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

Yhdistys toivottaa kaikki jäsenensä
lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen!
Muistathan maksaa 31.3
mennessä jäsenmaksusi
myös vuodelle 2016

- Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen

Kansi:
Usain

Silkkiterrierit ry ei lähetä
jäsenmaksuista erillistä laskua.
Maksathan siis jäsenmaksusi
ohjeiden mukaan jotka löytyvät
yhdistyksen nettisivuilta.

- Esityslistan hyväksyminen
työjärjestykseksi
- Hallituksen toimintakertomus ja
tilinpäätökseen perustuva selostus
yhdistyksen taloudellisesta asemasta
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HYVÄ SILKKIVÄKI

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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Haluan kiittää luottamuksesta
puheenjohtajan valinnasta,
pyrin hoitamaan tehtäväni
niin hyvin kuin mahdollista
ja rajaan toiminnan jäsenien
toiveita kunnioittaen.

SINULLA on nyt luettavanasi
nettilehti, johon pitkän pohdinnan
jälkeen päädyttiin syyskokouksessa.
Pyrimme kohentamaan taloudellista
tilaamme ja toivottavasti ensi vuonna
voimme palata takaisin painettuun
versioon, mikäli syyskokous näin
päättää.Hyvät jäsenet, selailkaa
tätä, miettikää itse kukin siellä
ruudun äärellä, miltä uuden ajan
yhdistyslehti tuntuu. Onko tämä
myös silkkilehden tulevaisuus.

J

ärjestäytymiskokouksessa
jaoimme hallituslaiset jaoksien
vetäjiksi. Kukin omalla
paikkakunnalla aktivoituu ja
järjestää tapahtumia, omien resurssien
mukaan. Alku näyttää hyvältä ja
haluankin kiittää uuden hallituksen
jokaista jäsentä aktiivisuudesta, yhteinen
päämäärä on nostaa jäsenmäärä ja saada
mukaan myös uudet silkin omistajat ja
antaa heille hyvä startti silkkimaailmaan.

TÄSSÄ lehdessä on myös hallituslaisten
tervehdys missä he kertovat
enemmän itsestään ja mihin asioihin
haluavat kantaa kortensa kekoon,
myös minä esittäydyn siellä.
Hyvää alkanutta silkkivuotta kaikille
Tina ja silkkitytöt Siru ja Sara

SYYSKOKOUKSESSA 2015 tehtiin
vaikeita, vai pitäneekö käyttää sanaa
haastavia päätöksiä. Yhdistyksen tilanne
on melko heikko niin rahallisesti kuin
jäsenmäärän suhteen. Toivomme,
että tämän vuoden teema on jokaisen
visiona ja saamme jäsenmäärän
kasvamaan ja tapahtumia myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle
ja jokaiselle jotakin kiinnostavaa.
VUOSI 2015 on nyt selkämme takana.
Katse vuoteen 2016 olkoon valoisa ja
vastaanottavainen.Vuoden teemana
on jäsenien toiveiden kuunteleminen,
jäsenmäärän kasvattaminen ja yhteisen
silkki hengen kohentaminen.
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SILKKIHALLITUS ESITTÄYTYY
SATU PALANDER
Olen Satu Palander, perheessäni
avomies, neljä lasta(osa jo aikuisia)
neljä koiraa ja kolme kissaa.

suursnautserit, Hiidenhaukut ry)
aikoinaan hyvin aktiivinen kokeiden,
näyttelyiden ja koulutuksien järjestäjä.
Ajat ovat niistä muuttuneet, nykyään
nautiskelen koirieni seurasta pitkien
metsälenkkien ja vaellusten merkeissä,
Silkkihallituksen jäsenenä, pyrin
elvyttämään kerhon toimintaa ja
luomaan positiivista ilmapiiriä yli
rajojen. Kerhotoiminnan pitäisi kattaa
asioita tuoreille silkinomistajille,
kuten kokeneemmillekin. Rotumme
terveydentilan säilyttäminen vaatii
myös rehellistä ja saumatonta
toimintaa kasvattajien kesken.
HANNA-LEENA MUSTAKANGAS
Olen Kalajoella asuva perheenäiti
ja innokas silkkiharrastaja.
Perheeseeni kuuluvat mieheni Henri,
ala-asteikäiset lapset Roni ja Sara,
sekä ensimmäinen silkkiterrierini
Lahja (Helikuun Lahkalaga) ja
hänen tyttärensä Taika (Maytime
Niceneasy).

Asumme läntisellä uudellamaalla

Pusulan kirkonkylällä.
Koiraharrastukseni alkanut 1970
luvun lopulla, tutustuessani
saksanpaimenkoiraurokseen, sen
kanssa kävin ahkerasti Hgin patolassa
pidettävällä palveluskoirakentällä. Sen
jälkeen ollut Irlanninsusikoira, pari
suursnautseria, useita kääpiösnautsereita
, labradori, mustaterrieri ja
ensimmäinen silkki tuli taloon n. 8v
sitten. Koirien kasvatus alkoi 1990
jolloin ensimmäinen käppänäpentue
syntyi kennel Batbeardsin nimellä.

Molemmilla tytöillä on ollut yksi pentue
kennelnimeni Maytime alla, joten
pienimuotoista kasvatustakin on ollut
kuvioissa. Ensimmäisestä pentueesta
Taika jäi perheeseemme, ja Taikan
pentueesta uros Aatu ( Maytime VoulezVous) jäi tähän lähistölle sijoitukseen.

on energinen, helposti motivoitava
ja iloinen kaveri, josta on moneksi!
Toivoisin myös että me ihmiset tämän
ihanan rodun ympärillä pääsisimme
tutustumaan paremmin toisiimme ja
puuhailemaan yhdessä hyvässä hengessä
rotumme hyväksi!

Harrastan koirieni kanssa monenmoista
näyttelyiden lisäksi. Lahjan kanssa on
treenattu ja kisattu tokossa, agilityssa ja
rally-tokossa, Taikan kanssa agilityssa ja
rally-tokossa. Haluaisinkin tuoda silkkiä
esille monipuolisena harrastuskoirana
ja innostaa silkki-ihmisiä mukaan
erilaisten harrastusten pariin. Silkki

Yhteisiä tapahtumia odotellessa
toivottelen hyvää kevättä
jokaiselle silkille omistajineen!

TANJA MÄKINEN

Hei! Olen 28-vuotias Ylöjärveläinen
lähihoitaja. Silkkiterriereihin olen
hurahtanut jo 5 vuotta sitten kun
rotua näyttelykehän laidalta ihailin.
Eniten minuun vetosivat rodun kaunis
turkki, terrierimäisyys sekä kauniit
terveet liikkeet. Minulla on 3 koiraa,
2 yorkshirenterrieriä ja kohta 3 vuotias
silkkiterrieri uros Bono. Harrastan
aktiivisesti näyttelyitä koirieni kanssa,
esitän myös muiden koiria näyttelyissä.
Olen käynyt kasvattajan peruskurssin ja
oma kennelnimi on anottu.

Varapuheenjohtaja, sihteeri
Sähköposti: sihteeri@silkkiterrierit.fi

Tulevaisuuden suunnitelmissa siis
silkkiterriereiden pienimuotoinen
kasvatus. Sydämen asiana pidän koirien
terveyttä. Vastaan myös rotuyhdistyksen
Pirkanmaan tapahtumista joten
minulle voi laittaa toiveita.

Kaikenmoista on tullut koirien
kanssa touhuttua ja kurssitettua
siinä ohella myös vähän itseäkin.
Yhdistystoiminnassa( suomen
6
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HELI HONKA
Minun nimeni on Heli Honka, kasvatan silkkiterriereitä kennelnimellä
Amaqueen’s. Meillä on tähän mennessä ollut 9 pentuetta.

6-vuotta, Maijan tytär Deisi 4-vuotta ja
tällä hetkellä myös Deisin poika Voitto
3-kuukautta, (Voitto on sopivan kodin
osuessa kohdalle kyllä valmis muuttamaan omaan kotiin). Lisäksi meillä
kotona on silkki Kissi, joka täyttää
kohta vuoden. Joukkoamme täydentää vielä apinapinseri Söpö. Koirien
kanssa harrastamme näyttelyitä sekä
ajan salliessa myös agilityä. Kisavalmiita
agilitykoiria löytyy kaksi kappaletta.

Kotona olevaan koiralaumaamme kuuluvat Tilda 8-vuotta, Tildan tytär Maija
PIA SAARES
Nimeni on Pia Saares ja asun tällä
hetkellä Singaporessa mieheni ja
kolmen lapsemme kanssa.
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T
T Gaalakutsu!
T

Silkkiterrierit ry Vuoden 2016
GAALA 16.4 klo 17:00
(joka ajoittuu Vaasan KV näyttelyn
yhteyteen)

Gaalan osallistuminen on
maksuton, ruokailusta
vastaa jokainen osallistuja
itse, samoin juomasta.

Hallituksen riveissä olen tuore tapaus,
tulin viime syksynä valituksi kaudelle
2016. Tavoitteenani on saada lisää
jäseniä yhdistykseen sekä saada
yhdistyksen toimintaa aktivoitua ja
aion järjestää itsekin täällä Vaasan
suunnalla jäseniä yhteen kokoavaa
toimintaa. Odotan innolla tulevaa
kautta uusine haasteineen.

Taas on silkkiväen aika virittäytyä
juhlatunnelmaan ja kokoontua
jo perinteeksi tulleeseen gaalaan,
tapaamaan vanhoja tuttuja
ja tutustumaan uusiin.

Tilaisuudessa myydään
arpoja 2€/arpa, joten
varatkaa käteistä mukaan

Kasvatan silkkiterriereitä ja partacollieita
kennel nimellä Curiosity. Olen ollut
hallitus kuvioissa mukana jo useamman
vuoden. Puheenjohtajana olen toiminut
yhteensä neljä kautta. Nyt kun en asu
Suomessa en pysty ihan samalla tavalla
osallistumaan kun ennen. Parhaani
kuitenkin yritän täältä käsin tehdä.
Nettikokoukset kuitenkin mahdollistaa
osallitumisen kokouksiin, mikä on
tärkeintä. Näyttääkin siltä että meillä on
todella aktiivinen hallitus tänävuonna.
Jo nyt ollaan saatu paljon aikaseksi ja
paljon on myös suunnitelmissa tehdä
tälle vuodelle. Uskon siis että tästä
tulee todella hyvä vuosi yhdistykselle.

Ohjelmatarjonta

Ilmoittautumiset:
Yhdistyksen e-mailiin
ilmoittautumiset@silkkiterrierit.fi
aiheotsikko GAALA 2016,
viimeistään 1.4 (ehdoton takaraja)

Tänä vuonna juhlapaikaksi on
valittu Vaasan Tropiclandian
Hotelli Rantasipin ravintolan
Panorama cabinetti, tilaa meillä
on 200m2 joten mukaan mahtuu
mukavasti väkeä läheltä ja kaukaa.

Klo 14:00 Paula HeikkinenLehkonen luennoi ja Gaalassa voi
esittää vapaamuotoisia kysymyksiä
Hotellin puolelta on
varattavissa nimimerkillä
"silkkiterrierit" tarjoushintaan
88€ 2h huoneita
75 eur/yhden hengen huone
88 eur/kahden hengen huone
103 eur/kahden hengen huone
+ 1 lisävuode huonekohtainen
koiramaksu 10€
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TUHATJALKA
PANOSTAA LEMMIKKIEN
TERVEYDEN HOITOON

❣

– sadan eläimen sairastuminen.
Tämä ei tietenkään koske kaikkia
sairauksia, mutta hyvin useita.
YHTEINEN KOODISTO JA
TIETOPANKKI ANTAVAT
PERUSTIEDOT TAUDEISTA

Tiedote. Julkaistu:
29.03.2016 klo 08:45
Tuhatjalka Pieneläinklinikat

Tuhatjalka yrittää yhdessä
Helsingin Yliopiston Eläinsairaalan
kanssa saada aikaiseksi yhteisen
eurooppalaisen eläintautien
ja –hoitojen koodiston, joka on
ensimmäinen edellytys yhteisen
tietopankin rakentamiseen. Yhteisellä
tietojärjestelmällä saataisiin
ajantasainen tieto koko Euroopassa
olevista eläintaudeista ja tautien
leviämisestä. Ajantasaisen tiedon
avulla pystyttäisiin ehkäisemään
tautien leviämistä merkittävästi
pelkän tautien hoitamisen sijasta.

Terveydenhuolto koostuu terveyden
hoidosta ja sairauksien hoidosta.
Lemmikkien hoito on ollut vahvasti
sairauksien hoitoon keskittynyttä.
Kansallisia tai kansainvälisiä
terveydenhuoltojärjestelmiä
ei lemmikkieläinpuolella ole
rakennettu, pääosin siitä syystä, että
sellaisten tekeminen vaatii rahaa,
jota kukaan ei ole ollut valmis
maksamaan. Sairaan lemmikin
hoitoon löytyy aina rahoittaja,
mutta tautien ehkäisyyn usein ei.

klinikoiden tason arviointiin.
Tuhatjalka pyrkii vaikuttamaan
siihen, että nämä terveydenhuollon
perustyökalut saataisiin yhteistyössä
yliopiston kanssa rakennetuksi.
TERVEYSTARKASTUS
PIKKURAHALLA
Yhtenä käytännön toimena
painopisteen suuntaamisessa
terveyden ylläpitoon
Tuhatjalka tarjoaa lemmikkien
terveystarkastuksen kaikilla
seitsemällä klinikallaan nyt vain
20 euron hinnalla, kun sen
normaalihinta on 87 euroa. Tällä
pyritään saamaan lemmikkien
omistajat kiinnostumaan
säännöllisestä terveyden
seurannasta, jotta yksilökohtaiset
taudit ja vaivat huomattaisiin
ajoissa. Terveenä lemmikki elää
hyvää elämää.

Toimitusjohtaja
Heli Kivimäki-Manner
Verkavet Oy
p. +358 50 427 0611
Tuhatjalka pieneläinklinikkaketju on
100% kotimaisessa omistuksessa.
Tarjoamme laajan valikoiman
eläinlääkäripalveluja seitsemällä
paikkakunnalla, neljä klinikoistamme
päivystää 24/7 ympäri vuoden.

Terveydenhoidon kehittämisessä
on välttämätöntä rakentaa myös
käypähoito-ohjeet ja kansallinen
tai kansainvälinen laatujärjestelmä
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Kehitysjohtaja Veikko Tuovinen
Three Plus Group Oy
p. +358 40 733 2315
Lisätietoja klinikkakohtaisista
toimenpiteistä:

Ajatuksen takana on myös
Liverpoolin yliopisto, Eesti
Maaülikooli ja Royal Veterinary
College. Myös Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa on
samankaltaisia ajatuksia.

Tuhatjalka-ketju yrittää omalla
panoksellaan vaikuttaa
suunnan muuttumiseen
terveydenhoitopainotteiseksi.
Eläinten omistajien kannalta
tarkasteltuna sillä rahalla, millä
hoidetaan yksi sairastunut eläin,
pystytään ehkäisemään kymmenen

LISÄTIETOJA KOODISTOSTA JA
TIETOPANKISTA:
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NAPOLEON TARINOI

JALOSTUSARVON
ARVIOIMINEN osa 2
Teksti: Juha Kares

K

evät! Talvi on mennyt sairastaessa, tajusin juuri olevani ihmisen
iässä n.50 vuotias. Olen villi ja vapaa, kevät tulee kohisten ja
oloni tuntuu paremmalta. Olen 50 vuotias, ja minulle tuli keskiikäisen miehen vaiva, en kerro enempää, mutta onneksi lääke
toimii ja oloni on parempi. Ikä on vain numero, salaan ikäni
ihmis taimen läsnäollessa, leikin, juoksen ja hypin. Väsyttävää. Onneksi
pääsen aina mummolaan aika-ajoin lepäämään ja silloin oikea ikäni
tulee esille, lepään ja nautin läheisyydestä. Minulla ei ole viidenkympin
villitystä, olen villi luonnostani ja erittäin järkevä. Lapset on jo tähään
ikään tehty ja pentueeni kasvaa ja voimistuu, olen jättänyt jälkeni
silkkikartalle.
Nautin pienistä asioista,
lenkeistä jotka
joskus jäävät
pieniksi, inhoan
kuraa ja siitä
seuraavaa
puhdistuoperaatiota.
Lepään mieluiten
auringonpaisteessa,
nautin keväästä ja
viisaasta keski-iästä,
levätkää tekin!

RINTAKEHÄN VALTAVA
MERKITYS

Tilavuuden tulee muodostua
rodulle tyypillisestä tekijästä.
Keskeisintä rintakehässä on:

Lopulta ollaan päästy niin pitkälle,
että koira on hankittu tai itse
kasvatettu. Tällöin tietysti sukutaulu
täyttää jalostusarvolle astetetut
vaatimukset. Koiralla ei myöskään
ole selviä luonteen, eikä oleellisia
terveyden tai ulkomuodon puutteita.
Jalostuarvon puntaroinnissa
kuitenkin itse yksilö on aina avain
asemassa ja taustat vain nostavat
tai osaltaan ovat laskemassa
käytettävän koiran jalostusarvoa.

1. Riittävä syvyys
2. Riittävä pituus
3. Riittävä kaareutuvuus
Rintakehän tulee olla riittävän syvä,
jotta se tukee etuosaa. Eturinta on
oltava rodulle tyypillinen. Rintakehän
syvyys on oleellista ja lähes rodussa
kuin rodussa rintakehän tulee
ulottoa vähintään kyynärpäihin.

Kaikkein tärkeimpiä anatomisia
ominaisuuksia on rintakehä, uskokaa
tai älkää. Rintakehä on kullekkin
rodulle aivan oleellisin seikka.
Rintakehän ympärille rakentuu
rotutyypillinen koira. Kullakin rodulla
on oma ominainen rintakehänsä.
Oleellista on, että rintakehän
muoto on sellainen kuin rodulle
kuuluu. Rintakehän tilavuuden
tulee olla oikeanlainen. Rintakehän
epätyypillisyys muuttaa yleensä koko
koiran olemusta kohtalokkaasti.
Valitettavasti myös rintakehän
ominaisuudet, malli ja keveys ovat
yleensä voimakkaasti periytyviä
ominaisuuksia.

Riemuisaa kevään
odotusta
Terv: Napoleon
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Pituus on kestävän rakenteen
kannalta oleellisimpia seikkoja.
Rintakehän tulee olla pituudeltaan
yleensä pitempi kuin luullaan.
Pitkälläkin koiralla yleensä pituuden
muodostaa pitkä rintakehä. Kestävän
rakenteen kannalta pitkä lanne on
kohtalokkain puute. Jalostuksessa
myös pitkän lanteen periytyvyys
on vahva. Niin voidaankin sanoa,
että jalostusarvon arvioinnissa
rintakehän pituus on tärkeä seikka.
Oikea pituus nostaa arvoa, kun taas
lyhyt rintakehä yhdistyneenä pitkään
lanteeseen laskee jalostusarvoa
voimakkaasti.

Rintakehän kaarevuus voidaan
useimmiten luokitella muutamaan
tyyppiin. Litteä, hieman kaareutunut,
selvästi kaareutunut tai pyöreä.
On oleellisen tärkeää tietää oman
rodun rintakehän oikeanlainen
kaareutuminen. Usein rintakehissä
voi olla voimakkaita ylilyöntejä tai
toisaalta puutteita. Oikeanlainen
rintakehän kaareutuvuus nostaa
koiran jalostusarvoa voimakkaasti.
Mikäli pitää valita rintakehän
muodossa, olen omassa
jalostustyössäni huomannut, että
rintakehän tilavuuden pienentäminen
on huomattavasti helpompaa
kuin rintakehän voimistaminen.
Omassa jalostusarvon arvioinnissani
kevyt rintakehä on siis suurempi
miinus kuin liian tilava rintakehä.
Muistakaa myös, että koiran
pituudesta ei yleensä suoraan
näe rintakehää. Toivotulla lyhyellä
koiralla voi olla todella lyhyt
rintakehä ja pitkähkö lanne, silloin
koira voi pysyä esimerkiksi melko
neliömäisenä, vaikka rintakehä
on puutteellinen. Rintakehä pitää
arvioida kokeilemalla ja toisaalta
liikkeessä.
Rintakehän tulee olla
kokeiltaessa oikeanlainen,
mutta yhtä oleellista on,
että rintakehä on kestävä
liikeessä. Rintakehän tulee
olla volyymiä, jonka koira
kantaa liikkeessä rodulle
tyypillisellä tavalla. Suurimpia
virheitä rintakehissä ovat:

1. Liian lyhyt rintakehä
2. Voimakkaasti kuroutuva
rintakehä roduilla, joilla ei
rintakehän tule kuroutua
3. Liian leveä rintakehä,
varsinkin edestä
4. Liian kevyt rintakehä,
jossa puutteellinen syvyys

ominaisuus. Useimmilla koirilla
säkä tulee olla silmin havaittavissa
koiran seistessä, säkä toimii usein
oikeiden lapojen indikaattorina.

Yleisesti voi todeta, että suurimmalla
osalla koirista lavat tuntuvat
olevan aivan liian edessä.
Suurimmalla osasta rotuja lavat
ovat kauniisti taakse asettuneet.
Ylälinja on pehmeä. Ensin tulee
kaula, joka liityy pehmeästi
oikea asentoisten lapojen kautta,
kauniin sään kohdalla selkään.
Rintakehä pitää ja tukee kaunista
ylälinjaa ja oikeaa etuosaa.

Seuraavana pitää mitata lavan
pituus. Etusormi voidaan laittaa
koiran sään paikkeille ja peukalo
lavan etureunaan eturinnan
paikkeilla. Tarkastelemalla omia
sormiaan nähdään lavan pituus
sekä asento. Yleensä lavan tulee
olla viisto. Usein koirilla joilla lavat
ovat kauniisti asettuneet, myös
pituus on hyvä. Sen sijaan lapa
voi olla pystyhkö eikä riittävän
viisto. Seuraavaksi voi mitata
olkavarren, jonka tulee yleensä
olla yhtä pitkä kuin lavan. Näin
ei vain käytännössä usein ole.
Valitettavan usein olkavarsi on
lapaa huomattavasti lyhyempi.
Olkavari voidaan mitata kuten
lapa. Aseta peukalo nyt olkavarren
etureunaan lavan ja olkavarren
liitoskohtaan ja laita etusormi
nyt olkavarren takareunaan
eturaajojen paikkeille. Nyt näet
suoraan olkavarren pituuden.
Mikäli olkavarsi on huomattavasti
lapaa lyhyempi, on se selvä virhe
ja laskee koiran jalostusarvoa.
Samalla katsot olkavarren asennon.
Myös olkavaren tulisi olla yleensä
viisto ja tasapainoisessa suhteessa
lavan kanssa. Koiran tulisi olla hyvin
kulmautunut.

5. Puutteellinen eturinta (kytköksissä
etuosan rakenteeseen)
Nämä ovat ominaisuuksia, jotka
laskevat koiran jalostusarvoa
omassa arvioinnissani
erittäin voimakkaasti.

ETUOSA

Etuosan merkitystä ei rintakehän
lailla voida ylikorostaa. Rintakehä
ja etuosat ovat ne asiat, jotka
pahimmin tuntuu pettävän monilla
koirilla. Etuosa on keskeisessä
asemassa koiran jalostusarvon
punnitsemisessa. Etuosan
arvioimisessa voi lähteä liikeelle
helpoimmin havainnoitavasta
vaikeimpaan. Järjestys on samalla
omassa arvioinnissani myös
tärkeys järjestys. Ensinnä tulee
lapojen oikea sijainti, joka on
oleellisen tärkeää. Toisena tulee
lavan pituus, kulmautuneisuus
ja lopuksi olkavarren pituus.
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Lapojen tulee olla siis oikein
sijoittuneet ja voi kaiketi yleistäen
sanoa, että aivan liian monella
koiralla lavat ovat aivan liian
edessä. On tietysti rotuja, joilla
lapojen ei kuulukaan olla ns.
normaalisti sijoittuneet vaan lavat
saavat olla etuasentoisemmat.
Mutta muista perehtyä lapoihin
ja harrastamasi rodun oikeaan
toivottuun lavan asentoon.
Etuasentoiset lavat ovat omassa
jalostusarvon arvioinnissani
todella suuri arvoa laskeva tekijä.
Sanomattakin on selvää, että
oikein sijainneet lavat ovat taas
voimakkaasti koiran arvoa nostava

Pahinta olkavarressa on jos se
on sekä lyhyt että suora. Tällöin
15

etuliike on usein korkea ja
heittelevä. Puhutaan ns. hackneyliikkeestä. Toisaalta eturaajat myös
usein työntyvät rungosta ulos eli
raajat erkaantuvat rintakehästä.
Syy on yksinkertainen. Lihakset
ovat kiinnittyneet luustoon ja lyhyt
olkavarsi antaa lihaksistolle liian
lyhyen kiinnittymispinnan, tällöin
lihaksisto pakkautuu liian lyhyelle
alalle ja pullistuneet lihakset ikään
kuin työntävät raajaa ulos rungosta.
Etuliike on tällöin ulkokierteinen.

Tällaiset puutteet ovat yleisiä ja
voimakkaasti periytyviä, sekä
laskevat koiran jalostusarvoa
voimakkaasti. Etuosakin on
ominaisuus, joka pitää arvioida
käsin kokeilemalla sekä vielä
erikseen liikkeessä. Mikäli puutteita
on käsin tunnettavissa pitää ne
huomioida. Kuitenkin sitä suurempi
etuosan virhe on, mikäli se vielä
selvästi heijastuu liikkeisiin.

Koiran etuosa on hyvin
erikoislaatuinen ja vaikeasti
ymmärrettävä kokonaisuus.
Etuosan rakenne ja ominaisuudet
poikkeavat täysin takaraajoista.
Etuosasta on kirjoitettu joitakin
artikkeleita. Artikkeleiden lukeminen
on suositeltavaa, jollei etuosaa
ymmärrä.

YLÄLINJA

Oikea ylälinja on jalostuksen
arvioinnissa keskeisessä asemassa.
Ylälinja oikeastaan on heijastumaa
rintakehästä ja etuosasta. Kestävä
oikean muotoinen ja syvyinen,
sekä pituinen rintakehä sekä sen
ympärille rakentuva tasapainoinen
etuosa ovat keskeisessä asemassa
kauniin ylälinjan muodostumisessa.
Kaula liittyy nyt pehmeästi selkään
ja kaula on oikein asettunut.
Kaikkein tärkeintä ylälinja on etu- ja
takaosan tasapainon ilmaisijana.
Mikäli ylälinja pettää liikkeessä
syy löytyy usein etu- ja takaosan
yhteensopimattomuudesta tai
rakenteen muista heikkouksista.
Varsin yleinen on myös liian pitkä
lanne. Muista silmäillä rakennetta
ja koiraa ennen kaikkea liikkeessä.
Liike paljastaa todellisen rakenteen
tasapainon. Otan mieluummin
niukasti kulmautuneen koiran edestä
ja takaa kuin koiran joilla on
suhteettomat erot etu- ja takaosan
välillä.
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TAKAOSA JA LANTIO

Takaosa ja lantio ovat keskeisiä
ominaisuuksia jalostusarvoa
arvioitaessa. Omana nyrkkisääntönä
on riittävä lantion leveys. Katson
aina, että lantion leveys vastaisi
omissa roduissani suunnilleen
aikuisen koiran pään leveyttä.
Sanomattakin on selvää, että
pennun pään olisi mahduttava
syntymään normaalisti ja jos näin
ei ole on koira jalostusarvoltaan
omassa käytänteessäni täysi nolla.
Yhtälailla arvioin urosten lantiota,
koska myös ne osaltaan periyttävät
lantiotaan seuraavan sukupolven
luonnollisesti synnyttäville nartuille.
Lantion on oltava asennoltaan oikea
ja liian jyrkkä lantio on
paljon jalostusarvoa laskeva tekijä,
17

varsinkin jos tämä on yhdistynyt
lyhyeen lantioon. Oikea lantio
tuo mukanaan yleensä riittävän
leveän ja voimakkaan reiden.
Heikko reisi on yleensä seurausta
huonosta lantiosta ja arvo jo tätä
kautta koiralla on laskenut. Omissa
roduissani edellytän reideltä
(reisiluu) ja sääreltä (sääriluu)
yhtäläistä pituutta. Kyseessä on
tärkeä ”symmetriasääntö”, joissa
koirissa ei voi juurikaan poiketa.
Mikäli havaitsen koirassa ja
sen rakenteessa epäsymmetriaa
lähes missä osissa tahansa on se
radikaalisti koiran jalostusarvoa
laskeva tasapainoa häiritsevä
virhe. Tämä epäsymmetrisyys
pätee niin lonkkamaljaan
kuin luiden pituuteen jne.

Häntämutkiin suhtaudun melko
kriittisesti ja niitä pidän jalostusarvoa
voimakkaasti laskevana virheenä.
Välttämättä kaikissa tapauksissa
lievä mutka ei nollaa koiran
jalostusarvoa.

irlanninsetterillä taas väri on paljon
tärkeämpi kuin lhasa apsolla.
Yleisesti ottaen kuitenkin voi
sanoa. Mikäli turkin laatu on täysin
virheellinen, on se jalostusarvon
lähes romuttava tekijä. Tämä
ainakin silloin, jos se tekisi
koiran elämän mahdottomaksi
alkuperäisessä ympäristössään.
Turkinlaatuun tulee suhtautua
vakavasti ja erityisesti kihartuvuus
ja pehmeys ovat voimakkaasti
periytyviä jalostusarvoa laskevia
ominaisuuksia monilla roduilla.

TURKKI, VÄRI JA
HAMPAAT

Väri on asia, joka harvoin laskee
koiran jalostusarvoa radikaalisti.
Enemmänkin hieno väri on asia,
joka nostaa eräiden yksilöiden
arvoa. Varsinkin monivärisissä
roduissa haluan säilyttää värien
kirjon, ja on varmaa, että värien
mukana katoaa myös arvokkaita
muita ominaisuuksia. Symmetrisyys
ja kauniit värit ovat hienoja
yksityiskohtia. Niiden ei juurikaan
kannata antaa laskea muutoin
ansiokkaan koiran jalostusarvoa,
mutta sen sijaan ominaisuus nostaa
kantajiensa jalostusarvoa.

ominaisuuksia, jotka ovat sidoksissa
jalostusarvon määrittämisessä
voimakkaasti rotuun. Pitkäkarvaisella
lhasa apsolla turkin laatu on
huomattavasti jalostuarvoon
enemmän vaikuttava tekijä, kuin
lyhytkarvaisemmalla punaisella
irlanninsetterillä. Punaisella

Väreissä on kuitenkin jalostusarvoon
voimakkaasti laskevia seikkoja.
Tällöin kyseessä on väriin ja
väritykseen kytköksissä oleva
pigmentti. Suhtaudun äärimmäisellä
kriittisyydellä varsinkin korvan
ja nielun pigmenttiin. Voimakas

Turkki, väri ja hampaat ovat
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nielupigmentti on jalostusarvoa
nostava tekijä varsinkin kirjavilla ja
valkoisilla roduilla. Nielu ja korvat
ovat lähinnä korvan simpukkaa,
jota emme paljaalla silmällä näe.
Kuitenkin mikäli koiran korvan
simpukan ”tuntokarvoissa” ei
ole pigmenttiä, ne eivät toimi
normaalisti ja niinpä ne eivät välitä
fyysisiä värähdyksiä hermojen
tuntemiksi impulsseiksi ja koira
on käytännössä silloin kuuro tai
kuulo on ainakin rajoittunut siinä
korvassa, jossa korvan simpukan
karvoista pigmentti puuttuu. Kuurous
on siis tavallaan värivirhe.

Selvät purentavirheet näen
saksipurentaisilla roduilla, joilla
tulisi olla selkeä leikkaava purenta
melko vakavina virheinä, jotka kyllä
romuttavat jalostusarvon. Sen sijaan
alapurentaisilla, tasapurentaisilla ja
käänteisensaksipurennan omaavilla
roduilla purentavirheet ovat hieman
monimutkaisempi kokonaisuus.
Näillä kuitenkin heikko, kapea
ja suora alaleuka on selvimmin
jalostusarvoa laskeva ominaisuus.
Liian heikko alaleuka ja erityisesti
alakulmahampaiden asettuminen
kitalakeen on jalostusarvon
romuttava virhe.
Hammaspuutokset ovat asia, johon
on vaikea ottaa kantaa. Hampaiden
puuttuminen on jalostusarvoa
aina laskeva yksityiskohta,
mutta ne eivät sinällään saa olla
liian ratkaisevassa asemassa.
Hammaspuutokset tulisi
huomioida ja pitää mielessä,
sekä mahdollisuuksien mukaan
kasvattajan on syytä pyrkiä
täydellisyyteen.

Symmetrinen väri onkin omassa
asteikossani jalostusarvoon
vaikuttava ja arvoa nostava
ominaisuus. Symmetrisen selkeän
värityksen avulla pystyy kasvattaja
helpommin varmistamaan, että
pigmenttiä on riittävästä korvissa
erityisesti simpukassa, joka
paljolti määrittää kuuleeko koira
vai ei. Koiran kuulon kanssa en
halua tehdä kompromisseja.

MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Vastaavasti hyvä huuli ja luomi
pigmentti on jalostusarvoa nostava
ominaisuus. Niiden puuttuminen
ei kuitenkaan tee koirasta sokeaa
tai huulista toimimattomia.
Kuitenkin puutteet näissä näen
jalostusarvoa laskevina.

Kriittiselle kasvattajalle ei jää
jäljelle kovin suurta määrää
jalostusarvoltaan ensiluokkaista
koiraa, mikäli hän on työssään
kriittinen ja tarkka. Itse asiassa
edes jalostukseen kelpaavia koiria
ei jää jäljelle kuin kourallinen.
Tämä kourallinen on kuitenkin
se, minkä varaan tulevaisuuden
on tarkoitus rakentua. Koiria

Purenta on myös ominaisuus,
joka on rotusidonnainen.
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tarvitaan kuitenkin riittävä määrä,
jotta geneettinen variaatio voidaan
roduissa turvata. Keskeistä onkin,
että yhä useammat kasvattajat
ovat työssään kriittisiä ja pystyvät
tuottamaan kestävälle pohjalle
rakentuvia jalostuskäyttöön soveltuvia
tasapainoisia ja terveitä koiria.
Kasvattajana voin olla pentueeseen
tyytyväinen, mikäli pentueessa on
ainakin yksi koira, joka voi jatkaa
sukua. Silloin pentueen tavoite
on ainakin osittain saavutettu.
On hienoa ja onnistunutta, mikäli
pentueessa on parikin jalostuskäytön
arvoista koiraa. Tämä senkin
jälkeen, että jo vanhemmissa on
pidetty tarkkaa seulaa ja sukutaulut
sekä yhdistelmä on tarkkaan harkittu.

Tärkeintä kasvatuksessa on kuitenkin
se, että kantaa vastuun omasta
rodusta ja sen tulevaisuudesta.
Kasvattajan on iltaisin mukava
mennä nukkumaan, kun tietää,
että on tehnyt rodun ja koirien
elämän eteen parhaansa tekemällä
kriittisiä ja vastuullisia päätöksiä.
Tarkoituksena ei ole täyttää
maailmaa koirilla, vaan kasvattaa
tasokkaita koiria rakastaviin ja
asiallisiin olosuhteisiin. Parhaat niistä
voivat sitten taas rakentaa seuraavaa
sukupolvea kestävällä pohjalla.
Jalostuksesta päättäminen ja
jalostusarvon arvioiminen tulee aina
säilyttää kasvattajilla. Vain osaavat
ja vastuulliset kasvattajat voivat
taata rodun hyvän tulevaisuuden.

MATKAKERTOMUS
Westminster 2016

New Yorkin alueella asui
useita intiaaniheimoja ennen
eurooppalaisten tuloa.
Ensimmäinen eurooppalainen
New Yorkin seudulla oli
Giovanni da Verrazzano, joka
ankkuroi ranskalaisen laivansa
Hudsonin suulle vuonna 1524.

tunnelman saamiseksi oli seinille
ripustettu vanhoja kuvia edellisistä
näyttelyistä ja kehät somistettu
näyttelyn väreihin, kulta ja lila.

TÄNÄ PÄIVÄNÄ matkanteko
on helpompaa, jo 8 tunnin
lentomatkan jälkeen olet perillä.
Näin lensin minäkin helmikuussa
tapaamaan silkkiystäviäni ja
seuraamaan Westminsterin näyttelyä.
Matkakumppanina oli Jiri Halonen
ja Jimisilkki Curiosity Playing The
Rush, joka edusti Suomea.
New Yorkin sää oli kolea ja viileä
tuuli teki siitä tosi raaan. Onneksi
kylmä viima ei ole tuntematon meille
pohjoisen väelle, mutta Floridan
lämmöstä saapuneet olivat hyvinkin
kylmissään.
Tänä vuonna näyttelypaikka ei
ollutkaan tuttu tila Madison Square
Garden, vaan kehät olivat siirretty
Manhattanin Terminaalialueelle.
Ainoastaan ryhmät olivat vanhassa
paikassa. Hallit olivat avarat ja
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Osallistuneet silkit kehässä

Suuntasin kehän laidalle seuraamaan
kehän kulkua. Ilmoittautuneita oli
ainoastaan 11 joista 7 paikalla.
USA oli edustettuna 5:llä koiralla
Norjasta oli 1 ja Ruotsista
Suomalaissyntyinen 1 silkki. Ilokseni
kehässä oli skandinaavian koiren
lisäksi 1 pitkähäntäinen. Häntien
typistäminen siellä on vielä sallittua
ja pitkähäntäisten mahdollisuudet
menestykseen ei ole helppoa.
Häntien typistäminen onkin siellä
päivänpolttava aihe josta käydään
paljon keskustelua.Tämän vuoden
voiton vei Weeluv's Allegro Grazioso
ja vastakkaisen sukupuolen
paras oli Norjalaisen kasvattama
pitkähäntäinen silkki Engas Kompis.
Joka kaupungin joitain nähtävyyksiä

pitää käydä katsomassa. Empire
Staite Building olikin lähellä
hotelliamme ja sen juurelle oli
pakko mennä. Ihan kauheesti alkoi
naurattamaan kun annoin ajatusten
leijua ja näin silmissäni jättimäisen
King Kongin kiipeämässä ylös kohti
tornin huippua, tai voiko edes sanoa
niinkään, johan sen koko oli jo niin
suuri että pelkästään sen halaaminen
peitti suuremman osan rakennusta.

Pakko oli myös pysähtyä kuvaamaan
kadunvarella olevaa puhelinkioskia.
Niitä ei Suomessa enään näy.

Puhelinkioski
kadulla

WTC tornin juurella

Tuli aika jättää New York
silkkiystävät ja palata takaisin
Suomeen. Haluan kiittää
matkaseuraani, vanhoja ja uusia
silkkiystäviä unohtumattomasta
ajasta jonka sain viettää kanssanne.
Ehkä ensi vuonna taas uudestaan.
Kuka tietää.
Puhelinkioski kadulla

Väriloistoa Empire

Maailma seisahtui 11.syyskuuta
2001, kun kaapatut matkustajakoneet syöksyivät päin World
Trade Centerin kaksoistorneja New
Yorkissa, jossa menehtyi lähes 3
000 ihmistä. Seisoin tornien juurella
ja hiljennyin. Vanhojen tornien
paikat oli säästetty, kuopat oli
laatoitettu ja tehty virtaavan veden
altaat ja reunustettu kivilaatalla
johon kaikkien menehtyneiden nimet
oli kaiverrettu. Viereen oli rakennettu
uudet tornit jotka kyllä olivat hyvinkin
vaikuttavat.
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Terv. Tina

ROP Weeluv's Allegro Grazioso
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Väriloistoa Madison
ja Empire

T R I M M A U S PÄ I VÄ
Vantaalla
Hakunilassa 24.1 Trimmipäivä
Yhdistyksen järjestämään
trimmaustapahtumaan osallistui mukava
joukko trimmauksesta kiinnostunutta
silkki ihmistä osa tuli koirineen.

Jos haluat osallistua tuleviin
trimmaustapahtumiin niin seuraa
yhdistyksen nettisivuja ja FBryhmää,
tulossa on keskisuomeen ja pohjoiseen
omat päivät kevään aikana

Saimme tutustua Saija Pihkasen
kehittämään Solheds Derma
turkinhoitotuotteisiin. Kävimme myös
läpi ihon eri kerroksista ja kävimme läpi
eri aineosia ja niiden hyödyt ja haitat

Silkkien Trimmauspäivän kuvasatoa,
kiitos kuvista Saija Pihkanen ja Jaana
Hakola

Tässä kuvasatoa tapahtumasta.
Kiitos kaikille kiinnostuksesta ja
osallistumisesta.

Suurkiitos I-Groomille
tilan käytöstä
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Uintikonkari Alma hyppeli
altaaseen omaa vauhtiaan lelujen
perässä. Muut vähän ihmettelivät
että onpas tuo hullu nainen. Muitakin
rupesi allas jo kiinnostamaan mutta
vielä ei kukaan omin päin uskaltanut
veteen hypätä. Tunnin loputtua
siirryimme pesemään ja kuivaamaan
koiria ja sovimme että tulemme heti
parin viikon päästä uudestaan.

aimme ensimmäiselle
kerralle kokoon 4 silkkiä
ja 1 yorkin. Silkeistä
mukana oli Masa, Alma,
Bono ja Bruce. Turbo-yorkki oli
mukana täydentämässä porukkaa.

Tampereen
UIMASILKIT
Kokoontuvat

ENSIMMÄINEN kerta koitti ja kerta
oli oikeasti ensimmäinen meille
kaikille muille paitsi Saaralle
ja Almalle. Uimalaan mennessä
valitsimme omat loossit ja oli
ensimmäisen kolmikon vuoro hypätä
veteen. Koira piti ensin pestä ennen
altaalle menemistä. Ensimmäisellä
kerralla teimme niin että olimme
varanneet uittajan joka otti koirat
vastaan veteen ja auttoi koiria
uimaan ja omistajat juoksimme
altaan reunaa ja kannustimme
pieniä uimaan. Kaikki osasivat
uida heti kun altaaseen pääsivät!

VARASIMME jo uuden ajan heti
parin viikon kuluttua ja uintiporukka
oli sama kuin ensimmäisellä
kerralla. Tällä kertaa kaikille veteen
meneminen oli paljon helpompaa
eikä uittajaa tarvittu. Teimme niin
että kaveri laittoi koiran veteen ja
antoi vauhtia ja omistaja huuteli
toiselta puolelta allasta jolloin koira
lähti sinne päin uimaan. Tässä
aluksi hieman hapuilua osalta

Olen jo pitkään halunnut mennä koirieni kanssa
Nokialle Tampereen koirauimalaan,
mutta en ole kuitenkaan saanut kasaan hyvää
porukkaa ennen tätä.
Teksti Tanja Mäkinen
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9 HEDVÁBNÉHO DOMUn
10 MAYTIME NICENEASY, n

SOVIMME seuraavan ajan
seuraavan ajan maaliskuun puoleen
väliin ja porukkaan mahtuu vielä
halukkaita! Ilmoittelen ajankohdasta
silkkiterrierien facebook- ryhmässä.

mutta lopulta kaikilla meni vallan
mainiosti. Vanhin silkki Masa oli jo
halukas hyppäämään itse veteen ja
porukan nuorin Bruce hyppäsikin
veteen oman lelun perässä! Tällä
kertaa kaikki koirat saivat uitua jo
paljon enemmän kuin viime kerralla.

Vuoden veteraanit
Sija

NIMI

1 näyt

BOMBIX MOREN MISS
1 MIRACLE, n
2 CURIOSITY FLASHY DUDE, u
MOONSCAPE'S INDIGO
3 BLUE, u
4 CURIOSITY HIGH FIDELITY, u
MOONSCAPE'S
5 CHARMINGCHARLIE

15
5

18
18

12
12

9
6

2
näyt

3
näyt

4
näyt

5
näyt

54
47

6

YHTEENSÄ

21

18

15

15

15

84

21

15

15

15

15

81

12

12

15

15

15

69

15

10

10

5

5

45

12

8

10

4

34

Vuoden pennut

2
3
4
5
Sija NIMI
1 näyt näyt näyt näyt näyt
YHTEENSÄ
CURIOSITY RAISE YOUR
1 GLASS, n
9
9
6
5
34
5
ROSDIWA'S KISS ME QUICK,
2 n
5
5
5
5
25
5
ROSDIWA'S KISS AND TELL,
3 u
5
5
3
3
21
5
4 MAYTIME VOULEZ-VOUS
4
4
4
5
17
CURIOSITY SPECIAL
5 APPEARANCE, n
5
5
15
5

Vuoden juniorit

VUODEN 2015 PALKITTAVAT SILKIT
Vuoden silkit

VUODEN 2015 PALKITTAVAT SILKIT

2
3
Sija NIMI
1 näyt näyt näyt 4 näyt 5 näyt YHTEENSÄ
1 CURIOSITY GREATEST LUXURY, u
33
36
33
30
30
162
CURIOSITY STARDUST ALL OVER,
2 n
21
21
30
24
117
21
3 BOMBIX MOREN MISS MIRACLE, n
15
15
27
24
24
105
4 CURIOSITY FLASHY DUDE, u
21
18
15
14
24
92
5 CURIOSITY LUXURY AFFAIR, u
36
3
22
15
76
REVLOCH CURIOSITY IN
6 CAHOOTS, u
10
15
21
12
74
16
PARADISE PASSION KEEP ME
7 CURIOSITY, u
9
24
12
21
72
6
TEL QUESSIR LORD OF LUXURY,
8 u
15
6
21
58
16
ISLA PET PURSUIT Z
9 HEDVÁBNÉHO DOMUn
18
12
9
54
15
10 MAYTIME NICENEASY, n
5
18
12
6
6
47

Vuoden veteraanit

2

28

3

4

5

Sija NIMI
CURIOSITY RAISE YOUR
1 GLASS, n
2 HELIKUUN NIEHKU, n

1 kisa 2 kisa 3 kisa 4 kisa 5 kisa YHTEENSÄ
6

18
24

3 DREAM SILK MONA LISA, n
4 AMAQUEEN CAESAR, u
CURIOSITY LUXURY IN
5 PARADISE, u

8
5

12
3

3

10

30
24

6
20
16

8

13

Vuoden agility/toko
Sija NIMI
1 MAYTIME NICENEASY

Vuoden kasvattajat
Sija NIMI
1 CURIOSITY
2
3
4
5

TEL QUESSIR
BOMBIX MOREN
MAYTIME
AMAQUEEN'S

Eliaksen pokaali
SANNI PULLI

1 kisa 2 kisa 3 kisa 4 kisa 5 kisa YHTEENSÄ
20
18
18
56

1
2
3
4
5
kasvluokat Lista Yhteensä
kasvl kasvl kasvl kasvl kasvl
18
18
21
18
15
90 622
712
0
9

9

29

112
107
85
73

112
107
85
82

Vuoden 2015

Vuoden silkkipentu ja
Vuoden junnusilkki
Curiosity Raise Your Glass
Kuva Tina Heinonen.

palkittavat Silkkiterrierit
Kuvagalleria
Vuoden Silkki 2015
Curiosity Greatest Luxury,
om. Ronja Sarasvuo.

Vuoden silkkikilpailun veteraani Curiosity Flashy Dude.
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Vuoden silkkinarttu Curiosity Stardust All Over
kuva © Paula Heikkinen-Lehkonen.

Vuoden 2015 Illin pokaali/agilitysilkki Maytime Niceneasy
kuva © Petra Tiittanen

Rosdiwa's Kiss and Tell

Vuoden veteraani Bombix Moren Miss Miracle
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KASVATTAJAINDEKSI
Amaqueen´s (Mustasaari)
Heli Honka, 040-551 7726
heli.honka@netikka.fi
www.amaqueens.kotisivukone.com

Batbeards (Pusula)
Satu Palander, 040-716 7206

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

Curiosity (Vihti)
Tina Heinonen, 050-599 4994
curiosity@kolumbus.fi
Pia Saares, 045-1316292
www.curiosity.fi

Nanasilk (Kemi)
Minna Anttila, 041-465 0877
minna.anttila@suomi24.fi
http://nanasilk.com/

Huippuhännän (Riihimäki)
Maj-Jaana Saranpää, 0400-494 110
majjaanasaranpaa@gmail.com
www.silkkiterrieri.com

Rosdiwa's (Jalasjärvi)
Niina Niinistö, 050-381 2186
rosdiwa@hotmail.com
http://sites.google.com/site/
rosdiwa/home

Red Fellow's (Mikkeli)
Emmi Mustonen, 044-209 0493
mustonen.emmi@gmail.com
www.redfellows.net

Silkpins (Längelmäki)
Aino Utukka, 040-846 9598
utukka@luukku.com
www.kennelsilkpins.suntuubi.com

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

PENTUVÄLITYS

Amaqueen´s (Mustasaari)

Pentujen syntymäpäivä:
07.02.2016

Yhteyshenkilö:
Heli Honka, 0405517726,
heli.honka@netikka.fi

Vapaat pennut:
Vapaana 1 Narttu
Isä: EE JMVA TLNJW-15 TLNW-15
EEJV-15 LVJV-15 BALTJV-15 EUJV15 NIGHT DANCER BOHEMIA
XSANTIA

Pentujen syntymäpäivä:
29.11.2015
Vapaat pennut:
Vapaana 1 uros.

Emä: HUIPPUHÄNNÄN
HALLOWEEN PUMPKIN

Isä: Golden Cub Diamond Flash
Emä: C.I.B FI MVA NO
MVA BY MVA LT JMVA
Amaqueen´s Dazzling Pearl

CURIOSITY (Vihti)
Yhteyshenkilö:
Kristina Heinonen,
puh 0505994994,
curiosity@kolumbus.fi

Huippuhännän (Pälkäne)
Sunny Pearls (Klaukkala)
Paula Viljanen, 050-366 0864
paula.s.viljanen@gmail.com
http://silkkiterrieritsunnypearls.nettisivu.org/

34

Yhteyshenkilö:
Maj-Jaana Saranpää,
p.0400-494110,
majjaanasaranpaa@gmail.com

Pentujen syntymäpäivä:
13.02.2016
35

Vapaat pennut:
Vapaana 1 uros

Vapaat pennut: 4
urosta ja 2 narttua

Isä: C.I.B FI MVA EEJV-11 JMV11 PMJV-11 EEV-13 CROYANCE
SPONSOR BY CURIOSITY

Isä: FI MVA EE MVA LV MVA
LT MVA BALT MVA BY JMVA
AMAQUEEN'S SHINE LIKE A STAR

Emä: FI MVA PARADISE PASSION
MORNING MIST

Emä: FI MVA EE MVA LV MVA
LT MVA BALT MVA MAYTIME
SALTNSUGAR

Golden Cub (Pälkäne)
Yhteyshenkilö:
Teija Tripolitis,
050-3770830
teija.tripolitis@elisanet.fi
Pentujen syntymäpäivä:
27.2.2016
Vapaat pennut:
Vapaana 3 urosta.
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

Maytime (Kalajoki)
Yhteyshenkilö:
Hanna-Leena Mustakangas,
0405593732,
hannaleenahalttunen@hotmail.com
Pentujen syntymäpäivä:
25.04.2016
Vapaat pennut:
Pentue ei ole vielä syntynyt
Isä: LT JMVA LV JMVA EE JMVA
BALT JMVA NOJV-15 HeJW-15
JV-15 AMAQUEEN'S CAESAR
Emä: POHJ MVA FI MVA
SE MVA NO MVA LT MVA
MAYTIME NICENEASY

Sweetsilky (Kempele)

Pentueiden tiedot tulee
päivittää vähintään
kuukauden välein
pentuvälittäjälle tai
tiedot poistetaan
pentuvälityksestä.

Yhteyshenkilö: Tarja Väyrynen
puh. 0445862766, tarja.
vayrynen@luukku.com
Pentujen syntymäpäivä:
02.03.2016
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Kuvassa: Dazza i am the world
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