
FIELDSPANIELEIDEN ROTUKOHTAINEN NEUVOTTELU 

26.9.15 Hämeenlinna 

 

 

1. Avaus: Puheenjohtaja avasi rotuneuvottelun klo 11.07. 

 

2. Toimintaohjeen päivitys: Kts. liite 

 

3. DNA-kartoitukset:  

Keskusteltiin Hannes Lohen ryhmän geenitutkimuksesta. Käynnissä on mm. käyttäytymistutkimus, 

johon osallistuvilta koirilta otetaan verinäytteet. Lisäksi täytetään käyttäytymiseen liittyvä 

kyselykaavake. Mahdollista on täyttää netissä myös pelkkä kyselykaavake (www.koirangeenit.fi). 

Myös Kennelliitolla on käynnissä (3/15 alkaen) terveyskysely, jonka tuloksista on jatkossa tulossa 

tietoa rotujärjestöille. Kennelliiton sivujen (www.kennelliitto.fi ) kautta pääsee täyttämään kyselyn. 

Kennelliitolla on käynnistymässä myös Jalostustarkastus-ohjelma, jolla kerätään tietoa sekä 

käyttäytymisestä että rakenteesta ja ulkomuodosta. SKL on aloittanut jalostustarkastuksia tekevien 

henkilöiden kouluttamisen, ja tästä on jatkossa toivon mukaan tulossa työkalu rotujärjestöjen 

käyttöön. 

 

4. Jalostustoimikunnan kokoonpano: Outiina Viertokangas ja Mirja Mertimo jäävät pois 

jalostustoimikunnasta. Camilla Hellevuo on luvannut olla käytettävissä edelleen. Muita ehdokkaita 

jäseniksi ei tullut. Päädyttiin siihen, että Camilla Hellevuo jatkaa ja hän toimii jal.tmk:n 

kokoonkutsujana. 

 

5. Muut asiat: Keskusteltiin fieldspanieleiden rotumääritelmästä. FCI on tehnyt siihen muutamia 

muutoksia, SKL on hyväksynyt muutokset 2.6.15. Tämänhetkinen rotumääritelmä on luettavissa 

SKL:n Jalostustietojärjestelmästä. 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti rotuneuvottelun klo 13. 

http://www.koirangeenit.fi/
http://www.kennelliitto.fi/


Jalostuksen toimintaohje 26.9.2015 alkaen 

 
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. 

 

Vähintään toisella vanhemmista pitää olla hyväksytty taipumuskoetulos tai spanieleiden 

metsästyskokeesta tulos AVO3. 

 

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

lonkkaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen. 

 

Virallisesta koiranäyttelystä 15 kk täytettyään molemmilla osapuolilla vähintään tulos ERI.  

 

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

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

 

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

seuraavan pentueen syntyessä olla kulunut vähintään 10 kk. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Koiralle sallitaan sen elinaikana enintään 13 pentua. Ensimmäisen pentueen jälkeen edellytetään, 

että jälkeläisistä on PEVISA:n määräykset täyttäviä tutkimustuloksia. 


