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Kutsu sääntömääräiseen
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S

uomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY
ry:n sääntömääräinen yleiskokous pidetään
2.5.2020 rotukehien jälkeen Tampereen Nord
näyttelyn yhteydessä osoitteessa: Ilmailunkatu

20, 33900 Tampere. Kokoonnumme mittelspitz
kehän laidalle.
Samalla myös Vuoden Koira 2019 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 meno laskelman, ja tilitarkastajien lausunnon käsitteleminen
6. Käsitellään muut mahdolliset asiat
- Muut esille tulevat asiat
7. Kokouksen päättäminen
Ystävällisin terveisin
Sapy hallitus

Kannen kuva:
Tarja Nieminen
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Vuoden näyttelykoira 2019
		

PISTEET

		

PISTEET

178

14.

Black Caesar's Crazy Casanova
om. Marika Ahtaanluoma

47

104

15.

Damirazin Neljäntuulen Puhuri
om.t: Marjaana ja Teemu Häyrinen

46

Cadinan Wild Will
om. Heidi Kuulas

98

16.

Damirazin Öisin Tähtipoika
om.t Arto ja Marja Niemi

45

4.

Damirazin Viimeinen Niitti
om. Marika Ahtaanluoma

89

17.

Damirazin Legendaarinen Leidi
om. Tarja Nieminen& Eija Tuominen

38

5.

Biccolo queen Amoreeva
om. Päivi Seppälä-Lyly

88

18.

Damirazin Fifti-Fifti
om. Eija Tuominen

32

6.

Eerondaali Five Stars
om. Marika Ahtaanluoma

81

18.

Damirazin Arvokas Aarre (kleini)
om. Marja-Liisa Riikonen

32

6.

Damirazin Ihmeen Lumottu Miekka
om.Arto ja Marja Niemi

81

19.

Damirazin Viidagon Valtiatar
om. Eija Tuominen

25

6.

Damirazin Bohjan Kruunu
om. Maarit Valaskari

81

19.

Damirazin Öiden Kruunu
om. Eija Tuominen

25

7.

Fores Vyzel
om. Eija Tuominen

79

20. Damirazin Auringon Lahja
om. Tiia Känkänen-Solonen

23

8.

Jotamillen Princess Prisca
om. Ida-Maria Tunturipuro & Marika Vuorenmaa

72

20. Snowrock's Call Me Teddy
om. Riikka Lehtosalo

23

9.

Pienenpolun Arctic Princess
om. Riikka Lehtosalo

68

21.

21

10.

Lapponia am Jungfernbach
om. Geyskens Pia ja Nokelainen Eveliina

62

22. Damirazin Firaabeli
om. Eija Tuominen

20

11.

Zibacan Brave Heart
om. Annamari Lukkarinen

60

23. Damirazin Ikioma Ilotulite
om. Pike Mattila

19

11.

Hulmukan Laura
om. Riikka Lehtosalo

24. Damirazin Bling Bling
om. Marja-Liisa ja Niina Riikonen

16

12.

Lecibsin Theme Song
om. Eija Tuominen

59

25. Nonita Enkelin Unelma
om. Tarja Nieminen

10

13.

Mikälie Ikijää
om. Kaisa Käkelä

54

25. Damirazin Ainutlaatuinen Alfa
om. Anna-Kaisa Jyrkkänen

10

1.

Eerondaali King of the Ring
om. Marika Ahtaanluoma

2.

Nugadogin Gypsy Queen
om. Päivi Seppälä-Lyly

3.

VSP

60

Damirazin Kultainen Kristalli
om. Eija Tuominen

Eerondaali King of the Ring ”Huima”.
Kuva: Jasmin Sakko
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Vuoden näyttelyjuniori 2019
1.

Biccolo queen Amoreeva
om. Päivi Seppälä-Lyly

108

2.

Eerondaali King of the Ring VSP
om. Marika Ahtaanluoma

102

3.

Mahti Vahdin Dion
om. Ella Valaskari

85

4.

Fores Vyzel
om. Eija Tuominen

82

5.

Lapponia am Jungfernbach
om. Geyskens Pia ja Nokelainen Eveliina

79

6.

Wildchills what is happening
om. Heidi Kuulas

52

7.

Damirazin Legendaarinen Leidi
om. Tarja Nieminen& Eija Tuominen

47

8.

Damirazin Lumen Luoma Junnu
om. Linda Leppämäki

42

9.

Damirazin Ilmetty Ihmeolento
om. Eija Tuominen

40

10.

Damirazin Fifti-Fifti
om. Eija Tuominen

35

11.

Damirazin Jännä Juttu
30
om. Minna Multanen 		

12.

Damirazin Hehkuva Hopeahela
15
om. Marja-Liisa Riikonen 		

Biccolo Queen Amoreeva "Mytty". Kuva: Harri Lyly.

Vuoden näyttelypentu 2019
1.

Sirbendur her Highness
om. Sirpa Hänninen

59

2.

Tannies Creeks Prince of Persia VSP
om. Tom ja Susanna Uusitalo

46

3.

Nonita Unelmien Ursula
om. Jasmine Ignatius

43

3.

Damirazin Legendaarinen Leidi
om. Tarja Nieminen & Eija Tuominen

43

4.

Damirazin Lumen Luoma
om. Linda Leppämäki

39

5.

Damirazin Jännä Juttu
om. Minna Multanen

28

6.

Wildchills Wicked Witch
om. Heidi Kuulas

27

7.

Damirazin Hehkuva Hopeahela
om. Marja-Liisa Riikonen

24

Tannies Creeks Prince of Persia
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Nonita (c)

Vuoden kasvattaja 2019
1.

Damirazin
om. Eija Tuominen

Vuoden näyttelyveteraani 2019
1.

Mintgarden’s Ursel
om. Sirpa Hänninen

115

6.

Black Caesar's Crazy Casanova
om. Marika Ahtaanluoma

80

2.

Mikälie Ikijää
om. Kaisa Käkelä

113

7.

Damirazin Neljäntuulen Puhuri
om. Marjaana ja Teemu Häyrinen

75

3.

Monet VSP
om. Maarit Valaskari

105

8.

Damirazin Halla Yön Hengetär
om. Eija Tuominen

57

4.

Pienenpolun Arctic Princess
om. Riikka Lehtosalo

97

9.

Damirazin Henkien Kätkemä
20
om. Arto ja Marja Niemi		

5.

Lecibsin Theme Song
om. Eija Tuominen

96

Nonita (c)
Monet
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Vuoden agilitykoira 2019
1.

C.I.B FI MVA SE MVA EE MVA LT MVA DE (VDH) MVA CZ JMVA RU MVA RU GR MVA RU JMVA EE JMVA DE JMVA (VDH)
BDJSG-14 EUJV-14 NOJV-14 PMJV-14 LTV-15 DEV-15 HRBSG16
Hulmukan Konsta om. Laura Kauppinen

2.

C.I.B FI MVA SE MVA EE MVA LT MVA DE (VDH) MVA CZ JMVA RU MVA RU GR MVA RU JMVA EE JMVA DE JMVA (VDH)
BDJSG-14 EUJV-14 NOJV-14 PMJV-14 LTV-15 DEV-15 HRBSG16
Mintgardens’s Berlin om. Sirpa Hänninen

Vuoden rallytokokoira 2019
1.

Hulahulan Charlie Parker43p.
om. Heli Isotalo

5.

Hulahulan Dirty Dancing 
om. Riikka Pulliainen

2.

Senita Grappa32p.
om. Riikka Pulliainen

6.

3.

FI TVA Hulahulan Ainokainen 
om. Riikka Pulliainen

28p.

FIN MVA FI TVA FI RTVA EE MVA EEV-10
Damirazin Huisin Hieno 
om. Heli Isotalo

7.

4.

Holly z Temných nocí 
om. Marika Koivisto

27p.

FI TVA Damirazin Ehta Ruudin Keksijä 
om. Riikka Pulliainen

Vuoden tokokoira 2019
1.

Hulahulan Charlie Parker
om. Heli Isotalo

28p.

2.

Nugadogin Fammu-Roosa
om. Maarit Vastamäki

26p.

3.

Senita Grappa
om. Riikka Pulliainen

10p.

4.s

Hulahulan Dirty Dancing
om. Riikka Pulliainen

6p.

Hulahulan Charlie Parker "Pore"
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26p.

23p.
15p.

Kunniapalkinto Senita Grappa om. Riikka Pulliainen. Edennyt vuonna
2019 alokasluokasta RTK4 titteliin puolessa vuodessa.

Vuoden näyttelykoira 2019 – esittely
EEJMVA LT JMVA LTJW-19 TLNJW-19 TLNW-19 HeW-19

Eerondaali King of the Ring ”Huima”

A

jatus Huimasta syntyi liki kaksi vuotta ennen kuin itse pentu tuli taloon.
Huiman matka alkoi Jenkeistä, josta
se pakasteen muodossa saapui Suomeen
ja Eerondaali kenneliin Loimaalle. Itselleni
oli selvää, että haluan pennun juuri siitä
jenkkiuroksesta (KJ’s McDreamy ”Derek”)
ja kun kasvattaja Petrin lopullinen päätös
oli käyttää tämä jenkkituonti Taraan (Eerondaali Nightwish), yhteen mielestäni vaikuttavimmista kessunartuista, niin yksilönä kuin
periyttäjänä, oli oma päätökseni sinetöity.
Kevätkesällä 2018 pentueen ainoa ja kauan
odotettu uros sitten muutti meille.
Odotukset Huiman suhteen olivat toki
korkealla, kaikin puolin, mutta koskaan en
osannut toivoa niin paljon kuin Huima ensimmäisenä virallisena näyttelyvuotenaan
saavutti.
Näyttelyvuoden 2019 alkaessa Huima oli
juuri 9kk täyttänyt junnupoika.
Heti tammikuun Turku KV:ssa se voitti
rodun ja sijoittui ryhmässä kolmanneksi.
Seuraavassa näyttelyssään, joka oli Joensuun KV tulos oli täsmälleen sama. Lahden
KV:ssa maaliskuun lopulla junnupoika voitti
ensin rodussa hurjan määrän (43kpl) kessuja
ja sijoittui jälleen ryhmässä, tällä kertaa toiseksi. Seuraavaksi oli vuorossa keeshondien
erikoisnäyttely Kempeleellä, johon oli ilmoitettu 84 kessua. Kyyneleiltä ei säästytty kun
12-kuinen Huima pokkasi sielläkin parhaan
uroksen paikan.
13-kuisena Huima räjäytti uransa tähän
saakka suurimman potin Tampereen kansainvälisessä näyttelyssä, johon oli jälleen
ilmoitettu yli 40 kessua. Englantilainen
kasvattajatuomarimme valitsi sen jälleen
Rotunsa Parhaaksi ja lopulta ryhmävoittajaksi. BIS-kehässä tuomari vaihtui ja kaikki
koirat käytiin huolellisesti läpi ja arvostelu
venyi pitkäksi, joka on toki ihanaa, jokainen
koira saa ansaitsemansa huomion päästyään niin pitkälle. Itse olin lähinnä tyytyväinen
siihen miten hienosti nuori koira malttoi ja
jaksoi esiintyä. Hetkeä ennen BEST IN SHOW
koiran kuuluttamista muistan ajatelleeni,
että upeasti Huima rotuaan edusti, vaikkei
nyt sijoittunutkaan. Ja sitten se kuulutettiin
Voittajaksi. Ja koska omistaja/handleri elää
tunteella, niin taas tuli itku ilosta ?
Kaiken kaikkiaan Huima voitti rotunsa viime vuonna 16 kertaa, voitti ryhmän kuusi
kertaa, joista kolme toi jatkosijoituksen BISkilpailussa. Lisäksi se saavutti lukuisia ryhmäsijoituksia ja peräti kolme kertaa se sijoittui
myös Royal Canin BIS-juniori kilpailussa, joita
järjestetään vain muutamissa näyttelyissä
vuoden aikana ja kilpailijoita riittää. Oulusta irtosi siinä kilpailussa voitto, joten tänä
vuonna Huima jatkaa RC:n Grand Prixiin.
Huiman uskomattoman vuoden kruunasi
sija 8. Suomen Kennelliiton kaikkien rotujen
kilpailussa, kilpailun päättyessä lokakuiseen

Huima. Kuva: Amanda Lehmusto
Seinäjoen näyttelyyn, se oli vielä alle 19 kuukautta.
Huima on koira, joka on aina ilo viedä kehään. Se pursuaa iloa ja intoa ja haasteena
onkin useimmiten saada pidettyä villivarsa
aisoissa. Huimalla lähtee suht helposti ”mopo
käsistä” ja koko touhu meinaa mennä yliinnokkaaksi, se vaatii handlerilta rauhallisen
ja määrätietoisen otteen. Itse en kuitenkaan
vaadi nuorelta koiralta (enkä vanhemmaltakaan), että sen pitäisi seistä pönöttää
kehässä liikkumatta paikallaan, vaan me
pidetään myös hauskaa ja Huima saa palkkioksi maltillisesta esiintymisestä heti perään
rakastamansa ”bileet” ?
Arjessa Huima on myös vauhdikas, iloinen
ja tekevä koira, jolle rauhoittuminen ei kuitenkaan ole ongelma. Se rakastaa leluja ja
leikkimistä. Sen lisäksi, että käytämme leluja
palkkauksena eri lajeissa, Huima saa ajan kulumaan yhtä lailla yksin leikkien ja touhuaakin
lelujensa kanssa usein tuntitolkulla. Sillä on
melko korkea saalisvietti ja hämmästyttävä
työmotivaatio. Myös hurmaava sylikoira, joka
aamuisin hymyilee kaikki hampaat irvessä
ensimmäiselle herääjälle, parin sentin päästä
kasvoista, tietty!

Huima muistuttaa minua valtavan paljon
edesmenneestä mittelistäni Niitistä (Damirazin Dynamiitti), jonka kaikki pidempään
harrastaneet varmasti muistavat. Kun menetin Niitin, menetin myös parhaan ystävän ja
sielunkumppanin. Sen jonka kanssa yhteisymmärrys ja yhteistyö sujui saumattomasti, eikä aina tarvittu sanoja tai käskyjä. Ne
eivät ole samanlaisia koiria, mutta Huiman
myötä tuntuu usein kuin olisin saanut palan Niittiä takaisin ja yhteistyö sen kanssa
alkaa olla samalla tasolla, niin arjessa kuin
harrastuksissa.
Mielestäni hyväksi näyttelykoiraksi ei yksin synnytä, vaan myös kasvetaan. Kaunis
ulkomuoto ei yksin riitä. Pitää olla tietynlaista
luonteenlujuutta ja turnauskestävyyttä. Päivät
ovat pitkiä ja raskaita, koiran hermorakenteen tulee olla kunnossa ja myös hyvä fyysinen kunto on tärkeää. Tästä syystä meidän
arki koostuu pitkistä lenkeistä vaihtelevissa
maastoissa ja harrastellaan eri lajeja mahdollisuuksien mukaan.
Kivaa ja menestyksekästä näyttelyvuotta
kaikille!!
Marika Ahtaanluoma
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Vuoden näyttelyjuniori 2019 – esittely
Biccolo Queen Amoreeva

B

iccolo Queen Amoreeva eli Mytty
jäi meidän laumaan ensimmäisestä
Biccolo Queen pentueestamme.
Mytty on saanut kasvaa kiltin ja pitkähermoisen äidin eli Mannan (Nugadogin
Gypsy Queen) ”helmoissa” ja tomeran
Mizi tädin (Nudadogin Biccolo) touhuja
ihaillessa. Mytty on varmaankin melko
tyypillinen mitteli eli on mielellään ulkona, niin omalla pihalla kuin mökilläkin ja
aina valmiina mihin tahansa touhuiluun.
Pihalla tuntuu olevan loputtomasti tutkittavaa aktiiviselle uteliaalle nuorelle
neidille. Muurahaisesta mustarastaaseen
kaikki pihalla liikkujat kiinnostavat. Sisällä ollessa Mytty viihtyy myös sylissä ja
saattaa ottaa päiväunet meidän ihmisten
vieressä, eikä rapsutusta tule koskaan
liikaa.
Mytyn myötä näyttelyharrastus on taas
saanut uutta intoa ja Mytyn kehitystä
on ollut hauska seurata. Mytty on ollut
pennusta asti helppo matkakumppani
ja on luonteeltaan kiltti, luottavainen
sekä rauhallinen. Omassa laumassa
Mytty saa onneksi vielä olla se nuori ja
riehakas vintiö, joka on hyväntahtoinen,
laumaa kunnioittava ja niin rakastettava
perheenjäsen.

Mytty. Kuva:
Eveliina Nokelainen

Mytty. Kuva: Harri Lyly
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Vuoden näyttelyveteraani 2019 – esittely
Mintgarden’s Ursel
omistaja Sirpa Hänninen kasvattaja Annamiina Pulliainen ja Mia Vallasvuo

M

intgarden’s Ursel eli kotoisammin Kirppu täytti
tammikuun lopussa 2019
pyöreitä vuosia eli 10 vuotta. Se
on todella upea liikkuja, sillä on
edelleen (11v) täysi hampaisto, eikä
koiraa ole hoidettu eläinlääkärissä
koskaan normaalien rutiinihoitojen
lisäksi ( luustokuvat, rokotukset,
hammaskiven poisto). Kirppu on
arjessa vaivaton yksilö, mutta se
tuntee arjen rutiinit melko hyvin,
ja osaa olla äärimmäisen rasittava
komentelu yrityksineen.
Vuonna 2019 näyttelyistä mieleen tulee mm. Viron Voittajan
EEV-19 Ja EEVV-19 ROP. Kirppu
on ollut viron voittajassa tuplavoittaja ja rotunsa paras kolme vuotta
peräkkäin, 2017, 2018 ja 2019.
Erkkarin VSP veteraani. Tuuloksen ryhmänäyttelyssä lokakuussa
Kirppu oli näyttelyn kolmanneksi
kaunein veteraani. Messarin Voittajanäyttelyistä kotiuduttiin tuplaveteraani titteleiden kera, mutta
mieltä lämmitti erityisesti sen
esikoispojan Milon ( Mintgarden’s
Lawrencium), V-19, VV-19 + ROP.
Jättipotti oli lähellä, kun todella
niukkaturkkinen Kirppu sijoittui
PN kisassa kakkoseksi. Kirppu
on kerännyt kaksisivuisen valiotodistuksen verran titteleitä, mutta
ulkomuotonsa lisäksi se on myös
upea periyttäjä. Sillä on kaksi pentuetta Mintgarden’s Kenneliin ja
yksi omaan kasvatustyöhöni (Sirbendur). Toivottavasti sen jälkeläiset tulevat aikanaan astumaan
sen isoihin saappaisiin, sillä Kirppu
on legenda jo eläessään.

Kirppu. ©TEXTerri
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Vuoden näyttelypentu 2019 – esittely
Sirbendur Her Highness eli Diana

M

ietittiin jo rodun vaihtoa mutta kun
Sirpa halusi tarkan mietinnän jälkeen käyttää Ekkua astutukseen
niin päätimme vielä jatkaa mittelilinjalla. Niin
siinä sitten kävikin, että vain yksi ja täydellinen pentu sieltä putkahti maailmaan, Sirbendur Her Highness eli Diana. Onneksi Sirpalla
oli toinenkin pentue kasvamassa, jotta Diana
sai heti seuraa muistakin pennuista ja niiden
kanssa kisailuista.
Diana on ollut alusta asti tosi touhukas,
rohkea ja ärhäkkäkin riiviö. Pentuvaihe oli
aika haastava verrattuna meidän muihin koiruuksiimme 31 vuoden aikana. Diana kotiutui toukokuun lopussa 2019 laumaamme,
johon kuuluu Jaja (Mintgarden´s Yaya 14v/
maaliskuussa), tämän poika ja Dianan isä
Ekku (Mintgarden´s Raikas 12 v/huhtikuussa).
Onneksi lauman vanhemmat, eli mummu ja
iskä ovat omalla rauhallisuudellaan näyttäneet Dianalle hyvää esimerkkiä ja antaneet
käytösmallia.
Koska oli kesä, aloitimme lähes heti harrastuksemme asuntoautoilun. Näillä reissulla tuli boxissa lepäämiset, eri paikat ja
häiriöt eläinten ja ihmisten kanssa tutuiksi.
Rapsuttelijoita leirintäalueilla riitti eikä Diana
uusia tilanteita pelännyt, vaan innokkaana
oli tutkimassa kaikkea uutta. Kävimme myös
pikkupentu- ja tottelevaisuuskurssin, joissa
oppimistilanteet olivat selvästi mieluisia.
Suurimman ilon onkin tuottanut se, että
tuo riiviö on selvästi kasvanut ihan kelpo
koiruudeksi ja tällä tarkoitan juurikin käyttäytymistä vaikkei ulkomuodossakaan moittimista ole J Ikää on nyt 10 kk. joten pentuhan
se vieläkin on ja sähläilyiltä ei voida välttyä.
Liettuassa tammikuussa tuomarin kirjaama
arvostelu ”Great attitude in the ring.” kertoo
olennaisen. Eli energiastaan huolimatta tai
juurikin sen vuoksi jaksaa myös tehdä omaa
suoritusta nokka pystyssä ja välittämättä ympärillä olevista häiriöistä ja keskittyy siihen
omaan ihmiseensä, joista yksi tärkeä on
Dianan kasvattaja Sirpa. Kiitos kun saatiin
tämä kuninkaallinen pikku-diiva laumamme
iloksi <3
Miia Mäki-Salminen

D

iana järjesti melkoisen pommin lokakuussa Lahden pentunäyttelyssä. 6
kk ikäisenä tämä pieni mittelinalku
oli ROP pentu, voitti 5 ryhmän! sijoittui vielä
näyttelyn 4. kauneimmaksi pennuksi.
Sirpa Hänninen
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Diana. ©TEXTerri

Vuoden agilitykoira 2019 – esittely
Hulmukan Konsta

K

onsta tuli minulle pentuna vahingossa. Menin
katsomaan
seuraavan
pentueen isää, kun kasvattajalla
oli samanaikaisesti pieni musta
pentu ilman kotia. Samana päivänä tämä pentu lähti kotiini ja
sai nimeksi Konsta. Konsta on
täyttänyt kaikki unelmani ja toiveeni sekä lisäksi toiveeni, joita
en tiennyt silloin edes olevan.
Aloitimme agilityn, kun Konsta
oli yksi vuotias. Silloin jo näki, että
Konsta käy radalla todella kuumana, sillä on voimakas taisteluhalu
ja se muistutti luonteeltaan enemmän terrieriä. Kotona Konsta on
kuitenkin aina ollut rauhallinen.
Aloitimme kilpailemisen agilityssä syksyllä 2015 ja ensimmäiset kisamme oli mittelspitzien
rotumestaruudet, joissa Konsta
sijoittui toiseksi saaden myös
Vuoden Tulokas palkinnon. Sen
jälkeen Konsta onkin voittanut
SAPY:n agilitykoirakilpailun neljänä vuonna peräkkäin, eli vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2019. En
voisi olla ylpeämpi tästä pikkumustasta.
Paras agilityvuotemme oli
ehdottomasti 2019. Alkuvuodesta osallistuimme halli-SM:n,
jossa saimme joukkue-hopeaa
(Järvenpään
agilityurheilijat).
Vuoden kohokohta oli ehdottomasti agilityn SM-kilpailut
elokuussa. Se oli ensimmäinen
kerta, kun osallistuimme Suomen agilityliiton SM-kilpailuihin,
koska nousimme kolmosluokkaa
edelliskesänä. SM-kilpailuissa
teimme 0-tuloksen sijoittuen
38/169. Lisäksi saimme vuonna
2019 Järvenpään agilityurheilijoilta kunniamaininnan sekä kauniin
kukkakimpun arvokilpailumenestyksestä johtuen.
Sairastelin itse syksyn 2019, joten siksi emme päässeet silloin
kilpailemaan. Uutena vuotena
taas Konsta liukastui ja loukkasi
olkanivelen jänteen, jota on nyt
koko alkuvuosi kuntoutettu. Aika
näyttää pääsemmekö vielä treenaamaan ja kilpailemaan agilityssä Konstan kanssa. Tällä hetkellä
ei siis varsinaisesti tulevaisuuden
suunnitelmia ole, vaan katsotaan
miten Konsta kuntoutuu. Haaveena toki olisi saada Konstasta
agilityvalio, mutta mikäli se ei nyt
onnistu, niin ei se haittaa. Kunhan
mulla on vain vielä monta yhteistä
vuotta Konstan kanssa.
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Vuoden rallytokokoira 2019 – esittely
1. Kerro hieman koirastasi ja
menneestä vuodesta.
Pore on kovin innokas koululainen. Ollaan kokeiltu rally, nose
work.ja toko. Käytiin Poreen kanssa kolme rally-tokon AVO-luokan
kisaa. Salpausselän kennelpiirin
piirinmestaruuskilpailussa voitettiin AVO-luokka ja saimme joukkueellamme kultaa.
2. Mitä on vaadittu voiton
saavuttamiseen Vuoden rallytokokoira-kisassa?
Varsinaisesti rally-tokoa ollaan
treenattu tosi vähän. Tokossa ja
rallyssä meillä on eri seuruukäskyt, mutta sama työmotivaatio, joten on ollut helppo käydä
muutamat kisat vähäisemmälläkin
treenaamisella. Juuri ennen kisoja on käyty ratatreenit ja muuten
harjoiteltu tehtäviä kotosalla.
3. Vuoden kohokohta?
Tietenkin Kuopion SM kisojen
AVO-luokan pronssimitali pistein
99/100 ja saimme myös tuomarinpalkinnon. Olimme radan nopein
koirakko, mutta harmillisesti tuo
yksi piste vei voiton! Kisasimme
Villähteen Agility-Urheilijoiden
joukkueessa ja saimme joukkuekisassa hopeaa! Se oli loistava
päivä!
4. Mitä muuta harrastat koirasi
kanssa rally-tokon lisäksi?
Tokoa
5. Mitä kuuluu rally-tokokoiran
arkeen?
Arkeen kuuluu ulkoilua ja yhdessäoloa. Pötköttelyä, tokotreenejä, namujen etsintää, hierojalla
käyntejä sekä kotihommia pyykinpesusta lakananvaihtoon ja
siivoukseen. Kaikessa pitää olla
mamman apuna. Pore pitää kovasti uimisesta ja hakee mieluusti
uimaleluaan.
6. Tulevaisuuden suunnitelmat?
Jätämme rallyn nyt toistaiseksi odottelemaan parempia aikoja
ja keskitytään tokoon. Toivotaan,
että meillä on vielä monia vuosia
aikaa harrastaa kaikkea mahdollista. Mamma on jo kokeillut veikan kanssa koiratanssia, joten
ehkäpä mekin vielä tanssahdellaan jonkun vuoden kuluttua. Ja
kyllähän se rally-tokovalion arvo
on suunnitelmissa, viimeistään
eläkkeellä ?

Hulahulan Charlie Parker ja omistajansa Heli Isotalo Kuopion SM rally-tokokisoissa.
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Vuoden rallytokokoira 2019 – kunniamaininta
Ripsu Räpsyttimen rallyvuosi 2019

M

ä olin vuodenvaihteessa 18-19 osastolla sairastumisen takia ja jälkioireina tuli sietämättömät hermokivut
kasvoihin, jos olin sisäilmaongelmaisissa
tiloissa. Ainut halli missä pääsi tekemään
kunnolla TOKOa on juurikin homeinen halli.
Ulkona en pystynyt tekemään koska reumaiset koivet ei kestä epätasaisella kävelyä.
Hetken siinä nieleksin ja heräsi ajatus, että
rallyahan pystyy tekemään pienessäkin tilassa. Ilmoitin Räpsyn samointein kisaamaan.
Viikon treenin jälkeen oltiin opittu muutama
uusi juttu rallyssa ja eiku kisaamaan. Nyt
täytyy tietysti muistaa se, että Räpsyllä oli
todella vahva TOKO tausta eikä sille tarvinnut
alokas ja avoimeen luokkaan opettaa kuin
muutama uusi asia.
Päästiin kisaamaan hyvin ja kun viimeinen
avoimen koe oli suoritettu niin tuli mieleen,
että pitäisi vissiin aloittaa oikeanpuoleinen
seuruu.
Muutama treenikerta ja Räpsy tajusi mitä
haetaan. Kun koiralle on pennusta asti opetettu mitä tarkoittaa asioiden opettaminen
niin ne yleistävät uudet asiat todella nopeasti.
Räpsyn kanssa kahlattiin samaan putkeen
vielä voittajaluokka, jossa viimeisessä saatiin
sekä RTK3 että rotumestaruus.
Kun startattiin ensimmäiset mestariluokan
kisat ja oikeanpuolen temput oli niinkin vanhoja kuin kuukauden päivät, tuli ne ensimmäiset kaksi nollaa. Äkkiä saatiin kuitenkin
pakka kasaan ja RTK4 mitali tassuun puoli
vuotta siitä kun aloitettiin rally-tokon harrastaminen!
Räpsyllä ja mulla on mieletön yhteistyö.
Se haluaa kovasti tehdä koko ajan oikein
ja välillä meinaa lastut lennellä kun Räpsy
arvaa jo ensimmäisestä kirjaimesta seuraavan tehtävän. Ei siinä voi kun nauraa ja olla
onnellinen hassusta upeasta koirasta ?
Ihania treenihetkiä kaikille ja muistakaa
että yrittäminen on kivaa vaikkei aina menis
oppikirjan mukaan.
T. Riikka ja Räpsy

Kuva: Heli Tuominen
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Vuoden tokokoira 2019 – esittely
1. Kerro hieman koirastasi ja
menneestä vuodesta.
Aloitan sillä, että olen todella kiitollinen kasvattaja Riikka
Pulliaiselle siitä, että hän saattoi
meidät Poreen kanssa yhteen.
Riikka tiesi, että halusin harrastaa tavoitteellista tokoa ja luotin
hänen asiantuntemukseensa
pennun valinnassa ja se myös
kannatti. Poreella riittää potkua
treeneissä ja tykkää yhdessä
touhuamisesta.
2. Mitä on vaadittu voiton
saavuttamiseen Vuoden tokokoira-kisassa?
Pore on nyt 3,5 vuotias. Olen
rakentanut meidän tokouraa
pentukurssilta asti käyden koulutuksissa ja yhteistreeneissä
sekä tietenkin kotona tehdään
paljon tekniikkaa.
3. Vuoden kohokohta?
Kyllä se oli tokon SM kisat
Paimiossa, jossa saatiin AVO
ykköstulos, 196 p. Nuori koira
isoissa, usean kehän kisoissa
ja me onnistuttiin!
4. Mitä muuta harrastat koirasi kanssa tokon lisäksi?
Rally-tokoa (joka jää nyt tauolle).
5. Mitä kuuluu tokokoiran
arkeen?
Viikossa on useat treenit
hallilla talvikaudella ja kesäisin
ulkona. Kotonakin tulee tehtyä
unohtamatta kuitenkaan vapaapäiviä. Lenkkeillään, tavataan
koirakavereita, ollaan yhdessä.
Nukutaan saman peiton alla,
kunnes karvaisemmalle tulee
kuuma ja häviää lattialle ;)
6. Tulevaisuuden suunnitelmat?
Erikoisvoittajaluokan korkkaaminen on kohta ajankohtaista.
Tokosäännöt muuttuvat, joten
tekemistä riittää ja tuumailua miten lähdetään uusia liikkeitä rakentamaan. Suunnitelmissa on
katsoa kuinka pitkälle me tokossa päästään. Nyt on sellainen
tunne, että jos ei Poreen kanssa
tokoilut onnistu, niin ei koskaan!
(Väheksymättä tietenkään kahta
muuta karvakorvaani, Pöröä ja
Rasaa, mutta nyt on tehty töitä
tavoitteellisesti pennusta asti.)
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Aineistopäivämäärät
SAPY ry julkaisee sähköistä
jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.
Julkaisemme lehdessä maksutta mm.
• Ulkomaan näyttelytulokset
• Valioilmoitukset
• Muut harrastustulokset
• Kennel-ilmoitukset
• Juttuja
• Kuvia
Materiaalin voit lähettää osoitteeseen
sapy.jasenlehti@gmail.com
Lehden ilmestymisaikataulu sekä
aineistopäivät 2020:
• Lehti 1/20 - Maaliskuu
Aineisto 21.2. mennessä, LEHTI ILMESTYY 3/2020
• Lehti 2/20 - Kesäkuu
Aineisto 22.5. mennessä LEHTI ILMESTYY 6/2020
• Lehti 3/20 - Syyskuu
Aineisto 21.8. mennessä LEHTI ILMESTYY 9/2020
• Lehti 4/20 - Joulukuu
Aineisto 27.11. mennessä LEHTI ILMESTYY 12/2020

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry
www.saksanpystykorvaharrastajat.com
Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja
Eija Tuominen
sapy.puheenjohtaja@gmail.com
Marja-Liisa Riikonen, sihteeri
Jaana Kuisma
Anna-Kaisa Jyrkkänen
Maarit Valaskari
Satu Rosenblad
Marika Koivisto, varajäsen
sapy.hallitus@gmail.com

Rahastonhoitaja,
jäsensihteeri,
varapuheenjohtaja
Tarja Nieminen
sapy.jasensihteeri@gmail.com
Toimihenkilöt
Toiminnantarkastajat
Jenita Tuominen
Severi Rantanen, vara

Kotisivujen päivitys
Anna-Kaisa Jyrkkänen
sapy.webmaster@gmail.com
Lehtitoimikunta
Tarja Nieminen
Satu Rosenblad
Marja-Liisa Riikonen
sapy.jasenlehti@gmail.com
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