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Kennelliitto tiedottaa
KUNTAVAALIT
SUOMEN KENNELLIITTO
TULEVILLE KUNTAPÄÄTTÄJILLE:
Monipuoliset
koiraharrastusmahdollisuudet
on turvattava koko maassa
Suomen Kennelliiton tavoitteena
on, että kesäkuun vaaleissa
kuntiin valitaan päättäjiä,
jotka turvaavat monipuoliset
koiraharrastusmahdollisuudet
kaikkialle Suomessa.
Kennelliitto painottaa myös
löytöeläinten laadukasta
hoitoa sekä riittävien
resurssien turvaamista
eläinsuojeluvalvontaan
ja kunnallisiin
eläinlääkäripalveluihin.
KEVÄTVALTUUSTO
KENNELLIITON
KEVÄTVALTUUSTO
KOKOUSTI PITKÄÄN JA
VUOROVAIKUTTEISESTI
Suomen Kennelliiton valtuusto
kokoontui kevätkokoukseen
etäyhteyksin sunnuntaina
30.5.2021. Kokouksessa muun
muassa vahvistettiin Kennelliiton
vuoden 2020 toimintakertomus
ja tilinpäätös, päätettiin
vuoden 2022 jäsen- ja
liittymismaksuista, Kennelliiton
vuosien 2022-2026
strategiakauden linjauksista
sekä useista sääntömuutoksista.

Kokouksessa oli läsnä 126
äänioikeutettua valtuutettua.

arvoisen (SA:n) saaneelle
koiralle.

NÄYTTELYT
JUNIORI- JA
VETERAANISERTIFIKAATIT
OTETAAN KÄYTTÖÖN VUODEN
2022 ALUSTA
Kennelliiton valtuusto
hyväksyi kevätkokouksessaan
30.5.2021 uudet
näyttelysäännöt.
Päivitetyt näyttelysäännöt
mahdollistavat uusien juniorija veteraanisertifikaattien
käyttöönoton. Lisäksi
valtuusto hyväksyi juniori- ja
veteraanimuotovalionarvot
valionarvosääntöön. Päivitetyt
säännöt tulevat voimaan
1.1.2022.

JUNIOR HANDLER
UUDISTETUT JUNIOR HANDLER
-KILPAILUN SÄÄNNÖT TULEVAT
VOIMAAN ENSI VUODEN
ALUSTA
Kennelliiton valtuusto hyväksyi
kokouksessaan 30.5.2021
uudistetut junior handler
-säännöt. Uusia sääntöjä on
yhdenmukaistettu vastaamaan
muita Kennelliiton lajisääntöjä.
Lisäksi sääntöihin päivitettiin
muuttuneita kohtia. Uudet
säännöt tulevat voimaan
1.1.2022.
Sääntöjen suurin muutos
koskee lajin tuomarointia.
Uusien sääntöjen mukaan
lajia voi jatkossa tuomaroida
vain Kennelliiton junior
handler -tuomarikoulutuksen
käyneet henkilöt, sekä ne
ulkomuototuomarit, jotka
haluavat toimia lajin tuomarina.
Sääntöihin lisättiin myös kohta
ulkomaisten junior handler
-tuomareiden perehdyttämisestä
Kennelliiton junior handler
-sääntöihin. Uudet tuomarointia
koskevat säännöt yhtenäistävät
lajin arvostelukäytäntöjä.

Näyttelysääntöihin valtuuston
kokouksessa tehdyn lisäyksen
myötä näyttelyyn osallistuva
koira ei voi vastaanottaa
sertifikaattia, mikäli sillä on
Suomen muotovalion arvoon
oikeuttavat näyttelytulokset,
siltä puuttuu muotovalion
arvosta vain siihen määrätyt
lisävaatimukset tai alle
kaksivuotiaalla koiralla
on jo kaksi aikaisemmin
vastaanotettua sertifikaattia.
Tällöin sertifikaatti siirtyy
seuraavalle sertifikaatin
4

Lisää aiheista voit lukea
kennelliiton nettisivuilta

Puheenjohtajan
terveiset
Tervehdys kaikille!
Alkanut vuosi on ollut
aika tylsä, kun ei ole oikein
mitään pystynyt tekemään.
Yhdistyskään ei ole pystynyt
järjestämään mitään
tapahtumia.

TÄLLÄ hetkellä kuitenkin
onneksi näyttää siltä,
että hieman olisi valoa
tunnelin päässä ja
koiranäyttelyihinkin
päästään kohta, toki
rajoituksia noudattaen.
Toivottavasti ei
kuitenkaan lähdetä liian
nopeasti poistamaan
ihan kaikkia rajoituksia,
että ei jouduttaisi
ottamaan takapakkia ja
palauttamaan rajoituksia.

Yhdistyskin on
järjestämässä isompaa
tapahtumaa lauantaina
3.7.2021 Keski-Suomessa.
Tarkoitus olisi, että
tapahtumassa pidettäisiin
vuosikokous, silkkipäivät
ja jaettaisiin viime vuoden
silkkikilpailun palkinnot.
Tapahtumakutsu
löytyy tästä lehdestä
ja toivonkin edelleen,
että mahdollisimman
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paljon silkkiväkeä
osallistuisi tapahtumaan.
Olisi niin kiva nähdä
kaikkia vanhoja tuttuja
naamatusten pitkästä
aikaa sekä tutustua
uusiin silkki-ihmisiin.
Olette kaikki erittäin
lämpimästi tervetulleita
tapahtumaan! 😊
😊
Terveisin Jutta

hallituksen esittely
Olen
Satu Palander,
silkkihallituksen varajäsen
2021. Asunterrieriä
Pusulassa
läntisellä
Olen Satu
Palander,
silkkihallituksen
ihmisrakasta
pidin
hiukka omituisena
uudellamaalla.
Kotilaumaani
kuuluu
kaksi
ihmis
teiniä,
isäntä
ja
viidestä
lemmikistä
koostuva
varajäsen 2021. Asun Pusulassa läntisellä
kun siihen asti oli laumassa ollut hyvin
vanhainkoti,
neljä
koiraa
ja
kissa.
Olen
ollut
koiraharrastaja
yli
40
vuotta.
Sinä
aikana
uudellamaalla.
erityyppisiä koiria, sekä koiran pesu/ on
laumaan mahtunut monen karvaista hännänheiluttajaa
ja erityyppisiä
harrastelajeja.
harjaaminen
piti omaksua
säännöllisiin
Ensimmäinen
silkkiterrieri
Siiri
tuli
laumaan
n.
15v
sitten.
Ensin
pientä,
iloista,
leikkisää tai
ja
Kotilaumaani kuuluu kaksi ihmis teiniä, isäntä päivä- /viikkorutiineihin, ei snautserien
ihmisrakasta
terrieriä
pidin hiukka omituisena
kun siihenkarvoja
asti oli laumassa
ollut hyvin eri
ja viidestä
lemmikistä
koostuva
labradorin
pestä tai kampailla
kovin
tyyppisiä
koiria,
sekä
koiran
pesu/
harjaaminen
piti
omaksua
säännöllisiin
päivä/
vanhainkoti, neljä koiraa ja kissa. Olen
usein. Siiri kuitenkin valloitti koko perheen
viikkorutiineihin,
tai labradorinjakarvoja
tai kampailla
kovin
usein.paikan
Siiri
ollut koiraharrastaja
yli ei
40snautserien
vuotta. Sinä
petasi pestä
silkkiterrieri
rodulle
pysyvän
kuitenkin
valloitti
koko
perheen
ja
petasi
silkkiterrieri
rodulle
pysyvän
paikan
meidän
aikana on laumaan mahtunut monen
meidän laumassa.
laumassa.
karvaista hännänheiluttajaa ja erityyppisiä
harrastelajeja.
Ensimmäinen silkkiterrieri Siiri tuli laumaan n.
15v sitten. Ensin pientä, iloista, leikkisää ja
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Koira suojaa
allergialta?
Silmiini osui yli
20 vuotta vanha
mielenkiintoinen
Marjo Aholan
kirjoitus. (Lupa
julkaisuun saatu
Marjolta)
Me suomalaiset
olemme aika
bakteerikammoisia..
Kuinka koira
suojaisi allergialta
ja siedätyshoito
toimii?
TOISIN KUIN ON
LUULTU
Laaja eurooppalainen
tutkimus nimittäin väittää,
että varmin tapa välttyä
allergialta on syntyä
perheeseen, jossa on
koira. Muista lemmikeistä
ei ole vastaavaa suojaa.
Tämä tutkimus sotii
vallitsevia allergian
ehkäisyoppeja vastaan.
Tähän asti on luultu, että
herkistävien aineiden
välttäminen pitää
allergian tai astman
loitolla. Tämän tiedon

valossa perheenlisäystä
odottavien vanhempien
neuvotaankin luopumaan
lemmikeistä, mikäli
suvussa on taipumusta
yliherkkyyksiin.
Miten tähän “kummalliseen”
tutkimustulokseen on sitten
päästy? Koiran antama
suoja perustuu ilmeisesti
“sokkivaikutukseen”. Eli
suuri määrä eläinallergeeniä
imeväisiässä
saattaa rimmata
immuunijärjestelmää
allergialta suojaavaan
suuntaan. Koira toimii
siis allergiasuojana
samaan tapaan kuin
varhaislapsuudessa koettu
mikrobipommitus: mitä
suurempi infektiopaine,
sitä varmemmin elimistön
puolustusjärjestelmä oppii
jahtaamaan todellisia
taudinaiheuttajia ja jättää
ympäristön luonnolliset
allergeenit rauhaan.

estää vauvan elimistöä
jahtaamasta harmittomia
allergeeneja.
Useammat eläinlääkäritkin
ovat olleet sitä mieltä, että
tässä saattaa olla vinha
perä. Esimerkiksi, jos lapsen
kasvuympäristö pidetään
infektiovapaana, riski
sairastua hengitysteiden
infektioon kasvaa. Elimistö
puolustautuu reagoimalla
vieraita aineita vastaan.
Mutta asia ei ole aivan näin
yksiselitteinen, että jos otat
koiran vältyt allergialta.
Joissakin tapauksissa näin
voi olla, mutta kaikilla tämä
ei toimi. Tätä ei todellakaan
voi yleistää.
Itselläni on kokemusta
muutamasta perheestä,
joissa on koira ja
perheenjäsenellä on todettu
astma/allergia, mutta koiran
saavuttua taloon ei oireita
ole tullut.
Olisi mukava kuulla onko
muilla kasvattajilla tai
silkin omistajilla vastaavia
kokemuksia.
Jos olet itse allerginen ja
sohvallasi makoilee koira?

Myös sisaruksista on iloa
allergian torjunnassa.
He tuovat perheeseen
infektiopainetta, joka
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Silkkiähän on muutenkin
pidetty hyvin vähän
allergisoivana, kun siltä
puuttuu pohjavilla.

Maran ja Oscun
tekosia pentuna
Teksti: Kari Siukonen

Koiramme lehdessä
3/2021 oli juttu
”PURESKELUVAIHE
kuuluu pennun normaaliin
kasvuun”.
Artikkeli toi mieleeni ne
ajat, jolloin Mara ja Oscu
olivat pentuja. Muistelin
mitä kaikkea ne silloin
tekivät ja kyllähän ne yhtä
ja toista pureskelivat.

Kun Mara tuli meille, sille
tehtiin makuupaikaksi
pahvilaatikon pohja. Siinä
oli reunat ja pohjalla
pehmeä vaahtomuovipatja.
Tytöt olivat koristelleet
laatikon reunat piirroksilla,
jotta Mara siinä viihtyisi.

se sitten levitteli ympäri
taloa. Risainen laatikko ja
patja laitettiin roskiin.
Kerran Mara pureskeli
toisen uuden kenkäni
kantapään tohjoksi.
Onneksi suutari sai sen
vielä korjattua.

Aluksi Mara siinä oleskeli
ja nukkuikin, mutta
sitten se alkoi pureskella
laatikon reunoja ja lopulta
se innostui repimään
vaahtomuovipatjan
kappaleiksi. Näitä
vaahtomuovin kappaleita

Tulin eräänä perjantaina
töistä kotiin väsyneenä ja
menin sänkyyn lepäämään.
Laitoin silmälasini sängyn
viereen ja nukahdin.
Heräsin siihen, että Mara
oli tullut sängyn alle ja
pureskeli siellä jotain.
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En heti muistanut mihin
olin silmälasini laittanut,
mutta katsoin sängyn alle.
Siellä ne lasit olivat Maran
suussa. Toisen sangan
pää oli jo kaluttu niin,
että metalli näkyi. Toinen
sanka olisi varmaan ollut
menossa seuraaksi Maran
hampaisiin. Otin lasit pois
Maralta ja katkaisin kalutun
tyngän pois sangan päästä.
Ne lasit sitten muistuttivat
aikansa minua tästä Maran
askareesta.
Jotenkin Mara onnistui

kerran saamaan Sinin
koulutodistuksen
hampaisiinsa. Sini sitten
selitteli opettajalle
todistuksen repaleista
kuntoa.
Lasten leikkiponit ja
Barbi-nuket kelpasivat
Maralle puruleluiksi,
vaikka kyllä sillä omiakin
oli. Koulutarvikkeita oli
myös ilmeisesti mukava
pureskella samoin
hiustenhoitovälineitä.
Näistä edellä kerrotuista

tapauksista ei onneksi
sattunut Maralle mitään
ikävää tapaturmaa.
Muistaakseni jotain lattialla
ollutta sähköjohtoa Mara
oli pureskellut ja siitä
se olisi voinut saada
sähköiskun.
Mara lopetti pureskelut
melko nopeasti eikä se
enää junnuiässä eikä
aikuisenakaan mitään
muuta pureskellut kuin
puruluita.
Oscun puremisen kohteet

Sarjakuva: Säde Kangas-Taipale
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olivat erilaisia kuin
Maran. Oscu pureskeli
vaatenaulakon reunat niin,
että niitä oli korjattava.
Ovenpieliä se myös kalusi
ja ne piti maalata. Keittiön
betoniseinää Oscu jyrsi
niin, että siihen tuli lovi.
Mitään pikkutavaroita
ei Oscu niin paljon
pureskellut kuin Mara.
Myös Osculla pureskelu
loppui melko pian eikä se
sitten enää vanhempana
mitään pahojaan tehnyt.

Siihen aikaan, kun isä
koiran osti
eli kertomus siitä kuinka
sinun (kuulemma) missään
tapauksessa, missään
olosuhteissa, missään
paikassa, edes kenenkään
provosoimana kuun
kuin auringonkaan alla ei
tulisi koiraa itsellesi
hankkiman.

ELETTIIN kesän alkupuolta
Herran vuonna 1996. Lapsi oli
saateltu kesäksi Alppimaan
järvelle, 757 metriä meren
pinnan yläpuolelle
purjehdustaitoja opettamaan.
Punaisen torpan ukko
puuhasteli paatin kimpussa
kotikylän telakointirannassa.
Akassakin oli vielä
virtaa hänen viritellessään
puutarhaansa tyytyväisenä
jodlaillen. Ajatus kipparin ja
redarin kaksin purjehtimisesta
ilman sailoria oudoksutti.
Tuntui vähän tyhjältä niinkuin
kotikin.
KOITTI se kohtalokas
ehtoo, kun ukko nenän pää
mustana palasi taas rannasta
ja akka pettämättömine
tuntosarvineen haistoi, että
nyt tuulee noitien suunnalta.
”Mikä nyt?” ”No eihän tässä. Tai

nooo, et kuule arvaa mitä
rannassa näin. Et ikinä!” ”Älä,
kyy? No mitä?” ”Ei, kun oli vaan
semmoinen koiran pentu,
etten ole eläissäni nähnyt.
Se on siellä miehen mukana
paattihommissa lähes joka ilta.”
Oli kuulemma jo puoli-vuotias
ja vailla uutta kotia. Ukko oli
silmin haistaen vaikuttunut
uudesta tuttavuudestaan.
AKANKIN kiinnostus moiseen
heräsi, vaikkei torppaan
tietenkään omaa koiraa
koskaan tultaisi hankkimaan. Ei
se soveltuisi torpa väen elämän
tyyliin, se oli kaikille itsestään
selvää. Siitä ei edes
keskusteltu. Allergisuuteenkin
oli torpassa taipuvaisuutta.
Koirat ovat kyllä parasta, sen
tiesi akka lapsuusaikojensa
villakoiravuosilta, mutta ei
omaan kotiin, ei. Matoillekin
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pissivät ja karvaa on joka
nurkka täynnä! Jaa, että
tästäkö ei muka karvaa
lähde? Että monet allergikotkin
sietävät! Mikäs se semmoinen
koira on? Silkkiterrieri? Eipäs
kuunaan oltu moisesta kuultu.
Eipä ihme, vastahan noita
tuolloin oli Suomessa jotakuin
100 - reippaasti alle
200 yksilöä. Ei se tänne
asumaan tule, mutta
kiinnostaisihan tuo tavata.

NIIN siinä kävi, että ukko
eräänä iltana sai luvan tuoda
tämän ihmeen näytille
torppaan, rannan vieressä
kun ollaan. Ja voi että,
mikä Tirlittan sieltä ukon
povarissa saapui punaisine
remmeineen, puoli-vuotiaan
hapsottavine kutreineen,
toinen korva pystyssä,

(telakka-ale), silloin se on
tarkoitettu meille - jollei,
niin sitten ei. Tämä arpa
ratkaiskoon! Kännyköitä ei
tuolloin ollut. Ukko ja pieni
hapsutukka painoivat torpan
oven perässään kiinni,
akka jäi vavisten porstuaan
pureskelemaan kynsiään.
Tuleeko se sieltä koiran
kanssa vai ilman? Jospa olisi
ollut ne kännykät tai edes
pennun omistajan
puhelinnumero! Akka
soimasi itseään, kohotti
antennit ja lähetti
telepaattisen viestin ukolle:
”Tule koiran kanssa,
maksoi mitä maksoi, tule
pian tai kuolen!” Kului
noin ikuisuus. Ukko tuli,
akka jäi eloon, ja sillä tiellä
toistaiseksi ollaan!
toinen lurpallaan. Ja se katse!
TUO pieni otus hakeutui
lapsen huoneeseen, ukko
ja akka perässä. Siellä
istuskeltiin hurmioituneina
lattialla ja ihmeteltiin tätä
silkin pehmeää vierasta,
joka kaikeksi riemuksi
vielä haukahti lapsen oven
pielessä - ja pissi. Siitä
huolimatta ja sen vuoksi oli
akka nyt tarjonnut ”pahalle”
pikkusormensa. ”Mitenköhän,
tuota, mahtaisivatkohan,
jos…” ”No nii-in, sitä minäkin
aattelin, en vaan uskaltanut
ääneen edes ajatella.
Oikeastaan mies sitä meille
kyllä tarjosikin!” Mutta eihän
meille koiraa voi ottaa. Tai
saataisiinkohan tämä meille
koekäyttöön yhdeksi yöksi?
Jos ehkä kuitenkin? Saatiin!

SIELTÄ hän taas seuraavana
iltana sipsutteli topakkana
pitkin torpan polkua
punaisine remmeineen, oma
pieni eväsnyytti mukanaan.
Oli niin vetoava kuin vain
puolivuotias silkkikoira voi
olla! Punaisen torpan väki
piehtaroi unettoman yön
lakanat mutkalla jatkaen
arpomista silkkikoiran omaksi
ottamisesta. Kumpikaan
ei osannut lyödä päätöstä
lukkoon, vaikka sydämet oli
jo ensikatseessa viety.
TEHTIIN jokaisen kasvattajan
kauhut, hävettää oikeastaan
vielä tänäkin iltana. Koiran
hintalapussa luki 1000
markkaa. Ukko lähti
palauttamaan koiraa ja
sovittiin, että jos koiran
saa omaksi 800 markalla
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MAAILMAN ihanin, kaunis ja
siro, traagiset taustakuviot
omaava, persoonallinen
Vilma muutti erikoisella
tavalla Punaiseen torppaan
leimautuen uskollistakin
uskollisemmaksi oman
yhteisönsä jäseneksi. Lapsi
Alppimaassa ei voinut
hurjissa unelmissaankaan
kuvitella mitä hänen
kotonaan tällä välin oli
tapahtunut. Ei edes
faksilla lähetettyjä kuvaarvoituksia pystynyt
ratkomaan. Syksyn
koittaessa, lapsen
kotiutuessa, automatkalla
Helsinki Vantaalta
Airiston kylkeen, syntyi
näiden kahden välille
poikkeuksellinen side.
Ikäänkuin olisivat aina

kuuluneet yhteen. Seuraava
yö oli ensimmäinen, jolloin
Punaisessa torpassa koira
nukkui ihmisen pieluksilla
yönsä - ukolta ja akalta salaa.
Perinne jatkuu tänäkin
päivänä - julkisesti.
VILMAN elämästä, hänen
suuresta persoonastaan
olisi kirjamitalla kerrottavaa,
kuten arvata saattaa. Suru ja
ikävä oli valtava, kun
jouduimme saattelemaan
hänet liki 13 yhteisen vuoden
jälkeen ansaittuun lepoon.
Lapsi oli kasvanut aikuiseksi
ja itse oikeutettuna oli
pitämässä Vilmaa tassusta
jäähyväisten hetkellä joulun
valojen vielä loistaessa kotien
ikkunoista.
TÄMÄ kouluesimerkki siitä,
miten sinun ei tule itsellesi
koiraa hankkiman, saatteli
meidät tielle, jolla nyt
olemme. Lapsen silkit
mukaan lukien meidän
klaanimme on tämän
rakkauden jälkeen saanut
vastaanottaa vielä neljä
uutta, ihanaa silkkistä
rakkauden kohdetta ja
kiintymyksen jakajaa. Että
oliko se nyt niin kauheaa
kuitenkaan? Monesti
olemme miettineet kuinka
uhkarohkean impulsiivisia
olimmekaan, mutta kuinka
paljon tyhjempää
elämämme olisi ollut, jollei
olisi Vilma tupsahtanut
ohjaamaan meitä
silkkitielle. Kiitos Rakas!
LOPUKSI haluan vielä kertoa

kuka ja mikä tämä ”älä-otatätä-koiraa- Vilma” oikein
oli. Vilma oli sisarusten,
Akin ja Assin, tytär, joka
vahinkopentuna sai alkunsa
ennen Akin leikkausta. Nyt,
tuntien koirien omistajat,
haluan vahvasti uskoa, että
kyseessä oli ihan oikeasti
vahinko. Sanokoot pahat
kielet mitä tahtovat. Eivät
halunneet rekisteröidä
pentuja, mutta olivat
hyvinkin avoimia. Koirat
olivat hyvin hoidettuja sekä
pidettyjä ja ”kasvattajilta” sai
kokeneiden koiranomistajien
opastusta ja tukea kädestä
pitäen. Akin ja Assin
vanhemmat olivat Fayhill
Matilda ja Myron’s Vabaloo.
Matilda oli loppusuoralla
tiineenä kyseisestä Aki &
Assipentueestaan.
Perheen pojan peruuttaessa
autoansa pihaan, juoksi
Matilda pyörien väliin ja
menehtyi. Kaksi pentua ,
Aki ja Assi, saatiin ihmeen
kaupalla pelastettua. Perhe
päätti pitää molemmat
koirat itsellään. Näiden
nuorten hedelmänä syntyi
siis Vilmamme, joka
päätti lurpauttaa kerran jo
nousseen korvansa ja nostaa
sen uudelleen pystyyn
kuulon alettua heikentyä
vanhuuden kolkutellessa
ovella.
TELAKOINTIRANNAN
miehelle Vilma oli rakas. Kun
vuosien jälkeen mies
veneestään luopuneena,
vakavasti sairastuneena
saapui moottoripyörineen
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rantaan, tunnisti Vilma
hänet oitis jo kaukaa.
Silloin jo puhekyvytön
mies sulki Vilman syliinsä
kyynelkarpaloiden vieriessä
pitkin ahavoituneita
poskipäitä. Tämä
kohtaaminen kosketti meitä
kaikkia.
MEILLE yksi jos toinen ystävä
tuolloin aikoinaan totesi,
että otitte sitten koiran
korvikkeeksi, kun lapsi oli
poissa. Niin, ja hyvinhän
siinä sitten kävikin, muisteli
TUULA-ANNELI VUORIMAA,
PUNAISEN TORPAN AKKA

Ken on tuo?
Teksti: kirsi aho

❣
Joka mielihyvästä “ynähtäen” käpertyy viereesi sohvalle.
Jonka vuoksi tekisit kaikkesi.
Joka ärtymyksestäsi huolimatta tulee aina luoksesi.
Joka alistuu tahtoosi.
Joka lipaisee sinua ja tahtoo huomiosi.
Jolta vaadit välillä liikaakin...
Jonka luulet ajattelevan kuin ihminen.
Joka tulee iloiten vastaan, kun tulet kotiin.
Joka tarjoutuu aina mielellään ulos kanssasi.
Joka tuijottaa ja palvoo sinua.
Joka antaa aina kaiken anteeksi.
Joka jo pienenä ollessaan vei sydämesi.
Joka antaa sinulle ilon hetkiä.
Joka on aina luottavainen, uskollinen ystäväsi.
Jonka sydän on puhdasta kultaa.

❣

Joka vanhenee aivan liian nopeasti...

SEHÄN ON SILKKISI!!!!!
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SILKKIPÄIVÄT
Hei, Silkkiväki!
Nyt olisi aika laittaa
kalenteriin viimeistään
ylös päivämäärä 3.7.
2021. Silloin järjestetään
Silkkipäivät KeskiSuomessa Moksissa
Surkeenjärvellä. Tilalta
on vuokrattu käyttöömme
viihtyisä Jaakon talo.
Toivomme mukavaa
yhdessäoloa silkkisten
ystäviemme kanssa,

leikkimielisiä kisailuja,
trimmausoppeja ja muita
vinkkejä kasvattajilta.
Tapahtuma alkaa klo
13.00 Silkkiterrierit
ry:n Vuosikokouksella.
Tilaisuudessa palkitaan
viime vuoden (2020)
voitokkaimmat
silkkiterrierit.
Päivän aikana on kahvit,
ruokailu ja pientä
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purtavaa iltapuolella
(12e/ jäsenet 8e)
Majoitus (20e/
jäsenet 15e)
Kaikille tervetuloa!!
Sitovat ilmoittautumiset
22.6 mennessä
ahokirsi77@gmail.com
040 5511 652
Kirsi Aho

Teksti /Kuva-Carita Perry

”Tupsu”- Dazza
best shape of
dreams, Tarinoi
kesästä
Hei vaan kaikille, kesä
on täällä. Ötökät ovat
täällä ja ruoho, kasvit
ja rikkaruohot. Kaikki
vihertää.

OLEN KESÄKOIRA,
turkkini on trimmattu ja
punkkikarkoite annettu.
Olen valmis, kesään. Vietän
kesäni mökillä, nurmikon
keskellä. Ymmärrän, että
punkki karkoitus on tärkeää,
jotta voin nauttia kesästä
ja leikkiä nurmikolla. Vietin
myös äskettäin 1 vuotis
juhlaani. Sain upean kakun
sekä lahjaksi leluja; kaksi
pehmolelua ja pallon,
pehmolelu on jo syöty. Se
oli possu, en ymmärrä miksi
niitä pitää säästää, saahan
niitä lisää kaupasta. Pumpulit
ja pinkki kangas maistuivat
oikein hyvälle ja saivat
sopivasti liikettä emäntääni
joka palleroita poimi.
Toinen leluni takavarikoitiin
isäntäni toimesta, hänen
mielestään se oli oikein

sopiva ihmislapselle ja
minulle liian vaarallinen,
pöh! Olisin syönyt senkin,
oranssi ihana kangas olisi
varmasti sopinut kesäiseen
ruokavaliooni ja olisin saanut
taas emäntääni vauhtia, on
muuten kiva katsoa kun se
täti hyörii ympäriinsä tiukka
ilme naamalla!
Pikkuisäntäni oli iloinen ja
suruissaan koska vanhenin,
hän varmisteli äidiltään
minun pentu statusta, kyseli,
onhan Tupsu vielä vauva?
Edes teini? Tiedoksi kaikille,
olen teini ja vauva ainakin
sydämeltäni. Vauvana on
hyvä olla, kaikki passaa ja
paapooo, se sopii minulle
oikein hyvin.
Kesä on myös laiduntamisen
aikaa, ruoho on hyvää ja sitä
15

kasvaa kaikkialla ja paljon.
Ruoho on hyödyllistä, siinä
voi ruokailun lomassa myös
kieriä ja leikkiä, se ei katoa
vaan nousee aina uudestaan
ja yhtä innokkaasti. Kuten
minä :)

Tupsuista kesää 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

