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1.YHTEENVETO 
 

Fieldspanieli-rodulle tehty ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on hyväksytty Suomen 

Spanieliliitto ry:n syyskokouksessa 24.10.1987. Toinen JTO on hyväksytty Suomen Spanieliliitto 

ry:n kokouksessa 16.11.2008 ja sen voimassaolo päättyi 31.12.2013. Rodun kolmas JTO on 

hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry.:n kokouksessa 9.3.2013 ja Suomen Kennelliiton 

Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 22.8.2013. JTO on voimassa 1.1.2014-31.12.2018. 

Neljäs JTO on voimassa 1.1.2019-31.12.2023. Se on hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry.:n 

kokouksessa 10.3.2018 ja Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 

24.3.2018. 

 

Jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on muodostaa kuva Suomen Spanieliliitto ry:n alaisen 

fieldspanieli-rodun alkuperäisestä historiasta ja nykytilasta Suomessa, sekä kartoittaa jalostuksen 

suunnittelua. Tavoitteena on saada sekä nykyiset että tulevat kasvattajat ja rodun harrastajat 

tuntemaan rotumääritelmä ja jalostuksen tavoitteet, sekä ymmärtämään omien jalostuskoiriensa taso 

verrattuna koko rodun kantaan. 

 

Koiranjalostuksen yleisesti hyväksytty päämäärä on pyrkiä kasvattamaan rotumääritelmän 

mukaisen ulkomuodon omaavia, käyttötarkoitukseensa soveltuvia, hyväluonteisia ja terveitä koiria, 

säilyttäen niiden oikea tyyppi. Fieldspanielin rotumääritelmän edellyttämät mittasuhteet ja rodulle 

ominainen voimakkuus sekä tyypilliset liikkeet tulee myös säilyttää. Ulkomuodon lisäksi tulee 

saada säilytettyä rodun alkuperäinen ja rodunomainen käyttö ylösajavana ja noutavana lintukoirana. 

 

Fieldspanieli-rodun jalostuksessa käytettävissä oleva populaatio on pieni. Perinnöllisen vaihtelun 

säilymisestä tulee huolehtia ja kasvattajien edellytetään käyttävän koiria monipuolisesti, 

huomioiden PEVISA-ohjelman määräykset ja yhdessä sovitut jalostuksen toimintaohjeet. 

Jalostuksessa on pyrittävä turvaamaan rodun jalostuspohjan laajuus käyttämällä riittävästi 

erisukuisia koiria. Genetiikka on hyvin monimuotoista, eikä tiedetä miten monet koirien 

ominaisuudet periytyvät. Vaikeutta lisää myös se, että koiran ominaisuuksiin vaikuttavat 

voimakkaasti myös ympäristötekijät. 

 

Tavoitteena on säilyttää fieldspanieli terveenä, ulkomuodoltaan ja luonteeltaan rodunomaisena 

koirana, josta löytyy myös nykyajan perhekoiralta vaadittavat ominaisuudet. Luonteen kannalta 

tämä tarkoittaa sitä, että fieldspanielin pitää tulla toimeen hankaluuksitta sekä vieraiden ihmisten 

että koirien kanssa ja esim. koiran yksinjättämisen on oltava mahdollista ilman ympäristöä 

haittaavaa haukkumista tai muuta häiriökäyttäytymistä. 

 

Vastuu rodun jalostuksesta on rotujärjestöllä, rotuyhdistyksellä sekä kasvattajilla, jotka ovat 

vastuussa myös rodussa esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista. Kasvattajien tulee olla rehellisiä 

kasvateissaan ilmenneistä vioista ja sairauksista sekä jalostustoimikunnalle että pentujen ostajille. 

Jalostukseen käytettävien urosten omistajilta vaaditaan samaa avointa asennetta. 
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2.RODUN TAUSTA 
 

Fieldspanielin historia Englannissa 

 

1800-luvulla spanielit oli jaettu maa- ja vesispanieleihin. Maaspanielit olivat yhteisesti tunnettuja 

fieldspanieleina. Ne oli jaettu satunnaisesti clumber-, sussex- ja field - muunnoksiin. Täten toista 

vuosisataa sitten fieldspanieleihin luettiin mukaan useimpien cocker- ja springerspanielien esi-isät, 

jotka myöhemmin tunnistettiin erillisiksi roduiksi. 1800-luvulla oli yleinen käytäntö risteyttää 

spanielimuunnoksia keskenään, kuten sussexia ja fieldiä, ja rekisteröidä jälkeläiset 

jompaankumpaan rotuun riippuen siitä, kumpaa muunnosta ne enemmän muistuttivat. Tämä 

käytäntö jatkui vielä 1900-luvulle. 

 

Koiranäyttelyissä oli luokkia joillekin muunnoksille, mutta fieldspanieleille oli yleistä tulla  

jaetuksi 25 naulan (n. 11 kg) painorajan mukaan. Ne, jotka alittivat tämän rajan, Kennel Club 

lopulta tunnisti cockerspanieleiksi. Isommat maksavalkoiset ja mustavalkoiset koirat, jotka oli 

tunnettu norfolkinspanieleina, tulivat tunnetuksi englanninspringerspanieleina. Pienemmät 

punavalkoiset koirat tulivat tunnetuiksi walesinspringerspanieleina. Jäljellejääneet, yleensä 

yksiväriset, koirat säilyttivät nimensä fieldspanielina. 

 

Mr J. Walsh raportoi, että norfolkinspanielien ja sekoittuneiden rotujen joukossa on joitakin mustia, 

musta ja tan - ja jopa maksanvärisiä koiria. Näitä hän piti laadultaan ensiluokkaisina spanieleina. 

Hän raportoi myös, että paljon sussexinspanielin ja vesispanielin verta oli tuotu fieldspanieleihin. 

Dr Spurgin oli vastuussa kirjavista fieldspanieleista. 

 

Kirjavat fieldspanielit eivät kuitenkaan koskaan olleet niin suosittuja kuin yksiväriset. Ne näyttivät 

hankkineen itselleen enemmän kuin yksivärinen muunnos niitä virheitä, jotka toivat paljon 

kritiikkiä koko rodulle. On selviä todisteita siitä, että kirjavia fieldspanieleita oli risteytetty 

bassettien kanssa. 

 

Fieldspanielien käyttökokeista mainittakoon, että kokeet alkoivat vasta 1899, kun oli 

kehitetty menetelmä testata spanielin kaltaista tuhattaituria.  

  

Ensimmäisen maailmansodan aikoihin rotu kärsi melkoisesta rappeutumisesta. Rekisteröinnit 

vähenivät huomattavasti. Samoin tapahtui myös toisen maailmansodan aikana. Vuosina 

1942- 1943 rekisteröitiin ainoastaan kaksi koiraa, ja koko vuosikymmenellä rekisteröinnit 

eivät olleet kuin keskimäärin kymmenen vuosittain. 

 

Näyttelyihin ilmoittautuneiden lukumäärät 1950-luvun alussa eivät olleet kovin korkeita, 

vaan vaihtelivat kymmenestä kolmeenkymmeneen. 1950-luvun lopulla päätettiin taas 

risteyttää, ei hyvien työkoirien tuottamiseksi, vaan tuoreen veren saamiseksi. Koirien 

puutteen takia sisäsiitosta oli harrastettu liikaa. Tosiasia on, että kaikki nykyiset fieldspanielit 

polveutuvat suoraan neljästä koirasta: Ronayne Regal ja Gormac Teal, pentueveljet, sekä 

nartut Columbina of Teffont ja Elmbury Morwena of Rhiwlas. Jokaisen nykykoiran 

sukutaulun linjat johtavat johonkin näistä neljästä koirasta.  

 

Fieldspanielien historia on kertomus kourallisesta kasvattajia, jotka kamppailivat suurissa 

vaikeuksissa pitääkseen rodun hengissä. Rotu on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien 

aikana siihen, mitä se on tänään, mutta silti tarvitaan kaikkien fieldspanielien omistajien ja 
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kasvattajien huolenpitoa ja päättäväisyyttä säilyttää se, mitä on saavutettu ja yhä kehittää ja 

parantaa tilannetta. 
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Fieldspanielin historia Suomessa 

 

Suomeen ensimmäinen fieldspanieli tuotiin Englannista vuonna 1972. Kyseessä oli 

maksanvärinen narttu Elmbury Belle, kasvattaja R. H. Jones, omistajat Reima Rintama ja 

Tarmo Viirtelä. Vuonna 1973 tuotiin samalta kasvattajalta Englannista maksanvärinen 

uros Mittina Dotterel, omistaja Terhi Parkkali. 70-luvulla tuli Englannista myös 

maksanvärinen narttu Elmbury Dora, kaksi maksanväristä urosta, Mittina Lähdesuo 

Cleo’s Boy ja Twrog Venture Boy, sekä musta uros Shipden Bogard. 

 

Urokset, Mittina Lähdesuo Cleo’s Boy ja Twrog Venture Boy, jotka Sinikka 

Merkkiniemi on tuonut maahan sekä Kimmo Favorinin tuoma uros Shipden Bogard, 

ovat olleet aikanaan avainasemassa rodun alkuun saattamisessa Suomessa.  

 

 
 

 

1972 – 2017 rekisteröidyt tuonnit:    

 

Koira ja tuontivuosi    kotimaa jälkeläiset 

 

Elmbury Belle (1972)    Englanti 7 

Mittina Dotterel (1973)    Englanti 13 

Elmbury Dora (1975)    Englanti 7 

Mittina Lähdesuo Cleo’s Boy (1976)   Englanti 42 

Shipden Bogard (1979)    Englanti 26 

Twrog Venture Boy (1979)    Englanti 19 

Gamefell Fern (1986)    Englanti 37 

Dayhouse Annabel (1986)    Englanti 12 

Donholme Hamish (1986)    Englanti 29 

Fieldstar Bonny Rosalinda (1988)   Ruotsi 23 

Tamlin’s Bimbo-Bear (1988)   Ruotsi 42 

Silksheen Filipendula (1989)   Englanti 19 

Fieldstar Jeromy Morgan (1991)   Ruotsi 59 
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Fieldstar Christmas Flower (1991)   Ruotsi 25 

Arborfield LoveAtfirstsight (1999)   USA 14 

Brooklet’s Norbert (Ei FI-rekisterissä)   Hollanti 10 

Brooklet’s Field Flin (Ei FI-rekisterissä)   Hollanti 32 

Winterbourne Voodoo Witch (2000)   Ruotsi 28 

Fieldstar  Anny Tanny (2001)   Ruotsi 0 

Fieldstar Lucas (2001)    Ruotsi 0 

Fieldstar Ludvig (2001)    Ruotsi 0 

Rhiwlas Fantasia (2002)    Englanti 6 

Arborfield Heartsong (2003)   USA 0 

Coralmist Chorister (2003)    Englanti 7 

Fieldstar Maya Majong (2003)   Ruotsi 24 

Fieldstar Toffee (2004)    Ruotsi 34 

Fieldstar Salome (2004)    Ruotsi 10 

Accounts Aragon (2004)    Ruotsi 14 

Romance of Bloodline (2004)   Sveitsi 0 

Fieldstar Azalea (2004)    Ruotsi 13 

Ridgetor Koivu (2005)    Englanti 0 

Amanda Izpod Spika (2005)   Slovenia 2 

Winterbourne Golden Celebration (2005)   Ruotsi 18 

Xenion  of Bloodline (2005)   Sveitsi 5 

Maxfield Enya November Dream (2006)   Ruotsi 1 

Overlook’s Austin at Bogdogs (2007)   USA 7 

Winterbourne Hot Pink Treasure (2007)   Ruotsi 0 

Calua of Bloodline (2007)    Sveitsi 0 

Bretagne des Haies de la Conchee (2008)   Ranska 0 

Accounts Back to Black (2008)   Ruotsi 0 

Enjoy of Bloodline (2008)    Sveitsi 0 

Maxfield Farina (2008    Ruotsi 0 

Periwinkle's Carissima (2008)   Ruotsi 0 

Periwinkle's Pure Moonlight (2008)   Ruotsi 12 

Winsome Jam Blue Moon (2008)   Ruotsi 0 

Accounts Arthos (2008)    Ruotsi 3 

Elgert Sibelius (2008)    Englanti 0 

Periwinkle's Prosperity (2008)   Ruotsi 0 

Fieldstar Polonius (2009)    Ruotsi 7 

Goloworez Quadrophenia (2009)   Viro 16 

Periwinkle's Bogdogs Promise (2009)   Ruotsi 18 

Periwinkle's Burnished Bronze (2009)   Ruotsi 7 

Best Friend of the Field Society (2010)   Hollanti 3 

Ceben Xico (2010)    Ruotsi 0 

My Boy Unique for Fortune-Favoured (2010)   Hollanti 0 

Upland's the Bar Nothing (2011)   USA 4 

Ceben Yirah (2011)      Ruotsi 0 

Winterbourne Sleepy Hollow (2012)   Ruotsi 0 

Fecimus Santa´s Sleigh (2013)   Iso-Britannia 0 

Prins Lieven for Fortune-Favoured (2013)      Alankomaat 22 

Princes Ariel for Fortune-Favoured (2013)      Alankomaat 8 

Irish Chocolate du Kreizker (2014)   Ranska 11 

Maxfield Joaquin (2014)    Ruotsi 0 
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I send French kisses to Noblefield´s du Kreizker (2014)  Ranska 12 

Just for fun du Kreizker (2016)   Ranska 0 

Sandscape&Nautica Picture This (2016)    USA 17 

Quendy Raitis von der Hohen Veitsch (2016)           Itävalta 0 

Winterbourne Wicked Little Thing (2016)   Ruotsi 0 

Periwinkle´s Columbo (2017)   Ruotsi 0 

Marcel D´armorique Du Kreizer (2017)   Ranska 0 

Calypso Izpod Spika (2017)   Slovenia 0 

Cookie Izpod Spika (2017)    Slovenia 0 

Cochen Rhythm N´Blue (2017)   Iso-Britannia  0 

Elgert Gold Nugget (2017)     Iso-Britannia  0 

 

 

Huomionarvoista on, että melko moni tuontikoira on (terveys- tai muista syistä) jäänyt ilman 

jälkeläisiä, vaikka ne todennäköisesti ovat lähtökohtaisesti tuotu jalostusmateriaaliksi. 

Huomioitavaa myöskin on, että muutamalla tuontiuroksella ylittyy jalostuksen toimintaohjeen 

suositusraja pentumäärän suhteen. 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 

Rotujärjestö on 1964 perustettu Suomen Spanieliliitto ry, jolla on jäsenyhdistyksiä. 

Rotujärjestössä ei ole henkilöjäseniä. Suomen Spanieliliittoon kuuluu 6 rotuyhdistystä ja 19 

aluekerhoa. Niissä edustetut rodut ovat mm. amerikanvesispanieli, barbet, clumberspanieli, 

fieldspanieli, irlanninvesispanieli, kooikerhondje, sussexinspanieli, viiriäiskoira ja friisinvesikoira. 

 

Vuonna 2005 rodulle on perustettu oma rotuyhdistys, Suomen Fieldspanielit ry. Se hyväksyttiin 

Suomen Spanieliliitto ry:n jäseneksi rotujärjestön kevätkokouksessa 25.3.2006 uudella nimellä 

Fieldspanielit ry. Alla olevasta taulukosta käy ilmi rotuyhdistyksen jäsenmäärä viimeisen 

kahdeksan vuoden ajalta. Jäsenmäärä on pysynyt lähes samana vaihdellen vain hieman vuosien 

aikana. 

 

Vuosi Varsinaiset jäsenet Perhejäsenet Yhteensä 

2011 79 18 97 

2012 82 18 100 

2013 83 16 99 

2014 83 12 95 

2015 88 9 97 

2016 96 10 106 

2017 104 12 116 

2018 102 10 112 

 

Yhdistys kuuluu Suomen Kennelliittoon ja Pohjois-Hämeen Kennelpiiriin. Fieldspanielit ry haki 

rotua harrastavan yhdistyksen asemaa tammikuussa 2013, Spanieliliitto ei kuitenkaan puoltanut 

anomusta. 

Spanieliliitto vastaa alaistensa rotujen jalostuksesta. Jalostustoimikunnan valitsee rotujärjestön 

kokous, esityksen kokoonpanosta tekee vuosittain kokoontuva rotuneuvottelu.  
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Jalostustoimikunnassa toimivien henkilöiden pitää omata hyvä rodun ja Suomessa olevan kannan 

tuntemus, omata riittävä tieto perinnöllisyydestä ja pyrkiä omassa kasvatustoiminnassaan 

noudattamaan tavoiteohjelmaa.  

 

Jalostustoimikuntaan kuuluu 2-3 henkilöä, eikä sille ole koskaan valittu varsinaista 

puheenjohtajaa. 

Jalostustoimikunnan tehtävät 

 

• varsinainen neuvontatyö, jolloin käsitellään saapuneet tiedustelut  

• jalostustietojen ylläpito (siitosurokset, tutkimustulokset ym.)  

• jalostustarkastusten järjestäminen  

• jalostusyksilöiden maahan tuonnin ja viennin neuvontatyö  

• pentueenhoito- ja astutusneuvonta  

• jalostustoimikuntien tulee noudattaa yleisiä Kennelliiton jalostustoimikunnille antamia 

ohjeita.  

 

Yhteisesti on etukäteen sovittava neuvonnan periaatteet, mikä tarkoittaa sitä, että neuvontatyön on 

perustuttava rotumääritelmän, JTO:n ja PEVISA-ohjelman henkeen sekä rotuneuvottelussa 

sovittuun jalostuksen toimintaohjeeseen. On otettava huomioon Suomessa oleva tilanne sekä 

odotettavissa oleva pitkänajan kehitys.   

 

Jalostustoimikunta voi päätyä joissakin vaatimuksissa toimintaohjeesta poikkeavaan päätökseen, 

mutta päätös on silloin kirjallisesti perusteltava. Jos edellä mainittu päätös tehdään, siitä on 

toimitettava kopio Spanieliliiton arkistoihin.  

 

Jalostustoimikunnat eivät anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi 

katsomansa urokset ja lähettää yhdistelmän tiedot halutessaan jalostustoimikunnalle jalostuksen 

toimintaohjeen, JTO:n ja PEVISAn vaatimusten täyttymisen tarkistamista varten. 

Jalostustoimikunta käsittelee tulleen yhdistelmän tiedot mahdollisuuksiensa mukaan pikaisesti, 

kuitenkin viimeistään noin kuukauden sisällä.  

Näiden tehtävien lisäksi jalostustoimikuntien tulee täyttää Suomen Kennelliiton 

jalostustoimikunnille asettamat tehtävät.   

 

Lähde: Suomen Spanieliliitto ry., jalostustoimikuntien yhteispalaveri/jtk tehtävät (2.4.2017) 

 

 

 



 
 

 

11 

 

 

4. RODUN NYKYTILANNE 
 

 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

 
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, jossa 

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 tätä geeniversiota ei 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. 

 

SKL, Jalostus ja kasvatus, Katariina Mäki  
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Fieldspanieli-rodun kanta maailmanlaajuisesti on erittäin pieni. Lähes kaikki samat 

koirat löytyvät sukutauluista koko Skandinavian alueella ja maailmanlaajuisestikin. 

Erillisiä sukulinjoja ei rodussa löydy. Samoja esivanhempia tulee sukutauluissa 

helposti vastaan jo viidennessä tai kuudennessa sukupolvessa. Tästä syystä täysin 

vierassukuisten jalostuskoirien löytyminen ulkomailtakaan ei ole kovinkaan 

todennäköistä.  

  

Vuosittainen rekisteröintimäärä on Pohjoismaissa ollut yhteensä 80-100 koiraa. Fieldspanieli ei 

ole koskaan ollut missään päin maailmaa muotirotu, ja rotu on suppeutuneisuutensa vuoksi ollut jo 

pitkään vaikeasti kasvatettava. Rodulla ei ole Suomessa kasvattajaa, joka harrastaisi kasvatusta 

suuremmassa määrin. 

Fieldspanielien rekisteröinnit Suomessa 2001-2017 

 

vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 

                    

kpl 23 8 14 22 22 25 28 66 27 30 86 46 41 47 68 51 
 

79 

+/- 
ed.v 3 -15 6 8 0 3 3 38 -39 3 56 -40 -5 6 21 -17 

 
 

+28 

 

 

Rekisteröintimäärät ovat kulkeneet tietynlaisissa sykleissä niin, että vuosina 2001 vuoteen 

2005 rekisteröintimäärät laskivat joka vuosi. Sen jälkeen rekisteröintien lukumäärät ovat 

tehneet ns. aaltoliikettä vaihdellen lähes vuosittain nousun ja laskun välillä. Vuosina 2008, 

2011, 2015 ja 2017 rekisteröinneissä on tapahtunut selvä piikki (2008 66 kpl, 2011 86 kpl ja 

2015 68 kpl). Vuonna 2016 rekisteröinneissä on tapahtunut pieni tasaantuminen (51 kpl). 

Viime vuosien huomattavasti vaihtelevien rekisteröintimäärien perusteella on vaikea päätellä, 

mikä tulee olemaan rodun pidemmän aikavälin suosio. Kokonaisuutena näyttää kuitenkin siltä, 

että fieldspanieli on rotuna yleistymässä. Vuonna 2017 fieldspanieli oli Kennelliiton 

rekisteröintilistalla sijalla 127.  

   

Suomessa on rekisteröity yhteensä 1322 fieldspanielia. Edellisen JTO:n laatimisen aikaan vuonna 

2012 rekisteröityjä koiria oli 1037. 

Rekisteröinnit Ruotsissa 2006-2017:  

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Ruotsi – 

Fieldspanielklubben 

45 59 33 35 28 28 17 20 23 26 35 28 

 

Vuosina 2006-2017 Ruotsissa on syntynyt yhteensä 377 pentua, tämä tekee keskimäärin 34 pentua 

vuotta kohti. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomi on mennyt rekisteröintimäärissä (yht. 

515 kpl) selvästi Ruotsin edelle, kun vielä 2000-luvun alussa oltiin Ruotsia jäljessä. Tämä ei ole 

kuitenkaan johtanut siihen, että Suomesta vietäisiin koiria Ruotsiin, vaan tuontisuunta on 

edelleenkin Ruotsista Suomeen (vv. 2006- 2016 17 kpl). Samalla aikavälillä Suomesta ei viety 

yhtään koiraa Ruotsiin. 

  

Rodun kasvattajia on myös mm. Australiassa, USA:ssa, Englannissa, Norjassa, Tanskassa ja 

Ranskassa. 

 

Vuositilasto 1990-2000 

Vuositilasto - rekisteröinnit 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

Pennut 
(kotimaiset) 

19 17 7 33 30 12 45 52 54 45 42 

Tuonnit 1 1  1     1 2  

Rekisteröinn
it yht. 

20 18 7 34 30 12 45 52 55 47 42 

Pentueet 4 5 2 6 5 2 7 10 10 7 7 

Pentuekoko 4,8 3,4 3,5 5,5 6,0 6,0 6,4 5,2 5,4 6,4 6,0 

Kasvattajat 3 5 2 5 4 2 7 6 5 6 4 

jalostukseen 
käytetyt eri 
urokset 

           

- kaikki 4 5 2 4 4 2 4 7 5 2 5 

- kotimaiset 4 5 1 4 3 1 3 4 3  3 

- tuonnit   1   1 1 1 1 2 2 

- ulkomaiset 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 

- 

keskimääräi
nen 

jalostuskäyt
ön ikä 

5 v 
6 kk 

3 v 
7 kk 

6 v 
5 kk 

6 v 
5 v 
8 kk 

3 v 
3 kk 

     

jalostukseen 
käytetyt eri 

nartut 

           

- kaikki 4 5 2 6 5 2 7 10 10 7 7 
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- kotimaiset 4 5 2 5 5 1 6 8 8 6 4 

- tuonnit    1  1 1 2 2 1 3 

- 
keskimääräi
nen 
jalostuskäyt

ön ikä 

4 v 
11 
kk 

3 v 
11 
kk 

6 v 
1 kk 

4 v 
5 kk 

4 v 
3 v 
2 kk 

     

Isoisät 5 6 3 7 7 4 8 11 9 7 10 

Isoäidit 6 6 4 8 8 4 8 12 10 8 11 

Sukusiitospr
osentti 

5,4
6% 

7,8
4% 

9,7
9% 

9,3
6% 

8,4
9% 

6,6
0% 

6,7
1% 

8,0
6% 

3,0
0% 

8,3
3% 

6,1
1% 

 

Vuositilasto 2007-2017 

Vuositilasto - rekisteröinnit 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Pennut 
(kotimaiset) 

73 47 68 44 38 45 83 28 23 56 25 

Tuonnit 6 4  3 3 1 3 2 4 10 3 

Rekisteröinn
it yht. 

79 51 68 47 41 46 86 30 27 66 28 

Pentueet 12 8 11 7 8 9 15 7 6 11 5 

Pentuekoko 6,1 5,9 6,2 6,3 4,8 5,0 5,5 4,0 3,8 5,1 5,0 

Kasvattajat 9 8 10 6 7 8 10 6 5 8 5 

jalostukseen 
käytetyt eri 
urokset 

           

- kaikki 9 7 11 7 8 8 13 6 6 7 4 

- kotimaiset 7 1 6 4 5 3 7 3 3 4 3 

- tuonnit 2 4 3 1 2 4 5 3 1 2 1 

- ulkomaiset 0 2 2 2 1 1 1 0 2 1 0 

- 
keskimääräi
nen 

jalostuskäyt
ön ikä 

3 v 
8 kk 

4 v 
9 kk 

3 v 
9 kk 

4 v 
9 kk 

3 v 
10 

kk 

3 v 
3 kk 

3 v 
8 kk 

5 v 
6 kk 

5 v 
3 kk 

5 v 
9 kk 

5 v 
10 

kk 

jalostukseen 

käytetyt eri 

nartut 

           

- kaikki 10 8 11 7 8 9 14 6 6 11 5 

- kotimaiset 10 8 10 7 8 7 11 4 3 7 2 

- tuonnit   1   2 3 2 3 4 3 
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- 

keskimääräi
nen 
jalostuskäyt
ön ikä 

3 v 

8 kk 
3 v 

3 v 

6 kk 

2 v 
10 
kk 

3 v 

7 kk 

2 v 
11 
kk 

3 v 

3 kk 

3 v 
11 
kk 

3 v 

5 kk 

3 v 

3 kk 

2 v 
10 
kk 

Isoisät 13 12 15 11 12 13 17 10 12 13 9 

Isoäidit 13 13 17 12 12 14 20 9 10 13 9 

Sukusiitospr
osentti 

2,6
3% 

0,8
5% 

2,0
6% 

1,8
3% 

2,3
8% 

2,4
1% 

2,3
7% 

2,6
3% 

1,6
0% 

1,5
1% 

3,4
7% 

 

Vuositilasto - jalostuspohja 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Per vuosi            

- 
pentueet 

12 8 11 7 8 9 15 7 6 11 5 

- 

jalostuks
een 
käytetyt 
eri 
urokset 

9 7 11 7 8 8 13 6 6 7 4 

- 
jalostuks
een 
käytetyt 
eri 

nartut 

10 8 11 7 8 9 14 6 6 11 5 

- 
isät/emä
t 

0,90 0,88 1,00 1,00 1,00 0,89 0,93 1,00 1,00 0,64 0,80 

- 
teholline
n 

populaati
o 

13 
(54

%) 

10 
(62

%) 

15 
(68

%) 

9 
(64

%) 

11 
(69

%) 

12 
(67

%) 

18 
(60

%) 

8 
(57

%) 

8 
(67

%) 

12 
(55

%) 

6 
(60

%) 

- 

uroksista 
käytetty 
jalostuks
een 

0% 10% 0% 18% 9% 19% 7% 30% 38% 15% 23% 

- 
nartuista 

käytetty 
jalostuks
een 

3% 0% 6% 28% 21% 28% 22% 0% 50% 21% 20% 

Per 
sukupolv
i (4 
vuotta) 
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- 

pentueet 
38 34 35 39 39 37 39 29 29 27 20 

- 

jalostuks
een 
käytetyt 
eri 
urokset 

25 27 29 28 25 25 26 19 15 14 12 

- 
jalostuks
een 
käytetyt 
eri 

nartut 

29 27 29 30 30 28 27 20 22 19 13 

- 
isät/emä

t 

0,86 1,00 1,00 0,93 0,83 0,89 0,96 0,95 0,68 0,74 0,92 

- 
teholline

n 
populaati
o 

37 

(49
%) 

36 

(53
%) 

39 

(56
%) 

39 

(50
%) 

38 

(49
%) 

36 

(49
%) 

36 

(46
%) 

26 

(45
%) 

25 

(43
%) 

23 

(43
%) 

17 

(42
%) 

- 

uroksista 
käytetty 
jalostuks
een 

5% 8% 10% 12% 14% 19% 18% 24% 19% 16% 26% 

- 
nartuista 
käytetty 
jalostuks
een 

8% 12% 19% 24% 21% 25% 24% 24% 29% 27% 32% 

 

 

Lähde: Suomen Kennelliitto, KoiraNet Jalostustilasto /Vuosiyhteenveto  
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Keskimääräinen jalostukseen käyttöikä on pysynyt sekä urosten että narttujen osalta suunnilleen 

samalla tasolla viimeisten 10 vuoden aikana.  Uroksilla jalostuskäytönikä on noussut (3 v 8 kk 

2007 → 5 v 10 kk 2017) viimeisen kymmenen vuoden aikana samoin kuin nartuilla (2 v 10 kk 

2007 → 3 v 8 kk 2017). 

  

Sukusiitosprosentti on pysynyt suhteellisen tasaisena, mutta siinä on havaittavissa laskusuunta. 

Verrattuna mm. vuosiin 1998 (5,73%), 1999 (5,34%) ja 2002 (9,46%) ollaan viimeisten 

kymmenen vuoden aikana oltu hyvin maltillisissa lukemissa (3,47 % 2007 ja 2,63 % 2017). 

Voidaan siis todeta, että fieldspanielien sukusiitosaste ei ole liian korkea. Tehollisen 

populaation koko on noususuhdanteisuudestaan huolimatta matala. Noususuhdanne kertoo 

siitä, että aiempaa suurempaa osaa koirista on käytetty suvunjatkamiseen.  

 

 

 
 

Sukusiitosprosentin kehitys vuosina 2006-2016 

Taulukossa esitetään sukusiitosprosentin keskiarvon kehitys neljällä 

sukupolvella laskettuna vuosien 2006-2016 aikana.  
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Sukusiitosaste/sukusiitosprosentti 

 

Sukusiitosprosentti on matemaattinen arvio, joka kuvaa yksilön mahdollisuutta periä 

esivanhempiensa identtisiä geenejä vanhemmiltaan. Rodussa esiintyvät yksilöiden korkeat 

sukusiitoskertoimet kertovat perinnöllisen vaihtelun katoamisesta, sillä geenien lokukset 

yhdenmukaistuvat sukusiitosasteen kasvaessa. Koko rodun vuosittaisille sukupolville lasketun 

sukusiitoskertoimen voimakas kasvu saattaa olla hälytys tulevista hankaluuksista erityisesti, jos 

kasvu liittyy muihin ongelmia tuoviin tekijöihin, kuten pieneen populaatiokokoon ja rajoittuneeseen 

geenivaihtoon. Sukusiitoskertoimen laskemisessa voidaan käyttää viiden polven sukutaulutietoja, 

mikäli halutaan ainoastaan vertailla sukusiitoskertoimen kasvua vuositasolla. Kymmenen tai 

useamman sukupolven sukutaulu kertoo kuitenkin enemmän todellisesta sukusiitosasteesta. 

 

Tehollinen populaatio määrittää jalostuspohjan laajuutta. Tehollinen populaatiokoko on sitä 

pienempi, mitä pienempää osaa rodun kannasta käytetään jalostukseen. Mitä pienempi tehollinen 

populaatio on, sitä nopeammin sen keskimääräinen sukusiitosaste nousee. Monia geenejä 

menetetään populaatiosta, mikä kaventaa jalostuspohjaa peruuttamattomasti. Tämä alentaa 

populaation vastustuskykyä erilaisia uhkatekijöitä, kuten perinnöllisiä sairauksia, vastaan. 

 

Jalostuksen toimintaohje päivitetään vuosittain jalostustoimikunnan järjestämässä 

rotuneuvottelussa. Ohjelman päivityshetkellä voimassa oleva toimintaohje on päivitetty 1.10.2017. 

Suomen Spanieliliiton linjaus on nykyisin se, että jalostustoimikunnat eivät anna kasvattajille  

urosehdotuksia, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi katsomansa urokset ja lähettää yhdistelmän 

tiedot halutessaan jalostustoimikunnalle jalostuksen toimintaohjeen, JTO:n ja PEVISA:n 

vaatimusten täyttymisen tarkistamista varten. Jalostustoimikunta ei anna varsinaisia hyväksyntöjä, 

vaan tarkastaa, täyttyvätkö em. vaatimukset. Kennelliiton ohjeiden mukaisesti Spanieliliitto 

tarkistaa jalostustoimikunnalta yhdistelmän jalostustarkistuksesta, kun pentueilmoitus on saapunut 

Kennelliittoon.  

 

Jalostustoimikunnan pentuevälitykseen otetaan kaikki pentueet, mutta mikäli toimintaohje ei joltain 

osin täyty, tämä asia mainitaan pentueilmoituksen yhteydessä. Myös se, ettei jalostustarkistusta ole 

tehty, kirjataan Suomen Spanieliliiton ohjeiden mukaisesti. Alla olevasta taulukosta ilmenee 

vuosien 2009-2017 aikana tehdyt jalostustarkistuspyynnöt ja toimintaohjeiden täyttymismäärät 

tarkistusten osalta. 

 

 

Vuosi Jalostustarkistus tehty kpl Toimintaohje täyttyi kpl 

2009 11 7 

2010 13 11 

2011 15 7 

2012 9 3 

2013 7 4 

2014 10 6 

2015 4 1 

2016 6 2 

2017 5 2 
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Tällä hetkellä toimintaohjeessa on kirjattuna, että yhdelle koiralle suositellaan elinaikana 

korkeintaan 14 jälkeläistä. Tämä on linjassa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan 

suositukseen, jossa yksittäisen koiran jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 2-3 pentuetta. Pentueen 

jälkeen edellytetään, että jälkeläisistä on PEVISA:n määräykset täyttäviä terveystutkimuksia, jotta 

jalostuksen toimintaohje koiran kohdalla täyttyisi seuraavalla kerralla.  

 

Jalostukseen käytetyt urokset ja nartut vuosina 2007–2017:  

 

Kyseisenä ajanjaksona on jalostukseen käytetty yhteensä 58 eri urosta. Fieldspanielin kaltaisessa  

pienilukuisessa rodussa viittä pentuetta uroksen elinaikana voi pitää liiallisena käyttönä. Uroksia, 

joilla on ollut 4 tai useampi pentue kyseisellä 10 vuoden ajanjaksolla, on 4 kpl.  Yhtä 

lukuunottamatta urokset eivät ole enää jalostusiässä.  

 

Näiden neljän uroksen toisen polven jälkeläisiä on kuitenkin varsin maltillinen määrä. Tosin yhden 

uroksen pennut ovat iältään 1-3-vuotiaita, joten niitä ei ole vielä juurikaan käytetty jalostukseen. On 

myös huomioitava, että pelkkä pentueitten lukumäärä ei kerro jälkeläisten määrästä. 

Kokonaisuutena uroksia on käytetty kohtuullisen tasaisesti, valtaosalla on 1-2 pentuetta. Iso osa 

koirista on tosin edelleen jalostusiässä, joten pentueiden määrä saattaa vielä muuttua. Yhden 

uroksen matadorimaista jalostuskäyttöä tulee välttää rodun geenipoolin entistä suuremman 

suppeutumisen vuoksi.  

  

Taulukosta, jossa on esitetty neljän eniten käytetyn uroksen sukulaisuussuhteita, on todettavissa, 

yhden runsaasti käytetyn uroksen isänisää on itseään käytetty paljon (Mandolic Formula). 

Vuosina 2007-2017 pentueiden määrä on pysynyt maltillisena, mutta yhdellätoista uroksella 

jälkeläisten määrä ylittää jalostuksen toimintaohjeen määrän. Vastuu urosten maltillisesta 

jalostuskäytöstä on sekä kasvattajilla että urosten omistajilla. Jalostustoimikunta voi tehdä 

valistustyötä ja informoida omistajia ja kasvattajia geenipoolin laajuuden ylläpitämisen tärkeydestä 

ja merkityksestä rodulle, mutta lopullinen vastuu koirien jalostusvalinnoista on niiden omistajilla. 

Koirapopulaation määrän lisääminen ei automaattisesti kasvata sen laatua.  
 

 

Tilasto vuosien 2007 – 2017 aikana käytetyistä uroksista: 

 

 
Tilastointiaikana 

Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros Pentueita Pentuja 

%-
osuus  

kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 
PRINS LIEVEN 
FOR FORTUNE-
FAVOURED  

4 22 4,09% 4% 1 6 4 22 

2 
MANDOLIC 
ZETTERBERG  

3 21 3,90% 8% 1 4 3 21 

3 
GOLOWOREZ 

LONELY RIDER  

4 20 3,72% 12% 0 0 4 20 

4 
MUSSUKAN 
MAROKKO  

3 20 3,72% 15% 0 0 3 20 

5 SENORSANTO  3 19 3,53% 19% 0 0 3 19 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_3%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_4%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_5%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_5%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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6 

WINTERBOURNE 

GOLDEN 
CELEBRATION  

5 18 3,35% 22% 10 61 5 18 

7 
PERIWINKLE'S 
BOGDOG'S 
PROMISE  

3 18 3,35% 26% 4 30 3 18 

8 
SANDSCAPE & 
NAUTICA 
PICTURE THIS  

2 16 2,97% 29% 0 0 2 16 

9 
FIELDSTAR 
TOFFEE  

2 15 2,79% 31% 12 51 6 34 

10 
HURRICANE'S 
CHARLIE BROWN  

2 15 2,79% 34% 7 31 4 24 

11 
MANDOLIC 
FORMULA 

4 15 2,79% 37% 5 25 5 17 

12 
ACCOUNTS 
ARAGON  

2 14 2,60% 40% 0 0 2 14 

13 
DIDILCOM'S HEN 
RI NA CRUINNE  

2 14 2,60% 42% 0 0 2 14 

14 
AROSUON 
CAESAR  

2 14 2,60% 45% 4 31 2 14 

15 
QUIBBLE'S 
PHANTASOS  

3 14 2,60% 47% 5 21 3 14 

16 
HURRICANE'S 
KING OF HEARTS  

2 14 2,60% 50% 1 9 2 14 

17 

I SEND FRENCH 
KISSES TO 
NOBLEFIELD'S 

DU KREIZKER  

2 12 2,23% 52% 1 4 2 12 

18 
PERIWINKLE'S 
PURE 
MOONLIGHT  

2 12 2,23% 54% 5 27 2 12 

19 
IRISH 
CHOCOLATE DU 
KREIZKER  

3 11 2,04% 57% 0 0 3 11 

20 
GOLOWOREZ 
AVANTGARDE  

2 11 2,04% 59% 1 7 2 11 

21 
SANDSCAPE 
HIGHLAND 
LIGHT  

2 9 1,67% 60% 4 21 2 9 

22 CEBEN URFEE  1 9 1,67% 62% 5 34 1 9 

23 

FALSTRIAS SAVE 

YOUR KISSES 

FOR ME  

2 9 1,67% 64% 4 21 2 9 

24 UNOLUNA 3 9 1,67% 65% 2 11 3 9 

25 
NOBLEFIELD'S 
MR ALBUNDY  

1 8 1,49% 67% 0 0 1 8 

26 
HAZELFIELD 
BREAK OF DAWN  

1 8 1,49% 68% 0 0 1 8 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51550%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51550%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51550%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI33101%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI33101%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI33101%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45649%2F16
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45649%2F16
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45649%2F16
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12602%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12602%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12695%2F99
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12695%2F99
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12279%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12279%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40624%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40624%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21529%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21529%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55815%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55815%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17545%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17545%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN14819%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN14819%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI12406%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI12406%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI12406%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI12406%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13349%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13349%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13349%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI49921%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI49921%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI49921%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI25184%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI25184%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S34747%2F2006
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S34747%2F2006
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S34747%2F2006
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S21742%2F2004
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=DK12769%2F2005
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=DK12769%2F2005
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=DK12769%2F2005
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26763%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45247%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45247%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34067%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34067%2F10


 
 

 

22 

27 
MANDOLIC HOH-

HOI 

2 8 1,49% 70% 0 0 2 8 

28 
SONNETEND 

EASY TOUCH  

1 8 1,49% 71% 1 1 1 8 

29 
PERIWINKLE'S 
GALAXY  

1 8 1,49% 73% 0 0 1 8 

30 
DIDILCOM'S HEN 
HAIRICÍN 
STOIRME  

1 8 1,49% 74% 0 0 1 8 

31 
GOLOWOREZ 
YELLOW 
HIGHLIGHT  

1 8 1,49% 76% 0 0 1 8 

32 
BAILANDOS 
BELO BENTO  

1 7 1,30% 77% 0 0 1 7 

33 
PERIWINKLE'S 

PROSPERITY  

1 7 1,30% 78% 0 0 1 7 

34 
FIELDSTAR 
POLONIUS  

2 7 1,30% 80% 4 21 2 7 

35 
GOLOWOREZ 

ZAPATEADO  

1 7 1,30% 81% 0 0 1 7 

36 
CORALMIST 
CHORISTER  

1 7 1,30% 82% 4 25 1 7 

37 
WYLDKATZ KING 
OF THE NIGHT  

1 7 1,30% 83% 0 0 1 7 

38 
ASVINA KEEN TO 
FLASH  

1 6 1,12% 85% 0 0 1 6 

39 
QUIBBLE'S 
MIMAS  

1 6 1,12% 86% 7 28 1 6 

40 
TALIESIN'S 

AURIEL  

1 6 1,12% 87% 0 0 1 6 

41 
WINTERBOURNE 
GOING DUTCH  

1 6 1,12% 88% 5 31 1 6 

42 
ICEMINT 
KULTAKEISARI  

1 6 1,12% 89% 0 0 1 6 

43 
SONNETEND 
CANEFIELDS 
TOUCH  

1 6 1,12% 90% 6 38 1 6 

44 
NOBLEFIELD'S 
MR ALPACINO  

1 6 1,12% 91% 1 6 1 6 

45 
ICEMINT 
KULTAKASANOVA  

1 5 0,93% 92% 0 0 1 5 

46 
NOBLEFIELD'S 
CHAMPAGNE 

AND KISSES  

1 5 0,93% 93% 0 0 1 5 

47 
MAIFIELD LARS 
LEEVI 

1 4 0,74% 94% 14 63 3 14 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51261%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51261%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SE36042%2F2012
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SE36042%2F2012
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S24745%2F2009
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S24745%2F2009
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52245%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52245%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52245%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20125%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20125%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20125%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI60956%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI60956%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37614%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37614%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10394%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10394%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34530%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34530%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41208%2F03
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41208%2F03
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=AKCSR81566303
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=AKCSR81566303
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52091%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52091%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10314%2F01
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10314%2F01
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11221%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11221%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S52509%2F2009
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S52509%2F2009
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54668%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54668%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCAP00757707
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCAP00757707
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCAP00757707
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45245%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45245%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54669%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54669%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI35138%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI35138%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI35138%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39457%2F99
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39457%2F99
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48 

NOBLEFIELD'S 

END OF THE 
RAINBOW  

1 4 0,74% 95% 0 0 1 4 

49 
PERIWINKLE'S 
SPIRIT OF 
FREEDOM  

1 4 0,74% 95% 0 0 1 4 

50 
GOLOWOREZ YO-
HEAVE-HO  

1 4 0,74% 96% 0 0 1 4 

51 
MANDOLIC 

NONSTOP  

1 4 0,74% 97% 1 6 1 4 

52 
BEST FRIEND OF 
THE FIELDS 
SOCIETY  

2 4 0,74% 98% 5 32 2 4 

53 
ASVINA GET 
PURE  

1 3 0,56% 98% 1 6 1 3 

54 
ACCOUNTS 
ARTHOS  

1 3 0,56% 99% 1 8 1 3 

55 
MANDOLIC 
COPPER COIN  

1 2 0,37% 99% 3 20 2 6 

56 
MAIFIELD 
NICHOLAS  

1 2 0,37% 99% 0 0 1 2 

57 
PERIWINKLE'S 
CINNAMON  

1 2 0,37% 100% 3 20 1 2 

58 
QUIBBLE'S 
MINOS  

1 1 0,19% 100% 2 5 2 4 

 

 

Lähde: Suomen kennelliitto, KoiraNet jalostustilasto/Jalostusurokset 

 

Eniten käytettyjen urosten sukulaisuussuhteet: 

 

 
Pentueita jPentu- 

ja 
Koira Vanhemmat Isovanhemmat 

 

4 
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GOLOWOREZ LONELY RIDER 

 

HURRICANE´S ALWAYS YOURS 

 

HURRICANE´S NICK NOLTE 

  S.2001  FIELDSTAR CHRISTMAS FLOWER 

   BERLOTTAN CHAMANTHA RYEFIELD DIXI 

    IITU-MARIN SANDRA 

 
5 

 
18 

 
WINTERBOURNE 

 
WINTERBOURNE DEEP BLUE SEE 

WINTERBOURNE WEEPING 
WILLOWS 

  GOLDEN CELEBRATION  SE MVA SEV-04 RIDGETOR 

  S.2005  BUBBLING WATER 

     

   FIELDSTAR SANTANA OF FIELDSTAR BUZZARD 

   WINTERBOURNE DEEP BLUE SEE  

    KISS ME KATE OF TREBLE'S VOICE 

5 17 MANDOLIC FORMULA FIN MVA V-98 HURRICANE'S YOU CIB FIN MVA EE MVA, MV-98 

  S. 2004 TOUCH ME EEV-98 HURRICANE'S 

    NICK NOLTE 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI22941%2F16
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI22941%2F16
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI22941%2F16
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S44962%2F2008
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S44962%2F2008
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S44962%2F2008
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20126%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20126%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN58467%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN58467%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10760%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10760%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10760%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20871%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20871%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37637%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37637%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21221%2F00
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21221%2F00
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16540%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16540%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S17523%2F2005
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S17523%2F2005
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10313%2F01
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10313%2F01
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    FIN MVA HURRICANE'S 

    ROSEBUD 

   FIN MVA JV-00 WINTERBOURNE ELGERT SOUL FREE 

   VOODOO WITCH WINTERBOURNE 

 

 

 

   HALLOWEEN PUMPKIN 

 
4 

 
22 

 
PRINS LIEVEN FOR FORTUNE-

FAVOURED 

 
ELGERT D´ZZEE RASCAL 

KINGMIST ETERNAL KNIGHT 

  S. 2012  ELGERT ALOYSISA 

    
HIRA-BRITT FOR FORTUNE-

FAVOURED 

AYBO OF BLOODLINE 

    BRITTLEY FOR FORTUNE-FAVOURED 

 

Vuosina 2007-2017 on käytetty 64 narttua. 36 (n. 56%) nartulla on ollut yksi pentue, ja 22 (n. 35 

%) nartulla on ollut kaksi pentuetta. Yhdellä nartulla on ollut neljä pentuetta, joissa pentuja on 

syntynyt 18. Niillä on jälkeläisinä 6 pentuetta, jossa on 37 pentua. Aiempaan tilastointiin nähden 

voidaan todeta, että narttujen käyttö on kohtuullista ja jälkeläismäärät ovat lähellä toimintaohjeen 

määrää. Voidaan vielä todeta, että eniten käytetyt nartut eivät ole enää jalostusiässä, joskin 

muutamien narttujen kohdalla jälkeläismäärä voi vielä tulevaisuudessa kasvaa. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuuden eniten käytetyn nartun sukulaisuussuhteet. Voidaan 

todeta, että siinä on yksi äiti-tytär-pari: FIELDSTAR AZALEA ja HURRICANE'S KISS ME 

QUICK. Taulukosta käy ilmi, että kuudesta eniten käytetystä nartusta kolme on tuontikoiraa 

(Ruotsi).   
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Tilasto vuosien 2007 – 2017 aikana käytetyistä nartuista:  

 

 
Tilastointiaikana 

Toisessa polvessa Yhteensä 

# Narttu Pentueita Pentuja 

%-
osuus  

Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 
WOLFSONG 

APHRODITE 

3 21 3,96% 6 41 3 21 

2 
TALIESIN'S 
FLORALIA  

3 21 3,96% 0 0 3 21 

3 
ICEMINT 
KULTAKOMEETTA  

2 20 3,77% 1 9 2 20 

4 
BOGDOGS 
LISTEN TO YOUR 
HEART  

2 18 3,40% 0 0 2 18 

5 
MANDOLIC 
KEHÄKUKKA  

4 18 3,40% 6 37 4 18 

6 
FIELDSTAR 
MAYA MAJONG  

2 16 3,02% 4 25 3 24 

7 
GOLOWOREZ 

QUADROPHENIA  

2 16 3,02% 7 45 2 16 

8 
GOLOWOREZ 
YLVA-LI  

2 14 2,64% 5 31 2 14 

9 
DIDILCOM'S HEN 
NOBLEFIELD 
MHILE GRÁ  

2 13 2,45% 4 22 2 13 

10 
FIELDSTAR 
AZALEA  

3 13 2,45% 11 50 3 13 

11 
MUSSUKAN 
MADEIRA  

2 12 2,26% 0 0 2 12 

12 
GOLOWOREZ 
TEMPTATION  

2 12 2,26% 1 7 2 12 

13 
HURRICANE'S 
NICE BRUNETTE  

2 12 2,26% 1 8 2 12 

14 
DIDILCOM'S HEN 
DORCHADAS 
FÓMHARACHA  

2 12 2,26% 6 38 2 12 

15 
AROSUON 
CARAMIA  

2 11 2,08% 2 12 2 11 

16 
HURRICANE'S 
KISS ME QUICK  

3 11 2,08% 6 38 3 11 

17 
MANDOLIC 
ZEMBALO  

2 11 2,08% 0 0 2 11 

18 

MANDOLIC 

GOLOWOREZ 
STAR  

2 10 1,89% 5 30 3 15 

19 

DIDILCOM'S HEN 

CONQUEROR 
DOMHAN  

2 10 1,89% 0 0 2 10 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_3%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_4%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_5%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_5%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_9%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_10%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_7%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_8%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN50150%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN50150%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11223%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11223%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54675%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54675%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI40978%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI40978%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI40978%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53707%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53707%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40305%2F03
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40305%2F03
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI19795%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI19795%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20131%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20131%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10099%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10099%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10099%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45592%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45592%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN62654%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN62654%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55208%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55208%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45485%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45485%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52247%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52247%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52247%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55817%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55817%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN14824%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN14824%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45409%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45409%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN44743%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN44743%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN44743%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21534%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21534%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21534%2F14
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20 

NOBLEFIELD'S 

DAMN I'M 
DAZZLING  

2 10 1,89% 0 0 2 10 

21 
MANDOLIC 
HULDA 
HUOLETON  

2 10 1,89% 1 8 2 10 

22 

WINDMILL 
WHISPERS 
FIRST CLASS 
TICKET  

1 9 1,70% 0 0 1 9 

23 
MANDOLIC 
SEKUNDA  

2 9 1,70% 0 0 2 9 

24 
KITINKA FIVE 

HAVE FUN  

1 8 1,51% 0 0 1 8 

25 

HURRICANE'S 

IRIS OF 

SEEDLING  

1 8 1,51% 0 0 1 8 

26 
MEIKÄLÄISEN 
SNOW FROST  

1 8 1,51% 0 0 1 8 

27 
PRINCES ARIEL 
FOR FORTUNE-
FAVOURED  

1 8 1,51% 0 0 1 8 

28 
BOGDOGS 
MAMMA MIA  

1 8 1,51% 2 18 1 8 

29 
MANDOLIC 
LAMBADA  

1 8 1,51% 1 6 1 8 

30 
GOLOWOREZ 
YOU DRIVE ME 
CRAZY  

1 8 1,51% 0 0 1 8 

31 
OVERLOOK'S 
AUSTIN AT 
BOGDOGS  

2 7 1,32% 2 12 2 7 

32 

DIDILCOM'S HEN 

RÉIDH CHUN 
CONQUER  

1 7 1,32% 0 0 1 7 

33 

DIDILCOM'S HEN 

NA GLAONNA 
DOMHAN  

1 7 1,32% 0 0 1 7 

34 
MANDOLIC 

VOITONMAKU  

1 7 1,32% 0 0 1 7 

35 
PERIWINKLE'S 
BURNISHED 
BRONZE  

1 7 1,32% 3 8 1 7 

36 
HURRICANE'S 
ROSEHIP  

2 7 1,32% 0 0 2 7 

37 
GOLOWOREZ 
CHING-A-LING-
A-LING  

1 7 1,32% 0 0 1 7 

38 
FIELDSTAR 
SALOME  

3 6 1,13% 3 15 5 10 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI30364%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI30364%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI30364%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51264%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51264%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51264%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43574%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43574%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43574%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43574%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24380%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24380%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI46879%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI46879%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI18338%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI18338%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI18338%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13359%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13359%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI15106%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI15106%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI15106%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI49536%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI49536%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36371%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36371%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20130%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20130%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20130%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16013%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16013%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16013%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21530%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21530%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21530%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21531%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21531%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21531%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13752%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13752%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24135%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24135%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24135%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24899%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24899%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI58503%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI58503%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI58503%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12603%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12603%2F04
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39 

NOBLEFIELD'S 

DAZZLING 
PEARL  

1 6 1,13% 0 0 1 6 

40 
HURRICANE'S 
KISS OF FIRE  

2 6 1,13% 3 19 2 6 

41 
NOBLEFIELD'S 

BURNING LOVE  

1 6 1,13% 1 4 1 6 

42 
ICEMINT MY 
DREAM 

COTTONCANDY  

1 6 1,13% 0 0 1 6 

43 
QUIBBLE'S 
EIRENE  

2 6 1,13% 0 0 2 6 

44 
MANDOLIC 
WELHOTAR  

1 6 1,13% 0 0 1 6 

45 
MANDOLIC 

ILMILIEKKI  

1 6 1,13% 1 4 1 6 

46 
MANDOLIC 
QUADRINA  

1 6 1,13% 1 3 1 6 

47 
MANDOLIC 

LOUNATUULI 

1 5 0,94% 1 8 1 5 

48 
MANDOLIC JET 
SET  

1 5 0,94% 0 0 1 5 

49 
XENION OF 
BLOODLINE  

1 5 0,94% 3 21 1 5 

50 TASMINIA  2 5 0,94% 6 35 2 5 

51 
MEIKÄLÄISEN 

SNOWFLAKE 

1 4 0,75% 0 0 1 4 

52 
ASVINA GET 
PERSONAL 

1 4 0,75% 1 6 1 4 

53 
BOGDOGS HOLD 
ME NOW  

1 4 0,75% 1 0 1 4 

54 
MANDOLIC 
RUSINANTTE  

1 4 0,75% 1 7 1 4 

55 
UPLAND'S THE 
BAR NOTHING  

1 4 0,75% 1 7 1 4 

56 
TALIESIN'S 

SELENE  

1 4 0,75% 0 0 1 4 

57 
ICEMINT GLORY 
N FAME  

1 4 0,75% 0 0 1 4 

58 
MUSSUKAN 

MALESIA  

1 3 0,57% 3 19 1 3 

59 
MANDOLIC XTRA 
PRIMA  

1 3 0,57% 0 0 1 3 

60 
GOLOWOREZ 
THE HEAT IS ON  

1 2 0,38% 1 7 1 2 

61 QUIBBLE'S NYX  1 2 0,38% 3 14 1 2 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI30365%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI30365%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI30365%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN14822%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN14822%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI19744%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI19744%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI31515%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI31515%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI31515%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11088%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11088%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34092%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34092%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22596%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22596%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53327%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53327%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36372%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36372%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN48899%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN48899%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53261%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53261%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33882%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13358%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13358%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20868%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20868%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI36748%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI36748%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53319%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53319%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45550%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45550%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11224%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11224%2F12
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI27494%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI27494%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN62655%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN62655%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI55513%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI55513%2F11
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55207%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55207%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN29143%2F03
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62 
AMANDA IZPOD 

SPIKA  

1 2 0,38% 0 0 1 2 

63 
MANDOLIC 

ELYSEE  

1 1 0,19% 5 21 3 8 

64 
MAXFIELD ENYA 
NOVEMBER 

DREAM  

1 1 0,19% 2 6 1 1 

                     

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN19205%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN19205%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN46929%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN46929%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23313%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23313%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23313%2F06


 
 

 

29 

Eniten käytettyjen narttujen sukulaissuhteet 

 
Pentueita Pentuja Koira Vanhemmat Isovanhemmat 
     

4 8 FIELDSTAR SALOME RHIWLAS SHAMAN RHIWLAS WATEROAK SURVIVOR 

  S. 2002  COVERWELL WITCHE'S BREW OF 
RHIWLAS 

   FIELDSTAR MIRANDA FIELDSTAR JESPER MASERATI 

    PRIMA DONNA OF THE FIELDS 
SOCIETY 

3 13 FIELDSTAR AZALEA FIELDSTAR NOUGAT RHIWLAS SHAMAN 

  S. 2004  FIELDSTAR MIRANDA 

   FIELDSTAR MIMMI BRUN FIELDSTAR BUZZARD 

    CISS ME KATE OF TREBLE'S VOICE 

4 18 MANDOLIC KEHÄKUKKA MAIFIELD LARS LEEVI MANDOLIC AIKAPOIKA 

  S. 2004  MAIFIELD KARDEMUMMA 

   WINTERBOURNE VOODOO WITCH ELGERT SOUL FREE 

    WINTERBOURNE HALLOWEEN 
PUMPKIN 

4 18 HURRICANE'S KISS ME 
QUICK 

HURRICANE'S CHARLIE BROWN HURRICANE'S NICK NOLTE 

  s.2007  HURRICANE'S ROSEBUD 

   FIELDSTAR AZALEA FIELDSTAR NOUGAT 

    FIELDSTAR MIMMI BRUN 

3 21 WOLFSONG APHRODITE SANDSCAPE HIGHLAND LIGHT ARBORFIELD BACK ATCHA 

  s.2008  NAUTICA'S SIREN SONG 

   XENION OF BLOODLINE REMEMBER OF BLOODLINE 

    BITTERBLUE'S BOEM 

3 21 TALIESIN´S FLORALIA WINTERBOURNE GOING DUTCH FIELDSTAR MIO TANBOY 

  s.2011  WINTERBOURNE MADAME 
CAROLINE 

   GOLOWOREZ YLVA-LI CEBEN URFEE 

    GOLOWOREZ QUADROPHENIA 

 

Lähde: Suomen Kenneliitto Koiranet /sukutaulut 

 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat rodun luonteesta sekä käyttötarkoituksesta 
 

Rotumääritelmä hyväksytty FCI 12.52015, SKL-FKK 2.6.2015 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 

Poikkeuksellisen kuuliainen, toimelias, herkkä ja itsenäinen 
 

KÄYTTÖTARKOITUS: 

Ylösajava ja noutava koira. Ihanteellinen metsästettäessä 

vaikeakulkuisessa maastossa. Sopii kumppaniksi mieluummin maaseudulle kuin 

kaupunkiin. 

 

 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S16279%2F2001
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCU2619401U03
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCW4876202W04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCW4876202W04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S37150%2F99
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S12774%2F91
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S36368%2F95
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S36368%2F95
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S16279%2F2001
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S37150%2F99
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S54568%2F94
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S29120%2F99
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN25928%2F97
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN47573%2F95
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=N07867%2F94
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S56615%2F96
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S56615%2F96
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12695%2F99
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF07208%2F92
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF29928%2F93
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45592%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S61543%2F2002
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S20125%2F2001
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S34747%2F2006
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=AKCSR02636905
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=AKCSN92472004
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53261%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SHSB627924
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SHSB606237
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

 

Vihaisuus tai liiallinen arkuus. 

 

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. 
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4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteessa 
 

Fieldspanielien jalostustoimikunta on toteuttanut kaksi terveys-ja käyttäytymiskyselyä. Vuosina 

2012 ja 2017.Vastauksia tuli vuonna 2012 95 ja 2017 94. Kysymyksen asettelu oli molemmissa 

samanlainen. Aiempi kysely toimitettiin vastaajille postitse. Uusin kysely vuonna 2017 toteutettiin 

sähköisesti Google Formsin avulla.  

 

Kysymykset ja vastaukset on luettavissa alla olevasta taulukosta siten, että ensin on vuoden 2012 

vastaukset ja sen jälkeen vuoden 2017 vastaukset. 

 

1.Miten koira yleensä suhtautuu vieraisiin ihmisiin?                   2012          2017 

 

Välinpitämättömästi, antaa koskea, mutta ei osoita kiinnostusta                   19 (30%)  12 (13%) 

Innokkaasti ja ystävällisesti, hakeutuu vieraiden luo oma-aloitteisesti               63 (66%)  82 (87%) 

Aluksi hieman pelokkaasti, mutta tottuu nopeasti ja antaa sen jälkeen koskea  27 (28%)   33 (35%) 

Pelokkaasti, yrittää päästä pakoon                       2 (2%)       2 (2%) 

Epäluuloisesti, haukkuu ja yrittäää päästä kauemmas                      1 (1%)       2 (2%) 

Vihamielisesti, haukkuu ja murisee, jopa näykkii                                           0 (0%)       1 (1%) 

 

2.Miten koira yleensä suhtautuu vieraisiin lapsiin? 

 

Välinpitämättömästi                      10 (11%)   19 (20%) 

Ystävällisesti, rauhallisesti                     45 (47%)   62 (66%) 

Erittäin ystävällisesti, rakastaa lapsia                     31 (33%)   48 (51%) 

Pelokkaasti, yrittää päästä kauemmas                       7 (7%)       7 (7%) 

Epäluuloisesti, ei anna koskea                       6 (6%)       7 (7%) 

Vihamielisesti, haukkuu ja murisee, jopa näykkii                      0 (0%)       1 (1%) 

 

3.Miten koirasi yleensä käyttäytyy sille vieraassa paikassa 

 

Välinpitämättömästi, rauhallisesti                     19 (20%)   26 (28%) 

Uteliaan innookkaasti, tutkii paikat oma-aloitteisesti                    81 (85%)   80 (85%) 

Riehakkaasti, esim.hyppii sohville, kiipeää pöydän reunalle, on levoton 4 (4%)     5 (5%) 

Pelokkaasti, pysyy jaloissa, ei tutki paikkoja, jähmettyy paikalleen pelokkaasti 0 (0%)     0 (0%) 

Aluksi pelokkaasti tai hermostuneesti, mutta tottuu pian ja tarkkailee               10 (11%)    8 (9%) 

sitten ympäristöä uteliaasti     

Jotenkin muuten                        2 (2%)      5 (5%) 

 

4.Miten kuvailisit koirasi tempperamenttia 

 

Vilkas, eloisa                      66 (69%)   65 (69%) 

Ylivilkas, hermostunut                        3 (3%)       2 (2%) 

Rauhallinen                       42 (44%)   61 (65%) 

Flegmaattinen                        3 (3%)       0 (0%) 

Jotain muuta                        4 (4%)     19 (20%) 
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5.Miten koirasi yleensä käyttäytyy kohdatessaan saman sukupuolen vieraita koiria? 

 

Välinpitämättömästi, rauhallisesti, itsevarmasti                    40 (42%)   57 (61%) 

Pelokkaasti, perääntyy, väistää                       4 (4%)       7 (7%) 

Dominoivasti, alistaa, haastaa riitaa                       2 (2%)       3 (3%) 

Sosiaalisesti, leikkii sovussa                     64 (67%)   74 (79%) 

Jotenkin muuten                        4 (4%)     15 (16%) 

 

6.Miten koirasi yleensä suhtautuu pentuihin? 

 

Välinpitämättömästi                      23 (24%)   30 (32%) 

Yrittää alistaa                        1 (1%)       4 (4%) 

Yrittää purra                        0 (0%)       1 (1%) 

Pelkää, perääntyy ja väistää                       3 (3%)       1 (1%) 

Ärtyisästi, kärttyisästi                        2 (2%)       2 (2%) 

Haastaa, leikkii                      62 (65%)   77 (82%) 

Jotenkin muuten                        8 (8%)       9 (10%) 

 

7.Miten koirasi suhtautuu koviin ääniin, laukauksiin, ilotulitukseen ym. 

 

Välinpitämättömästi                      23 (24%)   36 (38%) 

Pelokkaasti, pyrkii pakoon                       5 (5%)       9 (10%) 

Pelästyy, mutta ei voimakkaasti, pysyy toimintakykyisenä                   21 (22%)   21 (22%) 

Reagoi, mutta ei osoita pelon merkkejä ja unohtaa nopeasti                   50 (52%)   61 (65%) 

Jotenkin muuten                      13 (14%)   18 (19%) 

 

8.Miten koirasi yleensä käyttäytyy, jos päästät sen metsässä irti 

 

Pyörii jaloissa, ei irtaudu, kahtakymmentä metriä kauemmas                     4 (4%)      3 (3%) 

 Haistelee ja kiertelee ympärillä, mutta ei poistu näköpiiristä                   26 (27%)  24 (26%) 

 Haistelee ja poistuu näkyvistä joksikin aikaa                     69 (73%)  74 (79%) 

Tekee laajoja kaarroksia ja on poissa näkyvistä pitkiäkin aikoja, mutta            16 (17%)  38 (40%) 

tulee takaisin kutsuttaessa 

 Häviää näkyvistä jopa tunniksi-pariksi                       3 (3%)      2 (2%) 

Viipyy poissa useita tunteja tai enemmän                      0 (0%)      0 (0%) 

 

9.Lähteekö koirasi riistan perään sitä nähdessään (jänis, peura, hirvi)?  

 

Ei lähde perään                        5 (5%)       4 (4%) 

Lähtee perään, mutta ei ajoon                     22 (23%)   24 (26%) 

Lähtee ajoon, mutta palaa heti                     19 (20%)   23 (24%) 

 Lähtee ajoon, mutta palaa, kun riista katoaa näkyvistä                   24 (25%)   45 (48%) 

 Ajaa, katoaa minuuteiksi                      21 (22%)   35 (37%) 

 Ajaa, ei tule takaisin                        3 (3%)       4 (4%) 

 En uskalla pitää koiraani metsässä irti                       2 (2%)       6 (6%) 

 Koirallani ei ole ollut kohtaamista riistan kanssa                    12 (13%)   20 (21%) 
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Jotenkin muuten                        2 (2%)     19 (20%) 

 

10.Miten koirasi yleensä käyttäytyy säikähtäessään jotain eteen tulevaa? 

 

 Pelkää, ei lähesty kohdetta houkuttelusta huolimatta                      1 (1%)       3 (3%) 

 Pelkää ensin, mutta tutustuu kohteeseen omistajan houkutellessa                   25 (26%)   37 (39%) 

Pelästyy, mutta tutustuu kohteeseen oma-aloitteisesti                    49 (62%)   53 (56%) 

Menee itse rohkeasti tutustumaan                     19 (20%)   32 (37%) 

Välinpitämättömästi                        5 (5%)     12 (14%) 

 

11.Miten koirasi yleensä käyttäytyy jäädessään yksin kotiin? 

 

Rauhallisesti, levollisesti                       61 (64%)   67 (71%) 

Hieman levottomasti, ei tykkää olla yksin                    39 (41%)   30 (32%) 

Erittäin levottomasti, ravaa ympäriinsä, inisee ym.                      9 (9%)       6 (6%) 

Erittäin ahdistuneesti, tuhoaa paikkoja, ulvoo/haukkuu                     1 (1%)       0 (0%) 

Jotenkin muuten                         -              13 (14%) 

 

12.Miten koirasi yleensä käyttäytyy, jos jätät sen vieraaseen paikkaan hoitoon? 

 

Rauhallisesti, levollisesti                      37 (39%)   43 (46%) 

Hieman levottomasti                      34 (36%)   56 (59%) 

Erittäin levottomasti                        7 (7%)       4 (4%) 

Koiraani ei voi jättää hoitoon vieraaseen paikkaan                       5 (5%)       2 (2%) 

Ei ole ollut hoidossa                      20 (21%)     2 (2%) 

Jotenkin muuten                        1 (1%)     11 (12%) 
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Yhteenvetona vuoden 2017 kyselystä voidaan todeta: 

 

Fieldspanieli suhtautuu vieraisiin ihmisiin ystävällisesti, esiin tuli ainoastaan yksi vihainen yksilö. 

Fieldspanieli sopeutuu hyvin lapsiperheeseen. Fieldspanielin kanssa on helppoa mennä uusiin 

paikkoihin sen uteliaisuuden ja innokkuuden ansiosta. 

Fieldspanieli on luonteeltaan vilkas ja eloisa mutta toisaalta rauhallinen. 

Vastauksissa tulee esille v.2017, että vastaajat ovat kirjoittaneet ”jotain muuta” kohtaan omia 

näkemyksiään ja tuntojaan koirastaan mikä antaa enemmän tietoa sen käytöksestä. 

Esim. koiran temperamentista kysyttäessä vastauksina on: ”kotona vilkas mutta kylässä 

rauhallinen”, ”rauhallinen mutta puuhaa paljon omia juttujaan”, ”rauhallinen mutta innostuu heti 

kun tehdään asioita yhdessä”, ”ylivilkas mutta ei hermostunut.” 

 

Fieldspanieli tulee yleisesti hyvin toimeen samaa sukupuolta olevien koirien kanssa siinä missä 

vastakkaisen sukupuolenkin kanssa,  

 

Kovat äänet eivät fieldspanielia pääsääntöisesti pelota. Laukauksesta koira innostuu. Ainoastaan 

v.2017 yksi vastaaja koki, että koiran herkkyys ja pelokkuus pienintäkin ääntä kohtaan heikentää 

sen elämänlaatua. 

 

Metsässä fieldspanielin voi päästää irti ja se tulee luokse kutsuttaessa.V.2017 yksi vastaaja ilmoitti, 

että ei voi päästää irti riistarikkaissa metsissä. 

 

Kysyttäessä miten koira käyttäytyy jäädessään yksin, niin kolmannes ilmoitti koiran olevan joko 

hieman levoton tai erittäin levoton.  

Monella koiralla on ”koirakaveri,” joten yksinoloa ei juurikaan ole. 

 

Luonteen vuoksi lopetettuja (käytöshäiriö tai salakavaluus) on ollut 20 vuodessa tilastojen mukaan 

vain kaksi. 

 

4.2.3 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen  

 

Vuonna 2017 tehdyn käyttäytymiskyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että fieldspanieli 

suhtautuu vieraisiin ihmisiin ystävällisesti ja 76% (94 vastausta) jopa innokkaasti. 35% suhtautui 

vieraisiin aluksi hieman pelokkaasti mutta tottui nopeasti ja antoi sen jälkeen koskea. Yhdessä 

vastauksessa suhtautuminen vieraisiin oli vihamielistä. 

Vieraisiin lapsiin suhtautuminen oli samansuuntaista kuten edellä ja vain yksi suhtautui 

vihamielisesti. 

78% suhtautuu toisiin koiriin sosiaalisesti ja leikkii sovussa eli tulee hyvin toimeen toisten koirien 

kanssa. 

Fieldspanielilla on aiemmin esiintynyt eroahdistusta, mutta käyttäytymiskyselyn mukaan se on 

nykyään aika harvinaista. Vain 6% esiintyy huomattavaa levottomuutta jäädessään yksin kotiin. 

71% suhtautuu yksinjäämiseen rauhallisesti ja levollisesti. Monilla omistajilla on kuitenkin useita 

koiria, joten yksinolo on harvinaisempaa. 

 

Fieldspanieleista vajaa puolet jää vieraaseen paikkaan hoitoon rauhallisesti, kun taas hieman 

levottomasti vieraaseen hoitoon suhtautuu runsaat puolet. 94 vastauksesta vain 2 ilmoitti, ettei voi 

jättää koiraa vieraaseen hoitoon. 
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Fieldspanielilla on omistajaansa kiintyvä luonne, joten se vaatii pennusta asti yksinoloharjoitusta, 

jotta mahdollista eroahdistusta voidaan ennaltaehkäistä. 

 

Fieldspanieli ei ole yleisesti paukkuarka. Tämä tulee ilmi kyselynkin tuloksista, sillä vain 9% 

suhtautuu koviin ääniin pelokkaasti. 64% reagoi ääniin, mutta ei osoita pelon merkkejä. 

 

Fieldspanielin astutus sujuu yleensä ongelmitta ja keinosiemennyksiin joudutaan vain harvoin. 

Juoksujen välit vaihtelevat 5-12kk välillä. Nartuilla on hyvä hoivavietti ja yleensä vieroittaminen 

sujuu luonnollisesti pentujen ollessa 5-6 viikkoa vanhoja. 

 

4.2.4 Käyttö-ja koeominaisuudet 

 

 
 

Taipumuskokeet   

Tällä hetkellä parhaana fieldspanielin luonteen mittarina voidaan pitää spanielien taipumuskoetta. 

Kokeen osasuoritukset sosiaalinen käyttäytyminen, tottelevaisuus, haku ja laukaus, jäljestys, 

vesityö sekä yhteistyö ja yleisvaikutelma kertovat koiran potentiaalisten metsästysominaisuuksien 

lisäksi hyvinkin paljon sen luonteesta. Taipumuskokeessa seurataan esim. koiran sosiaalista 

käyttäytymistä ihmisiä ja muita koiria kohtaan, rohkeutta, aloitekykyä, toimeliaisuutta, 

ongelmanratkaisukykyä, yhteistyökykyä ja tottelevaisuutta. Muotovalion arvon saavuttaakseen 

fieldspanielilla on oltava hyväksytty taipumuskoetulos (SPA1) tai palkinto spanielien 

metsästyskokeesta. Taipumuskoe on harvoin fieldspanielille ylitsepääsemätön ongelma, ne ovat 

yleensä reippaita metsässä kulkijoita ja hyviä uimareita, joita huonokulkuisetkaan maastot eivät 

pelota. 
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Spanielien taipumuskoe eli SPA  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

Kokeiden tarkoitus on todeta spanielirotujen käyttöominaisuuksia ja onko koiran luonne ja 

käyttäytyminen spanielirodulle tyypillinen. 

Kokeeseen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:  

 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Koira ei saa osoittaa aggressiivisuutta tai suurta arkuutta ihmisiä tai 

koiria kohtaa. Koiran on mm. annettava vieraan kosketella itseään.  

Tottelevaisuus: Yleistä tottelevaisuutta tarkkaillaan koko kokeen ajan. Koiran on oltava 

ohjaajansa hallinnassa. Koiran on annettava kytkeä itsensä. Haku- ja vesityöskentelyosuudella 

koira on vapaana, ja ohjaajan kutsusta sen on tultava luokse ja annettava kytkeä itsensä.  

Haku ja laukaus: Tarkoituksena on todeta, haluaako koira työskennellä maastossa ja olla 

yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Koira ei saa pelätä siitä n. 25 metrin etäisyydeltä haulikolla 

ammuttua laukausta. Koiran on vainuansa käyttäen etsittävä mahdollista riistaa tai jälkiä 

vähintään 10 m:n etäisyydellä ohjaajastaan vähintään viiden minuutin ajan, samalla kuitenkin 

pitäen yhteyttä ohjaajaansa. Laukauksensieto kokeillaan hakuosuuden yhteydessä. Koira ei saa 

pelätä ammuttua laukausta. Laukaus ammutaan, kun koira etenee ohjaajasta poispäin.  

Jäljestys: Koiran on kytkettynä 6 metrin taluttimeen seurattava vastatapetun tai tuoreena 

pakastetun, täysin sulaneen riistaeläimen tai kanin laahausjälkeä, joka on n. 120 m:n pituinen. 

Laahattu eläin jätetään kaadoksi.  

Vesityö: Koiran on uitava halukkaasti ja noudettava veteen heitetty riistalintu tai riistalintupukki.  

Ohjaaja heittää riistan tai pukin veteen koiran nähden. Koiran on uitava vähintään 5 metriä 

rannasta poispäin ja tuotava riista tai pukki mieluiten kuivalle maalle. Riittävä suoritus kuitenkin 

on, jos ohjaaja voi jalkojaan kastelematta ottaa noudettavan esineen vedestä. Kivien käyttö 

lisähoukuttimena on sallittu. Ruuan, makupalan, toisen koiran tai ihmisen käyttö houkuttimena on 

kielletty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiran ja ohjaajan yhteistyötä seurataan ja arvioidaan koko kokeen 

ajan. 
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Fieldspanieleiden taipumuskoekäynnit ja tulokset vuosina 2007-2017:  

 

SPA 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

SPA1 
18 
tulos
ta 

10 
tulos
ta 

12 
tulos
ta 

15 
tulos
ta 

18 
tulos
ta 

14 
tulos
ta 

11 
tulos
ta 

11 
tulos
ta 

11 
tulos
ta 

5 
tulos
ta 

4 
tulos
ta 

SPA0 
7 
tulos
ta 

6 
tulos
ta 

8 
tulos
ta 

11 
tulos
ta 

10 
tulos
ta 

9 
tulos
ta 

6 
tulos
ta 

10 
tulos
ta 

2 
tulos
ta 

6 
tulos
ta 

2 
tulos
ta 

SPA-     
1 
tulos
ta 

1 
tulos
ta 

1 
tulos
ta 

 
1 
tulos
ta 

  

Yhtee

nsä 

25 

tulos
ta 

16 

tulos
ta 

20 

tulos
ta 

26 

tulos
ta 

29 

tulos
ta 

24 

tulos
ta 

18 

tulos
ta 

21 

tulos
ta 

14 

tulos
ta 

11 

tulos
ta 

6 

tulos
ta 

 

 

Kuten taulukosta on luettavissa, eniten koiria osallistui taipumuskokeisiin vuosina 2013 ja 2017, 

jolloin saatiin 18 hyväksyttyä tulosta. Eniten tuloksia yleensä saatiin vuonna 2013. Vaikka vuosina 

2008 ja vuonna 2011 rekisteröintimäärät olivat huomattavasti suurempia muihin vuosiin verrattuna 

niin taipumuskokeissa ei kuitenkaan käynyt muita vuosia enemmän. Kasvattajien roolia 

taipumuskokeisiin osallistumisessa voitaneen pitää merkityksellisenä. Kasvattajat ovat tärkeässä 

roolissa myydessään pentuja ja kannustaessaan uusia koiranomistajia osallistumaan spanielien 

taipumuskokeisiin. Koetuloksilla on merkitystä rodun käyttötarkoituksen kannalta. Niiden avulla 

voidaan seurata rodunomaisen käyttötarkoituksen pysyvyyttä sekä koirien työskentelyn kannalta 

oikeaa rakennetta. 

 

Fieldspanielia on alkujaan käytetty ylösajavana ja noutavana lintukoirana vaikeakulkuisessakin 

maastossa. Spanieli työskentelee haulikonkantaman päässä ohjaajasta, eikä siis saa poistua hajujen 

houkuttelemanakaan liian kauas. Vaikka suurin osa nykypäivän fieldspanieleista elää lähes 

yksinomaan seurakoirina, on monen eri suvun pentueista yksilöitä aktiivisessa metsästyskäytössä 

tai esim. jäljestysharrastuskoirana. Fieldspanieleilla metsästetään vesi- ja kanalintuja. Sitä voidaan 

käyttää myös jäniksen ja rusakon ylösajoon. Fieldspanieli ei saa pelätä laukausta, ja sen pitää olla 

rohkea ja säilyttää toimintakykynsä yllättävissäkin tilanteissa. Viralliseen spanielien 

metsästyskokeeseen on osallistunut viisi koiraa, joista kolme on palkittu avoimessa luokassa. 

Fieldspanieleita tiedetään käytettävän Suomessakin myös käytännön metsästyksessä, mutta 

tarkempia tietoja määristä ei ole.    

 

Kuuliaisuus, hallittavuus ja koulutettavuus korostuvat entisestään metsästysalueiden pirstoutuessa, 

jolloin pienimmätkin maa-alueet pitäisi voida hyödyntää. Toimelias metsästyskoira jaksaa tehdä 

työtä vielä silloinkin, kun takana on pitkä päivä tyhjiä hakuja ja tuloksetonta työskentelyä. Riittävä 

herkkyys on hyödyksi erilaisia aistihavaintoja vaativassa työssä. Liiallinen herkkyys voi vaikeuttaa 

koulutusta ja haitata työskentelyä, jos koiran vastaanottokyky ylittyy esim. pelkotilojen takia. Kyky 

itsenäiseen työskentelyyn on välttämätön metsästyskoiralle tilanteissa, joissa ihmisen aistit eivät 

riitä antamaan vahvistusta koiran havainnoille, ja sen on osattava itse päättää esim. hajujäljen 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=893&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=894&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=62&Tulos=895&TVuosi=2009&P=0
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paikka. Käyttäytymiskyselyn perusteella fieldspanielin metsästysvietti on tallella ja hallittavuus 

säilyy metsässä kouluttamattomallakin koiralla. 

 

Metsästyskoirien jäljestämiskoe 

MEJÄ-koekäynnit ovat selvästi kasvattaneet suosiotaan. Mejä tarkoittaa metsästyskoirien 

verijälkikoetta. Mejä-kokeen tarkoituksena on selvittää, miten koira kykenee seuraamaan 

haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Mejä-kokeissa on kaksi luokkaa: AVOin ja VOIttaja. 

Avoimeen luokkaan saa osallistua yhdeksän kuukautta täyttänyt koira ilman näyttelytulosta. 

Voittajaluokkaan vaaditaan kaksi 1. palkinnon tulosta (40-50 pistettä) avoimesta luokasta ja sillä 

on oltava tulos virallisesta näyttelystä. Saavuttaakseen FI JVA valionarvon koiran on saavutettava 

voittajaluokasta kolme 1. palkintoa kahdelta eri tuomarilta sekä vähintään palkinto H (hyvä) 

näyttelyistä aikaisintaan 15 kuukauden iässä. 

 

Lähteet: Suomen Kennelliitto Valionarvosäännöt 2013, Mejä Ylituomarit ry.:n sivusto  
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a 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=451&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=452&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=453&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=454&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=455&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=456&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=457&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=458&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=459&TVuosi=2007&P=0
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Lähde: Suomen Kennelliitto-KoiraNet/tulostilastot/Mejä-tulokset 

 

Näyttelyt 

 

Vuosina 2007-2017 näyttelytuloksia saatiin Kennelliiton jalostustietokannan mukaan 3006 kpl. 

Tilastosta voidaan päätellä, että fieldspanieli on säilynyt rakenteeltaan rotumääritelmän mukaisena, 

sillä kaikista tuloksista selvästi yli puolet ovat saaneet näyttelyarvosanan ERI. 

Muutamissa tapauksissa näyttelyarvosana on ollut EVA tai HYL. Voidaan ajatella, että harjoittelun 

puute voisi olla yksi syy, jos koira ei anna esim. tuomarin koskettaa itseään. Tällainen arkuus 

yleensä poistuu iän ja kokemuksen myötä. Muita syitä hylkäämiselle tai sille, ettei koiraa ole voitu 

arvioida, voivat olla koiran ongelmat liikkumisessa, kuten ontuminen. Vihaista fieldspanielia 

näyttelyissä ei ole ollut. Näyttelyissä arvostelun HYL on saanut 13 koiraa viimeisen kymmenen 

vuoden aikana (2007-2017). 

 

 ERI EH H T EVA HYL Yhteensä 

Pentuluokka 7-9 

kk 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 
0 tulosta 

Junioriluokka 

65% 

(575 

tulosta) 

27% 

(235 

tulosta) 

6% (49 

tulosta) 

1% (6 

tulosta) 

1% (9 

tulosta) 

1% (5 

tulosta) 

879 

tulosta 

Nuorten luokka 

64% 

(308 

tulosta) 

29% 

(138 

tulosta) 

5% (25 

tulosta) 

1% (3 

tulosta) 

1% (7 

tulosta) 

1% (3 

tulosta) 

484 

tulosta 

Avoin luokka 

70% 

(477 

tulosta) 

22% 

(153 

tulosta) 

6% (41 

tulosta) 

0% (3 

tulosta) 

1% (4 

tulosta) 

1% (5 

tulosta) 

683 

tulosta 

Käyttöluokka 

66% 

(123 

tulosta) 

26% 

(49 

tulosta) 

6% (12 

tulosta) 

2% (3 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

187 

tulosta 

Valioluokka 

90% 

(538 

tulosta) 

9% (52 

tulosta) 

1% (8 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

598 

tulosta 

Veteraaniluokka 

94% 

(165 

tulosta) 

4% (7 

tulosta) 

1% (2 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

1% (1 

tulosta) 

0% (0 

tulosta) 

175 

tulosta 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=6&Tulos=460&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=JUN&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=NUO&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=AVO&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=K%C3%84Y&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VAL&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VAL&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VAL&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VAL&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VAL&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VAL&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VAL&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLuo=VET&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
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https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=ERI&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=EH&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=H&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=T&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=EVA&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=123&NayLaa=HYL&NayTilVA=2007&NayTilVY=2017&Uusi=1
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=958&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=958&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=958&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=958&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=958&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=958&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=959&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=959&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=959&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=960&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=960&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=960&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2011&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=961&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=963&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2010&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=964&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2009&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=965&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=966&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=966&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=966&TVuosi=2007&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=967&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=967&TVuosi=2008&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=14&Tulos=967&TVuosi=2008&P=0
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Yhtee

nsä 

0 

tulos
ta 

6 

tulos
ta 

4 

tulos
ta 

5 

tulos
ta 

3 

tulos
ta 

2 

tulos
ta 

1 

tulos
ta 

4 

tulos
ta 

4 

tulos
ta 

9 

tulos
ta 

7 

tulos
ta 

 

 

Lähde: Suomen Kennelliitto-KoiraNet/tulostilastot/ 

 

Taulukosta käy ilmi, ettei tottelevaisuuskoe ole ollut fieldspanieliharrastajien suosiossa. Vuonna 

2017 ei saatu yhtään tulosta. 

 

Rally-toko 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

MESH
YV 

           

MES0            

MES-            

VOIHY
V 

3 
tulos
ta 

          

VOI0 
3 
tulos
ta 

          

VOI-            

AVOH
YV 

3 
tulos

ta 

2 
tulos

ta 

         

AVO0  
1 
tulos

ta 

         

AVO-            

ALOHY

V 

4 
tulos
ta 

1 
tulos
ta 

3 
tulos
ta 

        

ALO0            

ALO- 

1 

tulos
ta 

1 

tulos
ta 

         

Yhtee

nsä 

14 

tulos

ta 

5 

tulos

ta 

3 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

0 

tulos

ta 

 

Lähde: Suomen Kennelliitto-KoiraNet/tulostilastot/ 

 

Rally-toko on tehnyt tuloaan myös fieldspanieliharrastajien keskuuteen ja joitakin koiria onkin jo 

nähty kisakentillä.  

 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2360&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2360&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2360&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2361&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2361&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2361&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2362&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2362&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2362&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2362&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2362&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2362&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2363&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2363&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2363&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2364&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2373&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2373&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2373&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2373&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2373&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=130&Tulos=2373&TVuosi=2016&P=0
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Laji on melko uusi ja harrastusmäärä yleisestikin nousussa. Laji on virallistettu Suomessa vuonna 

2014. Rally-toko yhdistää elementtejä tokosta, agilitysta ja koiratanssista. Lajissa tärkeintä on 

koiran ja omistajan iloinen yhteistyö eikä niinkään erittäin tarkka suorittaminen.  

 

Lähde: Rally-toko yhdistyksen kotisivut  

 

Agility 

 

Agility ei myöskään ole ollut harrastajien suuressa suosiossa kisaamisen suhteen. Vuodelta 2017 

tuloksia ei ole. Vuonna 2016 yksi koira on saavuttanut tuloksia lajissa.  

 

Lähde: Suomen Kennelliitto KoiraNet/tulostilastot 

 

Luonnetesti 

 

Luonnetestissä testataan virallisesti koiran luonnetta ja sen kykyä toimia eri tavoin uhkaavissa 

tilanteissa. Se ei ole koe tai kilpailu ja sen lopputulos merkitään pistein. On kuitenkin tärkeää 

perehtyä myös palautelomakkeeseen kirjoitettuihin asioihin koirasta. Pistemäärä ei kerro ns. koko 

totuutta koiran toimintakyvystä.  

 

Testissä käytetään erilaisia välineitä ja tilanteita koiran reagoinnin mittareina. Luonnetestillä 

saadaan tietoa koiran temperamentista, kyvystä keskittyä, hermorakenteesta, taipumuksesta 

aggressioon, luoksepäästävyydestä, kovuudesta tai pehmeydestä sekä laukausten siedosta. 

 

Luonnetestin määritelmän mukaan ihanteellinen käyttökoira on vilkas, asioita nopeasti asioita 

havainnoiva, oleelliseen keskittyvä ja nopeasti muuttuviin ja erilaisiin tilanteisiin sopeutuva. 

Seurakoiralta odotetaan erilaisia asioita kuin harrastuskoiralta. Harrastuskoiran tulee olla 

luonteeltaan vahvempi eli hyvähermoinen, toimintakykyinen ja temperamentiltaan tasapainoinen. 

 

Luonnetestiin voivat osallistua kaikki rekisteröidyt puhdasrotuiset koira ikähaarukassa vähintään 

kaksi ja enintään seitsemän vuotta. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton 

määräysten mukaan. 

 

”Luonne on koiran keskeisin ominaisuus. Hyväluonteinen, kaikin tavoin rodunomainen koira on 

jokaisen kasvattajan tavoite – tai ainakin pitäisi olla. Hyväluonteisen koiran kanssa voi harrastaa, 

tehdä töitä tai muuten vaan elellä ja elämä on mallillaan.” 

 

”Rotuyhdistyksillä on paljon tehtävää luonnetestitulosten arvioinnissa ja luonneprofiilien 

laatimisessa, mutta työ kannattaa, jos halutaan saada tietoa suomalaisen koirapopulaation 

luonnekuvasta ja sen mahdollisista muutoksista.”  

 

Lähde: Suomen Kennelliitto.  

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/luonnetesti 

 

Vuosina 2007-2016 luonnetestissä on saatu seuraavat tulokset: 

 

2010 yksi koira pisteet 83 (tuontikoira) 
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2011 yksi koira pisteet 172 (tuontikoira) 

2014 kolme koiraa pisteillä 0, 95 ja 193. 

 

MH-luonnekuvaus 

 

MH-luonnekuvauksessa kerätään aineiston koiran käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa ja se kuvaa 

sekä yhden koiran luonteenominaisuuksia että rodulla tyypillisiä piirteitä. Rodusta voidaan laatia 

ihanneprofiili MH-luonnekuvauksen perusteella. Koetilanteet on määritelty. Kun rodusta on 

riittävästi tutkittuja koiria, voidaan laatia yhteenvetoja rodulle tyypillisestä luonteesta. 

 

MH-luonnekuvaus sisältää kymmenen testiosiota, joissa kuvataan koiran käyttäytymisreaktioita.  

Luonnekuvauksen aikana tarkastellaan koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, 

saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Jokainen testitilanne aloitetaan kaikille koirille samalla tavoin, myös 

tilanteet, joissa koiraa ärsytetään ja käsitellään ovat kaikille samanlaisia. 

 

MH-luonnekuvaukseen voivat osallistua rekisteröidyt puhdasrotuiset koira, jotka ovat vähintään 18 

kuukautta vanhoja.  

 

Lähde: Suomen Kennelliitto  

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/mh-luonnekuvaus 

 

 

Vuosien 2007-2017 aikana luonnekuvauksen ovat suorittaneet kolme fieldspanielia. 

 

Lähde: Suomen Kennelliitto, Koiranet, tulokset 

 

 

Fieldspanieleille ei ole vielä laadittu ihanneprofiileja kumpaankaan luonnetestiin tai MH-

luonnekuvaukseen. Koiria on käynyt tähän mennessä näissä testeissä vain muutama, joten profiilien 

luomista varten kaivattaisiin lisää tuloksia sekä rotujärjestön, rotuyhdistyksen ja 

jalostustoimikunnan aktivoitumista ja yhteistyötä asiassa.  

 

4.2.5 Yhteenveto käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista  
 

Yleisesti fieldspanieli on sosiaalinen ja ystävällinen sekä ihmisiä että toisia koiria kohtaan. Hyvä 

sosiaalistaminen jo aikaisin pentuvaiheessa on erittäin tärkeää. Kasvattajien on hyvä ottaa tämä, ja 

yleensä he ottavatkin, huomioon pentujen ollessa vielä kasvattajan luona. Kasvattajien tulee 

ohjeistaa pennun ostajia hyvin pennun sosiaalistamisessa, jotta eroahdistuksilta vältytään. 

Yksinolon opettelu vaatii harjoittelua ja omistajilta aktiivista toimintaa asian hyväksi. Kasvattajien 

työn ansiosta vihaista fieldspanielia ei juurikaan nähdä. 

 

Fieldspanielin luonne on rodunomaiseen käyttöön hyvin soveltuva, joka tulee ilmi innokkuutena 

päästessään irti metsässä. Tällaisena sen halutaan säilyvän. Monella fieldspanielilla ei ole 

kuitenkaan mahdollista päästä käyttämään nenäänsä metsästystarkoituksessa, koska 

kaupunkimaisessa ympäristössä se ei ole mahdollista. Nyt kuitenkin on havaittavista innostuksen 

lisääntymistä metsästyskäyttöön erityisesti MEJÄ-harrastuksen kautta. 

 

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/mh-luonnekuvaus
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Suuria ongelmakohtia ei näytä fieldspanielilla olevan. Vain muutama yksilö tekee poikkeuksen. 

Voitaneen todeta, että myös pennunostajat ovat sitoutuneita ja valveutuneita pennunomistajia, joille 

on tärkeää saada fieldspanielistaan rodunomaisesti käyttäytyvä harrastuskoira. 

 

Selvästi aggressiivista tai arkaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.  

 

4.3 Terveys ja lisääntyminen  
 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

 
Suomen Spanieliliitto ry:n kevätkokous hyväksyi v. 1982 fieldspanieli-rodun PEVISA-anomuksen 

lähetettäväksi Suomen Kennelliittoon. Suomen Kennelliitto hyväksyi ohjelman kokouksessaan v. 

1982.  

  

Vuonna 1988 Kennelliitto hyväksyi ohjelmasta uuden version. Kaikille spanieliroduille haluttiin 

samanlainen ohjelma, koska oletettiin ongelmienkin pohjautuvan yhteisiin perintötekijöihin. Monen 

spanielirodun alkutaipaleella ovat vaikuttaneet eri spanielirotujen väliset risteytykset.  

  

Vuonna 1994 Kennelliitto hyväksyi jälleen uuden version PEVISAsta (1.1.1995 alk.). Ohjelmaa 

muutettiin siitä syystä, että nyt haluttiin jokaiselle spanielirodulle rotukohtainen ohjelma, koska 

jalostustoimikunnat olivat todenneet, että spanielirotujen ongelmat eivät olleet samanlaisia. 1995 

hyväksyttyä PEVISA-ohjelmaa anottiin jatkettavaksi kaksi kertaa viiden vuoden välein (31.12.2011 

asti).   Tällä hetkellä voimassa oleva PEVISA hyväksyttiin Suomen Spanieliliiton kokouksessa 

12.3.2011 kahden vuoden ajaksi (v. 2013 loppuun).  

  

Suomen Spanieliliiton kokouksessa 9.3.2013 hyväksyttiin rodulle uusi PEVISA-ohjelma, joka 

rajoittaa lonkkadysplastisten ja silmäsairaiden koirien käyttöä jalostuksessa. Kasvattajat olisivat 

halunneet poissulkea jalostuksesta myös MRD:tä sairastavat koirat. Kennelliiton JTT:n palautteen 

perusteella PEVISA-esitystä kuitenkin muokattiin niin, että MRD-koiraa voi käyttää jalostukseen 

sillä edellytyksellä, että toinen osapuoli on MRD:n suhteen terve.   

 

PEVISA-ohjelmat  

  

1989:   

Ensimmäinen versio: 

Ennen kuin pentue rekisteröidään, sen vanhemmista tulee olla Kennelliiton hyväksymät 

lonkkalausunnot ja vanhempien tulee olla silmätarkastettu PRA:n ja HC:n varalta. 

Lonkkakuvausikä on vähintään 18 kk. Silmätarkastuslausunto ei synnytyshetkellä saa olla 12 kk 

vanhempi. Tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.  

  

1997:  

Silmätarkastuslausunnon voimassaolo oli välillä 22kk josta se muuttui 24 kk:een vuonna 2002.  

Vuonna 2002 lonkkakuvaustuloksen alaikäraja muuttui 12 kk:ksi.  
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2002:  

Ennen pentueen rekisteröintiä vanhemmat on lonkkakuvattava, alaikäraja kuvaukselle on 12 kk. 

Vanhemmilla on oltava myös silmätutkimustulos ennen pentueen rekisteröintiä. Tutkimustulos ei 

saa olla 24 kk vanhempi. Tutkimustulokset eivät vaikuta rekisteröintiin.  

  

2014:  

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva 

silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.  

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C. PRA:ta, perinnöllistä kaihia, GRD:ta, TRD:ta tai 

PHTVL/PHPVsairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on 

todettu MRD tai PHTVL/PHPV aste 1, se voidaan parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen 

koiran kanssa. 

 

2017: 

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva 

silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.  

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C. PRA:ta, perinnöllistä kaihia, GRD:ta, TRD:ta tai 

PHTVL/PHPVsairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on 

todettu MRD tai PHTVL/PHPV aste 1, se voidaan parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen 

koiran kanssa. 

 

Tilastoja silmätutkituista koirista vuosilta 2006-2016 

  
Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 

2006 26 15 58% 9 60% 

2007 32 18 56% 13 72% 

2008 60 27 45% 17 63% 

2009 32 24 75% 13 54% 

2010 45 30 67% 19 63% 

2011 73 44 60% 33 75% 

2012 49 37 76% 25 68% 

2013 34 26 76% 19 73% 

2014 57 36 63% 24 67% 

2015 67 35 52% 31 89% 

2016 70 29 41% 26 90% 

 

 

Vuonna 2017 syntyneitä koiria ei ollut vielä JTO:n päivitysajankohtana 18.2.2018 tutkittu, koska 

koirat ovat alle vuotiaita. 

 

 

Lähde: Suomen Kennelliitto-KoiraNet/tutkimustulokset /silmätutkimukset 
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Poikkeavat silmätutkimustulokset vuosina 2006-2016: 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MRD 1   1 2 1  2 1 2 4 7 4 2 5 2 1 1 1 

GRD    1           1  2   

määritt 
.ylim.karvoja 

      1  1 1          

distichiasis           1 1 4 4 7 5 2 1 2 

ekt.cilia               1     
puutt.kyynelk. 
aukko 

            1 1 2  4   

entropion         1     1      

ektropion       1  1 1 1 3 1 1 2     
makroblepharon            2 2 1 6 1 4 2  

kortik.katarakta           2  1  1     
kort.katarakta 
epäilyttävä 

        1 1 1         

linssiluksaatio 
epäilyttävä 

          1         

PHTVL/PHPV 
dg, avoin 

          1         

PHTVL/PHPV, 
aste1 

          1  1 1 1     

PPM dg avoin           1         
näköhermon 
coloboma 

               1    

 

Lähde: Suomen Kennelliitto-KoiraNet/tutkimustulokset /silmätutkimukset 

 

Taulukosta käy ilmi, että silmämuutoksista RD, distichiasis ja makroblepharion ovat selvästi 

lisääntyneet. Tähän vaikuttavat asiat oletettavasti ovat ne, että tutkittavia on ollut enemmän ja 

diagnostiikka on varmasti myös tarkentunut, joten sairaudet havaitaan tarkemmin. 

Kasvattajien on hyvä sisäistää se, että toinen jalostukseen käytettävä koira on löydöksistä vapaa. 

Uutena löydöksenä on diagnostisoitu coloboma, jossa iris eli värikalvo kehittyy sikiökaudella 

puutteellisesti. 

 

 

Taulukossa esiintyvien silmäsairauksien kuvaus ja sairauksien merkitys 

jalostuksessa 

 
Ylimääräiset ripset 

Ylimääräisten ripsien (distichiasis ja ektooppinen cilia) karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen 

vieressä. Distichiasiksessa, joka on näistä lievempi, karva kasvaa ulos luomen vapaasta reunasta. 

Oireet riippuvat karvan paksuudesta ja kasvusuunnasta. Ohuet, ulospäin suuntautuvat karvat 

aiheuttavat tuskin lainkaan oireita, paksummat ja silmän pintaan osuvat karvat sitä vastoin voivat 

aiheuttaa eriasteisia ärsytysoireita: lievää vuotamista ja räpyttelyä tai voimakkaampia kipuoireita ja 

jopa sarveiskalvovaurioita. Ripsiä voi irrota ja kasvaa takaisin karvan vaihtumisen yhteydessä.  
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Ektooppinen cilia kasvaa luomen sisäpinnan sidekalvon läpi ja aiheuttaa lähes aina voimakkaat 

kipuoireet (siristys, hankaaminen ja vetistys) ja sarveiskalvovaurioita. 

Hoitona on tarvittaessa ripsien nyppiminen (ripset kasvavat takaisin) tai karvatuppien tuhoaminen 

joko polttamalla tai jäädyttämällä (distichiasis) tai ripsen ja karvatupen poistaminen kirurgisesti 

(ektooppinen cilia). Ylimääräisten ripsien merkitys koiralle on usein melko vähäinen, jolloin koiria 

voi perustellusta syystä käyttää jalostukseen, mutta mieluiten terveen kumppanin kanssa. Vakavia 

tapauksia (ektooppinen cilia ja selkeitä oireita aiheuttavat distichiat) ei kuitenkaan pidä käyttää 

jalostukseen. 

Luomien virheasennot 

Luomien virheasennot ovat melko tavallisia tietyillä koiraroduilla. Luomien sisään- ja 

uloskiertymät, liian suuret luomiraot sekä naaman ja luomien karvojen osuminen silmiin johtuu 

yleensä pään rakenteiden muodoista. Lyhyt kuono, matala silmäkuoppa, pitkä kapea kuono, syvä 

silmäkuoppa suhteessa liian suureen tai liian pieneen silmämunaan sekä naaman alueen ihon liian 

runsas karvoitus tai poimuisuus altistavat silmän eriasteisille vaurioille. Seuraavassa esitellään 

tavallisimmat luomen virheasennot. 

Entropion eli luomen sisäänkiertymä 

Entropion on tavallisimmin alaluomessa esiintyvä virheasento, jolloin luomi kiertyy sisäänpäin 

aiheuttaen silmän pinnan ärtymistä luomen karvojen / ihon osuessa silmän pintaan. Tyypillinen oire 

on silmän kyynelehtiminen roskan tunteen takia. Lyhytkuonoisilla koiraroduilla entropion esiintyy 

tavallisimmin nenänpuoleisessa alaluomessa, jolloin myös alaluomen kyynelkanavan aukko kiertyy 

liiaksi sisään, eikä siten viemäröi kyyneliä normaalisti. Tämä lisää kyynelehtimistä. Isommilla 

koiraroduilla entropion voi liittyä liian suureen luomirakoon (makroblepharon), jolloin alaluomi 

rullaa sisäänpäin tyypillisesti korvanpuoleisesta osasta. Lisäksi pään ihon runsas poimuisuus 

aiheuttaa luomien sisäänkiertymää. 

Pahimmillaan kiertymä aiheuttaa silmän sarveiskalvon haavautumista ja siten voimakasta 

kipua. Oireina ovat tällöin kyynelehtimisen lisäksi silmän punoitus ja siristely. Lievimmillään 

entropion ei aiheuta näkyviä oireita. Pidempään jatkuva sarveiskalvon ärsytystila johtaa 

sarveiskalvon nenänpuoleisen kulman pigmentoitumiseen (pigmentary keratitis), jota esiintyy 

erityisesti lyhytkuonoisilla kääpiörotuisilla koirilla. 

Ektropion / makroblepharon  

Luomen uloskiertymä (ektropion) ja liian suuri luomirako (makroblepharon) ovat melko tavallisia 

löydöksiä erityisesti suurilla koiraroduilla. Pahimmillaan luomiraot ovat niin suuret, että ala- ja 

yläluomi ovat keskeltä uloskiertyvät ja reunoilta sisäänkiertyvät. Tällöin luomien rakenne 

muistuttaa timanttia ja siitä käytetäänkin diamond eye -nimitystä. 

Pään suuri koko, ”numeroa liian suuri iho”, isohko silmäkuoppa ja siihen suhteessa liian pieni 

silmämuna aiheuttavat epäsuhdan, jolloin silmäluomen reunat eivät enää asetu sievästi silmää 

vasten, eivätkä siten toimi normaalisti. Nenänpuoleinen kulma voi olla poikkeuksellisen avoin 

pitkäkuonoisilla koiraroduilla, jolloin siihen kertyy runsaasti eritteitä. Esiin pilkottavien luomien 

sisäpintojen ja silmämunan sidekalvot ovat alttiita vedolle, pölylle ja UV säteilylle ja toistuvat 

sidekalvon tulehdukset ovat tyypillisiä. Kyynelen levittyminen voi olla puutteellista ja siten 

sarveiskalvojen pinnat voivat ahavoitua ja tulehtua. Vanhemmiten ihon elastisuuden muuttuessa 
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luomet alkavat roikkua usein entistä pahemmin. Tavallisimmin alaluomi on osin irti silmän pinnasta 

ja uloskiertävä (ektropion), mutta myös yläluomi voi alkaa roikkua silmän päällä, aiheuttaen 

ongelmia näkökyvylle. 

Makroblepharonia voi esiintyä myös kääpiöroduilla. Näillä roduilla on usein suhteessa liian matala 

silmäkuoppa ja liian suuri silmämuna. Tällaisella potilaalla ilme on lepotilassakin ”pelästynyt tai 

mulkoileva” johtuen valkean kovakalvon (”valkuaisen”) näkymisestä kauttaaltaan silmän reunoilla. 

Luomien sulkeminen voi olla puutteellista ja sarveiskalvon vauriot tyypillisiä. Pahimmillaan liian 

suuret luomiraot yhdessä matalan silmäkuopan ja liian suuren silmämunan kanssa altistavat silmän 

ulospullahdukselle (proptosis) tappelun / kolarin yhteydessä. 

Samoin kuin entropion / trichiasis -koiria, lieviä ektropion / makroblepharon -diagnoosin saaneita 

koiria voi käyttää jalostukseen, mutta parituskumppaniksi on valittava em. vaivan suhteen terve 

yksilö. Vakavia tapauksia ei pidä käyttää jalostukseen lainkaan 

Harmaakaihi eli katarakta 

Perinnöllinen harmaakaihi (ent. hereditäärinen katarakta, HC) samentaa silmän linssin osittain tai 

kokonaan. Useimpien muotojen periytymismallia ei vielä tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee 

suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien 

samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran 

näkökykyyn. Edennyt kaihi aiheuttaa silmän sisäistä suonikalvontulehdusta ja siten voi aiheuttaa 

kipua. 

Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän 

ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta on 

sokeritautiin liittyvä, usein hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä diabeettinen katarakta. 

Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä 

toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi (ei luokitella kaihiksi) on normaaliin ikääntymiseen 

liittyvä muutos, jossa linssin ydin tiivistyessään muuttuu ’opaalinharmaaksi'. Muutoksella ei ole 

merkittävää vaikutusta näkökykyyn. 

Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatiomentelmällä. 

Perinnöllinen kaihi -diagnoosin saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Poikkeuksena ovat 

perinnölliseksi todetut ja oletetut muut vähämerkitykselliset linssin kaihimuutokset (mm. 

sileäkarvaisen noutajan etu Y-sauman pistemäiset kaihimuutokset), joita saa käyttää jalostukseen 

terveen kumppanin kanssa 

PHTVL/PHPV 

PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary 

vitreous) tarkoittaa linssiä ympäröivän verisuonituksen ja/tai alkulasiaisen liiallista kasvua 

sikiönkehityksen alussa ja vajavaista surkastumista syntymän aikoihin/sen jälkeen. Seurauksena on 

eriasteisia samentumia linssin takana sekä mahdollisesti myös linssin epämuotoisuutta. 

Muutokset on jaettu kuuteen vakavuusasteeseen, joista lievin (aste 1) on onneksi yleisin. Siinä 

linssin takapinnalla on pieniä pistemäisiä (ei paljain silmin nähtäviä) pigmenttipisteitä / 

sidekudosplakkeja, joista ei koiralle ole haittaa. Vakavammissa muodoissa (2-6) sidekudosplakki on 
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laajempi (aste 2) ja siihen voi liittyä aktiivista verisuonitusta (aste 3) sekä linssin epämuotoisuutta 

(asteet 4-6). Vakavampiin asteisiin saattaa liittyä toissijaisia kaihimuutoksia ja nämä yhdessä voivat 

aiheuttaa merkittävää näköhaittaa ja silmän tulehdusta ja kipua. 

Sairaus on selkeästi perinnöllinen dobermannilla ja staffordshirenbullterrierillä, joilla se yleensä 

ilmenee molemmissa silmissä. 

Koiria joilla on 1. asteen muutoksia, voidaan käyttää jalostukseen, mutta kumppanilla ei pidä olla 

samaa diagnoosia. Vakavampia muotoja (aste 2-6) ei pidä käyttää jalostukseen. 

Verkkokalvon kehityshäiriö (RD) 

Verkkokalvon kehityshäiriö (retinal dysplasia, RD) jaetaan kolmeen muotoon. Lievimmässä, 

multifokaalissa RD:ssä (mRD) muutokset ovat pieniä, yksittäisiä tai lukuisia poimuja 

verkkokalvolla. Muutokset pysyvät yleensä ennallaan ja niiden merkitys koiralle on hyvin vähäinen. 

mRD -koiria voi käyttää jalostukseen terveen kumppanin kanssa. 

Geograafisessa RD:ssä (gRD) muutos on laajempi ja yleensä melko keskellä silmänpohjaa, jolloin 

sillä voi olla vaikutusta näkökykyyn. Muutokseen liittyy myös paikallista verkkokalvon 

ohentumista ja joskus myös irtaumaa. gRD -koiria ei pidä käyttää jalostukseen. 

Vakavin muoto (ns. totaali RD, tRD) on onneksi harvinaisin. Siinä verkkokalvon kehitys on jäänyt 

merkittävästi kesken eikä se ole kiinnittynyt normaaliin paikkaansa. Silmä on sokea ja siinä on 

usein muitakin kehityshäiriöitä. tRD -koiria ei pidä käyttää jalostukseen. 

Eri muodoilla (mRD, gRD ja tRD) ei toistaiseksi ole todistettu olevan geneettistä yhteyttä. 

Lähde: Suomen Kennelliitto, koirien perinnölliset silmäsairaudet 

Lonkkaniveldysplasia:  

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin 

luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. 

Lonkat ovat syntymähetkellä makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun 

ensimmäisten elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään 

kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi 

kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden 

iässä lantion luutuminen on täydellistä ja lonkkaniveletkin stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa 

tässä iässä.  

  

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja 

tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä 

syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli 

siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene). 

Periytymisaste vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympäristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön 

ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin olevan yhteydessä 

lonkkavikaan. Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. 

Tämä pätee myös toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin 

tai on lievempää. Myös liian raju liikunta kasvuaikana voi pahentaa muutoksia.  
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Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja 

jättiroduilla. Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden 

aiheuttamasta nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. 

Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille 

muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset 

koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen 

ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja 

naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin 

tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä. Oireilu laitetaan 

usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. 

Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan 

aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten 

voimistumiseen.  

  

Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen 

merkitys. Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. 

Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston 

koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja 

nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa.  

  

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen 

yksilöiden karsimiseen jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. 

Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista. 

Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan 

huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien 

ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että 

kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria.  

 

Lähde: ELL Anu Lappalainen  

  

Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian 

arvosteluasteikkoa: 

  

A 

ei muutoksia  

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon 

kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on 

tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena). 

  

B 

lähes normaali / 

rajatapaus 

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja Norbergin 

asteikko vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti 

lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat 

yhdenmukaiset. 

  

C 

lievä 

Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on 

noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. 

Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-
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, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa. 

  

D 

kohtalainen 

(keskivaikea) 

Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. 

Norbergin asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). Lonkkamaljakon 

kraniolateraalireuna 

tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä. 

  

E 

vaikea 

Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, 

Nordbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan 

tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut 

nivelrikkomuutokset. 

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava 

huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko. 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

2007 32 11 4 2 2 0 19 

2008 60 9 7 8 5 0 29 

2009 32 8 5 4 2 0 19 

2010 45 10 8 5 3 0 26 

2011 73 14 10 15 3 2 44 

2012 49 20 11 4 1 0 36 

2013 34 12 11 1 1 0 25 

2014 57 17 14 6 1 0 38 

2015 67 16 7 4 1 1 29 

2016 70 5 6 7 2 0 20 

2017 54 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 573 122 83 56 21 3 285 

 

Vuosi Tutkittu A B C D E 

2007 59% 58% 21% 11% 11% 0% 

2008 48% 31% 24% 28% 17% 0% 

2009 59% 42% 26% 21% 11% 0% 

2010 58% 38% 31% 19% 12% 0% 

2011 60% 32% 23% 34% 7% 5% 

2012 73% 56% 31% 11% 3% 0% 

2013 74% 48% 44% 4% 4% 0% 

2014 67% 45% 37% 16% 3% 0% 

2015 43% 55% 24% 14% 3% 3% 

2016 29% 25% 30% 35% 10% 0% 
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2017 0%      

Yhteensä 50% 43% 29% 20% 7% 1% 

 

Lähde: Suomen Kennelliitto-KoiraNet/Jalostustilastot /tutkimustulokset/ lonkkatutkimukset  

Lonkkakuvaustilastoista voidaan huomata, että lonkkakuvattujen koirien prosenttiosuus on noussut. 

Voidaan ajatella, että kasvattajat motivoivat uusien koirien omistajia käymään tutkimuksissa, mikä 

auttaa osaltaan jokaista kasvattajaa jalostustyössä. Pennun ostajien on myös hyvä olla tiedostavia 

pennun kasvattajan valintavaiheessa ja perehtyä valitun kasvattajan aiempiin kasvattien 

terveystuloksiin sekä siihen, jos terveystuloksia ei ole. On hyvä kysyä kasvattajalta suoraan, miksi 

tuloksia ei ole, jos niitä ei ole. Lopullinen vastuu koiran terveystutkimusten teettämisestä on 

kuitenkin koiran omistajalla, mutta kasvattajan rooli motivaattorina ja kannustajana on tärkeä.  

Suomen Kennelliitto suosittaa, että koira kuvataan vasta n. 1,5 vuoden iässä. Alaikäraja virallisille 

terveystutkimuksille on kuitenkin 12 kk.  

Rodun PEVISA-ohjelmassa on lonkkien osalta rajoitus, ettei D- ja E-lonkkaista koiraa saa käyttää 

jalostuksessa. 

 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  

 

Jalostustoimikunta lähetti kyselyn vuonna 2006 noin 127 fieldspanielin omistajalle koirien 

terveydestä ja erilaisista sairauksista. Vastaukset saatiin 75 koirasta, niiden perusteella rodussa ei 

vaikuttanut olevan vakavia terveysongelmia. Tavallisia korva-, silmä- ja suolistotulehduksia 

esiintyy silloin tällöin, vastauksissa ei tullut esille mitään merkittäviä perinnöllisiksi luokiteltavia 

sairauksia. 

 

Terveys- ja käyttäytymiskysely uusittiin syksyllä 2012. Tällöin vastauksia saatiin 95 koirasta. 

Varsin monenlaisia terveysongelmia tuli esille, mutta valtaosa on yksittäisiä tapauksia. Useampia 

mainintoja tuli korva- ja silmätulehduksista, allergioista, epilepsiasta, rasvapateista, nisäkasvaimista 

sekä hyvän- ja pahanlaatuisista kasvaimista 

 

Vuonna 2017 tehtiin jälleen terveyskysely, jolloin kysymyksenasettelu oli sama kuin vuonna 2012. 

Vastauksista käy ilmi, että allergiaa/yliherkkyyttä esiintyy n. 10%. Monessa vastauksessa todetaan, 

ettei koiraa kuitenkaan ole testattu vaan omistaja itse epäilee yliherkkyyttä jollekin ruualle. 

Toistuvia silmätulehduksia oli 4 %:lla. 

Toistuvia korvatulehduksia todettiin 13%:lla. 

Vastauksista ilmeni, että sisäelinsairauksia, kuten virtsatietulehduksia, suolistotulehduksia, 

anaalirauhastulehduksia, ilmeni muutamilla. Maksaongelmia esiintyi parilla koiralla. 

Rasvapatteja esiintyi 15 %:lla, nisäkasvaimia 10%:lla. Yksi omistaja ilmoitti koiran sairastavan 

kilpirauhasen vajaatoimintaa. 

Alla vielä lueteltuna terveyskyselyn vastaukset (yhteensä 94 vastausta): 

 

Nivelet ja luusto 

 

6 kpl lonkkanivelen dysplasia 

1 kpl spondyloosi (selkänikamien yhteenluutuminen) 

1kpl häntämutka 
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Muuta: kyynär-ja värttinäluu kasvaneet eri mittaisiksi 

 

 

Hampaat ja purenta 

 
Yli 90% ilmoitti koiralla olevan normaali leikkaava purenta. 

Yhdellä ilmeni hammaspuutoksia. 

Neljällä ilmeni ylimääräisiä hampaita. 

 

 

Onko koirallasi hyvä turkki 

  
 

78% ilmoitti että koiralla on hyvänlaatuinen turkki. 

 

Harvoilla: 

-liian pehmeä ja ohut (2) 

-vähän kuiva ja kihara 

-ylipaksu, karheahko, höttöinen, koneella ajettava koko koira 

-osittain kuiva  

-kuiva ja villava 

-kuiva turkki 

-osittain hyvä, osittain varsinkin kyljissä höttöinen, ohut 

-ohut ja lyhyt karvoitus 

-ohut, villava 

-paikoin kuiva, "haituvainen" 

-pehmeä, helposti takkuuntuva 

-ohut, paistaa läpi, kuiva 
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-ohut, kuiva 

-ohut, villava turkki kyljissä 

-ajoittain kuiva ja villava, ruokavalion muutoksilla palannut normaaliksi 

-vaalea jokseenkin villava 

-aika vähän turkkia 

-vähän villava 

-kuiva ja hauras selästä ja kyljistä.  

-hieman villainen, vaalea 

 

Iho 

 

9 kpl ilmoitti koiran kärsivän kuivasta ihosta 

10 kpl oli ollut hotspot 

 

 

Allergiat 

 

 
Silmät 

 

6 kpl luomien asentovirheitä 

4 kpl toistuvia tulehduksia 

 

 

Korvat 

Toistuvia korvatulehduksia 
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Kynnet 

Vain yksi ilmoitti helposti murenevista kynsistä 

 

 

 

Sisäeritys ja hermosto 

 

4 kpl maksasairaus 

1 kpl munuaissairaus 

2 kpl sydänsairaus 

3 kpl suolistosairaus 

1 kpl kilpirauhanen 

7 kpl virtsatiesairaus 

10 kpl anaalirauhasongelmia 

1 kpl epileptisiä tai sen tyyppisiä kohtauksia 

 

Muuta 

 

1 kpl yliherkkyys lääkkeelle 

1 kpl rokotusreaktio 

 

Ei yhtään anestesiaan liittyvää ongelmaa. 

Ei yhtään vatsalaukunkiertymää. 

 

Kasvainsairaudet yms. 

 

14 kpl rasvapatteja 

9 kpl nisäkasvaimia 

Muita kasvaimia: 

- hännän päässä patti 

 

 

Autoimmuunisairaudet 

 

2 kpl muu autoimmuunisairaus (atopia ja kilpirauhasen vajaatoiminta) 
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Valeraskaus 

14 kpl valeraskaus 

4 kpl esiintyi märkäkohtua, joissa hoitona oli ollut leikkaus ja sterilointi. Yhdellä kohtu tyhjennetty. 

 

kohtu poistettu märkäkohdun vuoksi 

 

 
Uros 

 

1 kpl piilokives 

4 kpl kastroitu: iät jolloin kastroitu 4kk, 2v.,5v4kk,2v.3kk 

 

Kilpirauhasen vajaatoiminta 

Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) johtuu liian alhaisesta kiertävien kilpirauhashormonien 

määrästä. Kilpirauhasen vajaatoiminta on koiran yleisin sisäerityssairaus. Sairauden esiintyvyys on 

keskimäärin 0,2 – 0,4 % kaikista koirista, mutta joissakin roduissa esiintyminen on huomattavasti 

yleisempää. 

Kilpirauhasen vajaatoiminnan taustalla on tavallisimmin immunologinen kilpirauhasen 

tulehdusreaktio, lymfosytaarinen tyreoidiitti. Kilpirauhasen vajaatoiminta on autoimmuunisairaus, 

jolla on geneettistä taustaa. Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää 

jalostukseen. 

Kilpirauhasen vajaatoimintaa poteva koira on tyypillisesti kooltaan keskikokoinen tai suuri ja 

iältään keski-ikäinen (4-11 -vuotias). Kliiniset oireet kehittyvät, kun noin 75 % 

kilpirauhaskudoksesta on tuhoutunut, joten sairaus on voinut olla olemassa kuukausia tai vuosia 

ennen oireiden puhkeamista. Riskirotujen yksilöt voivat sairastua muita nuorempina, mutta 

vajaatoiminta on harvinainen alle kahden vuoden ikäisillä koirilla. 

Kilpirauhashormonia tarvitaan kaikkialla elimistössä aineenvaihdunnan ylläpitämiseen. Siksi 

vajaatoiminnan oireet ovat moninaiset. Aineenvaihdunnan hidastumiseen liittyvät oireet, kuten 

uneliaisuus, lihavuus ja liikunnan siedon aleneminen, ovat yleisimmät. Lähes yhtä paljon esiintyy 

iho-oireita, kuten karvapeitteen ohenemista, kaljuutta ja huonokuntoisuutta sekä ihon tummumista, 

seborreaa ja pinnallisia ihotulehduksia. Edellä mainittuja harvemmin esiintyy hermostollisia, 

silmiin, sydämen toimintaan, käyttäytymiseen, lisääntymiseen tai ruuansulatuskanavan toimintaan 

liittyviä oireita. 
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Kilpirauhasen toiminnan mittaamiseen on käytössä useita eri testejä, joista tavallisimmin käytetään 

T4 ja TSH määrityksiä. Jos tulos on ristiriitainen, uusintatutkimus suoritetaan 4-8 viikon kuluttua 

tai määritetään vapaa-T4 pitoisuus. Lymfosytäärista tyreoidiittia epäiltäessä voidaan mitata 

tyreoglobuliinivasta-aineiden määrä (TGA). Negatiivinen tulos ei kuitenkaan sulje pois 

autoimmuunityypin sairautta. Hoitona käytetään elinikäistä levotyroksiinikorvaushoitoa. 

ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema 

Piilokiveksisyys  

Piilokiveksisyys on autosomaalinen resessiivinen sairaus, joten myös narttu voi periyttää tätä 

ominaisuutta.  Rodussa esiintyy jonkin verran sekä tois- että molemminpuolista piilokiveksisyyttä. 

Vika ei ole yleinen.  

Epilepsia 

 

Koiran epilepsia  
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran 

yleisin neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, 

motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. 

Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan 

yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, 

esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi 

kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. 

Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten 

riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun 

rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta.  

  

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen 

epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut 

sairaudet kuin epilepsia. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi 

koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää 

syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä 

koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys 

ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, kohtauksia 

lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan.  

 

Eläinlääkäri Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän 

eläinlääkäriasema 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.h

tm  

  

Ennen vuotta 2017 toimineen jalostustoimikunnan tietoon oli tullut Suomessa kasvatetuilla 

fieldspanieleilla yhteensä 10 kpl epilepsiatapauksia. Näiden lisäksi kaksi tapausta oli todettu 

Ruotsista tuoduilla koirilla. Edellisen JTO:n päivityksen aikaan tapauksia oli tiedossa neljä 

kappaletta, joten edellisen jalostustoimikunnan kaudella ennen vuotta 2017 oli tullut tietoon kuusi 

uutta tapausta. Kaikki koirat ovat olleet diagnoosihetkellä muutaman vuoden ikäisiä tai jo 

iäkkäitä, ja ainakin kahdella iäkkäällä koiralla taustalla on epäilty olevan aivokasvain.  

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
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Neljän sairastuneen koiran isänä on Ruotsin tuontiuros, jolla itselläänkin on puhjennut 

epileptistyyppinen oireilu myöhemmällä iällä. Kyseistä tuontikoiraa oli valitettavasti käytetty 

jalostukseen paljon, sillä on jälkeläisiä 34 kpl, ja toisenkin polven jälkeläisiä 51 kpl.  

 

Epilepsiatapaukset olivat tulleet ilmi vasta, kun kaikki k.o. uroksen jälkeläiset olivat jo syntyneet. 

Myös yhdellä Ruotsin tuontinartulla (joka itse on terve) on kolme epilepsiaan sairastunutta 

jälkeläistä (kaksi samassa pentueessa, pentueen isänä em. Ruotsin tuontiuros). Kyseisellä nartulla 

on myös paljon jälkeläisiä: 16 pentua ja 30 kpl toisen polven jälkeläistä. Kahdella muulla 

sairastuneella koiralla on jälkeläisiä (toisella 5 kpl, ei-toisen polven jälkeläisiä ja toisella 16 kpl, 

30 toisen polven jälkeläistä). Jalostustoimikunnan tietoon ei ollut tullut epilepsiatapauksia 

minkään em. koiran toisen polven jälkeläisissä. Tällä hetkellä ei pystytä luonnollisestikaan 

varmuudella sanomaan, ovatko todetut epilepsiatapaukset periytyvää muotoa.  

 

Jalostustoimikunta tiedotti fieldspanieliharrastajia tilanteesta saatuaan tiedot epilepsiasta ja 

kannusti koirien omistajia antamaan näytteitä Hannes Lohen geenitutkimukseen. Epilepsian 

geenitestin kehittäminen tulee kuitenkin todennäköisimmin viemään vielä kauan aikaa, joten ainoa 

konkreettinen keino epilepsian ehkäisyssä on poissulkea sairaat koirat ja niiden lähisukulaiset pois 

jalostuksesta.  

 

Nisäkasvaimet  
Nisäkasvaimet ovat rodulla melko yleisiä. Vuonna 2017 toteutetun terveyskyselyn mukaan näitä 

on ollut 11 koiralla. Karkeasti arvioiden n. 1/3:lla fieldspanielinartuista esiintyy nisäkasvaimia. 

Kasvaimet voivat olla pieniä, usein takimmaisissa nisissä olevia, eivätkä ne kehity vuosien 

kuluessa suuremmiksi. Pienten kasvaimien lisäksi esiintyy kasvaimia, jotka kasvavat 

hallitsemattomasti, jos niitä ei leikata. Jos halutaan sterilisaation avulla vähentää 

hormonaalisriippuvaisten nisäkasvainten esiintymistä, olisi narttu steriloitava viimeistään ennen 

2 vuoden ikää. Tätä myöhemmin suoritetulla sterilaatiolla ei enää saavuteta vähentävää 

vaikutusta. Syytä nisäkasvaimiin ei tiedetä, sairaus ei esiinny tietyissä suvuissa.  

 

Ranteiden taipuminen  
Ranteiden taipuminen on ollut fieldspanieleiden ikävimpiä, perinnöllisiä vikoja jo siitä alkaen, kun 

ensimmäiset rodun edustajat tulivat Suomeen. Aiemmin kasvattajat kehottivat antamaan pennulle 

liitujauhe- luujauhe-maitokalkkiseosta ja väittivät jalkojen nousevan iän myötä. Myöskään 

rappusissa ei olisi pitänyt antaa pentujen kulkea. Joidenkin pentujen jalat nousivat, joidenkin ei 

koskaan. Koirat eivät vääntyneistä jaloistaan kärsineet eivätkä jalat tuntuneet olevan kipeät tai 

edes arat. Ne olivat kuitenkin luonnottoman näköiset, kun ranteet olivat enemmän tai vähemmän 

taipuneet eteenpäin, ns. ”lumikengät.” Jalat taipuivat välikämmenestä ja saattoivat olla vielä 

ulkokierteiset. Lisäksi koira tällaisessa tapauksessa oli jonkin verran etumatala. Nykyisin tätä 

vikaa ilmenee harvoin ja/tai lievemmässä muodossa, ja jalat yleensä korjautuvat vuoden ikään 

mennessä.  Ranteiden taipuminen ei liity koiran kokoon, sitä esiintyy sekä kevyt- että 

raskasrakenteisilla rodun edustajilla. Ranteiden taipuminen on geneettinen ominaisuus, eikä 

aiheudu esim. portaissa kulkemisesta.  

 

Muissa maissa todetut sairaudet  

Pohjoismaissa olevat kannat ovat lähes samoja linjoja kuin Suomessa, joten ongelmat ovat 

samoja kuin suomalaisissa fieldspanieleissa. USA:ssa on diagnosoitu monia kilpirauhasen 

vajaatoimintaa sairastavia koiria. Englannissa on myös todettu kilpirauhasen vajaatoimintaa ja 
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epilepsiaa, myös ranteiden painumista esiintyy edelleen. Sydämen sivuääniä on todettu joillakin 

koirilla, mutta ilmeisesti nämä on todettu viattomiksi, ts. kyse ei ole varsinaisesta sydänviasta. 

Suomessa on todettu yhdellä tuontikoiralla sydänvika vuonna 2017.  

 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  

 

 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus  10 vuotta 4 kuukautta 1 

Keuhkojen kasvainsairaus  10 vuotta 4 kuukautta 1 

Hermostollinen sairaus  9 vuotta 4 kuukautta 1 

Epilepsia 9 vuotta 4 kuukautta 1 

Kasvainsairaudet, syöpä  8 vuotta 3 kuukautta 15 

Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain  13 vuotta 8 kuukautta 1 

Kasvainsairaudet, syöpä  8 vuotta 1 kuukautta 10 

Lymfoma, imusolmukesyöpä  1 vuotta 9 kuukautta 1 

Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain  7 vuotta 1 kuukautta 1 

Muu kasvainsairaus  9 vuotta 7 kuukautta 1 

Utarekasvain, nisäkasvain  

10 vuotta 11 

kuukautta 
1 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia  10 vuotta 5 kuukautta 3 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia  9 vuotta 5 kuukautta 2 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi  8 vuotta 9 kuukautta 1 

Salakavaluus tai arvaamattomuus 8 vuotta 9 kuukautta 1 

Luusto- ja nivelsairaus  4 vuotta 3 kuukautta 5 

Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä 

nivelrikko 

3 vuotta 7 kuukautta 2 

Luusto- ja nivelsairaus  3 vuotta 8 kuukautta 1 

Muu luuston tai nivelten kasvuhäiriö  5 vuotta 3 kuukautta 2 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=668&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=674&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=600&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=642&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=573&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=636&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=639&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=643&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=641&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=646&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=587&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=587&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=65&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=590&VuosiA=1997&VuosiY=2017
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Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus  

10 vuotta 10 

kuukautta 
1 

Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus  

10 vuotta 10 

kuukautta 
1 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  7 vuotta 4 kuukautta 12 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma  0 vuotta 4 kuukautta 2 

Muu kehityshäiriö  0 vuotta 7 kuukautta 1 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma  0 vuotta 2 kuukautta 1 

Selkäsairaus  4 vuotta 11 kuukautta 1 

Muu selkäsairaus  4 vuotta 11 kuukautta 1 

Sydänsairaus  9 vuotta 5 kuukautta 1 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta  9 vuotta 5 kuukautta 1 

Tapaturma tai liikennevahinko  2 vuotta 8 kuukautta 3 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)  12 vuotta 8 kuukautta 10 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus  3 vuotta 3 kuukautta 3 

Kohtutulehdus, pyometra  7 vuotta 2 kuukautta 1 

Munuaisten vajaatoiminta  1 vuotta 3 kuukautta 2 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu  8 vuotta 5 kuukautta 18 

Kaikki yhteensä  8 vuotta 0 kuukautta 79 

 

Lähde: Kennelliitto kuolinsyytilastot 

 

Ylläolevasta taulukosta käy selville, että hyvin harva fieldspanielin omistaja tallentaa tietokantaan 

koiransa kuolinsyyn. Myöskään jalostustoimikunnalle ilmoituksia ei juurikaan tule. 20 vuodessa 

tuloksia on listattu vain 79. Taulukosta saa sen käsityksen että rodun keskimääräinen elinikä on 

melko matala, mutta se lienee tilastoharhaa.  

 

Fieldspanielit, jotka kuolivat vanhuuteen, elivät kuitenkin yli 12 vuotta. Se lienee todellisempi 

keskimääräinen elinikä. Kasvainsairaudet ovat olleet tämän taulukon mukaan yleisin kuolinsyy.  

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=619&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=654&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=579&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=599&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=586&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=622&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=620&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiA=1997&VuosiY=2017
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiA=1997&VuosiY=2017
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4.3.4 Lisääntyminen  
 

Vuosina 1998-2007 syntyi 165 pentua (44 pentuetta). Vuosina 2008-2012 syntyi 235 pentua (48 

pentuetta). Tuontikoiria oli vastaavilla aikaväleillä 20 ja 22 kpl. Vuosina 2013-2017 syntyi 270. 

Tuontikoiria oli tällä jaksolla 16. 

Keskimääräinen pentuekoko on vuosien saatossa kasvanut. Aikavälillä 1998- 2007 se oli      

keskimäärin 3,8 kpl ja aikavälillä 2008-2012 4,68 kpl. 2013-2017 keskimääräinen pentuekoko oli 

5,8 kpl. 

 

Kennelliiton yksi jalostusstrategian päätavoite on: Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka 

pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. 

Kasvattajilta saatujen epävirallisten (tiedustelut puheluin tai viestein, kun jalostustoimikunta on 

saanut tiedon pentueen syntymästä) tietojen mukaan, astutukset ovat nykyään menneet 

pääsääntöisesti hyvin. Tiinehtyminen, synnytys ja pentujen hoitaminen sujuu nartuilta pääosin 

ongelmitta. Pentukuolleisuutta esiintyy melko vähän. Nykyisen jalostustoimikunnan tietoon on 

tullut yhden koko pentueen kuolema mutta syytä ei tiedotettu. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 
 

Fieldspanielilla esiintyy kaikille spanieliroduille tyypillisesti silmäluomien avoimuutta. Tämä 

ominaisuus altistaa fiedspanielin ektropiumille ja makroblepharonille. Luomet tiivistyvät usein 

iän myötä.  

Sitä vastoin korvatulehduksia ei terveyskyselyn mukaan esiinny kovinkaan paljon, vaikka 

suurten roikkuvien korvien voisi luulla tälle altistavan. Korvakäytävät ovat fieldspanielilla avarat 

ja karvattomat, joka ilmeisimmin edesauttaa korvien terveyttä. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä hyvinvointi- ja terveysongelmista  
 

Silmätutkituista koirista täysin terveiden koirien osuus on laskenut ja silmälöydöksiä on selvästi 

enemmän. Poikkeavista tuloksista yleisimpiä ovat MRD, distichiasis ja makrobleharon. Muutos 

saattaa johtua osin tarkentuneesta diagnostiikasta. Tulevilla jalostusvalinnoilla voidaan ehkäistä 

löydösten hallitsematon lisääntyminen.  

 

Nykyään jalostukseen käytetään myös tuontiuroksia ja tuodaan spermaa ulkomailta. Käyttäjien 

on syytä tarkastella linjojen taustoja ja keskustella avoimesti ja huolellisesti mahdollisten 

perinnöllisten sairauksien varalta ja edellyttää vähintään Suomen PEVISAn mukaisia 

voimassaolevia terveystuloksia. Terveystilanteen ylläpitäminen edellyttää huolellisuutta 

jalostusvalinnoissa. 

 

Fieldspanielin voi katsoa muilta osin olevan suhteellisen terve rotu, jolla ei ole isoja 

terveysongelmia.  
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4.4 Ulkomuoto 
  

 

 
 

Fieldspanieli on keskikokoinen spanieli, säkäkorkeus noin 46 cm. Se on hieman korkeuttaan 

pidempi. Yleisvaikutelmaltaan tasapainoinen, jalo ja ryhdikäs. Rakenteeltaan toiminnallinen ja 

kestävä. Yleisin väri on maksanvärinen (ruskea, liver), mutta on myös mustia, liverroaneja, 

blueroaneja ja kaikkia näitä tan-merkeillä.   

  

Fieldspanielin ilme on ystävällinen, mutta totinen ja ehkä hieman surumielinen.   

  

Ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukainen, terve, hyväluonteinen, rodunomaiseen käyttöön 

kykenevä fieldspanieli on jalostuksen päämäärä. Terverakenteinen koira myös liikkuu hyvin.  

  

Rodun tyyppi on viime vuosien aikana osin muuttunut kevyemmäksi sekä rungoltaan ja luustoltaan. 

Siitä on poistumassa rungon kaunis pyöreys, voimakkuus ja massa. On koiria, jotka ovat kevyitä ja 

pieniä ja toisaalta liikaa sussexinspanielia muistuttavia liian massiivisia sekä rungostaan että 

päästään, ja joilta puuttuu fieldille kuuluva jalous. 

 

Turkin ei tule olla niin pitkä tai runsas, että se haittaa työskentelyä kaislikossa tai tiheässä 

aluskasvillisuudessa. Tätä ongelmaa fieldspanielilla harvoin ilmenee, vaan useinkin ongelmana on 

liian turkittomat koirat nimenomaan uroksissa. Edellä kuvatuista puutteista huolimatta rodun 

nykyinen rakenne sallii metsästykseen liittyvän työskentelyn varsin hyvin.   

 

Rotumääritelmässä ei ole vaatimuksia, jotka altistaisivat fieldspanielin hyvinvointiongelmille. 

Ulkonäössä ei haeta minkäänlaista liioittelua. Rodun rakenteessa ei ole mitään isoja ongelmia, joita 

pitäisi ottaa huomioon jalostusvalintoja tehtäessä.   

  

Säilytettyä kuvamateriaalia, josta käy ilmi koiran ulkoinen olemus aikojen kuluessa, on hyvin 

vähän saatavilla. Useimmissa julkaisuissa rodun todetaan olevan erittäin harvinainen, ja joissakin se 

on jo julistettu sukupuuttoon kuolleeksi roduksi.  

  

Näyttelyissä käyntien määrä on selvässä kasvussa (v. 2009 189 kpl – v. 2017 3337 kpl). Tämä 

selittyy todennäköisesti lähinnä rekisteröintimäärien kasvulla, ei ehkä niinkään kasvaneella 

harrastajien näyttelyinnokkuudella. Suhteessa sama määrä koirista käy näyttelyissä, kun 

aiemminkin. Useilla koirilla on melkoista vaihtelua näyttelytuloksissa, tämä johtuu ilmeisesti siitä, 

että rotuun syvemmin perehtyneitä ulkomuototuomareita on vähän. Rodun suomalaisissa 

harrastajissa tai kasvattajissa ei ole koskaan ollut ulkomuototuomaria.   
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Rotumääritelmä  

 
Lähde: Suomen Kennelliitto /rotumääritelmät/fieldspanielit  

 

Alkuperämaa: Iso-Britannia 

 

Ryhmä: 8 

FCI:n numero: 123 

 

Hyväksytty: FCI 12.5.2015 

Kennelliitto 2.6.2015 

 

KÄYTTÖTARKOITUS: 

Ylösajava ja noutava koira. Ihanteellinen metsästettäessä vaikeakulkuisessa maastossa. Sopii 

kumppaniksi mieluummin maaseudulle kuin kaupunkiin. 

 

FCI:N LUOKITUS: 

Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat ja vesikoirat 

 

Alaryhmä 2 ylösajavat koirat; 

Käyttökoetulos vaaditaan. 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: 

Lintukoirat, jotka koulutetaan etsimään riistaa ja/tai noutamaan saaliin ja haavakot, ovat osa 

hyvin vanhaa perinnettä erityisesti Isossa-Britanniassa. Fieldspanieli kuuluu ylösajaviin 

spanieleihin, joita kutsuttiin aiemmin maaspanieleiksi (land spaniels), vaikkakin spanielit 

pystyvät samaan tehtävään kuin noutajat. Fieldspanieli on tulosta 1800-luvun lopulla 

suoritetusta risteytyksestä silloisen Sussex Springer -rodun ja cockerspanielin välillä. Rotu lähes 

katosi kahdesti, ensin 1900-luvun alussa kun muotivillitykset lähes tuhosivat sen, ja toisen 

kerran 1950-luvulla, jolloin se oli niin vähälukuinen että The Kennel Club poisti siltä 

mahdollisuuden valionarvoon. Mahdollisuus valionarvoon palautettiin 1969 rodun kasvattajien 
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työskenneltyä määrätietoisesti rodun säilyttämiseksi. Fiedspanieli ei edelleenkään ole nykyisen 

mittapuun mukaan suosittu rotu, mutta se on mainio kumppani maaseudulla asuvalle. 

 

YLEISVAIKUTELMA: 

Tasapainoinen, jalo ja ryhdikäs metsästysspanieli. Rakenteeltaan toiminnallinen ja kestävä. 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 

Poikkeuksellisen kuuliainen, toimelias, herkkä ja itsenäinen. 

 

PÄÄ: 

Antaa hienostuneen, luonteikkaan ja jalon vaikutelman. 

Kallo: Kaunispiirteinen; niskakyhmy on selvästi havaittavissa. Silmien alta kuiva, täyteläisyys 

silmien alla tekee koko pään karkeaksi. Kulmakaaret ovat hieman koholla. 

Otsapenger: Kohtuullinen. 

Kirsu: Hyvin kehittynyt; sieraimet ovat suuret ja avoimet. 

Kuono-osa: Pitkä ja kuiva, ei suippo eikä neliömäinen. Sivusta katsottuna huuli kaartuu loivasti 

kirsusta kurkkua kohti. 

Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat. Säännöllinen, täydellinen ja täysihampainen leikkaava 

purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa. 

Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. 

Silmät: Avonaiset, kuitenkin mantelinmuotoiset, tumman pähkinänruskeat; silmäluomet ovat 

tiiviit, sidekalvoa ei ole näkyvissä. Ilme on vakava ja lempeä. 

Korvat: Kohtalaisen pitkät ja leveät, alas kiinnittyneet ja runsashapsuiset. 

 

KAULA: 

Pitkä, vahva ja lihaksikas, jotta koira kykenee noutamaan riistaa ilman tarpeetonta ponnistelua. 

 

RUNKO: 

Selkä: Vahva, vaakasuora ja lihaksikas 

Lanne: Vahva, vaakasuora ja lihaksikas. 

Rintakehä: Syvä ja hyvin kehittynyt; kylkiluut ovat kohtalaisen kaareutuneet. Rintakehän pituus 

on 2/3 rungon koko pituudesta. 

 

HÄNTÄ: 

Alas kiinnittynyt, ei saa koskaan nousta selkälinjan yläpuolelle; kauniisti hapsuttunut ja eloisasti 

liikkuva. Aiemmin yleensä typistetty. 

Typistetty: Typistetty noin 1/3:aan (Huom. Suomessa typistyskielto). Typistämätön: 

Ulottuu suunnilleen kintereisiin. Häntä on keskipitkä ja tasapainossa koiran koko- 

naisuuteen. 

RAAJAT 

ETURAAJAT: Eturaajat ovat kohtuullisen pituiset. Luut ovat suorat ja litteät. 

Lavat: Pitkät, viistot ja taakse asettuneet. 

Etukäpälät: Tiiviit ja pyöreät, eivät liian pienet; päkiät ovat vahvat. 

TAKARAAJAT: 

Vahvat ja lihaksikkaat. 

Polvet: Kohtalaisesti kulmautuneet. 

Kintereet: Matalat. 

Takakäpälät: Tiiviit ja pyöreät, eivät liian pienet; päkiät ovat vahvat. 
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LIIKKEET: 

Askel on pitkä ja kiireetön, takaraajan työntö voimakas. Lyhyet ja töpöttävät liikkeet eivät ole 

toivottavat. 

 

KARVAPEITE 

Karva: Pitkää, sileää, kiiltävää, silkkistä, tiivistä ja säältä suojaavaa, ei koskaan kiharaa, lyhyttä 

eikä karkeaa. Rinnassa, vatsan alla ja raajojen takaosassa on runsaat hapsut, mutta kintereistä 

alaspäin ei hapsutusta. 

VÄRI: Musta, maksanruskea tai kimo (roan) tai mikä tahansa näistä väreistä punaruskein (tan) 

merkein. Yksivärisillä koirilla sallitaan valkoista tai kimon väriä rinnassa. Selvärajainen 

mustavalkoisuus, maksanruskeavalkoisuus, oranssi, punainen tai kullanväri eivät ole 

hyväksyttäviä värejä. 

 

KOKO JA PAINO: 

Säkäkorkeus noin 46 cm 

Paino: 18 - 25 kg. 

 

VIRHEET: 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 

vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia 

perinteisessä käyttötarkoituksessa. 
 

5.YHTEENVETO AIEMPIEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA  
 
JTO:n aikaisempia tavoitteita: 

 

Fieldspanieli säilyisi terveenä, monipuolisena ja hyväluonteisena harrastuskoirana, rotuun saataisiin 

lisää harrastajia.   

Tähän tavoitteeseen voidaan katsoa päästyn. Rotu on säilynyt melko terveenä pienestä populaatiosta 

huolimatta. Viime vuosina rotuun on tullut paljon uusia kasvattajia. Viimeisen viiden vuoden 

aikana pentuja on ollut 21:llä eri kasvattajalla, näistä 7:llä ensimmäinen fieldspanielipentue on 

syntynyt näiden viiden vuoden aikana.  

Mukana on vielä kaksi pidemmän linjan kasvattajaa: Kennel Hurricane’s (vuodesta 1984) ja Kennel 

Quibble's (vuodesta 1990).  

Kasvattajat ovat valveutuneita ja käyvät kasvattajakurssit sekä muita kasvatukseen liittyviä 

kursseja. 

 

Tavoitteena oli lähettää terveyskysely rodun harrastajille ja tähän myös päästiin. Kyselyt on tehty 

2012 sekä 2017 toisiaan vastaavilla kyselylomakkeilla. Vuonna 2012 kysely toimitettiin vastaajille 

postitse. 2017 kysely toteutettiin sähköisesti.  

JTO sekä PEVISA ovat kaikkien luettavissa yhdistyksen sivuilla ja jalostustoimikunnan 

kotisivuilla. 

 

Yhtenä tavoitteena on ollut rodunomaisiin kokeisiin osallistuminen. Rotuyhdistyksen aluetoiminta 

on järjestänyt alueillaan harjoittelumahdollisuuksia kokeita/näyttelyitä varten. Rotuyhdistys on 

omalta osaltaan järjestänyt taipumuskokeita sekä Mejä-kokeita. Koska rotuyhdistys on koko 
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Suomen kattava, ovat omistajat eri puolilla Suomea olevien spanielikerhojen jäseniä ja pääsevät 

helpommin osallistumaan kokeisiin ja harjoituksiin. 

 

Harrastajien palkitseminen on ollut yhtenä tavoitteena. Fieldspanielit ry palkitsee vuosittain eri 

koemuotojen parhaimmin menestyneet sekä muistaa valioruusukkeilla muotovalioiksi valioituneet. 

 

Tavoitteena oli, että osallistutaan erilaisiin jalostusaiheisiin koulutuksiin. Jalostustoimikunta on 

järjestänyt v.2016 sekä 2017 rotuneuvottelun yhteydessä kasvattaja-/harrastepäivät, joihin ovat 

olleet tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. 

Nämä on otettu hyvin vastaan ja osallistujia on ollut kiitettävästi. 

 

Fieldspanielien jalostustoimikunta on osallistunut koulutuksiin sekä Spanieliliiton järjestämään 

jalostustoimikuntien yhteispalaveriin, joka on koettu hyödylliseksi työkaluksi mm. 

verkostoitumiseen. 

 

Sekä uroksia että narttuja on viime aikoina käytetty jalostukseen varsin tasaisesti, mutta edelleen 

olisi tarve käyttää erityisesti uroksia vielä laajemmalla rintamalla. Todennäköisesti monta tervettä, 

jalostuksellisesti arvokasta kotikoiraurosta jää vieläkin käyttämättä.  

 

Uroksia on tuotu säännöllisesti ulkomailta, valitettavasti kaikki tuontiurokset eivät ole 

terveystulostensa takia kuitenkaan päätyneet jalostukseen. Urosten käyttö viime vuosina on ollut 

melko tasaista, mitään varsinaisia siitosmatadoreja ei ole. Jalostuksen toimintaohjeessa on otettu 

viimeksi (1.10.17 alkaen) kantaa yksittäisen koiran jälkeläismäärään siten, että se ei saisi olla 

enemmän kuin 14 kpl. Yhden pentueen jälkeen edellytetään jälkeläisiltä myös PEVISA-määräysten 

mukaisia terveystutkimustuloksia.   

 

PEVISA-ohjelmaan liittyvien sairauksien kehitystä viimeisen 20 vuoden ajalta voi tarkastella ao. 

taulukosta. Tuloksissa on melko paljon vaihtelua vuosien välillä, erityisesti lonkkatulosten suhteen. 

Selvää suuntausta tuloksissa ei tämän ajanjakson perusteella pysty arvioimaan. Se voidaan todeta, 

että terveystuloksissa ei PEVISA-ohjelman myötä ole tapahtunut selvää parannustakaan. C-

lonkkaisten koirien osuus on vieläkin huomattava. Koska lonkkaniveldysplasiaan vaikuttaa perimän 

lisäksi ympäristö sekä ravitsemus, voisi ajatella, että tässä asiassa olisi kasvattajilla halua saada 

lisää tietoa. Silmätutkimusten kohdalla voi huomata, että 20 vuoden aikana omistajat ovat vieneet 

koiransa virallisiin tutkimuksiin viimeisten viiden vuoden aikana aiempaa enemmän. 

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö  

Vuosi Tutkittu A B C D E synt. 

1996 33% 20% 60% 10% 10% 0% 30 

1997 21% 14% 43% 29% 14% 0% 34 

1998 36% 25% 50% 25% 0% 0% 11 

1999 50% 43% 43% 0% 14% 0% 14 

2000 43% 46% 31% 15% 8% 0% 30 

2001 36% 20% 0% 80% 0% 0% 14 

2002 78% 14% 57% 0% 14% 14% 9 

2003 53% 11% 22% 44% 22% 0% 17 
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2004 61% 27% 45% 18% 9% 0% 18 

2005 39% 33% 56% 11% 0% 0% 23 

2006 65% 41% 41% 6% 12% 0% 26 

2007 59% 58% 21% 11% 11% 0% 32 

2008 48% 31% 24% 28% 17% 0% 60 

2009 59% 42% 26% 21% 11% 0% 32 

2010 58% 38% 31% 19% 12% 0% 45 

2011 60% 32% 23% 34% 7% 5% 73 

2012 73% 56% 31% 11% 3% 0% 49 

2013 74% 48% 44% 4% 4% 0% 34 

2014 67% 45% 37% 16% 3% 0% 57 

2015 43% 55% 24% 14% 3% 3% 67 

2016 20% 29% 21% 43% 7% 0% 70 

Yhteensä 51% 40% 32% 19% 8% 1% 745 

 

Silmäsairaudet 

 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 

1996 30 9 30% 8 89% 

1997 34 7 21% 7 100% 

1998 11 4 36% 4 100% 

1999 14 7 50% 6 86% 

2000 30 13 43% 6 46% 

2001 14 4 29% 2 50% 

2002 9 7 78% 6 86% 

2003 17 8 47% 8 100% 

2004 18 10 56% 9 90% 

2005 23 10 43% 5 50% 

2006 26 15 58% 9 60% 

2007 32 18 56% 13 72% 

2008 60 27 45% 17 63% 

2009 32 24 75% 13 54% 

2010 45 30 67% 19 63% 

2011 73 44 60% 33 75% 

2012 49 37 76% 25 68% 

2013 34 26 76% 19 73% 

2014 57 36 63% 24 67% 

2015 67 35 52% 31 89% 

2016 70 29 41% 26 90% 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
 

Suurin osa fieldspanieleista on nykyisin puhtaasti seurakoiria. Kuitenkin on varsin paljon yksilöitä, 

joita käytetään aktiivisesti joko metsästyksessä tai MEJÄ-harrastuksessa. Tämä on haaste jalostusta 

ajatellen. Metsästyskoiran on oltava riittävän aktiivinen ja riistaviettinen pärjätäkseen tässä työssä. 

Em. ominaisuudet kovin vahvoina taas voidaan kokea hankalina kaupungissa asuvalla seurakoiralla. 

On kuitenkin tärkeää, että fieldspanielin alkuperäiset käyttöominaisuudet säilyisivät ja se säilyisi 

metsästyskoirana, eikä rodusta tulisi liian seurakoiramainen. Tämä saattaa rajoittaa rodun suosion 

lisääntymistä, toisaalta metsästäjät saattavat ”löytää” fieldspanielin, jos siitä saa koulutettua 

luotettavan metsästyskoiran.  

 

Fieldspanieli on ulkonäöltään liioittelematon, varsin perusterve rotu, joka soveltuu monenlaiselle 

harrastajalle. Se sopii hyvin myös ensimmäiseksi koiraksi ja/tai lapsiperheeseen, ja tulee yleensä 

hyvin toimeen myös laumassa ja muiden kotieläinten kanssa. Nämä positiiviset ominaisuudet olisi 

tärkeää saada säilytettyä. Haastetta kasvattajilla riittää luonteiden kanssa, jotta eroahdistus ja 

yksinoloon liittyvät ongelmat ja toisaalta arkojen koirien määrä eivät lisääntyisi. Terveyden suhteen 

erityisenä haasteena on, että pienessä populaatiossa helposti leviävät silmäsairaudet eivät yleistyisi, 

eivätkä epilepsia ja muut koiran elämänlaatua huomattavasti heikentävät sairaudet lisääntyisi. 

Lonkkaniveldysplasian suhteen tilanne on ollut vuosien saatossa melko tasainen, mutta tavoitteena 

tulee pitää sitä, että tervelonkkaisten koirien osuus jatkossa lisääntyisi.  

Jalostuspohjaa tulisi edelleen laajentaa sekä tuonnein että koirien mahdollisimman laajalla käytöllä 

tinkimättä kuitenkaan liikaa ulkomuodosta ja erityisesti terveydestä 

 

Viiden seuraavan vuoden tavoitteet voi tiivistää seuraavasti:  

-rotu pysyy käyttöominaisuudet omaavana monipuolisena perhekoirana eikä sillä ole arkielämää 

haittaavia vaivoja 

-ulkomuodon suhteen pysyttäisiin vähintäänkin tämänhetkisellä tasolla  
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-lonkiltaan ja silmiltään terveiden koirien osuutta tutkituista saadaan nostettua ottamalla huomioon 

jalostusyksilöitä valittaessa 

-kannustetaan uusia pennunostajia harjoittamaan koiran yksinoloa heti pienestä pennusta alkaen 

jotta eroahdistukselta vältytään 

-jalostuspohjan laajeneminen huomioimalla ja kartoittamalla ”vain” kotikoirina elävät 

-tiivis yhteistyö kasvattajien ja muiden asiantuntijoiden kesken, mikä lisää tietoa jalostuksessa 

huomioitavista seikoista. 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
 

Fieldspanieli, yleisiä jalostusohjeita:  

 

Jalostus on systemaattisella valinnalla ja parituksilla aikaan saatua rodun laadun parantamista. 

Jalostukseen tulisi siis käyttää vain rodun keskitasoa parempia yksilöitä halutuissa ominaisuuksissa.  

Päämääränä on saada terveys, luonne ja ulkomuoto paremmaksi tai ainakin säilyttää olemassa oleva 

tilanne.   

 

On tärkeää, että jokainen fieldspanielin omistaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle oman koiransa 

mahdollisista vioista ja sairauksista riippumatta siitä käytetäänkö koiraa jalostukseen vai ei.  

 

Jalostustoimikunta tekee kasvattajille pyydettäessä jalostustarkistuksen koirayhdistelmästä. 

Tarkistus tehdään PEVISA:n ja jalostuksen toimintaohjeen periaatteiden mukaisesti koirista saadun 

ja mahdollisuuksien mukaan jalostustietokannasta tarkistetun tiedon perusteella. Jalostustoimikunta 

voi tehdä käytettävissään olevan tiedon perusteella kielteisen tai myönteisen päätöksen, vaikka 

toimintaohjeen kohdat täyttyisivät/eivät täyttyisi. Tällöin päätös on kirjallisesti perusteltava.  

 

Jalostustiedustelut yhdistelmistä tulee toimittaa kirjallisena postitse tai sähköpostitse 

jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin, viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua astutusta.   

Koiraa, jonka lähisuvussa (vanhemmilla, pentuesisaruksilla) tiedetään esiintyvän vakavaa 

perinnöllistä sairautta ei pidä käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta pyytää ottamaan myös 

huomioon yhdistelmiä suunniteltaessa, että ilmiasultaan terveet koirat saattavat olla perinnöllisten 

sairauksien kantajia.  Jalostustoimikunta voi pyytää lisäselvityksiä uroksen tai nartun 

omistajalta/haltijalta.  

 

SKL:n yleinen suositus on, että yhdenkään koiran jälkeläismäärän ei pitäisi olla yli 5 % rodun 

populaatiossa 5 vuoden jaksolla syntyneistä pennuista. Roduissa, joissa viiden viimeisen vuoden 

yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on alle 250, tulisi yhdellä koiralla olla elinaikanaan enintään 2-3 

pentuetta tai vaihtoehtoisesti 10-15 pentua.  

Jalostukseen suositellaan käytettäväksi yhdistelmiä, joissa yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen 

sukupolven aikana esiinny sukutaulussa useammin kuin kerran (sukukatokerroin =100 %) ja joissa 

neljän sukupolven sukukatokerroin on yli 90%.  
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JALOSTUKSEN TOIMINTAOHJE, päivitetty rotuneuvottelussa 1.10.2017 

 

Jalostuksen toimintaohje 1.10.2017 

 

Silmät: 

Perinnöllistä silmäsairautta tai kohtalaista/vakavaa luomisairautta sairastavaa koiraa ei pidä 

käyttää jalostukseen. Jos koiralla on lievä luomisairaus, toisen osapuolen pitää olla tältä osin 

terve. Jos koiralla on avoin/epäilyttävä silmätarkastuslausunto, tutkimus pitää tehdä uudelleen n. 

vuoden kuluttua. Jos tulos on muuttumaton, voidaan koiran käyttämistä harkita 

tapauskohtaisesti. 

 

Koetulos: 

Vähintään toisella vanhemmista pitää olla hyväksytty taipumuskoetulos tai spanieleiden 

metsästyskokeesta tulos AVO3. 

 

Lonkat: 

Jos koiralla on lonkkakuvaustulos C, toisen osapuolen lonkkatuloksen tulee olla A tai B. D- ja 

E-lonkkaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen. 

 

Näyttelyt: 

Virallisesta koiranäyttelystä 15 kk täytettyään toisella osapuolella vähintään tulos ERI ja toisella 

vähintään EH. 

 

Sukusiitosprosentti/sukukatokerroin: 

Sukusiitosprosentti laskettuna viiden sukupolven mukaan saa olla enintään 6,25 %. 

Sukukatokerroin pitää kolmessa sukupolvessa olla 1,0 ja neljässä sukupolvessa vähintään 0,9. 

 

Ikä: 

Nartun saa astuttaa aikaisintaan 22 kk:n iässä. Nartun edellisen pentueen syntymästä tulee 

seuraavan pentueen syntyessä olla kulunut vähintään 10 kk. 

 

Terveys: 

Jalostukseen ei suositella koiraa, jolla on elinikää lyhentävä tai elämänlaatua heikentävä vika tai 

sairaus, eikä sen 1. asteen sukulaisia (jälkeläiset, vanhemmat, pentuesisarukset), jos sairautta 

epäillään perinnölliseksi. 

 

Luonne: 

Koiraa, joka on todettu aggressiiviseksi tai hyvin araksi kahdessa eri näyttelyssä, tai hylätty 

kahdesti rodunomaisessa kokeessa (SPA, SPME) luonteensa takia, ei pidä käyttää jalostukseen. 

Jos koiraa halutaan myöhemmin käyttää jalostukseen, se on kaksi vuotta täytettyään käytettävä 

uudelleen kahdessa näyttelyssä, jossa sen luonne on todettu rodunomaiseksi. 

 

Voimassaoloaika: 

Tarkastamispyynnön voimassaoloaika on 2 kk. Sen jälkeen kasvattajan on pyydettävä lisäaikaa, 

joka on taas 2 kk. Lisäajan voi pyytää sähköpostiviestillä, jos olosuhteet eivät ole muuttuneet. 
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Pentumäärä: 

Koiralle sallitaan sen elinaikana enintään 14 pentua. Ensimmäisen pentueen jälkeen 

edellytetään, että jälkeläisistä on PEVISA:n määräykset täyttäviä tutkimustuloksia. 

 

Kasvattajien ja harrastajien yhdessä laatima jalostuksen toimintaohje asettaa suosituksia yksilöiden   

jalostuskäytölle, ja tärkeää olisikin saada kaikki kasvattajat näitä suosituksia noudattamaan. 

Viimeisimmässä toimintaohjeessa koiran elinaikainen jälkeläismäärä rajoitettiin 14:een, ja 

ensimmäisen pentueen jälkeen edellytetään, että pennuista on PEVISA:n määräykset täyttäviä 

terveystutkimustuloksia.  

Sukusiitosasteen ja sukukatokertoimen kohdalla noudatetaan Kennelliiton suosituksia, joiden 

mukaan yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saisi ylittää 6,25%:a, eikä sukukatokerroin olla alle 90 

neljässä sukupolvessa.   

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 

Fieldspanielin todella pieni populaatio asettaa kasvattajille valtavia haasteita. Jalostuskoiria ei 

tulisikaan karsia liian tiukoilla kriteereillä, ihannetilanteessa jalostukseen käytettäviä uroksia ja 

narttuja olisi yhtä paljon. Kasvattajia ja harrastajia kannustetaan osallistumaan rotujärjestön ja 

jalostustoimikunnan järjestämään vuotuiseen rotupalaveriin, jossa voidaan yhdessä avoimesti 

keskustella ja pohtia rodun tilannetta Suomessa. Rodun luonneasiat (yksinjääntiin liittyvät 

ongelmat, arkuus) vaativat tällä hetkellä erityistä huomiota ja avointa keskustelua. Rotupalaverissa 

läsnäolijat laativat myös yhteiset toimintaohjeet, joita kaikkien kasvattajien toivotaan noudattavan. 

Kasvattajia myös kannustetaan hankkimaan jalostusmateriaalia ulkomailta. Myös 

jalostustoimikunta pyrkii laajentamaan kontaktejaan ulkomaisiin kasvattajiin ja rotujärjestöihin.  

  

Terveys- ja luonnetilannetta seurataan PEVISA-ohjelman lisäksi myös jalostustoimikunnan 

tekemillä toistuvilla terveys – ja luonnekyselyillä. Suunnitelmana on tehdä jatkossa myös 

kasvattajille suunnattu lisääntymiskysely, jolla kartoitetaan tarkemmin rodun tilannetta 

lisääntymisen suhteen.  

  

Rodun harrastajia kannustetaan osallistumaan rodunomaisiin kokeisiin. Rotuyhdistys on järjestänyt 

taipumuskokeet, aluetoimintaa, jossa on ollut mahdollisuus harjoitella taipumuskokeisiin ja/tai 

MEJÄ-kokeisiin. 

 

Rotujärjestö järjestää säännöllisesti ulkomuototuomareiden koulutusta. Näihin tilaisuuksiin 

hankitaan paikan päälle koiria, jotta ulkomuototuomarit pystyvät perehtymään harvinaiseen rotuun 

mahdollisimman perusteellisesti.  

 

Jalostustoimikunta on toteuttanut rotuneuvottelun yhteydessä kasvattajapäivät 2016 ja 2017, missä 

yhteydessä on järjestetty asiantuntijaluentoja jalostukseen ja terveyteen liittyvistä aiheista.   

  

Kannustetaan kasvattajia ja harrastajia avoimuuteen kaikissa omiin koiriin liittyvissä asioissa. 

Tietoja julkaisemalla rohkaistaan kaikkia rodun parissa toimivia samaan. Yhdistyksen kotisivuilla 

ja lehdessä julkaistaan jalostukseen ja terveyteen liittyviä artikkeleita. Jalostustoimikunnalla on 

yhdistyksen lehdessä säännöllisesti oma palsta.  
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 
 

Vahvuuksia 

Helppo ja monipuolinen perhe- ja harrastuskoira, joka ei ole jakautunut kayttö- ja näyttelylinjoihin. 

Pentujen kysyntä hyvä. Vanhojen, kokeneiden kasvattajien tietotaito vielä käyttävissä. Paljon uusia 

kasvattajia, tämä on tärkeää rodun tulevaisuutta ajatellen. 

 

Heikkouksia 

Pieni populaatio, myös maailmanlaajuisesti. Yksittäisillä koirilla on liikaa jälkeläisiä kannan 

kokoon nähden. Jalostuskäytössä on liian vähän koiria, liian iso osa kelpoisista yksilöistä jää 

jalostuskäytön ulkopuolella. Vähän kokeneita kasvattajia, jotka tuntevat rodun historian. 

 

Uhkia 

Terveysongelmien lisääntyminen entisestään. Geenipohjan kaventuminen. Osa kasvattajista 

jättäytyy yhteistyön ulkopuolelle. Ulkomaisten jalostuskoirien terveystietojen niukkuus ja se, 

etteivät ulkomaiset tulokset välttämättä vastaa suomalaisia tuloksia. 

  

Mahdollisuuksia 

Vuonna 2005 perustetun rotuyhdistyksen avulla saadaan entistä paremmin koottua kasvattajat ja 

harrastajat yhteen. Vuotuiset rotuyhdistyksen järjestämät kesäpäivät ja rotuneuvottelut lisäävät 

mahdollisuuksia rotutiedon jakamiseen ja lisää näin rodun parissa toimivien rotutietoutta.  

  

Varautuminen ongelmiin 

 

1.Riski: Terveysongelmien lisääntyminen. 

Syy: sairaiden koirien käyttö jalostukseen. 

Uhkakuva: Terveiden yksilöiden löytäminen jalostuskäyttöön vaikeutuu. Koirien elinikä lyhenee. 

Pentujen kysyntä hiipuu. Kasvatus Suomessa loppuu.  

Toimenpiteet: Lisätään asiallista tiedottamista ja avoimuutta. Suljetaan sairaat koirat pois 

jalostuksesta. Laajennetaan jalostuspohjaa käyttämällä useampia yksilöitä jalostukseen ja lisäämällä 

tuontikoirien määrää entisestään. Rohkaistaan ja kannustetaan omistajia tutkituttamaan koiransa.  

 

2.Riski: Geenipohja kapenee entisestään.  

Syy: Maailmanlaajuisesti pieni populaatio, johon ei välttämättä edes tuontikoiria lisäämällä saada 

”uutta verta”.  

Uhkakuva: Rotu tulee maailmanlaajuisesti tiensä päähän. Ilman roturisteytyksiä ei elinkykyistä 

fieldikantaa ole enää mahdollista ylläpitää.  

Toimenpiteet: Harkitaan rodun geenikartoitusprojektin käynnistämistä, tavoitteena saada kannan 

geneettisestä monimuotoisuudesta jalostuksen kannalta hyödyllistä tietoa. Etsitään keinoja, joilla 

jalostukseen käytettävien yksilöiden määrää saadaan lisättyä. 
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 
 

Tietojen kerääminen:  

 

Seuraava terveys- ja luonnekysely on suunnitelmana tehdä viimeistään vuonna 2022. Jalostuksen 

tavoiteohjelman aikana vuosina 2019-2022, ennen seuraavaa päivitystä 2023, aloitetaan laatimaan 

yhdessä rotujärjestön, rotuyhdistyksen ja jalostustoimikunnan kanssa ihanneprofiileja 

luonnetesteihin ja MH-luonnekuvaukseen.  

 

Lisäksi jalostustoimikunnan tehtävänä tämän tavoiteohjelman aikana on suorittaa kyselyin 1. 

metsästyksessä, 2. SRVA-toiminnassa (suurriistan virka-apuna) ja 3. VAHIssa (vahingoittuneen 

hirvieläimen jäljestämiskoe) käytettävien koirien määrää. Lisäksi tulee selvittää fieldspanieleiden 

lisääntymiskäyttäytymistä sekä iän ja terveysongelmien vaikutuksia koirien käyttäytymiseen. Nämä 

tiedot tulee päivittää seuraavaan jalostuksen tavoiteohjelmaan Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. 

 

Aiempien kyselyiden mukaan 9 % eli lähes joka kymmenes koira ilmentää ääniarkuutta. 

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tehdä lisäselvityksiä siitä, millaisille äänille fieldspanielit ovat 

arkoja. Koska kyseessä on metsästyskoira, ääniarkuus ei ole toivottava ominaisuus ja se tulisi ottaa 

huomioon jalostuksessa.  

 

Tietojen julkaiseminen:  

Kerätyn tiedon jakaminen kasvattajien, urosten omistajien ja harrastajien käyttöön rotuyhdistyksen 

ja rotujärjestön julkaisujen, JTO:n ja jalostuksen toimintaohjeen avulla. 

 

Kannustaminen:  

Rohkaistaan ja kannustetaan harrastajia tutustumaan ja osallistumaan näyttelytoiminnan lisäksi 

myös rodunomaisiin käyttökokeisiin julkaisemalla tietoa ja juttuja kokeista ja tuloksista, sekä 

pyrkimällä laajentamaan ja aktivoimaan aluetoimintaa.  

 

Palkitseminen:  

Yhdistys palkitsee vuosittain eri lajeissa kunnostautuneita harrastajia tavoitteena antaa tunnustusta 

ja tukea fieldspanielin monipuoliselle käytölle ja tunnetuksi tekemiselle.  

 

Kouluttaminen ja kouluttautuminen:  

Osallistutaan mahdollisimman suurella harrastajajoukolla Kennelliiton, Spanieliliiton ja niiden 

alaisten organisaatioiden järjestämään koulutukseen ja muuhun ohjelmaan. Jalostustoimikunnan 

jäsenet osallistuvat Kennelliiton ja Spanieliliiton jalostusaiheiseen koulutukseen. 

Ulkomuototuomareiden koulutus jatkuu säännöllisenä. 

 

Rotupalaveri ja jalostuksen toimintaohje:  

Järjestetään ja päivitetään vuosittain. Jalostustoimikunnan ja kasvattajien yhteistyötä ja 

yhteydenpitoa pyritään lisäämään.   

 

Jalostuspohjan laajentaminen:  

Pyritään laajentamaan rodun jalostuspohjaa hallitusti. Vaikka yksittäisen koiran jälkeläismäärää ei 

olekaan PEVISA:ssa rajoitettu, pyritään kasvattajille ja uroksen omistajille suunnatulla 

tiedottamisella saamaan jalostuskäyttöön mahdollisimman monta yksilöä. 



 
 

 

74 

 

PEVISA-ohjelma:   

 

Seurataan PEVISA-ohjelman vaikutusta kahden vuoden sykleillä. Laaditaan Koiranetin avulla 

tilastot kahden vuoden välein sekä lonkka- että silmätutkimustuloksista, analysoidaan ne, ja 

tiedotetaan tilanteesta kasvattajia ja harrastajia.  

 

Lisäksi:   

Seurataan rodun tilannetta lähimaissa ja rodun kotimaassa, pyritään luomaan kontakteja ulkomaisiin 

kasvattajiin ja rotujärjestöihin.   
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JTO:n laatijat: 

Mirja Mertimo, Camilla Hellevuo, Outiina Viertokangas 

 

JTO:n päivitys Kennelliiton ohjeen mukaan 2018 

 

TAVOITEOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN  

 

JTO:n voimassaolon päättyessä toimitaan seuraavasti: 

 Viiden vuoden välein päivitetään 

 • voimassaoloaika 

 • kohta 1 (yhteenveto) 

 • tarvittaessa kohdat 3 ja 7 

 • kohta 6.5 JTO-ohje 4 (4) Päivitetään ja analysoidaan • kohtien 4.1, 4.2, 4.3 ja 4.4 tilasto- ja 

numerotiedot 

 • kohta 5 Päivitetyt tiedot huomioidaan myös tekstissä ja mahdolliset asiavirheet korjataan. 

Samalla tarkastetaan, ettei ohjelmaan jää päivitysten vuoksi ristiriitaisuuksia tai vanhaa tietoa. 

Muutetut kohdat tulee merkitä selvästi (esim. kursivoida, värittää tai alleviivata). Ohjelman alussa 

pitää selvästi mainita, että kyseessä on päivitys. 

 

Jalostustoimikunta, joka on päivittänyt JTO:n 2018: Riina Korhonen ja Merja Saastamoinen 
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