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Best in Show Luis Go
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Ilmoittautumiset
8.8 mennessä osoitteella
TERRIERI 2016
PL 50
02771 Espooo
tai netissä: www.showlink.fi
> ilmoittaudu näyttelyyn
Maksut
30 € / koira
pennut ja veteraanit 27 €
tilille FI42 1220 3000 2212 55
Ilm. koskevat tiedustelut
Showlink Oy (ark. klo 11–17)
puh. (09) 8873 0320
tai e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut
Piia Keskimaa ilt. puh. 040 833 3130
e-mail: piia.keskimaa@elisanet.fi tai
Anne Eriksson ilt. puh. 040 561 4689,
e-mail: anne.eriksson@elisanet.fi
Kehätoimitsijat
Kaija Linturi,email: kaija.linturi@gmail.com
Myyntipaikat
Piia Keskimaa ilt. puh. 040 833 3130 e-mail: piia.
keskimaa@elisanet.fi

Päätoimittaja
Kristina Heinonen
Artikkelitoimittajat
Hanna-Leena Mustakangas
Ulla Kuivasmäki

Sisällysluettelo
Toimihenkilöt 2016
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20
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Taitto
Carita Perry
Joulunumero painatus
EPKK, Seinäjoki
Silkkilehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa yhdistyksen jäsenille.
Aineiston jättöajat (deadline)

1. 24.2 ilmestyy maaliskuussa
2.12.5 ilmestyy kesäkuussa
3. 18.8 ilmestyy lokakuussa
4. 10.11 ilmestyy joulukuussa

Kansikuva:
Saana Telkkälä
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TOIMIHENKILÖT 2016
Hallitus (hallitus@silkkiterrierit.fi)

Terrilife-palstan vastaava
Terhi Korhonen
terhikorhonen@gmail.com

Puheenjohtaja
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

Lehden päätoimittaja
Kristina Heinonen
lehti@silkkiterrierit.fi

Varapuheenjohtaja
Tanja Mäkinen sihteeri@
silkkiterrierit.fi

Pentuvälitys
Anu Tuomi
pentuvalitys@silkkiterrierit.fi

Sihteeri
Tanja Mäkinen sihteeri@
silkkiterrierit.fi

Taitto
Carita Perry

Varsinaiset jäsenet
Hanna-Leena Mustakangas
hallitus@silkkiterrierit.fi

lehtimateriaali osoitteeseen:
lehti@silkkiterrierit.fi

Heli Honka hallitus@silkkiterrierit.fi

Jaokset
Etelä Suomi
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

Pia Saares hallitus@ssilkkiterrierit.fi
Satu Palander hallitus@silkkiterrierit.fi

Keski Suomi
Tanja Mäkinen
sihteeri@silkkiterrierit.fi

Muut
Jäsensihteeri / Rahastonhoitaja
Jenna Kovalainen
jasensihteeri@silkkiterrierit.fi

Länsi Suomi
Heli Honka
hallitus@silkkiterrierit.fi

STJ:n edustaja
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

Pohjois Suomi
Hanna-Leena Mustakangas
hallitus@silkkiterrierit.fi

STJ:n varaedustaja
Satu Palander hallitus@silkkiterrierit.fi

Jäsenmaksu maksetaan tilille FI09 5723
0220 0508 48 / Silkkiterrierit ry.
Käytäthän maksaessasi viitenumeroa,
jonka löydät lehden osoitekentästä.
Perhejäsenen viitenumero on sama,
kun talouden varsinaisen jäsenen.

Jäsenmaksut vuodelle 2016:
Varsinainen jäsen 25€
Perhejäsen 10€ (ei omaa lehteä)
Kasvattajajäsen 40€
Nuorisojäsen (alle 18 v.) 15€.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Nettilehden toinen numero
on nyt ruudullasi ja paljon on
tapahtunut kevään aikana.
Olemme viettäneet mukavan
viikonlopun Vaasassa,
Gaalan merkeissä. Kiitos
kovasti Länsi-Pohjois jaoslaiset
järjestelyistä, me etelästä
tultiin ”valmiiseen pöytään”.
Nettilehden välityksellä
voitte eläytyä tunnelmaan
ja hauskoihin hetkiin.

V

tilalla 19-21.8, ohjelmassa mm
lajiesittelyjä, hieman kehäkoulutusta,
grillaamista ja tsillailua, jokaiselle
tasapuolisesti, lapsia unohtamatta.
Varaa sinäkin kalenteriisi tuo
viikonvaihde, rikotaan edellisiä
ennätyksiä osallistujamäärällä!!! Miten
ois 30 henkeä plus nelijalkaiset. Lisää
tapahtumasta löytyy tästä nettilehdestä.
Hallitusterveisiä tulee tässä....
Ahkeruus aina palkitaanja niin
toivomme myös mekin. Iloinen ja
ahkera hallitus on kokouksessaan
kovasti pohtinut terveystarkastusten
osittaista palauttamista loppuvuodeksi.
Onko jäsenillä toiveita tai
ehdotuksia. Kaikki ehdotukset ovat
tervetulleita. Rustaa hallituksen
postiin, hallitus@silkkiterrierit.fi

oitokkaat silkit palkittiin,
myytiin arpoja, leikittiin ja
nautimme yhdessäolosta.

Haluan kiittää myös kaikkia
osallistujia, me yhdessä teimme illasta
mukavan. Kiitos myös luennoitsijalle
Paula Heikkinen-Lehkoselle joka
osallistui myös illan ohjelmaan.

Nyt sukellan takaisin ulos lämpimään
auringonpaisteeseen, mukavaa
kesää kaikille, Tina Heinonen

Vuosikokous saatiin vietyä
läpi, ja tullaan julkaisemaan
yhdistyksen sivuilla..
Pohjoinen ja etelä saivat Match
Showt hoidettua, pohjoinen kartoitti
yhdistyksen rahakirstua Match Shown
osalta 684e ja arpa-ja kioskymyynti
216,45 yhteensä 900,45 eurolla ja
etelä 368,50 eurolla osallistujia.
Tulevista tapahtumista haluaisin nostaa
ykkösaiheeksi SILKKIWEEKENDin
joka pidetään ”Loimaan Pohjan
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KENNELLIITTO
TIEDOTTAA
MUISTA KOIRAN ROKOTUKSET
JA PASSI ULKOMAILLE
MATKUSTAESSA 11.4.2016

historiaa Suomessa.

❣

KIRSI SAINIO VALITTIIN FCI:N
TIETEELLISEN TOIMIKUNNAN
PUHEENJOHTAJAKSI

Kesän ulkomaiset koiranäyttelyt ja
lomamatkailu lisäävät koirien kanssa
matkustamista Suomen rajojen
yli. Koirien liikkuminen maasta
toiseen lisää tautien tartuntariskejä.
Koirilla tulee olla säädetyt
rokotukset ja lääkitykset aina kun ne
matkustavat, myös EU:n alueella.

Kennelliiton hallituksen jäsen ja
jalostustieteellisen toimikunnan
puheenjohtaja Kirsi Sainio on valittu
Kansainvälisen koiranjalostusliiton
eli FCI:n tieteellisen toimikunnan
puheenjohtajaksi. Sainio on ollut
tieteellisen toimikunnan jäsen
vuodesta 2011. Hänen valintansa
puheenjohtajaksi vahvistettiin
FCI:n hallituksen kokouksessa
maanantaina 4. huhtikuuta.

Koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä
tai sirutettuja ja mukana tulee olla
lemmikkieläinpassi. Voimassa
olevasta passista näkyvät
voimassaolomerkinnät muun muassa
rabiesrokotteesta (yli 12 viikkoisilla
koirilla). Lisäksi koirien tulee olla
lääkitty ekinokokkoosia vastaan 1–5
vuorokautta ennen maahantuloa.

RAISA KIESI KENNELLIITON
LAKIMIEHEKSI 5.4.2016
Varatuomari, oikeustieteiden
kandidaatti Raisa Kiesi on valittu
Kennelliiton uudeksi lakimieheksi.
Kiesi aloitti tehtävässään 1.
huhtikuuta 20, hän toimii
Kennelliiton kurinpitolautakunnan
esittelijänä ja sihteerinä sekä vastaa
Kennelliiton sopimuksista ja muista
juridisista asioista. Hän myös antaa
asiakasneuvontaa puhelimitse
ja sähköpostitse koiriin liittyvissä
lakiasioissa.

SUOMEN ENSIMMÄINEN
KOIRAMUSEO AVATTU
NETISSÄ TOUKOKUUN
LOPUSSA
Koiramuseon kokoelmien pohjana
toimivat Suomen Kennelliiton
lahjoituksina ja hankintoina kerätyt
kokoelmat, jotka käsittelevät
koiranpidon ja koiraharrastamisen
6

NAPOLEON TARINOI

K

esä ja kärpäset sekä punkit. Olin emäntäni kanssa lomalla ja
elämäni ensimmäisen kerran sain punkista. Kyllä, se viheliäinen
otus tarttui hipiääni kiinni ja yritti iskeä niljakkaat hampaansa
kiinni. Ei onnistunut emäntäni kiskaisi otuksen punkkien
taivaaseen.

Muuten kesäni on mennyt hyvin, pikkuveli kasvaa ja osaa jotenkin
ulkoiluttaa minua, komentelee kun haukun mutta antaa myös joskus
haukkua. Kun olen ovelana yrittönyt pissata matolle niin saan häneltä
huudot, talossa on uusi pehtoori, niin ne mini-ihmiset kasvavat.
Kävin myös hammaslääkärissä, olin todella surkeana ja säälittävänä, se
auttoi koska sain paljon herkkuja ja rapsutuksia. Minulta tosin poistettin
alahammas, mutta en
sentään viellä saanut
tekareita. Eli kaikella on
positiivinen puolensa.
Aurinkoa Kesäänne
Terv: Napoleon
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R A L LY- T O K O
Rally-toko on mukavaa aktivointia
myös silkkiterrierille, jossa
tärkeintä on iloinen yhteistyö ja
kontakti, ei asennon millintarkka
suoruus tai seuraamisen
millintarkka paikka.

K

suoritetuista liikkeistä, myös esim. liian
kovasta komentamisesta, taluttimen
kiristymisestä, haluttomuudesta,
hitaudesta, liiallisesta vinoudesta,
nuuskuttelusta tai kyltteihin
koskettamisesta. Kolmesta
hyväksytystä tuloksesta koira saa
koulutustunnuksen, RTK 1-4. Luokkia
ovat alokasluokka, avoinluokka,
voittajaluokka ja mestariluokka.

oiraa ohjataan
käsimerkein ja suullisin
käskyin ja koiraa saa,
ja on jopa toivottavaa,
kehua suorituksen
aikana.

ALOKASLUOKAN tehtävät
ovat helppoja ja kisakynnys
matala. Siinä koira kulkee löysällä
taluttimella, muissa luokissa vapaana.
Jos lajista innostuu tosissaan,
ylemmissä luokissa riittää haastetta
tavoitteellisimmillekin ohjaajille.

RALLY-TOKOSSA suoritetaan rata,
joka koostuu 10-20 tehtäväkyltistä 3-5
metrin välein. Radalla edetään niin, että
kunkin kyltin kohdalla suoritetaan siinä
annettu tehtävä. Tehtävinä voivat olla
esimerkiksi erilaisia asentoja ja niiden
vaihtoja, suunnan- ja vauhdinmuutoksia,
pyörähdyksiä, pujottelua,
puolenvaihtoja, peruuttamista.
Radalla voi myös olla hyppy tai
putki, sekä nami- tai leluhoukutus.

KISAAMAAN ei kuitenkaan ole
pakko tähdätä. Iloisen tekemisen
myötä koirakon yhteistyö paranee ja
koira saa toivomaansa aktivointia.
Rally-tokoa on helppo harjoitella myös
lenkkien ohessa tai kotona itsekseen.

RALLY-TOKOSSA on neljä luokkaa.
Tässäkin lajissa vaativuus kasvaa
luokasta toiseen siirryttäessä. Kun
koira saavuttaa kolme vähintään 70
pisteen hyväksyttyä tulosta (max.
100p) kahdelta eri tuomarilta, on sen
siirryttävä seuraavaan tasoluokkaan.
Pistevähennyksiä tulee paitsi väärin

Tämä laji on kuin tehty silkeille
omistajineen, käykäähän
tutustumassa ja ihastumassa!
Hanna-Leena
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Etelän silkkiterrierijaos järjesti Match Shown torstaina 26.5 2016 Koneen Kentällä,
Munkkiniemessä.
Ilmojen haltia yritti kaataa niskaamme vettä mutta olikin meille suopea ja saimme viettää
puolipilvisen mutta sateettoman Match Shown.
.
Tapahtumassa meillä oli myös virallisia tuomareita, Veli-Pekka Kumpumäki, pienet pennut (alle
1v), Tarja Löfman, isot pennut (alle 1v), Maija Mäkinen, pienet aikuiset, Päivi Eerola, isot
aikuiset, tuomarikaartia täydensi vielä Satu Palander, kennel Batbeards, veteraanit, monirotuiset,
Suvi Nousiainen, SM4 2014, PMV-joukkue menestystä -14 ja -15, junior handler, lapsi ja koira
Tuomariraati valitsi Näyttelyn kauneimmaksi koiraksi Sileäkarvaisen noutajan. Onnittelut vielä
tätäkin kautta.
Meillä oli myös paikalla Solhedsin edustaja tuotevalmistaja kertomassa turkin ja yleishoitoon
liittyvistä tuotteista.
Haluan vielä kiittää meidän tuomareita, työmyyriä, Tanja Mäkistä, Mai Puttosta, Oona Sukanderia,
Terhi Korhosta, Jaana Hakosta, ja Satu Palanderia, tällä kokoonpanolla onnistuimme saamaan
yhdistyksen kirstuun hieman evästä tuleviin menoihin.
Haluan vielä kiittää meidän sponsoreita Royal Caninia, Finndogsia, Solhedsiä ja Turkinhoito.comia
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Silk kiw eek end
Tämän kesän huipentumana
Silkkiväki kokoontuu Loimaalle
mahtaviin maisemiin Pohjan
Tilalle 19-21.8 Silkkiweekendiin.

P

aras tapa tutustua toisiimme
ja silkkiystäviimme on
kokoontua viettämään
aikaa yhdessä! Puuhaillaan
kaikkea kivaa, tutustutaan
koiriemme kanssa eri
lajeihin, nautitaan tilalla täysihoidossa
runsain ruokailuin unohtamatta ihania
pimeneviä elokuun iltoja joita voidaan

istuskella yhdessä. Mukaan mahtuu
myös jokaisen puoliso ja lapset sekä
nelijalkaiset perheenjäsenet. Jotta
saadaan toteutettua tämä yhteinen
mukava tapahtuma, vähintään
kahdeksan osallistujaa on oltava
mukana. Sitovat ilmoittautumiset
kesäkuun loppuun mennessä
osoitteeseen: ilmoittautumiset@
silkkiterrierit.fi. Lisätietoja tilasta löytyy
www.pohjantila.fi. Jos haluat muuta
lisätietoa tai haluat ehdottaa jotain
viikonloppuun liittyen, voit laittaa postia
hannaleenahalttunen@hotmail.com
Toivottavasti sinäkin voit olla mukana!
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Vuoden 2016
Silkkigaala

Silkkiväki kokoontui tänä vuonna
perinteiseen silkkigaalaan
vaihteeksipääkaupunkiseudun
ulkopuolelle. Silkkigaalan
pitopaikaksi oli valikoitunut
Vaasa ja syitä oli useampikin.

E

nsimmäisenä ja tärkeimpänä
tietenkin se, että huhtikuussa
järjestetään Vaasan
kansainvälinen näyttely,
johon osallistuu silkkiihmisiä
myös pohjoisemmasta ja
keskisemmästä Suomesta eteläisen lisäksi.
Gaalaan olikin ilmoittautunut ilahduttavan
paljon yhdistyksen jäseniä ja erityisen
ilahduttavaa oli se seikka, että paikalla oli
runsaasti aivan tuoreita Silkkiterrierit ry:n
jäseniä. Jäseniä oli lauantai-illan gaalaan
saapunut väkeä aina Kemiä, Siikajokea
ja Oulua myöten. Yhdistyksellähän on
jäsenhankintakampanja meneillään ja
kasvattajat jakavat tietoa ja liittävät uusia
pennunomistajia yhdistyksen jäseniksi.
-Oli mukavaa tulla paikalle ja tavata
silkkien kasvattajia ja saada monelle tutulle
kasvattajanimelle kasvot, kuuluivat uudet
jäsenet toteavan.
SILKKIGAALA järjestettiin Vaasassa
merellisissä tunnelmissa ja maisemassa
Hotelli Tropiclandiassa. Ilta sisälsi niin
yhdessäoloa päivällisen ja ohjelman merkeissä.
Pääohjelmanumero oli luonnollisesti vuoden
Silkki-palkintojen jako. Jaettavaa oli

runsaasti ja niitä sai moni käydä pokkaamassa
useammankin joko omien koirien ansioista
ja menestyksestä tai kaverin puolesta. Yhtä
kaikki, jokainen menestyjä sai raikuvat
aplodit ja taputukset palkintopokaalien ja
kunniakirjojen kera. Ja oli mielenkiintoista
kuulla, miten yksi palkinnoista eli
Eliaksen muistopokaali oli saanut alkunsa.
Koskettavasta tarinasta kiitokset Anttilan
Minnalle.
SILKKIGAALAN kunniavieraana oli
ulkomuototuomari Paula HeikkinenLehikoinen, jolta sai kysyä mieltä
askarruttavia näyttelyihin liittyviä
kysymyksiä. Tuomarille esitettiin useita
mielenkiintoisia kysymyksiä ja hänen
vastauksensa herättivät myös runsaasti
keskustelua ja jatkokysymyksiä samoin
kuin vaihtoehtoisia näkemyksiäkin. Illan
kevennyksenä nähtiin Palanderin Sadun
ideoima ja järjestämä kevennys intiaanileikin
muodossa. Leikissä saivat jäsenet oman
roolinsa ja jokainen osallistuja vei roolinsa
antaumuksella läpi. Yhtään vähäisempi
ohjelmanumero ei ollut arpajaiset, joilla
kerättiin myös yhdistykselle varoja. Nämä
arpajaiset olivat siitä mukavat, että jokainen
arpa voitti... Ajatus järjestää Silkkigaala
Vaasassa oli hyvä ja toivottavasti myös
jatkossakin gaalaa järjestetään eripuolilla
Suomea. Jyväskylä, Tampere ja muut hoi....
Ulla Kuivasmäki
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KASVATTAJAINDEKSI
Amaqueen´s (Mustasaari)
Heli Honka, 040-551 7726
heli.honka@netikka.fi

Batbeards (Pusula)
Satu Palander, 040-716 7206

Dazza (Siikajoki)
Tuula Tervo, 040-913 6070
Tiina Tervo, 040-962 4414,
kenneldazza@kotinet.fi

Curiosity (Vihti)
Tina Heinonen, 050-599 4994
curiosity@kolumbus.fi
Pia Saares, 045-131 6292

De Majodian (Lumijoki)
Mark Pascale, 040-911 2867
info@majodian.com

Golden Cub (Pälkäne)
Teija Tripolitis, 050-3770 830
teija.tripolitis@elisanet.fi

Helikuun (Kuusamo)
Heli Multas, 040-535 3191
helikuun@gmail.com

Honeycoat's (Espoo)
Pirkko Candelin, 050-070 0924

Huippuhännän (Tampere)
Maj-Jaana Saranpää, 040-049 4110
majjaanasaranpaa@gmail.com

Iberima (Espanja)
Irma Leino , +346 2 2586 639,
bombixmoren@gmail.com
Maytime (Kalajoki)
Hanna-Leena Mustakangas,
040-559 3732
hannaleenahalttunen@hotmail.com

Kokong's (Hollola)
Sirpa Salminen, 050-917 7371
sirpasalm@gmail.com
Nanasilk (Kemi)
Minna Anttila, 041-465 0877
minna.anttila@suomi24.fi

Rosdiwa's (Jalasjärvi)
Niina Niinistö, 050-381 2186
rosdiwa@hotmail.com

Semera (Tornio)
Erkki Remes, 040-750 6556,
erkkiremes@gmail.com

Tel Quessir (Jyväskylä)
Tarja Telkkälä, 040-512 1809,
kennel@telquessir.net

Hanna Remes, 045-326 9552,
remes.hanna@gmail.com

Saana Telkkälä, 044-092 8592,
saana.telkkala@gmail.com
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Sericum (Heinola)
Kirsi Aho-Pietinen, 040-551 1652,
kirsi.aho-pietinen@luukku.com

Stenilja (Lahti)
Silja Susia, 050-5602 626
silja.susia@gmail.com

Sunny Pearls (Klaukkala)
Paula Viljanen, 050-3660 864,
paula.s.viljanen@gmail.com

Sweetsilky (Kempele)
Tarja Väyrynen, 044-5862 766,
tarja.vayrynen@luukku.com
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PENTUVÄLITYS
Golden Cub (Pälkäne)
Yhteyshenkilö:
Teija Tripolitis, 050-3770830,
teija.tripolitis@elisanet.fi
Pentujen syntymäpäivä:
27.2.2016
Vapaat pennut:
Vapaana 1 uros
Isä: EE JMVA TLNJW-15 TLNW15 EEJV-15 LVJV-15 BALTJV-15
EUJV-15 NIGHT DANCER
BOHEMIA XSANTIA
Emä: EE JMVA PMJV-12 DKJV12 JV-12 SEJV-12 GOLDEN
CUB TIFFANYS SUPERSTAR
Semera (Tornio)
Yhteyshenkilö:
Hanna Remes 0453269552
remes.hanna@gmail.com

Pentujen syntymäpäivä:
30.03.2016
Vapaat pennut: 2
narttua ja 1 uros
Isä: Biley's xilky xito boomer
Emä: Velvet Kiss's cara mia
Tel Quessir (Vaajakoski)
Yhteyshenkilö:
Tarja Telkkälä
Pentujen syntymäpäivä:
16.05.2016
Vapaat pennut: 2
urosta ja 2 narttua
Isä: FI MVA SE MVA JV12 SEMERA AUDACE
Emä: FI MVA HeJW-13 TEL
QUESSIR ROMANCE OF ROYALTY
Emä: FI MVA PARADISE PASSION
MORNING MIST
Golden Cub (Pälkäne)
Yhteyshenkilö:
Teija Tripolitis, 050-3770830,
teija.tripolitis@elisanet.fi
Pentujen syntymäpäivä:
29.05.2016
Vapaat pennut: 2 urosta
Isä: FI MVA EE JMVA TLNJW-15
TLNW-15 EEJV-15 LVJV-15
22

Golden Cub (Pälkäne)
Yhteyshenkilö:
Teija Tripolitis, 050-3770830,
teija.tripolitis@elisanet.fi

remes.hanna@gmail.com

Pentujen syntymäpäivä:
27.2.2016

Vapaat pennut: 2
narttua ja 1 uros

Vapaat pennut:
Vapaana 1 uros

Isä: Biley's xilky xito boomer

Isä: EE JMVA TLNJW-15 TLNW15 EEJV-15 LVJV-15 BALTJV-15
EUJV-15 NIGHT DANCER
BOHEMIA XSANTIA
Emä: EE JMVA PMJV-12 DKJV12 JV-12 SEJV-12 GOLDEN
CUB TIFFANYS SUPERSTAR
Semera (Tornio)
Yhteyshenkilö:
Hanna Remes 0453269552

Pentujen syntymäpäivä:
30.03.2016

Emä: Velvet Kiss's cara mia
Tel Quessir (Vaajakoski)
Yhteyshenkilö:
Tarja Telkkälä
Pentujen syntymäpäivä:
16.05.2016
Vapaat pennut: 2
urosta ja 2 narttua
Isä: FI MVA SE MVA JV-

Pentueiden tiedot
tulee päivittää
vähintään kuukauden
välein pentuvälittäjälle
tai tiedot poistetaan
pentuvälityksestä.
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Kuvassa: Dazza i am the world
24

