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Spinone – rodun kaksi puolta 
 
Spinonen kolmen vuoden välein järjestettävä päätapahtuma Mondiale pidettiin huhtikuussa 2014 
Castrocaro Termessä. Paikalla oli jälleen kerran myös vajaan kymmenen suomalaisen ryhmä 
kameroineen. Ilahduttavan monta ryhmän jäsentä oli mukana jo ensimmäisellä reissulla vuonna 
2008 ja toisella 2011. Ohjelmassa oli perehtyminen rotuun sen eri puolilta: kasvattajavierailu ja 
luento ulkomuodosta, näyttely, teemaseminaari, käyttökoe ja viimeisenä päivänä vierailu 
käyttökoirakasvattajan koiria katsomassa. Yllätyksiltä ei tälläkään kertaa vältytty. 
 
Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli vierailu Epithelium-kennelin koiria katsomassa. Kennelin 
omistaja Paolo Amadori on tunnettu erinomaisesta koirasilmästään, ja hänen koiransa ovatkin 
säännöllisesti näyttelyissä parhaiten palkittujen joukossa. Hän kaivoi yhdestä häkistä malliksi 
koiran – olisi kyllä voinut ottaa sokkona arpomalla minkä tahansa – ja piti meille luennon spinonen 
ulkomuodosta ja rotumääritelmästä. Koira käytiin läpi kirsusta tassujen ja korvien muotoon, turkin 
laadusta lantiokulmaan ja hännän asentoon. Saimme erinomaisen johdatuksen seuraavan päivän 
näyttelyä varten. Ryhmälle oli annettu tehtäväksi olla ostamatta mitään ja bongata, löytyykö koirista 
mitään kautta linjan vallitsevaa rakenteellista virhettä – täydellistää koiraa kun ei ole. 
Tarkkasilmäisimmät huomasivatkin suhteessa lyhyehköt eturaajat. Samoin, vaikka koirat ovatkin 
kauniita, ne ovat sen verran massavia, että niiden metsästyskäytöstä vähänkään vaikeammassa 
maastossa ei jäisi paljon kerrottavaa jälkipolville. 
 
Italiassa on vihdoin nostettu pöydälle se kissa, mistä on puhuttu epävirallisesti jo pitkään: rodun 
jakautuminen käyttö- ja näyttelykoiriin. Tai pikemminkin käyttö- ja seurakoiriin. Kiivasta 
keskustelua käydään siitä, miten asiaan suhtaudutaan. Vaihtoehtoina on antaa kaikkien kukkien 
kukkia tai suunnata rotujärjestö selkeästi metsästyskoirajärjestöksi. Tiukan talouden aikoina seura- 
ja näyttelykoiria on helpompi saada kaupaksi, mutta suuri metsästäjien joukko vastustaa asiaa 
kiivaasti. Heidän mielestään rotu kuolee, jos sen ”metsästyskoiran henki ja palo” sammuu. Rodun 
käyttöominaisuudet ja temperamentti ovat heille yhtä olennainen osa rotua kuin kallon linjatkin.  
 
Jo tapahtuman tervetuliaispuheessa rotujärjestön puheenjohtaja Marco Lozza ilmoitti 
suorasanaisesti: ”Spinone on levittäytynyt ympäri maailmaa. Italian ulkopuolella spinone on 
kuitenkin enemmän seura- kuin metsästyskoira. Tästä syystä tämänvuotisessa teemaseminaarissa 
puhutaan spinonesta metsästyskoirana ja sen metsästyskoulutuksesta. Tämä voi kuulostaa 
kummalliselta niistä, jotka elävät maailmassa, joissa spinone asuu sisätiloissa rakastettuna 
lemmikkinä ja seurakoirana. On kuitenkin tärkeää tarjota tietoa spinonesta metsästyskoirana juuri 
noille harrastajille, jotta he voivat syventää rotutuntemustaan.” 
 
Ryöpytystä ovat saaneet etenkin ulkomaiset kasvattajat, mutta Italiastakin löytyy kasvattajia, joiden 
spinonet on suunnattu seurakoiramarkkinoille. Osa koirista toimii jollain tasolla jahdissa – joku 
voittaa aina lotossakin – mutta maanantaikappaleita on paljon ja ero käyttölinjaisiin koiriin on 
selkeä. Kyselin kerran ystävältäni erään kennelin koirista, jolloin hän vastasi minulle ”vaikka niistä 
osaa käytetäänkin metsällä ja osalla on koepalkinto, ne eivät ole metsästyskoiria siten, miten sinä ja 
minä sanan ’metsästyskoira’ ymmärrämme”. 
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Teoria käytäntöön 
 
Seuraavana päivänä vuorossa oli näyttely, ja pääsimme soveltamaan Paololta oppimaamme 
käytännössä. Ryhmän kommenttien perusteella ero käyttökoirien ja muiden välillä oli valtaosan 
ajasta selkeä. Käyttölinjaiset olivat pääsääntöisesti pienempiä ja sporttisempia, kuitenkin 
rotumääritelmän raameissa ja muutama kaunis yksilö sielläkin, vaikka hajontaa oli enemmän.  
Yleisesti ottaen koirien ulkomuodossa oli paljon hajontaa, oranssipäistäriköillä enemmän kuin 
ruskeapäistäriköillä. Muutamassa koirassa näkyi voimakkaita piirteitä roturisteytyksistä. Ruskeissa 
hajontaa oli vähemmän, ja esille tuli selvästi ero käyttö- ja näyttötyypin välillä. Näyttely on 
ilmainen kaikille osallistujille juuri siksi, että tavallisesti vain ”navetan takana” ja jahdissa 
esiintyvistä koiristakin osa saadaan ihmisten ilmoille katsottavaksi. Näin saadaan varsin kattava 
kuva rodun keskimääräisestä tasosta.  
 
Näyttölinjaiset olivat pääsääntöisesti suurempia, jos eivät korkeudeltaan niin massaltaan, 
ryhdittömämpiä ja niillä oli enemmän turkkia. Seurasimme pääosin uroskehää, jossa tuomarilla 
näytti olevan ”mitä suurempi ja karvaisempi, sen parempi” -linja. Parhaan ruskeapäistärikön 
uroksen valinta aiheuttikin osassa yleisöä silmien pyörittelyä ja tuhahtelua ja kommentteja siitä, että 
spinonen pitäisi kuitenkin olla metsästyskoira ja fyysisesti sellaiseen kykenevä. Tuomarin 
palkitsemislinja horjui vasta, kun piti valita näyttelyn kaunein koira. Narttukehän puolelta tuli 
nimittäin käyttöpuolen tuomarin valitsema erittäin kaunis sporttimallin narttu. Yleisössä kuhisi, sillä 
puskaradion mukaan rotujärjestöltä oli tullut nootti, että kahdesta samanarvoisesta koirasta on 
suosittava sitä, kumpi sopii fyysisesti paremmin metsästyskäyttöön. Sporttimallisempi koira voitti 
kuin voittikin. Rohkea – ja aiheellinen – linjanveto rotujärjestöltä. 
 
Teemaseminaarissa puhuttiin spinonen metsästyskoulutuksesta, puhujana ammattikouluttaja 
Gastone Puttini. Lisäksi julkaistiin uusintapainos spinoneaiheisesta kirjasta, jonka painos on ollut 
loppuunmyyty jo kymmeniä vuosia. Teos on vanha, mutta se kuuluu ehdottomasti jokaisen rotua 
harrastavan lukulistalle. 
 
metsästyskoiria ja Metsästyskoiria 
 
Kuljin itse ryhmässä, jossa oli koiria sukulinjoista, joita en entuudestaan tuntenut, mutta joihin 
halusin tutustua. Osa oli hyviä, osa ei. Tuomari oli pitkän linjan spinoneharrastaja – ja oman koirani 
isoisän omistaja – joten päivä oli opettavainen. Hän puhui paljon spinonen tyylistä ja 
rotutyypillisyydestä haussa ja riistankäsittelyssä. Yksi liukasliikkeinen koira hylättiin heti alkuunsa, 
koska se ei muistuttanut spinonea sen paremmin tyyliltään kuin ulkomuodoltaankaan. Koira on 
vahvasti käyttövalioputkessa siitä huolimatta. Ryhmästämme palkittiin EH:lla yksi koira, jolla oli 
erinomaisen kiinteä ja varma seisonta, mutta jolle tyynessä säässä tuli väliinjättö. Toisessa ryhmässä 
koiran palkintosija laski, koska se ei kiinteyttänyt seisontaa. 
 
Osa nähdyistä koirista oli erinomaisia ja niitä katseli ihan ilokseen. Yhdellä koiralla, jolla ehkä olisi 
ollut intoa hommaan, oli liikaa massaa jyrkille kukkuloille, eikä kyse ollut ainoastaan lihavuudesta. 
Ylituomari korostikin voimakkaasti rotutyypillisyyttä ja rakenteen sopivuutta työhön. Mukaan 
mahtui myös kukkien haistelureissulla olevia koiria, joilla ei ollut minkäänlaista metsästys- tai edes 
juoksuhalua. Koirien ja ohjaajien välistä yhteistyötä ja sen eri muotoja oli mukava seurata. 
 
Yhdessä ryhmässä oli ainoastaan ammattikouluttajan koiria. Ne olivat erittäin riistaintoisia ja 
vauhdikkaita. Osa onnistui riistankäsittelyssä, mutta osalla soidinajallaan olevat arat linnut juoksivat 
alta pois ja karkkosivat kaukaa. Kokeissa vallitsi hyvä henki, ja osallistujat onnittelivat vilpittömästi 
onnistuneita. Myös meistä ulkomaalaisista vieraista pidettiin hyvää huolta, ja vaikkei yhteistä kieltä 
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ollutkaan, viestintä olennaisilta osin toimi, eli tiesimme, milloinkin koira milloinkin oli maastossa. 
Muutaman koiran olisi mielellään ottanut tuliaisina kotiinkin jahtikaveriksi. Koirien taso vaihteli, 
mutta keskitaso oli erittäin hyvä. Koirat olivat yleisilmeeltään edeltävän päivän koiria kevyempiä ja 
sporttisempia. Urokset varsinkin olivat korkeudeltaan keskitasoa tai alle, yhtään erittäin kookasta 
koiraa ei joukkoon mahtunut. 
 
Pohjoisen parhaat käyttökoirat 
 
Viimeisenä päivänä vierailimme di Morghengo -kennelin Franco Fusin luona, mikä oli ryhmän 
mielestä reissun parasta antia. Franco Fusilla on jo vuosia ollut Pohjois-Italian parhaat käyttökoirat, 
jotka pääosin näyttävät jo spinoneilta ja monta erittäin kaunistakin koiraa löytyy. Näimme 
maastossa äiteen ja kolme alle vuosikasta sisarusta, joilla menohaluja riitti. Nuorukaisten annettiin 
hulmuta vapaasti ja kerätä menohaluja, mitä niillä kiitettävästi olikin. Hulmuamisesta kuvastui 
myös selkeästi koiran luontainen hakukuvio ja kyky peilata tuuleen – lamppu riistan löytämisestä 
tuntui jo välkähtelevän. ”Vapaassa kasvatuksessa” näytti kuitenkin olevan yksi ehdottomasti 
kielletty asia: pillinalkutus alkoi heti, jos koira erehtyi laittamaan nokan maahan esim. tuoreelle 
jäniksenmakuulle. 
 
Perinteisenä yllätysmomenttina oli moottoritiellä sattunut kolari, jonka vuoksi reilusti mitoitettu 
kentälleajoaika tärvääntyi jonossa istuskeluun. Muutamaan kilometriin meni liki tunti, joten Aki 
saikin loppumatkan painaa kaasu pohjassa, ja porukka pääsi kokeilemaan kentällä sadan metrin 
aitoja. Ehdimme lähtöselvitykseen juuri sulkemishetkellä, pikaisesti turvasta läpi ja hikipäässä 
juosten portille jonottamaan koneeseen, joka oli reilusti myöhässä – kuinkas muuten. 
 
Kaiken kaikkiaan reissu oli mukava, seura hyvää ja pohdittavaa jäi pitkäksi aikaa. Tuli myös 
huomattua, että yhdellä kertaa ei näe vielä mitään vaan, joka kerta oppii jotain uutta rodusta ja aina 
löytyy uutta nähtävää. Koirien lisäksi kokemuksena oli meikäläisen isomman supermarketin 
kokoinen urheiluliike. Jos ei nyt ihan kaikkien urheiluliikkeiden äiti, niin aika lähelle kuitenkin. 
Seuraavaa reissua odotellessa! 
 


