
ROTUKOHTAISEN MUISTIO, TAMPERE, LEMPÄÄLÄ, 27.10.2019 
 
Minna Kinnunen avasi jalostustoimikunnan puolesta rotuneuvottelun klo:13.02. 
 
Valittiin neuvottelun puheenjohtajaksi Minna Kinnunen ja sihteeriksi Minna Väisänen. 
 
Koiranetin mukaan kotimaisilla fieldspanieleilla on viimeisen 12kk aikana ilmennyt 6kpl sydämen sivuääniä, 
joista 5kpl on ultrattu. Sydänultrauksien tulokset ovat vaihtelevia. Tätä ennen on tullut tietoon 
epävirallisesti muutamia sivuäänitapauksia ja/tai epäilyjä sydänsairauksista suomalaisilla fieldspanieleilla. 
 
Eläinlääkäri Anu Kaistinen Jyväskylästä oli kutsuttu kertomaan sydänsairauksista. Aluksi eläinlääkäri kertoi 
sydämen rakenteesta, jotta voidaan sydänsairauksia ymmärtää. Kaikki synnynnäiset sydänviat eivät ole 
perinnöllisiä vikoja, vaan osa on yksilöllisiä ”valuvikoja”, mutta vaikka koira olisi syntyessään terve, voi osa 
perinnöllisistä vioista ilmentyä myöhemmin koiran elämän aikana. Osa sydänsairauksista voi olla muiden 
sairauksien aiheuttamia esim. bakteeriendokardiitti, rytmihäiriöt mahalaukun kiertymässä, borrelioosin 
johtorataviat. Perinnöllisiä ongelmia pyrittävä vastustamaan, mutta täytyy tiedostaa, että vika todella on 
perinnöllinen. Sydänvikoihin tulisi tarttua ajoissa, ettei rodussa pääsisi kehittymään mitään sairautta. 
Kuitenkaan liian tiukka jalostusvalinnoissa ei voi olla, ettei menetetä geneettistä materiaalia. 
Fieldspanieleita on nyt hyvin sydänkuunneltu, ja sivuääniä löytyneitä ultrattu, mutta mitään tiettyä 
sydänsairautta ei rodussa vaikuttaisi olevan. 
Tyypillisiä sydänvian oireita; tiheä hengitys, läähättely, yskä, selkeä hengitysvaikeus, rasituksen siedon 
huononeminen, palautumisen hidastuminen, pyörtyily, yöllinen vaeltelu, vatsan nestekertymä eli askites, 
laihtuminen, haavojen huono paraneminen. Usein sydänvika alkaa hitaasti, oireet sekoitetaan helposti 
vanhuuteen. Oireet riippuvaisia sydänsairaudesta, joskus ensimmäinen ja viimeinen oire saattaa olla 
äkkikuolema, kun taas joskus oireet tulevat hyvin hitaasti. 
 Keinot tutkia sydänsairauksia: sydämen kuuntelu, sydämen ultraäänitutkimus, 5min. ekg ja holter-
tutkimukset. Ei kunnollisia geenitestejä vielä edes ”hankalille” sydänvika roduille. Suuri osa sydämen 
sivuäänistä on ns. fysiologisia sivuääniä, eli eivät aiheudu mistään sydänsairaudesta. Mikäli 
sydänultrauksessa ei löydy syytä sydänsairautta, ei ole syytä poistaa kyseistä koiraa jalostuksesta. Koska 
fieldspanieleilla ei ole mitään sydänsairautta perinnöllisenä tiedossa, ei ole yhden yksittäisen 
sairaustuloksen vuoksi syytä poistaa jalostuksesta lähisukulaisia, kunhan ne on terveeksi todettu. Mikäli 
yhdessä pentueessa löytyy useampi sama sairaus, tulee jalostuskäyttö harkita tapauskohtaisesti; sairaita 
yksilöitä ei tule jalostukseen käyttää, mutta terveitä pentuesisaruksia, puolisisaruksia tai vanhempia voi 
harkinnan mukaan vielä käyttää. 
 
Keskusteltiin jalostuksen toimintaohjeesta. Sydänkuunteluista käytiin pitkään keskustelua, ja päätettiin, 
ettei sitä lisätä jalostuksen toimintaohjeeseen, mutta kannustetaan edelleen ihmisiä käyttämään 
fieldspanieleita sydäntutkimuksissa, toivotaan että jalostukseen käytettävillä koirilla olisi sydänkuuntelu tai 
sydänultratulos, joka ei olisi vuotta vanhempi.  
Lisäksi toivotaan kasvattajien kiinnittävän huomiota kyynär- ja selkätutkimuksiin, mutta niitä ei jalostuksen 
toimintaohjeeseen lisätä.  
Jalostuksen toimintaohjeesta poistetaan kohta ettei 1. asteen sukulaisia saisi käyttää, jos sairautta epäillään 
perinnölliseksi, koska jokainen sairaus/tapaus tulisi miettiä tapauskohtaisesti.  
Tarkistamispyynnön voimassaoloaikaa lisättiin 3kk:een. Saman yhdistelmän uusinta ei enää täytä 
jalostuksen toimintaohjetta. 
 
Kennelliitto haluaa jokaisesta rodusta ulkomuodon jalostustarkastusprofiilin. Jalostustoimikunnan tulee 
v.2020 palauttaa rodun profiili kennelliiton jalostustoimikunnalle. Kennelliiton nettisivuilta löytyy 
”ulkomuodon jalostustarkastus”-lomake. Jalostustoimikunta toivoo kasvattajilta kommentointia, millainen 
fieldspanielin rotuprofiilin tulisi olla. Lisäksi tuohon tulisi kommentoida, mihin erityisesti tulisi kiinnittää 
huomioita. Tavoitteena on, että ensi vuoden rotuneuvotteluun mennessä rotuprofiili on valmis, jotta 
neuvottelussa voidaan se käydä läpi ja hyväksyä. 



 
Vuoden 2020 jalostustoimikunnassa jatkavat Minna Kinnunen ja Eija Juhola. Spanieliliitolle esitetään 
uudeksi jalostustoimikunnan jäseneksi Johanna Kuisma-Nordmania. 
 
Minna Kinnunen esitteli jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman. 
 
Päätettiin, että Fieldspanielit ry:n nettisivuille ei jatkossa laiteta ei-jäsenten pentueilmoituksia. 
 
Vuoden 2017 ja 2018 vuosikirjoja ei ole yhdistyksen nettisivuilla. Selvitetään, missä vaiheessa noiden 
kirjoittaminen on. 
 
Keskusteltiin terveystutkimuksien tukemisesta, koska ensivuoden yhdistyksen talousarvioon se on 
budjetoitu. Nyt on saatu hyvin ihmisten tietoisuuteen sydänkuuntelut, joten päätettiin myös v.2020 tukea 
jäsenten koirien sydänkuunteluita 10€/fieldspanieli. Osa silmäsairauksista näkyy vasta vanhemmilla koirilla, 
joten päätettiin tukea myös jäsenten yli 7-vuotiaiden fieldspanieleiden virallisia silmätarkastuksia 
10€/koira. Jäsenetu on voimassa 1.1.-30.9.2020. 


