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Puheenjohtajan palsta

Lumiset terveiset jäsenistölle

L
unta onkin tänä vuonna tullut niin paljon, ettei pienet 
koirat tiedä mihin tarpeensa tekisivät. Etenkin näin 
maalla asuvat, kuten itsekin, lumitöihin on jo joltisen-
kin kyllästynyt.

Tämä vuosi onkin jännää näyttelyissä käyville koirakoille, 
uutuutena ollaan vihdoinkin Suomeen saatu Suomen Ve-
teraanimuotovalion  ja Suomen Juniorimuotovalion arvot. 
Useinkaan ei veteraaneja näyttelyissä nähdä; koirat ovat jo 
saavuttaneet kaiken ja kilpailu useinkin on vaikeaa nuorten 
kanssa. Toivottavasti nyt asia muuttuu ja saamme nähdä 
paljon ihania veteraaneja. Junioreilla taas on ongelmana 
se, että ne ovat kesken kehityksen, joten kilpailu aikuisten 
valmiiden koirien kanssa on välillä epäreilua. Nyt kisa muut-
tuu mukavammaksi.

Haluan omasta puolestani onnitella kaikkia vuoden parhaita 
ja kiittää kaikkia osallistuneita. Viime  vuonna erityisesti har-
rastepuolella on osallistujia hyvin vähän, toivottavasti se tänä 
vuonna muuttuu. 

Vielä ei ole lyöty lukkoon mitä kaikkea järjestettäisiin tänä 
vuonna, rajoituksista kun päästäisiin eroon olisi niin paljon hel-
pompaa miettiä kaikkea mahdollista mitä voisi tehdä yhdessä.

 Pitkään aikaan ei ole ollut kesäpäiviä, ne olis niin kiva saada 
järkättyä, toivottavasti moni tulisi mukaan tutustumaan uusiin 
koiraihmisiin.

Pysykää terveenä ja toivottavasti nähdään. Seuratkaa SAPY:n 
facebook sivuja, siellä ilmoitamme järjestettävistä tapahtumista.

Terkuin Eija
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Vuoden koira 2021, näyttelykoira

1. kleinspitz C.I.B. POHJ MVA NORDIC MVA FI MVA SE 
MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA  
ZIBACAN BRAVE HEART  
om. Annamari Lukkarinen 95

2. VSP mittelspitz FI MVA EE MVA V-21  
DAMIRAZIN NAURAVA NAPAKYMPPI  
om Ella Valaskari 93

3. kleinspitz C.I.B. FI MVA DK VMVA DK MVA EE VMVA 
EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA PL MVA LT JMVA 
LT VMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA HeJW-13 
HeW-13 PMJV-13 JV-13 V-13 JMV-14 LTJV-14 LVJV-
14 BALTJV-14 EEJV-14 EEV-14 DKV-14 V-14 HeW-14 
LTV-15 TLNW-15 BALTV-15 RIGAW-15 V-15 TLNW-16 
EEV-16 LVV-16 HeW-16 EUV-18 RIGAW-18 HeW-18 
PMV-21 PMVV-21 DKVV-21 DKV-21 LTVV-21 LVVV-21 
TLNVW-21 TLNW-21 EEV-21 EEVV-21  
DAMIRAZIN VIIDAKON VALTIATAR  
om Eija Tuominen 93

4. keeshond POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA LT MVA 
PL MVA DE JMVA (VDH) DKJV-17 DEJV-17 JMV-17 JV-
17 HeJW-17 EUV-18 LTV-19 HeW-21  
EERONDAALI FIVE STARS  
om Marika Ahtaanluoma 88

5. mittelspitz C.I.B. FI MVA EE MVA LV JMVA EE JMVA 
DKJV-19 BALTV-21 EEV-21  
MAHTI VAHDIN DION  
om Ella Valaskari 81

6. mittelspitz FI MVA DK MVA LT MVA LT JMVA PMV-21 
DKV-21 LTJV-20 TLNW-20 BALTV-20 LTV-21 LVV-21 
EEV-21  
DAMIRAZIN ILMETTY IHMEOLENTO  
om Eija Tuominen 64

7. kleinspitz LT JMVA EE JMVA PMV-21 PMJV-21 LTJV-
21 LVJV-21 EEJV-21  
DAMIRAZIN KRUUNUN PERIJÄ  
om Eija Tuominen 54

8.  mittelspitz C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT 
MVA LT JMVA EE JMVA LTJV-15 TLNJW-15 BALTV-18 
LTV-20 BALTV-20 PMVV-21 DKVV-21 LTV-21 LVV-21  
DAMIRAZIN JOS SITTENKIN ENKELI  
om Tarja Nieminen 38

9.  mittelspitz  
FI MVA  
DAMIRAZIN NOUSEVAN AURINGON TYTTÖ  
om Iina Murtola 29

10.  mittelspitz C.I.B & FI & EE & LT& LV & BALT CH, EE 
& LV & SK & LT & BALT JCH, LTJV-20, LTV-
21,LVV-21, ATJV-19 C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA 
LT MVA BALT MVA SK JMVA LT JMVA LV JMVA EE 
JMVA BALT JMVA ATJV-19 LTJV-20 LTV-21 LVV-21 
DAMIRAZIN LEGENDAARINEN LEIDI  
om Tarja Nieminen 26

11.  kleinspitz  
FI MVA SE MVA EEJV-17  
SNOWROCK'S CALL ME TEDDY  
om Riikka Lehtosalo 25

12.  mittelspitz  
FI MVA EE MVA  
DAMIRAZIN IKIOMA ILOTULITE  
om Pike Mattila 24

13.  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 VV-18 
PIENENPOLUN ARCTIC PRINCESS  
om Riikka Lehtosalo 22

14  mittelspitz  
Pikku Diivan Cadillac  
om Eija Torikka 16

15.  mittelspitz C.I.B. POHJ MVA FI MVA SE MVA  
NO MVA EE MVA V-14 EEV-17 PMV-17 HeVW-21 
HULMUKAN LAURA om Riikka Lehtosalo 14

1. keeshond PMJV-21 JV-21 DKJV-21  
EERONDAALI READY OR NOT HERE I COME  
 om Marika Ahtaanluoma 107

2. kleinspitz LT JMVA EE JMVA PMV-21 PMJV-21 LTJV-21 
LVJV-21 EEJV-21  
DAMIRAZIN KRUUNUN PERIJÄ  
om Eija Tuominen 95

3. VSP kleinspitz LT JMVA EE JMVA PMJV-21 DKJV-21 LTJV-
21 LVJV-21 TLNJW-21 EEJV-21  
DAMIRAZIN KESKIYÖN AURINKO  
om Eija Tuominen 75

4. mittelspitz  
PIKKU DIIVAN CADILLAC  
om Eija Torikka 42

5. mittelspitz CZ JMVA JMV-21 BALTJV-21  
NUGADOGIN LADY TREMAINE  
om Mari Marttila 40

6. mittelspitz LT JMVA LTJV-21  
DAMIRAZIN MAAGINEN MADONNA  
om Eija Tuominen 25

Vuoden koira 2021, juniori
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Memorized by Eveliina Nokelainen

Zibacan Brave Heart  
om. Annamari Lukkarinen

1. Kerro hieman koirastasi ja 
menneestä vuodesta.

Jade rakastaa rapsutuksia, hellyyttä, ruo-
kaa sekä sukkia! Se on kotioloissa pääsään-
töisesti hyvin auhallinen ja tykkää pötkötellä 
kainalossa ja olla lähellä. Se syttyy, kun 
tehdään yhdessä asioita!

Jade on todella ahne ja se tekee maku-
palojen eteen mielellään töitä. Sen lempilelu 
on ihmisten sukat :D

Jos joskus laskee sukat kädestä lattial-
le, niin on mahdollista, että Jade käy ne 
nappaamassa ja leikkii niillä. Koskaan se 
ei kuitenkaan niitä riko ja antaa nätisti ne 
takaisin, kun niitä pyytää.

Jaden kanssa on ihana reissata. Se on 
kuin kotonaan missä vain ollaankin ja siksi 
sen kanssa on mielekästä lähteä myös pi-
demmillekin näyttelyreissuille.

Mennyt vuosi oli upea näyttelyiden osalta, 
sillä kävimme Suomessa 12 näyttelyssä ja 
Jade sai jokaisessa näyttelyssä ERI ja SA 
ja näistä kerroista se oli 8 x PN1 (7 x ROP, 1 
x VSP) ja 2 x PN2. Erikoisnäyttelyssä se oli 
rotunsa parhaan lisäksi vielä BIS-3.

2. Mitä on vaadittu voiton 
saavuttamiseen Vuoden 2021 
näyttelykoira-kisassa?

Olemme kiertäneet ympäri Suomea näyt-
telyissä hyvillä tuloksilla. Upea koira, joka 
esiintyy mielellään ryhdikkäästi ja jonka 
kanssa on ihana käydä näyttelyissä. Li-
säksi aikaiset aamut ja viitseliäisyys lähteä 
pidemmänkin matkan päähän näyttelyyn 
ovat olleet tärkeässä roolissa.

3. Vuoden 2021 kohokohta?

Vuosi 2021 oli huikea näyttelyvuosi kaikin 
puolin. Mieleenpainuvin ja tunteikkain näyt-
tely oli lokakuussa pidetty erikoisnäyttely 
Kuopiossa, jossa Jade oli rotunsa paras ja 
lopulta vielä BIS-3! Se oli kyllä uskomatto-
man hieno kokemus!

4. Mitä muuta harrastat koirasi 
kanssa näyttelyiden lisäksi?

Jaden kanssa harrastetaan omaksi iloksi 
myös mm. rallytokoa, agilityä ja doboa. 
Tykkäämme käydä myös lyhyillä vaelluksilla.

5. Mitä kuuluu näyttelykoiran 
arkeen?

Jade elää ihan tavallista kotikoiran elä-
mää yhdessä mittelspitz Nitan kanssa. 
Lenkkeilemme, harrastamme omaksi iloksi 
muitakin lajeja ja huolehdimme myös hyväs-
tä lihashuollosta. Turkin hoito on Jaden koh-
dalla helppoa, sillä se vaatii vain harjauksen 
säännöllisesti. Aktivointia, yhdessäoloa ja 
lepoa sopivassa suhteessa laadukasta ruo-
kaa unohtamatta :)

6. Tulevaisuuden suunnitelmat

Näyttelyissä käymistä jatkamme mah-
dollisuuksien mukaan sekä Suomessa että 
ulkomailla.

Ihanaa kevään jatkoa kaikille!

Annamari Lukkarinen

Vuoden koira 2021, näyttelykoira
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1. Kerro hieman koirastasi ja 
menneestä vuodesta.

Tarmo, kotona useimmiten Taamo, Ee-
rondaali Ready Or Not Here I Come, on 
meidän perheen kolmas kessu ja oman urok-
seni Huiman (E. King of the Ring) poika. 
Taamo on myös edelleen lauman vallaton 
lapsikoira, joka ilostuttaa touhuillaan joka 
päivä meitä kaikkia. 

Tarmon syntyessä elokuussa 2020 oli 
koronatauon jälkeen juuri muutamia ke-
sänäyttelyitä, jotka sitten loppuivat taas 
syksyn tullen. Tarmo pääsikin kehään en-
simmäisen kerran vasta seuraavan vuoden 
heinäkuussa, reilu 10kuisena. Harrastus on 
kyllä huomattavasti helpompi aloittaa pen-
nun kanssa, kuin hormoneitaan herättelevän 
virtaa täynnä olevan junnupojan

2. Mitä on vaadittu voiton 
saavuttamiseen Vuoden 2021 
näyttely juniori-kisassa?

Ajettuja kilometrejä ja huonosti nukuttu-
ja öitä. Tästä hyvänä esimerkkinä meidän 
erkkari, joka oli myös ensimmäinen näyttely 
johon Tarmo osallistui, lähdettiin ajamaan 
kotoa klo. 22 ja oltiin aamuksi perillä. Siitä 
samoilla silmillä näyttelypäivään 30 asteen 
helteeseen.  

Lisäksi paljon turkinhuoltoa, vähän ke-
häjuttujen harjoittelua, ja tietenkin Iloinen 
mieli ja reipas asenne auttaa aina. Paljon 
hyviä tyyppejä ympärille <3 Niin ja se kaunis 
koira <3 

3. Vuoden 2021 kohokohta?

No ainakin se jo mainittu erkkari, jossa 
Tarmo ylsi laadukkaan junioriluokan voit-
toon. Samassa näyttelyssä tuli ensimmäi-
nen kokemus kasvattajaluokassa, joka nousi 
BIS-voittoon. 

Tanskassa kävimme marraskuussa, Tarmo 
voitti junioriluokan joka päivä ja sai sekä 
Tanskan, että Pohjoismaiden Juniori Voit-
taja tittelit ja junnuSERTejen lisäksi myös 
”ison” SERTin josta toivottavasti hyödymme 
tulevaisuudessa. 

Messari meni myös osaltamme yli kaikkien 
odotusten, jo pelkästään luokassa kilpaili 
kumpanakin päivänä kymmenkunta urosta, 
Tarmo ylsi molempina päivinä PU sijoille ja 
sunnuntaina sai JunnuVoittaja tittelin kera 
SERTIn. 

4. Mitä muuta harrastat koirasi 
kanssa näyttelyiden lisäksi?

Tarmo harrastaa näyttelyiden lisäksi agi-
lityä ja jumppaa. Koen, että nämä kaikki 

täydentävät toisiaan ja uskon, että Tarmo-
kin nauttii monipuolisesta harrastuskoiran 
arjestaan 

5. Mitä kuuluu näyttelykoiran 
arkeen?

Taamo elää neljän uroksen laumassa 
nuorimpana. Hän viihtyy paljon ulkona ja 
on kyllä silmin nähden nauttinut tästä etelä-
suomenkin  tänä vuonna saavuttaneesta 
kunnon talvesta. 

Tarmo on kotona mitä ystävällisin ja iloi-
sin koiralapsi, joka ei koskaan väsy leluihin 
ja leikkimiseen. Ihmisten lisäksi oma isä on 
paras leikkikaveri ja näillä kahdella onkin 
keskenään aivan erityinen suhde  

6. Tulevaisuuden suunnitelmat

Tulevaisuuden suhteen ollaan tosi avoi-
mia. Jatketaan kaikkia harrastuksia, mutta 
ihan fiiliksen mukaan, ei siis tavoitella mi-
tään tiettyjä titteleitä missään lajissa vaan 
tehdään juuri sitä mikä milloinkin hyvältä 
tuntuu  Periaatteella matka on määrän-
päätä tärkeämpi <3 

-Marika Ahtaanluoma & Taamo - 
Kuva © Memorized by Eveliina Nokelainen

Eerondaali Ready Or Not Here I Come
om. Marika Ahtaanluoma

Vuoden koira 2021, juniori
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Vuoden koira 2021, pentu

1. mittelspitz  
DAMIRAZIN ÄLYTTÖMÄN UPEA  
om Pike Mattila 58 2. VSP mittelspitz  

DAMIRAZIN ABRAKADABRA  
om Eija Tuominen 8

Vuoden koira 2021, toko

1. mittelspitz FI TVA  
HULAHULAN CHARLIE PARKER  
om Heli Isotalo 46

Vuoden koira 2021, kasvattaja

1. KENNEL DAMIRAZIN om. Eija Tuominen 384

Vuoden koira 2021, veteraani

1. kleinspitz C.I.B. FI MVA DK VMVA DK MVA EE VMVA EE 
MVA LV MVA LT MVA BALT MVA PL MVA LT JMVA LT VMVA 
LV JMVA EE JMVA BALT JMVA HeJW-13 HeW-13 PMJV-13 
JV-13 V-13 JMV-14 LTJV-14 LVJV-14 BALTJV-14 EEJV-14 
EEV-14 DKV-14 V-14 HeW-14 LTV-15 TLNW-15 BALTV-15 
RIGAW-15 V-15 TLNW-16 EEV-16 LVV-16 HeW-16 EUV-18 
RIGAW-18 HeW-18 PMV-21 PMVV-21 DKVV-21 DKV-21 
LTVV-21 LVVV-21 TLNVW-21 TLNW-21 EEV-21 EEVV-21  
DAMIRAZIN VIIDAKON VALTIATAR  
om Eija Tuominen 110

2. mittelspitz FI MVA  
TIITU  
om Iina Murtola 75

3. VSP mittelspitz C.I.B. FI MVA DK MVA EE VMVA 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 TLNW-18 
BALTV-18  
DAMIRAZIN FIRAABELI  
om Eija Tuominen 52

4. 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 VV-18  
PIENENPOLUN ARCTIC PRINCESS  
om Riikka Lehtosalo 48

5. mittelspitz FI MVA LV MVA EE VMVA LV VMVA LT VMVA 
BALT VMVA HeVW-18 LTVV-19 HeVW-19  
MONET  
om Maarit Valaskari 35

6. mittelspitz C.I.B. FI MVA DK MVA DK VMVA EE MVA LV 
MVA LT MVA NL MVA BALT MVA PL MVA EEV-18 LVV-18 
BENELUXV-18 MV-18 BALTV-18 EUV-18 DKV-18 PMV-21 
PMVV-21 DKVV-21  
DAMIRAZIN JÄÄTYNYT KYYNEL  
om Eija Tuominen 35

7. mittelspitz C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT 
MVA LT JMVA EE JMVA LTJV-15 TLNJW-15 BALTV-18 LTV-
20 BALTV-20 PMVV-21 DKVV-21 LTV-21 LVV-21  
DAMIRAZIN JOS SITTENKIN ENKELI  
om Tarja Nieminen 31

8. mittelspitz C.I.B. POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE 
MVA V-14 EEV-17 PMV-17 HeVW-21  
HULMUKAN LAURA  
om Riikka Lehtosalo 25
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Damirazin Älyttömän Upea  
om Pike Mattila 58

Mennyt vuosi on ollut varmasti kaikille meille näyttelykoiraihmisille 
haasteita täynnä. Kokoajan sai jännittää toteutuuko näyttelyt 
vai siirretäänkö/perutaanko niitä. Onneksi kesä ja syksy kuitenkin 
mahdollisti meidänkin pennulle muutaman näyttelyn. Meillä täällä 
kotipuolessa saatiin kennelkerhon toimesta järjestettyä vain pari 
näyttelytreeniä, joten Huvin treenaaminen jäi suurimmaksi osaksi 
kotitreenamiseksi. Näyttelyura alkoikin heti samana päivänä, kun 
Huvi täytti 7kk. Minua jännitti aivan mielettömästi, koska koira on 
hyvin vilkas ja haukkui helposti toisille koirille. Kehässä Huvi kui-
tenkin yllätti minut täysin ja esiintyi niin kuin olisi aina kiertänyt 
kehiä. Tuomarin arvostelu oli todella kannustava ja siitä olikin hyvä 
jatkaa. Kävimme kaikkiaan neljässä näyttelyssä, joissa Huvi oli 
jokaisella kerralla ROP-pentu.

Vuoden kohokohta oli ehdottomasti SSKY:n erikoisnäyttelyn 
yhteydessä olleen mittelierkkarin  BIS-pentu voitto. Näyttelyssä 
oli kuitenkin paljon lupaavia, kauniita pentuja ja kuka tahansa 
ROP-pentu olisi ollut hieno voittaja. Olin niin pyörryksissä voitosta, 
et mahdoinko muistaa edes onnitella kilpakumppaneita - - toi-
vottavasti <3 

Minulla koirat ovat mukana kaikkialla, mutta mennyt vuosi on 
rajoittanut tekemiset tuonne metsäpoluille. Tulevana kesänä on 
tarkoitus alkaa purkamaan tuota ehtymätöntä energiaa agilityn 
parissa.

Olen kampaamoyrittäjä ja minulla on ollut jokin koira mukana 
töissä jo 11 vuoden ajan. Siinä koira oppii näkemään erilaisia ih-
misiä ja oppii myös rauhoittumaan petiinsä ympärillä olevasta 
hälinästä huolimatta. Töiden jälkeen onkin sit kiva lähteä koko 
lauman kanssa lenkille ja omakotitalon kokonaan aidattu piha on 
turvallinen temmellyspaikka kotona ollessa. (Tällä hetkellä aidan 
molemmin puolin on täytynyt lapioida "juoksuhauta", koska meillä 
on pihalla lunta 85cm!)

Huvi on minulla sijoituksessa Tuomisen Eijalta, joten tulevaisuuden 
suunnitelmissa on jalostuskäyttö. Sitä ennen Huvi kuitenkin tullaan 
käyttämään laajoissa terveystarkistuksissa ja jalostuspäätös teh-
dään vasta sitten. Tietysti sitä toivoo, että meillä on käsissämme 
kaikin puolin terve koira.

Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2022 kaikille mitteli-ihmisille 
ja toivottavasti pian nähdään näyttelyissä!

Pike Mattila ja Huvi (Damirazin Älyttömän Upea)

Vuoden koira 2021, pentu
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Hulahulan Charlie Parker
om. Heli Isotalo

1. Kerro hieman koirastasi ja menneestä 
vuodesta.

Pore on 5 vuotias ja olemme tehneet tokon pohjatyötä pennusta 
asti. Olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet luomaan Poreen 
kanssa sellaisen suhteen, että hän tekee hommia minulle eikä lelulle 
tai namille. Yhdessä tekeminen on se palkinto, jota arvostaa eniten. 
Mamman kanssa riekkuminen on hauskaa ja tietenkin namit tulee 
heti siinä perässä ja niitä tarjoillaan runsaasti joka treeneissä. 

Viime vuonna kisattiin vielä niillä tokon suoritusohjeilla, joita 
olemme treenanneet. Uudet astuivat voimaan tänä vuonna. Tie-
tenkin oli tarkoitus päästä kisaamaan vielä ennen muutoksia ja 
onneksi päästiin vaikka keväällä peruttiin usea koe, kohon oltiin 
ilmoittauduttu. 

2.Mitä on vaadittu voiton saavuttamiseen Vuoden 
2021 tokokoira-kisassa?

Kokeissa onnistumisia ja jotta onnistuisi, niin taustalla paljon 
treeniä ja liikkeiden hiomista. 

3. Vuoden 2021 kohokohta?

Tietenkin kohokohtana oli Suomen tottelevaisuusvalion titteli. 
Se on ollut tavoitteena pennusta asti!

4. Mitä muuta harrastat koirasi kanssa tokoilun 
lisäksi?

Tällä hetkellä olemme tauolla rallystä. Olemme harrastaneet 
rally-tokoa ja saimmekin SM kisoissa Kuopiossa muutama vuosi 

sitten AVO-luokan yksilökisoissa pronssia ja olimme tuomarin suo-
sikkeja. Joukkuehopeaakin vielä kaupan päälle. Jatkamme sitten 
jossain vaiheessa voittajaluokkaan. 

5. Mitä kuuluu tokokoiran arkeen?

Normaalia koiran elämää. Lenkkeilyä, leikkejä, useita treene-
jä viikossa. Säännölliset fyssarikäynnit ja koirakaverien kanssa 
peuhaamiset.

6. Tulevaisuuden suunnitelmat

Tänä vuonna tavoitteenamme on osallistua tokon SM yksilökil-
pailuun. Riippuen siitä miten saadaan nuo uudet liikemuutokset 
kevään aikana haltuun. Ja tuo rally-toko jatkunee sitten joskus, 
kun tokosta jäädään eläkkeelle. 

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!
Terkuin,  

Heli ja Pore

Vuoden koira 2021, toko
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Vuoden koira 2021, veteraani

Damirazin Viidakon Valtiatar
om. Eija Tuominen

Liljasta olisi niin paljon sanottavaa ettei tiedä mistä sen aloittaisi. 
Hän on yksi mun huippukoiristani, niin ulkomuotonsa kuin luon-
teensa puolesta.

Viime vuonna hän saavutti 

13.11.2021 PMV-21 Pohjoismaiden voittaja, 
  Tanska Herning 13.11.2021
13.11.2021 PMVV-21 Pohjoismaiden veteraanivoittaja, 
  Tanska Herning 13.11.2021
14.11.2021 DKVV-21 Tanskan veteraanivoittaja 2021 
  Herning 14.11.2021
14.11.2021 DKV-21 Tanskan Voittaja 2021 Herning 14.11.2021
3.7.2021 LTVV-21 Liettuan veteraanivoittaja 3.7.2021
8.8.2021 LVVV-21 Latvian Veteraanivoittaja 8.8.2021
11.9.2021 TLNVW-21 Tallinn Veteran Winner 2021
11.9.2021 TLNW-21 Tallinn Winner 2021
12.9.2021 EEV-21 Viron Voittaja 12.9.2021
12.9.2021 EEVV-21 Viron Veteraanivoittaja 12.9.2021

Mutta tämähän ei kerro ihan kaikkea totuutta, koska tittelit saa 
vain voittaja näyttelyistä. Liljan jälkeläisluokka oli BIS2 ja BIS3ja Pär-
nuun erkkarissa Lilja oli BIS3 veteraani ja kasvattaja luokka BIS2.

Toivottavasti tämäkin vuosi tuo uusia voittoja.
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Viime vuonna ensimmäistä kertaa kilpailin 
lähinnä valkoisilla kleinspitzeillä, ja olen tosi 
tyytyväinen heidän menestykseen, vaikkei 
ollut paljon kisojakaan.

 Toki mitteleitä myöskään unohta-
matta niin paljon on aktiivisia kasvatin 
omistajia,joten sydämmelliset kiitokset kai-
kille. Te olette tämän tehneet mahdolliseksi.

Muutamia huippuhetkiä mainitakseni vii-
me vuodelta Erikoisnäyttelyn BIS1 ja BIS1 
veteraani ja SSKY:n BIS1 Damirazin Aito 
Ammattilainen, ihan mahtavaa, samassa 
näyttelyssä BIS1 pentu Damirazin Älyttömän 
Upea. Voiko enään parempaa toivoa. Da-
mirazin Viidakon Valtiattaren jälkeläisluokat 
olivat BIS2 ja BIS3, nämä ovat aina hetkiä 
milloin on ilo ja onni olla kasvattaja.

Terveisin Onnellinen kasvattaja

Vuoden koira 2021, kasvattaja

Kennel Damirazin
om. Eija Tuominen
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Minustako somettaja… Ei ikinä… 
Tämä on Lyyli the prinsessan palve-
lijan sometarina

En koskaan ajatellut somettamista. 
Pidin sitä täysin turhana touhuna, 
kunnes kaikki muuttui, kun meille 

saapui Lyyli (Damirazin Tähtien Tuoma). 
Aluksi julkaisin vain kuvan ja jutun Facebook 
Mittelspitz Finland sivulla ja satunnaisesti 
Damirazin omilla sivustoilla, mutta monen 
kummallisen asian kautta, piti Lyylille pe-
rustaa myös oma ryhmäsivu Facebookiin 
nimellä Lyyli ja sekä luoda oma instagram 
tilikin nimellä lyyli_the_prinsessa (näistä 
sivujen luomisesta kerroinkin jo aikaisem-
missa jutuissani). 

Kuvia ja juttuja olen julkaissut nyt n. kaksi 
vuotta. Aluksi olisi kyllä kannattanut miettiä 
tarkemmin, sillä tuo jokapäiväinen julkaisu 
vaatii aina uuden kuvan ja siihen sopivan 
tekstin, siis joka päivä, oli sitten joulu, ju-
hannus, häät tai hautajaiset. Olen kuitenkin 
aivan täysin ”hurahtanut” tähän touhuun. 
En kyllä ole oikea ”somettajana”, mutta ki-
vaa aivojumppaa tämä on ollut. Tämä on 
hyvää vastapainoa oikealle työlle, joka on 
aivan toisenlaista, kuin näiden tarinoiden 
kirjoittaminen. Sinänsä kirjoittamisessa ei 
ole mitään ihan uutta, sillä jossain vaiheessa 

Eihän tästä taas tuu yhtään mitään . Joka ikisen laskun jälkeen jäät sinne tien tukoks 

hihitteleen 

T: Lyyli the prinsessa 

Tää on täysin sen Koronan syytä!

Ekaks oli kiihtymis- ja sit tuli se leviämisvaihe 

T: Lyyli the prinsessa 

Tällä tassukasteella  kastan sinut laumaani 

Tyyne pikku prinsessa, Damirazin Yötähden Ystävä, kuulut nyt Lyyli the prinsessan  laumaan.

tuli raapusteltua erääseen lehteen vuoden 
verran aforismeja, jotka kiinnostivat myös 
erästä radiotoimittajaa niin paljon, että tuli 
kutsu radiohaastatteluun. Oli jännä koke-
mus, niin kuin sekin, kun Aamulehdeltä 
tuli kutsu kirjoittamaan juttuja Tampereen 

teatterikesän näytöksistä. Aina olen ollut 
vähän heittäytyjä, mutta pitkäjänteisyy-
dessä on ollut toivomisen varaa. Nyt ol-
laan tilanteessa, että lopettaminen ei tule 
kysymykseenkään. Tämä on aivan upeaa 
touhua, joka vie kaiken ylimääräisen ajan. 
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Syysterveiset meidän laumalta! Vasemmalta oikealle. Tyyne PikkuPrinsessa , 

Lyyli the prinsessa , Iskä  ja bodyguard 

T: Lyyli the prinsessa 

-Lyyli. Tiiätkö, että tää kyttääminen on aikas tylsää, kun ketään ei oo liikkellä. Voiks odotellessa kysyä 

sulta yhden kysymyksen?

- No, kysy nyt, kun tässä ei oo kiirettä.

- Miten kolme pientä lintua syö nopeammin sangollisen kauroja, kuin kolme hevosta?

- Että pitikin suostua taas näihin sun arvausleikkeihin. 

- No, tiiäkkö?

- No, en tiiä?

- Kun linnut eivät syö hevosia 

- No just . 

T: Lyyli the Prinsessa  tuon kyselijän isosisko

-Lyyli. Tiiätkö, että tää kyttääminen on aikas tylsää, kun ketään ei oo liikkellä. Voiks odotellessa kysyä 

sulta yhden kysymyksen?

- No, kysy nyt, kun tässä ei oo kiirettä.

- Miten kolme pientä lintua syö nopeammin sangollisen kauroja, kuin kolme hevosta?

- Että pitikin suostua taas näihin sun arvausleikkeihin. 

- No, tiiäkkö?

- No, en tiiä?

- Kun linnut eivät syö hevosia 

- No just . 

T: Lyyli the Prinsessa  tuon kyselijän isosisko

Tästä joko tykkää tai ei. 
On aivan turha kuvitella, että kaikki tyk-

käisivät näistä prinsessa ja valtakunta julkai-
suista, mutta saamani viestien mukaan on 
paljon niitäkin, jotka jo aamusella odottavat 
innolla uutta kuvaa ja tarinaa. Ja juuri se 
saa jatkamaan eteenpäin. 

On ollut hauskaa huomata, että ihmiset 
ovat tunnistaneet Lyyli the prinsessan ja hä-
nen laumansa myös ”somen” ulkopuolella. 
Eräänäkin kertana iskä Touho oli tunnistettu 
koirapuistossa aivan yllättäen, kun oli kuullut 
nimen Touho! Tyttäreltämme oli yllättäen 
kysytty, että onko tuo Lyyli the prinsessan 
iskä? Myös veljeltäni kysyttiin, kun hän näyt-
ti ajokortin, niin häneltä yllättäen kysyttiin, 
että onko hänellä Lyyli the prinsessan ”se” 
palvelija. Viime juhannuksena Kustavin Loot-
holmassa laumamme tunnisti eräs mitteliä 
kuljettanut pariskunta. Oli kiva kuulla, kun 
he luettelivat kaikki meidän jäsenemme 
julkaisujen nimillä. Kivoja treffikutsuja on 
tullut, kun somen ihmeellisestä maailmasta 
lukijat ovat havainneet Prinsessan olevan 
paikkakunnalla. 

Kuitenkin suosittelen miettimään tark-
kaan, ennen kuin lähdet tekemään samaa. 
Äkkiseltään kuulostaa helpolta, eihän tähän 
tarvi, kuin kuvan per päivä, mutta yksi kuva 
ei riitä, sillä mikä tahansa kuva ei kelpaa 
julkaistavaksi. 10-15 kuvaa per tilanne tar-
koittaa n. 3500-5500 kuvaa vuodessa ja 
tänä on vasta alkusoittoa? Itse olen varmaa 
ottanut kuvia yli 10000–15000 kappaletta. 
Sitten on vielä se, että samaa kuvaa ei voi 
käyttää uudelleen. Samoin kuvan tekstit. 
Itsellä on tapana ottaa kuvia ja miettiä kuviin 
sopivat tekstit. Toisinpäin on aika hankala 
asiaa toteuttaa, kun kyseessä on kuitenkin 
koirat, joilla on ihan omat ”muuvit”.  

Aluksi kukaan ei tiedä sinusta mitään, 
mutta tämä touhu on kuin uuden yrityksen 
perustaminen, joka tarvitsee myös jatku-
vaa mainostamista, että ihmiset tietävät 

olemassaolostasi. Jokainen juttu tavoittaa 
aina jonkun ja pikkuhiljaa lukijakunta laa-
jenee. Voi myös käydä niinkin, että jutut 
lakkaavat kiinnostamasta. Onneksi vielä 
itsellä on niitä, jotka ovat prinsessa jutuista 
kiinnostuneet… Jos vielä haluat lähteä tähän 
samaan rumpaan, niin onneksi olkoon. Olet 
tehnyt hyvän valinnan.

On myös ehdotettu, että tekisin Lyyli 
the prinsessa jutuista lastenkirjan… Se on 
sitten ihan oma tarinansa, josta kerrotaan 
aikanaan, jos… 

Kirjoittaja: Jouni Leppämäki, se prinsesso-
jen Lyyli & Tyynen palvelija
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Mikä ihmeen koiratanssi? 1/4
Koiratanssi on luovaa tottelevaisuutta, jonka 
tavoitteena on ohjaajan ja koiran musiikin 
tahdissa suorittama ja siihen mukautettu 
oivaltava ohjelmakokonaisuus. Ohjelman tu-
lee huomioida koiran erityisominaisuudet ja 
ilmentää koirakon positiivista yhteistyötä.

Freestyle (FS) eli vapaaohjelma muodos-
tuu vapaavalintaisista liikkeistä, jotka yhdis-
tetään toisiinsa sujuvaksi kokonaisuudek-
si. Heelwork to Music (HTM) on monipuolista 
seuraamista musiikin tahdissa.

Koiratanssi on kiehtovan vapaamuo-
toinen ja monipuolinen koiraharrastuslaji, 
jossa koirankoulutustaitojen lisäksi koros-
tuvat erityisesti ohjaajan ja koiran välinen 
saumaton yhteistyö, luovuus sekä musiikin 
tulkitseminen.

Koiratanssissa koiralle opetetaan vapaa-
valintaisia liikkeitä tai seuraamisposititoita 
sekä niiden sujuvaa yhdistämistä toisiinsa 
erilaisin siirtymin. Tämän jälkeen ohjaaja 
laatii halutessaan kaikista opituista liikkeistä 
yhtenäisen ja sujuvan ohjelmakokonaisuu-
den, koreografian, joka esitetään valittua 

musiikkia tulkiten ja ilmentäen. Tavoitteena 
on, että koira, ohjaaja ja musiikki ovat kaikki 
harmonisessa sopusoinnussa keskenään. 
Koiratanssiohjelma ei ole koskaan pelkkä 
suoritus, se on myös esitys, ja siten sen tulisi 
aina olla myös miellyttävä katselukokemus 
yleisölle. Näin ollen on suotavaa, että myös 
ohjaaja omalta osaltaan esiintyy ja tulkit-
see musiikkia omalla liikkumisellaan, vaikka 
ohjelman pääosa onkin koiralla.

Lähde: tahtitassut.fi/koiratanssi
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Tässä olisi muutama temppu jon-
ka jokainen voi opettaa koiralleen. 
Temppuja voi käyttää ihan muuten 
vaan, yleiseen aktivointiin tai koi-
rantanssissa.

1. Pyydä koiraa menemään maahan. 
Jos koirasi ei vielä osaa maahan 
menoa, opeta se ensin.

2. Houkuttele koiraa laittamaan kuo-
nonsa alas, laittamalla herkkuja 
koiran tassujen väliin. Palkkaa 

aina kun koira edes vilkaisee alas tai hais-
telee maata.

3. Kun koira laittaa kuonon maahan 
edes hetkeksi, palkkaa reilusti her-
kuilla koiran eteen maahan. Näin 

koira oppii, että kannattaa laittaa kuono 
maahan, siitä saa herkkua. Voit keksiä tem-
pulle oman nimen esim. kuono, nokka yms.

Kuvissa esimerkkiä näyttämässä Dami-
razin Lumen Luoma "Touho".
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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

• Lehti 1/22 - Maaliskuu
 Aineisto 21.2. mennessä, LEHTI ILMESTYY 3/2021

• Lehti 2/22 - Kesäkuu
 Aineisto 22.5. mennessä LEHTI ILMESTYY 6/2021

• Lehti 3/22 - Syyskuu
 Aineisto 21.8. mennessä LEHTI ILMESTYY 9/2021

• Lehti 4/22 - Joulukuu
 Aineisto 27.11. mennessä LEHTI ILMESTYY 12/2021

Lehden ilmestymisaikataulu 
sekä aineistopäivät 2022:

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

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry
www.saksanpystykorvaharrastajat.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

Jouni Leppämäki

sapy.jasenlehti@gmail.com
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