosa myös sellaisia, 
joissa molemmat vanhemmat on todettu vapaaksi, jolloin myös syntyvät pennut ovat 
geenimutaatiosta vapaita. Yhdistelmät, joissa kumpaakaan tai toista vanhemmista ei tiettävästi 
ole todettu vapaaksi ovat pääosin käyttölinjaisista (field trial) koirista, mutta myös käyttölinjaisia on 
aloitettu testaamaan entistä ahkerammin. Maassamme näyttelylinjaiset koirat ovat kuitenkin 
kattavammin geenitaustaltaan selvitettyjä tämän geenimutaation varalta. Viimeisten viiden vuoden 
aikana on geenitestattuja ilmoitettu enää vain 10 yksilöä jalostustoimikunnalle ja tämä johtuu siitä, 
että valtaosa on geenimutaatiosta vapaita jo perimältään (testatuista vanhemmista), eikä tarvetta 
testaamiselle enää ole. Ja tästä vähäisestä kysynnästä johtuen ei myöskään yksikään 
suomalainen laboratorio tarjoa enää tätä DNA-testiä vaan näytteet on lähetettävä ulkomaille. 

 
Muut sairaudet ja vaivat 
 
 Tähän kappaleeseen on koottu tietoa muista rodussa harvinaisemmista terveydellisistä 

ongelmista, jotka perustuvat lähinnä terveyskyselyn tuloksiin. 
 
 Sisäelinsairaudet 
 Sisäelinsairaudet eivät ole kovin yleisiä rodussa (terveyskyselyssä 3 prosentilla ilmoitettiin 

ilmenneen sisäelinsairauksia). Ilmenneistä sairauksista yleisin oli munuaisten vajaatoiminta. Muita 
olivat Fanconin syndrooma, toisesta sairaudesta johtunut munuaisvaurio, Cushingin-tauti 
(lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminta), synnynnäinen maksashuntti (maksan sisäinen), 
haimatulehdus sekä maksatulehdus. Hoitona näihin sairauksiin käytetään leikkauksia, 
erityisruokavalioita sekä lääkitystä. Sisäelinsairaudet ovat kuitenkin melko yleinen kuolinsyy 
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suhteessa ongelmien harvinaisuuteen (lähes joka kymmenes kuolleista ilmoitettu kuolleen 
sisäelinsairauden seurauksena). Vakavasta sisäelinsairaudesta kärsivät yksilöt tulee sulkea pois 
jalostuksesta, sillä sairaudella voi olla geneettinen tausta ja jalostuskäytön tuoma rasitus voi 
vaarantaa koiran hengen tai heikentää koiran terveydentilaa. 

 
 Sydänsairaudet 
  Sydänsairaudet ovat melko harvinaisia englanninspringerspanieleilla (terveyskyselyn mukaan 

esiintyvyys vain 1,5 %) ja ovatkin lähinnä vanhuusiän ongelmia (sydämen vajaatoiminta). 
Nuoremmalla iällä esiintyneet ongelmat ovat olleet mm. sydämen laajentumia, mitraalisläpän 
endokardiooseja sekä lieviä sivuääniä ja rytmihäiriöitä. Sydänsairauksia voidaan hoitaa lääkkeillä. 
Lievimmissä tapauksissa ei hoitoa ole tarvittu lainkaan. Vakavasta sydänsairaudesta kärsivät 
yksilöt tulee sulkea pois jalostuksesta, sillä sairaudella voi olla geneettinen tausta ja 
jalostuskäytön tuoma rasitus voi vaarantaa koiran hengen tai heikentää koiran terveydentilaa. 

 
Häntämutkat ja muut nikama- ja luustomuutokset 

 Häntämutkaisia rodussa esiintyy melko vähän (terveyskyselyssä alle 2 %:lla) ja ne ovat usein 
lieviä eivätkä vaivaa koiraa millään tavalla. Todellisuudessa häntämutkaisten osuus saattaa olla 
terveyskyselyn osoittamaa hieman suurempi johtuen siitä, että terveyskyselyyn vastanneista osa 
on ollut typistettyjä eikä niiden häntämutkista ole tällöin tietoa. Muita nikama- ja luustomuutoksia 
rodussa esiintyy noin 2 prosentilla ja ongelmat liittyvät pääosin selkään (välilevytyriä, nikamien 
siltautumia ja muita rakennevikoja). Pahimmillaan nikama- ja luustomuutokset vaikeuttavat koiran 
jokapäiväistä elämää ja käyttötarkoitusta. Vakavista nikama- ja luustomuutoksista kärsivät yksilöt 
tulee sulkea pois jalostuksesta, sillä sairaudella voi olla geneettinen tausta ja jalostuskäytön 
tuoma rasitus voi heikentää koiran terveydentilaa. 

 
 Purentaviat, hammaspuutokset ja hampaiden asentovirheet 
  Purentavikoja rodussa esiintyy melko vähän ja purentavioista yleisin on alapurenta, jota 

terveyskyselyn mukaan esiintyy vain noin 2 prosentilla. Synnynnäiset hammaspuutokset ovat 
melko harvinaisia ja yleensä puuttuvat ovat P1-hampaita. Hampaiden asentovirheitä esiintyy 
harvoin ja niistä suurin osa on tapaturmaisesti aiheutuneita. Runsas hammaskivi on rodussa 
suhteellisen harvinainen ongelma, joka johtunee melko aktiivisesta suuhygienian hoidosta. 
Purennassa ja hampaistossa esiintyvistä virheistä ei rodussa ole aiheutunut suurta haittaa koirien 
jokapäiväiseen elämään tai käyttötarkoitukseen. Jotta ongelmilta vältytään myös tulevaisuudessa, 
tulee vakavasta purennassa tai hampaistossa esiintyvästä viasta kärsivät yksilöt sulkea pois 
jalostuksesta. 

 
 Silmäsairaudet ja silmiin liittyvät synnynnäiset viat 
 Rodussa yleisimmät silmäsairaudet ovat harmaakaihi (HC), määrittelemättömät ylimääräiset 

silmäripset/karvat, verkkokalvon vajaakehitys (RD), liian suuret luomet (Makroblepharon) sekä 
etenevä verkkokalvon surkastuminen (PRA). Näistä PRA, HC ja RD kuuluvat rodun PEVISA-
ohjelmaan ja niistä on kerrottu tarkemmin kappaleessa "4.3.2. PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt 
sairaudet". 
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  Taulukko: Englanninspringerspanieleilla vuosina 1988-2012 tehdyt virallisten silmätarkastusten 

diagnoosit. 
 

Sairaus Selite Avoimet/ 
epäilyttävät 

Todettu 

Terve ei osoita perinnöllisiä silmäsairauksia 0 2045 
HC  harmaakaihi (katarakta) 0 48 
distichiasis, cilia 
aberanta 

määrittelemättömiä ylimääräisiä 
ripsiä/karvoja 

0 41 

RD verkkokalvon vajaakehitys (retinan 
dysplasia) 

2 26 

Makroblepharon liian suuri luomi 0 13 
PRA verkkokalvon etenevä surkastuminen 

(progressiivinen retinan atrofia) 
4 11 

PHTVL/PHPV pysyviä sikiöaikaisia 
verisuonijäänteitä 

5 6  

Sarveiskalvon 
dystrofia/degeneraatio 

rasvakristallien kerääntymistä 
sarveiskalvoon samentumaksi 

1 5 

Ektropium silmäluomen ulospäin kiertyminen 0 4 
PPM silmän etukammion sidekudos- ja 

verisuonijäänteitä 
(persistoivat pupillamembraanit) 

16 3  

Gonioskopia-muutoksia 
(occlusio / fibrae latae) 

silmän etukammion kammiokulman 
muutoksia 

0 3 

Entropium silmäluomen sisäänpäin kiertyminen 0 2 
Linssiluksaatio silmän linssin irti ripustimistaan 0 2 
Lasiaisen rappeuma  0 2 
Muu verkkokalvon 
sairaus 

 0 2 

Keratiitti krooninen sarveiskalvon tulehdus 0 1 
Glaukooma silmänpainetauti 0 1 
Näköhermon coloboma synnynnäinen puutos näköhermossa 0 1 

 
 Lähde: 1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 

 
 Patella luksaatio ja kyynärnivelen dysplasia 
 Patella luksaatiota eli polvinivelen sijoiltaan menoa ei ole tiettävästi tavattu rodussa. Virallisia 

polvitarkastuksia on rodussa tehty vuosien 2000-2012 aikana 51 yksilölle ja kaikissa niissä on 
koirilla todettu olevan terveet (0/0) polvinivelet. 

  Vuosien 2000-2012 aikana 242 tehdystä virallisesta kyynärniveltutkimuksesta on 91 %:lla todettu 
normaalit kyynärnivelet (0, ei merkkejä muutoksista). Vain yhdellä yksilöllä on todettu voimakkaan 
asteen (3) muutokset ja lopuilla muutokset ovat olleet lieviä (1). Kohtalaista (2) astetta ei ole 
rodussa esiintynyt. 
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Ulkomaat / vähemmän merkitykselliset 
 
 Fosfofruktokinaasi 
 PFK (phosphofructokinase) eli fosfofruktokinaasin puutostauti on englanninspringerspanieleissa 

esiintyvä sairaus, jonka periytymiskaava on autosomaali resessiivinen. Sairaudesta on julkaistu 
tieteellisiä artikkeleita ainakin rodun alkuperämaan sekä Yhdysvaltojen rotujärjestöjen julkaisuissa 
ja kotisivuilla. Pennsylvanian yliopiston tutkijat Yhdysvalloissa ovat kehittäneet PFK:n 
vastustamiseksi englanninspringerspanieleille DNA-testin, jolla voidaan tunnistaa sairauden 
kantajat. Yhdysvalloissa tehdyissä DNA-testeissä on geeniä havaittu niin näyttely- kuin 
metsästyslinjaisissa koirissa. Elimistö tarvitsee M-PFK entsyymiä aineenvaihduntaan 
muuttaakseen glukoosin käyttökelpoiseksi energiaksi. Ilman entsyymiä tietyt solut kuten veren 
punasolut ja lihassolut eivät kykene tuottamaan riittävästi energiaa omiin tarpeisiinsa. Sairauden 
aiheuttaa mutaatio geenissä, joka ohjaa M-PKF entsyymiä. Sairaus saatetaan joskus sekoittaa 
mm. autoimmuuniin hemolyyttiseen anemiaan (AIHA) johtuen samantyyppisistä kliinisistä oireista, 
joita ovat mm. tumma virtsan väri, anemia, kuume, heikkous ja lihasheikkous.  

Lähde: 13) ESSFTA - Phosphofructokinase Deficiency in the English Springer Spaniel 
Lähde: 14) English Springer Spaniel Club (UK) – Phosphofructokinase (PFK) 

  
 PKF DNA-testejä ei ole tehty kovinkaan yleisesti eurooppalaisille englanninspringerspanieleille. 

Suomessa ei ole tiedossa DNA-testattuja eikä sairastuneita englanninspringerspanieleita. 
  
 Krooninen hepatiitti 
 Krooninen hepatiitti (canine chronic hepatitis, CH) on koirilla suhteellisen yleinen sairaus. 

Joissakin roduissa sairauden tiedetään liittyvän kuparin aineenvaihdunnan poikkeavuuksiin, mutta 
pääosin etiologia on sairauden osalta tuntematon (aiheuttajaa ei yleisesti tunneta). Sairautta 
tiedetään esiintyvän mm. bedlingtoninterriereillä, valkoisilla länsiylämaanterriereillä, 
cockerspanieleilla, dobermanneilla, dalmatiankoirilla, labradorinnoutajilla sekä 
englanninspringerspanieleilla. Englanninspringerspanieleilla sairautta on diagnosoitu Iso-
Britanniassa, Norjassa ja Australiassa sekä yksi potentiaalinen tapaus Saksassa. Rodussa on 
viime aikoina havaittu kasvua esiin tulleiden tapausten määrässä. Suomessa ei tiedetä 
diagnosoidun yhtään tapausta. Yleisimmin sairastuvat nuoret ja keski-ikäiset nartut, mutta 
sairautta esiintyy myös uroksilla. Sairauden vastustamiseksi on perustettu projekti, jossa 
englantilaiset ja norjalaiset asiantuntijat pyrkivät yhteisvoimin selvittämään sairauden aiheuttajan 
ja periytymismekanismin. Tähän mennessä asiantuntijoiden ryhmä on tunnistanut käyttämillään 
menetelmillä 34 tapausta, joista 24 narttua ja 10 urosta. Koirat olivat keskimäärin 3 vuotta ja 4 
kuukautta iältään (alin 7 kuukautta ja vanhin 9 vuotta). Näistä 34 koirasta 28 oli rokotettu 12 
kuukauden sisällä. Kliinisinä oireina on todettu oksentelu, alakuloisuus, uneliaisuus ja anoreksia. 
Kuumetta havaittiin 12 koiralla ja keltatautia 26 koiralla. Biokemiallisina muutoksina todettiin 
kaikissa tapauksissa maksaentsyymien nousua. Muita vaihtelevia muutoksia olivat kolesteroli-
arvojen vaihtelut, albumiinin vähyys, urean lasku ja sappihappojen nousu. Histologisina 
muutoksina todettiin maksakudoksen nekroosia, tulehdusinfiltraatteja ja korvautumista 
sidekudoskasvulla. Hoitona käytettiin erityisruokavaliota, antioksidentteja, antibiootteja, 
ursodeoksikoolihappoa sekä kortisonia. Näistä koirista 16 kuoli tai lopetettiin neljän kuukauden 
sisällä diagnosoinnista. Loppujen 26 koiran keskimääräinen elinaika diagnoosin jälkeen oli 7 
kuukautta. Tehdyn tutkimuksen mukaan on hyvin todennäköistä, että englanninspringerspanielien 
kroonisella hepatiitilla ei olisi yhteyttä kuparin kerääntymiseen elimistössä. Vielä on tehtävä 
lisätutkimuksia taudin aiheuttajan ja mahdollisen perinnöllisyyden selvittämiseksi.  

Lähde: 15) English Springer Spaniel Club (UK) – Chronic Hepatitis Research Project 
Lähde: 19) Chronic Hepatitis in the English springer spaniel 

Lähde: 24) Penny Watson MA VetMB CertVR DSAM DipECVIM MRCVS 
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Glaukooma 
Glaukoomasta eli silmänpainetaudista on julkaistu tieteellisiä artikkeleita muun muassa rodun 
alkuperämaan rotujärjestön lehdissä ja kotisivuilla. Rodussa on todettu esiintyvän primääriä 
glaukoomaa eli kammiokulman rakenneviasta johtuvaa silmänpaineen nousua, jota yleisesti 
pidetään perinnöllisenä sairautena, vaikka rodussa ei ole glaukooman periytymiskaava selvillä. 
Glaukoomaa pidetään yhtenä keski-ikäiselle koiralle ikävimmistä sairauksista. Paine aiheuttaa 
koiralle voimakasta kipua ja vahingoittaa silmä rakenteita. Sairaus etenee nopeasti ja useimmiten 
sairastunut koira menettää näkökykynsä sairastuneesta silmästä hoidosta huolimatta. 
Gonioskopia-tutkimuksella voidaan tutkia virtauskulmien leveyttä (iridokorneaalikulma) sekä 
pektinaattiligamenttidysplasiaa. Voimakkaimmat muutokset silmissä saattavat altistaa koiran 
sairastumaan glaukoomalle, kun taas lievemmät muutokset eivät todennäköisesti haittaa koiraa 
koskaan ja havaitaan vain silmätutkimuksessa. 

Lähde: 12) Primary Glaucoma with Reference to the English Springer Spaniel 
 
Suomessa tiedetään yhdellä englanninspringerspanielilla diagnosoidun epäilty glaukooma vuonna 
1980. Tämän lisäksi vuonna 2009 on yhdellä todettu glaukooma virallisessa silmätarkastuksessa. 
Suomen rotujärjestölle on toimitettu gonioskopia-tutkimusten tulokset 19 yksilöstä, joista neljällä 
on kammiokulmat osittain peittyneiksi. Rotujärjestö julkaisee sille toimitetut gonioskopia-
tutkimusten tulokset kotisivuillaan.  
Rodun harrastajien piirissä kuitenkin on viime vuosina käyty keskustelua siitä, että epäillään 
glaukoomatapauksia olevan enemmänkin, mutta ne eivät ole tulleet yleiseen tietouteen. 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  
 

 Terveyskyselyssä edesmenneiden osuus vastauksista oli 85 eli 19 %. Keskimääräinen elinikä oli 
kuolleiksi ilmoitetuilla noin 9 vuotta ja 5 kuukautta. Kennelliiton Koiranetin tiedoissa kuolleeksi 
ilmoitetuilla keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 9 kuukautta. Tästä voidaan päätellä, että rodussa 
keskimääräinen elinikä on noin 9 vuotta. 

 
  Vanhuuteen kuolleeksi tai lopetetuksi ilmoitetut koirat ovat kuolleet keskimäärin 12 vuoden ja 4 

kuukauden iässä. Vanhin kuolleeksi ilmoitetuista koirista Kennelliiton Koiranetissä on kuollut 17 
vuoden ja 7 kuukauden iässä. 

 
 Taulukko: Terveyskyselyn kuolinsyiden osuudet ja keskimääräiset eliniät kuolinsyiden mukaan. 
 

%-osuus Kuolinsyy 
 
Keskim. elinikä (v) 

21 % vanhuus (ei erityisiä sairauksia) 
 
12,3 

18 % kasvain tai syöpä 10,9 
11 % sisäelinsairaus (esim. maksan/munuaisten vajaatoiminta) 9,0 
11 % tuntematon 7,3 
8 % epilepsia 6,2 
5 % käytösongelmat/pitovaikeudet 8,9 
5 % onnettomuus/tapaturma 6,0 
4 % autoimmuunisairaus 6,5 
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2 % kohtutulehdus 11,4 
2 % krooninen korvatulehdus 6,6 
2 % allergia/iho-ongelmat 5,8 
2 % silmäsairaus 11,0 
2 % akuutti tulehdussairaus 12,7 
1 % luusto-/nivelsairaus 7,3 
1 % sydämen vajaatoiminta 4,3 
1 % kasvuhäiriö 3,5 
1 % aivohalvaus 13,4 
1 % useita sairauksia 7,5 
1 % lääkeainereaktio 11,0 

 
  Taulukko: Kennelliiton Koiranetin kuolinsyiden osuudet ja keskimääräiset eliniät kuolinsyiden 

mukaan. 
 
%-osuus Kuolinsyy Keskim. elinikä 

25 % Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 12 v 04 kk 
18 % Ei syytä 08 v 02 kk 
12 % Kasvainsairaudet, syöpä 09 v 01 kk 
7 % Tapaturma tai liikennevahinko 04 v 04 kk 
7 % Lopetus ilman sairauden diagnosointia 08 v 07 kk 
4 % Muu sairaus, jota ei ole listalla 08 v 04 kk 
3 % Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 06 v 01 kk 
3 % Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 08 v 11 kk 
3 % Iho- ja korvasairaudet 06 v 03 kk 
3 % Hermostollinen sairaus 05 v 10 kk 
3 % Immunologinen sairaus 04 v 07 kk 
2 % Silmäsairaus 09 v 12 kk 
2 % Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 04 v 01 kk 
2 % Kuollut ilman sairauden diagnosointia 08 v 10 kk 
2 % Luusto- ja nivelsairaus 05 v 10 kk 
1 % Sisäeriterauhasten sairaus 08 v 02 kk 
1 % Sydänsairaus 07 v 08 kk 
1 % Kadonnut 06 v 12 kk 
1 % Selkäsairaus 07 v 06 kk 
1 % Hengitystiesairaus 10 v 05 kk 
0 % Synnytysvaikeus 06 v 03 kk 
0 % Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 01 v 06 kk 
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Huomiota herättävää on, että kasvaimiin menehtyneistä suurin osa on narttuja. Kasvainsairaudet 
on merkittävin kuolemaan johtava sairaus. Tosin koirat keskimääräisesti elävät kasvainsairauden 
kanssa kuitenkin yli 9-vuotiaaksi. 
 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää niihin sairauksiin, joiden vuoksi koirat joudutaan lopettamaan 
ennenaikaisesti. Ne sairaudet, jotka johtavat tilastojen mukaan alle 6 vuoden iässä 
kuolemaan/lopetukseen ovat: hermostolliset sairaudet (pääosin epilepsia), immunologiset 
sairaudet, käytös- tai käyttäytymishäiriöt, luusto- tai nivelsairaudet sekä pentujen synnynnäiset 
viat tai epämuodostumat.  
 
Tapaturmiin ja onnettomuuksiin koirat ovat menehtyneet keskimäärin vain 4 vuoden ja 4 
kuukauden iässä. Tapaturmien osalta ilmoitettiin syiksi mm. metsästystilanteet, kyykäärmeen 
puremat, myrkytykset sekä liikennetapaturmat. Jopa 7% kaikista on ilmoitettu kuolleeksi 
tapaturmaisesti, joten rotua voitaneen harkita melko tapaturma-alttiiksi. Tämä taas johtunee siitä, 
että rodun kanssa harrastetaan aktiivisesti ja rodun edustajat ovat erittäin toimeliaita luonteeltaan. 
 

 Terveyskyselyn mukaan alle vuoden iässä vastanneista oli lopetettu vain kolme ja syynä oli 
maksan sisäinen shuntti (synnynnäinen maksan kehityshäiriö), verinen ripuli ja tuntematon syy.  

4.3.4 Lisääntyminen  
 

Astutukset tehdään rodussa pääosin luonnollisesti. Joissakin tapauksissa tehdään siemennyksiä 
pakaste- tai tuorespermasta, mutta tällöin on kyseessä ollut ulkomaalainen uros, jonka spermaa 
on tuotu Suomeen. Astutusongelmia ei rodussa juuri esiinny. Terveyskyselyssä raportoitiin vain 
yksi ongelma astutusten kanssa. 
 
Terveyskyselyssä ilmoitettiin 31 nartun jääneen astutuksesta tyhjäksi (11% kaikista vastanneista). 
Suurimmassa osassa tapauksia oli tyhjäksi jäännin syy joko tuntematon tai kyseessä oli väärä 
astutusajankohta. Viidessä tapauksessa oli narttu jäänyt kahdesti tyhjäksi ja yhdessä 
tapauksessa kolmesti. 
 
Pennut syntyvät vaivattomasti eikä keisarinleikkauksiin ole tarvetta kuin harvoin. Keisarinleikkaus 
kerrottiin terveyskyselyssä tehdyn 4% kaikista nartuista. Vain yhdelle yksilölle keisarinleikkaus oli 
tehty kahdesti. 
 
Taulukko: Pentuekoot rodussa vuosittain 2003-2012 
 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Pentuekoko 6,5 6,2 6,4 6,6 6,2 6,3 5,9 6,5 6,1 5,8 
 
 
Terveyskyselyssä synnyttäneistä nartuista 15 % kerrottiin synnyttäneen kuolleita pentuja. 
Syntymän jälkeen kuolleita pentuja ilmoitettiin olleen 11 prosentilla synnyttäneistä nartuista. 
Pentukuolleisuuteen vaikuttavina tekijöinä mainittiin mm. kauan kestänyt synnytys, istukan 
irtoaminen ennenaikaisesti, epämuodostuneet/kehityshäiriöiset pennut, iso pentue, synnynnäinen 
sydänvika, heikot pennut, jumiutuminen synnytyskanavaan, tapaturmat sekä vatsalaukun 
kiertymä. 
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Rodussa syntyy erittäin vähän epämuodostuneita pentuja. Kitalakihalkioita pennuilla raportoitiin 
terveyskyselyssä kaiken kaikkiaan kaksi kappaletta. 
 
Nartut hoitavat pentunsa erinomaisesti eikä pentujen hoitoon liity ongelmia. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  
 
Kasvattajien tulee huomioida jalostuksessa seuraavat sairauksille altistavat anatomiset piirteet: 

o silmäluomet eivät olisi liian löysät / roikkuvat (altistaa silmätulehduksille) 
o korvat eivät olisi liian alas kiinnittyneet ja/tai raskaat (altistaa korvatulehduksille) 
o alaleuat eivät olisi liian kapeita / heikkoja ja alakulmahampaat eivät pureutuisi 

yläikeniin  
 

Edellä mainitut anatomiset piirteet eivät ole rodussa kovin yleisiä ongelmia, mutta kasvattajien 
tulee huolehtia siitä, etteivät nämä ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet yleisty, koska ne 
altistavat rodun yksilöt sairauksille tai hyvinvointiongelmille. 
 
Rodussa ei ole koirilla luonnollista lisääntymistä vaikeuttavia ongelmakohtia eikä luonnollisen 
lisääntymisen suhteen ole rodussa ongelmia.  

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja 
lisääntymisessä  
  Yhteenvetona rodusta voi todeta, että rotu on suhteellisen pitkäikäinen muihin rotuihin verrattuna, 

mutta tarvitsee kaikkien rotujen keskiarvoa enemmän eläinlääkärikäyntejä elämänsä aikana. 
 
  Erityistä huomiota kasvattajien tulee kiinnittää niihin ongelmiin, jotka vaikeuttavat koiran 

jokapäiväistä elämää ja heikentävät niiden elämän laatua tai pahimmassa tapauksessa lyhentävät 
niiden elinikää. Tällaisia sairauksia ovat mm. erilaiset tulehdussairaudet, immunologisen 
järjestelmän heikkoudesta johtuvat sairaudet, kohtaukset/epilepsia, kasvainsairaudet sekä 
sisäelinsairaudet. 

4.4. Ulkomuoto  

4.4.1 Rotumääritelmä  
 
Ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukainen, terve, hyväluonteinen englanninspringerspanieli on 
jalostuksen päämäärä. Terverakenteinen mittasuhteiltaan oikeanlainen englanninspringerspanieli 
myös liikkuu rodulle tyypillisesti. 
 
Tyypillinen englanninspringerspanieli on vahva, sopusuhtainen, ryhdikäs koira. Se on kaikista 
brittiläisistä maaspanieleista korkearaajaisin ja rakenteeltaan linjakkain. Sen rintakehä on syvä ja 
tilava ja raajat vankat. Rodun kaikkein vangitsevin piirre on pää. Kaunispiirteinen pää on 
sopusoinnussa runkoon ja urokset ja nartut erottuvat selvästi. Päässä kallon tulee olla keskipitkä, 
lievästi pyöristynyt ja melko leveä. Sen tulee nousta kuonolta muodostaen selvän otsapenkereen 
ja kulmakaaret. Silmien välissä tulee olla uurre. Englanninspringerspanielien liikkeet tulee olla 
vapaat ja maatavoittavat. Rodulla on täysin omanlaisensa liikuntatapa: se heittää liikkuessaan 
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eturaajojaan lavoista suoraan eteenpäin, takapotku on voimakas antaen liikkeeseen voimaa. 
Karvapeite on suora ja tiivis sekä säänkestävä. Häntä ei saa nousta selkälinjan yläpuolelle. 
Säkäkorkeus on keskimäärin 51 cm. 
 
Englanninspringerspanieli on jakautunut kahteen eri linjaan: näyttely- ja käyttölinjaan. Näistä 
näyttelylinjaisesta on kehittynyt vielä kaksi eri tyyppiä; eurooppalainen ja amerikkalainen. 
Eurooppalainen näyttelylinjan tyyppi vastaa kaikkein eniten rotumääritelmämme ihannetta. 
Amerikkalainen tyyppi on liioitellumpi, kooltaan yleensä pienempi, päästään karkeampi ja 
lyhytselkäisempi, josta johtuen tämän tyypin koirat eivät enää pysty liikkumaan springerille 
ominaisella tavalla. Tyypille on myös ominaista runsaampi turkki ja turkin pilkuttomuus. Käyttölinja 
on tyypiltään hyvin poikkeava. Käyttölinjan koirat ovat usein näyttelylinjaisia kooltaan pienempiä ja 
rungoltaan pidempiä. Pää poikkeaa myös suuresti näyttelylinjaisten koirien päistä ja korvat ovat 
korkeammalle kiinnittyneet. Koirien etuosa on usein leveä ja hyvin kulmautunut samoin kuin 
takaraajat. Koiran tyyppi on kehittynyt tällaiseksi, jotta se pystyy täyttämään metsästyskäytön 
asettamat vaatimukset nopeudesta ja ketteryydestä. Käyttölinjaisilla on myös huomattavasti 
vähemmän turkkia kuin näyttelylinjaisilla, joka yhdessä ylemmäs kiinnittyneiden korvien kanssa 
aiheuttavat sen, ettei niitä tarvitse trimmata. 
Seuraavaan on koottu kuvia rodun edustajista havainnollistamaan eroja eri linjojen välillä 
(käyttölinja, eurooppalainen näyttelylinja ja amerikkalainen näyttelylinja). 
 
Englanninspringerspanielien rotumääritelmässä ei ole vaatimuksia, jotka altistaisivat koiria 
hyvinvointiongelmille tai epäterveille piirteille.  

 

 
Maksavalkoinen uros (eurooppalainen näyttelylinja) 
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Maksavalkoinen narttu (eurooppalainen näyttelylinja) 

 

 
Mustavalkoinen uros (eurooppalainen näyttelylinja) 
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Maksavalko-tan narttu (eurooppalainen näyttelylinja) 

 

 
Englanninspringerspanieli liikkeessä (eurooppalainen näyttelylinja) 
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Maksavalkoinen uros (amerikkalainen näyttelylinja) 

 

 
Maksavalkoinen uros (käyttölinja) 
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Maksavalkoinen uros (käyttölinja) 

 

 
Maksavalkoinen narttu (käyttölinja) 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset  
 
Vuosina 2007 – 2012 on rekisteröity yhteensä 1557 (2002 - 2007 1867) 
englanninspringerspanielia, joista näyttelyihin on osallistunut 575 (665) koiraa eli 36,9 % (36 %) 
rekisteröidyistä. Näistä koirista 133 (23 %) (181 kpl, 27 %) on saavuttanut korkeimpana meriittinä 
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Erittäin Hyvän, 236 (41 %) (172 kpl, 26 %) Erinomaisen, 120 (21 %) (189 kpl, 28 %) sertifikaatin 
ja 43 (8 %) (31 kpl, 5 %) kansainvälisen sertifikaatin Suomesta. Sukupuolinen ero on suhteellisen 
pieni sillä sertifikaatteja on saanut 75  (46 % ) (91, 48 %) eri urosta ja 87 (54 %) (98, 52 %) eri 
narttua. Kansainvälisiä sertifikaatteja on saanut 26 (60,5 %) (13, 42 %) eri urosta ja 17 (39,5 %) 
(18, 58 %) eri narttua. Näiden kuluneen viiden vuoden aikana rotuumme on saatu 7 (22) 
Kansainvälistä Muotovaliota ja 49 (99) Suomen Muotovaliota. Maailmanlaajuisessa tarkastelussa 
voidaan todeta Suomen englanninspringerspanielien taso melko hyväksi. Suomalaiset koirat ovat 
saavuttaneet valionarvoja sekä kansainvälisiä ja kansallisia sertifikaatteja useista eri maista 
vuosien 2008–2012 aikana. 

  Vuonna 2008 syntyneistä koirista (307 kpl) on näyttelyssä käynyt 147 kpl (48 %) 
englanninspringerspanielia. Näistä koirista 2 (1 %) on saavuttanut korkeimpana merittinä 
Tyydyttävän, 10 ( 7 %) Hyvän, 36 (25 %) Erittäin hyvän, 42 (29 %) Erinomaisen, 43 (29 %) 
sertifikaatin ja kansainvälisen sertifikaatin 14 (9,5 %). C.I.B tittelin on saanut 4 koiraa ja FI MVA 
arvon 19 koiraa. 

  Vuonna 2009 syntyneistä koirista (384 kpl) on näyttelyssä käynyt 164 kpl (43 %) 
englanninspringerspanielia. Näistä koirista 4 (2 %) on saavuttanut korkeimpana merittinä 
Tyydyttävän, 15 ( 9 %) Hyvän, 39 (22 %) Erittäin hyvän, 58 ( 35 %) Erinomaisen, 34 (21 %) 
sertifikaatin ja kansainvälisen sertifikaatin 14 (9 %). C.I.B tittelin on saanut 2 koiraa ja FI MVA 
arvon 21 koiraa. 

  Vuonna 2010 syntyneistä koirista (325 kpl) on näyttelyssä käynyt 154 kpl (47 %) 
englanninspringerspanielia. Näistä koirista 0 (0 %) on saavuttanut korkeimpana merittinä 
Tyydyttävän, 8 ( 5 %) Hyvän, 29 (19 %) Erittäin hyvän,77 ( 50 %) Erinomaisen, 29 (19 %) 
sertifikaatin ja kansainvälisen sertifikaatin 11 (7 %). C.I.B tittelin on saanut 1 koiraa ja FI MVA 
arvon 9 koiraa. 

  Vuonna 2011 syntyneistä koirista (289 kpl) on näyttelyssä käynyt 96 kpl (33 %) 
englanninspringerspanielia. Näistä koirista 0 (0 %) on saavuttanut korkeimpana merittinä 
Tyydyttävän, 5 ( 5 %) Hyvän, 26 (27 %) Erittäin hyvän,50 ( 52 %) Erinomaisen, 11 (11 %) 
sertifikaatin ja kansainvälisen sertifikaatin 4 (4 %). C.I.B tittelin on saanut 0 koiraa ja FI MVA 
arvon 0 koiraa. 

  Vuonna 2012 syntyneistä koirista (305 kpl) on näyttelyssä käynyt 14 kpl (5 %) 
englanninspringerspanielia. Näistä koirista 0 (0 %) on saavuttanut korkeimpana merittinä 
Tyydyttävän, 0 ( 0 %) Hyvän, 3 (21 %) Erittäin hyvän,9 ( 64 %) Erinomaisen, 2 (14 %) sertifikaatin 
ja kansainvälisen sertifikaatin 0 (0 %). C.I.B tittelin on saanut 0 koiraa ja FI MVA arvon 0 koiraa 

   Varsinkaan kahden viimeisen vuoden 2011 ja 2012) tuloksilla ei ole juurikaan merkitystä, koska 
näinä vuosina syntyneet koirat ovat vielä hyvin nuoria. 

   Jalostustarkastukseen ei ole vuosina 2007- 2012 osallistunut yhtään koiraa. Rotujärjestö ei 
myöskään ole järjestänyt yhtään jalostustarkastusta. 

Rodun muotovaliot on nähtävillä Kennelliiton jalostuskannassa: 
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http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Id=azd3og45hvais0ak13delx45&Sivu=K&Sort=1&R=1
25&Nayttely=T1990&Kotimaiset=0 

 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus  
 
 Koska spanielilla metsästys tapahtuu useimmiten vaikeissa, tiheissä maastoissa (pusikot ja 

kaislikot) ja se yleensä Suomessa myös kestää kauan johtuen pienestä riistatiheydestä, tärkein 
vaatimus psyykkisten ominaisuuksien lisäksi on koiran kestävyys.   

  Roigin tyyppiopin mukaan ravaajatyyppi (duride) on ensisijaisesti kestävä, siinä on tingitty 
nopeudesta ja voimakkuudesta. Englanninspringerit ovat sekoitus ravaajatyyppiä ja laukkatyyppiä 
(velocide), joka on ensisijaisesti nopea ja siinä on tingitty kestävyydestä ja voimakkuudesta. 
Näyttelylinjaiset koirat ovat yleisesti ottaen enemmän ravaajatyyppiä ja käyttölinjaiset ovat 
enemmän laukkatyyppiä. Tämä näkyy koiran ollessa haussa, näyttelylinjaiset ovat hitaampia, 
käyttölinjaiset ovat nopeita. 

  Jotta englanninspringerspanielin olisi helppo liikkua, sen tulee olla mittasuhteiltaan hieman 
korkeuttaan pidempi. Sen rintakehän tulee olla tilava, jotta siellä on tilaa sydämelle ja keuhkoille. 
Noudon onnistumiseksi kaulan tulee olla vahva, ei liian lyhyt eikä liian pitkä. Lanneosan tulee olla 
lyhyt ja selän vahva. Raajojen tulee olla tasapainoisesti, kohtuullisesti kulmautuneet, Etujalkojen 
tulee olla suorat ja kyynärpäiden tiiviit. Kintereitten tulee olla suorassa linjassa. Rinnan syvyyden 
ja jalkojen korkeuden tulee olla sama. 

  Koiran tulee olla luustoltaan terve. Sillä pitää olla normaali näkö ja kuulo. 

  Luomien tulee olla tiiviit. Korvat eivät saa olla silmien alapuolelle kiinnittyneet eivätkä liian raskaat. 
Huulet eivät saa olla liian suuret ja roikkuvat, jotta ne eivät haittaa noutamista. 

  Karvapeite ei saa olla liian runsas, mutta sitä pitää olla riittävästi suojaamaan koiraa. Turkin 
laadun tulee olla hyvä, siihen ei saisi tarttua risut, roskat eikä lumi. 

  Englanninspringerspanielit soveltuvat nykyisin ulkomuodoltaan hyvin käyttötarkoitukseensa. 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista  
 
Suomen englanninspringerspanielien ulkonäössä on parantamisen varaa. Tyyppi vaihtelee jonkin 
verran ja pitäisi päästä lähemmäs oikeaa englantilaista tyyppiä, vaikka nykyään ei enää käytetä 
jalostuksessa amerikkalaistyyppisiä koiria. Näyttelyissä sekoitetaan usein keskenään hyvät 
liikkeet ja hyvä esiintyminen, mutta hyviä rodulle tyypillisiä liikkeitä näkee harvoin. Hännät ovat 
usein liikkeessä liian korkealla kannettuja, ja se paitsi häiritsee yleisvaikutelmaa, kertoo myös 
koiran rakenteen puutteista eli virheellisestä lantiosta (lantion pituudesta ja asennosta). 
Näyttelylinjaisissa tavataan usein kookkaita koiria ja liian suuri koko vaikuttaisi tulleen viime 
vuosina yleisemmäksi. Päissä on eroavaisuuksia ja niistä puuttuu liian usein rodulle tyypilliset 
erityispiirteet, jotka tekevät ilmeestä nimenomaan englanninspringerspanielille tyypillisen 
(kulmakaaret eivät selviä, otsauurteet olemattomia, otsapenkereet liian loivia, silmät liian pyöreitä 
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ja vaaleita, kuonot kevyitä). Koirat ovat usein takaa ylikulmautuneita, kun taas etuosat tulisivat olla 
paremmin kulmautuneet ja eturinnat paremmin kehittyneet. Eturinnan puutteellisuus kielii siitä, 
että rodussa tulisi parantaa erityisesti lapojen asentoja. Koirat ovat usein rotutyypin vastaisesti 
liian jaloja ja luustoltaan siroja. Usein nähdään myös käpäliä, jotka eivät ole rotutyypillisen tiiviit ja 
pyöreät.  

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 
TOTEUTUMISESTA  

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso  
Taulukko: Edellisen JTO:n aikajaksolla (2000-2012 rekisteröityjen koirien pentueet) eniten 
käytettyjen 20 uroksen jälkeläistilastot. Käyttölinjaiset merkitty tähdellä (*). 
 

  Pennut Lonkat Silmät 

Uros 
Synt. 
vuosi 

P
entueet 

Y
hteensä  

V
uoden aikana 

Toisessa 
polvessa 

Tutkittu 

S
airas 

Tutkittu %
 

S
airas %

 

Tutkittu 

S
airas 

Tutkittu %
 

S
airas %

 

BARECHO YOUNG AT HEART 2009 11 74 0 7 17 4 23 % 24 % 13 1 18 % 8 % 
MOMPESSON BLINKING HELL 1999 9 63 0 151 28 6 44 % 21 % 22 5 35 % 23 % 
WITH TOUCH LATE DATE 2005 9 60 0 57 19 2 32 % 11 % 19 2 32 % 11 % 
NEWMIX COSWORTH 2001 8 57 0 24 23 2 40 % 9 % 23 4 40 % 17 % 
KVISTAGRANS PRIDE'N JOY 2005 9 55 0 24 14 2 25 % 14 % 14 1 25 % 7 % 
QVARNHILL CHOCOLATEBAR 2003 7 53 7 73 21 7 40 % 33 % 14 0 26 % 0 % 
LIVINGDALE'S FRANK CAPRA 2005 9 49 7 22 10 0 20 % 0 % 9 3 18 % 33 % 
IDEAL MAN VOM SPRINGER-CLAN 2003 9 48 0 45 18 2 38 % 11 % 18 0 38 % 0 % 
RINDI'S PABLO PICASSO 2004 9 48 0 103 23 2 48 % 9 % 23 1 48 % 4 % 
BELIMIR'S RAFFAELLO 2005 8 47 0 111 17 1 36 % 6 % 19 2 40 % 11 % 
DESPERADOS ROMEO 2003 7 45 0 60 15 0 33 % 0 % 15 1 33 % 7 % 
RINDI'S MICHELANGELO 2004 7 45 0 65 22 7 49 % 32 % 21 0 47 % 0 % 
QUADMIR'S BOOGEYMAN 2008 6 43 7 49 19 2 44 % 11 % 19 1 44 % 5 % 
QVARNHILL PIPES AND DRUMS 2002 6 41 0 12 13 1 32 % 8 % 12 0 29 % 0 % 
ROWNTREE JACK IN THE BOX 2004 7 41 0 28 16 1 39 % 6 % 18 3 44 % 17 % 
SWEETIE-PIE SINBADTHESAILOR 2000 7 39 0 127 15 5 38 % 33 % 15 2 38 % 13 % 
NIMBLEWHIT NORWEGIAN FUN 2001 6 39 0 30 11 2 28 % 18 % 8 1 21 % 12 % 
OCEAN PITFAL BAEDDAN BOAR 2004 6 38 0 15 13 3 34 % 23 % 12 1 32 % 8 % 
HOLLYOAKS ISIDOR (*) 2010 4 38 27  4 0 11 % 0 % 1 0 3 % * 
JOURNEYMAN 2001 4 36 0 7 8 3 22 % 38 % 8 4 22 % 50 % 

 
Ylikäytettyjä näistä uroksista voidaan katsovan olevan Barecho Young At Heart, Mompesson 
Blinking Hell, With Touch Late Date, Newmix Cosworth, Kvistagrans Pride’N Joy sekä Qvarnhill 
Chocolatebar. Lisäksi käyttölinjainen Hollyoaks Isidor katsotaan olevan ylikäytetty uros, koska 
käyttölinjaisilla koirilla liikakäytön raja on selvästi alhaisempi pienempien rekisteröintimäärien 
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vuoksi. Toisessa polvessa liikaa jälkeläisiä on koirilla Mompesson Blinking Hell, Belimir’s 
Raffaello ja Sweetie-pie Sinbadthesailor, sekä käyttölinjaisella Hollyoaks Isidor kun huomioidaan 
käyttölinjaisten rekisteröintimäärät. Rodussa tutkitaan lonkistaan keskimäärin 37 % 
rekisteröidyistä koirista. Vähiten tutkittuja jälkeläisiä prosentuaalisesti on uroksella Hollyoaks 
Isidor, mutta se on listan koirista itse myös nuorin. 
 
Taulukko: Edellisen JTO:n aikajaksolla (2000-2012 rekisteröityjen pentueet) eniten käytettyjen 20 
nartun jälkeläistilastot. Käyttölinjaiset merkitty tähdellä (*). 
 

  
 

Pennut  Lonkat Silmät 

Narttu 
Synt. 
vuosi 

P
entueet 

Y
hteensä  

V
uoden aikana 

Toisessa 
polvessa 

Tutkittu 

S
airas 

Tutkittu %
 

S
airas %

 

Tutkittu 

S
airas 

Tutkittu %
 

S
airas %

 

SWEETIE-PIE ADIOS MUCHACHOS 2001 4 31 0 17 7 3 23 % 43 % 6 0 19 % 0 % 
STARDOM SHOW STOPPER 2001 3 27 0 9 5 0 19 % 0 % 6 1 22 % 17 % 
SNOW WOOD QUEEN OF NIGHT (*) 2002 3 25 0 0 11 5 44 % 45 % 9 0 36 % 0 % 
SWEETIE-PIE BELLA CIAO 2002 3 25 0 71 8 3 32 % 38 % 9 0 36 % 0 % 
WINTON PURPLE HAZE 2008 2 24 0 6 4 1 17 % 25 % 3 1 12 % 33 % 
HAYZEHILL'S FUTURE HOPE 2006 3 24 0 17 6 1 25 % 17 % 6 0 25 % 0 % 
SWEETIE-PIE ANGELIQUE 2001 3 24 0 0 4 1 17 % 25 % 5 4 21 % 80 % 
LIVINGDALE'S CANDY LADY 2001 3 24 0 66 11 1 46 % 9 % 10 2 42 % 20 % 
HAYZEHILL'S ENDEARIG LADY 2006 3 23 0  7 4 30 % 57 % 5 0 22 % 0 % 
BOGALOO'S NATIONAL ANTHEM 2002 3 23 0 31 6 1 26 % 17 % 8 1 35 % 12 % 
SWEETIE-PIE GABRIELLE 2004 3 23 0 66 5 0 22 % 0 % 5 0 22 % 0 % 
TEQUILA SUNRISE VOM SPRINGER-CLAN 2007 2 22 0 11 17 2 77 % 12 % 17 0 77 % 0 % 
HIGHTIDE'S WONDER OF YOU 2007 3 22 0 8 10 0 45 % 0 % 7 1 32 % 14 % 
ANCER'S DREAM OF VISION 2005 3 21 0 0 1 0 5 % * 1 0 5 % * 
ANCER'S CARINA 2004 3 21 0 5 6 0 29 % 0 % 5 1 24 % 20 % 
HIGHTIDE'S ALECIA MOORE 2009 3 21 8  3 0 14 % 0 % 2 0 10 % 0 % 
NEW DESIGN'S DREAM MAKER 2001 3 21 0 0 1 0 5 % * 1 0 5 % * 
ART-WAVE'S BIG IS BEAUTIFUL 2003 3 21 0 15 8 4 38 % 50 % 7 1 33 % 14 % 
SWEETIE-PIE FEELS OF GOLD 2004 3 21 0 43 6 1 29 % 17 % 5 1 24 % 20 % 
ADAMANT'S WORLD PREMIERE 2004 2 20 0 67 7 0 35 % 0 % 7 0 35 % 0 % 

 
Liikakäytettyjä narttuja ei ole eikä yhdelläkään ole toisessa polvessa liikaa jälkeläisiä. Joillakin 
nartuilla on tutkittuja jälkeläisiä selvästi rodun keskiarvoa vähemmän, mutta näillä yksilöillä ei 
myöskään ole lainkaan tai vain vähän jälkeläisiä toisessa polvessa, joten ko. koirien vaikutus 
rotuun ei ainakaan tässä vaiheessa ole kovin suuri. 
 
Tarkastellessa käytetyimpien urosten ja narttujen jälkeläisten terveystuloksia kokonaisuutena, 
vastaavat ne rodun yleistä keskiarvoa. Silmätarkastuksissa sairaiden osuudet ovat osittain 
korkeita, mutta ne johtuvat pääosin ylimääräisten silmäripsien diagnooseista. 
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen  
  Aiemman JTO:n tavoitteiden toteutuminen on esitetty seuraavissa taulukoissa:  
 
Populaation kokonaistilanne ja rakenne: 
Tavoite  Toimenpide  Tulos  
Käytetään entistä 
laajemmin kotimaista 
jalostusmateriaalia 
(Suomessa kasvatettuja 
koiria). 

Pyritään kannustamaan kotimaisia 
uroksia enemmän esille näyttelyissä ja 
kokeissa sekä kasvattajia käyttämään 
kotimaisia koiria jalostukseen. 

Tuontien ja ulkolaisten koirien käyttö on 
kasvanut entisestään, vaikkakin aivan 
viime vuosina on osuus ollut pienempi 
kuin aikana, jolloin käytettiin 2000-luvun 
alkupuolen suurien tuontimäärien koiria 
jalostukseen. Mutta edelleen viime 
vuosina lähes 60% kaikista 
rekisteröidyistä pennuista on 
yhdistelmistä, joissa vähintään toinen 
vanhemmista on ulkomaalainen tai 
tuontikoira. Kotimaisten urosten käyttö 
on entistäkin pienempi.  

Ei sorruta yksittäisten 
saman sukuisten koirien 
liikakäyttöön, jotta 
todellinen tehollinen 
populaatiokoko saadaan 
entistäkin suuremmaksi. 

Kasvattajat pidetään tietoisena, mikäli 
tiettyjä saman sukuisia koiria käytetään 
liikaa. 

Jalostusurosten suositteluissa otettu 
huomioon linjojen harvinaisuus, mutta 
suositteluja pyydetään hyvin vähän. Ei 
ole varsinaisesti seurattu eri linjojen 
liikakäyttöä eikä annettu siihen liittyviä 
tiedotteita kuin vuosittain julkaistavien 
tilastojen muodossa Springeri-lehdessä.  

Sukusiitosaste pyritään 
pitämään nykyisellä 
tasolla tai alempana. 
Sukusiitosaste ei saa 
nousta yli 1 % nykyisestä 
sukupolven eli noin 4v 
aikana. 

Otetaan uusi rotutietokanta käyttöön, 
jonka avulla jalostustoimikunta pystyy 
laskemaan tarkemmin yhdistelmien 
sukusiitosprosentit geneettisen 
vaihtelun takaamiseksi. Lisätään 
sukusiitosprosentin raja-arvo 
jalostuksen toimintaohjeeseen. 

Uutta rotutietokantaa ei ole vieläkään 
otettu käyttöön ja sukusiitosprosenttien 
laskeminen jalostusneuvonnassa 
perustuu Koiranetin lukuihin, jotka eivät 
vastaa todellisuutta puutteellisten 
sukutaulujen osalta ja joista ei voida 
laskea sukusiitoksia ulkomaalaisten 
koirien kanssa, joita ei löydy vielä 
jalostuskannasta lainkaan. Jalostuksen 
toimintaohjeeseen on lisätty 
sukusiitosprosentin raja-arvo. 

Yksittäinen siitosuros ei 
saisi tuottaa yli 5 % 
sukupolven jälkeläisistä. 
Saman koiran 
lastenlasten määrä ei 
myöskään saisi nousta 
liian korkeaksi. 

Urosten omistajiin vetoaminen. 
Aktiivinen tiedottaminen, mikäli 
yksittäisten koirien käyttö ylittää 
liikakäytön rajan. Mahdollinen rajoitus 
tai suositus jalostuksen 
toimintaohjeeseen liikakäytetyn 
siitosuroksen käytölle. Rodussa ei ole 
hälyttävä tilanne matadorijalostuksessa. 
Julkaistaan vuosittain käytetyimmät 
urokset rotujärjestön lehdessä 

Vuosittain julkaistu käytetyimpien 
uroksien lista Springeri-lehdessä. 
Liikakäytettyjen uroksien seurantaa tulisi 
kehittää edelleen. Urosten 
jälkeläläismäärän suositus lisätty 
toimintaohjeeseen. 

Pyritään käyttämään Pyritään kannustamaan kasvattajia Tehollisen populaatiokoon ja 



                    Springerspanielit ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 93 (113) 
    Englanninspringerspanieli 
    v1.0 
 
    18.12.2013 
  
 
 
 
 
enemmän erisukuisia 
koiria jalostuksessa. 

käyttämään erisukuisia koiria tehollisen 
populaatiokoon kasvattamiseksi ja 
ylläpitämiseksi. 

erisukuisten linjojen käyttämisen 
seuraamista tulisi tehostaa 
jalostustoimikunnassa, mutta se vaatisi 
lisää resursseja toimikuntaan. 
Jalostusneuvonnassa ei suositella 
liikakäytettyjä uroksia. 

Nartun ei pitäisi sen 
hyvinvointia ja fysiologiaa 
ajatellen saada elämänsä 
aikana yli neljää 
pentuetta. 

Mahdollinen rajoitus tai suositus 
jalostuksen toimintaohjeeseen. 

Toimintaohjeeseen lisätty suositus eikä 
ja tavoite toteutui tavoiteohjelman 
voimassaoloaikana. 

Kannustetaan kasvattajia 
ja urosten omistajia 
valitsemaan 
tavoiteohjelman sekä 
jalostuksen 
toimintaohjeen 
vaatimukset täyttävät 
kumppanit koirilleen. 

Päivitetään jalostuksen toimintaohjetta 
ja tavoiteohjelmaa tarvittaessa ja 
julkaistaan ohjeet ja tavoiteohjelma 
lehdessä ja kotisivuilla. 

Toimintaohje käytiin läpi joka syksy 
rotukohtaisissa neuvotteluissa ja sitä 
päivitettiin. Jalostuksen ohjeet on 
julkaistu lehdessä ja kotisivuilla. 
Tavoiteohjelma on julkaistu kotisivuilla. 
Tavoiteohjelman päivittämistä ei 
tarkasteltu sen voimassaoloaikana ja 
tähän tulee jatkossa kiinnittää enemmän 
huomiota. 

 
Luonne: 
Tavoite  Toimenpide  Tulos  
Luonteeltaan 
epätyypillisiä yksilöitä ei 
käytetä jalostukseen. 

Pyritään kannustamaan kasvattajia 
jättämään jalostuksesta sellaiset koirat, 
joilla on rodulle epätyypillinen luonne. 

Toimintaohjeessa mukana ehto, että 
jalostukseen ei suositella koiraa, jota 18 
kk iän jälkeen on näyttely- tai 
koearvostelussa toistuvasti 
huomautettu arasta tai aggressiivisesta 
käytöksestä. Jalostusneuvonnassa ei 
ole suositeltu jalostukseen koiria, joilla 
ei ole rodulle tyypillinen luonne.  

Entistä useampi yksilö 
MH-luonnekuvataan. MH-
luonnekuvausten tuloksia 
analysoidaan ja 
tilastoidaan rotuprofiilin 
luomiseksi. 

Järjestetään MH-
luonnekuvaustilaisuuksia, joihin otetaan 
ensisijaisesti springerspanieleita. MH-
luonnekuvausten tulokset raportoidaan ja 
tilastoidaan sekä saatetaan 
jalostustoimikunnan tietoon. Koulutetaan 
tarvittaessa MH-luonnekuvauksiin lisää 
toimitsijoita. 

MH-luonnekuvauksien määrät ovat 
lisääntyneet. Rotujärjestö on järjestänyt 
vuosittain MH-luonnekuvauksia, joihin 
otetaan ensisijaisesti 
springerspanieleita. MH-
luonnekuvausten tuloksien raportointia 
ja tilastointia tulee edelleen kehittää. 
MH-luonnekuvauksiin on koulutettu 
lisää toimitsijoita. 

Jalostustoimikunta saa 
käyttöönsä kattavasti 
materiaalia luonteiden 
analysoimiseksi ja 
tilastoimiseksi. 

Kerätään luonteista tietoa terveyskyselyn 
välityksellä ja tarvittaessa kehitetään 
kyselyä kattamaan luonteenpiirteet 
entistäkin paremmin. 

On kerätty luonteista tietoa 
terveyskyselyllä. Kyselyä ei ole kehitetty 
tavoiteohjelman aikana, mutta sen 
kehittämistarpeet on tiedostettu ja 
kehittämistyö tulee tehdä tämän 
tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 
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Käyttöominaisuudet 
Tavoite  Toimenpide  Tulos  
Entistä useampi yksilö osallistuu 
rodunomaiseen 
käyttökokeeseen. 

Pyritään kannustamaan koiria 
osallistumaan spanielien 
taipumuskokeeseen ja/tai 
metsästyskokeeseen. 
Järjestetään jatkossakin 
vähintään kolme taipumuskoetta 
ja kuusi metsästyskoetta 
vuosittain. 

Rotujärjestö on vuosittain järjestänyt 
taipumuskokeita ja metsästyskokeita, 
joissa pääosa osallistujista on ollut 
springerirotujen edustajia. 
Metsästyskoekäynnit ovat kasvaneet 
edellisen tavoiteohjelman ajasta ja tältä 
osin voidaan katsoa tavoitteen täyttyneen. 
Taipumuskokeisiin on puolestaan 
osallistuttu aiempaa vähemmän ja 
rotujärjestön tuleekin kannustaa koiria 
osallistumaan taipumuskokeisiin 
aktiivisemmin.  

Pentueen vanhemmista 
vähintään toisella on tulos 
rodunomaisesta käyttökokeesta. 

Jalostuksen toimintaohjeessa 
pidetään vaatimuksena 
käyttökoetulos toisella 
vanhemmista. 

Jalostuksen toimintaohjeessa on pidetty 
edelleen vaatimuksena käyttökoetulos 
toisella vanhemmista. 

Rodunomaiseen 
käyttötarkoitukseen 
soveltumattomia yksilöitä ei 
käytetä jalostukseen. 

Pyritään kannustamaan 
kasvattajia jättämään 
jalostuksesta sellaiset koirat, 
jotka eivät sovellu 
rodunomaiseen 
käyttötarkoitukseen. 

Jalostuksen toimintaohjeessa on 
vaatimuksena, että vähintään toisella 
vanhemmista on käyttökoetulos. 
Käyttöominaisuuksien tärkeyttä tuotu 
esille mm. artikkeleissa Springeri-
lehdessä.  

Kasvattajilla on mahdollisuus 
nähdä koirien osasuorituspisteet 
käyttökokeista ja käyttää tietoa 
hyväksi jalostusvalintoja 
tehdessä. 

Metsästyskokeiden 
osasuorituspisteet otetaan 
mukaan SpringerWeb-
rotutietokantaan jalostuksen 
tavoiteohjelman 
voimassaoloaikana. 

SpringerWeb-rotutietokantaa ei ole saatu 
käyttöön eikä osasuorituspisteitä ole voitu 
hyödyntää jalostusvalinnoissa. 
Metsästyskokeiden osasuorituksien 
arviointi ei ole tapahtunut toivotulla tavalla 
ja siihen pitää panostaa enemmän tämän 
tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 
Metsästyskokeiden säännöt ovat 
muuttumassa ja tämä tulee 
hankaloittamaan tulosten vertailua. 

Tavoitteena on 
käyttöominaisuuksiltaan 
rotumääritelmää vastaava 
englanninspringerspanieli. 

Muotovalionarvon vaatimuksena 
säilytetään myös käyttökoetulos. 

Muotovalionarvon vaatimuksena on 
käyttökoetulos. 
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Ulkomuoto: 
Tavoite  Toimenpide  Tulos  
Tavoitteena on ulkomuodoltaan 
rotumääritelmää 
vastaava 
englanninspringerspanieli. 

Seurataan ja tilastoidaan 
näyttelytuloksia ja analysoidaan 
kirjallisia laatuarvosteluita. 
Tiedotetaan havaituista 
ongelmista kasvattajia.  
 

Näyttelytuloksia ja niiden tilastoja on 
seurattu Kennelliiton Koiranetistä. 
Laatuarvosteluja ei ole analysoitu 
lähinnä jalostustoimikunnan 
resurssipulan vuoksi. 

Päänäyttelyn paikka-, aika- ja 
tuomarivalinnat tehdään huolella 
ja osallistumiskynnys rodun 
pääerikoisnäyttelyyn pyritään 
pitämään alhaisena. 

Pyritään valitsemaan 
päänäyttelyyn rodun 
kasvattajatuomari rodun 
alkuperämaasta. Pyritään 
valitsemaan päänäyttelyn 
ajankohta ja paikka niin, ettei sen 
kanssa osu päällekkäin mitään 
muuta rodun kannalta merkittävää 
tapahtumaa. Kannustetaan 
kasvattajia ja harrastajia tuomaan 
useampi kuin yksi koira 
päänäyttelyyn. 

Päänäyttelyissä tuomari on ollut joka 
vuosi rodun alkuperämaasta. Yhtenä 
vuotena ei ollut kyseessä rodun 
kasvattajatuomari. Ajankohta ja paikka 
on valittu tarkoin ja osallistujamäärät 
ovat olleet hyvät. Päänäyttelyä on 
mainostettu ja sen merkitystä on 
korostettu Vuoden Näyttely ESS -
kilpailun pistelaskennassa. 

Panostetaan 
ulkomuototuomarikoulutukseen ja 
paneudutaan tuomareiden ajan 
tasalla pitämiseen. 
Kasvattajien kanssa tulee 
keskustella rotumääritelmän 
tulkinnasta. 

Ylläpidetään ulkomuototuomarien 
koulutustoimintaa ja järjestetään 
tarpeen vaatiessa 
erityiskoulutusta. Tarvittaessa 
järjestetään kasvattajille 
koulutustilaisuus 
rotumääritelmästä ja sen 
tulkinnasta. 

Ulkomuototuomarien koulutukseen 
ollut hyvin rajalliset resurssit ja 
koulutusta ja tiedottamista tulisi 
kehittää. Kansainvälisessä 
symposiumissa elokuussa 2014 
käsitellään rotumääritelmän tulkintaa. 

Rodussa esiintyy vähemmän liian 
vaaleita ja pyöreitä silmiä, liian 
korkealla kannettuja häntiä ja liian 
kevytluustoisia yksilöitä. 

Tiedotetaan kasvattajille 
aktiivisemmin tästä ulkomuodon 
ongelmasta. Pyritään saamaan 
aiheesta artikkeli rotuyhdistyksen 
lehteen, jossa havainnollistetaan 
englanninspringerspanielille 
tyypilliset ominaisuudet näiden 
virheiden osalta. 

Artikkelia näistä virheistä ei ole 
julkaistu, mutta se tulisi saada 
julkaistua. Kansainvälisessä 
symposiumissa elokuussa 2014 
käsitellään rotumääritelmän tulkintaa, 
jossa nämäkin asiat tulee nostaa 
esille. 

Rodussa esiintyy enemmän 
rotutyypillisesti ja tehokkaasti 
liikkuvia koiria. 

Tiedotetaan kasvattajille 
aktiivisemmin rodulle tyypillisestä 
liikunnasta. Pyritään saamaan 
aiheesta artikkeli rotuyhdistyksen 
lehteen, jossa havainnollistetaan 
englanninspringerspanielille 
tyypilliset liikkeet. 

Artikkelia rotutyypillisistä liikkeistä ei 
ole julkaistu, mutta se tulisi saada 
julkaistua. Kansainvälisessä 
symposiumissa elokuussa 2014 ovat 
rotutyypilliset liikkeet yhtenä osana 
rotumääritelmän tulkinnan 
käsittelyssä. 

Rodussa esiintyy vähemmän liian 
kookkaita yksilöitä. 

Tiedotetaan kasvattajille 
aktiivisemmin tästä ulkomuodon 
ongelmasta. Mahdollisesti 
pyydetään ulkomuototuomareita 

Rodussa esiintynee edelleen 
suurinpiirtein samalla osuudella 
suurikokoisia yksilöitä. 
Ulkomuototuomarit mittaavat yksilöitä 
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aktiivisemmin mittaamaan koirat 
näyttelyssä ja merkitsemään 
tuloksen kirjalliseen 
näyttelyarvosteluun. 

vain harvoin. Tulisi keskustella 
ulkomuototuomarikoulutuksesta 
vastaavan kanssa siitä, että onko asia 
huomioitu koulutuksessa ja mitä 
asialle voisi tehdä. 

Entistä useampi rodun yksilö 
osallistuu näyttelyyn saaden 
kirjallisen laatuarvostelun ja 
näyttelypalkinnon. Tavoitteena 
nostaa osallistujamäärä 
nykyisestä 36 % rekisteröidyistä 
50 % osuuteen. 

Järjestetään päänäyttely 
vuosittain ja kannustetaan 
kasvattajia ja harrastajia 
osallistumaan näyttelyihin. 

Näyttelyihin osallistuvien yksilöiden 
osuus on pysynyt suurinpiirtein 
samassa suhteessa 
rekisteröintimääriin eikä tavoitetta ole 
saavutettu. Asiassa on suuri vastuu 
kasvattajilla, joiden tulisi aktivoida 
tuomaan suurempaa osaa 
kasvateistaan näyttelyissä esille. 
Näyttelyharrastuksesta voisi julkaista 
enemmän tietoa esim. rotujärjestön 
lehdessä. 

 
Terveys: 
Tavoite  Toimenpide  Tulos  
Rotu on pitkäikäinen eikä 
erityisiä lisääntymisongelmia 
esiinny. 

Ongelmien ilmentyessä tiedotetaan 
niistä kasvattajia. Kartoitetaan 
aktiivisesti terveyskyselyn avulla 
tilannetta. 

Rodun keskimääräinen elinikä on 
saatujen kuolintietojen mukaan vain 
noin 9 vuotta. Rodun keskimääräisen 
eliniän kasvattaminen tulee olla 
tavoitteena ja kasvattajille tulee tarjota 
tietoa erityisesti niistä sairauksista ja 
tekijöistä, jotka tilastojen mukaan 
eniten alentavat keskimääräistä 
elinikää. 

Jalostukseen käytettävien 
koirien tulee olla kaikin puolin 
terveitä ja hyväkuntoisia. 

Ylläpidetään jalostuksen 
toimintaohjetta, jossa ohjenuora 
kasvattajille jalostusvalintoihin. 
Kannustetaan kasvattajia käyttämään 
jalostukseen vain ehdottomasti 
terveitä yksilöitä. 

Jalostuksen toimintaohjetta on 
ylläpidetty ja tarjottu 
jalostusneuvontaa. Ei tiedossa, että 
olisi käytetty jalostukseen sairaita tai 
huonokuntoisia yksilöitä. 

Entistä useammalle 
englanninspringerspanielille 
tehdään PEVISA:n mukaiset 
terveystutkimukset. 

PEVISA-ohjelmaa jatketaan. 
Järjestetään 
joukkotutkimustilaisuuksia vähintään 
kahdesti vuodessa. Pyritään 
laatimaan PEVISA-tutkimusten 
tärkeydestä artikkeli yhdistyksen 
lehteen. Raja-arvoja rekisteröinnille 
ei ainakaan toistaiseksi aseteta 
PEVISA-ohjelmaan. Pyritään samaan 
myös ns. tavallisia perhekoiria 
PEVISA-tutkimuksiin mm. 
vaikuttamalla kasvattajiin. 

Tarkasteluvälillä 2002–2011 
syntyneistä tutkittiin lonkistaan 37 % ja 
tutkittavien osuus on 3% korkeampi 
kuin edellisen tavoiteohjelman 
vastaavalla tarkasteluvälillä. 
Tarkasteluvälillä 2002–2011 
syntyneistä tutkittiin silmistään 34 % ja 
tutkittavien osuus on 2% korkeampi 
kuin edellisen tavoiteohjelman 
vastaavalla tarkasteluvälillä. 
Rekisteröidyistä koirista siis on viime 
vuosina tutkittu hieman suurempi 
osuus. Joukkotutkimustilaisuuksia tulisi 
järjestää enemmän. PEVISA-
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tutkimusten tärkeydestä ei ole julkaistu 
artikkelia lehdessä. PEVISA-ohjelma ei 
sisällä raja-arvoja rekisteröinnille. 

Silmätarkastuksia tehdään yhä 
useammin myös vanhemmille 
koirille ja etenkin jalostukseen 
käytetyille yksilöille. 

Järjestetään joukkotutkimuksia 
muiden rotujärjestön tilaisuuksien 
yhteydessä. Rotujärjestö osallistuu yli 
7-vuotiaiden koirien silmätutkimusten 
kustannuksiin. 

Rotujärjestö on järjestänyt 
joukkotutkimustilaisuuksia, mutta niitä 
voitaisi järjestää enemmänkin 
rotujärjestön nimissä. Rotujärjestö on 
osallistunut vanhojen koirien 
silmätarkastuskustannuksiin tietyin 
ehdoin. Tulisi tehdä kartoitus siitä, että 
onko tällaiselle tukemiselle tarvetta ja 
edellytyksiä. 

Rodun muista sairauksista 
kerätään tietoa ja niistä 
tiedotetaan lehdessä, 
tapahtumissa ja kotisivuilla. 

Terveyskyselyä ylläpidetään 
yhdistyksen kotisivuilla ja sen 
uudistamisen tarve kartoitetaan jo 
saatujen vastausten pohjalta. 
Terveyskyselyä markkinoidaan 
aktiivisesti kasvattajille ja koirien 
omistajille. 

Terveyskysely tulee uudistaa, jotta sen 
täyttäminen helpottuu ja vastauksia 
saadaan enemmän. Uudistamisen 
jälkeen kyselyä tulee markkinoida 
aktiivisesti. Terveyskyselyä 
markkinoitiin ennen JTO:n 
päivitystyötä ja siihen saatiin noin 250 
vastausta, joista osa oli uusia ja osa 
päivityksiä edellistä JTO:ta varten 
toimitettuihin vastauksiin.  

 
  Rodun PEVISA-ohjelma ei aseta rajoja jalostuskäytölle, joten yksikään tutkituista/testatuista 

koirista ei sen vuoksi jää jalostuksen ulkopuolelle. 
 
  Jalostuksen toimintaohjeessa ja JTO:ssa annetaan suosituksia, mutta pentujen rekisteröintiin 

suosituksilla ei ole ollut lainkaan vaikutusta. Kaikki yhdistelmät ovat edellisen JTO:n 
voimassaoloaikana täyttäneet rekisteröinnin ehdot eikä poikkeuslupia ole tarvittu. 

 
  Jalostuksen toimintaohje ja JTO:ssa esitetyt jalostussuositukset jättävät suosituksien ulkopuolelle 

seuraavin osin (ei kuitenkaan jalostuksen ulkopuolelle): 
 

1. Narttu on astutushetkellä iältään yli 18 kuukautta ja alle 8 vuotta. Ensimmäistä kertaa 
synnyttävän nartun on oltava alle 5-vuotias. 
Ehdon vuoksi jättää yhdistelmä täyttämättä toimintaohjetta erittäin harvoin. Yhtään 
yhdistelmää ei ole tehty JTO:n voimassaoloaikana niin, että ne olisivat ylittäneet tai alittaneet 
Kennelliiton rekisteröintiehtojen ikärajoja. Rodussa ei siis juurikaan käytetä liian nuoria tai liian 
vanhoja narttuja jalostukseen. 

 
2. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan 

ylitä 6,25 prosenttia kuudesta polvesta laskettuna. 
Ehdon vuoksi arviolta 1-5 yhdistelmää vuosittain ei täytä jalostuksen toimintaohjetta. Harvalla 
yhdistelmällä tämä ylittyy, koska jalostustietokanta ei ole koirien sukutaulutiedoiltaan kattava 
eikä sieltä saatava sukusiitosprosentti vastaa totuutta.  

 
3. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti tutkittu lonkkaniveldysplasian 

varalta. Molemmat vanhemmat ovat A-B –lonkkaisia tai jos toinen vanhemmista on C-
lonkkainen, tulee yhdistelmän toisen osapuolen olla lonkistaan terve (A tai B). Kummallakaan 
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vanhemmista ei ole D - E -asteista lonkkaniveldysplasiaa. 
D- tai E-lonkkaisia vuosina 2008-2012 tutkituista oli noin 5% kaikista tutkituista. Vuosien 
2008-2012 välisenä aikana on vain neljässä yhdistelmässä toisella vanhemmista ollut D-
lonkat (pentueita samalla aikavälillä yhteensä 234, eli D-lonkkaisten käyttö vastaa 1,7% 
kaikista yhdistelmistä). E-lonkkaisia ei ole käytetty jalostukseen lainkaan. Tämä suositus 
edellyttää, että ulkomaalainenkin uros on lonkkatutkittu, vaikka PEVISAssa on olemassa 
rekisteröinnin mahdollistava poikkeuslupa ilman lonkkakuvaustulosta. Tiedossa ei kuitenkaan 
ole yhtään sellaista pentuetta, jossa ulkomaalaista pentueen isää ei olisi ollut lonkiltaan 
tutkittu. PEVISA-ohjelman poikkeus kuitenkin mahdollistaa sen, ettei ulkomaalaisesta tarvitse 
toimittaa lonkkatulostietoja Kennelliittoon ja helpottaa näin ulkomaalaisten urosten käyttöä. 

 
4. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei 

ole todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: HC, PRA, RD, glaukooma, entropion tai 
ektropion. Jos koiralla on distichiasis-, cilia aberranta- tai PPM-lausunto, on toinen osapuoli 
terve tältä osin. Astutushetkellä silmätarkastustulos ei ole 22 kk vanhempi. 
HC, PRA, RD, glaukooma, entropion tai ektropion on vuosien 2008-2012 aikana todettu 
yhteensä 47 eri koiralla. Tämä vastaa 3,0% kaikista samalla aikavälillä rekisteröidyistä 
koirista. Näitä sairastavia koiria ei ole samalla aikavälillä käytetty jalostukseen ko. lausunnon 
voimassaollessa. 

 
5. Molemmat vanhemmat ovat fukosidoosi-vapaita (ei kantajia) DNA-määritysten perusteella. 

Vuosittain rodussa tehdään arviolta 1-5 yhdistelmää, joissa tämä suositus ei täyty. Kyseessä 
on usein joko käyttölinjaiset testaamattomat koirat tai tilanne, jossa jalostukseen käytettävä 
koira on kyllä geneettiseltä taustaltaan vapaa, mutta sen tuloksia ei ole toimitettu 
jalostustoimikunnalle. Geneettiseltä taustaltaan tämän sairauden kantajia ei ole tullut 
jalostustoimikunnan tietoon yhtään tapausta edellisen JTO:n voimassaoloaikana. Usein 
testaamattomatkin vanhemmat testataan myöhemmässä vaiheessa. 

 
6. Vähintään toinen vanhemmista on GPRA cord1 vapaa (ei kantaja) DNA-määritysten 

perusteella. 
Vuosittain rodussa tehdään arviolta 1-3 yhdistelmää, joissa tämä suositus ei täyty. Kyseessä 
on usein joko käyttölinjaiset testaamattomat koirat tai tilanne, jossa jalostukseen käytettävä 
koira on kyllä geneettiseltä taustaltaan suosituksen täyttävä, mutta sen tuloksia ei ole 
toimitettu jalostustoimikunnalle. Jalostustoimikunnalle toimitetuista geneettisiltä taustoiltaan 
82% on vapaita, 18% kantajia ja 0,2% sairaita. Tämä suositus ei siis sinänsä rajoita 
kohtuuttomasti jalostuskäyttöä, kun kantajia voidaan edelleen käyttää vapaiden kanssa. 
 

7. Kumpikin vanhemmista tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla erittäin hyvä 
(EH). Mikäli koira on saavuttanut vähintään tuloksen AVO3 spanielien metsästyskokeesta, 
riittää ulkomuotoarvostelu / jalostustarkastus. 
Rodussa on korkeintaan 10-vuotiaita koiria vähintään AVO3-tuloksella spanielien 
metsästyskokeesta ilman vähintään EH-tulosta näyttelyistä 69 yksilöä. Näyttelyistä EH 
samalla aikarajauksella syntyneistä on 1225 yksilöllä. Suosituksen siis täyttää noin 40% 
kaikista samalla aikavälillä rekisteröidyistä koirista. Näyttelyiden osalta on huomoitava, että 
niihin osallistutaan enemmän nimenomaan niiden koirien kanssa, joita on suunniteltu 
käytettävän jalostukseen. 

 
8. Vähintään toisella vanhemmista tulee olla hyväksytty tulos spanielien taipumuskokeesta 

(SPA1) tai vähintään AVO3-tulos spanielien metsästyskokeesta. 
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Tämän käyttökoesuosituksen täyttää noin 17 % korkeintaan 10-vuotiaista koirista 
maassamme. Mutta tämä suositus ei rajaa ketään yksilöä ulkopuolelle, koska tulos riittää 
toiselta vanhemmista. Lisäksi huomioitava, että kokeisiin osallistuu enemmän nimenomaan 
niitä yksilöitä, joita on suunniteltu käytettävän jalostukseen. 

 
9. Kumpikaan vanhemmista ei jalostustoimikunnan tietojen mukaan sairasta mahdollisesti 

perinnöllistä sairautta. 
Rodussa esiintyy terveyskyselyn mukaan seuraavia vakavaksi luokiteltavia sairauksia: 
Vaiva  Kpl %-osuus 
Allergia  57 13 % 
Lonkat  75 5 % 
Purentaviat 27 6 % 
Kohtaukset / epilepsia 17 4 % 
Immunologiset sairaudet 14 3 % 
Sisäelinsairaudet 14 3 % 
Sydänsairaudet 7 2 % 
Silmäsairausten osalta on erilliset suositukset, joten niiden osuutta ei ole otettu tässä 
huomioon. On kuitenkin huomioitava, että sairauksien esiintyvyys ei ole kaikissa tapauksissa 
jalostusikäisillä koirilla vaan mukana on myös vanhemmalla iällä todetut iän tuomat sairaudet. 
Todellisuudessa siis suositus ei rajaa jalostuksen ulkopuolelle näin suurta osaa yksilöistä. 
 

10. Kummallakaan vanhemmista ei ole kahden polven sukutaulussa molemmin puolin tunnettua 
PRA-kantajaa. Yhdistelmässä ei linjata tunnettuun/tunnettuihin PRA-kantajaan/kantajiin 
kolmen polven sukutaulussa (PRA-kantajilla ei tarkoiteta GPRA cord1 DNA-testattuja vaan 
PRA-kantajia, jotka koirille tai niiden sukulaisille tehtyjen kliinisten tutkimusten perusteella 
voidaan katsoa PRA-kantajiksi). 
Tämä suositus rajaa jalostuksen ulkopuolelle vain ne yksilöt, jotka itse on vahvasti linjattu 
tunnettuun PRA-kantajaan. Tällaisia jalostusiässä olevia yksilöitä ei ole maassamme kuin 
joitakin yksittäisiä tapauksia ja tämä johtuu osittain siitä, että PRA todetaan yleensä vasta 
vanhemmalla iällä ja tällöin sairaaksi todetun koiran vanhemmat ovat jo jalostusikäisten 
koirien sukutauluissa kauempana kuin toisessa polvessa. 

 
11. Jalostukseen ei suositella koiraa, jota 18 kk iän jälkeen on näyttely- tai koearvostelussa 

toistuvasti huomautettu arasta tai aggressiivisesta käytöksestä. 
Rodussa esiintyy hyvin vähän niin arkoja tai aggressiivisia koiria, että ne saisivat asiasta 
näyttely- tai koearvosteluihin huomautuksen. Lisäksi tällaisia koiria harvoin edes tuodaan 
näyttelyihin tai kokeisiin. Rotujärjestöllä ei ole tiedossa yhtään koiraa, jolla olisi toistuvasti 
huomautuksia asiasta 18 kuukauden iän jälkeen. 

 
  Jalostussuosituksia tarkastellaan vuosittain rotukohtaisissa neuvotteluissa ja ne ovat ajan tasalla. 

PEVISA-ohjelma on myös nähty toimivana eikä rodussa ole suuria ongelmia ohjelman alaisten 
sairauksien osalta. Suositukset ja PEVISA-ohjelma eivät rajoita jalostuskäyttöä oleellisesti eikä 
niitä ole syytä oleellisesti muuttaa niin kauan kun rodun tilanne pysyy hyvänä. 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS  

6.1 Jalostuksen tavoitteet  
 
Englanninspringerspanielin tulee toimia tulevaisuudessakin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa 
terveenä ja kestävänä ylösajavana lintukoirana. Englanninspringerspanielin tulee olla fyysisesti ja 
psyykkisesti vahva koira, joka soveltuu liikkumaan ulkona ympärivuotisesti ja kestämään 
vesityöskentelyn kylmässäkin vedessä. Englanninspringerspanieli on vahva, sopusuhtainen, 
ryhdikäs koira. Sen rintakehä on syvä ja tilava ja raajat vankat. Pää on sopusoinnussa runkoon ja 
urokset ja nartut erottuvat selvästi. Liikkeiden tulee olla vapaat ja maatavoittavat. Karvapeite on 
suora ja tiivis sekä säänkestävä. Häntä ei saa nousta selkälinjan yläpuolelle. Sen säkäkorkeus on 
keskimäärin 51 cm. 
 
Valtaosa kannasta on seurakoiria ja tästä syystä englanninspringerspanielin tulee säilyttää 
ystävällinen, miellyttämishaluinen, oppivainen ja yhteistyöhaluinen luonteensa. Arkuutta ja 
aggressiivisuutta ei saa esiintyä. 
 
Rotu on jakaantunut näyttö- ja metsästyslinjoihin jo kauan aikaa sitten ja jakaantuminen on 
tapahtunut alkujaan jo rodun alkuperämaassa Iso-Britanniassa. Jakaantumisen tuomien 
eroavaisuuksien minimoimiseksi tulevaisuudessa linjojen kesken pyritään pitämään myös 
metsästyslinjaiset jalostusneuvonnan piirissä. 
 
Säilyttääkseen edellä mainitut ominaisuudet ja vahvuudet on rodun kannalta tärkeää säilyttää 
jalostuspohja riittävän laajana ja kannustaa kasvattajia valitsemaan jalostusyksilöiksi vain 
fyysisesti ja psyykkisesti kaikin puolin terveitä koiria, jotka omaavat rodulle tyypillisen rakenteen ja 
käyttöominaisuudet. Terveyteen ja luonteeseen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
Kasvattajat kantavat suuren vastuun jalostusvalinnoillaan, jotka vaikuttavat rodun kannan laatuun. 
Suuria muutoksia rodun suosioon ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa, joten 
rekisteröintimäärissä ei tapahtune suuria muutoksia. Maailman taloudellinen tilanne tosin on aivan 
viime vuosina jo alkanut näkymään rekisteröintimäärien laskuna ja tämä trendi saattaa jatkua 
edelleen.  
 
Rotujärjestö tutkii, tilastoi ja julkaisee tietoja sekä kouluttaa, ohjaa ja tukee kasvattajia ja 
harrastajia, jotta rodun jalostuksen tavoitteet saavutetaan. Rodun terveydentilaa ja 
käyttöominaisuuksia pyritään parantamaan tai vähintäänkin säilyttämään nykyisellä tasolla. 
Rodun suosio pyritään pitämään nykyisellä tasolla ja kasvattajia ohjataan maltilliseen 
kasvatukseen, jossa jalostuspäätökset tehdään huolellista harkintaa käyttäen. 

 
Populaation kokonaistilanne ja rakenne: 
Tavoite Toimenpide 
Käytetään entistä laajemmin kotimaista 
jalostusmateriaalia (Suomessa kasvatettuja koiria). 

Pyritään kannustamaan kotimaisia uroksia enemmän 
esille näyttelyissä ja kokeissa sekä kasvattajia 
käyttämään kotimaisia koiria jalostukseen. 

Ei sorruta yksittäisten saman sukuisten koirien 
liikakäyttöön, jotta todellinen tehollinen 

Kasvattajat pidetään tietoisena, mikäli tiettyjä saman 
sukuisia koiria käytetään liikaa.  
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populaatiokoko saadaan entistäkin suuremmaksi. 
Sukusiitosaste pyritään pitämään nykyisellä tasolla 
tai alempana. Sukusiitosaste ei saa nousta yli 1 % 
nykyisestä sukupolven eli noin 4v aikana. 

Otetaan uusi rotutietokanta käyttöön, jonka avulla 
jalostustoimikunta pystyy laskemaan tarkemmin 
yhdistelmien sukusiitosprosentit geneettisen 
vaihtelun takaamiseksi.  

Yksittäinen siitosuros ei saisi tuottaa yli 5 % 
sukupolven jälkeläisistä. Saman koiran lastenlasten 
määrä ei myöskään saisi nousta liian korkeaksi. 

Urosten omistajiin vetoaminen. Aktiivinen 
tiedottaminen, mikäli yksittäisten koirien käyttö ylittää 
liikakäytön rajan. Mahdollinen rajoitus tai suositus 
jalostuksen toimintaohjeeseen liikakäytetyn 
siitosuroksen käytölle. Rodussa ei ole hälyttävä 
tilanne matadorijalostuksessa. Julkaistaan vuosittain 
käytetyimmät urokset rotujärjestön lehdessä.  

Pyritään käyttämään enemmän erisukuisia koiria 
jalostuksessa. 

Pyritään kannustamaan kasvattajia käyttämään 
erisukuisia koiria tehollisen populaatiokoon 
kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Kannustetaan kasvattajia ja urosten omistajia 
valitsemaan tavoiteohjelman sekä jalostuksen 
toimintaohjeen vaatimukset täyttävät kumppanit 
koirilleen. 

Käsitellään mahdolliset jalostuksen toimintaohjeen 
muutokset vuosittain rotukohtaisissa neuvotteluissa. 
Päivitetään tavoiteohjelmaa tarvittaessa ja 
tiedotetaan muutoksista sekä julkaistaan ohjeita 
tarvittaessa. Tavoiteohjelma julkaistaan kotisivuilla. 

 
Luonne: 
Tavoite Toimenpide 
Luonteeltaan epätyypillisiä yksilöitä ei käytetä 
jalostukseen. 

Pyritään kannustamaan kasvattajia jättämään 
jalostuksesta sellaiset koirat, joilla on rodulle 
epätyypillinen luonne.  

Entistä useampi yksilö MH-luonnekuvataan. MH-
luonnekuvausten tuloksia analysoidaan ja 
tilastoidaan rotuprofiilin luomiseksi. 

Järjestetään MH-luonnekuvaustilaisuuksia, joihin 
otetaan ensisijaisesti springerspanieleita. MH-
luonnekuvausten tulokset raportoidaan ja tilastoidaan 
sekä saatetaan jalostustoimikunnan tietoon. 
Koulutetaan tarvittaessa MH-luonnekuvauksiin lisää 
toimitsijoita. 

Rodussa esiintyy entistä vähemmän epätoivottua 
käyttäytymistä. 

Julkaistaan Springeri-lehdessä kasvattajille 
suunnattu artikkeli liittyen pennunostajan valintaan 
sekä koiranomistajille suunnattuja artikkeleita koirien 
kouluttamisesta, aktivoimisesta ja 
harrastusmahdollisuuksista. 

Jalostustoimikunta saa käyttöönsä kattavasti 
materiaalia luonteiden analysoimiseksi ja 
tilastoimiseksi. 

Kerätään luonteista tietoa terveyskyselyn välityksellä 
ja tarvittaessa kehitetään kyselyä kattamaan 
luonteenpiirteet entistäkin paremmin. 

 
Käyttöominaisuudet: 
Tavoite Toimenpide 
Entistä useampi yksilö osallistuu rodunomaiseen 
käyttökokeeseen. 

Pyritään kannustamaan koiria osallistumaan 
spanielien taipumuskokeeseen ja/tai 
metsästyskokeeseen. Järjestetään jatkossakin 
vähintään kolme taipumuskoetta ja kuusi 
metsästyskoetta vuosittain. 
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Pentueen vanhemmista vähintään toisella on tulos 
rodunomaisesta käyttökokeesta. 

Jalostuksen toimintaohjeessa pidetään vaatimuksena 
käyttökoetulos toisella vanhemmista. 

Rodunomaiseen käyttötarkoitukseen 
soveltumattomia yksilöitä ei käytetä jalostukseen. 

Pyritään kannustamaan kasvattajia jättämään 
jalostuksesta sellaiset koirat, jotka eivät sovellu 
rodunomaiseen käyttötarkoitukseen. 

Tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan 
rotumääritelmää vastaava englanninspringerspanieli.  

Muotovalionarvon vaatimuksena säilytetään myös 
käyttökoetulos. 

 
Ulkomuoto: 
Tavoite Toimenpide 
Tavoitteena on ulkomuodoltaan rotumääritelmää 
vastaava englanninspringerspanieli. 

Seurataan ja tilastoidaan näyttelytuloksia ja 
analysoidaan kirjallisia laatuarvosteluita. Tiedotetaan 
havaituista ongelmista kasvattajia.  
 

Päänäyttelyn paikka-, aika- ja tuomarivalinnat 
tehdään huolella ja osallistumiskynnys rodun 
pääerikoisnäyttelyyn pyritään pitämään alhaisena. 

Pyritään valitsemaan päänäyttelyyn rodun 
kasvattajatuomari rodun alkuperämaasta. Pyritään 
valitsemaan päänäyttelyn ajankohta ja paikka niin, 
ettei sen kanssa osu päällekkäin mitään muuta rodun 
kannalta merkittävää tapahtumaa.  

Panostetaan ulkomuototuomarikoulutukseen ja 
paneudutaan tuomareiden ajan tasalla pitämiseen. 
Kasvattajien kanssa tulee keskustella 
rotumääritelmän tulkinnasta.  

Ylläpidetään ulkomuototuomarien koulutustoimintaa 
ja järjestetään tarpeen vaatiessa erityiskoulutusta. 
Järjestetään kansainvälinen symposiumtapahtuma 
vuonna 2014. 

Rodussa esiintyy vähemmän liian vaaleita ja pyöreitä 
silmiä, liian korkealla kannettuja häntiä ja liian 
kevytluustoisia yksilöitä. 

Tiedotetaan kasvattajille aktiivisemmin tästä 
ulkomuodon ongelmasta. Julkaistaan aiheesta 
artikkeli rotuyhdistyksen lehteen, jossa 
havainnollistetaan englanninspringerspanielille 
tyypilliset ominaisuudet näiden virheiden osalta. 

Rodussa esiintyy enemmän rotutyypillisesti ja 
tehokkaasti liikkuvia koiria. 

Tiedotetaan kasvattajille aktiivisemmin rodulle 
tyypillisestä liikunnasta. Julkaistaan aiheesta artikkeli 
rotuyhdistyksen lehteen, jossa havainnollistetaan 
englanninspringerspanielille tyypilliset liikkeet. 

Rodussa esiintyy vähemmän liian kookkaita yksilöitä. Tiedotetaan kasvattajia aktiivisemmin tästä 
ulkomuodon ongelmasta. Tarpeen mukaan 
pyydetään ulkomuototuomareita aktiivisemmin 
mittaamaan koirat näyttelyssä ja merkitsemään 
tuloksen kirjalliseen näyttelyarvosteluun. 

Entistä useampi rodun yksilö osallistuu näyttelyyn 
saaden kirjallisen laatuarvostelun ja 
näyttelypalkinnon.  

Järjestetään päänäyttely vuosittain ja kannustetaan 
kasvattajia ja harrastajia osallistumaan näyttelyihin. 

 
Terveys: 
Tavoite Toimenpide 
Rotu on pitkäikäinen eikä erityisiä 
lisääntymisongelmia esiinny. 

Ongelmien ilmentyessä tiedotetaan niistä kasvattajia. 
Kartoitetaan aktiivisesti terveyskyselyn avulla 
tilannetta. 

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla kaikin 
puolin terveitä ja hyväkuntoisia. 

Ylläpidetään jalostuksen toimintaohjetta, jossa 
ohjenuora kasvattajille jalostusvalintoihin. 
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Kannustetaan kasvattajia käyttämään jalostukseen 
vain ehdottomasti terveitä yksilöitä. 

Entistä useammalle englanninspringerspanielille 
tehdään PEVISA:n mukaiset terveystutkimukset. 

PEVISA-ohjelmaa jatketaan. Pyritään laatimaan 
PEVISA-tutkimusten tärkeydestä artikkeli 
yhdistyksen lehteen.  

Silmätarkastuksia tehdään yhä useammin myös 
vanhemmille koirille ja etenkin jalostukseen 
käytetyille yksilöille. 

Pyritään järjestämään joukkotutkimuksia.  

Rodun muista sairauksista kerätään tietoa ja niistä 
tiedotetaan lehdessä, tapahtumissa ja kotisivuilla. 

Terveyskyselyä yhdistyksen kotisivuilla kehitetään, 
jotta siihen vastaaminen helpottuu. Terveyskyselyä 
markkinoidaan aktiivisesti kasvattajille ja koirien 
omistajille. 

Rodussa esiintyy entistä vähemmän terveydellisiä 
ongelmia, jotka vaikeuttavat koiran jokapäiväistä 
elämää ja heikentävät niiden elämän laatua tai 
pahimmassa tapauksessa lyhentävät niiden elinikää. 

Kerätään terveystietoja markkinoimalla 
terveyskyselyä ja sairausilmoitusta. Julkaistaan 
näihin ongelmiin ja niiden periytyvyyteen liittyviä 
artikkeleita Springeri-lehdessä. 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille  
 
Rotujärjestö asettaa tässä kappaleessa luetellut jalostustavoitteiden toteutumista tukevat 
suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien tasosta eri ominaisuuksissa. Näitä 
suosituksia käytetään esimerkiksi poikkeuslupa-anomuksien yhteydessä, kun määritetään 
yhdistelmän jalostuksellisia arvoja. 
 
Suositukset tehtäville yhdistelmille: 
 
1. Narttu on astutushetkellä iältään yli 18 kuukautta ja alle 8 vuotta. Ensimmäistä kertaa 

synnyttävän nartun on oltava alle 5-vuotias. 
2. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan 

ylitä 6,25 prosenttia kuudesta polvesta laskettuna. 
3. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti tutkittu lonkkaniveldysplasian 

varalta. Molemmat vanhemmat ovat A-B –lonkkaisia tai jos toinen vanhemmista on C-
lonkkainen, tulee yhdistelmän toisen osapuolen olla lonkistaan terve (A tai B). Kummallakaan 
vanhemmista ei ole D - E -asteista lonkkaniveldysplasiaa. Tämä vaatimus ei koske 
ulkomaalaisia uroksia (PEVISA-ohjelman pysyvä poikkeuslupa). 

4. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei 
ole todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: HC, PRA, RD, glaukooma, entropion tai 
ektropion. Jos koiralla on distichiasis-, cilia aberranta- tai PPM-lausunto, on toinen osapuoli 
terve tältä osin. Astutushetkellä silmätarkastustulos ei ole 22 kk vanhempi. 

5. Molemmat vanhemmat ovat fukosidoosi-vapaita (ei kantajia) DNA-määritysten perusteella. 
6. Vähintään toinen vanhemmista on GPRA cord1 vapaa (ei kantaja) DNA-määritysten 

perusteella. 
7. Kumpikin vanhemmista tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla erittäin hyvä 

(EH). Mikäli koira on saavuttanut vähintään tuloksen AVO3 spanielien metsästyskokeesta, 
riittää ulkomuotoarvostelu / jalostustarkastus. 

8. Vähintään toisella vanhemmista tulee olla hyväksytty tulos spanielien taipumuskokeesta 
(SPA1) tai vähintään AVO3-tulos spanielien metsästyskokeesta. 



                    Springerspanielit ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 104 (113) 
    Englanninspringerspanieli 
    v1.0 
 
    18.12.2013 
  
 
 
 
 

9. Jalostukseen ei suositella koiraa, jota 18 kk iän jälkeen on näyttely- tai koearvostelussa 
toistuvasti huomautettu arasta tai aggressiivisesta käytöksestä. 

10. Urokselle suositellaan max. pentumääräksi 40 pentua ja nartulle max. 4 synnytystä. 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet  
 

  Mahdollisimman moni rodun kasvattaja ja harrastaja tulisi saada sitoutumaan yhdessä sovittujen 
ohjeiden noudattamiseen, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet. Kasvattajat toimivat melko 
itsenäisesti ja tavoitteeksi tuleekin asettaa aktiivinen yhteistyö niin kasvattajien kesken kuin 
kasvattajien ja jalostustoimikunnan välillä. Yhteistyön kehittämiseksi tulee kasvattaa luottamusta 
kasvattajien, harrastajien ja jalostustoimikunnan välille. Rotujärjestön tulee toimia kannustavasti, 
avoimesti ja luottamusta herättävästi. 

 
 Lyhyen aikavälin keinot: 

•  rotujärjestön hallitus luo ajantasaistetun ohjeen jalostustoimikunnan työskentelyn 
ohjaamiseksi 

•  rotujärjestö kehittää terveyskyselyä ja järjestää terveyskyselyn mainoskampanjan 
aktivoidakseen kasvattajia vastaamaan kyselyyn uudelleen 

•  rotujärjestö ottaa käyttöön rotutietokannan (SpringerWeb) viimeistään vuonna 2014 
•  rotujärjestö osallistuu geenitutkimukseen järjestämällä näytteenottotilaisuuksia tapahtumien 

yhteydessä vuosittain 
•  rotujärjestö järjestää kansainvälisen symposiumin kasvattajille, harrastajille ja 

ulkomuototuomareille elokuussa 2014 
 
 Pitkän aikavälin keinot: 

•  rotujärjestön hallitus hyväksyy ehdotetut muutokset jalostuksen toimintaohjeeseen 
•  rotujärjestö ottaa JTO:n tavoitteet huomioon vuotuisia toimintasuunnitelmia laatiessaan 
•  rotujärjestö julkaisee kirjalliset näyttelyistä ja kokeista koirille annetut kirjalliset arvostelut sekä 

näyttely- ja koetulokset vuosikirjoissa ja/tai kotisivuillaan sekä julkaisee 
terveystutkimustuloksia kotisivuilla 

•  rotujärjestö hyödyntää terveyskyselyllä, PEVISA-tutkimuksista ja kasvattajien ja omistajien 
ilmoituksista saatuja terveystietoja 

•  rotujärjestö tiedottaa rodussa havaituista ongelmista ja työstää ja julkaisee tilastoja koskien 
terveyttä, luonnetta, käyttöominaisuuksia sekä populaatiorakennetta 

•  rotujärjestö järjestää koulutustilaisuuksia, kokeita, testejä ja näyttelyitä sekä PEVISA-
joukkotutkimustilaisuuksia kannustaakseen koirien osallistumista koirien terveyttä, luonnetta, 
käyttöominaisuuksia ja rakennetta mittaaviin tilaisuuksiin 

•  rotujärjestö järjestää joka vuosi vähintään kaksi rotukohtaista neuvottelua 
•  rotujärjestö kehittää rotutietokantaa (SpringerWeb) 
•  rotujärjestö tiedottaa ajankohtaisista asioista kotisivuillaan 
•  rotujärjestö julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Springeri-lehteä, jossa tiedotetaan rodulle 

oleellisista ja tarpeellisista tiedoista 
•  rotujärjestö seuraa aktiivisesti rodun tilannetta ja kehittymistä Suomessa ja ulkomailla mm.  

� seuraamalla rodun terveystilannetta ja näyttely- ja koetuloksia 
� lukemalla julkaisuja (kuten muiden maiden rotujärjestöjen lehdet) 
� seuraamalla muiden maiden rotujärjestöjen kotisivuja 
� osallistumalla rotua koskeviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin 
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•  rotujärjestö on yhteistyössä Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön 
kehittämisessä 

•  rotujärjestö vastaa rotunsa tai rotujensa ulkomuoto- ja koetuomarien koulutuksesta 
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
 

Vahvuudet: Heikkoudet: 
Rodun ja rotujärjestön sisältä löytyvät positiiviset 
aspektit. Esim. resurssi tai kapasiteetti jota voidaan 
käyttää tehokkaasti jalostustavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
 
a. Käyttöominaisuudet:  

Rodun monipuolisuus ja parhaimmillaan 
erinomaiset käyttöominaisuudet. 

b. Populaatio:  
Maailmanlaajuisesti levinnyt rotu. Uutta verta 
saatavilla ulkomailta suhteellisen hyvin. Koska 
rodussa on kolme lähes täysin suvultaan 
toisistaan eroavaa rotutyyppiä (eurooppalainen 
näyttelylinja, amerikkalainen näyttelylinja sekä 
käyttölinja), ei rodussa ole nähtävissä 
geneettiseen ahdinkoon joutumista. 

c. Luonne:  
Ystävällinen, avoin ja reipas rotu. 

d. Terveys:  
Kohtuullisen terve rotu. 

e. Rakenne:  
Terve rakenne ilman yleisiä liioiteltuja 
ulkomuodollisia piirteitä. 

f. Muut:  
Lisääntymisongelmat ovat rodussa harvinaisia. 
Rodun soveltuvuus myös seura- ja 
perhekoiraksi. Rotujärjestön aktiivinen 
koulutustoiminta ja jalostusneuvonta. 

 

Rodun ja rotujärjestön sisäiset heikkoudet. 
Rajoitukset, ongelmat tai puutteet, jotka heikentävät 
mahdollisuuksia saavuttaa jalostuksen tavoitteita. 
 
a. Käyttöominaisuudet: 

Vain harvat metsästykseen käytettävät yksilöt 
osallistuvat metsästyskokeisiin. Koska 
metsästyskoe on todellinen metsästystilanne, 
kokeiden järjestäminen ei ole aina helppoa. 
Metsästyskoetuomarien vähyys hankaloittaa 
koejärjestelyjä. Vain pieni osa kannasta 
osallistuu spanielien taipumuskokeeseen. 

b. Populaatio: 
Tuontikoiria tuodaan samoista linjoista. 

c. Luonne: 
Löytyy varautuneita, omistushaluisia, ujoja ja 
eroahdistuneita luonteita. 

d. Terveys: 
Rodussa esiintyy tulehdussairauksia, iho-
ongelmia, kasvaimia ja allergiaa. 

e. Rakenne: 
Liikkeistä puuttuu liian usein rodunomainen tapa 
liikkua. Rodussa esiintyy vaaleita silmiä, 
pehmeälaatuisia turkkeja ja kevyitä luustoja. 

f. Muut: 
Koiran toiminnan ja peruskasvatuksen puute, 
jonka seurauksena esiintyy käytöshäiriötä. Koiria 
kasvatetaan perhekoiriksi ja luodaan ostajille 
mielikuva helposta ja pehmeästä 
spanieliluonteesta. Pennut eivät mene yhtä hyvin 
kaupaksi kuin joidenkin sukulaisrotujen. 
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Mahdollisuudet: Uhat: 
Mikä tahansa rodun tai rotujärjestön ulkopuolinen 
positiivinen tekijä. Voi olla trendi, muutos tai 
huomioimaton tarve, jonka rotu tai rotujärjestö voi 
tyydyttää. 
 
a. Käyttöominaisuudet: 

Monipuolinen harrastuskoira. Koska 
englanninspringerspanieli pysyy metsästettäessä 
ohjaajan lähellä, sen suosio voi nousta johtuen 
alati pienenevistä metsästysalueista. 

b. Populaatio: 
Laadukkaiden kotimaisten urosten jalostuskäytön 
lisääminen. Jalostuspohjan laajentaminen 
tuomalla erisukuisia koiria ulkomailta. 

c. Luonne: 
Säilyttää asema niin harrastus- kuin 
seurakoirana. 

d. Terveys: 
Kohtuullisen pitkäikäinen ja kestävä rotu. 
Geeniteknologian kehittyminen (sairauksien 
periytymiskaavojen selviäminen, uudet DNA-
testit). 

e. Rakenne: 
Jalostusvalinnoilla mahdollisuus vaikuttaa 
rakenteessa esiintyviin ongelmiin. 

f. Muut: 
Yhteistyön kehittäminen pitkänlinjan kasvattajien 
ja harrastajien kanssa. Yhteistyön kehittäminen 
ja lisääminen muiden maiden rotujärjestöjen 
kanssa. 

 

Rodun ja rotujärjestön ulkopuoliset negatiiviset 
tekijät. Mikä tahansa rodun tai rotujärjestön 
ulkopuolinen epäsuotuisa tekijä, joka voi heikentää 
mahdollisuuksia saavuttaa jalostustavoitteet. 
 
a. Käyttöominaisuudet: 

Koiria ei käytetä virallisissa käyttökokeissa 
rodunomaisten käyttöominaisuuksien 
toteamiseksi. Äärimmäisen liioiteltu 
käyttöominaisuuksien jalostus. 
Käyttöominaisuuksien aliarviointi jalostuksessa. 

b. Populaatio: 
Sukusiitosasteen kasvu, kun suositaan tiettyjä 
linjoja. Tuontiurosten liian suuret jälkeläismäärät 
lyhyessä ajassa ja tuontikoirien keskinäiset 
sukulaisuudet.  

c. Luonne: 
Käytetään jalostukseen luonteeltaan siihen 
sopimattomia yksilöitä. 

d. Terveys: 
Koirien terveystietoja ei toimiteta 
jalostustoimikunnan hyödynnettäväksi. Rodussa 
havaitaan Suomen ulkopuolella vakava 
terveysongelma, josta ei tule kattavaa tietoa 
Suomen rotujärjestölle eikä siihen osata 
varautua tuontien jalostuskäytössä. 

e. Rakenne: 
Äärimmäisen liioiteltu ulkomuotojalostus. Tietyn 
rakenteellisen tai ulkomuodollisen ominaisuuden 
jalostaminen toisen ominaisuuden 
kustannuksella. 

f. Muut: 
Kasvattajia ei saada aktiivisesti mukaan 
toteuttamaan jalostuksen tavoiteohjelmaa ja joilla 
ei ole rotua kokonaisuutena huomioonottavia 
tavoitteita. 
 

 
Varautuminen ongelmiin 
 
 Englanninspringerspanielien osalta tulee huomioida käyttöominaisuudet, terveys, luonne ja 

populaatiorakenne. Rodun alkuperäisten käyttöominaisuuksien kouluttamista ja niistä 
tiedottamista on ylläpidettävä ja tarpeen vaatiessa lisättävä, jotta käyttöominaisuuksien arvostus 
lisääntyisi. Käyttöominaisuuksiin tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota jalostusvalintoja 
tehtäessä. Terveyden osalta erityistä huomiota yleisyytensä vuoksi tulisi kiinnittää 
tulehdussairauksiin, iho-ongelmiin, kasvaimiin ja allergioihin. Nuorella iällä 
kuolemaan/lopetukseen johtamisen vuoksi huomiota tulee kiinnittää autoimmuunisairauksiin, 
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kasvainsairauksiin sekä hermostollisiin sairauksiin (epilepsia). Näiden ongelmien yleistymistä 
tulisi pyrkiä rajoittamaan. Kroonisesti sairaat koirat tulee karsia jalostuksesta ja niistä on 
tiedotettava avoimesti. Rodulle tyypillisistä luonteenpiirteistä tulee tiedottaa aktiivisemmin. MH-
luonnekuvauksista, luonnetesteistä ja terveyskyselystä saatuja luonnetta koskevia tietoja tulee 
tilastoida ja analysoida luonteiden kehittymisen seuraamiseksi. Luonteeltaan epätyypilliset yksilöt 
tulee karsia jalostuksesta ja epätyypillisten luonteenpiirteiden yleistymistä tulisi pyrkiä 
rajoittamaan. 

 
  Jalostuspohjan kaventumisen estämiseksi tulisi jalostuksessa välttää yksittäisten koirien 

liikakäyttöä ja huomioida jalostuskoirien sukulaisuussuhteet. Jalostukseen käyttävien urosten 
jälkeläismäärää tulee seurata ja tilastoida, jotta matadorijalostuksesta ei tule rodussa ongelmaa.  

 
  Taulukko: Yhteenveto rotuun kohdistuvista riskeistä ja siitä miten varaudutaan ja miten niiden 

toteutumista voidaan välttää ja mitä ne toteutuessaan merkitsevät rodulle 
 
Riski Syy Varautuminen Miten vältetään Toteutuessaan 

merkitsee 
Pentukysyntä 
romahtaa 

Rodun imago laskee 
esim. negatiivisen 
julkisuuskuvan vuoksi. 
Jokin toinen rotu 
kasvattaa suosiotaan 
niin, että se vaikuttaa 
englanninspringerspanieli
en kysyntään alentavasti. 
Maailman taloustilanne 
aiheuttaa sen, että 
kasvattajat eivät kasvata 
enää yhtä aktiivisesti. 

Varaudutaan 
nostamaan rodun 
julkisuus kuvaa ja 
tuomaan rotua 
enemmän 
potentiaalisten 
ostajaehdokkaide
n tietoisuuteen.  

Ylläpidetään rodun 
imagoa 
monipuolisena 
harrastuskoirana 
osallistumalla 
aktiivisesti eri 
harrastusmuotoihin 
ja muihin 
koiratapahtumiin. 
Tarjotaan 
rotujärjestönä 
koiranomistajille 
kattavat palvelut ja 
harrastus-
mahdollisuudet. 

Jalostus vaikeutuu tai 
loppuu, jos ei ole 
riittävästi pentukysyntää. 

Jalostuspohj
an 
kaventumine
n 

Jalostukseen käytetään 
paljon samansukuisia 
koiria. Yksittäisten 
yksilöiden liikakäyttö.  

Populaation 
rakenteen ja 
urosten 
jälkeläismäärien 
seuraaminen.  

Kannustetaan 
kasvattajia 
käyttämään 
erisukuisia koiria ja 
välttämään 
tiettyjen linjojen 
liikakäyttöä. 

Jalostus vaikeutuu tai 
loppuu, jos ei ole 
riittävää jalostuspohjaa. 
Joudutaan turvautumaan 
entistä enemmän 
tuontikoiriin, joiden 
taustoista ei ole yhtä 
hyvää tuntemusta kuin 
kotimaisista linjoista. 
Geenipohjan 
monimuotoisuus 
vähenee ja entistäkin 
vaikeampaa löytää 
sopivia jalostusyksilöitä. 

Perinnöllisten 
sairauksien 
huomattava 

Kasvattajat eivät ole 
tietoisia sukutaulun 
sisältämistä riskeistä. 

Jalostustoimikunta 
pyrkii olemaan 
ajan tasalla rodun 

Kannustetaan 
kasvattajia ja 
koiranomistajia 

Jalostus vaikeutuu tai 
loppuu, jos rodun 
terveys selvästi 
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lisääntyminen Vain osaan perinnöllisistä 

sairauksista on saatavilla 
DNA-testi (kantajien 
tunnistus) eli yhdistetään 
tietämättä linjoja, joissa 
esiintyy saman sairauden 
aiheuttamaa perimää. 
Jalostuspohjan kapeus, 
joka lisää 
sairausgeenejä. Tietoa 
sairaustapauksista ei tule 
jalostustoimikunnalle, ja 
näin ei sairauden 
lisääntymiseen voida 
vaikuttaa 
jalostustoimikunnan 
puolesta. 

terveystilanteesta 
(terveyskartoituks
et) ja tiedottaa 
kasvattajia 
mahdollisista 
terveydellisistä 
uhista. 
Jalostustoimikunta 
kertoo kasvattajille 
suunniteltujen 
yhdistelmien 
riskeistä 
tietämyksensä 
mukaisesti. DNA-
testien 
kehittämisen 
tukeminen ja 
niistä 
tiedottaminen. 

kertomaan 
mahdollisista 
terveydellisistä 
ongelmista. 
Tiedotetaan 
rodussa 
ilmenevistä 
terveydellisistä 
ongelmista. 
Annetaan 
jalostusneuvontaa. 
Karsitaan sairaat 
yksilöt 
jalostuksesta. 
Jalostusurosten 
ylikäytön 
välttäminen. 

heikkenee eikä 
jalostuskelpoisia yksilöitä 
enää ole. Sairaiden 
koirien määrä lisääntyy. 
Rodun suosio laskee. 
Rodun mahdollisuudet 
toimia monipuolisena 
harrastuskoirana laskee. 

Käyttöominai-
suuksien 
heikentymine
n 

Koirien käyttö-
ominaisuuksia ei testata 
rodunomaisissa 
käyttökokeissa. 
Kasvattajat eivät huomioi 
tai arvosta riittävästi 
jalostus-yksilöiden käyttö-
ominaisuuksia. Käytetään 
jalostukseen koiria, jotka 
eivät luonteeltaan, 
terveydeltään tai 
rakenteeltaan sovellu 
rodulle tyypilliseen 
käyttötarkoitukseen. 

Kannustetaan 
koirien 
osallistumista 
rodunomaisiin 
käyttökokeisiin. 
Käyttöominaisuuk-
sista 
tiedottaminen ja 
rodunomaisten 
käyttökokeiden 
järjestäminen. 

Käyttöominaisuuks
iin ja 
käyttötarkoituksen 
vaatimaan 
luonteeseen, 
rakenteeseen ja 
terveyteen 
kiinnitettävä 
huomiota 
jalostusvalintoja 
tehdessä. 
Käytetään koiria 
käyttöominaisuuksi
a mittaavissa 
kokeissa. 

Kadotetaan rodulle 
tyypilliset 
käyttöominaisuudet. 

Luonteiden 
heikentymine
n 

Ei tunnisteta rodulle 
tyypillistä luonnetta. 
Jalostukseen käytetään 
koiria, joilla rodulle 
epätyypillinen luonne. 
Koirien luonteita ei 
testata MH-
luonnekuvauksissa tai 
luonnetesteissä. 

Tiedotetaan 
rodulle 
tyypillisestä 
luonteesta. 
Järjestetään MH-
luonnekuvauksia 
ja kannustetaan 
niihin 
osallistumista. 
Seurataan rodun 
luonteen 
kehittymistä 
terveyskartoituste
n yhteydessä. 

Jalostusyksilöiden 
luonteeseen 
kiinnitettävä 
huomiota 
jalostusvalintoja 
tehdessä. 
Käytetään koiria 
MH-
luonnekuvauksissa 
ja luonnetesteissä. 
Karsitaan 
luonteeltaan 
epätyypilliset 
yksilöt 
jalostuksesta. 

Kadotetaan rodulle 
tyypillinen luonne ja 
menetetään rodun 
mahdollisuudet toimia 
niin monipuolisena 
harrastuskoirana kuin 
seura- ja perhekoirana. 
Rodun suosio laskee. 
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Rotuun 
yleistyy 
epätyypillinen
, liioiteltu tai 
sairaan 
rakenne 

Rodulle epätyypillisen, 
liioitellun tai sairaan 
rakenteen arvostaminen 
ja jalostaminen. 
Rotumääritelmää 
ymmärretään tai tulkitaan 
väärin. Rakenteessa 
olevaa vakavaa virhettä 
ei tiedosteta, tunnisteta 
tai myönnetä. 

Koiran terveestä 
rakenteesta ja 
rotumääritelmästä 
ja sen tulkinnasta 
tiedottaminen ja 
kouluttaminen. 
Tiedotetaan 
rodussa 
havaituista 
epätyypillisistä, 
liioitelluista tai 
sairaista 
rakennevirheistä. 

Seurataan 
rakenteen 
kehittymistä ja 
pyritään pitämään 
kasvattajat 
tietoisina rodulle 
tyypillisestä ja 
koiralle terveestä 
rakenteesta. 

Rodun edustajat eivät 
rakenteeltaan muistuta 
englanninspringerspaniel
ia. Sairas rakenne 
yleistyy, jonka myötä 
koirat eivät sovellu 
käyttötarkoitukseensa ja 
menettävät edellytykset 
toimia monipuolisena 
harrastuskoirana. 

 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta  
 

  Seuraavassa on kuvattu konkreettiset toimenpiteet ja toteuttamisaikataulu JTO:n 
voimassaolokaudelle. Springerspanielit ry ottaa JTO:n tavoitteet huomioon vuotuisia 
toimintasuunnitelmia laatiessaan. 

 
Toimenpide Aikataulu 
Jatketaan terveyskyselyä kotisivuilla ja 
terveyskyselyn kehittäminen. Aktivoidaan kasvattajia 
ja koiranomistajia vastaamaan terveyskyselyyn 
mainoskampanjan avulla.  

Terveyskyselyn mainoskampanja sen uudistamisen 
jälkeen vuonna 2013 sekä kampanjointi sen jälkeen 
joka toinen vuosi. Terveyskyselyn jatkokehittämisen 
tarkastelu vuosittain. 

Jatketaan PEVISA-ohjelmaa ja järjestetään 
joukkotutkimustilaisuuksia. 

PEVISA-ohjelma voimassa koko tavoiteohjelman 
voimassaoloajan. Joka vuosi vähintään kaksi 
joukkotutkimustilaisuutta. 

Koekäynteihin kannustamiseksi järjestetään 
taipumus- ja metsästyskokeita sekä MEJÄ-kokeita.  

Vähintään kolme taipumuskoetta, kaksi MEJÄ-koetta 
sekä kuusi metsästyskoetta joka vuosi. Tulosten 
tilastointi jatkuvasti tavoiteohjelman 
voimassaoloaikana. 

Näyttelykäynteihin kannustamiseksi järjestetään 
rodun erikoisnäyttely, johon pyritään hankkimaan 
tuomariksi rodun kasvattajatuomari. 

Joka vuosi tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 
Tulosten tilastointi jatkuvasti tavoiteohjelman 
voimassaoloaikana. 

Luonnekuvauksiin osallistumisen kannustamiseksi ja 
luonteiden seuraamiseksi järjestetään MH-
luonnekuvauksia ja analysoidaan/tilastoidaan niistä 
saatuja tuloksia. 

Joka vuosi vähintään kaksi MH-luonnekuvausta. 
Analysointia ja tilastointia suoritetaan jatkuvasti 
tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 

Järjestetään koulutustilaisuuksia metsästyksestä, 
jäljestyksestä, agilitysta, tottelevaisuudesta sekä 
terveyteen liittyvistä aiheista. 

Metsästys- ja jäljestyskoulutus vähintään kerran 
vuodessa. Agility- ja tottelevaisuuskoulutusta ympäri 
vuoden. Koulutusta terveyteen liittyvistä aiheista 
vähintään kerran vuodessa. 

Springerspanielit ry:n jalostustoimikunnan 
ohjesäännön kehittäminen. 

Ohjeiden päivitys vuonna 2013 sekä jatkokehityksen 
arviointi vuosittain. 

Rotukohtaisen neuvottelun järjestäminen. Vähintään kahdesti joka vuosi. 
Rotutietokannan (SpringerWeb) käyttöönottaminen ja Käyttöönotto viimeistään vuonna 2014. Jatkuva 
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järjestelmän kehittäminen. kehitys tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 
Tarjotaan jalostusneuvontaa ja valitaan 
yleiskokouksessa jalostustoimikunta. 

Valitaan joka vuosi jalostustoimikunta, joka tarjoaa 
jalostusneuvontaa. 

Kerätään ja julkaistaan terveystutkimustuloksia 
rotujärjestön kotisivuilla. Julkaistaan ajankohtaisista 
terveysasioista tiedotteita yhdistyksen kotisivuilla ja 
jäsenjulkaisussa. 

Jatkuvasti tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 

Osallistutaan koirien geenitutkimukseen järjestämällä 
näytteenottotilaisuuksia yhdistyksen tapahtumien 
yhteyteen. 

Kaksi näytteenottotilaisuutta joka vuosi. Aktiivinen 
yhteistyö Genoscoperin kanssa geenikartoituksien 
osalta. 

Jalostusurosten jälkeläismäärien seuranta ja 
tilanteesta tiedottaminen, mikäli ylikäyttöä esiintyy. 

Jatkuvasti tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 

Jalostuksen toimintaohjeen muuttaminen. Tarvittaessa tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 
Pentuvälitysehtojen muuttaminen. Tarvittaessa tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 
Kerätään ja julkaistaan näyttely- ja koetuloksia 
rotujärjestön kotisivuilla. 

Jatkuvasti tavoiteohjelman voimassaoloaikana. 

Kansainvälisen symposiumin järjestäminen. Järjestetään kansainvälinen symposium kasvattajille, 
harrastajille ja ulkomuototuomareille elokuussa 2014. 

 
  Tavoiteohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti ja toteutumista käsitellään joka vuosi 

rotukohtaisessa neuvottelussa yhdessä kasvattajien ja harrastajien kanssa. Uutta tavoiteohjelmaa 
laadittaessa otetaan huomioon edellisen tavoiteohjelman toteutuminen sekä sen vaikutukset ja 
päätetään jatkotoimista. 

  Springerspanielit ry:n toimikunnat noudattavat toiminnassaan jalostuksen tavoiteohjelmaa.  
 
  Taulukko: Jokavuotiset toimenpiteet, jotka huomioidaan rotujärjestön vuosittaista 

toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja joiden toteutumista seurataan vuosittain. 
 

Toimenpide 
Jalostukseen liittyvien tunnuslukujen seuranta ja arviointi 
Jalostukseen liittyvien tunnuslukujen, tulosten ja tilastojen julkaiseminen rotujärjestön 
kotisivuilla ja Springeri-lehdessä 
Järjestetään vähintään kaksi rotukohtaista neuvottelua 
Järjestetään erikoisnäyttely 
Järjestetään vähintään kolme taipumuskoetta 
Järjestetään vähintään kaksi MEJÄ-koetta 
Järjestetään vähintään kuusi metsästyskoetta 
Järjestetään vähintään kaksi MH-luonnekuvausta 
Järjestetään Springeripäivät 
Järjestetään ulkomuototuomarikoulutusta 
Järjestetään vähintään kaksi joukkotutkimustilaisuutta 
Järjestetään vähintään yksi metsästyskoulutus 
Järjestetään vähintään yksi jäljestämiskoulutus 
Terveyskyselyn kehittäminen ja tilastointi 
Tarjotaan jalostusneuvontaa ja valitaan jalostustoimikunta 
Jalostuksen toimintaohjeen ja pentuvälitysehtojen tarkastelu ja muuttaminen tarvittaessa 
Näyttely- ja koetulosten julkaiseminen rotujärjestön internet-sivuilla 
Ylläpidetään yhdistyksen jäsenien väliselle jalostuskeskustelulle varattuja keskustelualueita 
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rotujärjestön keskustelupalstalla 
Järjestetään vähintään kaksi näytteenottotilaisuutta geenitutkimusta varten 
Järjestetään kasvattajille suunnattuja koulutustilaisuuksia 

 
Taulukko: Aikataulutetut toimenpiteet, jotka huomioidaan rotujärjestön vuosittaista 
toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja joiden toteutumista seurataan vuosittain. 

 
Toimenpide 2014 2015 2016 2017 2018 
JTO 2014-2018 astuu voimaan X     
Voimassaolevan JTO:n julkaiseminen 
yhdistyksen internet-sivuilla 

X     

PEVISA-ohjelman voimassaolon pidentäminen 
vuoteen 2018 asti 

X     

Kysely Ruotsin rotujärjestölle rodun tilanteesta 
(tiedon ja kokemuksien vaihto) 

X    X 

Terveyskyselyn kampanjointi  X  X  X 
Jalostustoimikunnan toimintaohjeiden 
päivitystyö 

X     

Otetaan käyttöön SpringerWeb-rotutietokanta X     
Kehitetään SpringerWeb-rotutietokannan 
toimintaa 

 X X X X 

JTO:n päivityksen valmistelu / suunnittelu    X  
Jäsenkysely JTO:n merkityksestä käytännössä 
ja siinä huomioitavista seikoista 

    X 

JTO:n toteutumisen arviointi ja siitä aiheutuvat 
toimenpiteet 

    X 

JTO:n päivitys     X 
Kartoitetaan tuleva yhteistyö 
geenitutkimustyöryhmän kanssa. 

X     

Rodun luonneprofiilin tekeminen MH-
luonnekuvausten perusteella 

X     

Järjestetään metsästysnäytös/-infotilaisuus 
kasvattajille 

X     

 

7. LÄHTEET  
 
  1) SKL / Suomen Kennelliitto / KoiraNet 

WWW: jalostus.kennelliitto.fi / www.kennelliitto.fi 
2) Lochindorb ESS Pedigree Database 
WWW: www.esspedigrees.co.uk 
3) SKK / Svenska Kennel Klubben 
WWW: www.skk.se 
4) AKC / American Kennel Club 
WWW: www.akc.org 
5) EKL / Eesti Kennelliit / koirarekisteri 
WWW: register.kennelliit.ee/reg 
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6) VDH / Verband für das Deutsche Hundewesen 
WWW: www.vdh.de 
7) The Kennel Club / Registrations 
WWW: www.thekennelclub.org.uk  
http://www.thekennelclub.org.uk/item/1128  
8) Svenska Kennelklubbens Rasdata 
WWW: rasdata.nu/springer/ 
9) ANKC / Australian National Kennel Council 
WWW: www.ankc.org.au 
10) CKC / Canadian Kennel Club 
WWW: www.ckc.ca 
11) Finnzymes Diagnostics 
WWW: diagnostics.finnzymes.fi 
Fucosidosis: http://diagnostics.finnzymes.fi/index.php?lang=_fin&page=koirienperinsair 
12) Primary Glaucoma with Reference to the English Springer Spaniel 
P.G.C. Bedford BVetMed PhD DVOpthal DipECVO FRCVS 
Royal Veterinary College, Hatfield Hertfordshire, UK 
www.englishspringer.org/downloads/Primary%20Glaucoma%20-%20Information%202007.pdf 
13) ESSFTA - Phosphofructokinase Deficiency in the English Springer Spaniel 
WWW: www.essfta.org/Health_Research/pfk.htm 
14) English Springer Spaniel Club (UK) – Phosphofructokinase (PFK) 
www.englishspringer.org/downloads/PHOSPHOFRUCTOKINASE%20_PFK_%20INFORMATION
%20SHEET%202007.pdf 
15) English Springer Spaniel Club (UK) – Chronic Hepatitis Research Project 
www.englishspringer.org/downloads/Chronic%20Hepatitis%20Project%20Announcement%20Dec
%2007%20Final.pdf 
16) Canine Inherited Disorders Database 
Sir James Dunn Animal Welfare Centre / Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward 
Island & Canadian 
Veterinary Medical Association 
WWW: www.upei.ca/~cidd/ 
Chronic hepatitis: www.upei.ca/~cidd/Diseases/GI%20disorders/chronic%20hepatitis.htm 
PRA: www.upei.ca/cidd/Diseases/ocular%20disorders/Progressive%20Retinal%20Atrophy.htm 
17) ESSFTA - Inherited Epilepsy can be Devastating in Dogs 
Ned Patterson D.V.M., University of Minnesota 
www.essfta.org/Health_Research/epilepsy.htm 
18) AHT (Animal Health Trust) – Progressive retinal atrophy in English Springer Spaniel 
www.aht.org.uk/genetics_esspra.html 
19) Chronic Hepatitis in the English springer spaniel 
N.H.Bexfield1, T.J.Scase1, S.M.Warman2, E.Skancke3, W.Farstad3, P.J.Watson1 
1 Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge, Cambridge, UK, 
2 School of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, Bristol, UK, 
3 Department of Companion Animal Clinical Sciences, Norwegian School of Veterinary Science, 
Oslo, Norway. 
20) Springerspanielit ry:n ja Spanieliliitto ry:n jäsenjulkaisut (Springeri- ja Spanielilehdet) 
- Julkaistut terveystutkimustulokset 1978-1992 
- Spanieli 4/86: Paula Heikkinen-Lehkonen / Englanninspringerspanieli 
21) Agria Pet Insurance Dog Breed Profiles – English Springer Spaniel (CD) 
WWW: www.agria.se 
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22) Vetcare Oy 
ELL Nina Menna 
WWW: www.agria.se 
Koiran epilepsia: http://www.vetcare.fi/index.php?id=280 
23) SESSS – Southern English Springer Spaniel Society (www.sesss.org) 
Silmäsairaudet: www.sesss.org/#/eyediseases/4522456299 
24) Penny Watson MA VetMB CertVR DSAM DipECVIM MRCVS 
Queen’s Veterinary School, Cambridge, Telephone: 01223 337621 / Email: pjw36@cam.ac.uk 
25) NKK / Norsk Kennel Klub 
WWW: www.nkk.no 
26) Spanielien metsästyskokeen koirakohtaiset arvostelulomakkeet 2003-2007 
27) Spanielien taipumuskokeen koirakohtaiset arvostelulomakkeet 2003-2011 
28) SKL – FKK ry / Sukusiitos (MMT Katariina Mäki, 14.12.2011) 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm  
29) SKL – FKK ry / Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja (MMT Katariina Mäki, 
14.12.2011) 
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm  
30) Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten 
jalostustoimikunnille 
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/3BC35A70-8DE7-4082-8F22-
A68FF31A8989/0/JTMKohje2008.pdf  
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LIITE 1: Englanninspringerspanielin rotumääritelmä (Suomen Kennelliitto) 
LIITE 2: Tuontien sukulaisuussuhteet 
LIITE 3: Artikkeli – Chronic Hepatitis in the English springer spaniel 
LIITE 4: Springerklubben (Ruotsi) - Beskrivningsprotokoll MH 
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LIITE 3: Rotumääritelmä - englanninspringerspanieli  
 
(ENGLISH SPRINGER SPANIEL)  
Alkuperämaa: Iso-Britannia  
 
Ryhmä: 8  
FCI:n numero: 125  
Hyväksytty: FCI 28.11.2003 SKL-FKK 22.8.2005 
 
Käyttötarkoitus: Ylösajava ja noutava koira.  
 
FCI:n luokitus: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat, alaryhmä 2 ylösajavat koirat; 

käyttökoetulos vaaditaan.  
 
Lyhyt historiaosuus:   Rotu on hyvin vanha ja alkuperältään sekoittumaton. Se on vanhin metsästykseen 

käytettävistä lintukoirista. Alkuperäinen käyttötarkoitus oli riistan löytäminen ja sen 
saaminen verkkoon, haukan kynsiin tai vinttikoiran eteen. Nykyisin 
englanninspringerspanieleita käytetään aseella metsästettäessä löytämään, 
ajamaan ylös ja noutamaan riistaa.  

 
Yleisvaikutelma:  Sopusuhtainen, tiivisrakenteinen, vahva, iloinen ja toiminnallinen. Kaikista 

brittiläisistä maaspanieleista korkearaajaisin ja rakenteeltaan linjakkain.  
 
Käyttäytyminen/luonne:  Ystävällinen, luonteeltaan iloinen ja miellyttämishaluinen. Arkuus ja aggressiivisuus 

eivät ole hyväksyttäviä.  
 
Pää: Kallo-osa: Keskipitkä, leveähkö ja hieman pyöristynyt. Kallo-osa nousee 

kuononselältä muodostaen otsapenkereen ja kulmakaaret. Silmien välissä on 
otsan jakava uurre, joka loivenee kohti niskakyhmyä, joka ei saa olla korostunut.  

  Kirsu: Sieraimet ovat hyvin kehittyneet.  
  Kuono-osa: Pituudeltaan suhteessa kalloon, leveähkö ja syvä, silmien alta 

meislautunut.  
  Huulet: Melko syvät, huulilinja on suorakulmainen.  
  Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat vahvat. Täydellinen, säännöllinen ja 

täysihampainen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti 
yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin 
nähden.  

  Posket: Litteät.  
  Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä 

sijaitsevat, hyvin asettuneet (sidekalvo ei saa näkyä). Ilme on tarkkaavainen ja 
ystävällinen. Silmät ovat tumman pähkinänruskeat, vaaleat eivät ole toivottavat.  

  Korvat: Lappumaiset, pitkät ja leveät, melko pään myötäiset, silmien tasolle 
kiinnittyneet ja kauniisti hapsuttuneet.  

 
Kaula:  Pitkä, vahva ja lihaksikas, ei löysää kaulanahkaa, loivasti kaareva ja päätä kohti 

kapeneva.  
 
Runko: Vahva, ei liian pitkä eikä liian lyhyt.  
  Lanne: Lihaksikas, vahva, loivasti kaareva ja lyhyt.  
  Rintakehä: Syvä ja hyvin kehittynyt; kylkiluut ovat selvästi kaarevat. 
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Häntä:  Yleensä typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.)  
  Typistetty: Alaskiinnittynyt, ei koskaan yli selkälinjan nouseva, hapsuinen ja 

eloisasti liikkuva.  
  Typistämätön: Alaskiinnittynyt, ei koskaan yli selkälinjan nouseva, hapsuinen ja 

eloisasti liikkuva; tasapainossa koiran kokonaisuuteen.  
 
Raajat:  Eturaajat:  
  Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat ja vahvaluustoiset.  
  Lavat: Viistot ja taakse sijoittuneet.  
  Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.  
  Ranteet: Vahvat ja joustavat.  
  Käpälät: Tiiviit, kiinteät ja pyöreät; päkiät ovat vahvat ja paksut.  
  Takaraajat: 
  Reidet: Leveät, lihaksikkaat ja hyvin kehittyneet.  
  Polvet ja kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet. Kintereet ovat matalat. 

Korostuneet kinnernivelet eivät ole toivottavat.  
  Käpälät: Kuten etukäpälät.  
 
Liikkeet:  Täysin omanlaisensa. Eturaajat heilahtavat lavoista asti suoraan eteenpäin 

heittäen käpälän pitkälle eteen vapaasti ja vaivattomasti. Kintereet liikkuvat pitkälle 
rungon alle eturaajojen suuntaisesti. Hitaassa liikkeessä koira saattaa peitsata, 
mikä on rodulle tyypillistä.  

 
Karvapeite: Karva: Pinnanmyötäistä, suoraa ja säältä suojaavaa, ei koskaan karkeaa. 

Korvissa, raajoissa ja rungossa on kohtalaisesti hapsutusta.  
  Väri: Maksanruskeavalkoinen, mustavalkoinen tai jompikumpi näistä väreistä 

punaruskein (tan) merkein.  
 
Koko: Säkäkorkeus: Noin 51 cm.  
 
Virheet:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 

virheen vakavuuteen.  
  Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.  
  
Huom.: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 

kivespussiin.  
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LIITE 2: Tuontien sukulaisuussuhteet  
 
Tässä liitteessä on kuvattuna tarkemmin miten maahamme tuodut tuonnit vuosien 2003-2007 
aikana ovat keskenään sukua.  
 

Tuodut täyssisarukset eli molemmat vanhemmat samat: 
 
Eastriding Versace – Rindi’s County Limerick 
Rindi’s Pablo Picasso (2005) ja Rindi’s Michelangelo (2004) 

o sama isä (Eastriding Versace) 
Kvistagran’s Pride’N Joy (2006) ja Goldflame’s Masterpiece (2007) 

 
Calvdale Partners In Crime – Tralay Tartan Isle 
Qvarnhill Betty Fagerlund (2007) ja Qvarnhill Gun Från Dragarbrunn (2006) 

o sama emä (Tralay Tartan Isle): 
Qvarnhill File Finder (2004) 

 
Mompesson Playboy – New Design’s Big Bertha 
Art-Wave’s Big Mama (2003), Art-Wave’s Big Is Beautiful (2003) ja Art-Wave’s Big Brother 
(2004), joiden emä on suomalaiskasvatti, jolla on itsellään Suomessa 18 täyssisarusta 
 
Zelini’s U2 At Livingdale – Estrellest Beryll 
Es'Beryll Cesar (2007), Es'Beryll Carmen (2006) ja Es’Beryll Chanty (2005) 

o sama emä Estrellest Beryll: 
Bibi (2005) ja Barbara (2004) 

 
Birdrowe Shane – Cragton Crest 
Bivråkens Let It Be (2004), Bivråkens Rubber Soul (2004) ja Bivråkens Rock’N Roll Animal 
(2004) 

o sama isä (Birdrowe Shane): 
Via-Edsbergs Bess (2004) ja Bivråkens Cracked Actor (2003) 

 
Mompesson Sky View – Art-Wave’s Theme Song 
Art-Wave's Ticket To Ride (2005) ja Art-Wave's Take A Hike (2004) 

o sama isä (Mompesson Sky View) 
Stardom Starlight Serenade (2005) ja Mistily’s Happy Birthday (2003) 

 
Marmade Dissimilaryoung – Estrellest Beryll: 
Bibi (2005) ja Barbara (2004) 

o sama emä (Estrellest Beryll): 
Es'Beryll Cesar (2007), Es'Beryll Carmen (2006) ja Es’Beryll Chanty (2005) 

 
Vähintään toinen vanhemmista sama: 
 

Sama isä (Alanea Landcruiser): 
Westaway Tea Time At Ocean Pitfal (2005) ja Linmoor Your Majesty (2006) 
 
Sama emä (High Score Imagine-Me) 
High Score Vagabond-Heart (2007), High Score Race-Of-Nations (2006) ja High Score 
Original-Design (2006) 
 
Sama isä (Wongan Kadenza) 
High Score Original-Design (2006) ja Nobhill All The Way (2005) 
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Sama isä (Brigadoon Ebony & Ivory) 
Backa Tinkerbell Glory At Walnut (2007) ja Desperados Uma (2006) 
 
Sama isä (Canouan Dorset Duke) 
Qvarnhill File Finder (2004) ja Qvarnhill Balder (2004) 
 
Sama isä (Cleavehill Lloyd’s Spirit) 
Qvarnhill Sudden Appearance (2005) ja With Touch Holy Moses (2003) 
 
Sama emä (With Touch Easter Sweets) 
With Touch Late Date (2005) ja With Touch Holy Moses (2003) 
 
Sama isä (Trimere Tribbiani) 
Zelini’s Mad About You (2005) ja Lelica’s Esthetique At Bogaloo (2003) 
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LIITE 4: Artikkeli – Chronic Hepatitis in the English springer spaniel  
 
CHRONIC HEPATITIS IN THE ENGLISH SPRINGER SPANIEL 
N.H.Bexfield1, T.J.Scase1, S.M.Warman2, E.Skancke3, W.Farstad3, P.J.Watson1 
1Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge, Cambridge, UK, 2School of Clinical Veterinary 
Science, University of Bristol, Bristol, UK, 3Department of Companion Animal Clinical Sciences, Norwegian 
School of Veterinary Science, Oslo, Norway. 
 
  Canine chronic hepatitis (CH) is seen with an increased incidence in certain breeds, including the 

Bedlington, West Highland White and Skye Terrier, Cocker Spaniel, Doberman, Dalmatian and 
Labrador Retriever. In some breeds CH is thought to be associated with abnormalities in copper 
metabolism. In the majority of cases of CH however, the aetiology is poorly understood. The 
authors have recently noted a previously undocumented increased incidence of CH in the English 
Springer Spaniel (ESS). The purpose of this study was to describe the history, clinical signs, 
clinicopathologic abnormalities and outcome in such cases. 

 
  ESS presented to referral and general practices in the UK and Norway for investigation of 

elevated liver enzymes, clinical signs of liver disease and histopathological confirmation of CH 
were identified. Clinical, laboratory and pathological data were obtained from case records or by 
contact with the referring veterinarian. Formalin fixed or paraffin embedded liver tissue was 
obtained for review by one of the authors using a panel of seven liver-specific stains including 
rubeanic acid.  

 
  Thirty four cases were identified. Mean age was 3 years 4 months (range 7 months - 9 years) and 

24 female and 10 male dogs were represented. 28/34 dogs had been vaccinated within the 
proceeding 12 months. Clinical signs at presentation included vomiting, depression, lethargy and 
anorexia. Pyrexia was documented in 12 dogs and 26 dogs were jaundiced. Biochemical changes 
in all cases included moderate to marked elevations in ALP and ALT and mild to moderate 
elevations in total bilirubin. Other variable findings included, hypocholesterolaemia, 
hypercholesterolaemia, hypoalbuminaemia, decreased urea, elevated bile acids and prolonged 
coagulation times. Neutrophilia was documented in 12 of 21 dogs. Results of abdominal imaging 
were non-specific.  Histological examination of liver tissue demonstrated changes consistent with 
CH including hepatocellular apoptosis or necrosis, a variable mononuclear or mixed inflammatory 
infiltrate, regeneration and fibrosis. There was no evidence of increased copper accumulation in 
any dog. Treatment included one or more of dietary modification, antioxidants, antibiotics, 
ursodeoxycholic acid and corticosteroids. Follow up data was available in 26 dogs and 16 of 
these died or were euthanased within a mean of 4 months following initial diagnosis. The median 
survival time of the remaining dogs was 7 months. 

 
  This study suggests that the ESS might be predisposed to a type of CH without copper 

accumulation which carries a poor prognosis. Further investigations in to the aetiology and 
possible genetic basis of this condition are indicated. 



Beskrivningsprotokoll MH

1a.  Tar kontakt själv eller 
besvarar kontaktförsök  =
3,7/3,8

1b.  Följer med men är inte 
engagerad i testledaren.  =
3,2/3,4

1c.  Accepterar hantering.  
=3,3/3,3

2a.  Startar snabbt, leker 
aktivt.  =3,5/3,7

2b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =3/3,4

2c.  Griper tveksamt, 
slläpper, håller, men drar 
inte emot.  =2,4/3,2

3a2.  Startar eller springer 
långsamt. Kan öka farten. 
Fullföljer.  =2,7/2,9

3b2.  Griper inte, nosar på 
föremålet.  =1,9/2,4

4.  Är uppmärksam och i 
huvudsak lugn. Enstaka 
aktivitetshöjningar.  =
3,2/3,2

5a.  Intresserad, följer 
figuranten utan avbrott.  =
2,8/2,9

5b.  Visar enstaka (1-2) 
hotbeteenden under 
momentets första del.  =
1,7/1,5

5c.  Går fram när 
figuranten är aktiv på 
linjen.  =2/2,8

5d.  Leker inte men visar 
intresse.  =1,6/2,6

5e.  Visar inget intresse.  =
1,4/2,3

6a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=3,4/3,0

6b.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =1,9/1,9

6c.  Går fram till overallen 
när föraren står bredvid.  =
2,5/2,8

6d.  Liten båge eller liten 
tempoväxlingt vid någon 
av passagerna.  =1,9/2,2

6e.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på overallen vid 
ett tillfälle.  =1,8/1,9

9a.  Startar långsamt, blir 
aktiv, leker.  =3/3,4

8b.  Kontrollerar och/eller 
handlar mot båda spökena. 
Kortare avbrott.  =3,7/3,7

8c.  Uppehåller sig i 
huvudsak bakom föraren. 
Växlar mellan flyktstart 
och kontroll.  =3,9/2,9

8d.  Går fram till fig när 
föraren talar med fig och 
lockar på hunden.  =2/2,6

8e.  Besvarar kontakten 
från figuranten.  =3,1/3,2

7a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=2,6/2,6

7b.  Går fram till skramlet 
när föraren gått halva 
avståndet.  =3,6/3,6

7c.  Ingen 
tempoförändring eller 
undanmanöver.  =1,4/1,6

7d.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på ljudkällan vid 
ett tillfälle.  =1,6/1,7

8a.  Visar flera 
hotbeteenden under längre 
tid.  =2,5/2,4

9b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =
2,6/3,1

10.  Avtagande kontroller 
under lek / passivitet. 
Därefter oberörd.  =1,8/1,6
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Ras : Engelsk Springer Spaniel

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,2 i avvikelse från Brukshundmedelvärdet, som 
representeras av den inre ringen.  Centrum i diagrammet har således värdet - 1 och axlarnas 
yttre ändar har värdet +1 från jämförelsevärdet. 

Genomförda : 591
Avbryter MH : 4

08-03-01

1a    Kontakt, hälsning
1b    Kontakt, samarbete
1c    Kontakt, hantering
2a    Lek 1, leklust
2b    Lek 1, gripande
2c    Lek 1, dragkamp
3a2  Jakt, förföljande
3b2  Jakt, gripande
4      Aktivitet
5a    Avstånd lek, intresse
5b    Avstånd lek, hot/aggr.
5c    Avstånd lek, nyfikenhet
5d    Avstånd lek, leklust
5e    Avstånd lek, samarbete
6a    Överraskn., rädsla
6b    Överraskn., hot/aggr
6c    Överraskn., nyfikenhet
6d    Överraskn., kvarst rädsla
6e    Överraskn., kvarst intresse
7a    Ljudkänslig, rädsla
7b    Ljudkänslig, nyfikenhet
7c    Ljudkänslig, kvarst rädsla
7d    Ljudkänslig, kvarst intresse
8a    Spöken, hot/aggr
8b    Spöken, kontroll
8c    Spöken, rädsla
8d    Spöken, nyfikenhet
8e    Spöken, kontakt
9a    Lek 2, leklust
9b    Lek 2, gripande
10    Skott

MH-moment

OBSERVERA att texten redovisar beskrivning för närmast 
avrundade heltal för varje moment.Den inre cirkeln = 
medelvärden för brukshundar när hel ras /
flera raser valts annars medelvärdet för aktuell ras!

Provålder : 803,1Ofullständig MH:12
Beskrivare: 2Ägare: Avstår skott: 3

Oacceptabelt beteende: 0 Avsteg från avreaktion: 1

∆ Genetica


