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TOIMIHENKILÖT 2017
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
FI90 3636 3010 8951 00 /
Silkkiterrierit ry. Kirjoita nimesi
viestikenttään tunnistamisen
helpottamiseksi

Jäsenmaksut vuodelle 2017:
Varsinainen jäsen 25€
Perhejäsen 10€ (ei omaa lehteä)
Kasvattajajäsen 40€
Nuorisojäsen (alle 18 v.) 15€.

3

❢

KOULUTUSTA ETELÄSUOMESSA
Koulutus vedetään ns. Hop
on Hop off järjestelyllä, eli
jokainen halukas ilmoittautuu
viikkokalenteriin joka julkaistaan
myöhemmin. Maksimimäärä
koirakoita/kerta on 10

Tässä ennakkoilmoitus
KAIKILLE silkken omistajille.
Yhdistys tulee järjestämään pennuille
ja nuorille kouluttamattomille silkeille
koulutustoimintaa elo-syyskuun
vaihteessa.

Koulutus tullaan toteuttamaan
eteläsuomessa näin alkajaisiksi
ja paikka tullee näillä näkymin
olemaan Vantaan Tammisto

Aloitamme 10 kerran remmi- vieraan
henkilön tervehdys ja koskettelu
kurssin. Samaan joukkoon mahtuu
myös näyttelyistä kiinnostuneet sillä
harjoittelemme myös pöytäkäytöstä
ja hampaiden katselua.

Mikäli kiinnostusta herää
muualle Suomeen otamme
mielellämme vastaan teiltä
ehdotuksia paikkakunnista.

Koulutus maksaa 8e/koirakko,
jäsenille 5e/koirakko. Koulutus
maksetaan koulutuskerran
jälkeen käteisenä (minimimäärä
koirakoita/kerta on 5)

Terkuin, HALLITUS
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PUHEENJOHTAJALTA
Tulihan se kesä vaikka
niin kovasti keikuttelikin.
Yhdistyksessä on aherrettu
eri tapahtumien kanssa.

STJ:n juhlaillallinen on myös tulossa
syksyllä josta voi lukea enemmän
Terrilife-lehdestä ja järjestön kotisivuilta,
tervetuloa mukaan kaikki jäsenet.
Kesä on myös ulkonäyttelyiden kulta aikaa.
Näissä näyttelyissä nauttii myös koko
perhe ja päästään istumaan alas syömään
yhdessä eväitä ja nauttimaan Suomen
suvesta sekä vaihtamaan kuulumisia.

T

ampereella oli Gaala ja sitä
edelsi kevätkokous ja luennot.
Kokouksen pöytäkirja on
luettavissa tässä lehdessä ja
samoin Gaala ja luennot
ovat omina osioina. Luennot
olivat nähtävilla Silkkiterrierit ry:n
Facebook ryhmässä ja sen välityksellä
saimme useita jäseniä mukaan.

Haluaisin myös tiedustella jäseniltä,
olisikohan kiinnostusta pentu- ja
arkikoulutuksista! Voisimme, mikäli
halukkuutta löytyy, pitää etelässä
syyskuusta eteenpäin viikottaisia silkeille
suunnatuja treeni iltoja sisätiloissa.
Sisähalleja on paljon tarjolla ja itse olen
käynyt Vantaan Tammiston ShowHau Centerissä jonka harjoitustilat ovat
hyvät ja paikanpäällä on myös kahvio ja
eläintarvikeliike. Kenttävuokra/tunti on
25e, jonne 6-10 koirakkoa mahtuu mukaan
oikein hyvin. Voimme keskustella aiheesta
yhdistyksen Facebook ryhmässä lisää.

Haluan myös kiittää meidän
luennoitsijoita Kirsi Sainiota joka
kertoi meille jalostukseen liittyvistä
asioista ja käytiin läpi valmitumassa
olevaa Silkkien JTO:ta ja Kirsi
Kemppaista joka kertoi ja havainnollisti
kuvin koirien silmäsairauksista.
Vuotuinen etelä-Suomen Match
Show pidettiin perinteisesti Helsingin
Munkkiniemen Munkin Puistossa.
Yhdistykselle jäi tästä tapahtumasta
hieman rahaa jolla saimme kuitattua
lähes kokonaan luentopäivän kulut.

Oikein mukavaa kesää kaikille, harrastakaa
ja kirjoitelkaa kesäkuulumisia yhdistyksen
lehti-emailiin (lehti@silkkiterrierit.fi)
Tina ja nelijalkaiset

Tapahtumia on tulossa lisää. Kesän
SILKKIWEEKEND elokuussa
Kalajoella, josta tarkempaa tietoa
lehden sisäsivuilla. Vuoden TERRI-ERI
näyttely on tänä vuonna juhlanäyttely.
Suomen Terrierijärjestö (STJ) viettää
70 vuotista taivaltaan joka näkyy myös
täällä. Tämä näyttely on jo useamman
vuoden ollut silkkien erikoisnäyttely
ja nyt näin juhlavuoden kunniaksi
jaetaan myös erikoisempia palkintoja,
tervetuloa kaikki mukaan.
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Terri-Eri
JÄRJ. SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ R.Y., PÄÄNÄYTTELY
Myös pennut 5 kk - alle 7 kk,
pennut 7 kk - alle 9 kk

Ilmoittautumiset

70-vuotisjuhlanäyttely 26.8.2017
Vantaa, Hakunilan urheilupuisto

Ilmoittautumismaksut

30 € / koira, pennut ja veteraanit 27 €,
yli 10vuotiaat ilmaiseksi, tilille IBAN:
FI42 1220 3000 2212 55 SWIFT:
NDEAFIHH, käytä maksuviitettä 5555.

Postitse viimeistään 30.7. osoitteella
TERRIERI 2017, PL 50, 02771 Espoo.
Nettiilmoittautumiset viimeistään 2.8.
www.showlink.fi > ilmoittaudu näytte
lyyn, ajalla 31.7.2.8. vain nettiilmoit
tautuminen.

Tiedustelut

Palkintotuomarit:

Gabriela Van Ruiten Hajnova, Tsekki
borderterrieri, norfolkinterrieri,
parsonrusselinterrieri Marie
Carlsson, Ruotsi
bullterrieri, kääpiöbullterrieri
Anthony McCann, Iso-Britannia
cairnterrieri Anthony Osborn,
Iso-Britannia
glen of imaalinterrieri, irlanninterrieri,
kerrynterrieri, vehnäterrieri Jennifer
Kealy, Irlanti
saksanmetsästysterrieri, skyenterrieri,
amerikanrottaterrieri, amerikankar
vatonterrieri, andalusianrottakoira,
tenterfieldinterrieri Matti Luoso
norwichinterrieri, staffordshirenbull
terrieri Charlott Sandberg, Ruotsi

airedalenterrieri, bedlingtoninterrieri,
dandiedinmontinterrieri, lakelandin
terrieri, skotlanninterrieri, walesinter
rieri Max King, Iso-Britannia
amerikankääpiökettuterrieri, brasi
lianterrieri, englanninkääpiöterrieri,
japaninterrieri, karkeakarvainen ket
tuterrieri, manchesterinterrieri, sileä
karvainen kettuterrieri, silkkiterrieri,
yorkshirenterrieri Gerhard Pöllinger, Itävalta
amerikanstaffordshirenterrieri
Piergiorgio Lievore, Italia
australianterrieri, ceskyterrieri,
jackrusselinterrieri, sealyhaminterrieri,
valkoinen länsiylämaanterrieri

Ilmoittautumisia sekä kasvattaja ja
jälkeläisluokkia koskevat tiedustelut
Showlink Oy (ark. klo 11–17) puh. 09
8873 0320 tai e-mail: info@showlink.fi

Myyntipaikat Erik Lindholm, puh.
040 766 0049, email: erik.lindholm@
finavia.fi
Muut tiedustelut Anne Eriksson ilt.
puh. 040 561 4689, email: anne.eriks
son@elisanet.fi tai Eine Tahko, puh.
0500 478020, email: eine.tahko@
gmail.com

Kehätoimitsijat email: terriershow.
info@gmail.com
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Ryhmäkilpailut:

Paras pentu Charlott Sandberg
Paras juniori Gabriela Van Ruiten
Hajnova
Paras veteraani Jennifer Kealy
Paras kasvattajaryhmä Gerhard Pöllinger
Paras pari Marie Carlsson
Paras jälkeläisryhmä Marie Carlsson
Best in Show Max King

SAIRASTAAKO KOIRANI
EPILEPSIAA!!!!!
Mikäli oletat että koirasi on
saanut kohtauksen joka viittaisi
epilepsiaan kannattaa koira
tutkituttaa laajalti eläinlääkärissä.

sairaudet kuin pelkkä epilepsia.
Epilepsiadiagnoosi pohjautuu
siis muiden sairauksien
poissulkemiseen. Siksi koirasta
otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja
tehdään neurologinen tutkimus.
Jollei muuta selitettävää syytä
löydy, koira sairastaa epilepsiaa.

Epilepsiadiagnoosi pohjautuu
muiden sairauksien poissulkemiseen
joten aluksi kannattaa otattaa
laajat verenkuvat. Labrojen
tuloksilla poissuljetaan useita
kohtausten aiheuttajia, myös
neuroliginen testi kannattaa ottaa.

Tällaisia muita sairauksia ovat
muun muassa kehityshäiriöt,
verenkiertohäiriöt, tulehdukset,
sydämen-, maksan- tai
munuaisten vajaatoiminta,
aineenvaihduntasairaudet,
myrkytykset, kasvaimet,
rappeutumissairaudet ja vammat.

Magneettikuvaus taasen selvittää
olisiko kyseessä idiopaattinen
epilepsia. Selkäydinpunktioilla
poissuljetaan kaikkea muuta.
Samantyyppisiä kohtauksia
voivat aiheuttaa myös muut
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Luentopäivä ja gaala
Nokialla 6.5.2017
Lauantaina 6.5 vietimme jo
kauan suunniteltua luentopäivää
Nokian Edenissä. Luennoitsijoina
meillä oli Terrieriyhdistyksen
hallituksen jäsen Kirsi Sainio ja
silmälääkäri Kirsi Kemppainen.
Luennoissa paikan päällä meitä
oli 13 kuuntelijaa ja suuri joukko
katsoi livelähetystä Facebookin
kautta. Nämä livevideot voit katsoa
Silkkiterrierit ry:n Facebook sivuilta.

MITEN TEHDÄÄN HYVÄ JTO?
Ohjelmien taso on noussut ajan mittaan
paljon. JTO:n tekeminen on monelle
rodulle kunnia asia. Se sisältää kaiken tiedon
mitä on rodussa suomessa vuosien aikana
saatu, usein myös takana kansainvälistä
yhteistyötä. Kuitenkin usein kriittisyys
puuttuu, yhdestä sairaudesta, josta ei ole
merkittävästi haittaa koiralle tehdään
suuri numero, koira ja lähisukulaiset
suositellaan poistettavaksi jalostuksesta,
”vaaditaan” tutkimustulokset ja DNAtestit. Populaation tilaa ei osata analysoida,
mietitään liikaa omaa jalostustyötä , ei koko
populaatiota. Luonteen tai käyttäytymisen
ongelmia ei nähdä tai niihin ei kiinnitetä
tarpeeksi huomiota (mm. eroahdistukset ja
sisäsiisteys). Luonne ja käyttäytymiskysely
olisi erittäin tärkeä tehdä joka rodulle.

JTO JA PEVISA
Kirsi Sainion luennon aiheena oli nyt
ajankohtainen silkkiterriereiden JTO eli
jalostuksen tavoiteohjelma sekä PEVISA
eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelma. Ensimmäinen
jalostuksen tavoiteohjelma tehtiin vuonna
1984 saksanpaimenkoirille. Vuodesta
2006 lähtien JTO:n olemassaolo on
ollut pakollinen roduille joissa on
rekisteröity pentuja yli 50 kappaletta
viidessä (5) vuodessa. JTO:issa on 2
kategoriaa. On kevyempi ohjelma joka
on roduille joissa rekisteröintimäärät on
alle 250kpl 5 vuoden aikana. Toinen on
täyspitkä ohjelma joka on niille roduille
joissa rekisteröintimäärät ylittyvät 250
kpl 5 vuoden aikana. Silkkiterriereille
tehdään tämä täyspitkä ohjelma.

JTO:ssa olisi määriteltävä 3-5 rodun
merkittävintä jalostettavaa ominaisuutta,
jotka liittyvät : Terveyteen, luonteeseen ja
käyttöominaisuuksiin ja ulkomuotoon.
Minkä takia vain 3-5 ominaisuutta? Koska
on vaikeaa pyrkiä eteenpäin useamman kuin
3-5 jalostettavan ominaisuuden kanssa.
Nämä ovat tavoitteet joiden mukaan tehdään
ratkaisuja. Pidetään mielessä että hyvä
ohjelma on : Sellainen johon kaikki voivat
sitoutua, joka tähtää tulevaisuuteen ja jolla
on jatkuvuutta, joka keskittyy oleellisiin/
oleelliseen ongelmaan ja josta ei tarvitse
8

heti ensimmäisessä mutkassa poiketa.

valmiiksi rotuyhdistyksen syyskokoukseen
mennessä jossa sen voi rotuyhdistys hyväksyä
ja lähettää eteenpäin terrierijärjestölle.
Yhteistyöllä saamme parhaimman tuloksen.

MITEN TEHDÄÄN ONNISTUNUT
JTO?
1. Valitaan tekemään ohjelmaan sopiva
henkilö/henkilöt , joita ei jätetä yksin.

PEVISA-OHJELMA
Luennossa käytiin läpi myös PEVISAohjelman tarkoitus. Tämän hetkinen
PEVISA sääntö kennelliitolla on
tehty vuonna 2009: Kaikissa roduissa
perinnöllisten vikojen ja sairauksen
vastustaminen tulisi perustua ensisijaisesti
vapaaehtoisuuteen. PEVISA-ohjelma
laaditaan ja hyväksytään ensisijaisesti
rotujärjestön aloitteesta, silkkiterriereiden
kohdalla Silkkiterrierit ry. Kennelliitossa
JTT (Jalostustieteellinen toimikunta)
hyväksyy ohjelman ja päättää
ohjelman voimaantulosta. Rodulle
tulee laatia rotukohtainen JTO ennen
PEVISA-ohjelman laatimista.

- Mukaan tulisi ottaa populaatioon,
käyttäytymiseen, luonteeseen, terveyteen
ja ulkomuotoon perehtyneitä henkilöitä.
- Lisäksi mukana tulisi olla henkilö,
joka kokoaa tekstit ja taulukot
yhdenmukaisiksi ”toimittaja”.
- Henkilö joka viimeistelee
kokonaisuuden ”taittaja”.
2. Jaetaan vastuualueet, mutta
pidetään mielessä että
- Varsinaisen strategian suunnitteluun
tulisi osallistua vähintään rodun
jalostustoiminkunta ja hallitus.
- Erilaisia näkemyksiä saa ja pitääkin
olla, mutta kaikilla pitää olla sama
päämäärä: rodun paras.

Jos JTO:ssa selkeästi tulee esille sekä
tutkitusti ja tilastollisesti merkitsevästi että
rodussa on yleistymässä joku perinnöllinen
ongelma, voi yhdistys harkita sen
vastustamista ohjelmalla. PEVISA-ohjelmaa
voidaan myös käyttää, jos halutaan kerätä
rodusta tilastollisesti merkitsevää tietoa. Kun
tietoa on saatu riittävästi, voidaan PEVISAohjelmaa muuttaa jos on tarvetta.

- Lopullisen päätöksen tekee rotuyhdistyksen
/ rotujärjestön jäsenet yleiskokouksessa.
3. Laaditaan realistinen aikataulu,
jossa huomiodaan se, että
- Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä.
- Ohjelman julkaisemiseen ja lukemiseen
tulee jättää riittävästi aikaa.
- Ennen ohjelman voimaantuloa se on
käsiteltävä ja hyväksyttävä Kennelliitossa.

SILMÄSAIRAUSLUENTO
Kirsi Kemppaisen luennon aiheena oli
silmäsairaudet. En tässä erikeen luettele
silmäsairauksia koska niistä on kerrottu
viime vuonna silkkilehdessä. ECVO
suosittelee jalostuskoirille vuosittaista
silmätarkastusta ja ei jalostuskoirille olisi

4. JTO tehdään kennelliiton tekemien
valmiiden mallirunkojen mukaisesti.
SILKKITERRIEREIDEN JTO?
Silkkiterriereiden JTO pyritään tekemään
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hyvä tehdä silmätarkastus vähintään 3
kertaa koiran elämän aikana (1v, 3v ja 7v
tai vanhempana). Monet sairaudet näkyvät
vasta myöhemmällä iällä. Joten niillä
koirille joilla on silmätarkastus tehty vain
1 vuotiaana jää moni sairaus toteamatta.
PERINNÖLLISET
SILMÄSAIRAUDET
SILKKITERRIEREILLÄ
Koiranetin terveystilastot osoittavat
että silkkiterriereitä on tarkastettu
vuosina 2000-2017 yhteensä 354 yksilöä
(syntyneitä 1681kpl). Näistä 307 koiralla
ei ole perinnöllisiä silmäsairauksia todettu.
Kaihisairauksia joita silkkiterriereillä
on todettu on kortikaalinen katarakta
(20 kpl), posterior polaarinen katarakta
(10 kpl), totaali katarakta (4kpl),
linssin etuosan saumalinjan katarakta
(4kpl), nukleaarinen katarakta (3kpl),
katarakta jonka sijaintia ei ole määritelty
(3kpl), punktaattikatarakta(1kpl), muu
vähämerkityksellinen kaihi (1kpl).
Yhteensä kaihisairaita koiria siis on 46
kpl. Muita silmäsairauksia rodulla todettu
lasiaisen rappeuma (6kpl), puutteellinen
kyynelkanavan aukko (5kpl), distchiasis
(3kpl), PRA (2kpl), retinan dysplasia,
multifokaali (2kpl), PHTVL/PHPV aste 1

(2kpl), näköhermon coloboma (1kpl), PPM,
diagnoosi avoin (3kp). Muita silmäsairauksia
rodulla on todettu siis 24 koiralla. Luennossa
siis kävi ilmi että silkkiterriereiden suurin
ongelma silmäsairauksista on kaihi.
Tutkittujen koirien määrä on kuitenkin
noussut ajan saatossa paljon. Pienimmillään
vuonna 2001 silmätarkastettuja
koiria ei ollut yhtään ja eniten koiria
on tähän mennessä tutkittu vuonna
2015 jolloin tutkittiin 87 koiraa.
Keskustelussa kävi ilmi että rodussa on
todettu myös jonkin verran retinopatia
tapauksia. Kaikkia tapauksia ei ole merkattu
silmätarkastus kaavakkeeseen. Meidän
tulee siis tulevaisuudessa olla tarkkoja myös
tämänkin sairauden takia ja olla käyttämättä
näitä koiria jalostukseen.
GAALA
Luentopäivän jälkeen jatkoimme iltaa
gaalan merkeissä. Gaalatilaisuus pidetään
joka kevät ja siinä jaetaan palkinnot
vuoden menestyneimmille silkkiterriereille.
Vuoden menestynein silkkiterrieri
oli vuonna 2016 Curiosity Greatest
Luxuryjonka omistaa Ronja Sarasvuo.
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KASVATTAJAHAASTATTELU
Jutta Paukama, Bombix Moren
Ensimmäinen silkkini oli Bombix
Moren I´m last love ”Sindi”. Sindillä
oli upea karvanlaatu ja väri.
Rakenteeltaan se oli myös hyvä
muuten, mutta sillä oli häntämutka.
Luonteeltaan Sindi oli hyvin oman
arvonsa tunteva ja jos se ei halunnut
jotain tehdä, niin ei sitä kyllä saanut
sitä tekemään.

3. Miksi aloit kasvattamaan
silkkiterrierejä? Ja miten valitsit
kennelnimen?

1. Milloin tutustuit
silkkiterriereihin ensimmäisen
kerran, ja mikä sai sinut
kiinnostumaan rodusta?
Tutustuin silkkiterriereihin vuonna
1996, kun tädilläni oli anoppinsa
silkkiterrieri hoidossa. Olin
tuolloin halunnut koiraa koko
ikäni, mutta siskoni allergian takia
sellaista ei voitu meille ottaa.
Rodun allergiavapaus sai minut
kiinnostumaan siitä.

2. Mikä oli ensimmäinen silkkisi?
Ja millainen se oli/on?

Kasvattaminen alkoi vähän niin
kuin vahingossa. Sain toisen
silkkini Bombix Moren The Spiritin
Irma Leinolta ja kun sille aloitettiin
miettimään pentuetta, niin pääsin
mukaan valitsemaan urosta ja tuosta
se kiinnostus lähti. Ajan saatossa
sitten liityin kennel Bombix Morenin
toiseksi omistajaksi ja sitä kautta
kennelnimi jäi myöhemmin kokonaan
minulle.

4. Mitkä osa-alueet ovat
mielestäsi tärkeimpiä
kasvatuksessa?
Kasvatuksessa minulle tärkeimpiä
asioita ovat terveys, rakenne ja
luonne.
11

7. Minkälainen on ihannesilkkisi?
Ihannesilkkini on tietysti terve
rakenteeltaan, omaa kauniin silkkisen
turkin ja luonne on sellainen, että se
pärjää missä tahansa tilanteessa.

8. Millaisena näet rodun
terveystilanteen?
Muutenhan silkki on rotuna suht terve,
mutta silmäsairaudet on viime aikoina
nostaneet päätään ja siitä olen
hieman huolissani.

5. Miten suunnittelet pentueet,
sekä jalostuksessa käytettävät
vanhemmat?
Olen sitä mieltä, että ihan
jokaista koiraa ei tarvitse käyttää
jalostukseen. Koirassa pitää olla ”sitä
jotain”, että käytän sitä jalostukseen.
Terveystutkimukset vaikuttavat myös
valintoihin, samoin uroksen ja nartun
yhteensopivuus.(Kuva: Bombix
Morenin viimeisin pentue).

6. Teetkö yhteistyötä
ulkomaalaisten kasvattajien
kanssa ja miten?
Teen jonkun verran yhteistyötä
ulkomaisten kasvattajien kanssa.
Kolmesta viimeisestä pentueesta
on mennyt yksi pentu per pentue
ulkomaille. Itse en ole hetkeen tuonut
mitään tännepäin.

9. Miten rotu on mielestäsi
kehittynyt vuosien saatossa?
Koko on pienentynyt aika paljon
siitä ajasta, kun rotuun tutustuin.
Turkinlaadut on mielestäni
parantuneet ja sen kunnostamiseen,
esimerkiksi näyttelyä varten,
panostetaan enemmän ja osaaminen
on myös kehittynyt.

10. Mikä on tähän asti paras
näkemäsi silkkiterrieri?
Ardiente Armado de Iberima.
Kyseisessä koirassa on omat
virheensä, mutta minun mielestä se on
todella kaunis.

11. Mitä haluaisit parantaa
omissa kasvateissasi?
Rakenteellisesti haluan kiinnittää
huomiota etuosiin, ne on päässyt
12

hieman retuperälle. Luonteissa on
myös hieman toivomisen varaa.

12. Mikä on mielestäsi silkkien
taso tällä hetkellä Suomessa?
Mielestäni taso on erittäin korkea,
ainakin niihin nähden ketä koiria
olen nähnyt näyttelyissä.

13. Mitä koiria talouteesi kuuluvat
ja miten ne asuvat?

vuoden täyttänyt Tel Quessir Pay Back
To Bombix ”Terra” ja viimeisenä 9kk
vanha Bombix Moren Dustin ”Dustin”.
Koirat asuvat kanssani omakotitalossa,
ihan normaaleissa kotioloissa.

14. Terveisiä lukijoille:
Oikein hyvää kesää kaikille ja
hymyillään kun tavataan
Kuvassa ylhäällä: Ardiente
Armado de Iberima.

Talouteeni kuuluu 4 silkkiä. Vanhin on
11 vuotta täyttävä Bombix Moren In
Solido ”Kira”, seuraava on 3 vuotias
Silkpins O´le Hola ”Sola”, juuri
13

NAPOLEON TARINOI

K

esä meni hujauksessa. Oma kesäni oli viileän rauhallinen kunnes
virtsakivet ja munuaisvaivat rupesivat vaivaamaan omistajien
ollessa lomalla, sairastuin vakavasti. Tätä lehteä tehtäessä
raportoin Viikistä. Olen ollut teho-hoidossa jo montapäivää,
käväisin leikkauksessa ja minulta poistettiin 14 virtsakiveä,
ei siinä mitään, mutta maksa-arvoni ovat koholla joten täällä
Viikissä joudun olemaan vielä yhden yön. Hoito täällä on hyvää,
parasta, mutta tottakai ikävöin kotiin ja perhettäni. Oma eläinlääkärini
ei voinut leikata minua koska hemoglobiinini oli niin alhainen, siksi
minut kiidätettiin emäntäni toimesta Pieneläinklinikalle. Oloni on
parempi, mutta kävin todella pohjalla ja perheeni pelkäsi pahinta.
Toivottavasti saan terveen paperit ja pääsen jatkamaan elämääni.
Pitäkää peukut ja tassut ojossa puolestani!

Terveyttä odotellen: Napoleon
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❢

Uusia silkkituomareita

SILKIT OVAT SAANEET 2 UUTTA ULKOMUOTOTUOMARIA.
HE OVAT MOLEMMAT HYVÄKSYTYSTI
SUORITTANEET KOEARVOSTELUN 25.5 2017
Tervetuloa silkkituomareiksi Kaisa Metter-Golf ja Hannele Jokisaari
Nämä molemmat tuomarit ovat kasvattajatuomareita.
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PENTUKOULUA JA
ARKITOTTELEVAISUUTTA
KATSEKONTAKTI JA
SEURAAMINEN
Teksti: Hanna-Leena Mustakangas

KONTAKTI on kaiken
harjoittelun perusta
ja siksi sen harjoittelu
koirankoulutuksessa kannattaa
aloittaa aivan ensimmäisenä.
Kontakti tarkoittaa sitä,
että koirasi katsoo sinua
ja pysyy hallinnassasi
katsekontaktin avulla.
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Koiran ollessa kontaktissa se
keskittyy sinuun ja on valmiudessa
vastaanottamaan käskyjä. Kontaktin
ollessa kunnossa ollaan jo pitkällä
seuraamisen harjoittelussa, ja koiran
osatessa sen helpottuu kaiken muun
harjoittelu todella paljon. Nämä kaksi
asiaa ovatkin kaiken harrastamisen
pohja ja jopa välttämättömyys.
Vaikka et koirasi kanssa mielisikään

harrastusten pariin, kontakti ja
seuraaminen helpottaa myös arkista
elämäänne; Saat esimerkiksi koirasi
huomion itseesi nopeasti hankalissa
ja vaarallisissakin paikoissa ja
kontaktissa seuraavan koiran
kanssa ohitukset ja liikkuminen
ahtaissa paikoissa helpottuu. Kun
aloitat harjoittelun muista että
maltti on valttia, eikä kehuissa ja
nameissa kannata säästellä. Iloinen
asenteesi tarttuu myös koiraan ja
äänensävyllä on iso merkitys.
TÄSSÄ YKSINKERTAINEN
VINKKI ALOITTAA
KONTAKTIHARJOITTELU:
Kyykisty koirasi eteen, ja ota
makupala molempiin käsiisi. Levitä
kädet sivulle. Koirasi luultavasti
katsoo ensin käsiäsi ja saattaa
kokeillakin ottaa namupalaa
nyrkeistäsi. Pysy rauhallisena ja
kärsivällisenä ja odota hetkeä jolloin
koirasi katsoo, tai edes vahingossa
vilkaisee silmiisi. Älä houkuttele
koiraasi esimerkiksi sanomalla
sen nimeä, vaan ole ihan hiljaa.
Anna koiran itse hoksata tehtävän
tarkoitus. Sillä hetkellä kun koira
edes hieman vilkaisee tai katsoo
sinua silmiin, kehu koiraa vuolaasti
ja palkitse se makupalalla kummasta
kädestä tahansa. Ole nopea ja
tarkka, tässä vaiheessa koira
helposti vielä touhottaa ja sinun
tulisi kehua sitä juuri sillä hetkellä
kun katse käväisee silmissäsi. Toista

harjoitusta useita kertoja, mutta
muista pitää myös taukoa. Jotkut
koirat hoksaavat homman jujun heti,
joillakin se vie hetken kauemmin.
Tee harjoitusta useampana päivänä.
Kun homma alkaa sujua, voit nousta
seisomaan ja/tai vaihtaa käsiesi
paikkaa. Pikkuhiljaa voit vaatia
pitempää katsekontaktia ennen
kuin nami irtoaa palkaksi. Koiran
jo ymmärtäessä tehtävän idean,
liitä siihen käskysana, esim. katso
sillä hetkellä kun koira katsoo sinua
silmiin. Sillä tavalla saat opetettua
koirasi ottamaan katsekontaktin
tärkeissä paikoissa vihjesanan avulla.
SEURAAMISHARJOITUS
Kun harjoitus sujuu paikallaollessa,
voit lähteä koirasi kanssa liikkeelle.
Ota koira hihnaan ja lähde
kiertämään ympyrää vasemmalle
koiran ollessa vasemmalla
puolella (joka on myös virallinen
seuraamispuoli esim. tokossa). Sinun
ei tarvitse sanoa mitään, seuraat
vaan koirasi katsetta, ja kun hän
vilkaisee ylöspäin silmiisi, kehu
välittömästi ja anna palkka. Anna
tässäkin tehtävässä koirasi itse
tajuta harjoituksen tarkoitus. Voit
joutua kiertämään kierrostolkulla tai
koirasi voi tajuta asian ytimen lähes
heti. Jos pääsi on pyörällä ennen
kuin koirasi katsoo sinua, palaa
ensimmäiseen harjoitukseen niin
että käskysana "katso" tulee tutuksi.
Silloin voit käyttää tätä käskysanaa
17

koirasi kävellessä vieressäsi.
Kun katsekontakti rupeaa löytymään
jo liikkeessä, voit vaatia jo hieman
pidempää kontaktia. Kun koirasi
katsoo sinua kehu sitä ääneen hetken
aikaa teidän liikkuessanne vielä
eteenpäin ja anna palkka vasta
hieman viiveellä. Näin pikkuhiljaa
saatte kontaktia myös liikkeessä!
Eli koirasi katsoessa sinuun rupeat
kehumaan sitä ääneen (esim." hienosti
seuraa, hyvin seuraa" jne) ja kuitenkin
jatkat matkaasi eteenpäin jonkun
metrin ennen kuin annat palkan.

Koirasi ymmärtäessä katsekontaktin
liikkeessä, lisää siihen käskysana
seuraa juurikin niin että koiran
seuratessa kontaktissa hoet sille " hyvä
seuraa" "hienosti seuraa" jne.
Muista iloinen ja innostava
äänensävy, se merkitsee paljon.
Matkaa voi pidentää pikkuhiljaa ja
harjoitusta voi tehdä myös esimerkiksi
ohitettaessa muita kulkijoita lenkillä.
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PENTUVÄLITYS
Amaqueen's (Mustasaari)
Yhteyshenkilö:
Heli Honka
Pentujen syntymäpäivä:
31.1.2017

Isä: FI MVA EE MVA LV MVA BY
MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA
BALT JMVA NOJV-15 HeJW-15
JV-15 AMAQUEEN'S CAESAR
Emä: FI MVA AMAQUEEN'S
SHE IS AMAZING

Vapaat pennut: 1 uros
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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
tinaheinonen@gmail.com
Pia Saares, 045-131 6292

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

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

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

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

Nanasilk (Kemi)
Minna Anttila, 041-465 0877
minna.anttila@suomi24.fi

Sweetsilky (Kempele)
Tarja Väyrynen, 044-586 2766
tarja.vayrynen@luukku.com
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KASVATTAJAINDEKSI
Little Monkeys (Urjala)
Riikka Taipale, 040- 832 1126
riikka.3@hotmail.com

Sericum (Heinola)
Kirsi Aho-Pietinen, 040-551 1652
kirsi.aho-pietinen@luukku.com

Stenilja (Lahti)
Silja Susia, 050-560 2626
silja.susia@gmail.com

Sunny Pearls (Klaukkala)
Paula Viljanen, 050-366 0864
paula.s.viljanen@gmail.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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