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Puheenjohtajan palsta
E

nsimmäiseksi haluan omasta puolestani onnitella kaikkia vuoden parhaissa menestyneitä. Olen niin iloinen että
pienen mutta toimivan yhdistyksemme
jäsenistössä on paljon aktiivisia koiran
kanssa harrastavia henkilöitä.
Tämä vuosi on SAPY:n 10v juhlavuosi: on tehty yhdessä mukavia asioita, ja
tämäkin vuosi tuo mukanaan kaikkea
mukavaa koiramaista ohjelmaa. Kannattaa seurata SAPY:n facebooksivuja,
siellä ilmoitamme kaikista järjestettävistä
tapahtumista.
Keväällä on tarkoitus järjestää joukkotutkimus ainakin Heinolaan Juha
Pärnäselle, mutta voi olla että saamme
järjestettyä joukkotarkkeja myös muualle
Suomeen.
Lonkkatilanne mittelspitzeissä huolettaa, ja siksi toivonkin että SAPYläiset
ottaisivat tämän sydämen asiakseen ja
kuvaisivat omat koiransa.
Jos jäsenistössä on joku ketä houkuttelisi järkätä Match Show, niin otappa
yhteyttä.
Oikein hyvää kevättä kaikille ja varmasti
tänä vuonna nähdään tapahtumissa.
Kevätterveisin Eija

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n sääntömääräinen yleiskokous pidetään 05.05.2018 rotukehien
jälkeen Tampereen Nord näyttelyn yhteydessä. Kokoonnumme mittelspitz kehän laidalle. Osoite: Ilmailunkatu
20, 33900 Tampere. Samalla myös Vuoden Koira 2017 palkintojen jakotilaisuus (huom. emme postita palkintoja)
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan paikallaolijat, ja valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Toimintasuunnitelman vahvistaminen, tulo- ja menoarvion sekä
liittymis - ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

5. Tilinpäätöksen, tulo- ja menolaskelman, ja tilitarkastajien
lausunnon käsitteleminen
6. Käsitellään muut mahdolliset asiat
- Muut esille tulevat asiat
7. Kokouksen päättäminen

MYYNNISSÄ heijastimia
2,50 € / kpl +postituskulut 2,50 €
(useampikin tulee samoilla kuluilla)

Tilaukset tarjaliisa.nieminen@gmail.com
Tuotekuvaus: CE En13356 hyväksytty pehmoheijastin.
Yksittäispakattu, mukana kiinnitys, palloketju ja CE info Koko: Noin 61x65 mm
Maksu etukäteen yhdistyksen tilille Osuuspankki FI72 5680 0020 2274 56
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Ystävällisin terveisin
Sapy hallitus

Toimintakertomus vuosi 2017
Toiminta

Vuoden Koira kilpailut

Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on
tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi,
tuoda rotujen harrastajat yhteen, sekä järjestää tapaamisia,
toimintaa ja koulutusta kiinnostuneille

Yhdistys järjesti Vuoden koira 2016 kilpailun, jossa palkittiin
palkinnoin ja kunniakirjoin parhaat Vuoden näyttelykoira, - pentu,
- juniori, - veteraani, - jalostuskoira ja – kasvattaja, sekä Vuoden
Toko Rally-Toko ja Agility koira.

Hallitus

Koulutukset ja tapahtumat

Hallitus valittiin 1.10.2016 (toimikausi 2 vuotta 2017-2018).

Järjestettiin;
28.1.2017 Lena Dankerin Luento: Rakenne ja Liike, Kangasala
12.2.2017 Match Show, Tikanmaa
18.2.2017 Terveystutkimus ( polvet ja silmät), Kangasala
13-14.5.2017 Kesäpäivät
13.5.2017 Spitz Show, Tammela
27.5.2017 Match Show, Raisio
19.8.2017 Match Show, Raiso
3.12.2017 koirauimala tapahtuma, Hyvinkää

puheenjohtaja Eija Tuominen,
hallituksen varsinainen jäsen, rahastonhoitaja &
varapuheenjohtaja Tarja Nieminen,
hallituksen varsinainen jäsen, Jaana Kuisma
hallituksen varsinainen jäsen Marika Koivisto,
hallituksen varsinainen jäsen Arto Niemi
hallituksen varsinainen jäsen Anna-Kaisa Jyrkkänen ja
hallituksen varsinainen jäsen Sonja Nyman sekä
varajäsen, ja sihteeri Marja Niemi
toiminnantarkastaja Jenita Tuominen
varatoiminnantarkastaja Marika Ahtaanluoma
Lehtitoimikunta 2017-2018
Tarja Nieminen
Marja Niemi
Anu Väinölä

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.5.2017 ja
syyskokous 21.10.2017.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden (2017) lopussa yhdistyksessä oli 137 jäsentä.
Talous
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa
on rahoitettu jäsenmaksuilla, tuotemyynnillä sekä Match Show:lla.
Näkyvyys
Yhdistyksellä on omat kotisivut
http://saksanpystykorvaharrastajat.com ja Facebook sivut
https://www.facebook.com/sapyry

Toiminta
Julkaisutoiminta
Yhdistys on julkaissut sähköistä lehteä jäsenilleen 4 kertaa vuodessa.
Yhdistyksellä on nettisivut, jonne jäsenet voi laittaa omien
kotisivujensa linkit ja ilmoittaa pentulistalle suunnitteilla olevat
pentueet, sekä syntyneet pentueet.
Yhdistys julkaisee kotisivuillaan myös jalostusuroslistaa, jonne kaikki
jäsenet saavat laittaa uroksistaan kuvat sekä tiedot nähtäville.
Jäsenet voivat laittaa valiot – listalle kuvan omasta valionarvon
saavuttaneesta koirastaan, sekä ilmoittaa kuvan kera ajankohtaista
palstalle muista koiriensa menestyksistä.
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Jäsentuotteet
Jäsentuotteita myynnissä;
Heijastin, joka on koiran muotoinen, ja siinä on Sapy:n logo
Jääkaappimagneetti, Sapy:n logolla,
Autotarra joka on Sapyn logon muotoinen.
Pipoja, joissa heijastava kuva
Reppuja ja kasseja, joissa brodeerattuna logo.

Facebook
Facebookiin hallituksella, sekä lehtitoimikunnalla on suljetut ryhmät
mielipiteiden vaihtamista varten. Ryhmät on todettu todella hyviksi,
ja mielipiteitä, keskusteluja ja suunnitelmia onkin käyty ryhmissä
paljon.

Vuoden koira 2017 – pentu
1.

keeshond DE JMVA (VDH)
DKJV-17 DEJV-17 JMV-17
JV-17 HeJW-17
Eerondaali Five Stars,
om. Marika Ahtaanluoma
& Rami Laakkio, 110p.

2.

mittelspitzLV JMVA UA
JMVA UA GR JMVA
EUJV-17 RIGAJW-17
DEJV-17
Sirbendur Destination,
om. Sirpa Hänninen,
90p.

3.

mittelspitz HeJW-17
Gierrat Ziekkis, om.
Henna Padatsu & Jaana
Pankarinkangas, 39p.

Sirbendur Destination

Gierrat Ziekkis
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Vuoden koira 2017 – junior
1.

keeshond DE JMVA (VDH) DKJV-17
DEJV-17 JMV-17 JV-17 HeJW-17
Eerondaali Five Stars, om. Marika
Ahtaanluoma & Rami Laakkio, 120p.

6.

kleinspitz LT JMVA LV JMVA EE JMVA
LTJV-17 TLNJW-17 TLNW-17
BALTJV-17
Xerxes Vyzel,
om. Eija Tuominen, 59p.

2.

mittelspitz LV JMVA UA JMVA UA GR
JMVA EUJV-17 RIGAJW-17 DEJV-17
Sirbendur Destination,
om. Sirpa Hänninen, 87p.

7.

kleinspitz EEJV-17
Snowrock’s Call me Teddy,
om. Riikka Lehtosalo, 51p.

3.

mittelspitz EE JMVA TLNJW-17
Damirazin Öisin Tähtipoika,
om. Arto ja Marja Niemi, 85p.

7.

mittelspitz HeJW-17
Gierrat Ziekkis, om. Henna Padatsu &
Jaana Pankarinkangas, 51p.

4.

kleinspitz TLNJW-17 TLNW-17
Snowrock’s Cloudberry, om. Riikka
Lehtosalo & Anni Holappa, 81p.

8.

mittelspitz
Ukontuulen Rosvo-Ritari,
om. Jaana Eriksson, 42p.

5.

mittelspitz LT JMVA EE JMVA
TLNJW-17 BALTJV-17 EEJV-17
Damirazin Auringon Lahja,
om. Eija Tuominen, 69p.

Damirazin Öisin Tähtipoika
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Eerondaali Five Stars

DE JMVA (VDH) DKJV-17 DEJV-17 JMV-17 JV-17 HeJW-17 ”Turbo”

1.

Kerro hieman koirastasi ja
menneestä vuodesta.

Kun ensi kerran tapasimme Turbon, sen oli vielä tarkoitus muuttaa Norjaan ja viiden uroksen pentueesta kaikki muut olivat jo
lentäneet pesästä. Meillä oli tuolloin varaus samalta kasvattajalta
eri pentueen urokseen. Monen sattuman kautta kessulapsi Turbo
kuitenkin tarttui meidän laumaan mukaan messareiden 2016 aikaan
Tavoitteena oli löytää koira, jolla olisi kaikki ominaisuudet kehittyä
hienoksi näyttelykoiraksi, mutta samalla myös luonteeltaan sopivaksi
muihinkin harrastuksiin. Aikamoisen kultakimpaleen saimmekin.
Turbo oli tullessaan jo lähes 15-viikkoinen tehopakkaus, josta
kehittyi varsin hurmaava nuorimies, kaikin puolin. En ole koskaan
omistanut luonteeltaan noin positiivisen asenteen omaavaa koiraa,
ihan kaikki on kivaa!

2.

Mitä on vaadittu voiton saavuttamiseen
Vuoden 2017 näyttelyjuniori- ja pentu
-kisassa?

voitti ensimmäisen SERTinsä kera ROPin. Turbon ollessa 10-kuinen se järjesti minulle yhden hienoimmista näyttelyviikonlopuista
ikinä! Lauantaina Tuusulan kaikkien rotujen näyttelyssä kisattiin
rotukehässä Royal Canin ROP-juniori-tittelistä, jonka Turbo voitti.
Iltapäivällä yli 100 ROP-junnua juoksi isoon kehään, joista Turbo
valikoitui kaikkein kauneimmaksi, voittaen siis BEST IN SHOWJuniorin tittelin. Seuraavana päivänä kisat jatkuivat Riihimäen KV
näyttelyssä, josta tuli kova tasoisessa kilpailussa ROP-voitto. Riihimäen kehien jälkeen ehdimme juuri ja juuri takaisin Tuusulaan
Super BIS-juniorikilpailuun, jonka Turbo meni ja voitti!!
11-kuisena tuli seuraava suuri yllätys, kun Turbo voitti jälleen
KR näyttelyssä rodun ja sen jälkeen vielä ryhmän!! Seuraavana
päivänä se oli BEST IN SHOW 2.
Turbon ollessa 14-kuinen lähdimme Tanska-Saksa turneelle. Tältä
reissulta tuliaisina oli kasa SERTejä ja titteleitä, joista suurin saavutus Saksasta, Juniori Maailman Voittaja 2017!! Keeshondeja oli
ka. näyttelyyn ilmoitettu 104kpl, joista junnuja reilut 20!!
Ennen messareita pyörähdettiin vielä Tampereen syksyn jättinäyttelyissä, joista jälleen yksi ROP-voitto kera ryhmäsijoituksen,
messareista taas kaksi juniorititteliä lisää, sekä yhdestoista SERT

Paljon tehofööni kädessä vietettyjä iltoja ja ajettuja kilometrejä
noin alkuun. Ja toki aina iloinen ja esiintymisestä nauttiva tasapainoinen nuori koira.

4.

3.

Kuten kaikki koiramme, Turbokin harrastaa agilitya. Aloitimme
lajin täysin tavoitteettomasti, sillä oli selvää, että Turbosta tulisi
hyvin pienikokoinen ja suhteellisen raskas rakenteinen ja lyhyt
selkäinen (nämä eivät tässä lajissa ole eduksi luettavia asioita)
maxi koira. Keväällä 2017 näytettiin kuitenkin vihreää valoa pikkumineille ja pikkumaxeille, eli saimme vuoden 2018 alusta kaksi
uutta kokoluokkaa agilityyn. Tämä tieto ratkaisi sen, että aloitimme
treenaamaan kisatavoitteisesti myös agilityä, pikkumaxi luokan
rimakorkeudet sopivat kessullekin Turbo rakastaa agilitya, nyt
vain toivotaan, että kevään luustokuvat näyttävät siltä, että lajia
on turvallista jatkaa ja päästään ns. täysillä treenaamaan.

Vuoden 2017
kohokohta?

Koko vuosi Turbon kanssa oli yhtä unelmaa. Aloitimme näyttelyuran Lahden pentunäyttelyistä sen ollessa 5-kuinen ja se nappasi
molempina päivinä ROP-pentu voiton, sijoittuen myös ryhmässä.
Kaiken kaikkiaan Turbo esiintyi pentuluokissa kymmenen kertaa,
ollen joka kerta ROP-pentu, lisäksi tuli useita ryhmäsijoituksia ja
erikoisnäyttelymme BIS-pentu kymmenen pennun joukosta
Todelliset tähtihetket alkoivat junnuluokista. 9-kuisena Turbo

Mitä muuta harrastat koirasi kanssa
näyttelyjen lisäksi?

Kuva: Seija Vahtera
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Eerondaali Five Stars

5.

Mitä kuuluu
näyttelykoiran arkeen?

Turbo elää arkeaan uroslaumassa, parin mittelin ja vanhan samojedin kanssa maalla. Arkena se on kaikkea muuta kuin näyttelykoira, juoksee täysillä metsissä ja käy kuraojissa vilvoittelemassa.
Näyttelypäivät on pitkiä ja raskaita, joten koiran henkisestä ja
fyysisestä hyvästä kunnosta pyrimme arkena huolehtimaan parhaamme mukaan.
Ei ehkä aina kaikkein fiksuin, mutta taatusti iloisin ja positiivisin koira, jolle maailman tärkeimmät asiat ovat mitteli Vimma
ja RUOKA, ehdottomasti ruoka, tai mikä tahansa, mikä vähän
muistuttaa ruokaa!

Kuva: Eveliina Nokelainen

6.

Tulevaisuuden
suunnitelmat?

Tämä vuosi kierrellään ahkerasti näyttelyissä ja katsotaan mitä
tulevaisuus tuo tullessaan. Turbo on vielä nuori koira ja mennään
sen ehdoilla. Ainakin tällä hetkellä se nauttii näyttelyistä ja esillä
olosta, joten tästä on hyvä jatkaa Agilitya jatketaan ja toivottavasti
kisataankin joskus, ehkei kuitenkaan vielä tänä vuonna.

Kuva: Mikko Marttinen,
kuvauksellista photography
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Kivaa ja menestyksekästä näyttelyvuotta kaikille!!
Marika Ahtaanluoma

Vuoden koira 2017 – näyttely
1.

kleinspitz C.I.B POHJ MVA FI MVA
SE MVA NO MVA EE MVA EE VMVA
EEV-15 V-15 EEVV-17 EEV-17 HeW-17
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17
Pienenpolun Arctic Princess,
om. Riikka Lehtosalo, 116p.

2.

mittelspitz FI MVA HRBJSG15 RIGAJW-15
HeJW-15 EEJV-16 EEV-16
Damirazin Viimeinen Niitti,
om. Marika Ahtaanluoma, 109p.

3.

mittelspitz C.I.B POHJ MVA FI MVA
SE MVA NO MVA EE MVA V-14 EEV-17
PMV-17
Hulmukan Laura,
om. Riikka Lehtosalo, 98p.

4.

mittelspitz C.I.B FI MVA SE MVA EE MVA
LT MVA EE JMVA RIGAJW-15 HeJW-15
PMJV-15 PMV-15 TLNJW-16 TLNW-16
EEJV-16 MV-16 VDHSGLEI16 DEV-16
EUV-16 BENELUXV-16 BEV-16 BALTV-16
LTV-17 TLNW-17 V-17
Nugadogin Gypsy Queen,
om. Päivi Seppälä-Lyly, 94p.

5.

keeshond DE JMVA (VDH) DKJV-17
DEJV-17 JMV-17 JV-17 HeJW-17
Eerondaali Five Stars, om. Marika
Ahtaanluoma & Rami Laakkio, 88p.

6.

mittelspitz C.I.B POHJ MVA FI MVA
DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA
LV JMVA EE JMVA BALT JMVA JV-14
LTV-15 TLNJW-15 RIGAW-15 LTV-16
TLNW-16 EEV-16 PMV-16 LTV-17 TLNW-17
RIGAW-17
Damirazin Ihmeen Lumottu Miekka,
om. Arto & Marja Niemi, 85p.

7.

kleinspitz C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA
LT MVA SI MVA BALT MVA SI JMVA RO
GR MVA RO MVA LT JMVA LV JMVA
EE JMVA BALT JMVA SIJV-12 LVJV-12 SIV-14
Black Berry av Eas Garden,
om. Mirja Parkkonen, 78p.

8.

kleinspitz TLNJW-17 TLNW-17
Snowrock’s Cloudberry,
om. Riikka Lehtosalo, 70p.

9.

mittelspitz FI MVA LV JMVA EE JMVA
BENELUXV-17 V-17
Jotamillen Noble Naham,
om. Tom & Susanna Uusitalo, 68p.

10.

kleinspitz FI MVA RO MVA RO GR MVA
Pienenpolun George Clooney,
om. Mirja Parkkonen, 56p.

11.

kleinspitz LT JMVA LV JMVA EE JMVA
LTJV-17 TLNJW-17 TLNW-17 BALTJV-17
Xerxes Vyzel, om. Eija Tuominen, 55p.

Hulmukan Laura
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Vuoden koira 2017 – näyttely
12.

kleinspitz FI MVA LV MVA
Zibacan Brave Heart,
om. Henna Padatsu, 53p.

13.

mittelspitz C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA
LV JMVA EE JMVA BALT JMVA JMV-14
EEJV-14 DKV-14 DKJV-14 JV-14 TLNW-15
TLNW-16 LVV-16 BALTV-16 LTV-17
TLNW-17
Damirazin Firaabeli,
om. Eija Tuominen, 52p.

14.

mittelspitz
Ukontuulen Rosvo-Ritari,
om. Jaana Eriksson, 38p.

15.

mittelspitz FI MVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA
Pikku Diivan Lapin Noita,
om. Annamari Lukkarinen, 28p.

16.

mittelspitz FI MVA EE MVA LT MVA
LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA
EEV-15 EEJV-15 LVJV-15 RIGAJW-15
LTV-16 TLNW-16 BALTV-17
Damirazin Paljon Puhuva,
om. Eija Tuominen, 27p.
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17.

mittelspitz C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA BY JMVA
LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA
EEJV-15 BALTJV-15 BYJV-15 DKJV-15
LVV-16 V-16
Cadinan Wild Will,
om. Heidi Kuulas, 24p.

17.

kleinspitz EEJV-17
Snowrock’s Call Me Teddy,
om. Riikka Lehtosalo, 24p.

18.

mittelspitz FI MVA SE MVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA RIGAW-17
Damirazin Henkien Kätkemä,
om. Arto & Marja Niemi, 21p.

19.

kleinspitz FI MVA BALTJV-16
Damirazin Ainutlaatuinen Alfa,
om. Anna-Kaisa Jyrkkänen, 19p.

20.

mittelspitz EE JMVA TLNJW-17
Damirazin Öisin Tähtipoika,
om. Arto & Marja Niemi, 16p.

Cadinan Wild Will

Pienenpolun Arctic Princess
C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA EE VMVA
EEV-15 V-15 EEVV-17 EEV-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17
"Bessi"

K

aksoisvoitto - näyttelykoira-kilpailun voitto ja veteraani-kilpailun voitto, liikutuin tästä kovasti. Onhan kyseessä elämäni
koira, pian 9-vuotias, mummokoira Bessi, joka on myös
pienimuotoisen kasvatukseni kantanarttu. Koira joka on rakastanut
pennusta asti näyttelyitä ja ennen näyttelyihin lähtöä päivystää
kotona näyttelylaukun vieressä, ettei varmasti jää matkasta. Näyttelypaikalla vilkuttelee tassuillaan tutuille ja tuntemattomillekin
ihmisille, pöydällä häntä huiskaa kun tuomari lähestyy ja kehässä
esittää itse itsensä intoa puhkuen, edelleen. Showkoira isolla S:llä.
Bessi menestyi viime vuonna upeasti kovatasoisten koirien
joukossa ja tiukoilla tuomareilla. Se keräsi roppien, vsp:eiden ja
rop-vettin lisäksi useamman BIS-VET-sijan ja oli myös RYP-4. Titteleitä tuli Viron Voittajasta, Helsinki Winneristä sekä Pohjoismaiden
Voittajasta, joissa näissä kaikissa se oli rotunsa paras veteraani ja
paras narttu 1.
Kaikki tietävät miten erityisiä veteraanikoirat ovat, ja miten upea
juttu se on, jos ne pystyvät haastamaan nuorempiaan ja pitämään
paikkansa pn/pu-sijoilla.
Tuomarit ovat kiitelleet kovasti Bessin rakenteen ja liikkeiden
lisäksi sen nuorekkuutta ja hyvää kuntoa veteraaniksi. Useat ovat
sanoneet, että sitä ei uskoisi ikäisekseen ja että se menisi vielä
valioluokassa nuorempien kanssa heittämällä.
Näyttelyiden lisäksi ollaan harrasteltu agilitya, josta mummo
jäi vastikään eläkkeelle. Virallisissa ei koskaan startattu, mutta
epävirallisissa sitäkin enemmän. Epiksissä se juoksi useita hienoja
nollaratoja aliajoilla ja näin ollen sijoittui monet kerrat.
Bessi on meidän lauman kiltti kuningatar ja on mitä parhain
mummo meille syntyville pennuille. Kiltti ja iloinen mummo, jolla ei ole koskaan ollut huonoa päivää. Kotona Bessin laumaan
kuuluu tyttärensä Sofi, tyttärenpoikansa Edi ja mittelspitz Mette
sekä toinen veteraanimummo, pian 15-vuotias, sekarotuinen Viivi.
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Ihana koira, joka ottaa elämästä kaiken ilon irti ja on täysillä
mukana kaikessa mitä tahansa tehdäänkin, oli se sitten näyttelyt,
metsälenkki tai sohvalla löhöily.
Bessi taustajoukkoineen toivottaa kaikille hyvää ja iloista kevättä!

Vuoden koira 2017 – veteraani
1.

kleinspitz C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA
NO MVA EE MVA EE VMVA EEV-15 V-15
EEVV-17 EEV-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17
PMVV-17
Pienenpolun Arctic Princess,
om. Riikka Lehtosalo, 153p.

4.

mittelspitz C.I.B FI MVA SE MVA EE MVA
LV MVA LT MVA NL MVA BALT MVA
JMV-10 LTV-12 LTV-14 V-14 BENELUXVV-17
DEVV-17 VV-17
Damirazin Halla Yön Huimapää,
om. Tom Uusitalo, 125p.

2.

mittelspitz C.I.B POHJ MVA FI MVA
DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA LV MVA
EE VMVA UA VMVA CZ MVA LT MVA
DE (VDH) MVA RU MVA BALT MVA
LV VMVA RO MVA LT VMVA HeW-11
BALT VMVA PMV-11 TLNW-12 MV-12
KBHV-12 EUV-12 LVV-13 PL&PZV-14 EUV-14
BDSG16 HRBSG16 LTVV-17 EEVV-17
EEV-17 EUVV-17 RIGAVW-17 DEVV-17
MVV-17 VV-17 HeVW-17 PMVV-17
Mintgarden’s Ursel,
om. Sirpa Hänninen, 151p.

5.

mittelspitz FI MVA SE MVA
Jotamillen Bohemian Girl, om. Kati Halkola
& Johanna ja Ida-Maria Tunturipuro, 91p.

6.

mittelspitz C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA
EE VMVA LT MVA BALT MVA LV VMVA
LT JMVA LT VMVA EE JMVA JV-09 LTJV-10
BALTV-10 RKFV-11 LVV-12 LTV-13 LVV-13
TLNVW-17 BALTVV-17
Damirazin Halla Yön Hengetär,
om. Eija Tuominen, 88p.

7.

mittelspitz EE VMVA LV VMVA LT VMVA
BALT VMVA
Mikälie Hulina, om. Henna Padatsu, 70p.

8.

mittelspitz C.I.B FIN MVA EE VMVA
EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA
LV VMVA LT VMVA BALT VMVA TLNVW-15
TLNW-15 LVVV-16 BALTVV-16
Damirazin Catakauno,
om. Eija Tuominen, 36p.

9.

mittelspitz C.I.B POHJ MVA FI MVA
SE MVA NO MVA EE VMVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA LV VMVA
Dagolas After Eight,
om. Henna Padatsu, 31p.

3.

mittelspitz C.I.B POHJ MVA FIN MVA
SE MVA DK MVA NO MVA EE MVA LV MVA
EE VMVA CZ MVA LT MVA BY MVA
HeW-10 V-10 HeW-11 V-11 EEJV-07
BYJV-07 LTV-09 SEV-10 BALTV-10 EEV-12
PMV-12 DKV-12 HeW-12 V-12 EEV 13
PMV-13 V-13 MVV-14 EEVV-14 EEV-14
DEVV-14 EUV-14 BDSG14 NOV-14
NOVV-14 PMV-14 PMVV-14 VV-14 HeW-14
HeVW-14 VDHVSGLEI14 HRBVSG14
HeVW-15 VV-15 SEVV-15 EUVV-15
RIGAVW-15 PMVV-16 DKVV-16 SEVV-16
SEV-16 HeVW-16 VV-16 HeVW-17
Damirazin Dynamiitti,
om. Marika Ahtaanluoma, 126p.

Mintgarden’s Ursel
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Damirazin Dynamiitti, kuva Tuija Johansson

Vuoden koira 2017 – rallytoko
1.

mittelspitz FI TVA
Hulahulan Ainokainen,
om. Riikka Pulliainen, 36p.

2.

mittelspitz C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA BY JMVA LT JMVA
LV JMVA EE JMVA BALT JMVA EEJV-15
BALTJV-15 BYJV-15 DKJV-15 LVV-16 V-16
Cadinan Wild Will, om. Heidi Kuulas, 24p.

3.

mittelspitz FI TVA
Damirazin Ehta Ruudinkeksijä,
om. Riikka Pulliainen, 22p.

4.

mittelspitz FI MVA SE MVA EE MVA LV MVA
LT MVA BALT MVA BY MVA LV JMVA
EE JMVA BALTV-15 BYV-15 LVV-16
Mustanpaimenen Onyx, om. Heidi Kuulas, 20p.

5.

mittelspitz
Abcanitzin Hogan,
om. Anna-Kaisa Jyrkkänen, 7p.

Janne Pitkänen ja Eca
(Damirazin Ehta Ruudinkeksijä)

Vuoden koira 2017 – toko

Hulahulan Charlie Parker
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1.

mittelspitz
Damirazin Öinen Tuuli,
om. Heli Isotalo 14p.

2.

mittelspitz
Hulahulan Charlie Parker,
om. Heli Isotalo 5p.

Hulahulan Ainokainen
FI TVA "Rölli"

1.

Kerro hieman koirastasi ja
menneestä vuodesta.

Hulahulan Ainokainen alias Rölli 12v on edelleen todella
vilkas ja viisas koira. Se oppii asiat nopeasti. Jos kuitenkin
etenen sen mielestä liian nopeasti, se varmasti ilmaisee asian
minulle haukkumalla. Rölli on ollut koko ikänsä riehakas ja
yllättävän ohjaajapehmeä. Sen kanssa ollaan oltu jos vaikka
minkälaisissa ongelmissa ja tilanteissa. Tällä hetkellä kun
alan pikkuhiljaa ymmärtää perinpohjin Röllin sielunelämää,
alkaa taipaleemme olla lopoupuolella (jollei se elä reilu 20
vuotiaaksi).
Yhtenä suurena työvoittona oli kun sain luotsattua tämän
kauniin ja rakkaan koiran 5 vuotiaana Suomen tottelevaisuusvalioksi.
Rölli on tehnyt suuren osan iästään TOKOa. Aloitettiin
rally-toko reilu vuosi sitten kun virtaa tuntui pursuavan yli
äyräiden ja halusin kokeilla uutta lajia. Ollaan molemmat
innostuttu rallysta ja kisataan nyt voittajaluokassa.

2.

Mitä on vaadittu voiton
saavuttamiseen Vuoden 2017
rally-tokokoira-kisassa?

Alemmat luokat meni TOKO opeilla. Itse jouduin toki treenaamaan kylttejä ja ratoja. Jouduin myös hankkimaan reuman
takia poikkeusluvan liikkumiseen, ettei joka askeltehtävästä
pamahda -10.

3.

Vuoden 2017
kohokohta?

Kohokohta oli 96/100 pojoa, 3./15 sija, RTK2 ja tuomaripalkinto Pieksämäellä 11.6.2017.
Mulle vaikea pohja ja Rölli tutussa TOKOhallissa, jossa
nostaa normaalisti kierrokset. Tällä kertaa onnistuttiin.

4.

Mitä muuta harrastat koirasi kanssa
rally-tokon lisäksi?

Röllin lajeja on TOKO, agility, MEJÄ, flyball, koirakeilaus,
AquaCross (Jannen kehittämä rally-toko uima-altaassa), raunio- ja avustajakoirahommat. Se on käynyt myös lintumetsällä
ja sille on ammuttu sorsia. Monitoimimitteli kaiken kaikkiaan.

5.

Mitä kuuluu
rally-tokokoiran arkeen?

Vähän treenejä, kursseilla ja kotona avustamista, omassa
altaassa uimista ja vieressä makoilua.

6.

Tulevaisuuden
suunnitelmat?

Jatketaan näillä ja toivotaan, että Röllillä riittää terveys niin,
että saisimme vielä RTK4 tittelin.
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Riikka Pulliainen ja Rölli (Hulahulan Ainokainen)

Damirazin Öinen Tuuli
"Rasa"

1.

4.

Rasa aloitti tokoilun 3 v. sitten ja hän täyttää tänä vuonna 10 v.
Koulutustunnusten TK1 ja TK2 jälkeen oli epävarmaa, et tokkopa
tässä iässä enää voittajaluokkaan edes tavoitellaan. Viime vuonna uskallettiin korkata VOI-luokan kisaa ja ensimmäinen kisa jäi
ykköstuloksesta harmillisesti 3 pisteen päähän. Niin vähän jäi....
antoi potkua kisaamiseen.

Rally-tokossa kisattiin viime vuonna vain kerran ja agilitykisoistakin on pari vuotta aikaa. Välillä kuitenkin muistellaan menneitä ja
hömpötellään ratoja omaksi iloksi.

Kerro hieman koirastasi ja
menneestä vuodesta.

2.

Mitä on vaadittu voiton saavuttamiseen
Vuoden 2017 tokokoira-kisassa?

Mitä muuta harrastat koirasi kanssa tokon
lisäksi?

5.

Mitä kuuluu
tokokoiran arkeen?

Yhdessäoloa, ulkoilua, sienestystä, vierekkäin nukkumista. Tietenkin
paljon muiskuja, kuten kuvassakin :)

Säännöllisiä, tavoitteellisia, vaihtelevia treenejä. Muutamat liikkeet
tuntuivat vaikealta, mutta onneksi on asiantuntevaa koulutusta
lähellä ja saimme hyviä vinkkejä haasteiden voittamiseen.

6.

3.

Vielä käydään yksi tokokisa maaliskuussa 2018. Rasalla on rallytokossa RTK4 ja katsotaan vieläkö rallyä jatketaan.

Vuoden 2017
kohokohta?

Tulevaisuuden
suunnitelmat?

Kyllä se oli VOI-luokan korkkaus Salpausselän kennelpiirin piirinmestaruuskisoissa ja siellä voittajaluokassa sijoitus 3 (kakkostuloksella).
Joukkueemmekin sijoittui vielä kolmanneksi.

Damirazin Öinen Tuuli,
Rasa mamman kanssa
muiskuttelemassa.
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Vuoden koira 2017 – agility
1.

mittelspitz FI MVA EE MVA
BALTV-15 HeW-15
Hulmukan Konsta, om.
Laura Kauppinen, 79p.

2.

mittelspitz FI MVA
HRBJSG15 RIGAJW-15
HeJW-15 EEJV-16 EEV-16
Damirazin Viimeinen
Niitti, om. Marika
Ahtaanluoma, 63p.

3.

mittelspitz C.I.B FI MVA
EE MVA LV MVA LT MVA
JMV-13 EEJV-13 EEV-13
EUJV-13 RIGAW-15
DEV-16 BALTV-16 LTV-17
TLNW-17
Nugadogin Biccolo, om.
Päivi Seppälä-Lyly, 63p.

4.

mittelspitz C.I.B FI MVA
DK MVA EE MVA LV MVA
LT MVA BALT MVA
BY JMVA LT JMVA
LV JMVA EE JMVA
BALT JMVA EEJV-15
BALTJV-15 BYJV-15
DKJV-15 LVV-16 V-16
Cadinan Wild Will, om.
Heidi Kuulas 52p.
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Nugadogin Biccolo

 Damirazin Viimeinen Niitti, kuva: Seija Vahtera

Hulmukan Konsta

K

onsta uusi viime vuotisen 1.sijan SAPYn agilitykoira kilpailussa. Tämä tuli yllätyksenä, koska emme kauheasti kerenneet kisaamaan vuonna 2017. Olin itse pitkään sairaslomalla
enkä kyennyt omia koiriani treenaamaan. Joten paljon oli taukoa
treenaamisessa, mutta myös Konstalle vieraat ihmiset treenasivat
Konstan kanssa.
En olisi ikinä uskonut, että siitä tulee mitään, koska Konsta on
niin "mamman poika", mutta näköjään agility voitti senkin. Sen
lisäksi suuri osa vuodesta kului, kun vaihdoimme pysäytyskontaktit
juoksareihin.
Vuoden 2017-agilitykoira kisan voiton saavuttamiseen vaadittiin
Konstalta vauhtia ja minulta paljon keskittymistä kisoissa. Haasteinamme on ollut vuonna 2017 lentokeinut, koska Konstan mielestä
keinu laskeutuu maahan liian hitaasti. Konstan vauhti on lisääntynyt
entisestään, ja olikin parhaimmillaan 5,4m/s.
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Vuoden kohokohta oli ehdottomasti vuoden viimeiset kisat,
joista saimme LUVAn.
Agilityn lisäksi emme harrasta Konstan kanssa mitään muuta
"vakavasti". Kotona tokoilemme, harjoittelemme temppuja, doboilemme ja käymme uimassa. Konstan mielestä parhainta heti agilityn
jälkeen onkin uiminen ja jumppapallolla temppujen tekeminen.
Aikaisempina vuosina kävimme myös aktiivisesti näyttelyissä,
mutta nyt se on jäänyt, koska samalla rahamäärällä saa monta
agilitystarttia ja Konstan mielestä näyttelyt on tylsiä.
Konstan arkeen kuuluvat myös säännölliset käynnit fysioterapiassa ja akupunktiossa.
Suunnitelmamme vuodelle 2018 on saada lentokeinut kuntoon,
nousta 3-luokkaan ja päästä SM-kisoihin vuonna 2019.

Vuoden kasvattaja 2017

1.

Damirazin,
om. Eija Tuominen, 418p.

Vuoden kasvattajan terveiset

K

iitos kaikille kasvateilleni jotka osallistuivat
kasvattaja luokkiin. Te teille tämän mahdolliseksi, ja kiitos voitosta kuuluuteille kaikille.
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Terveys

Oman koiransa tunteminen
on paras ensiaputaito
Teksti: Camilla Peura

L

ähes joka koiralle sattuu haaveri joskus elämänsä aikana. Onneksi tapaturmat ovat yleensä pieniä ja niistä
monet voi hoitaa kotikonstein. Koirilla on
olemassa rotutyypillisiä ongelmia, joiden
ensiapu kannattaa opetella hallitsemaan.
Mitä kauempana eläinlääkäristä ollaan, sitä
tärkeämmän osan saavat omistajan ensiaputaidot.
Monesti ensiavuksi onneksi riittää, että
osaa lukea koiraansa eli tunnistaa mahdolliset sairauden merkit ja toimittaa koiransa
ajoissa hoitoon. Pelkästään koiran ilme ja
vireystila kertoo paljon. Se kuinka koira
hengittää, raskaasti vai normaalisti, tiheästi
vai rennosti antavat viitteitä ilmanvaihdon
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toimivuudesta. Hengityksen vaikeuduttua
selvästi eläin käyttää vatsalihaksiaan hengittämiseen, pitää kaulaansa ojennettuna
ja hengittää tiheämmin. Pulssi ja limakalvojen väri antavat tärkeää tietoa koiran verenkiertoelimistön toiminnasta. Kannattaa
opetella lukemaan koiraansa, millainen se
on terveenä.
Terveellä koiralla on vaaleanpunaiset ikenet, sen sydän lyö rodusta ja tilanteesta
riippuen n. 60 – 150 kertaan minuutissa ja se
hengittää tasaisesti. Epänormaalin vaaleat
limakalvot voivat viitata sokkiin tai anemiaan
esimerkiksi verenvuodon seurauksena. Kirkkaan punaiset ikenet ja limakalvot taasen
viittaavat kiihtymiseen, yleistulehdukseen tai
alkavaan sokkiin. Sinertävät ikenet viittaavat kudosten hapenpuutteeseen esimerkiksi
sydämen toimintahäiriöiden seurauksena.
Pulssin tuntee helposti koiralta nivustaipeesta reisivaltimosta. Limakalvojen
värin näkee koiralta suun limakalvoilta; huulten sisäpuolelta ja ikenistä.
Jos suun limakalvot ovat pigmentoituneet kuten useasti esimerkiksi
monilla mustilla tai hyvin tummilla
koirilla, voidaan limakalvoja tarkastella esimerkiksi silmän sidekalvolta raottamalla alaluonta.
Myös kielen väristä voidaan saada tietoa koiran
tilasta.
Sairaustilat, tapaturmat, myrkytykset
ja popsitut esineet.
Kiireellisiä, hoitoa
vaativia tiloja voi
syntyä tapaturmien, vakavien sairaustilojen sekä
myrkytysten yhteydessä. Tavallisia
tapaturmia ovat
esimerkiksi auton
alle jäämiset, joihin voi vakavassa
tapauksessa liittyä
ilmarinta, avomurtumat ja sisäiset
verenvuodot. Koirien välisissä tappeluissa voi syntyä
samanlaisia vaurioita
kuin kolarissa, joskin
erilaiset haavat ovat
nujakoinnin seurauk-

sena yleisimpiä. Tapaturmiin kuuluvat myös
luunmurtumat, joita voi syntyä esimerkiksi
putoamisen tai oven väliin jäämisen seurauksena. Esimerkkinä tavallisesta, vakavasta, äkillisestä sairaustilasta on mahalaukun
laajentuma ja kiertymä. Myös jonkin aikaa
huomaamatta jäänyt jo happomyrkytystilaksi edennyt diabetes tai virtsamyrkytykseksi
edennyt virtsaputken tukos uroskoiralla ovat
esimerkkejä vakavista kiireellisistä hoitoa
vaativista tiloista. Samoin eri elinten vajaatoiminnat, kuten sydämen vajaatoiminta,
voivat ilmetä hyvinkin äkillisesti ja rajusti vaatien kiireellisiä toimenpiteitä. Myrkytyksiin liittyy yleensä jonkin myrkyllisen
aineen, kuten rotanmyrkyn, syöminen. Koira
voi kuitenkin altistua muutenkin, kuten hengittäessään myrkyllisiä kaasuja tulipalossa.
Kesäaikaan myös kyynpuremat ovat tavallisia. On olemassa vielä oma erityisryhmänsä
eli syödyt, ei myrkylliset vierasesineet, jotka
esineen sijainnista ja laadusta riippuen ovat
enemmän tai vähemmän kiireellisiä.

Urokset ja energiset koirat
tapaturma-alttiimpia,
vanhoilla omat ongelmansa
Keskiverrosti urokset ja energiset koirat
olevan jonkin tapaturma-alttiimpia. Urokset
joutuvat
keskimäärin naaraita useammin tappeluihin. Nuoret ja vilkkaat koirat taas koheltavat,
mikä saattaa altistaa muiden muassa liikenneonnettomuuksille. Vanhemmilla koirilla
vuorostaan sisätautipuolen ongelmat, kuten
sydämen vajaatoiminta, ovat yleisempiä.
Varsinkin jos koiralla on todettu krooninen
läppävika, joka on melko yleinen pienillä
koirilla, kannattaa vanhaa koiraa tarkkailla.

Terveys
Jos koiralla on vaikeuksia hengittää, sen
hengitys on kosteaa, se makoilee kaula suorana, tai mikäli suun limakalvot sinertävät,
saattaa taustalla olla sydänperäinen oireilu,
mikä vaatii viipymättä eläinlääkärin hoitoa.

Mitä itse
voi tehdä?
Ihmiset kuitenkin pystyvät tekemään
kotona paljon koiriensa hyväksi. Terveellä
järjellä pääsee pitkälle. Yksi esimerkki on
koiran oksennuttaminen suolaa antamalla. Suolan antoon on aina suhtauduttava
riittävällä vakavuudella, sillä suolamyrkytyksen vaara on olemassa. Ensimmäiseksi
kannattaa eläinlääkäriltä selvittää onko oksennuttaminen ylipäänsä tarpeen ja onko
suola siinä tapauksessa sopiva keino. Suolaa
ei saa antaa, jos vähänkin epäilee koiran
kärsivän nestehukasta tai vettä ei ole riittävästi tarjolla, koska tällöin koira ei kykene
kompensoimaan tilannetta.
Nestehukasta koira voi kärsiä esimerkiksi
juostuaan rajusti, ilman ollessa lämmin tai
kun koira on niin heikossa kunnossa ettei
kykene juomaan. Suolaa ei saa myöskään
yliannostella – annos on koiran koosta riippuen noin puolesta teelusikallisesta puoleen
ruokalusikalliseen. Oksennuttamisessa on
tärkeää ensin syöttää koiran maha täyteen
pehmeää ruokaa kuten puuroa. Tämän jälkeen suola annetaan pienenä vedellä kostutettuna nokareena koiran nieluun. Mikäli
koira ei oksenna yhdestä suola-annoksesta,
ei suolaa anneta lisää, vaan tällöin on syytä
kääntyä eläinlääkärin puoleen, ainakin puhelimitse, lisäneuvojen saamiseksi. Monissa
tapauksissa koiran syötyä jotakin sopimatonta, saattaa lääkehiilen anto olla riittävä
toimenpide.

Murre-nukkea
kun ei ole
Kaikkeen koiranomistajat eivät välttämättä
kykene. Anne-nukella monien opettelema
ihmisen paineluelvytys ei koiralla olekaan aivan helppoa. Koiralla pitää huomioida paitsi
koiran koko myös sen rintakehän muoto
ja ilmakin pitää puhaltaa nenään. Paineluelvytyksen onnistuminen kotiolosuhteissa
on monien eläinlääkärien mielestä varsin
utopistista. Se ei ole ensimmäiseksi hallittavissa oleva ensiaputoimenpide. Toisaalta
taas monia ensiaputoimenpiteitä kannattaa
opetella hallitsemaan. Pulssin tunnusteleminen ja limakalvojen värin tunnistaminen
kannattaa opetella jo terveeltä koiralta. Painesiteen tekeminen, koiran mahdolliselta
kolaripaikalta eläinlääkäriin kuljettaminen
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ja lämpöhalvauksen saaneen koiran viilentäminen ovat esimerkkejä tilanteista, joissa
ensiapu kannattaa hallita. Kannattaa myös
etukäteen miettiä, kuinka eri tilanteissa toimisi, jos koira vaikkapa jää auton alle tai
katkaisee jalkansa.

Eriarvoisuutta kaupungissa
ja maalla asuvien välillä
Ensiaputaidot tulevat erityisesti tarpeeseen, kun ollaan kaukana lähimmästä eläinlääkäristä. Vaikka kaupungissa eläinlääkäri

on lähes aina tavoitettavissa, maaseudulla
tilanne on toinen. Hädän sattuessa lähin
eläinlääkäri saattaa olla kymmenien kilometrien päässä. Hyvä turva onkin laittaa eläinlääkärin puhelinnumero kännykkään, jolloin
tarvittaessa voi soittaa ja kysyä neuvoja.
Tämä kannattaa muistaa myös pidemmille
retkille tai mökille lähdettäessä.
Paras ensiaputaito on oman koiransa
yleistilan ja oireiden lukutaito. Kannattaa
muistaa, että eläinlääkärille voi aina tarvittaessa soittaa ja kysyä neuvoja.

Jalokiviä ja ruusuja

O

len kahden tytön ja yhden mittelin äiti (kyllä se
koirakin menee lapsesta), ikää on 35 ja asun Lohjalla.
Lehtialalla olen ollut melkein koko
ikäni, 19-vuotiaana ylioppilaana
menin töihin kuluttamaan yhden
välivuoden, kun en muutakaan
keksinyt siihen hätään, ja sillä
tiellä olen edelleen. Työkseni
siis taitan lehtiä, sekä sanomaettä aikakauslehtiä, ja teen myös
ilmoituksia. Facebookissa näin ilmoituksen, että Sapy hakee lehdelleen taittajaa, ja sitä en voinut
mitenkään jättää väliin.
Koirat ovat kuuluneet mun elämään lähes aina, jos ei kotona
ole ollut niin jollain läheisellä.
Ollessani 10-vuotias meille tuli
lapinporokoira Ruut, joka oli
aivan ihana; lempeä, kiltti, kaikkien kaveri, oppi helposti, ei ikinä haukkunut (paitsi käskystä).
Paljon oli mukavia hetkiä Ruutin
kanssa, mutta 11-vuotiaana hänet kuitenkin jouduttiin sairauksien vuoksi
lopettamaan.
Elämäntilanteen vuoksi meni pitkä aika
ennen kuin hankin oman koiran, vaikka siitä
haaveilin jo pitkään. Asuinseudulleni ilmestyi
silmiinpistävän upea koira; kulki aina jotenkin niin ylväänä, kukaan lähistöllä oleva ei
voinut olla huomaamatta häntä. Tutkistelun
jälkeen ja omistajan kanssa keskusteltuani
tein päätöksen; haluan mittelspitztytön. Sain
omistajalta paljon tietoa rodusta ja netti oli
erinomainen apuväline myös, ja sen avulla
myös selvisi, että samalla kasvattajalla on
pentuja vapaana.
Otin yhteyttä kasvattajaan, jolta selvisikin, että sillä hetkellä kaikki pennut olivat
varattuja, mutta yksi oli hieman epävarma,
varaajasta ei ollut kuulunut mitään vähään
aikaan. Tein sitten varauksen siitä pennusta,
jos se sattuisi vapautumaankin. Sitten alkoi
se odottelu…
Odotus palkittiin ja pian olin jo katsomassa pentuja :) Miten ihana olikaan pitää
mun pientä ekaa kertaa sylissä ja tuntea
pienet naskalit sormessa :D Tapaamisesta
kului vielä viikko (se oli TODELLA pitkä)
ennen luovutusikää ja 20.12.2015 meille
muutti uusi perheenjäsen: Tinrose’s Jewels’n
Roses, ”Aava”.
Aavan kanssa pentuaika oli samaan aikaan
ihanaa ja hirveää :D Tuntuu, että mulle tuli
se kaikkein itsepäisin mitteli ikinä. Huomasin
aika pian, että Aavan kanssa ei toiminut
kieltäminen oikeastaan ollenkaan, vaan
hyvästä palkitseminen. Aavan ahneus on
aivan loputon, joten sitä oli hyvä käyttää
hyväksi. Kaikki ne tahtojen taistelut kuitenkin
palkitsi, nyt mulla on vajaa 2,5-vuotias koira,
jonka rakkaus on loputon ja joka ei päästä
mua silmistään ikinä. Kaiken sen itsepäisyy21 | Sapyn Sanomat

den takana on kuitenkin maailman paras
koira, jolla on uskomattoman pitkä pinna
mun kahden tytön kanssa. Aava on milloin
mannekiinina, milloin peitellään peiton alle
nukkumaan ja toisinaan leikitään yhdessä.
Vieraista ihmisistä Aava ei tykkää, ne on
kauhean epäilyttäviä, myös rutiinit on tärkeitä, vaikka poikkeavista tilanteistakin on
selvitty. Ehkä kaikken pahinta on kuitenkin
se, jos tutun lenkin varrella on joku erehtynyt

siirtämään vaikka roska-astiaansa,
se on ihan törkeän epäilyttävää
ja tarvii mennä vähintäänkin tien
toiselta puolelta sen ohi.
Autossa matkustaminen kuljetusboksissa oli todella hankalaa
alussa, siitä ei selvitty millään ilman oksennusta tai kovaa stressiä. Onneksi ratkaisu kuitenkin
löytyi: Aava siirtyi takapenkille
istumaan ja valjaisiin turvavyö
kiinni :) Tämän jälkeen on kaikki
reissutkin sujuneet ongelmitta ja
Aavan on voinut hyvillä mielin ottaa joka paikkaan mukaan.
Mittelien lonkista on ollut puhetta viime aikoina aina vaan
enemmän, joten jotta ei tarvitse
miettiä miten on oman koiran
kohdalla, Aavan lonkat kuvattiin
helmikuussa. Lähistöllä sattui
olemaan joukkotarkastus, jonne
otimme osaa ja Aavalta tutkittiin
silmät, polvet, lonkat ja kyynärät.
Silmät on ok, polvet 0/0, mutta
lonkka- ja kyynärnivellausunnot
ovat vielä ainoastaan Kennelliiton tiedossa, hieman kestää tuo tiedon kulku kun ei
ole jäsen... Eläinlääkärin arvio kuitenkin
oli lonkista B/C, joten tiedän ainakin, että
kaikki on hyvin.
Tällä hetkellä on vaikea kuvitellaakaan
elämään ilman koiraa, enemmänkin mietin,
milloin olisi hyvä aika hankkia Aavalle kaveri :) Ennen sitä taidan vaan jatkaa toisten
spitzien ihailua tämän lehden kautta.

Aineistopäivämäärät
SAPY ry julkaisee sähköistä
jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.
Julkaisemme lehdessä maksutta mm.
• Ulkomaan näyttelytulokset
• Valioilmoitukset
• Muut harrastustulokset
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• Juttuja
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Materiaalin voit lähettää osoitteeseen
sapy.jasenlehti@gmail.com

Lehden ilmestymisaikataulu
sekä aineistopäivät 2018:
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