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Lukijan tarina - silkkistä elämää
silkkipäivät
erikoisnäyttely tulokset
“Tupsu” tarinoi
kasvattajaindeksi
sEINÄKALENTERI tietoa

Silkkilehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa yhdistyksen jäsenille
joista 3 nettipainosta

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

Kansikuva: Tina Heinonen kuvassa Maya
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Joululehti 4: 21.11.2021
(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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Kennelliitto tiedottaa
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. 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
arvoisen (SA:n) saaneelle koiralle.
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. Junior handler
on tällä hetkellä ainoa Kennelliiton
alainen laji, jossa kilpailun
tuomarin ei tarvitse olla virallinen
tuomari. 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. Junior handler
-tuomaria koskevat samat oikeudet
ja velvollisuudet kuin näyttelyn
ulkomuototuomareita.
Kennelliiton hallitus hyväksyi
kokouksessaan 17.6.2021
uuden koirarekisteriohjeen,
joka tulee voimaan 1.1.2022
ja koskee tästä päivämäärästä
alkaen astutettuja pentueita.
Uuden ohjeen myötä narttujen
käyttöön on määritelty selkeät
ikärajat. Rekisteröintimaksuja
voidaan korottaa porrastetusti,
jos kaikki vaatimukset eivät täyty.
Ei jalostukseen eli EJ-rekisteri
poistuu käytöstä, mutta FI- tai ERrekisterissä oleva koira voidaan
asettaa jalostuskieltoon.
- Ohjeen uudistamisen
tavoitteena on ollut ennen
kaikkea selkiyttää ohjeistusta
sekä uudistaa vaikeaselkoinen
nykyinen ohje luettavammaksi
ja joustavammaksi, kertoo
ohjetta valmistelleen työryhmän
puheenjohtaja Tuula Laitinen.
Uutta ohjetta on valmisteltu
kasvattajatoimikunnan ja
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jalostustieteellisen toimikunnan
yhteistyönä.
FCI:n hallitus päätti
kokouksessaan 25.5.2021
jatkaa koronapandemiatilanteen
vuoksi käyttöön otettua
poikkeusmenettelyä
kansainvälisten valionarvojen
C.I.B. ja C.I.E. saamisessa.
Poikkeusmenettely koskee
1.1.2020 alkaen saavutettuja
CA CIBeja. Jos rodulla on
käyttökoevaatimus, vaaditaan
kansainväliseen muotovalion
arvoon (C.I.B) 2 CACIBia
yhdestä maasta. Jos rodulla
ei ole käyttökoevaatimusta,
vaaditaan kansainväliseen
muotovalion arvoon (C.I.B) 4
CACIBia kahdesta eri maasta.
Kansainväliseen näyttelyvalion
arvoon (C.I.E) vaaditaan rodulta,
jolla käyttökoevaatimus, 4
CACIBia kahdesta eri maasta.
Esimerkki: Koira on voittanut
ensimmäisen CACIBinsa
Suomessa 1. elokuuta 2020 ja
toisen CACIBinsa Liettuassa 7.
elokuuta 2020, jolloin koiralla
on poikkeusmenettelyn vaatimat
kaksi maata. Saadakseen
kansainvälisen muotovalion
arvon koiran on voitettava vielä
2 CACIBia ennen kansainvälisen
muotovalionarvon saavuttamista
siten, että ensimmäisen ja
viimeisen CACIBin saamisen
välillä on kulunut vähintään 1
vuosi ja 1 päivä.

Puheenjohtajan
terveiset
Moikka!
Päästiinpäs touhuilemaan
edes jonkun verran tänä
kesänä ja näyttelyväki
pääsi kehienkin laidoille,
mikä on todella hieno juttu.
Alkoi pieni mökkihöperyys
jo iskemään, kun ei mitään
päässyt tekemään.

MYÖS SILKKIPÄIVÄT
päästiin järjestämään
heinäkuun alussa, niistä
enemmän tässä lehdessä,
mutta haluan omasta
puolestani kiittää kaikkia
osallistujia. Meitä todella
kiva porukka kasassa!
Syötiin ja juotiin hyvin
ja nautittiin todella
lämpimästä kesäkelistä.
Erityiskiitokset Kirsille ja
Suville järjestelyistä, ootte
kyllä ihan parhaita!!!
VUOSIKOKOUS pidettiin
Silkkipäivien yhteydessä
ja allekirjoittanut
valittiin jatkamaan
puheenjohtajana ensi
vuonna, joten kiitos

luottamuksesta! Myös
hieman uutta verta saatiin
taas mukaan toimintaan,
lämpimästi tervetuloa
Marina Heinonen ja Tiina
Rautiainen. Päätimme
vuosikokouksessa
hieman selkeyttää
Silkkikilpailun pisteiden
ilmoittamista ja ylipäätään
kilpailuun osallistumista,
pöytäkirjassa on asiasta
tarkemmin, mutta jo
tämän vuoden kilpailuun
ilmoittaa jokainen itse
koiransa ja sen saamat
pisteet. Pistelaskutaulukko
laitetaan nettisivuille ja se
tullaan myös julkaisemaan
jokaisessa lehdessä tästä
eteenpäin.
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JATKOSSA tulemme
käyttämään yhdistyksen
nettisivuja ensisijaisena
informaatiokanavana
ja niitä tullaan myös
muokkaamaan
tarpeen mukaan, että
asioiden löytäminen
olisi mahdollisimman
vaivatonta.
Hyvää alkavaa syksyä
kaikille!
Sateisin
loppukesäterveisin,
Jutta

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA
SILKKITERRIERIT RY
VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Lisäys 5.7.2021: Kirjausvirhe löytyi
ja saimme tilin täsmäämään.

Paikka ja aika: Matkailutila
Surkeenjärvi, 3.7.2021

6. Päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä edellisen vuoden
hallitukselle
Vastuuvapautta ei tuon
kirjausvirheen vuoksi voida
myöntää. Lisäys 5.7.2021:
Vastuuvapaus myönnetään
edellisen vuoden hallitukselle,
koska kirjausvirhe löydettiin.

Läsnäolijat: Jutta Paukama,
Kirsi Aho, Suvi Lempinen, Tiina
Rautiainen, Marina Heinonen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi
kokouksen klo 13:15
2. Kokouksen järjestäytyminen
- puheenjohtajan valinta:
kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Jutta Paukama
- sihteerin valinta: sihteeriksi
valittiin Kirsi Aho
- kahden pöytäkirjantarkastajan
valinta: pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Tiina Rautiainen
ja Marina Heinonen
- kahden ääntenlaskijan valinta:
ääntenlaskijoiksi valittiin Suvi
Lempinen ja Kirsi Aho
3. Todetaan kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli tapahtumakutsun
yhteydessä yhdistyksen nettisivuilla,
lehdessä ja facebook-seinällä
4. Hyväksytään kokouksen
työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilit
ja toiminnantarkastajien lausunto
ja päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
Puheenjohtaja kertoi, että
yhdistyksen kirjanpidossa on
havaittu 50 euron suuruinen
kirjausvirhe jota yritetään
toiminnantarkastajan kanssa
paikantaa. Kaikista tililtä
lähteneistä rahoista on
kuitit olemassa eli kyse on
todellakin kirjausvirheestä.

7. Hallituksen puheenjohtajan
valitseminen seuraavaksi
toimikaudeksi
Puheenjohtajaksi valittiin
Jutta Paukama
8. Hallituksen jäsenten
valitseminen
Hallituksen jäseniksi valittiin Kirsi
Aho, Suvi Lempinen ja Marina
Heinonen. Varajäseniksi Kristina
Heinonen ja Tiina Rautiainen
9. Yhden toiminnantarkastajan ja
hänen varamiehensä valitseminen
Toiminnantarkastajaksi
valittiin Merja Asp ja
varamieheksi Kari Siukonen
10. Rotujärjestön edustaja
vuodelle 2022 ja kennelpiirin
edustaja vuodelle 2022 sekä
heidän varamiesten valinta
Valittiin Kristina Heinonen
11. Rahastonhoitajan ja
jäsensihteerin valinta
vuodelle 2022
Valittiin Suvi Lempinen
12. Jäsenmaksujen määrittäminen
seuraavalle toimikaudelle
Jäsenmaksut päätettiin pitää
samoina kun vuonna 2020.
Jäsenmaksut tulee suorittaa joka
vuosi 31.3 mennessä. He joiden
jäsenmaksua ei ole tuohon päivään
mennessä suoritettu, katsotaan
eronneeksi yhdistyksestä.
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13. Silmä- ja
polvitarkastusmaksujen
jatkaminen vuodelle 2022
Päätettiin jatkaa
terveystarkastusmaksuja
14. Hallituksen esitys vuoden
2022 toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi
Toimintasuunnitelma ja
talousarvio käytiin läpi.
Todettiin, että korona varmasti
vielä rajoittaa tekemistä
jonkin verran ensi vuonna,
mutta toivottavasti pääsemme
toteuttamaan suunniteltuja juttuja.
15. Silkkikilpailun säännöt
Päätettiin jatkaa Nord-näyttelyn
pistelaskua, koska näyttelymuoto
on selkeästi tullut jäädäkseen.
Selkeytettiin myös pisteiden
ilmoittamista, josta sovittiin
seuraavaa: Jokainen ilmoittaa
itse koiransa kilpailuun
31.12.2021 mennessä ja
laskee myös koiransa pisteet
Pistelaskusäännöt palautetaan
yhdistyksen nettisivuille
jokaisen nähtäväksi
Kilpailuun ilmoittaudutaan
lähettämällä koiran tiedot ja
pisteet osoitteeseen jasensihteeri@
silkkiterrierit.fi ja tämän jälkeen
jäsensihteeri tarkastaa pisteet.
Hallitus vahvistaa kilpailun tulokset
ja ne julkaistaan yhdistyksen
nettisivuilla 31.1.2022
Tulokset tulee myöhemmin näkyviin
myös facebook-seinälle ja lehteen,
mutta nettisivuille ensimmäisenä
16. Muut esille tulevat asiat
Ei tullut esille muita asioita
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 14:15

f|Ä~~|àxÜÜ|xÜ|à Üç
cÉ~ttÄ|áùùÇÇ≠à
VUODEN SILKKI –pokaali
Lahjoittanut Raija Tuomola

Pokaalin saa itselleen vuodeksi parhaiten kalenterivuotena Suomessa menestynyt silkkiterrieri.

VUODEN JUNNU –pokaali
Lahjoittanut Kirsi Aho-Pietinen

Pokaalin saa vuodeksi itselleen parhaiten menestynyt junioriluokassa kilpaileva silkkiterrieri.

VUODEN VETERAANI –pokaali
Lahjoittanut Silkkiterrierit ry

Pistelasku kuten silkkipisteet. BIS-sijoittuva veteraani ei ole oikeutettu saamaan RYP1pisteitä, ainoastaan BIS vet.-pisteet. Veteraanit ovat oikeutettuja saamaan lisäpisteet rodun paikalla
olleiden veteraanien määrän mukaan.

ROP PENTU –pokaali
Lahjoittanut Silkkiterrierit ry

Palkinto kiertää aina. Yhdistys maksaa kaiverruksen (koiran nimi +
vuosiluku) vuosittain ennen pokaalin jakamista.
Pentupokaalin pistelaskusäännöt:
Lasketaan kuten aikuisten ryhmänäyttelypisteet silkkikilpailussa.
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Silkkistä elämää
vuodesta 2002
Teksti: Terhi Lehessalo

Vuoden 2001
loppupuolella olin vuosien
harkinnan jälkeen
ehdottoman varma
siitä, että minun on aika
hankkia ensimmäinen
oma koira.
OLEN aina ollut kiinnostunut
koirista, ollessani teiniikäinen tyttö parhaita
viikonloppuja olivat
koiranäyttelyviikonloput
ympäri Etelä-Suomen,
joissa kiersimme
edesmenneen ystäväni,
saksanseisojakasvattaja
Raija Tammelinin kanssa.
Vietettyäni lukuisia ihania
hetkiä Raijan koirien seurassa
sydämessäni vahvistui
tunne siitä, että koirat ovat
mainioita ystäviä.
2000-LUVUN alkupuolella
pohdiskelin aktiivisesti
minkä rotuinen koira olisi
minulle sopiva. Eräänä
sunnuntaina sain yhdeltä
avustajaltani puhelun, jossa
hän kysyi voisiko hän ottaa
luokseni tullessaan kaksi
pientä koiraa, silkkiterrieriä.
Vastasin myöntävästi ja
tavattuani nämä silkit olin
varma, että silkin minäkin
haluan omistaa. Silkki on

kaunis, valpas ja älykäs
koira, jota pystyy hoitamaan
myös sähköpyörätuolilla
liikkuva ihminen. Siitä
olin varma kohdatessani
ensimmäiset silkit. Niinpä
aloin puolisoni kanssa etsiä
silkkikasvattajaa, jolta voisin
ensimmäisen oman koiran
hankkia. Elin jännittävää
aikaa, koska mietin, onko
mahdollista löytää kasvattaja,
joka suhtautuu tulevan
koiran omistajan erilaiseen
tapaan liikkua luontevasti.
Erilaisuuden pelko on asia,
johon olin törmännyt lukuisia
kertoja aiemmin elämässäni,
mutta päätin, etten anna
aikaisempien kokemusten
estää tätä, suurta, vuosia
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kypsynyttä unelmaa
toteutumasta. Kennelliiton
nettisivuilla törmäsin Bombix
Moreniin ja Irma Leinoon,
johon otin yhteyttä. Monen
puhelinkeskustelun jälkeen
sain tiedon, että Irmalla olisi
minulle sopiva koira.
HUHTIKUISENA sunnuntaina
vuonna 2002 elämääni
tassutteli pieni, kaunis
silkkiterrierityttö Marra
(Bombix Moren Great Girl).
Vaikka tuosta päivästä on
kulunut reilut 19 vuotta,
muistan sen kuin eilisen
ja tulen aina muistamaan.
Sillä sekunnilla, kun näin
Marran Irman takin sisällä,
olin myyty ja ajattelin, että
ihanaa, vihdoinkin alkaa

elämäni koiranomistajana.
Elämä, jota moni oli epäillyt
vain sen vuoksi, että olen
liikuntavammainen. Marra
ei epäillyt, tutustuimme
toisiimme rauhassa, loimme
omat rutiinimme ja meistä
tuli toistemme parhaat
ystävät. Marra luotti minuun
kaikessa ja minä siihen.
MARRAN tullessa elämääni
asuin kahdestaan sen
hetkisen puolisoni
kanssa, tein osa-aikatöitä
sosionomina ja vapaaaikani vietin koiran kanssa
puuhaillen. Ensimmäisenä
asiana opetin Marralle, ettei
avoimesta ulko-ovesta saa
lähteä ilman lupaani. Kotini
ovi pysyy auki 20 sekuntia
ja sen jälkeen sulkeutuu
automaattisesti, jotta pääsen
liikkumaan itsenäisesti.
Muutamassa päivässä
Marra oppi odottamaan saa
mennä -käskyä. Vain kerran
avustajani kertoi löytäneensä
Marran rappukäytävästä
ilman minua, silloinkin tyttö
istui ovemme vieressä ja
odotti.
TOINEN heti alkutaipaleella
harjoittelemamme asia oli
hypätä syliini, jotta saan
lenkille lähtiessämme
pannan ja remmin kaulaan.
Paljon toistoja ja kehuja,
niin tämäkin taito oli helppo
oppia.
JOSKUS silkkisen elämäni
alussa joku erehtyi kysymään
minulta, olenko koiran
ostaessani palkannut myös
ulkoiluttajan. En tietenkään!

Ulkoilutan koiraani itse ja
nautin siitä. Tykkään siitä,
että maisemat vaihtuvat
ja pieni ystäväni juoksee
iloisena pyörätuolini
vieressä. Ainoa haaste
lenkkeilyssä on teiden huono
auraaminen runsaslumisina
talvina, silloin tarvitsen
koiran ulkoilutukseen toisen
ihmisen apua. Koiran
kanssa ulkoilu on minulle
henkireikä, jota tehdessäni
unohdan hetkeksi murheet ja
kaiken muun. Koiran kanssa
kahdestaan seikkaillessani
unohdan monesti fyysisen
kipuni ja kotiin palatessani
huomaan hymyileväni. Kun
koira hymyilee tyytyväisenä
lenkin jälkeen, minuakin
hymyilyttää. Jos en omistaisi
silkkiä, tuskin lähtisin
kaatosateessa ulos, mutta
koska omistan, ulkoilen joka
säässä. Olen tähän mennessä
omistanut kolme silkkiä ja
jokainen niistä on inhonnut
kovaa vesisadetta, vesikelillä
koirat ovat sitä mieltä,
että mene vaan yksin ulos,
me jäädään mieluummin
kotisohvalle makaamaan.
MARRAN ollessa vähän reilu
kaksivuotias hankin toisen
silkin, Minnin Ensimmäiset
vuotensa Minni asui kanssani,
kunnes isovanhempani
sitä hoidettuaan kysyivät,
voisiko Minni muuttaa heidän
luokseen asumaan. Hetken
asiaa mietittyäni suostuin
ehdotukseen. Isovanhempani
olivat aiemmin omistaneet
kaksi tiibetinspanielia,
joten tiesin uuden kodin
mummolassani olevan
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mitä parhain. Mummolassa
asuessaan Minni eli iloisen
pikkusilkin elämää saaden
juosta paljon vapaana.
Minni oli avoin. helposti
lähestyttävä koira, josta
moni isovanhempieni
naapurustossakin tykkäsi
valtavasti. Mummi ja ukki
nimesivät erään paljon
käyttämänsä ulkoilureitin
Minnin poluksi. Sen varrella
Minni juoksi vapaana,
useimmiten palloa kantaen
tai mustikoita suoraan
varvuista napostellen. Joskus
mummi kertoi, että jos
Minni ei totellut häntä, hän
sanoi koiralle ostavansa sille
lipun Helsinkiin menevään
junaan ja palauttavansa
tämän minulle. Niin ei
kuitenkaan tapahtunut,
vaan Minni eli mummolassa
elämänsä loppuun asti
ja lähti sateenkaarisillalle
talvella 2019 14 vuoden
ja 8 kuukauden iässä.
Isovanhempani muistelevat
Minniä yhä hyvin lämpimästi
ja heidän kotonaan on esillä
useita valokuvia Minnistä.
Minni oli mummin ja ukin
elämän aurinko, tarkoin
vaalittu silmäterä, josta
luopuminen oli erittäin
vaikeaa. Suru kosketti
vahvasti koko perhettäni.
Minni oli kooltaan hyvin pieni,
mutta jätti suuria tassun jälkiä
monen ihmisen sydämeen.
Jatkuu seuraavassa
numerossa
Silkkisin terveisin
Terhi Lehessalo

SILKKIPÄIVÄT

Tänä vuonna Silkkipäiviä
vietettiin heinäkuun 3. päivä,
Korpilahdella Keski-Suomessa,
Surkeenjärven matkailutilalla.

Sää suosi meitä ja oli
kuuma hellepäivä. Meillä oli
käytössä viihtyisä Jaakon talo,
jossa oli tilaa isommallekin
porukalle. Alueella oli muitakin
koiraporukoita samaan aikaan.

Aitasimme takapihalta alueen
jossa koirat saivat liikkua vapaasti.
Oli hieno huomata kuinka hyvin
monta terrieriä, toisilleen täysin
vierasta tuli toimeen. Oli eri ikäisiä
koiria, uroksia ja narttuja sekä
pentuja, eikä mitään olgelmaa.
Grilli oli kuumana, kiitokset
grillimestareille vielä kerran. Söimme
hyvin ja skumppaakin nautimme,
samoin mansikkakakkua.
Leikkimielinen “mätsäri”, jossa
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koirat arvottiin esittäjille ja mukana
oli myös tuomari, joka ei tullessa
tietänyt joutuvansa siihen pestiin.
Kuuma päivä kun oli, rohkeimmat
silkit pulahtivat uimaan ja
kahlailemaan pihalla olleeseen uimaaltaaseen ja siten vilvoittelivat.
Ohessa kuvia Silkkipäiviltä.
KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE!
Kirsi Aho

Erikoisnäyttely
Teksti: Kristina Heinonen

Erikoisnäyttely pidettiin 8.8 Hakunilan
Urheilupuistossa, kehään saimme
15 silkkiä joista 2 oli pentua. Rodun
otti kasvattajatuomari Markku Kipinä
joka kiitteli kovasti rodun hienoa
tasoa. Kriittinen silmä löysi kuitenkin
kasvattajille kotiläksyjä yhdistelmä

valinnoissa. Traditionaalinen
parikilpailu järjestettiin myös tänä
vuonna. Silkkejä edusti Pedro ja Sarasilkit Mai Puttosen luotsaamana,
tämä silkkipari tuli parikilpailussa
neljänneksi.

TÄSSÄ VIRALLISET
TULOKSET
ROP Curiosity Simply a Stunner
VSP Curiosity Raise Your Glass
ROP JUNIOR Dazza Shape of
Dreams
VSP JUNIOR Dazza Perfect
Shape of Dreams

ROP PENTU Curiosity Nobody
But Me
VSP PENTU Lhagalore Northern
Lights

Juniorhandler kilpailussa kisannut
Amanda Saares Alfie-silkin kanssa ja
palkittiin nuorten luokassa kolmanneksi

ROP VETERAANI Curiosity
Stardust all Over
VSP VETERAANI ei valittu
ROP BIS3 KASVATTAJA Curiosity

Muut tulokset ja arvostelut luettavissa
https://jalostus.kennelliitto.fi/
frmNayttely.aspx?Id=12128&R=236

Kuvassa: ROP BIS3 KASVATTAJA Curiosity
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Erikoisnäyttely
Kuvia

Kuvassa: BIS 4 pariluokka Silkkiterrierit Pedro ja Sara

Kuvassa: ROP JUNIOR Dazza Shape of Dreams

Kuvassa: ROP VETERAANI Curiosity Stardust all Over

Kuvassa: ROP PENTU Curiosity Nobody But Me
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Teksti /Kuva-Carita Perry

”Tupsu”- Dazza
best shape of
dreams, Tarinoi
syksystä
Hei vaan kaikille, syksy
saapui kolisten, lehtineen
ja tuoksuineen. Ilmassa
on viileyden ja kosteuden
havinaa.

SE TULI NYT, olen sittenkin
syksyn poika. Lehdet,
tammenterhot, muta, sade
ja kaikki tuoksut. Mun juttu.
Emäntääni ottaa pannuun
kun raahaan puolet metsästä
mukanani tullessa lenkiltä
kotiin, lehdet jäävät turkkiini
ja ovat kivamuisto lenkiltä
kun tullaan kotiin.
Lehtiä onm yös mukava
nakerrella ja niissä on kivat
tuoksut. Kerään niitä mukaani
on kiva kun kotona näyttää
syksyltä, tosin ihmiset ovat
toista mieltä. Antaa niiden
olla.
Minua on koulutettu olemaan
haukkumatta ovella, mökillä
oli helpompaa. Istuin
portin edessä kuminen
pikkuisäntäni miekka suussa

ja vahdin taloa. Miksi miekka?
Miekka on pikkuisäntäni lelu
ja koska olen pohjanpoika
koin tämän sopivaksi vahti
välineeksi, myöskin etelässä.
Ilmeeni on muutenkin
uskottava, kasvatin kunnon
kesätötterön päähäni ja
näytän ihmiskielen mukaan
katu-uskottavalta. Minulle
ei ryppyillä, vahdin myös
kotona, posti setä ja muut
pysyköön kaukana ovelta,
haukkuni kuulostaa kovalta ja
kukaan ei tiedä minun olevan
hieman pienikokoinen.
Asenne on tärkeä ja se
minulla on kohdillaan. Syksy
on myös kaunista, ihania
värejä ja edelleen lehtiä joissa
voi kieriä ja leikkiä.

Tupsuista syksyä teille
kaikille!
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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

VUOSIKALENTERI 2022
Silkkiterrierit Ry lähtee
toteuttamaan silkkiaiheista
seinäkalenteria!

Huomioithan seuraavat seikat kuvien
suhteen:
Kalenteri painetaan vaakana eli
kuvat landskape. Kuvat tulee olla
mahdollisimman laadukkaita ja
mielellään alkuperäisiä tiedostoja ilman
rajauksia tai muita käsittelyjä.

Kuvakilpailu käynnistyy ja jokainen
saa lähettää eri vuodenaika aiheisia
silkkikuvia.
Joko lehti@silkkiterrierit.fi (aihekenttään
teksti Kuvakilpailu silkkikalenteriin) tai
facebook sivulle ryhmään silkkiterrierit
jonne avataan oma viesti
Eniten kannatusta saaneista kuvista
silkkiterrierit ry:n hallitus valitsee
13 kuvaa jotka lähetetään painoon
käsiteltäväksi. ( 1 kansikuvaksi ja 12
edustamaan jokaista kuukautta)
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Kalenteriin valitut kuvat pyydetään
henkilökohtaisesti lähettämään
sähköpostitse liitteenä, ei sähköpostiin
upotettuna, eikä tekstitiedoston
sisällä!!! Varmista ettei sähköposti
pienennä liitetiedostojen kokoa
automaattisesti. Painokelpoisen kuvan
resoluutio on 300 pixels/inch

