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Silkkilehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa yhdistyksen jäsenille
joista 3 nettipainosta

Aineiston jättöajat (deadline)
Lehti 2-3: 23.8.2021
(nettilehti)

Kuvassa: vuoden Silkki 2020 CuriositySimply A Stunner
Kuva: Christian Sköld
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Lehti 3-4: 23.11.2021
(painettu lehti)

TOIMIHENKILÖT 2021
Puheenjohtaja
Jutta Paukama
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

Lehden päätoimittaja
Jutta Paukama
lehti@silkkiterrierit.fi

Varapuheenjohtaja Kirsi Aho
hallitus@silkkiterrierit.fi

Pentuvälitys
Ritva Luukkonen
pentuvalitys@silkkiterrierit.fi

Sihteeri
Kirsi Aho
sihteeri@silkkiterrierit.fi

Taitto
Carita Perry

Varsinaiset jäsenet
Suvi Lempinen
hallitus@silkkiterrierit.fi

lehtimateriaali osoitteeseen:
lehti@silkkiterrierit.fi

Ritva Luukkonen
hallitus@silkkiterrierit.fi
Kristina Heinonen
hallitus@silkkiterrierit.fi
Varajäsenet
Satu Palander
hallitus@silkkiterrierit.fi
Muut
Jäsensihteeri/
Rahastonhoitaja
Suvi Lempinen
sihteeri@silkkiterrierit.fi
STJ:n edustaja
Kristina Heinonen
tinaheinonen@gmail.com
STJ:n varaedustaja
Satu Palander
hallitus@silkkiterrierit.fi
Terrilife-palstan vastaava
Kristina Heinonen
tinaheinonen@gmail.com
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Jäsenmaksut vuodelle 2021
Jäsentyyppi

Jäsenmaksu

Varsinainen jäsen

25€

Ulkomainen jäsen

35€

Jäsenmaksutiedote

Jäsenmaksut vuodelle 2021

Nuorisojäsen

Jäsentyyppi

Perhejäsen

Jäsenmaksu

Varsinainen
(eijäsen
omaa lehteä) 25€
Ulkomainen jäsen

Pentuejäsen

35€

Nuorisojäsen
15€
(kasvattajan ilmoittama)

Jäsenmaksun maksuo

Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäse
julkaisupäivän mukaan) koskevat vain jäsenmaksunsa ma
jäsenmaksun loppuvuodesta, ilmoita maksun viestikentäss
kyseessä.

15€

Jäsenmaksun
maksuohjeet
Edellisen
vuoden
jäsenmaksun maksaneet ovat oik
15€
Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuodeksi
kerrallaan.
Jäsenedut
lukien lehdet
loppuun asti, johon(mukaan
mennessä
jäsenmaksu on m

julkaisupäivän mukaan) koskevat vain jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä. Jos maksat
jäsenmaksun loppuvuodesta, ilmoita maksun viestikentässä minkä vuoden jäsenmaksu
Saaja:onSilkkiterrieri
10€
kyseessä.

Tilinumero: FI19 4108 001
t
Viite: Kirjoita
viestikenttään
maksun peruste (Esim. “Etu
Saaja: Silkkiterrierit
ry

Perhejäsen

Edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneet ovat oikeutettuja jäsenetuihin maaliskuun
50€loppuun asti, johon mennessä jäsenmaksu on maksettava etujen
Summa:
Kts. viereinen
säilyttämiseksi.

Pentuejäsen

35€

15€
Kannatusjäsen

(ei omaa lehteä)

10€
Kasvattajajäsen

(kasvattajan ilmoittama)

Kannatusjäsen

50€

Kasvattajajäsen

35€

Tilinumero: FI19 4108 0010 3773 91
Summa: Kts. viereinen taulukko
Viite: Kirjoita viestikenttään maksun peruste (Esim. “Etunimi Sukunimi varsinainen jäsen 2018”)

Jäsenedut vuonna 2021
Terrierijärjestön jäsenyys (arvo 25€)
Jäsenedut-Suomen
vuonna 2021
-Suomen Terrierijärjestön
jäsenyys (arvo
25€)
-Silkkiterrierit-lehti,
3 sähköistä
ja 1 painettu numero vuodessa
-Silkkiterrierit-lehti, 3 sähköistä ja 1 painettu numero vuodessa
-Terrilife-lehti, 4 numeroa vuodessa
-Terrilife-lehti, 4 numeroa vuodessa
-Tukea terveystutkimuksiin
-Tukea terveystutkimuksiin
-Kasvattajajäsenet
saavat yhteystietonsa
Silkkiterrierit.fi:n
Kasvattajat-listaan
-Kasvattajajäsenet
saavat
yhteystietonsa
Silkkiterrierit.fi:n Kasvattajat-listaan
-Kasvattajajäsenille ilmainen pentuvälitys (arvo 10€/ilmoitus)
-Kasvattajajäsenille
ilmainen
pentuvälitys
(arvo
10€/ilmoitus)
-Kasvattajajäsenille
mahdollisuus liittää
pentuejäseniä
(liitettävä jäsen
säästää
15€)
-Kunnia- ja
pentuejäsenen edut ovat samat
kuin varsinaisella
jäsenellä
-Kasvattajajäsenille
mahdollisuus
liittää
pentuejäseniä (liitettävä jäsen säästää 15€)
-Perhejäsenen
edut ovatjasamat
kuin varsinaisella
jäsenellä,
ei sisällä
lehtiä jäsenellä
-Kunniapentuejäsenen
edut
ovatmutta
samat
kuinpainettuja
varsinaisella
-Perhejäsenen edut ovat samat kuin varsinaisella jäsenellä, mutta ei sisällä painettuja lehtiä
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Kennelliitto tiedottaa
KOIRIEN REKISTERÖINTIMAKSUT

palvelun kautta tehdyistä

löytyy täältä. Vuoden alusta

MUUTTUIVAT VUODEN 2021

pentuerekisteröinneistä ei enää

kaikkiaan 175 rodulla on

ALUSTA

anneta alennusta.

voimassaoleva JTO.

Koirien rekisteröintimaksut laskivat

NYKYINEN KOIRAREKISTERIOHJE

VALTAKUNNALLISTA

1.1.2021 alkaen ensimmäisessä

JA KENNELLIITON

KOIRANPÄIVÄÄ VIETETÄÄN 24.4.

maksuluokassa sekä tuontikoirilla

SOPIMUSLOMAKKEET VOIMASSA

ja rotuunotetuilla koirilla.

VIELÄ VUODEN 2021

Tänä vuonna kannustamme
koiranomistajia aktiiviseen

Ensimmäisessä maksuluokassa

Vuodelta 2016 oleva

rekisteröintimaksu koiraa

Koirarekisteriohje on voimassa

kohden on 35 euroa. Tähän

vielä 31.12.2021 loppuun

Koiranpäivää vietetään jälleen

maksuluokkaan kuuluvat

saakka. Uutta koirarekisteriohjetta

lauantaina 24.4. Valitettavasti

ne kennelnimen omistavat,

valmistellaan Kennelliiton

koronapandemiatilanne

Kennelliiton kasvattajasitoumuksen

työryhmässä.

vaikuttaa voimakkaasti

allekirjoittaneet, Kennelliiton

elämään koiran kanssa

tämänvuotisen Koiranpäivän

ja rekisteröitävän rodun

Kennelliiton uusitut

suunnitteluun ja viettämiseen.

rotuyhdistyksen jäsenet, jotka

sopimuslomakkeet koiran

Siksi Koiranpäivän toteuttaminen

rekisteröivät Kennelliiton

kaupasta, sijoituksesta,

painottuu tänäkin vuonna

hyväksymässä rekisterissä olevien

jalostusoikeuden luovuttamisesta

voimakkaasti verkkoviestintään

koirien jälkeläisille.

ja koiran astuttamisesta on

ja vuorovaikutteiseen viestintään

tarkoitus ottaa käyttöön vuonna

sosiaalisessa mediassa. Kaikki

Toisessa maksuluokassa

2021. Nykyiset lomakkeet ovat

koiranystävät voivat osallistua

koirakohtainen rekisteröintimaksu

voimassa vielä 31.12.2021

virtuaaliseen Koiranpäivään Lisää

on 70 euroa. Tämä maksuluokka

loppuun saakka.

tietoa Koiranpäivästä:

täytä ensimmäisen maksuluokan

ROTUJEN JALOSTUKSEN

Facebook: Koiranpäivä 24.4.

ehtoja.

TAVOITEOHJELMIEN

Tuontikoirien ja rotuunoton

HYVÄKSYMINEN NOPEUTUU

on tarkoitettu koirille, jotka eivät

koirakohtainen rekisteröintimaksu

Instagram: @kennelliitto
#koiranpäivä2021

on 65 euroa. Kotimaisilta roduilta

Uudistettu ohje rotujen jalostuksen

ei peritä maksua.

tavoiteohjelmien (JTO) laatimisesta

Tule mukaan Koiranpäivään!

Rekisteröintimaksujen lisäksi

tuli voimaan 1.1.2021. Uusi

Opitaan yhdessä koiriemme

rekisteröintiasiakirjojen

ohjeistus helpottaa JTO:n

parhaiksi kavereiksi!

toimittamisesta peritään viiden

laatimista ja nopeuttaa sen

euron käsittelymaksu kaikissa

hyväksymistä Kennelliitossa.

maksuluokissa. Omakoira-

Tarkempaa tietoa ohjeistuksesta
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Puheenjohtajan terveiset
Hyvää alkanutta vuotta arvon
silkkiväki!
Ihan ensimmäisenä iso kiitos
Kristina Heinoselle joka
on todella monta vuotta
jaksanut toimia yhdistyksen
puheenjohtajana! Tästä on
minun hyvä jatkaa, vaikkakin
saappaat on aika isot täyttää.

Olen ollut useamman
vuoden hallituksessa
mukana sihteerin
ominaisuudessa
ja hoitanut vielä
jäsensihteerin ja
rahastonhoitajan virkoja,
niin nyt onneksi saatiin
tälle vuodelle uusia
innokkaita tekijöitä
mukaan hallitukseen
jakamaan työtaakkaa.
Tämän vuoden
hallituksen jäsenten
esittelyistä osa on jo
toisaalla tässä lehdessä
ja osa tulee olemaan
seuraavassa lehdessä.
Lämpimästi tervetuloa
mukaan Kirsi, Suvi ja
Ritva!
Vielä kaivattaisi lehdelle
lisää tekijöitä eli jos
innokkaita löytyy,
niin ilmoitelkaa vaan
itsestänne vaikka suoraan
minulle. Vaikka ei jokaisen
lehden tekoon olisikaan

aikaa, niin joku artikkeli
silloin tällöin auttaisi
myös. Kiva toki olisi,
jos löytyisi joku todella
innokas joka haluaisi
toimia päätoimittajana ja
ottaisi vastuulleen lehden
materiaalin keräämisen,
mutta niin kun sanoin
pienempikin apu riittää.

Koska koronatilanne on
hieman hankaloittanut
toimintaa, niin
päädyimme hallituksen
kanssa kokeilemaan
vähän uutta. Päätimme
yhdistää vuosikokouksen,
Silkkigaalan ja kesäiset
silkkipäivät. Tämä
tapahtuma tulee olemaan
lauantaina 3.7 Matkailutila
Surkeenjärven tiluksilla
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Korpilahdella KeskiSuomessa. Tapahtumasta
myös lisää tietoa
toisaalla tässä lehdessä.
Toivotan kaikki kynnelle
kykenevät tervetulleeksi
tapahtumaan olit
yhdistyksen jäsen tai et,
mutta muistutuksena
kuitenkin, että
kokouksessa äänioikeus
on ainoastaan
Silkkiterrierit Ry:n
jäsenillä.

Tästä lähtee minun
vuoteni puheenjohtajana,
hymyillään kun tavataan,
toivottavasti kohta puoliin
jo näyttelykehien laidoilla
😊
Terveisin Jutta

hallituksen esittely
Heips silkkiväki
Näin minä nyt nautin
hallituslaisena tätä tulevaa
vuotta. Olen siirtynyt
puheenjohtajuudesta hieman
sivuun, mutta en kovin
pitkälle, sen verran kuitenkin
että uudet tuulet pääsevät
puhaltamaan ja pyyhkimään
vanhat tomut pois.
Teille jotka olette uusia
silkkiyhdistyksen jäseniä
avaan hieman tietoa
itsestäni.
Olen ollut silkkimaailmassa
mukana vuodesta 1989.
Useamman vuoden ehdin
opiskella rotua ennen
kuin sukelsin kasvattaja

Hei !! Olen Ritva Luukkonen
ja asustelen Porvoossa.
Olen jo vuosia toiminut
silkkiyhdidtyksen
toiminnassa mukana, myös
jatkossa yritän aikani ja
kerkiämisen puitteissa olla
mukana. Toivonkin energistä
asennetta jäseniltä ja
hallitukselta, jotta saisimme
kivoja yhteisiä tapahtumia
aikaiseksi.
Olen Suvi Lempinen
paljasjalkainen
Heinolalainen.
Koiraharrastukseni alkoi
vuonna -86 kun sain ekan
koirani ,joka oli rottweiler
narttu Mette. Meten
kasvattaja raahasi meitä
näyttelyistä toiseen ja

maailmaan. Olen toinen
henkilö tyttäreni Pia
Saareksen rinnalla Curiosity
silkkien takana. Yhdistys
on minulle tullut vuosien
varrella hyvinkin tutuksi.
Jatkan yhdistyksessä Stj:n
edustajana ja pyrin olemaan
työmyyränä aina siellä missä
apua tarvitaan
Toivon näkeväni teitä,
hyvät yhdistyksen jäsenet,
niissä tapahtumissa minne
nyt näin korona aikaan on
mahdollista.
Lippu korkealle toivoopi Tina
Heinonen

tästä onkin jäänyt minulle
elämäntapa. Rotu vaihtui
pienempään vuonna -01
kun meille muutti aivan
ihana luonteinen sheltti uros
Mosse. Hulluus kasvoi ja
rupesin etsimään Mosselle
kaveria, joka löytyikin täältä
Heinolasta nähtyäni Kirsi
Ahon (kennel Sericum)
pentuilmoituksen ja pian
meille muuttikin vuonna -07
mun ensimmäinen silkki.
Ihastuin tähän ihanaan
vilkkaaseen vipeltäjään ja
nyt näitä viikareita asuukin
meillä kolme, poikia kaikki.
Dani 14v, Milo 8v. ja Niki
ihan kohta 4v. Kehiä olen
heidänkin kanssaan kierrellyt
enempi tai vähempi. En
ole aiemmin ollut mukana

7

yhdistys toiminnassa , mutta
lupauduin tämän vuoden
-21 hoitaa jäsensihteerin ja
rahastonhoitajan tehtäviä
parhaani mukaan.
Mukavaa kevättä kaikille
silkkiystäville.

hallituksen esittely
Heippa kaikille!
Olen Jutta Paukama ja toimin
tämän vuoden hallituksen
puheenjohtajana. Asun
Jyväskylässä ja kasvatan
silkkiterriereitä kennelnimellä
Bombix Moren. Ensimmäinen
silkki minulle tuli vuonna
1996 juurikin Bombix
Moren kennelistä ja
samasta paikasta tuli myös
ensimmäinen näyttelykoirani
vuonna 1997. Vuosien
saatossa luonani kasvoi
muutamia Bombix Moren
pentueita, ensimmäinen
vuonna 1999 ja viralliseksi
kasvattajaksi Irma Leinon
seuraan liityin vuonna 2007.
En ollut aluksi ollenkaan
kiinnostunut näyttelyistä,

mutta tuon ensimmäisen
näyttelykoiran kanssa
nälkä niin sanotusti kasvoi
syödessä ja sille tielle jäin.
Tällä hetkellä minulla on
kotona 7- ja 5-vuotiaat nartut
ja syksyllä 5 vuotta täyttävä
uros joista nuorimpien
kanssa kierrän näyttelyissä.
Tämänhetkisiä tunnelmia
hieman lannistaa
tämä valloillaan oleva
koronatilanne, kun hinku
näyttelykehiin olisi jo kova.
Samoin tilanne hankaloittaa
myös yhdistystoimintaa
ja harmitus on kova, kun
ei pysty täysillä tekemään
asioita. Toivottavasti
tilanne kuitenkin helpottaisi
kesää kohti ja edes

ulkotiloissa päästäisiin
näkemään toisiamme ja
järjestämään kivaa toimintaa

Hei, olen Kirsi Aho
Heinolasta. Olen uusi
hallituksen jäsen ja sihteeri,
vaikka olenkin ollut
yhdistyksessä mukana
lähes alusta asti ja joskus
kymmeniä kymmeniä vuosia
sitten hallituksessakin.

sydämeni silkeille jo vuonna
1989, joilloin minulle tuli
ensimmäinen silkkiterrieri
Fayhill- kennelistä.

on aina kun asumme
omakotitalossa ja sitä
kautta tulee hyötyliikuntaa
Näyttelyissä tulee kierreltyä
etenkin kesäisin, tosin nyt
ne ovat koronan takia jäissä,
mutta parempia aikoja
odotellessa.
Hyvää kevään jatkoa kaikille!!
Terveisin Kirsi

Onneksi sain mukaani
myös muutaman ystävän
”talkoisiin”, kun kuulosti jo
siltä ettei meillä kohta ole
yhdistystä lainkaan, mutta
kyllä tästä vielä noustaan.
Yhdistys on saanut jo jonkin
verran uusia jäseniä, kiitos
siitä kuuluu teille kaikille.
Samoin innokkaita jäseniä
tarvitaan hallitukseen
ja kokouksiin mukaan.
Tervetuloa kaikille!!
Itse olen menettänyt

Olen kasvattanut
pienimuotoisesti silkkejä
Sericum kennelnimellä ja
ensimmäinen pentueeni
syntyi vuonna 1994.
Perheeseeni kuuluvat lähes
aikuiset lapseni, tytär 17
vuotta ja poika 20 vuotta.
Kotona meillä asuu tällä
hetkellä kolme silkkiä.
Pipsa kohta 9 vuotta ja sen
jälkeläiset Jare 5vuotta ja
Lilli 4 vuotta. Lisäksi minulla
on osaomistuksessa ja
sijoituksessa muutama koira.
Vapaa-aikani kuluu hyvin
pitkälle lasten ja koirien
ehdoilla. Pihahommia
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yhdistyksenkin nimissä.
Aurinkoista kevättä
kaikille!
Jutta

Catherine Sutton esittää:

Ulkomuototuomarin
rotumääritelmä
Käännös: Maija Kaarnalahti
Olemme
tehneet hienoja
rotumääritelmiä
koirillemme. Ne ovat
jokaisen tuomarin
ohjenuorina, joita
tulee jatkuvasti lukea
ja sulatella. Jospa
yrittäisimme laatia
myös tuomarille
ohjeet ja määritellä
millainen on hyvä
ulkomuototuomari.
LUONTEENOMAISTA:
Reilu ihminen ,joka
rakastaa suuresti
eläimiä , erityisesti
koiria. On kehässä
aina yhtä kärsivällinen
koiria kohtaan, saa
kuitenkin anteeksi ,
jos joskus hermostuu
esittäjään. Tarpeeksi
älykäs oppiakseen
ymmärtämään
koirien tyypin ja
oikean rakenteen.

Tarpeeksi kestäväjaksaakseen työskennellä
millaisissa olosuhteissa
tahansa-millaisessa
kunnossa tahansa.
Tarpeeksi tasapainoinen
pystyäkseen olemaan
täydellisen tasapuolinen
kaikille. Ei koskaan
mahtipontinen tai
määräilevä. Täysin
vilpitön ja lahjomaton
arvosteluissaan
välittämättä suuremmin
suuttuneista ja
tyytymättömistä
näytteilleasettajista.
YLEISVAIKUTELMA:
Tuomari ei saisi olla
rampa tai kömpelö,
hänen tulisi kyetä
liikkumaan omin
voimin kenenkään
tukematta. Koko ei ole
olennainen , kunhan
se ei estä liikkuvuutta
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eteen,taakse,ylös
ja alas. Pitää myös
pystyä tarpeen tullen
juoksemaan kovaa. Koko
olemuksen tulee olla
sopusuhtainen.
PÄÄ JA KALLO: Pään
tulee olla suhteellinen
joka kantilta. Se tulee
kantaa pystyssä.
Niskanikamien tulee
olla hyvin liikkuvat, jotta
pää kääntyy vikkelästi
oikealle ja vasemmalle.
Kallon pitää olla riittävän
leveä, jotta mahdollisilla
aivoilla olisi tilaa. Otsalla
ei saa olla ryppyjä, ne
pilaavat ilmeen. Ne ei
saa olla terävät kuin
ketuilla. Punertavapurppuranpunainen
on paha virhe. Pää
on yksilöllinen asia,
sen kauneutta saa
korostaa keinotekoisilla

väriaineilla, varsinkin
naispuoliset tuomarit.
Pään karvapeitteen tulee
olla hyvin trimmattu.
SILMÄT: Keskikokoiset,
erittäin kirkkaat. Ilme on
hyvin tärkeä, sen tulee
osoittaa suurta älykkyyttä
ja ystävällisyyttä. Pieni
pilke silmäkulmassa on
eduksi.
KORVAT: Eivät saa olla
raskaat eivätkä kovin
ulkonevat. Korvien
tulee olla aina avoinna
nappaamaan pienikin
mielenkiintoinen
keskustelu.
”kukkakaalikorvaa” ei
pidä rangaista, se on
voitu ansaita rehellisessä
tappelussa.
PURENTA: Hampaat
vahvat ja terveet.
Hammaspuutokset
hyväksytään. Purenta on
mielipidekysymys, se ei
saa vaikuttaa ilmeeseen.
Erittäin tärkeää on kyky
hymyillä.
KAULA: Vahva , jotta pää
pysyy pystyssä, ei löysää
kaulanahkaa.
ETURAAJAT: Suorat ja

hyvä luustoiset. Ranteiden
tulee olla liikkuvat,
samoin sormien notkeat
tunteakseen paksun koiran
turkin läpi.
TAKARAAJAT: Vahvat ja
kestävät, anturat paksut
ja tasaiset. Liikavarpaita ei
saa olla. Kynnet lyhyet.
KARVAPEITE: Vaate on
välttämätön , olkoon se
mikä hyvänsä. Sen tulee
olla siisti ja puhdas, ei
liian huomiota herättävä,
höyheniä ei saa käyttää.
Muuten hyvälle tuomarille
sallittakoon joitain
valkosia(harmaita) karvoja.
VÄRI: Mikä/mitkä vain,
kunhan sopivat yhteen.
PAINO: Miespuoliselle
suositellaan 65-100 kg ,
naiset saavat päättää asian
itse.
VIRHEITÄ: Myöhästyminen
kehästä. Puhuminen
näytteilleasettajan kanssa
ennen kuin arvostelu on
ohi. Erittäin paha asia on
epäkohteliaisuus koiran
omistajia kohtaan, samoin
töykeys kehätoimitsijoita
kohtaan. Kun tuomari
pyytää koiria liikkumaan,
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tulee hänen seurata niitä
eikä katsoa muualle,
kuin apua pyytääkseen.
Tupakkaa ei saa kehässä
polttaa, alkoholi ei saa
vilahtaa edes mielessä. On
aivan kauhea virhe asettaa
ystävänsä koira jonkun
toisen koiran edelle,
mikäli se ei sitä muuten
ansaitse. Oikealaatuinen
temperamentti on
tuomarin tärkein
ominaisuus. Jos
stressaantuu ja potee
unettomuutta ennen
näyttelyä, on syytä
harkita lomaa tai
lopettamista. Tässä
ehdotukseni tuomarin
rotumääritelmäksi. On
muistettava, että mikäli
me tuomarit emme pysty
tätä täyttämään joka
kohdalta, etsimme joka
tapauksessa jatkuvasti
täydellistä koiraa.
Karvakuono 2/80, Dog
World 25.1.1980

Kaverukset Mara ja Oscu
Teksti: Kari Siukonen
Mara tuli meille tammikuussa 2000
kolmen kuukauden ikäisenä. Oscu
tuli Maran kaveriksi vuonna 2001
marraskuussa ja se oli silloin noin
puolivuotias.
Mara oli kooltaan iso
ja sillä oli myös iso
ego. Se oli varma ja
itsenäinen koira. Ei
Oscukaan kooltaan
mikään pieni ollut.
Oscu oli sopeutuvainen
luonteeltaan ja se tuli
alusta alkaen hyvin
toimeen Maran kanssa.
Katselin kuvaa, joka
otettiin juuri silloin, kun
Oscu oli tullut meille ja

tutustui Maraan. Kuvassa
kumpikin on kiinnostunut
toisistaan. Haistellaan ja
tutkitaan toista. Oscu on
siinä vähän varauksellisen
oloinen häntä pystyssä. Mara
taas on sen näköinen, että
mikäs kaveri tämä on.
Tästä alkoi näiden
kaverusten pitkä ystävyys.
Koskaan näiden välillä
ei ollut mitään riitaa tai
rähinää. Mara oli Osculle
kuin iso-veli, johon saattoi

Kuvassa: Kaverukset Mara ja Oscu
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luottaa ja ottaa mallia.
Kun koirat olivat pihassa
vapaana, ne tekivät yhdessä
kaikenlaista. Juoksivat
kilpaa, ajoivat takaa
palloa tai lintua, nuuskivat
yhdessä tarkasti samaa
paikkaa ja kamppailivat
välillä jostakin tavarasta
esimerkiksi kumihanskasta
tai kiskoivat jotain lelua.
Sisällä ne nukkuivat yhdessä
peräkkäin tai vierekkäin.

Joskus jonkun sukka joutui
kamppailun kohteeksi.
Kumpikin kiskoi minkä pystyi.
Vaikka Oscu oli kevyempi,
niin hyvin se pärjäsi Maralle
näissä vetokisoissa. Ruokailut
sujuivat ilman mitään
ongelmia. Mara tosin kävi
aina ruokailun jälkeen
tarkistamassa, oliko Osculta
jäänyt jotain syömättä. Jos
jotain oli jäänyt, niin se meni
sitten Maran suuhun.
Jos Oscu oli kipeä
tai se tuotiin kotiin
hammasputsauksesta ja
laitettiin häkkiin lepäämään,
oli Mara aina kovin
kiinnostunut ja huolestunut,
Oscun tilanteesta. Se juoksi
häkin ympärillä ja asettui
lopuksi makuulle häkin

viereen tarkkailemaan Oscun
vointia. Sitten kun Oscu
selvisi tokkuraisesta olostaan
ja otettiin pois häkistä, Mara
oli todella iloinen, kun Oscu
oli taas kunnossa.
Kun Mara sairastui 16½
-vuotiaana, se oli kuitenkin
edelleen Oscun kanssa ilman
mitään ongelmia, vaikka
kasvain mahan alla alkoi
varmaan sitä vaivata. Mara
kuoli sitten 16 vuoden ja 11
kuukauden ikäisenä. Näiden
kaverusten ystävyys oli
kestänyt pitkälti yli 15 vuotta.
Kyllä Oscu Maraa suri. Se oli
hiljaisempi ja masentuneen
oloinen ja hakeutui paljon
minun seuraani.

eläkkeelle ja se oli hyvä
Osculle, koska minulla oli
paljon aikaa olla sen kanssa.
Touhusin Oscun kanssa
kaikenlaista ja kävimme
yhdessä monissa uusissa
paikoissa. Tämä varmaan
helpotti Oscun surua.

Jäin Maran kuoleman aikoihin

Sarjakuva: Säde Kangas-Taipale
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Hiljaa Hilma tulee
Jotkut sanovat se, mutta
minä sanon Hän. Tämä on
sääntöjen vastaista, mutta
näin minä kuriton teen.

Kuten joku ehkä muistaa,

oli Punaisen torpan
ylle alkanut kasaantua
tummanpuhuvia pilven
könttyröitä. Sitä ei HilDa
olisi toivonut, kun äkillinen,
yllättävä ero koitti hänen ja
Punaisen torpan ihmisten
välille. Hilda olisi antanut
kaikkensa koko suuresta
sydämestään saadakseen
väen kasvoille hymyn,
silmiin ilon pilkkeen ja
mieliin riemun. Sellaisia
oikeat silkit ovat. Sellaisia
ovat myös useimmat
silkkien kanssa elävät
ihmisolennot, he, jotka
ymmärtävät ilon ja riemun
kumuloitumisen mahdin.

elelevä, meille tärkeä
ihmisolento. Päätti, että nyt
murjotaan mustat pilven
könttyrät ja etsitään ’HilMa’.
Masinoitiin ’HilMa-jahti!’ Sen
melskeen keskellä ei ruudin
käryltäkään vältytty.
Jossain oli kuulemma nähty
yksi ’Hilma’. Toivelaulua,
tämä oli jo salaperäisesti
juossut menojaan! Johonkin
oli kuulemma ehkä tulossa
’Hilma’ - ehkä! Yhdessä
kolkassa kuului olevan kolme
’Hilmaa’ samanaikaisesti. No
nytpäs! Meille tarjoiltiin
kuitenkin Juudaksen
maljasta. Mikä se sitten
lieneekään, mutta kalkki oli
karvas!

Jotain oli tehtävä, sen tiesi
Saarakin, silkkien kanssa

Punaisessa torpassa metsän
laidalla, Toijaishillsin Villa
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Zachariaksessa, alkoi
lattialankkujen narinakin
vaieta, ukon parta kasvaa
puolisääreen, akan hapset
roikkua aarnimetsän
maahisten malliin. Kaukana,
tipo tiessään oli se kuuluisa,
kumuloitunut silkki-riemu.
Torppa oli tyhjä, iloton, lähes
aution makuinen. Kunnes
yhtäkkiä kuin tuhkasta
nousseen Fenix-linnun
laulussa kaikui keskeltä toria
kuulutus: ”Hetkesi on
koittanut. Never Walk
Alone, ’Hilmasi’ odottaa
sinua”. Tähän oli tartuttava,
suorastaan panostettava!
Uskaltaakohan tätä edes
toivoa todeksi?
Jospa nyt vaan ollaan
säädyllisen hissuksiin, ei
painosteta, ei mainosteta,

leikataan parta, kammataan
hiukset, vahataan lattialankut
ja viikset. Yritetään ymmärtää
tämä erikoinen joulu, odottaa
ihan hiljaa, kuunnella.
Vaihdettiin vuoteen 2021,
ihan vaan hissukseen,
koronan kauhuja piileskellen
ja ilman iloisempiakaan
tulituksia. Vaan tammikuun
kääntyessä vuoden 23:een
päivään päästettiin viimein
riemu raikaamaan ja
valjastettiin leijona
korskuttelemaan kohti
Lauttasaaren lumisia
rantamaita. Perikunta
mukana yritettiin olla oikein
nätisti. Sanottiin reippaasti
päivää, ei puhuttu rumia,
ei naputeltu sormilla
pöydän kanteen, ei keikuttu
tuolilla, vastattiin, kun
kysyttiin, hymyiltiin ja
otettiin valokuva. Pakattiin
Lauttasaaren Lady laukkuun
ja kalotit höyryten
polkaistiin kohti Auran
rantamia - ei yksin, kaksin,
vaan kolmisin: punaisen
torpan ukko, akka ja Hän, se
ihan oikea Hilmojen Hilma.
Perikunnan kompassi viitoitti
toiseen suuntaan. Matkan
aikana vallitsi takapenkillä
niin täydellinen hiljaisuus,
että meidän, ukon ja akan, oli
suoritettava kontrollipaussi.
Oliko tämä jotain harhaa
vai oliko Hän meillä sittenkin
ihan oikeasti matkassa?
Siellä Hän köllötti
matkalaukussaan korvat
porkkanoina, haute coiffure
a´la Tina, ja valkoinen
vauvan massukka untuvaisen
haituvan peitossa täytettä ja

pusuja odotellen. -Emoji
vaaleanpunainen sydän! Näin jatkui matka tummassa
tammikuun loppupuolen
illassa nykyisen ja entisen
pääkaupunkimme
välillä. Leijona kehräsi
majesteettisen tasaista
hyrinäänsä,
matkustamossa soi
maltillisesti Mozart, joka
mitä ilmeisimmin tyynnytti
Hänet ja vaivutti akan
empatiauneen. Ukko
yksiksensä, vain viekas
navigaattori seuranaan,
ohjasteli leijonaa tutustuen
huolella kaikkiin mahdollisiin
maaseutukyliin, joita osui
matkamme varrelle
nykyisestä pääkaupungista
A entiseen pääkaupunkiin
B. Ei se nyt oikeastaan
tähän kohtaan välttämättä
olisi kuulunut - siis se,
että kannattaa rauhassa,
maisemista nautiskellen
ajella mieluummin
pittoreskejä pikkuteitä pitkin
kuin kaahata kahtasataa
Bahnalla. Tätä samaista legiä
on tullut erinäisiäkin kertoja
porskuteltua suuntaan jos
toiseenkin, mutta nyt vain
kävi näin. Ukko hiukan
huuruissa Hänestä, akka ja
Hän umpi unessa, Mozartia
eetterissä, ja se viekas
navigaattori, belsebuubin
niellyt!
Vaan kuten kaikki hyvät
tarinat, niin päättyy tämäkin
tarina onnellisesti jotenkin
tähän tapaan: Niin päätyivät
viimein ukko, akka ja rakki ei, kun ukko, akka ja Hän,
14

Hilma, kotimetsän kainaloon,
Toijaishillsin Punaiseen
torppaan, Villa Zachariakseen
aloittaakseen yhdessä
rauhallisen ja seesteisen
vauva-arjen, ukko ja akka
päät kenollansa pientä
silkkivauvaa käsivarsillaan
kilvan liekutellen. Näinköhän
tässä kävi sanasta sanaan?
Sen kai sinä jo arvannetkin.
Muiston kirjasi muistiin
Tuula-Anneli Vuorimaa
Punaisen torpan onnellinen
akka

❢

SILKKIKILPAILUN
SÄÄNNÖT

Vuoden silkki-, vuoden
veteraani- ja vuoden
silkkipentukilpailuihin
sekä vuoden kasvattaja
kilpailuun voivat osallistua
kaikki suomalaisten osittain
tai kokonaan omistamat
silkkiterrierit, jotka asuvat
vakituisesti Suomessa sekä
suomen silkki kasvattajat
joiden pennut rekisteröidään
Suomen Kennelliitton.
Kilpailuihin osallistuvat
ovat myös yhdistyksen
jäseniä. Kunkin koiran 5
parasta näyttelytulosta
kalenterivuodelta
huomioidaan.
Kasvattajaluokan tulokset
kuten säännöissä mainitaan.
Tuloksien pitää olla saatu
virallisista näyttelyistä
Suomessa. Poikkeuksena on
epäviralliset pentunäyttelyt,
joiden tulokset huomioidaan.
Vastuu tulosten ilmoittamisesta
on koiran omistajalla.
Ilmoitukset tulee olla
yhdistyksellä seuraavan

vuoden tammikuun 15 päivään
mennessä. Myöhästyneitä
ilmoituksia ei huomioida.
Yhdistyksen toimesta lasketaan
pisteet ainoastaan Suomen
Kennelliiton KoiraNetjärjestelmän tuloksien pohjalta.
Mikäli koirasi sijoitus on väärin
KoiraNetissä, lähetäthän
sähköpostia.
Kaikki kilpailuun tarkoitettu
posti osoitteeseen
silkkikilpailu@silkkiterrierit.
fi, otsikkoon kilpailu jota viesti
koskee.

❢

Junior Handler -kilpailussa
palkitaan molempien
ikäryhmien menestynein
nuori, joka on kilpaillut
virallisissa näyttelyissä
Suomessa silkkiterrierillä.
Lisäksi jaetaan alla luetellut
kiertopalkinto pokaalit
seuraavissa kilpailuluokissa
vuodeksi kerrallaan
VUODEN SILKKI -pokaali
lahjoittanut Raija Tuomola
VUODEN JUNNU -pokaali
lahjoittanut Kirsi Aho-Pietinen

YHDISTYKSEN
PALKITTAVAT KILPAILUT

OKKIN pokaali (veteraani)
lahjoittanut Pirkko Candelin

Vuoden silkki-, Vuoden
veteraani-, Vuoden pentu
-kilpailuissa palkitaan
parhaiten menestynyt silkki
sekä parhaiten menestynyt
vastakkaisen sukupuolen silkki,
Vuoden kasvattaja –kilpailussa
palkitaan kolme parasta
kasvattajaa. Lisäpalkinnoista
päättää hallitus erikseen

ROP PENTU -pokaali
lahjoittanut Silkkiterrierit ry
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KASVATTAJAPOKAALI
lahjoittanut Silkkiterrierit ry
ILLIN POKAALI (TOKO-Agility)
Lahjoittanut Kristina Heinonen

❢

SILKKIKILPAILUN
SÄÄNNÖT

VUODEN SILKKIKILPAILUSÄÄNNÖT
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❢

SILKKIPÄIVÄT
Hyvät jäsenet
Varatkaa päivä 3.7 2021
Vuoden 2021 silkkipäiville
Kauniissa keskisuomalaisessa
maalaismaisemassa on
tarkoitus viettää SILKKIPÄIVÄT

Surkeejärven maatilamatkailu
toivottaa meidät tervetulleeksi.

Voit tutustua paikkaan jo
nyt heidän nettisivuilta

Lisää tietoa löytyy
lähempänä tapahtumaa
yhdistyksen nettisivuilta
ja facebook ryhmästä.

http://www.
matkailutilasurkeenjarvi.
fi/index.html
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Teksti -Carita Perry
Kuva-Carita

”Tupsu”- Dazza
best shape of
dreams, Tarinoi
keväästä
Hei vaan kaikille, kevät
astelee ovelle. Tuoksut,
sulanut lumi ja ne viestit.
Kevät on koiran parasta
aikaa!
Tässä onkin jo vierähtänyt
tovi kun viimeksi kerroin
kuulumisia. Paljon on
tapahtunut, olen jo 8
kuukautta vanha. Pieni Ihmis
isäntäni kertoi meidän olevan
samanikäisiä. Emäntäni
pyörittelee päätään ja sanoo
hänellä olevan kaksoset,
olemme kuulema niin
samanlaisia. Minun vahva
mielipiteeni on kuitenkin
se, että olen meistä se
järkevämpi.
Olen tolkun poika, toisin
kuin ihmisveljeni minä
vahdin. Taukoamatta.
Juoksen hampaat irvessä,
suuvaahdossa, kiivaasti
haukkuen ovelle jos jokin
vähänkin rapsahtaa.
Öisin, pelotan jo ylväällä
olemuksellani ja vahvalla

varjollani kaikki möröt ja
hirviöt. Isäntäni, tuo pieni
ihminen on kovin ylpeä tästä.
Hänkin saa nukuttua yönsä
paremmin, unelmoiden
hattaroista ja uusista peleistä.
Osaan myös nakerrella
nopeammin ja tehokkaamin
kuin isäntäni, vaikka
hänellä ovatkin jo hampaat
vaihtuneet.
Pukeutuminen tuntuu
isännälleni olevan kovin
hankalaa ja hidasta, toisin
kuin minulla. Pohjan poika ei
vaatteilla koreile, hihna kiinni
ja menoksi. Näin se on, olen
erittäin tehokas, tässäkin
asiassa. Osaan myös lukea
sujuvasti, kaikki ulkona olevat
viestit. Nopeasti luen nekin,
ja vaihdan sivua.
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Luulen jo todistaneeni myös
teille, olevani se viisaampi
kaksonen. Tämän kuitenkin
jätän kertomatta pikku
isännälleni, antaa hänen
luulla olevansa se fiksumpi.
Annan myös emäntäni elää
omissa uskomuksissaan.
Olen niin innoissani keväästä,
että olen syönyt kohta
kaikki pehmoleluni, lattia
on täyttynyt valkeista
palleroista, ihanista
pehmeistä pumpulisista
palleroista. On mukavaa
katsella kun emäntäni niitä
noukkii, no pysyypähän
kunnossa ja ompahan silläkin
jotain tekemistä!

Tupsuista kevättä teille
kaikille!

kasvattajaindeksi
Amaqueen´s
(Mustasaari)
Heli Honka,
040-551 7726
heli.honka@netikka.fi
Batbeards (Pusula)
Satu Palander,
040-716 7206
Bombix Moren
(Jyväskylä)
Jutta Paukama,
040-5087 207
bombixmoren@
windowslive.com

Huippuhännän
(Nurmijärvi)
Maj-Jaana Saranpää,
040-0494 110
majjaanasaranpaa@
gmail.com
Kokong's (Hollola)
Sirpa Salminen,
050-9177 371
sirpasalm@gmail.com
Little Monkeys (Urjala)
Riikka Taipale,
040-8321 126
riikka.3@hotmail.com

Curiosity (Helsinki)
Tina Heinonen,
050-5994 994
curiosity.breeding@gmail.com
Pia Saares,
045-1316 292

Maytime (Kalajoki)
Hanna-Leena Mustakangas,
040-5593 732
hannaleenahalttunen@
hotmail.com

Dazza (Siikajoki)
Tuula Tervo 040-9136 070
Tiina Tervo 040-9624 414
kenneldazza@kotinet.com

Maidalin (Oulunsalo)
Suvi Koskenkorva
040-7618 401
suvi.m.koskenkorva@
gmail.com

Helikuun (Kuusamo)
Heli Multas, 040-5353 191
helikuun@gmail.com

Nanasilk (Kemi)
Minna Anttila, 041-4650 877
minna.anttila@suomi24.fi
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Rosdiwa's (Jalasjärvi)
Niina Niinistö,
050-3812 186
rosdiwa@hotmail.com
Sericum (Heinola)
Kirsi Aho, 040-5511 652
kirsi.aho11@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
Tel Quessir (Jyväskylä)
Tarja Telkkälä,
040-5121 809
kennel@telquessir.net
Saana Telkkälä,
044-0928 592
saana.telkkala@gmail.com

Lakin alla on kummaa puhinaa,
karvainen kuono, joulusta tuhinaa,
joulusilkki on asialla
oksien peitossa kuusen alla.
Hyvää Joulua toivottaa!!!!
SILKKIHALLITUS!!!
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