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Puheenjohtajalta

Puheenjohtaja			
HEIMO ASIKAINEN		
Tavinlahdent. 264, 79700 Heinävesi
Tervehdys!
0500 276812
heimo.a@hotmail.fi
Varapuheenjohtaja
MARI LAUNIAINEN		
Mahlamäentie 54 C, 04310 Tuusula
041-519 5077
mari.launiainen@hotmail.fi
Jäsen/ Jäsensihteeri
TITTA AALTONEN
Sointulantie 13, 34600 Ruovesi
050 3707868
titta.a@hotmail.com
Jäsen
EVELIINA HOKKANEN
Pukkilankatu 14, 35700 Vilppula
050 3796873
eveliina.juhala@gmail.com
Jäsen			
SARI KANGASJÄRVI
Lahnajoentie 409, 35700 Vilppula
0400-883 128
sarikang@mostmaroons.com		
		
Jäsen
KATRIN HEMMILÄ
Heinämäentie 69, 15680 Lahti
040821 9988
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Keväinen aurinko on alkanut luoda lämmön säteitä ympäristöömme, herättäen luonnon
taas uuteen elämään, tuoden siellä liikkuville uusia haasteita. Koirat ovat sääntöjen mukaan pidettävä kytkettynä, ettei aiheuteta mitään haittaa pesintää aloittaneille luonnon
eläimille. Paljon aina huomautellaan koirien irrallaan olemisesta ja niiden aiheuttamasta
häiriöistä pesiville luonnon eläimille, vaan harvoin ajatellaan siitä kuinka paljon saavat
tuhoa aikaan supikoirat, mäyrät, villiminkit, ketut, ahmat, kanahaukat saalistaessaan
omaan elinehtoonsa niitä helppoja makupaloja. Varokaamme liikkuessamme niitä
sahaselkäisiä matelijoita, niiden napsautus aiheuttaa koiralle hyvin pitkän kipeän ja
vaatii usein hoito toimenpiteet tiputuksineen, särkylääkkeineen ja jälkitarkastuksineen.
Itselläni on omien koiriemme kanssa kolmesta pistostapauksesta kertynyt kokemusta,
kaksi kuonoon ja yksi takajalkaan.
Kevät kokous pidettiin ja siinä tehtiin päätelmät suoritetusta jäsenkyselystä, kiitos
siihen osallistuneille jäsenillemme, saimmekin juuri niitä vihjeitä mitä te kaipaatte
toimintaamme. Yhtenä tärkeimpänä asiana oli aluetoiminta ja sen kehittäminen, sekä
yhdistyksen lehti. Aluetoimintaan päätettiin kehittää tarvittavien kouluttajien pienillä
matka korvauksilla, muut kustannukset alue kustantaa itse johon on mahdollista anoa
tapahtumaa kohden hallitukselta aluetuki. Lehden ulkonäköä muokataan myös näyttävämmän näköiseksi.

Open Show 2017 pidetiin Lahdessa, tuomarina toimi Alexander Stewart. Halli oli erittäin siisti ja tapahtuma rullasi rutiinilla loppuun ilman mitään ongelmia. Kiitos Kennel
Jäsen				
Rhoswendalen Tuomisalon herrasväki, kun olitte tyhjentäneet palkintokaappianne
MAARIT TAKALA			
Sarkatie 4, 41310 Leppävesi
tuoden pystejä eteenpäin jaettavaksi, niille kyllä löytyy käyttöä tulevissa lapsi ja koira
050 590 2633		
kilpailuissa, näin saamme uusille innokkaille koiraihmisille ikimuistoinen tapahtuma
takala.maarit@kolumbus.fi
palkintopystin myötä.
Jäsen
KATRIINA TOIKKA
Vanha Vihdintie 450, 36600 Karkkila
040 595 8217
entice@kolumbus.fi
Jäsen
KATI TUOMISALO
Kunnaantie 22 F, 01370 Vantaa
050 3398501
rhoswendale@hotmail.fi
Varajäsen			
ANNA-RIITTA FORSS
Vierutie 3, 15560 Nastola
040 595 6529
ansku.forss@gmail.com
Varajäsen			
RIITTA RÄMÄ
Petäjäkaari 5, 47710 Jaala
040 5376 455
riitta.rama@gmail.com
Hallituksen ulkopuolelta

Tervetuloa 17.6 Mänttä-Vilppulaan Club Show tapahtumaan, tuomarina siellä toimii
Elizbeth Rose-Hay. Tehkäämme tästäkin päivästä ikimuistoinen auttaen järjestävää
ryhmää siistien omat jälkemme puhtaaksi eikä se pahaksi ole auttaa kavereitakaan, näin
toimien meidän maineemme säilyy hyvin toimivana joukkona tulevaisuuttakin ajatellen.
Olen varannut Keski-Savon Kanakoirakerhon toimintasuunnitelmaan 2 koulutuspäivää
Hoviniemen kartanon metsästysalueelle, halukkaat voi ottaa yhteyttä minuun, maksimissa mukaan 10 koiraa. Kouluttajaa ei ole vielä varattu, yhtenä kouluttajan voi toimia
kerhon puheenjohtaja Jorma Repo, hänellä on kokemus, kuinka punaista setteriä käytetään kanakoirametsästyksessä omistaessaan tällaisia koiria. Alueella järjestetään myös
seuraavat kokeet. 7.10 Kake, 18.10, 4.11, 18.11 Kaer/f. Vesinoutoharjoituksia 5 kertaa.
Lämmintä kesää toivottaa puheenjohtaja jäsenistölle, sekä kaikille lukijoillemme, vierellään tukijoukot REPE, AKI, PAX sekä vaimoni Lea.
					Heimo Asikainen
					puheenjohtaja

Sihteeri/ Rahastonhoitaja
TIINA HAVU
Hevosseläntie 30, 79140 Kotalahti
044-2942447
setterisihteeri@gmail.com
Pentuvälittäjä			
EVELIINA HOKKANEN
(yhteystiedot yllä)
Kunniapuheenjohtaja
JUHANI SALMENPOHJA
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Harrastajahaavi

ta syksyllä 2014 jouduimme tekemään vaikean päätöksen
ja saattelemaan Leevi n setterien taivaaseen.

Tervehdys kaikille setteriharrastajille!
Olen Minna Hietamäki Hyvinkäältä. Perheeseemme
kuuluu mieheni ja kolmen, nyt jo täysi-ikäisen lapsen,
joista vain enää nuorin asustelee kotona, lisäksi punainen
irlanninsetteri Oiva, viralliselta nimeltään Most Maroon´s
Up and Running.
Ensimmäinen setteri tuli perheeseemme vuonna 2003,
kun haimme Mäntästä lasten suureksi iloksi, Leevin,
Most Maroon`s Nino Rotan. Leevi vei sydämemme täysin, eikä arjesta Leevin tultua taloon puuttunut vauhtia
eikä vaarallisia tilanteita. Leevi oli äärimmäisen ulospäin
suuntautunut, kaikkien kaveri. Leevin kanssa harrastettiin
kaikkea mahdollista veneilystä näyttelyihin. Leevi oli suuri
persoona, joka rakasti esiintymistä ja jonka tempauksia
muistelemme huvittuneena vielä tänäkin päivänä.

Seuraavan talven teimme Leevistä luopumisesta aiheutunutta surutyötä. Itse taisin olla perheemme jäsenistä se,
joka eniten kaipasi uutta setteriä joukkoomme. Mitään
muuta rotua ei tarvinnut edes miettiä. Niinpä huomasin
eksyväni aina vaan useammin setterikasvattajien sivuille
etsimään mieleistä pentuetta, josta uuden perheenjäsenen
voisi saada hankittua. Kun sain selville, että Kangasjärven
Sarille oli tulossa pentue, joka emän puolelta oli vielä suoraan alenevassa polvessa samaa linjaa kuin Leevikin, ei
asiaa tarvinnut enää kauan miettiä. Tutun ihmisen kanssa
oli helppo asioida ja Sari tiesi heti, ilman pitkiä selityksiä,
millaista pentua olin hakemassa. Niinpä huhtikuussa 2015,
pitkän ja kuumeisen odottelun jälkeen, meille muutti uusi,
pieni punanuttu, Oiva.

Leevi aikuistui oikeastaan vasta viisivuotiaana, jolloin yhtäkkiä koira tuntui omaksuneen kaikki saamansa opit ja oli
siitä lähtien kuin ihmisen mieli tilanteessa kuin tilanteessa.
Leevi oli koko elämänsä uskomattoman terve, eikä eläinlääkärissä tarvinnut käydä ennen kymmentä ikävuotta kuin
kerran, jolloin jouduimme poistattamaan Leevin kirsusta
eräällä mökkireissulla sinne joutuneen Rapalan uistimen.
Onneksi tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Kymmenvuotiaana Leevillä diagnosoitiin erinäisten epämääräisten
oireiden jälkeen Cushingin tauti, joka hyvällä hoidolla ja
lääkityksellä saatiin pysymään aisoissa kaksi vuotta, juuri
niin kuin oma luottoeläinlääkärimme oli ennustanut. Lopul-

Jos Leevi oli taivaita syleilevä taiteilijapersoona, niin Oiva
osoittautui heti alussa erittäin harkitsevaksi, kuuliaiseksi
ja kiltiksi mamman pojaksi isolla M:llä. Nautin Oivan pikkupentuajasta täysin siemauksin. Oli ihanaa kasvattaa ja
opettaa uutta tulokasta ja yrittää tehdä asioita paremmin
kuin ihka ensimmäisen setterin kanssa. Ensimmäisenä
pentukesänä olimme Oivan kanssa paljon mökillä. Kävimme myös porukalla muiden Most Maroon´s U-pentujen
kanssa muutamassa pentunäyttelyssä. Joskus tuntui, että
ainakin Oivan esiintyminen oli pelkkää koikkelehtimista
kehässä, vaikka juuri liikkeestä pennut saivat useammalta
tuomarilta kiitosta. Kesän jälkeen ilmoittauduimme Oivan
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kanssa paikallisen kennelkerhon esiintymiskoulutukseen.
Oiva reipastui silmissä muiden koirien seurassa, oppi
nopeasti ja teki mielellään pyydettyjä asioita. Kuluneena
vuonna kävimme seitsemässä näyttelyssä ihan hyvällä
menestyksellä. Erityisen ilahtunut olin Oivan hyvästä
sijoituksesta Vuoden Nuori 2017 kisassa. Tästä on hyvä
jatkaa uuteen näyttelykauteen.
Viime kesänä teimme myös ensimmäisen yhteisen vaellusretken Riisitunturille. Oiva sai kunnian kantaa omat
ruokansa omassa repussaan, ja hyvinhän se sujui.
Nuoresta iästään huolimatta Oiva on ehtinyt jo isäksikin.
Tätä kirjoittaessani virolaisessa Nobletonin kennelissä
kasvaa hyvää vauhti pieniä Oivia ja Tessoja. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, miten tämä uusi sukupolvi
pärjää maailmassa.
Kiitos Sari, aivan mahtavasta koirasta, jonka kanssa mitä
tahansa harrastaessa, vain taivas on rajana!

Harrastajahaavi

Harrastuskaverinani on helmikuussa 2 vuotta täyttänyt
Merryview´s Irish Poetry, kutsumanimeltään Milla.
Lajivalikoimaamme kuuluu tällä hetkellä agility, rally-toko
ja toko. Viime vuonna tuli käytyä epävirallisissa kisoissa
ja tämän vuoden alussa korkkasimme kisauramme
virallisissa kisoissa agilityn ja rally-tokon osalta.

keksiä. Avoimessa luokassa kun rata suoritetaan
koira vapaana ja radalla voi tehtävänä olla houkutus
jossa on ihania herkkuja ja/tai mielenkiintoisia leluja.
Hieman mietityttää vielä tässä vaiheessa pysyykö
setterineitokainen minun mukanani vai lähteekö tutkimaan
houkutuksia. Vielä on onneksi aikaa harjoitella ennen
ensimmäisiä avoimen luokan kisoja.

Rally-tokossa Milla on jo ehtinyt suorittaa alokasluokan,
koulutustunnus RTK1 on saavutettu ja seuraavana on
vuorossa avoin luokka. Se onkin hieman jännittävää
nuoren setterin kanssa josta ei tiedä mitä hän saattaa

Avoimessa luokassa koiran pitää myös osata käyttää
takapäätään koska käännökset pitää tehdä paikallaan
ja koiran pitää silti pysyä ohjaajan vasemmalla puolella
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suorana, säilyttäen rintamasuuntansa
ohjaajan kanssa samana. Koirilla on usein
se ongelma, että ne kääntyvät liian vähän ja
jäävät vinoon ohjaajasta ulospäin. Innokkaana
nuorena tyttönä Milla takapäänkäytön kerran
opittuaan ja ymmärrettyään kääntyy usein
aivan liikaa, poikittain minun selkäni taakse.
Kun ensimmäistä kertaa kokeilin tehtävää
istu-90 asteen käännös vasemmalle-istu hän
jatkoi peruuttamista kokonaisen kierroksen
minun ympäri minun seisoessani paikoillani
ja istahti vasemmalle sivulleni. Jos joskus
kokeillaan koiratanssia tuossa olisi oiva temppu
siihen! Millan kanssa täytyy siis palkata niitä
käännöksiä joissa hän kääntyy hillitymmin.
Agilityssä olemme ehtineet kisata vasta pari
hyppyrataa kun puomin kontaktin opettelu
on vielä kesken. Nyt ulkokauden koittaessa
pääsemme vihdoinkin treenaamaan kunnolla.
Kevät on tänä vuonna tullut harmillisen
myöhään, kenttä ei ole päässyt kuivumaan
kun aina on tullut lisää lunta, räntää ja
sadetta. Ison ja pitkäaskelisen koiran kanssa
joutuu huolehtimaan, että koira ottaa myös
ylösmenokontaktin. Toivottavasti saamme
kontaktit kuntoon ja pääsemme kesällä
kisaamaan myös agilityradoille.
Tokoa olemme tähän mennessä treenanneet
vähiten. Alokasluokan liikkeet alkavat kuitenkin
pikkuhiljaa olla kasassa. Kisoihin tähtäämme syksyllä tai
ensi vuonna, katsotaan miten edistymme. Olen parin viiime
vuoden aikana kisannut tokossa cavalierini ja useamman
islanninlammaskoiran kanssa enkä ole erityisemmin
harjoitellut liikkeiden välisiä siirtymiä. Setterin kanssa olen
kuitenkin todennut, että on pakko harjoitella myös siirtymiä
jotta homma pysyy kasassa. Milla kun keskittyy ihailtavan
hyvin tekemiseen sen aikaa kun tehdään jotain, mutta heti
kun tulee vapautus tai pieni tauko lähdetään rallattelemaan
täyttää laukkaa ympäri kenttää. Ei ihan toivottua käytöstä
tokokokeessa. Treeneissä otan aina tauon aikana pannasta
kiinni tai syötän nameja, mutta kokeessa ei voi tehdä niin.
Milla on todella hauska harrastuskaveri. Samassa koirassa
yhdistyy hillitty ja hallittu, todella hyvin keskittyvä koira ja
toisaalta vallaton ja energinen riehuja. Energiataso vaihtuu
tarvittaessa nollasta sataan ja takaisin nollaan sekunnissa.
Paikallaan odottaessa Milla on täysin rauhallinen mutta
liikkeelle päästyään mennään täysillä. Alle vuoden ikäisenä
agilitykouluttajamme sanoi, että Millasta ei välttämättä tule
agilitykoiraa kun on tuollainen koheltaja, mutta nyt on jo
pitkään tullut pelkkiä kehuja. Olen positiivisesti yllättynyt,
että Milla on jo näin nuorena näin fiksu, olin valmistautunut
odottamaan pidempään setterin kypsymistä kisakuntoon.
Vaikka Milla onkin todella fiksu ja oppii uudet asiat nopeasti
yritän olla hosumatta liikaa ja annan hänen kehittyä omaan
tahtiinsa. Onkin hyvä, että harrastamme useampaa lajia
niin treeneihin tulee sopivasti vaihtelua. En myöskään ehdi
tehdä liikaa yhden koiran kanssa kun treenaan ja kisaan
kolmessa lajissa useamman koiran kanssa.

Muut koirani ovat pienempiä joten joitain asioita olen
joutunut opettelemaan uudestaan treenatessa isomman
koiran kanssa. Agilityä harrastan myös englanninsetterini
kanssa, mutta Molly ei irtoa läheskään yhtä hyvin kuin Milla
joten on ihan uusi kokemus ohjata nopeata ja irtoavaa isoa
koiraa. Menen välillä liian lähelle enkä jätä Millalle tarpeeksi
tilaa. Seuraaamisessa olen joutunut hakemaan uutta tapaa
pitää käsiäni jotta ne eivät kolauta Millaa päähän koko ajan.
Muiden kanssa käsivarret voivat roikkua suorana ja heilua
vapaasti askelten tahdissa. Millan kanssa niitä täytyy pitää
joko vähän koukussa vatsan edessä tai suorana mutta
antaa niiden heilua vain kehon taakse. Vielä en tiedä
kumpaan tapaan päädymme lopullisesti. Olen harrastanut
koirieni kanssa vasta muutaman vuoden, joten en ole
ehtinyt urautua aivan liikaa.
Meillä on siten hyvät oltavat, että asumme maalla
ja vieressä on omia peltoja ja metsää. Lenkitys on
helppoa ja energiaa saa purettua ja kuntoa kohotettua.
Pihalla riehuminen vastaa koirapuistossa käyntiä kun
koirakavereiden kanssa saa riehua täysillä. Uskon, että
leikkimisestä on ollut paljon hyötyä koordinaation ja
kehonkontrollin kehittymisessä. Leikkiessä tulee paljon
tiukkoja ja nopeita käännöksiä joita setteri ei vapaana
juostessaan kovin paljoa tee. Agilityssä Milla kääntyy
todella ketterästi ja tiukasti siivekkeiden ympäri. Ollaan
tultu kauas kömpelöstä pennusta joka kaatui aina
yrittäessään kääntyä juostessaan.
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Heidi Slogs, kuvat Antonia Guss

Kirjoita
Harrastajahaaviin!
Kiva kun olet liittynyt mukaan kaikenkirjavaan
joukkoomme! Meillä on jäsenlehti Irlanninsetterissä ollut alusta alkaen oma palstansa jäsenillemme ja heidän koirilleen. Siellä jäsenet ovat
saaneet kertoa omista touhuistaan koiriensa kanssa täysin
tyylivaapsti ja tietysti kuvien kera! Haluaisimme kuulla juuri sinun ja setterisi
elämästä, puuhista ja mahdollisista harrastuksista. Kirjoita siis Harrastajahaaviin ja
sujausta mukaan muutamia alkuperäiskoossaa olevia kuvia. Kirjoitustasi odottelee
toimitus osoitteessa takala.maarit@kolumbus.fi
Niin ja hei, tyyli on täysin vapaa eikä stressiä kannata ottaa - sinun ei tarvitse olla
Runeberg. Riittää, kun jaat kokemuksiasi ja yhteistä arkeanne meidän kanssamme.
Sisältö on muotoa tärkeämpää ja se tekee juuri sinusta ja koirastasi mielenkiintoisen.
Saammehan kuulla seuraavaksi juuri teistä?!

Otteita aiemmista
kirjoituksista

”Ystävänpäivä 2004 oli päivä joka
muutti elämäni täysin. Tuolloin
syntyi Jormakoille Frinan Q-pentue. Tätä päivää ennen olin ollut
yhteydessä Eijaan lukuisi kertoja. Eija ”tutustutti” minut Mäkelän
Katiin joka asui meitä ”lähellä”,
Kati oli myös ottamassa Q-pentua.
Pentujen ollessa luovutusikäisiä
treffasimme Katin kanssa Oulussa eräällä huoltsikalla, josta matka
jatkui samalla autolla kohti Jormakoita. Voitte kuvitella, ettei autossa
puhuttu muusta kuin punanutuista...”
”Menetin sydämeni punaisille Irlanninsettereille varsin vähän
aikaa sitten, vuonna 2013, kun sain tutustua Iitaan, joka muutti
avopuolisoni isän luokse. Tätä ennen minulla ei ollut rodusta
oikeastaan mitään tietoa, mutta äkkiä selvisi, että tällaisen koi7
ran minä itsekin joskus haluan. Iita on valloittava persoona,
joka on erityisen onnellinen nähdessään...”

Jäsenkyselyn tuloksia

Yhdistys järjesti jäsenkyselyn alkuvuodesta jäsenilleen.
Vastauksia ei valitettavasti tullut niin paljoa kuin toivoimme mutta niiden ääntä on nyt kuultu, jotka kyselyyn osallistuivat. Suuri kiitos siitä heille!

kaisesti sekä tarjoaa mainostilaa niin lehdessä kuin netti/
facebook-sivuilla, muu järjestelyvastuu (tilat, yhteydenpito kouluttajaan ja muut kustannukset) kuuluu alueen harrastajille. Alueella on tapahtumaan mahdollisuus anoa
aluetukea mikäli muita kustannuksia syntyy.

Vastaajista 36% oli ollut yhdistyksen jäsenenä alle viisi
vuotta. Se näkyi joissakin vastauksissa sillä toimintaan
toivottiin sellaisia elementtejä joita yhdistyksellä on ollut takavuosina mutta jotka ovat jääneet ajan saatossa
syystä tai toisesta pois.

Vapaamuotoisissa kommenteissa toivottiin lisäksi mm.
enemmän myyntituotteita, MH-luonnekuvauksia muuallekin kuin Keski-Suomeen sekä tapahtuma- ja tai leiriviikonloppuja. Leirit ovat takavuosina kuuluneetkin yhdistyksen toimintaan mutta niistä tullut palaute vs. työmäärä
eivät oikein kohdanneet ja ne jäivät tästä syystä ajan
saatossa pois. Oli tapahtuma mikä hyvänsä, se tehdään
aina talkootyönä ja jos vaatimukset yltävät pilviin katoaa
talkoolaisilta mielekkyys uhrata omaa aikaansa muiden
hyväksi. Nyt leiri on palannut ohjelmistoon teemalla rallytoko ja hivenen uusitulla formaatilla. Leiristä lisää toisaalla lehdessä.

Ylivoimaisesti tärkeimmäksi yhdistyksen toiminnassa jäsenistö koki lehden, 80% jäsenistöstä oli valinnut sen. Lisäksi aluetoiminta (48%) ja yhdistyksen näyttelyt (52%)
oli nimetty merkittäviksi.
Yhdistyksen toivottiin panostavan enemmän aluetoimintaan (72%) ja muihin kuin metsästyskoulutuksiin (64%) ja
näitä toiveita on nyt pyritty kuulemaan. Aluetoiminta on sikäli haasteellinen asia, että sen vetovastuu ei voi olla esimerkiksi yhdistyksen hallituksella vaan niillä tahoilla, jotka
kyseisellä alueella asuvat. Jotkut alueet ovat keskittyneet
tietyn kaupungin ympäristöön, osa laajemmalle alueelle.
Koko Suomea nykyinen aluetoiminta ei vielä kata mutta
siellä missä jäseniä asuu on toiminnan käynnistäminen
mahdollista. Alueilla, joissa jäseniä asuu harvakseen toiminnan luonne on tietysti erilaista verrattuna alueisiin, joissa
jäseniä on tiheässä. Tästä syystä alueiden, joilla toimintaa
ei vielä ole tai se on vähäistä kannattaakin ainakin osittain
harkita yhteistyötä lähimpänä toimivan alueen kanssa.

Lisäksi toivottiin mm. terveyskyselyitä useammin, yhdistyksen tulemista sosiaaliseen mediaan mukaan ja
vuoden rally-toko-koiran palkitsemista. Facebook-sivut
olivat työn alla jo kyselyntekovaiheessa, niistä päätettiin jo syksyllä. Mikäli et vielä ole niitä löytänyt käy
ihmeessä tekemässä haku ja tykkää sivuista! Vuoden
rally-toko-koira tullaan myös valitsemaan, siitä tarkemmin myöhemmin.
Kysymykseen kuinka moni olisi valmis talkootöihin yhdistyksen hyväksi vastasi varovainen 64% myöntävästi
kyllä mutta näistä vain seitsemän henkilöä jätti yhteystietonsa. Suuri kiitos siitä heille, teihin ollaan tarkemmin yhteydessä tuonnempana. Jos kuka kokee voivansa tulla
talkoisiin mukaan ole yhteydessä vaikkapa yhdistyksen
puheenjohtajaan, kaikki apu otetaan mielihyvin vastaan!

Yhdistys on halunnut tulla alueita vastaan ja tarjoaa
valmiita koulutus- ja kurssipaketteja alueiden lunastettavaksi. Yhdistys tarjoaa vetäjää kyseiseen päivään ja
maksaa hänelle kilometrikorvauksen sovitun taksan mu-
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Irlanninsetteri-lehti
Lehdessä tärkeimpiä luettuja aihealueita olivat koulutukseen liittyvät artikkelit (72%), Harrastajahaavit (56%) sekä
näyttelyihin ja MH:n liittyvät asiat (36% kumpikin).
Lehden yleisilme sai vastaajilta kiitosta, vähintään erittäin
hyväksi lehden luokitteli peräti 64% vastaajista ja niistäkin 32% antoi arvosanan kiitettävä. Artikkelivalikoimasta
vastaajista vähintään erittäin hyvän antoi 56%, näistä kiitettäviä 16%.
Lehdestä toivottiin joissakin vastauksissa kokonaan neliväristä tai nettiversiota. Nettiversio on toki tätä päivää
mutta toistaiseksi siihen ei katsottu haluttavan lähteä.
Toivon mukaan kokonaan nelivärinen julkaisu kuitenkin
miellyttää sekä niitä, jotka värillisyyttä toivoivat sekä nettiversiota toivoneita vastaajia. Lehteen toivottiin vinkkejä
trimmaamiseen ja esittämiseen kehässä sekä kasvattajaesittelyitä. Näitä kaikkia lehdessä onkin ollut vuosien
saatossa useampia mutta ilokseni voin kertoa, että myös
kasvattajaesittelyiden toista kierrosta harkittiin jo aiemmin
ja se on alkamassa nyt.

Metsästys
Metsästyksen osalta vastaajista 52% toivoi metsästyskoulutustapahtumia ja 44% artikkeleita aiheesta. Vapaassa
kentässä yksi vastaaja mainitsee olevansa kiinnostunut
kaikesta toiminnasta ja viikonlopuista, jotka on teemoitettu. Mikäli leiri tänä vuonna saa kannatusta riittävästi ensi
vuonna se toteutetaan uudestaan toisella teemalla. Toivon mukaan tällä tavoin vastaamme muidenkin kuin tämän yhden vastaajan toiveisiin.
Osa vastaajista ei kokenut metsästystä ”heidän jutukseen” mutta vastaajista 80% oli kiinnostuneita jakamaan
omia metsästyskokemuksiaan esimerkiksi lehdessä.
Kirjoittakaapa rohkeasti omista kokemuksistanne! Myös
metsästyksen osalta muutama jätti yhteystietonsa, myös
teihin ollaan yhteydessä tuonnempana.

Lehden tekoon tavalla tai toisella ilmoittautui huimat 72%
vastaajista mutta heidän yhteystietojaan kaivattaisiin.
Edellisessä lehdessä huhuiltiin toimitusavustajia ja uusia
toimittajia eikä yhtään vastausta saatu. Laittakaapa Maaritille sähköpostia ketkä voisitte olla apuna lehden teossa,
teitä todella tarvitaan!
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Open Show 2017

Huhtikuun alussa Lahdessa kilpailtiin tämänvuotinen Open Show. Lahtelaiset talkoolaiset tekivät näyttelyn toteutumiseksi
suuren työn yhdistyksen eteen, lämmin kiitos siitä teille! Näyttelypaikaksi saimme erityisen upeat puitteet, sillä
käytössämme oli yksi alustaltaan parhaimmista koiraharrastushalleista. Hallin käyttöön saaminen edellytti tarkkojen
sääntöjen noudattamista ja sen setteriväki tekikin, hienoa! Näyttelyn jälkeen hallin omistaja toivotti setterit koska tahansa
uudelleen tervetulleeksi. Näyttelyn sponsorina oli tuttuun tapaan Royal Canin.
Näyttelyn tuomarina toimi Alexander Stewart. Päivän kaunein koira oli punavalkoinen irlanninsetteri Redwhitesilk
Gunpowder jolle tuomari toi mukanaan upean kristallipalkinnon. Punaisten paras oli Most Maroon`s Up Town Girl.
Pentujen BIS oli Punainen irlanninsetteri Redword I Have A Dream ja veteraaneissa järjestäydyttiin punavalkoisen
irlanninsetterin Redwhitesilk Dynamite’n marssiessa etunenässä. Punainen irlanninsetteri Entice Girl Has A Riddle
tuli toiseksi. Kasvattajissa mentiin punaisten tahtiin kennel Enticen voittaessa kilpailun. Redwhitesilk-kasvatit tulivat
toiseksi. Jälkeläisryhmissä mentiin niin ikään punaisten tahtiin kun Most Maroon`s Quet Secret jälkeläisineen sijoitettiin
ykköspaikalle. Courtdown Dancing Queen jälkeläisineen olivat toisia.
Yhdistys investoi ennen näyttelyä lisävaloihin jotka hivenen helpottivat valokuvausta valokuvauspaikalla. Valitettavasti
aivan kaikki koirat eivät valokuvaukseen ennakkoilmoittelusta huolimatta saapuneet mutta julkaisemme nyt kuvat kaikista
niistä sijoittuneusta joista meillä kuvat on taltioituna. Yhdistyksen facebook-sivuilla on nähtävissä myös video BIS-finaalista.
PUNAINEN IRLANNINSETTERI
Urokset
PEN 7-9kk
Redword I Have A Dream 1KP ROPpentu BIS-pentu
Redword Super Trouper 2KP
Nartut
PEN 7-9kk
Redword Angeleyes 1KP VSP-pentu
Original Undisclosed Desires 2
Urokset
NUO 15-24kk
Fansett You Will Love Me 1KP
Redword Midsummer Marigold 2
AVO
Entice Kaptain Sparrow 1KP PU2
Most Maroon`s Up And Running 2 KP PU3
Fansett Wind Of Chance 3
Applegrove Huckleberry Finn 4

SERT
Redword The Rollright Stones 1KP
PU1 VSP
Copper`s The Magic Flute 2KP PU4
Redword Paddington On Top 3KP
Redword This Is Legend 4
Karhturahan Sweet Home Alabama 5
Cleversett Little Drummer Boy 6
VET
Fansett On The Rocks 1KP PU5 VSP-vet
Redword Absolute Power 2
Nartut
JUN 9-15kk
Jet Star`s Pretty Bit Lady Pop 1KP PN4
Entice O`Dear 2KP
Raistar To The Moon And Back 3
AVO
Most Maroon`s Up Town Girl 1KP
PN1 ROP BIS2
Fansett Daydreams In Paris 2KP PN5
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Entice Little Witch 3KP
Most Maroon`s Uma Thurman 4
Entice Krystal Icing 5
SERT
Forfarian You Sexy Thing 1KP PN3
Redword The Merry Maidens 2KP
VET
Entice Girl has A Riddle 1KP PN2 ROPvet BIS2
Most Maroon`s Quet Secret 2KP
KASV
Entice 1KP ROP-kasv BIS1
Most Maroon`s 2
Kennel Redword 3
JÄLK
Most Maroon`s Quet Secret 1KP ROPjälk BIS1
Copper`s The Magic Flute 2

PUNAVALKOINEN IRLANNINSETTERI
Urokset
JUN 9kk-15kk
Rhoswendale Distant Thunder 1KP
NUO 15kk-24kk
Redwhitesilk Hurricane 1KP PU3
AVO
Rhoswendale Cilantro Chap 1KP PU5
SERT
Redwhitesilk Gunpowder 1KP PU1
ROP BIS1
Killary`s Color Me Grand For
Redwhitesilk 2KP PU4
VET
Redwhitesilk Dynamite 1KP PU2 ROPvet BIS1
Nartut
JUN 9-15kk

Rhoswendale Dressed For Success 1KP PN5
NUO 15-24kk
Redwhite silk Highland Queen 2KP PN2
Redwhitesilk Highland Mist 2KP PN4
NOV
Rhoswendale Dixieland Delight 1KP
SERT
Rhoswendale Cardamom Lady 1KP PN3
VET
Courtdown Dancing Queen 1KP PN1
VSP VSP-vet
KASV
Redwhitesilk 1KP ROP BIS2
Rhoswendale 2
JÄLK
Courtdown Dancing Queen 1KP ROP BIS2
Killary`s Color Me Grand for
Redwhitesilk 2

Urokset pentuluokka
Redword I Have A Dream 1 KP ROP-pentu BIS1-pentu

Urokset pentuluokka
Redword Super Trouper 2 KP

Nartut pentuluokka
Redword Angeleyes 1 KP VSP-pentu

Nartut pentuluokka
Original Undisclosed Desires 2

Urokset nuorten luokka
Fansett You Will Love Me 1 KP

Urokset avoin luokka
Entice Kaptain Sparrow 1 KP PU2
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Urokset avoin luokka
Most Maroon`s Up And Running 2KP PU3

Urokset avoin luokka
Fansett Wind Of Chance 3

Urokset sertiluokka
Redword The Rollright Stones 1KP PU1 VSP

Urokset sertiluokka
Copper`s The Magic Flute 2KP PU4

Urokset sertiluokka
Redword Paddington On Top 3KP

Urokset sertiluokka
Redword This Is Legend 4

Urokset veteraaniluokka
Fansett On The Rocks 1KP PU5 VSP-vet

Urokset veteraaniluokka
Redword Absolute Power 2
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Nartut junioriluokka
Jet Star’s Pretty Bit Lady Pop 1 KP PN4

Nartut junioriluokka
Entice O`Dear 2KP

Nartut avoinluokka
Most Maroon`s Up Town Girl 1KP PN1 ROP BIS2

Nartut avoinluokka
Fansett Daydreams In Paris 2KP PN5

Nartut avoinluokka
Entice Little Witch 3KP

Nartut avoinluokka
Most Maroon`s Uma Thurman 4

Nartut avoinluokka
Entice Krystal Icing 5

Nartut sertiluokka
Forfarian You Sexy Thing 1KP PN3
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Nartut sertiluokka
Redword The Merry Maidens 2KP

Nartut veteraaniluokka
Entice Girl Has A Riddle KP PN2 ROP-vet BIS2

Nartut veteraaniluokka
Most Maroon`s Quet Secret 2KP

Kasvattajaluokka
Kennel Entice 1KP ROP-kasv BIS1

Kasvattajaluokka
Kennel Most Maroon`s 2

Kasvattajaluokka
Kennel Redword 3

Urokset junioriluokka
Rhoswendale Distant Thunder 1KP

Urokset nuorten luokka
Redwhitesilk Hurricane 1KP PU3
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Urokset avoin luokka
Rhoswendale Cilantro Chap 1KP PU5

Urokset sertiluokka
Redwhitesilk Gunpowder 1KP PU1 ROP BIS1

Urokset sertiluokka
Killary`s Color Me Grand For Redwhitesilk 2KP PU4

Urokset veteraaniluokka
Redwhitesilk Dynamite 1KP PU2 ROP-vet BIS1-vet

Nartut junioriluokka
Rhoswendale Dressed For Success 1KP PN5

Nartut nuorten luokka
Redwhite silk Highland Queen 1KP PN2

Nartut nuortenl uokka
Redwhitesilk Highland Mist 2KP PN4

Nartut noviisiluokka
Rhoswendale Dixieland Delight 1KP
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Nartut sertiluokka
Rhoswendale Cardamom Lady 1KP PN3

Nartut veteraaniluokka
Courtdown Dancing Queen 1KP PN1 VSP VSP-vet

Kasvattajaluokka
Kennel Redwhitesilk 1KP ROP BIS2

Kasvattajaluokka
Kennel Rhoswendale 2

Jälkeläisluokka
Courtdown Dancing Queen 1KP ROP BIS2

Jälkeläisluokka
Killary`s Color Me Grand for Redwhitesilk 2
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Kasvattajaesittelyssä
Minna Viertola, kennel Fansett

Minnan ensimmäinen irlanninsetteripentue syntyi kahdeksantoista vuotta sitten lainanartulle Frinan Jocelyn.
Minna kuitenkin sanoo, että varsinainen kasvatustyö alkoi
vasta pari vuotta myöhemmin, vuonna 2001.		
-Fannyn, Frinan Keep The Faith’n hankin aikoinaan
toiveenani aloittaa kasvatustyö, Minna muistelee kasvatustyön alkuvaiheitaan. - Halusin ehdottomasti Tactic’s
Magic Memoryn tyttären tähän tarkoitukseen. Maggie oli
mielestäni kaunis periyttäjänarttu. Onni oli myötä ja Fannysta tuli jalostuskelpoinen ja kennelini kantanarttu.

With Love «Elisa»
ja Princess Of Paris
«Adele», Minna luettelee. -Onhan näitä
ja kaikki niin rakkaita
perheenjäseniä!

Fannyn ensimmäinen B-pentue Frinan Loyal Friendistä
muodostui suureksi menestykseksi sekä terveytensä
että ulkomuotonsa puolesta ja on Minnan mukaan edelleen yksi hänen parhaimpia pentueitaan.			
-Ja siitä innostus kasvatukseen vain nousi, Minna hymyilee.
Kennelnimen tausta ovat hyvin samanlaiset kuin monella
muullakin kasvatajalla.					
-Kennelnimeeni halusin jotain muistoksi kantanartustani
Fannysta eli Fan tulee siitä ja loppuosa sett tulee settereistä, Minna selvittää. - Setterit kun ovat minulle se ainoa
oikea rotu.
Minnalla on kotona tällä hetkellä kahdeksan setteriä jotka
kaikki ovat omia kasvatteja. 				
-Vanhin Keep It Up «Netta» on 11 v., Netan tytär Nina Ricci «Ninni» 8 v., Ocean Breeze «Charlotta» 8 v., Queen Of
Paris «Bettina» 7 v., Royal Red «Pikkupoika» 6 v. Unique
Pearl «Helmi» 4 v. sekä Bettinan 2 v. tyttäret From Paris

Myös Minna on turvautunut sijoituskoiriin ja sijoituksessa on tulevaisuutta
varten Fansett Wow
Wow, Who’s That
Girl, Daydreams In
Paris, Xmas Present, You Are My
Sunshine ja Zelda.

Irlanninsetteri-lehden Kasvattajaesittelyistä on jo 16
vuotta aikaa. Tänä aikana
moni nk. vanha jäsenkasvattaja on vetäytynyt rodun parista ja koko joukko uusia on
tullut kuvaan mukaan. Haastattelusarjan uudelleenkäynnistämistä oli pohdittu jo tovi
ja kun toive esittelyistä nousi
jäsenkyselyissäkin pintaan
niin nyt se sitten alkaa. Tällä
kertaa sarjan aloittaa Minna
Viertola, kennel Fansett.

Terveys ennen kaikkea
Terveys on Minnalle aina ykkössijalla yhdistelmää valitessa. 							
-Ilman sitä ei ole tulevaisuutta, mutta on myös tärkeää,
että uros ja narttu täydentävät rakenteellisesti toisiaan ja
edustavat tyyppiä, josta pidän, muotoilee Minna yhdistelmänsä valintaperusteita.
Hän tutkii sukuja paljon ja käyn läpi uroksen vanhempien
lisäksi myös sen pentuesisarukset ja aiemmat pentueet
niin terveystietojen kuin ulkomuodonkin osalta. Minnalle
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on aina plussaa, jos uros ei ole pentueensa ainut tähti
vaan pentue on tasainen. 				
-Itse olen etuosa- ja lantiofriikki, Minna hymähtää. - Näitä
asioita tuijotan koirissa eniten, vaikka tietenkin myös
kokonaisuus ratkaisee. Myös hyvä luusto ja sopiva koko
ovat minulle tärkeitä.
Titteleillä ei ole Minnalle mitään merkitystä. Itse koira on
se tärkein, aivan sama onko kyseessä kotikoira vai näyttelytähti kunhan se vain tyypiltään ja luonteeltaan miellyttää. 							
-Tavoitteenani on kasvattaa hyvän luuston, etuosan,
lantion ja liikkeet omaavia settereitä hienolla luonteella,
kauniilla päällä ja turkilla varustettuna terveessä paketissa.
Helppoa! Minna nauraa.
Suosikkisettereitä
Pyysimme Minnaa kertomaan koirista jotka miellyttävät
häntä. 							
-Tyypiltään eniten minua miellyttävät Dubliner-koirat (esim.
Georgio Armani ja Vindruvan) Ruotsissa ja Contario Odekoirat (esim. Winconta ja Capella) Venäjällä. Yleisesti ottaen englantilainen linja on lähellä sydäntäni. Suomessa on
myös kivoja koiria ja koska en voi mainita suosikkikoiriani
kaikilta kasvattajilta niin poimin tähän kaksi eli isän ja
pojan: Frinan Wishmaster ja Most Maroon’s Up and Running, jotka tyypiltään ja kooltaan ovat kovasti mieleeni.
Omista kasvateistaan Minnalle on näiden 18 vuoden
aikana kertynyt monen monta suosikkia, joten hän ei
mitenkään pysty mainitsemaan kaikkia.			
-Mainitsen vain muutamia nimiä. Aloitetaan vanhemmasta
nuorempaan eli ensimmäisenä haluan mainita nartun
Vuoden nuori 2002 Be My Pride (Frinan Loyal Friend x
Frinan Keep The Faith), elämäni koira, jolla on valtavan
suuri merkitys kasvatustyössäni. Stellan edustama narttulinja on minulle henki ja elämä. Stellan jälkeläiset Vuoden
pentu 2005 Golden Promise ja Golden Hope Queenstone
Golden Glenistä sekä C.I. E BY & LV MVA LTV-10 BALTV-10 Jet Set Lady ja Jewel Of Paris Queenstone The
Jee Jee Manista ovat kovasti mieleeni.

Faith (Copper’s Blomster Prinsen x Fansett Keep It Up),
LT JV-10 Vilnius Cup JV-10 On The Rocks ja Ocean Breeze (Asoftwind of the Golden Vale x Fansett Jet Set Lady),
Quick Power, Vuoden nuori & Vuoden näyttelynarttu 2011
Queen of Paris (Copper›s Bubble Power x F. Jewel Of
Paris) ja sen tyttäret LV & BY MVA BY GR MVA LV JMVA
Vuoden pentu 2015 & Vuoden nuori 2016 Daydreams In
Paris, From Paris With Love ja Princess of Paris (Brilliant
Bronze Gilroy Of Galway x F. Queen Of Paris), Rose
Garden ja Royal Red (Copper’s Bubble Power x F. Nadine),  RU JMVA RU & RKF MVA Secret Contario Ode
(F. Golden Promise x F. Nina Ricci), HeJW-13 PMJV-13
JV-13 V-13 Unique Mist ja Unique Jewel (Dubliner Mac
Cloud x F. Quality Jewel), vahvistusta vaille C.I.E Wow
Wow ja Who’s That Girl (Houston Of The Trav›Lin Star x
F. Rose Garden).
Tätä nuoremmat pentueet ovatkin vielä kesken kehityksen,
joten Minna seuraa niiden kehitystä suurella mielenkiinnolla. 	
-Kasvattejani on kiitettävästi käytetty monenlaiseen
harrastamiseen näyttelyiden lisäksi ja kasvattejani onkin
palkittu mm. Vuoden käyttö-, toko- ja agilitykoirina ja onpa
joukossa yksi tottelevaisuusvaliokin.
Minnan on vaikea nimetä kaikkein onnistuneinta kasvattiaan koska niitä suosikkeja on tässä 18 vuoden aikana
kertynyt niin monia. On vaikeaa nostaa yhtä ylitse muiden.
-Haluan kuitenkin mainita nartun Jet Set Lady. hänessä
vain oli jotain todella taikamaista. Jokainen kasvatti, on se
koti-, näyttely- tai muu harrastuskoira, on minulle kuitenkin
yhtä rakas ja jokainen terve ja omistajalleen mieluinen
kasvatti on onnistunut.
Rodun pulmat tänä päivänä

Minna jatkaa listaansa.			
		
-Muita suosikkejani tyypiltään ovat veljekset Illusion In
Red ja PMVV-13 Inspiration (Dubliner Tiger Woods x F.
Esmeralda), C.I.E EE & LT VMVA LT & EE VV-16 Miss
Beauty (Redword Diamonds R’Blue x F. Forget Me Not),
siskokset PMJV-09 Nadine, JV-09 Nina Ricci ja C.I.E EE
& LV & LT & BALT & RU & BY & UA MVA RKFV New
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Rakenteen suhteen Minna on eniten huolissani puutteellisista etuosista niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
-Paljon näkee kapeita ja tyhjiä eturintoja sekä suoria etukulmauksia. Hyvät etuosat alkavat olemaan todella harvinaista herkkua, Minna murehtii. -Etuosat on helppo
menettää, mutta todella vaikea saada takaisin. Siksi niistä
on yritettävä pitää kynsin ja hampain kiinni, jos niitä on
suotu.
Jotakin hyvääkin on kuitenkin onnistuttu rodussa Minnan
mielestä jalostuksella saamaan.				
-Lantiot ovat mielestäni parantuneet vuosien saatossa.
Hienoja koiria löytyy ihan ympäri maailmaa yllättävistäkin
maista eli taso yleisesti ottaen on noussut viimeisten 20
vuoden aikana.

Haasteet

Minnan mielestä yksi iso ongelma rodussa on geenipoolin
kaventuminen niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Samoja
sukuja löytyy jo ihan kaikkialta. Hän arvelee tämän tuovan
varmasti tulevaisuudessa ongelmia.

Minnalle haasteellisinta kasvatustyössä on sopivien
urosten löytäminen. Minnalle se tuottaa todellakin
harmaita hiuksia ja unettomia öitä. Välillä tilanne
tuntuu ihan mahdottomalta. 				
-Tarvitsisimme paljon eri sukuisia tuonteja Suomeen,
Minna huokaa. -Todella tärkeää on nähdä koirat livenä. Pelkistä kuvista on vaikea nähdä koko totuutta.
Tämä on tullut monta kertaa todettua ja urosvalinnat
ovat muuttuneet sen jälkeen kun koiran on nähnyt
livenä.

-Pevisa, joka sulki Suomessa C-lonkkaiset pois jalostuksesta, on osaltaan edesauttanut sitä, että käytetään
ahkerasti sukuja, joista on mahdollista saada hyvää lonkkaa eikä uskalleta ottaa riskejä uuden suvun saamiseen,
Minna napauttaa. - C-lonkkien harkittu käyttö laajentaisi
valtavasti jalostuspohjaa, mutta siihen ei tällä pevisalla
ole mahdollisuutta eli nyt jalostetaan lonkkia. Uskoisin että
monet koiran elämää C-lonkkia enemmän haittaavat ongelmat kuten allergiat, epilepsia ym. tulevat lisääntymään,
koska geenipohja kapenee.

-Esimerkiksi eturinnan tyhjyys jää monesti rintakarvojen
alle piiloon eikä tätä näe kuvista vaan asia selviää vain
kopeloimalla, Minna jatkaa. -Myös liikkeet on tärkeää
nähdä, se kertoo koiran rakenteesta paljon. Onneksi nykymaailmassa netin kautta on helppo saada paljon tietoja,
kuvia ja videoita. Tämä on helpottanut jalostusvalintoja
valtavasti. Toista se oli 20 vuotta sitten, kun elettiin lehtikuvien ja puhelimen varassa.

Sairauksiin ylipäätään on Minnan mielestä totta kai
suhtauduttava vakavasti. Päätökset tehdään sen tiedon
nojalla, joka on käytettävissä, mutta jalostuksessa mikään
ei ole niin varmaa kuin epävarmaa.
-Jokaisen yhdistelmän onnistumisen näkee vasta jälkikäteen ja aina voi tulla yllätyksiä, vaikka olisi kuinka
tarkkaan tutkinut kaikki tiedot ja tehnyt parhaansa, Minna
korostaa. -Onnea tarvitaan myös aina. Ei auta kuin toivoa
parasta. En koskaan tee yhdistelmiä, joista en olisi valmis
jättämään pentua itselle.

Mitään hirmuisia yllätyksiä Minna ei ole kasvatustyössäni
kohdannut. 						
-Ihaninta on ollut saada liuta samanhenkisiä ystäviä
niin kasvattien omistajista kuin muistakin kasvattajista
sekä koti- että ulkomailta! On hyödyllistä omata hyviä ja
luotettavia ulkomaisia kasvattajaystäviä, jotka tietävät
eri maiden koirista enemmän kuin itse ja ovat nähneet
niitä livenä. Sitä kautta saan arvokasta tietoa jalostustyöhöni.

Vieteistä
Minnan mukaan metsästysviettiä löytyy kyllä myös näistä
ns. näyttelylinjaisistakin. Osalla sitä on enemmän ja osalla
vähemmän ja koulutuksella on myös osansa. 		
-Vietit eivät kuitenkaan mielestäni ole kadonneet mihinkään,
sanoo Minna. -Niin omia koiriani kuin kasvattejanikin on
käytetty harrastusmetsästykseen ja osa on hyvinkin toimivia.

Kysymykseen saavutuksista Minnalla on esittää vastakysymys. 					
-Voiko kasvattaja koskaan sanoa
saavuttaneensa
kaiken, mitä haluaa? Tuskinpa.
Olen tyytyväinen kasvatteihini.
Olen vuosien varrella päässyt siihen tyyppiin johon
halusinkin, mutta
aina löytyy jotain
parannettavaa ja
sehän tästä kasvatustyöstä tekeekin
mielenkiintoisen.

Linjaerottelusta Minnalla on selkeä näkemys.		
-Jokaisessa niin metsästys-, jenkki- kuin englantilaislinjaissakin on varmasti omat hyvät ja huonot puolensa, mutta
kyllähän nämä linjat eroavat melkoisesti toisistaan. Etenkin metsästys- ja näyttelylinjaiset ovat ulkonäöllisesti hirmu
kaukana toisistaan, Minna toteaa.
Näyttelyharrastuksesta
Minnalle näyttelyt ovat mukava harrastus, jossa tapaa
omia kasvatteja, ystäviä, muita kasvattajia ja heidän
kasvattejaan. Minnasta on aina mielenkiintoista nähdä,
mitä mistäkin yhdistelmästä on tullut ja näyttelyt ovat
siihen hyvä tilaisuus.
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Heidi Slögs

Rally-tokoa setterin kanssa
Kerron tässä jutussa yleisesti rally-tokosta sekä myös
hieman setterin kanssa harrastaessa huomioon
otettavista asioista. En esittele sääntöjä kattavasti, asiasta
kiinnostuneet löytävät lisää tietoa rally-tokoyhdistyksen
sivuilta rally-toko.fi. Nettisivuilta löytyvät kyltit (myös
tulostettavassa muodossa) ja kylttiselosteet, kisaratoja,
kilpailuohje sekä kilpailusäännöt.
Rally-tokoyhdistyksen etusivulla lajista kerrotaan
seuraavasti: Rally-tokon ajatuksena on olla hauskaa
aktivointia jota voivat harrastaa kaikenikäiset ja
kaikenkokoiset koirat ja ihmiset. Tärkeintä radalla ja
treeneissä on iloinen kontakti, liikkeet suoritetaan hymyssä
suin hännät heiluen.
Setterin kanssa harrastaessa voi todeta, että lajin tavoite
täyttyy! Välillä on naurussa pitelemistä kun yli-innokas
setteri keksii lennokkaita ja näyttäviä tapoja suorittaa
tehtävät. Setterin elämänilo näkyy tekemisessä mikä on
vain hyvä juttu. Uskon, että setterin kanssa harrastavat
ihmiset eivät ole liian tiukkapipoisia vaan osaavat
suhtautua tekemiseen tarpeeksi rennosti. On täysin
mahdollista treenata tavoitteellisesti ja silti pitää hauskaa.
Rally-tokossa suoritetaan rata jossa on erilaisia tehtäviä
peräkkäin. Alokasluokassa on 10-15 tehtävää eli kylttiä
lähdön ja maalin lisäksi. Näistä korkeintaan viisi saa
olla pysäyttäviä, eli sellaisia joissa pysähdytään kyltin
luona ja tehdään esimerkiksi istuminen tai maahanmeno.
Alokasluokan tehtäviä ovat erilaiset käännökset,
eteentuleminen ja siitä paluu sivulle, askeltehtävät
(ohjaaja ottaa 1-2-3 askelta eteen- tai taaksepäin),
temponvaihdokset, istuminen, maahanmeno sekä koiran
kiertäminen koiran odottaessa paikallaan. Lisäksi löytyy
pujottelu ja spiraali. Rallyssa on neljä luokkaa, alokas-,
avoin-, voittaja ja mestariluokka. Radan pituus kasvaa
siirryttäessä korkeampiin luokkiin, niin että mestariluokan
radalla on 18-20 kylttiä.
Tehtävät suoritetaan enintään 50 cm päässä kyltistä
45 astetta kyltistä takaviistoon vasemmalle. Suuntaa
muuttavat tehtävät suoritetaan kyltin edessä. Käytännössä
siis käännökset suoritetaan kyltin edessä. 360 asteen
käännökset suoritetaan kuitenkin kyltistä viistosti
vasemmalle koska ne eivät muuta suuntaa. Moni mene
turhan lähelle kylttejä joten kannattaa heti alusta lähtien
opetella jäämään tarpeeksi kauas kyltistä. Tavoitteeksi
voi ottaa, että jää tuon maksimimärän eli 50 cm päähän
kyltistä. Säännöissä lukee että koirakon on käytävä
suoritusalueella, joten riittää, että koira tai ohjaaja käy
suoritusalueella.
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Tehtävästä riippuu kumpi käy lähempänä kylttiä, koira vai
ohjaaja. Mikäli ohjaaja menee liian lähelle kylttiä koira
toimii luonteensa mukaisesti ja joko kiertää koko kyltin
koska kokee että ei mahdu kyltin ja ohjaajan välistä tai
sitten tukkii itsensä ohjaajan ja kyltin väliin ja saattaa
samalla potkaista kylttiä takajaloillaan.

Koiran tullessa eteen istumaan saa ottaa apuaskeleen
taaksepäin jotta koiran on helpompi tulla suoraan eteen.
Maahanmenossa saa kumartua ja näyttää ihan maahan
asti mitä koiralta haluaa. Selkä pitää kuitenkin saada
suoraksi ennen liikkeelle lähtemistä, eli koiran pitää
malttaa odottaa maassa kun ohjaaja suoristaa selkänsä.
Ylemmissä luokissa kumartelua ei enää saa käyttää tai
menettää pisteitä.

Maksimipisteet kaikissa luokissa on 100 pistettä.
70 pistettä tai yli antaa hyväksytyn tuloksen. Jos
pisteitä saa vähemmän tulos on hylätty. Kolmella
hyväksytyllä tuloksella saa koulutustunnuksen ja siirtyy
seuraavaan luokkaan. Alokasluokassa koulutustunnus
on RTK1, avoimessa RTK2 jne. Koulutustunnuksesta
saa mitalin. Mikäli haaveilee valioitumisesta on saatava
95 pistettä tai enemmän kolme kertaa mestariluokassa.
Eli mestariluokasta saa koulutustunuksen RTK4 kolmella
hyväksytyllä suorituksella, 70 pistettä tai enemmän, mutta
valioitumiseen tarvitaan korkeammat pisteet.

Rataantutustuminen kestää 15 minuuttia ja tehdään oman
luokan alkaessa. Yleensä tuomari ensin kertaa sääntöjä
jonka jälkeen rata kuljetaan läpi yhdessä tuomarin
kanssa. Tämän jälkeen rataan saa tutustua itsenäisesti.
Rataantutustumisen aikana kannattaa kysyä jos jokin on
vielä epäselvää. Myöhemmin kun on oma suoritusvuorosi
tuomari ei enää saa vastata kysymyksiin tai auttaa muulla
tavoin. Käytä aika hyvin ja kulje rata läpi useamman kerran
miettien tarkasti oma liikkumisesi ja käskyt. Kannattaa
pitää virtuaalikoira mukana ja kävellä tarkasti niin kuten
tulet tekemään oikean koiran kanssa jotta osaat jättää
koiralle tarpeeksi tilaa kun suoritat radan koiran kanssa.

Kylttien väleissä koira seuraa ohjaajan sivulla ja myös
seuraaminen arvostellaan. Alokas- ja avoimessa luokassa
koira seuraa ohjaajan vasemmalla puolella, voittajassa
ja mestarissa koira voi seurata myös ohjaajan oikealla
puolella. Rallyssa arvostellaan jokainen kyltti erikseen ja
seuraaminen kuuluu aina seuraavan kyltin arvosteluun,
eli heti kun olet suorittanut yhden tehtävän ja lähdet kohti
seuraavaa kylttiä sen kyltin arvostelu alkaa. Rallyssa
seuraamisen ei tarvitse olla niin tarkkaa kuin tokossa ja
varsinkin alemmissa luokissa voi pärjätä jollain mennääntyyppisellä käskyllä jossa koira vain tulee mukana. Jos
koira käy yli 50 cm päässä ohjaajasta joko sivusuunnassa,
edistää tai jätättää niin siitä tulee virhe. Vaikka koiran ei
sääntöjen mukaan tarvitse olla niin tarkasti sivulla niin
tehtävien suorittaminen vaikeutuu huomattavasti jos koira
ei ole oikeassa kohdassa sivulla. Varsinkin ylemmissä
luokissa on vaikeata pärjätä mikäli koira ei seuraa hyvin.
Edistävän koiran kanssa on vaikeata kääntyä vasemmalle
ja jätättävän koiran kanssa on vaikeata tehdä joitain
tehtäviä osittain siksi, että ei kunnolla näe missä koira on
ja mitä se tekee. Suosittelen treenatessa palkkaamaan
myös seuraamisesta ja vaihtelevasti liikkeelle lähtiessä,
kesken seuraamisen ja seuraavalle tehtävälle tullessa.
Koulutan rally-tokoa omassa seurassani ja todella usein
näkee, että varsinkin uudemmat ohjaajat palkkaavat
lähes yksinomaan tehtävistä ja jättävät seuraamiset
palkkaamatta. Sitten ihmetellään kun koira ei tule hyvin
mukana. Koiralla on motivaatio tehdä sitä mistä tulee
palkkaa joten pitää muistaa palkata vaihtelevasti eri
asioista vaihtelevalla tiheydellä.

Kun on oma suoritusvuorosi menet kehään ja asettaudut
lähtökytille koira istuen vasemmalla puolella. Tuomari
kysyy ensin oletko valmis ja tarkistettuasi, että koira on
oikeassa asennossa vasemmalla sivulla ja mielellään
vielä kontaktissa nyökkäät, heilautat kättä tai sanot
valmis. Tämän jälkeen tuomari antaa lähtöluvan jonka
on kertonut rataantutustumisessa. Yleensä lähtölupa on
ole hyvä, saatte aloittaa, voitte mennä tai vastaava. On
tärkeätä muistaa odottaa lähtölupa, jos lähtee liian aikaisin
tulee hylätyksi.
Rally-tokossa on yhden, kolmen ja kymmenen pisteen
virheitä. Eli hyväksytyn suorituksen saa vaikka tekee
pari isoa virhettä tai useamman pienen virheen. Joskus
kannattaa taktikoida ja tehdä pieni virhe välttääkseen
ison virheen. Esimerkkinä jos koira on noussut avoimeen
luokkaan eikä osaa tehdä liikkeestä maahan-kylttiä ilman
että ohjaaja kumartuu ja näyttää kädellä maahan niin
kannattaa ottaa kumartamisesta 1 virhepiste ja tällä välttää
10 pisteen menetys siitä, että koira ei mene maahan
ollenkaan. Yhden pisteen virheitä voi saada esimerkiksi
siitä, että suorittaa tehtävän hieman väärässä kohdassa
tai hieman epätarkasti, koira hyppii tai koskee kuonolla
ohjaajaan, koira koskee kylttiin, kylttitelineeseen tai
kartioon radan aikana. Yhden pisteen virheen voi myös
saada puutteellisesta yhteistyöstä, esimerkiksi jos koira
ei ole ihan mukana ja jää paikoilleen kun ohjaaja lähtee
liikkeelle. Maan tai kylttien nuuskimisesta tulee myös 1
pisteen menetys. Alokasluokassa taluttimen kiristymisestä
tulee yksi virhepiste. Jos koira on yli 45 astetta mutta alle
90 astetta vino menettää yhden pisteen, esimerkiksi jos
koira istuu vinosti sivulla tai edessä.

Rally-toko on siitä mielenkiintoinen laji, että vaikka se
tietyissä asioissa on suurpiirteistä ja erilaiset avut ovat
sallittuja niin toisissa asioissa säännöt ovat todella
tarkkoja ja tiukkoja. Moni tokoa harrastava on pettynyt
kun on ajatellut voivansa mennä kisaamaan rallyssa
lähes ilman kokemusta ja lajia tuntematta. Jotta ei tulisi
turhia virheitä ja pettymyksiä säännöt kannattaa opetella
ennen kisaamaan lähtemistä. Rallyssa saa puhua koiralle
niin paljon kun haluaa ja lajissa kehotetaankin kehumaan
koiraa. Käsimerkit ovat sallittuja myös ylemmissä luokissa
ja alokasluokassa saa antaa selkeitä vartaloapuja.

Kolmen pisteen virheitä voi ylemmissä luokissa saada
kumartamalla liikaa tai hidastamalla sellaisten kylttien
kohdalla jossa se on kielletty. Haukkumisesta voi saada joko
vähennyksen kokonaisvaikutelmasta tai kolmen pisteen
vähennyksen siltä kyltiltä jossa koira haukkuu. Mikäli koira
kaataa kylttitelineen tai kartion tulee 3 pisteen virhe.
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Kymmenne pisteen virheet tulevat useimmiten
väärin suoritetusta tehtävästä. Koira ehtii
esimerkiksi tehdä ylimääräisen asennon
tai väärän asennon, koira menee maahan
istumisen kautta, koira kääntyy ohjaajaa vasten
(rintamasuuntavirhe, koira on yli 90 astetta vino),
ohjaaja ottaa väärän määrän tai liian lyhyitä
askeleita tai ohjaaja lukee kyltin väärin ja suorittaa
väärän tehtävän. Avoimesta luokasta eteenpäin
radalla voi olla hyppy, riman tiputtamisesta
menettää 10 pistettä. Jos ohjaaja koskee koiraan
tai ratatarvikkeisiin siitä menettää 10 pistettä.
Radan aikana saa tarvittaessa uusia tehtävän
kaksi kertaa, joko saman tehtävän kaksi kertaa
tai kaksi eri tehtävää kerran per tehtävä. Jos uusii
kolmannen kerran tulee hylätyksi. Uusittaessa
sanotaan kuuluvalla äänellä uusin, tuomarin
täytyy kuulla että olette uusimassa. Kun olette
sanoneet uusin palaatte takaisin edellisen kyltin
suoritusalueelle ja otatte siitä uuden lähestymisen
uusittavalle kyltille. Uusimisesta menee 3 pistettä,
eli kannattaa uusia vain sellaisia asioita joista tulee
10 pisteen virhe. Onkin etua jos on sen verran
rutiinia tekemisessä ja osaa säännöt niin hyvin,
että ehtii rataa tehdessään miettiä kuinka suuri
virhe on, kannattaako uusia vai ei. Kaikille koirille
uusiminen ei sovi, joku voi käydä liian kuumana
tai tulla epävarmaksi. Hitaampi, vaikeammin
motivoitava koira voi turhautua kun palataan
radalla takaisin ja motivaatio tekemiseen voi olla
huonompi loppuradalla. Radan suorittaminen
kestää pidempään kun uusii. Jos tietää, että
uusiminen ei sovi omalle koiralle niin voi taktikoida
ja jättää uusimatta vaikka tietää tehneensä virheen.
Jos koira ei osaa jotain kylttiä kovin hyvin sen
suorittamista voi kokeilla mutta jättää uusimatta ja
vain jatkaa matkaa jos yritys ei onnistu.
Rallyssa on se kiva puoli, että tehtäviä on niin
paljon etteivät kaikki kyltit ole joka radalla. Eli
vaikka joidenkin tehtävien opetus on vielä kesken
niin hyvällä tuurilla ne eivät ole kisaradalla.
Toisaalta on myös varaa epäonnistua jossain
kohdassa jos loppurata menee hyvin joten yksi
koiralle vaikea kyltti ei kaada suoritusta. Tärkeätä
on pysähtyä tekemään jotain vaikka koira ei
tiettyä kylttiä osaa. Kun kyltillä pysähtyy vaikkapa
lukemaan kytin siitä tulee 10 tvä (väärin suoritettu
tehtävä), jos kyltin ohi vain kävelee tuloksena
on hylkäys. Pidän rallyssa siitä, että luokkaa
vaihtaessa kylttejä tulee lisää mutta alempien
luokkien kyltit pysyvät mukana. Eli kaikesta
opitusta on hyötyä koko harrastusuran ajan.
Rally-tokossa saa olla tarkkana joidenkin asioiden
kanssa jotta ei tule hylätyksi. Koiralla pitää olla oikeat
varusteet, eli panta tai valjaat mutta ei molemmat.
Pannan on oltava kiinteä tai kytketty niin ettei se
voi kiristyä. Pannassa ei saa olla ketjua. Mielestäni
rallyssa on helpompaa toimia hieman lyhyemmän
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taluttimen kanssa, itse käytän metrin mittaisia joita muutenkin
käytän koska olen yleensä liikkeellä monen koiran kanssa ja
pidemmät vain sotkeutuvat toisiinsa. Alokasluokka on ainut
luokka jossa rata suoritetaan koira kytkettynä. Taluttimen
tulisi olla löysällä mutta jännittäessään moni kerää remmiä
käteensä ja remmi kiristyy. Pitkän remmin kanssa ei aina
hahmota kuinka kireällä se on. Lyhyemmän remmin kanssa
on helppo huolehtia, että pitää kiinni vain lenkistä ja remmi on
sopivan mittainen. Muissa luokissa koira tuodaan ja viedään
kehästä kytkettynä ja remmi laitetaan taskuun tai olkapäiden
ympäri radan suorituksen ajaksi. Jos remmi laitetaan taskuun
siitä ei saa jäädä yhtään näkyviin, muuten seuraa hylkäys.

kokonaisesta radasta nami koiran kuonossa kiinni ja
rutkasti virheitä tehden niin oppimisen kannalta se
ei ole kovin fiksu tapa toimia. Ennen kylttien mukaan
ottamista liikkeet kannattaa harjoitella osissa, kun osat
ovat hallussa ne yhdistetään. Tämän jälkeen tehtävän
suorittaminen harjoitellaan yhdellä kyltillä jotta ohjaaja
oppii ajoittamaan tekemisensä oikea-aikaisesti oikeassa
kohdassa. Sitten voi tehdä lyhyitä pätkiä jossa on esim.
3-5 kylttiä. Kun nämä sujuvat voi välillä tehdä pidempiä
ratoja. Itse käytän aika usein treeneissä muutaman kyltin
pätkiä koska ohjaajat tarvitsevat rutiinia tekemiseen
kylttien kanssa. Kun peräkkäin on vain muutama kyltti
on helpompi muistaa mitä piti tehdä missäkin ja saadaan
onnistuneita suorituksia. Kokemattomilla koirilla on myös
rajallinen keskittymiskyky joten kestävyyttä voi harjoitella
lyhyemmillä pätkillä.

Voittajassa ja mestarissa radan jälkeen tehdään vielä
käytösruutu. Käytösruutu suoritetaan kytkettynä.
Käytösruutu on tavallinen kylttiteline joka on vähän sivussa
radasta ja siellä ollaan samaan aikaan kun toinen koira
suorittaa rataa. Voittajassa koira istuu tai makaa ohjaajan
vasemmalla sivulla tai edessä 2 minuuttia. Mestarissa
koira istuu, makaa tai seisoo 3 minuuttia ohjaajan
vasemmalla tai oikealla puolella tai edessä. 		

Kun on opeteltu uusia asioita niitä on myös hyvä aluksi
tehdä lyhyemmissä pätkissä ja jos onnistuvat siinä ne voi
ottaa osaksi pidempää kokonaisuutta. On ihan eri asia
saada tehtävä onnistumaan kun sen saa suorittaa vapaasti
ja käskyn voi antaa kun tuntuu hyvältä ja koiralla on hyvä
kontakti ohjaajaan. Kyltin kanssa tehdessä tehtävä pitää
saada onnistumaan juuri tietyssä kohdassa, jos koira
vaikka vilkaisee juuri silloin poispäin on vaikeampaa
onnistua. Onneksi olkoon niille joilla on koira joka pitää
kontaktin täydellisesti koko radan ajan. Muiden kannattaa
valmistella koira tulevaan tehtävään sanomalla koiran
nimi, seuraamiskäsky tai huomiosana, mikäli sellainen on
käytössä, askeleen verran ennen kylttiä jotta koira tietää,
että kohta tapahtuu jotain.

Rally-tokon hyviä puolia on, että useimpia tehtäviä
on helppo harjoitella myös sisällä pienessä tilassa.
Täydellistä sadessäällä ja talvella kun ei aina huvita olla
pitkään ulkona. Kun opettelette uusia kylttejä jaa ne osiin
ja harjoittele yhtä osaa kerralla. Esimerkiksi erikseen
eteen istuminen ja siitä sivulle tuleminen. Vasta kun koira
osaa molemmat osat yhdistät ne. Kouluttaessani olen
huomannut suuria eroja ihmisten kylttienlukutaidossa. Osa
hahmottaa heti ja muistaa mitä kyltin kohdalla tehdään
kun se on kerran tai pari selitetty kunnolla. Toiset kysyvät
vielä vuoden päästä mitä siinä piti tehdä. Ihmiset oppivat
eri tavoin ja kuvan hahmottaminen voi olla vaikeata.
Kaikki kuitenkin oppivat. Muista harjoitella ensin ilman
koiraa, vasta kun itse tiedät mitä olet tekemässä ota koira
mukaan. On reilumpaa koiraa kohtaan pyytää asioita
koiralta vasta kun tiedät mitä haluat sen tekevän!

Treenatessa laatu on määrää tärkeämpää, oikea-aikaisella
palkitsemisella pääsee nopeasti eteenpäin. Setteri on
kiva harrastuskaveri ja into pitää pyrkiä säilyttämään. On
parempi treenata vähän ja usein eikä liikaa kerralla. Eli ei
liikaa toistoja kerralla. Tehkää erilaisia asioita jotta treenit
pysyvät vaihtelevina. Ole innostava, kehun pitää kuulostaa
kehulta eikä normaalilta puheelta. Mitä typerämmin ja
lapsellisemmin kehtaat käyttäytyä sen hauskempi olet
koirasi mielestä! Mukavia treenihetkiä ja toivottavasti
näemme jatkossa monta setteriä rally-tokon parissa!

Monet tykkäävät tehdä kokonaisia ratoja vaikka heidän
tai koiransa taidot eivät vielä riitä kokonaisen radan
suorittamiseen. Vaikka ehkä onkin hauskaa suoriutua
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Irlanninsetterileiri
19.-20.8.2017 		
Laukaa
Teemana rally-toko ja 		
setterimäinen yhdessäolo
Yleisön pyynnöstä irkkuleiri on tehnyt paluun! Leirit otettiin uudelleen ohjelmaan ja tämänvuotinen
teema on rally-toko sekä tietysti samanhenkisten
setteri-ihmisten kanssa yhdessäolo. Vaikka leirillä
onkin koulutuksellinen teema, se ei tarkoita, että
koulutus olisi vain kilpailuihin tähtääville tai jo lajia
harrastaneille. Leirille voi tulla, vaikka ei tietäisi lajista mitään tai vaikka haluaisi vain tutustua lajiin
mitä se oikein on.
Leiriläiset jaetaan kahteen treeniryhmään kokemuksen mukaan mutta toisenkin ryhmän treenejä
saa ja voi seurata ja ottaa oppia niistä. Molempina
päivinä on molemmilla ryhmillä kaksi treenituntia,
aamupäivällä ja iltapäivällä ja niiden väliin mahtuu
annos teoriaa ja keskustelua lajista. Kouluttajana
leirillä toimii Katja Jokiniemi, koirakoulu Hau About. Lauantai-iltana
tehdään yhteinen kävelyretki laavulle ja paistellaan siellä yhdistyksen
tarjoamat makkarat ja vietetään aikaa yhdessä. Leiriläisillä on myös
vielä mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön toiveita esittämällä.
Leiri toteutetaan päiväleirinä joten kukin leiriläinen vastaa itse omasta
majoituksestaan. Majoitusvarauksia kohtuullisen matkan päästä voi tehdä
Hotelli Vuolake vuolake.fi						
Kylpylähotelli Peurunka peurunka.fi
Myös ruokailuistaan leiriläiset vastaavat itse mutta toki ruokailupaikka valitaan yhdessä makutoiveiden mukaan.
Yhdistys tukee jäseniään leirin kustannuksissa mutta leirin koulutuksista peritään leirimaksu, joka on jäseniltä 20 euroa osallistuva koira,
ei jäsenet 35 euroa. Ilmoittautumiset 20.7. mennessä (maksu). Etusija on siihen asti yhdistyksen jäsenillä ja sen jälkeen osallistua voivat
myös muut/ muiden rotujen edustajat.
Ilmoittautuminen 20.7. mennessä takala.maarit@kolumbus.fi

Tervetuloa leirille!

Lahden alueen
trimmaus- ja
valokuvauspäivä
Huhtikuun lopussa Lahden
alueen setteriväki vuokrasi
kennelpiirin hallin käyttöönsä
ja järjesti alueen harrastajille
yhdistetyn trimmauskoulutus- ja
valokuvauspäivän. Päivä oli alun
alkaen suunniteltu vain trimmausta varten mutta kun järjestelyistä
vastaava Katrin Hemmilä oli
yhteydessä yhdistykseen ja valokuvauksen mahdollisuus samalle
kertaa selvisi, päätettiin molemmat hoitaa samalla kertaa.
Yhdistyksen koulutus- ja kurssitarjonnassa on näiden lisäksi
muutakin mielenkiintoista tarjontaa ja mm. MH-luonnekuvaus- ja
koirahierontaluento ovat lahtelaisille luvassa vielä tämän kevään
aikana. Alueen harrastajien oma
aktiivisuus on ollut avainasemassa – valmista toimintaa on yhdistyksen puolesta tarjolla kunhan
vain alueen oma väki sopii ajan,
paikan ja kutsuu väen koolle.
Trimmauksessa keskityttiin perusasioihin kädestä pitäen. Tutkittiin erilaisia trimmausvälineitä
ja niiden käyttötapoja, katseltiin
havaintokuvia eri tavoin rakentuneista koirista ja niiden turkeista.
Kunkin koiran kohdalla päädyttiin
yksilöllisiin ratkaisuihin ja jokainen sai harjoitella oman koiran
kanssa miten trimmata ja mistä.
Trimmauksen tyylisuunnat otettiin
huomioon ja kukin sai valita itselleen mieleisen tavan mm. korvien
siistimiseen. Alkujännityksen ja
arastelun jälkeen siistiä jälkeä
tuli! Trimmaamiseen saa rohkeutta vain tekemällä ja oman koiran
siistimisniksit omaksuu nopeasti.
Tarja Romo-Nyrhinen osallistui
trimmauskoulutukseen Aidasetterinsä kanssa ja koki koulutuksen hyvänä.

25

- Sain rohkeutta siistiä myöhemminkin Aidan karvoja.
Koulutus oli todella hyvä ja hyvänä pidin myös sitä,
että käytiin yhdessä lävitse asioita ja asia kerrallaan.
Todella ison ruusukimpun arvoiset kiitokset.
Myös Anna-Riitta Forss oli päivään tyytyväinen.
- Monia hyviä vinkkejä jäi ”takataskuun”, kuvat mukava plussa! Suosittelen lämpimästi muillekin alueille.
Todella hyvin oli huomioitu omistajan/koiran kasvattajan toiveita trimmaamiseen liittyen, erityisesti tunteita herättävät korvakarvat.
Outi Kivinen oli tullut tapahtumaan ensimmäisen setterinsä kanssa.
- Päivä oli oppia tosi tarpeeseen ja mukavasti ja ystävällisesti opastettuna. Meillä on perheessä ensimmäinen setteri ja ilman näitä oppeja oltaisiin pulassa.
Trimmauksen jälkeen keskityttiin koirien valokuvaukseen. Kukin koira on oma persoonansa ja kuvat olivat
sen mukaisia. Kuvauksessa mielenkiintoisinta onkin
saada vangituksi koiran oma persoona yhteen kuvaan. Ihmisillä on kuvista usein oma näkemyksensä
mitä halutaan ja miltä koiran olisi tarkoitus näyttää.
Eri asia sitten on, miten koira kuvaukseen suhtautuu
ja mikä on sen mielipide asiasta.
Koirissakin on selkeät poseeraajat ja sitten ne EVVKtyypit, jotka selvästi vaivaantuvat kameran edessä
olostaan. Moni ulkopuolinen katsoja näkee kuvista
usein vain sievän lopputuloksen mutta mitä niiden
saaminen pitääkään sisällään… Makupaloja avustajan kädestä, piiloon tai poispäin käveleviä omistajia,
tavaroiden heittelyä, lattialla kierimistä ja huitomista,
läähättävän suun sulkemista suuhun puhaltamalla
jne. Lahden settereien kuvaus ei poikennut tästä ja
hauskaa oli ainakin ihmisillä. Voisi sanoa, että yhden koiran kuvaamiseen tarvittiin vähintään kolme
ihmistä! Myös koirien hölmistyneet ilmeet olivat jo
sinällään näkemisen arvoiset. Jos kuvauksen aikana tapahtuvat asiat taltioitaisiin kokonaisuudessaan
vaikkapa videolle kertoisivat ne välillä hyvin humorististakin tarinaa! Hauskuutta ei kuvauksesta puuttunut
tälläkään kertaa, siitä pitivät nelijalkaiset ystävämme
huolen.
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MH-luonnekuvaus – mitä se on?
MH-luonnekuvauksen ABC. Mitä siellä tehdään,
mitä tarvitsee osata vai tarvitseeko osata mitään?
Onko se koe tai kilpailu? Mitä hyötyä minulle on
osallistumisesta? Miksi osallistuisin? Voiko tulla vain
katselemaan? Kuule lyhyt esittely-osuus, näe videokoostein irlanninsettereiden suorituksia aiemmista
kuvauksista ja kysele mikä mieltäsi askarruttaa!

Koiran ruokinta-luento
Mitä minun pitäisi tietää koiran ruokinnasta? Miten
tulkita koiranruokasäkkien etikettejä? Millainen on
hyvä ruoka? Ruokinnan lajit, mikä niistä on meille
sopivin? Mitä tekisin, kun koirallani…?

Koirahieronta-luento (1pv)
Koiran kotihieronnan lyhytkurssi. Teoriaa ja käytännönharjoituksia oman koiran kanssa.

Koiran
perustrimmauskurssi (1pv)
Irlanninsetterin englantilaisen tavan mukaiseen
perustrimmaamisen tähtäävä päivä, jossa harjoitellaan kädestä pitäen oman koiran trimmaamista omilla välineillä. Tutustutaan myös erilaisiin välineisiin ja koirakohtaisiin ratkaisuihin
27 trimmaamisessa.

Koiran esittämiskurssi (1 pv)
Tarpeen mukaan joko koiran esittämisen alkeiskurssi vasta-alkajille tai koirakohtaista
hiomista esittämisessä perusasiat osaaville
esittäjille. Mahdollisuus videointiin ja valokuvakseen oppimisen apuvälineenä.

Valokuvauspäivä
Päivä suunnitellaan ja toteutetaan
tarpeiden mukaan sisälle tai ulos.
Valokuvauksen tilaaja vastaa tarvittavien sisätilojen hankinnasta.
Kuvaaja määrittelee kuvaoikeudet
haluamallaan tavalla.

Mitäh?! Missä? Milloin? Mitä maksaa?
Yhdistys on kuullut kentältä tulleita toiveita ja tarjoaa alueille muutamia valmiita paketteja aluetoiminna piristämiseksi. Kaikkiin tapahtumiin yhdistys etsii kouluttajan ja maksaa kouluttajan kohtuulliset
matkakulut etukäteen sovittavan taksan mukaan. Tilat tapahtumalle etsii koulutuksen tilannut alue.
Muista mahdollisista kuluista vastaa kyseinen alue mutta alue voi niin halutessaan anoa yhdistykseltä aluetukea kulujen kattamiseksi. Tapahtumiin ovat tervetulleita myös ei jäsenet ja eri rotuisten
koirien harrastajat mutta niiden osalta alue voi määritellä tarvittaessa korkeamman osallistumismaksun.
Alueilla, joilla ei vielä ole varsinaista aluetoimintaa on myös mahdollisuus saada näitä valmiita paketteja käyttöönsä jos alueella on eds muutama jäsenharrastaja. Tapahtumat järjestetään tuolloin
niin, että niiden markkinointiin panostetaan huolella ja tapahtumaa tarjotaan myös lähialueiden setteriharrastajille.
Koulutukset tulee varata hyvissä ajoin. Ota yhteyttä, kerro millaista toimitaa toivotte ja saatte tarkemmat toimintaohjeet sekä tarvittavien yhteyshenkilöiden tiedot. Alue varaa kouluttajan itse, sopii
ajankohdan kouluttajan kanssa ja ilmoittaa tapahtumasta välittömästi yhteyshenkilölle.

Yhteyshenkilö Tiina Havu setterisihteeri@gmail.com
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Katja Jokiniemi

Miellyttävä hihnakäytös
Ihana ilma, aurinko paistaa ja linnut visertää. Orava hyppää
puusta toiseen. Kuljet hymyillen koska sinulla on rauhallinen ja iloinen mieli. Koirasi ravaa kauniisti lähelläsi ja mietit
miten paljon rakastatkaan sitä. Moikkaat naapuria rennosti
kun hän pyöräilee oman koiransa kanssa ohi. Nappaat
puhelimellasi kuvan koirastasi ja päivität sen someen saatesanoin #ihanapäivä #ihanalenkki #ihanakoira. Kuinka
monella hihnalenkit sujuu näin? Jos sujuu niin aivan mahtavaa! Jos ei, niin et ole ongelmasi kanssa yksin. Yllättävän
moni kärsii samoista haasteista kuin sinäkin koirasi kanssa.
Joskus se on huomaamattomampaa ja joskus ongelmat
näkyvät ja kuuluvat ikävänkin kauas. Joskus katsot saman
paikkakunnan kauniisti hihnassa kulkevaa koiraa ja toivot
että omasikin osaisi. Hyvin todennäköistä kuitenkin on että
tuo toinen koirakaan ei ole ollut seppä syntyessään.

ovat yleensä hyvin tietoisia siitä mitä ympärillä tapahtuu
ja millä mielialalla ihminen tai muuta lauman jäsenet ovat
mukana. Jos siis lenkitys on tuntuu pakkopullalta ja ärsyttää jo valmiiksi, ei edellytykset onnistumisellekaan ole
kovin hyvät. Vaikka kuinka väännät hymyä kasvoille, koira
haistaa uskomattomalla nenällään todellisen tunnetilasi
pinnan alta. Olet varmasti kuullut tai lukenut minkälaisiin
suorituksiin koiran kirsu pystyy? Jos et, suosittelen ottamaan selvää. Se haistaa nimittäin mm. juuri hetki sitten
näyttelykehässä olleen koiran mielialan vaikkei ole kulkenut
edes koiran ohi ja näin ollen saattaa jo valmiiksi jännittää
tuomaria. Koiran hajumaailma on liian uskomaton edes
kunnolla ymmärrettäväksi eikä siitä tiedetä vielä läheskään
kaikkea. Koirien hajumaailmasta kirjoitan ehkä joskus ihan
oman artikkelinsa koti- ja harrastuskoiran vinkkelistä.

Kerron tässä artikkelissa yleisimmistä ongelmista hihnakäytöksessä sekä yleisimmistä ratkaisuista niihin.

On siis tärkeää että luotat itseesi kun lähdet koiran kanssa
ulos. Välillä se on haastavaa, varsinkin jos koirasi on kovin
reaktioherkkä ja taustalla on ikäviä kokemuksia. Uskon että
kun otat ulkoilun kuitenkin harjoittelun kannalta, saatat saada
hyviä tuloksia sekä itsevarmuutta teille molemmille. Varaa
siis lenkille mukaan mukavat varusteet, superhyviä herkkuja
koiralle (miksei itsellesikin jos se tuo hyvänolontunnetta) ja
normaalia enemmän aikaa. Voit myös napata koiralle kivan
lelun jos se tykkää leikkiä.

“Remmirähjä”
Hihnassa räyhäämiseen voi olla muutamakin eri syy, joista
yleisin on koiran jännitystila. Jostain syystä koiraa jännittää
ja se purkaa jännityksensä haukkumisena ja hihnassa tempomisena. Pitkään jatkuessaan koira saattaa kasvaa tähän
käytökseen sisään ja lopputuloksena on tapauskollinen
räyhääminen ilman varsinaista pelkoa. Useimmiten räyhääminen alkaa joko herkässä pentuiässä (uudet asiat jännittää
ja ne opitaan saamaan haukkumalla kauemmas) tai trauman
seurauksena (iso säikähdys). Koiran luonteesta riippuen
jotkut pääsevät jännien asioiden yli nopeammin kuin toiset
ja kun lisätään vielä ympäristön vaikutus (omistajan käytös ja ulkopuoliset ärsykkeet joihin et voi
vaikuttaa) niin voit joko auttaa koiraasi tai pahentaa sen käytöstä huomaamattasi. Joskus myös
urokset saattavat testosteronihuuruissaan pullistella toisilleen kuin teinipojat nakkikioskijonossa.
Myös hihna itsessään on jo syy räyhäämiseen.
Moni koira kokee hihnan estävän vapaata
liikkumista ja kommunikointia koirien välillä.
Se onkin totta, vapaana ollessaan koirat käyttäytyvät toisiaan kohtaan yleisesti ottaen paremmin kuin hihnaan kytkettynä. Suomessa
kuitenkin koira on oltava kytkettynä lähes poikkeuksetta joten koulutus on tärkeää.
					
Kuka tietää miten pitää käyttäytyä?
Varsinkin pennut ja nuoret koirat (monet täysikasvuisetkin) katsovat yllättävän paljon käytösmallia hihnan toisesta päästä - ihmiseltä. Koirat
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Ensimmäinen tavoite on opetella että lenkillä voi olla mukavaa! Pysähtykää jo ensimmäisten vessahätien jälkeen
leikkimään retuutusleikkiä tai tekemään pieniä, helppoja
temppuja runsain palkkioin, tai pitäkää pieni hellittelyhetki. Tämän tarkoituksena on että koira oppii ottamaan

enemmän kontaktia juuri sinuun ja teillä molemmilla on
mukava fiilis. Ottakaa seuraavaksi etapiksi näkyvissä
oleva risteys tai valopylväs ja toistakaa siellä sama mukava yhteinen hetki. Näitä mukavia tuokioita voi ottaa
missä ja milloin vain kunhan paikalla ei ole ärsykkeitä.

Tavallaan olit hirvittävän taitava tässä! Opetit juuri koirasi
vaanimaan vastaantulijoita! Voi olla että jo ensi kerralla se
käy maate ihan omatoimisesti kun näkee vastaantulijan!
Toinen paha on makupalojen syöttäminen väärään aikaan.
Voi olla että saat koirasi kulkemaan hyvässä kontaktissa makupalojen avulla jo lähelle ärsykettä mutta mitä kiivaammin
itse yrität saada koirasi kontaktia (“Täällä! Täällä! Hyvää!
Katso! Musti! Hyvä! Täällä!”), sitä enemmän kierroksia koirasi
kerää ja ohitustilanteessa päädyt tunkemaan nakkia koirasi
suuhun väkisin kun se räyhää kahdella jalalla pomppien ja
sinulla on täysi työ pidellä sitä yhdellä kädellä (koska toinen
on varattu nakeille). Onneksi olkoon! Palkitsit juuri koiraasi
vahvasta rektiosta vastaantulijaan! Näetkö nämä tilanteet
mielessäsi? Todella yleisiä ja ymmärrettäviä tilanteita jotka
kuitenkin loppujen lopuksi päätyvät ojasta allikkoon.

Hälytys! Tilanne päällä!
Kun hankalia paikkoja tulee, yritä ennakoida tilanne. Kun
huomaat oravan, älä kiinnitä siihen mitään huomiota. Jos koira alkaa tempomaan sen perään, jatka matkaasi eleettömästi
ja vedä koira mukaasi. Näin viestit parhaiten koirallesi ettei
oraviin tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Samalla tavoin voit
toimia oikeastaan kaikkien kauempana olevien ärsykkeiden
kanssa (koira, skeittari, pyörätuoli, tuulen kieputtelemat roskat, yms.). Kun ärsyke on riittävän kaukana ja koira rentoutuu,
voit kehua sitä rauhallisesti. Ei tehdä kärpäsestä härkästä.

Arka koira
Aran koiran kanssa voit toimia periaatteessa samoin tavoin
ohitustilanteissa. Koira oppii että painostavalta tuntuvasta
tilanteesta pääsee pois kulkemalla vaan reippaasti eteenpäin eikä mitään pahaa tapahdu. Oma tunnetila olisi aran
koiran kanssa hyvä pitää kuitenkin positiivisen rohkaisevana. Ennen ohitusta voit huikata iloisesti että mennäänpä
tuosta ohi että heilahtaa ja leikitään sen jälkeen! Kunhan
koira pystyy ottamaan sinuun kontaktia uudestaan kehut sen tietenkin maasta taivaisiin herkkujen ja leikkien
kera! Näin kasvatamme itsevarmuutta ohitustilanteisiin.

No jos sitten ärsyke onkin pakko kohdata, esimerkiksi
samalla jalkakäytävällä vastaantuleva koira, etkä pääse
ohittamaan sitä kauempaa. Suosittelen lyhentämään
hihnaa hellästi pikkuhiljaa jo hyvissä ajoin jotta koirasi
varmasti pysyy hallinnassasi. Olet kuitenkin vastuussa sen
käytöksestä. Tässä vaiheessa muistutan että kelataluttimet
(fleksit) eivät ole harjoitteluun oikeita välineitä. Turvallinen,
napakka ja vahva hihna on paras. Suunnittele ohitustilanne niin että koirasi kulkee sinun toisella puolellasi eikä
näin joudu ihan nenätysten ohitettavan kanssa. Yritä olla
jälleen rauhallisen päättäväinen ja vaikka pulssisi nousisi,
pidä askeleesi vakaina. Yritä pitää katseesi eteenpäin.
Voi olla että tempominen kuitenkin alkaa ja jotain on tehtävä.
Kova komentaminen on täysin turhaa sillä silloin koirasi kokee että yhdessä räyhäätte vierasta vastaan tai pahimmassa
tapauksessa menettää luottamustaan sinuun koska kokee
sinut uhkaavaksi jännitystilanteessa. Kuljeta koira tilanteen
ohi koko ajan eteenpäin liikkuen. Näin pääset tilanteesta
mahdollisimman nopeasti pois ja pystyt pyytämään kontaktia.
Pidä koira koko ajan liikkeessä tilanteen jälkeenkin ja kun se
selkeästi rauhoittuu, voit kehua sitä. Voit myös ottaa käyttöön
vihjesanan käyttöön ennen ohitusta. Sano ennen kohtaamista
rauhallisella ja itsevarmalla äännellä vaikkapa “mennään ohi”.
Joskus saadaan nopeasti hyviä tuloksia juoksemalla ohitettavan ohi. Olet ehkä huomannut että esimerkiksi pyörällä
koiraa ulkoilutettaessa ohitukset sujuvat paremmin? Tämä
perustuu siihen että koira ei kerkeä kasvattamaan kierroksia
(tunnetilaa) nopeammassa ohituksessa eikä toisaalta kerkeä
jäämään tilanteeseen miettimään mitä pitäisi tehdä. Seuraavan kerran ohitustilanteessa saat siis korkeintaan lisätä
vauhtia, et ainakaan hidastaa sitä. Seuraavaksi kerron miksi.

Yli-innokas tapaus
Jos koirasi sitten taas onkin yli-innokas kaikkea vastaantulevaa kohtaan? Samat säännöt ohitukseen, mutta tällä
kertaa sinun tehtäväsi on pysyä kylmän viileänä. Vähän
kuten oravankohtaamisesimerkissäni. Jos päätät kokeilla ohitusta juosten, on hihnan pysyttävä vakaana ja
naaman peruslukemilla. Palkitseminen ohituksen jälkeen
hoituu muutamalla rauhallisella “hyvä poika/tyttö, hyvin
menit”-kehulla jotka eivät nosta kierroksia uudestaan.
Jos nyt motivoiduit (toivottavasti) harjoittelemaan ohituksia
paremmiksi, älä odota ihmeitä heti ensimmäisillä treenikerroilla. Niinkuin monessa muussakin kouluttamisessa, oppiminen
vaatii onnistuneita toistoja. Aina ei mene niinkuin Strömsössä
ja takapakkiakin välillä tulee. Joskus mokaat itse ja joskus et
voi vaikuttaa tilanteeseen jos vaikkapa irtokoira tulee vastaan.
Nopeampiin tuloksiin pääset jos ette pysähdy lenkillä moikkaamaan yhtäkään koiraa (tai ihmistä jos ne aiheuttavat epätoivottua hihnakäytöstä). Jos vastaan tulee se naapuri jonka
koiraa olette aina moikanneet, nyt voit sanoa että anteeksi,
harjoittelemme sujuvia ohituksia ja ei moikata ketään kuukauteen (tai minkä ajanjakson otattekaan alkutavoitteeksi).
Uskon että ymmärrystä riittää ja tulokset puhuvat puolestaan.

Ei näin...
On hyvä tiedostaa myös pahimmat mokat (ihminenkin
oppii kantapään kautta tosi hyvin). Kuvittele tilanteet:
Huomaat että vastaan tulee ärsyke. Kiedot hihnan tiukasti
ranteesi ja kämmenesi ympärille. Sydän hakkaa, hidastat, komennat koiran tiukasti maahan, paikka… paikka...
paikka… tuntuu että tilanne on hallinnassa kun koira
tuijottaa hiljaa vastaantulijaa. Kun vastaantulija on kohdalla, koirasi “hyökkää” räyhäämään tai leikkimään villisti.

Koiran kanssa treenatessa saa monesti pitkiä katseita
varsinkin ei-koirallisilta ihmisiltä. Älkää välittäkö niistä. Ehkäpä he miettivät “miksei meillä ole noin mukavia lenkkejä”,
“olisipa minullakin koira” tai “onpa hyvä että harjoittelevat”.
Jos hommat onnistuvat kuten on suunniteltu, saavat ulkopuoliset myöhemmin ihailla hyvin sujuvaa yhteistyötänne!
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Retu Pisnesmiähen
kuulumisia
Retun Pisnesmiähen LantaasiTöitä
Viime kerralla lupasiv vähän kertoillam menestyksekkäimpijä hommijani tua Sutkil Lantaasilla. Setteri Sulo
Sutkihan om mum paras ja vanhin ystäväni, jonsei äitee
otetah huamijoon. Siis jos ijästä kattotaa. Joo nim mää
tutustuin Sulooj juur, kumä täytin nelijä kuukautta. Rokotukset oli isketty niskaani ja kulku vapaa! Naapurim poika,
KokkerimPanjeli, oli tullum meitim pihalle isotteleej ja mää
koitim painaa ovesta lävittet turvaan. Sillon äite soitti Sutkin äitellej ja pyysi saarat tullak käymäär Retun kanssa
hakeen korjaavaa kokemusta toisista koirista.
Tiätenkim me saatiil lupa ja tuttavuutta tekeen! Myännän,
että eka kerta meni Retu-pojam pualelta jäykistelyyj ja ihmettelyyn. Sulo, joka ov varmastir rauhallisin setteri, jonka
mää tiän, ei alkanu ollenkaal liijan tuttavalliseks. Vähäh
hukutteli mua leikkiim, muttei hyäkkiny yhtääv vaan anto
mur rauhassa pällistelläs sitä. Vähän ninkuh hianostis
sanotaan, mun ehroillani.
Pariv viarailuj jälkeem mää aljoim pitääs Sutkin kotoo
elikkäns Lantaasia ihah HuippuPaikkana. Ja rupesih
huamaan ympärilläni monellaisija KorjausKohteita, joita
Sulo ei ollu äkännyh hoitaa. Ja aljoim pisneksiin. Sulon
äite sanookin niitten kotoo Retum PisnesLaaniks. Ja on
nin oikeessa, kuv vaav voi!
Mää poika en oor ranttu töitten suhteen. Kaikkeen käym,
missä tekijää tarvitaan. Sillon ensimmäisenä kesänäni,
allev vuarev vanhana, mää jouruim painaam monta kertaa
ylitöitäkiv. Vaikken aina olis enääj jaksanukkaa. Mullon
kokemusta nin TalousTöistä kum Piha-Askareistaki.
Keittijössä siä Sutkilla mää oon kerral leiponus sen äiten
kanssa NokkaPaloja; taikina oli kaarettu uunipellillej,
jotenka menin auttaan taikinan tasottelussa. Lättäsim
molemmat etuseni TaikinaVelliij ja totesin, etten enää
ikänä rupeet tähäm pisneksee! Tuntu sev verta karmeelta
varpaittev välissä.
Erellis jouluj jälkeem mää hoksasin, että PipariTalo kökötti
viä näkyvissä, vakka kaikki muut koristukset oli jo viäty
poijjes. No ei kum pomppasim pöyrär reunallej ja aljoih
hartaastip poistaan enstek kuarrutusta mökkösestä. Sulom perheessä ol Likka, joka on ny ekaluakkalainen. Sel
LeluVehkeistä mää oom pitänyh hyvää hualta, järjestänyn
ne tiäs kunka monta kertaa. Useesti ol Likka kiittänym mua
oikeen täyteen äänee! Hyvä homma.
Kunnon TyäMiäs tarttee aina välillä syätävää, että jaksaa
koko tehollansa ahkeroira. Oli semmonenkin kerta, kun
Sulon Isukki ja naapurim miäs timpras jotain EtuPihalla
ja mää omijani takapualella. Kuulin, kun sen äite huusi
miähijä PullaKahveelle! On epäkohtelijasta orotuttaa itteensäk, kun on käsketty. Mää tempasin uksen selälleej
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ja loikin keittijööm, mihkä oli pöyrällek katettu
kahveekupit ja pullija lautaselle. Mää kun
en siittä kahveesta perustaj ja hommani oli
kesken, nin söir reippaastip pullat vattaani ja
jätim miähillek kahveet. Reilu jako miälestäni.
Menij jatkaam pisneksijäni takaovesta takasin.
Miähet joi kahveensa ourov vähäpuheisina.
Sulon äite tykkää pestäm mattonsap PainepPesurilla kotopihallaan. Mää olin kattellus sitä
hommaa ja musta näytti vähäh heikolta se
VerenTulo, kuv vaal letkumpäästä tuli suihkua.
Sail loistoireaj ja aikani pitimiks yks päivä nir
reijjitin sel letkuv vähäm pisemmältä matkalta.
Seuraavan kerran näytti palijon tehokkaammalta, kum puhtaam matol lisäks Sulon äite
sai pestyä itttensäkkin yksintein. Oikeestaan
sitä vettä tuli viälä paremmil letkur reijjistä, kun siältä
suuttimesta. Oiken onnistunur Risain-tuate. Tosta vaa!
Mullon aina kauhee kiirep päästäs Sutkin takapihallek,
kum mut lasketaan kotterosta mäjelle. Yhren kerran Sulon
äite oli mua vartoomassa siinä portilla, josta lasketaan
kulkeen. Lährin kotterolta täysijä meneej ja pomppasi sen
äitem pitämää porttija vasten. Ja SimpsalaPim! Yhtäkkijä
mää olin takapihalla ja se äite roikotti tassussaan irtonaista
porttija. Jokkut koirat yrittää päästäp poijjes aitauksesta
keinolla millä tahansam, mutta mää meninkiv väkisin SisämPualelle! Onneks Isukki on yhtä kätevä tassuistaan,
kum määkij ja korjas airan entisellee.

No nyt te voitte kysyä, että miks mää siä Sutkilla hoiram
pisneksijä, enkä ook kotonani. Se on taas semmonej juttu,
että kotoväki käy tyässä mualla ja Sulon äite ahkeroittee
kotona. Lisäks se on kauheen kiltti ja huamaavainen, eikä
tykänny ajatuksesta, että Retu piänenä poikana olis ollup
pitkijä päivijä yksin kotona. Nin se sitteh haki mua niillet
takka äite kotteroitti mut sinnet töihim mennessää. Ja viälä
nykkiv, vakka mää ooj jo kahrev vanha, mullon semmonem
PisnesVaihrep päällä, kum mennään Sulol Lantaasille.
Aina löytyy joku paikka, mikä tarttee mun huamijooni.
Morjens.

Thomaksen Yesterday’s Hero-koirissa
virtaa kansainvälinen veri

- Kasvatuksessa meillä on aina ollut etusijalla terveys,
olemus ja rodun säilyminen, Thomas listaa kasvatustyönsä
periaatteita. 						
Heidän kasvattejaan on myyty useisiin maihin ja etenkin

-Nimeni on Thomas Hövener-Loesaus ja asun Saksassa,
aloittaa tämän kertainen haastateltavamme. - Minulla
on ollut irlanninsettereitä seitsenvuotiaasta asti. Asun
maaseudulla, jossa on runsaasti tilaa ja suuri alue
koirillemme.
Thomas kertoo, että he perustivat nyt jo
edesmenneen äitinsä Therese Hövenerin
(kuoli 2016) kanssa yhdessä kennelnimen
Yesterday’s Hero.				
- Ensimmäinen pentue syntyi 1980, Thomas
jatkaa. - Olemme vuosien saatossa kasvattaneet
aakkoset läpi neljä kertaa (yli 100 pentuetta).
He ovat kasvattaneet niin punaisia kuin punavalkoisiakin irlanninsettereitä.
Yesterday’s Hero -kasvattajia ovat kiinnostaneet
erilaiset linjat ja uutta verta rotuun on tuotu
ulkomaita myöten.		
-Tuontikoirat Hollannista, Belgiasta, Virosta,
Sloveniasta, Englannista, Amerikasta, Australiasta
ja Ruotsista ovat kasvatustoimintamme aikana
rikastaneet kantaa rodun säilymiseksi, Thomas
sanoo.
Suomen tavoin irlanninsetteritä harrastetaan
Saksassa kahdessa eri kerhossa ja harrastajakunta on jakautunut näyttelylinjaisten
ja käyttölinjaisten harrastajiin. Thomas on
keskittynyt kasvatustyössään näyttelylinjaisten
irlanninsettereiden kasvattamiseen ja hän on
jäsenenä vain punaisiin irlanninsettereihin
keskittyneessä yhdistyksessä nimeltä IrishSetter-Club Deutschland.		
- Saksassa valtaosa koirista on perhekoria,
Thomas muistuttaa. - Irlanninsettereitä
käytetään myös agilityssa, jäljestyksessä
ja näyttelykoirina, muutamia myös metsästyskoirina.
Yesterday’s Hero-koirat päätyvät perheenjäseniksi, näyttelykoiriksi ja toisinaan myös
jalostuskoiriksi. 				
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Näitä koiria he ovat myös käyttäneet jalostukseen. Thomas
kertoo, että ne ovat olleet heille rodun ihannekoiria ja
niistä on myös tullut monen kasvattajan kasvatustyön
kantakoiria.						
-Minulle on tärkeää seurata rodun kehitystä ja jalostustyön
tuloksia, Thomas tiivistää. -Jalostuksessa arvostan
suuresti eri verilinjoja, jotta rodun terveys säilyy vastakin.

Thomas on vuosien ajan kierrellyt kehiä eri Euroopan
maissa koiria esittäen.
Theresen ja Thomaksen kasvatit ovat saavuttaneet
menestystä vuosein ajan ja heidän kasvateistaan löytyy
niin Maailman -, Euroopan - kuin Saksan Voittajiakin.
Myös muita ulkomaisia Voittaja-titteleitä kennelin kasvatit
ovat keränneet nimiinsä.				
-Argentiinassa, Meksikossa, Puerto Ricossa, Hollannissa,
Luxemburgissa ja Itävallassa, Thomas luettelee maita
joista titteleitä koirille on kertynyt.

Lopuksi Thomas toivottaa tervetulleeksi tutustumaan
heidän koiriinsa kotisivujensa kautta www.yesterdayshero.
de

Valioita heidän omissa koirissaan on vuosien saatossa
ollut useita.						
-Yesterday’s Hero Kilbalane Huricane, Yesterday’s
Hero Efronterry, Isabell von Royal, Lowfield Glen,
Karmino Aquarius, Goldings Jearoboam, Medolarks
Midas Touch, Titendale Charade, Jenola Jim Beam,
Jenola Red Hot, Yesterday’s Hero Zoom Dream Flying,
Apelgrouve Melbourne ja monet muut, Thomas muistelee
setteriperheen suuria tähtiä.

Edellisen sivun kuvan koira on Fawlty & Jones My New
World (Karmino Made Mambo Number Five x Yesterday’s
Hero Queeny Red Roses in Diamond)
Saksankielisen alkuperäistekstin käännös Aune-Inkeri
Björkström

Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit
Facebookissa
Oletko jo käynyt tykkäämästä meistä Facebookissa?
Yhdistys otti käyttöön kotisivujensa rinnalle fb-sivut johon saamme hieman nopeammalla temmolla ajankohtaista asiaa niin jäsenille kuin mahdollisille uusille jäsenille jaettavaksi. Lehti ilmestyy vastaisuudessakin neljä
kertaa vuodessa eikä uusi fb-sivusto korvaa siis sitä.
Tulevista tapahtumista sekä mahdollisista viime hetken
muutoksista tapahtumissa pyrimme aina informoimaan
fb-seinän kautta.
Yhdistyksen
juhliessa
20-vuotista
taivaltaan
tänä vuonna kasvattajille
on
juhlan kunniaksi fb-sivuille avattu
albumi, johon pentuvälitykseen
pentunsa il-

moittanut jäsenkasvattaja saa oman ilmoituksensa mukaan ilmaiseksi. Löydät Kuvat-seinältä albumin pentuvälitykseen, käyhän kurkkaamassa!
Samassa albumissa on
aluetoiminnalle oma albuminsa. Klikkaamalla
aluetoiminnan
kuvat
auki löydät kuvatiedoista jatkolinkit kunkin
Facebookissa olevan
alueen aluetoimintaan.
Aluetoimintaan
voit
osallistua millä tahansa
elueella asuinpaikastasi riippumatta.
Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen
Facebook-sivuihin!
Mukavia surffailuhetkiä
seinällämme!
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KASVATTAJIA
Yhden rivi/kotisivu-ilmoituksen hinta on 25 euroa / vuosi, 5 euroa / kerta. (Palstalla olevat kennelit ovat
jäsentemme maksullisia ilmoituksia)

PUNAISIA IRLANNINSETTEREITÄ
Kennel Clever Sett
Kennel Entice 		
Kennel Fansett
Kennel Flamerish
Kennel Frinan		
Kennel Gorgeous Red
Kennel Grove Creek
Kennel Jet Star’s
Kennel Lilydale
Kennel Merryview’s
Kennel Most Maroon’s
Kennel Pareesa
Kennel Quack’s
Kennel Red Chameleon’s
Kennel Red Jewels
Kennel Red Lovehunter’s
Kennel Red Rhythm’s
Kennel Redseeker
Kennel Redword
Kennel Wildrind’s

Sari Lahtinen, Tapiontie 22, 45700 Kuusankoski 040 703 6322
Katriina Toikka, Vanha Vihdintie 450, 03600 Karkkila 040 595 8217
Minna Viertola, Sarapohjantie 303, 39960 Sarvela 0500-969 717
Meeri Heikkinen, Hiilloskuja 4, 89600 Suomussalmi 044 352 7872
Eija & Olli Jormakka, Järvitie 21, 41330 Vihtavuori 040-716 8821
Henna ja Mika Kuosmanen, Aavarannantie 54 82290 Nieminen 0400 644 182
Janita & Paul Richartz-Rantanen, Hylkilänt. 81, 23310 Taivassalo 0400 812400
Eevi Huttunen Salokunnantie 693, 35550 Salokunta 045 125 4086
Riikka Vesaaja-Lilja, Rumpalinkatu 8, 15810 Lahti 0400-833231
Susann & Stefan Rönnkvist, Purmovägen 70, 68930 Purmo 0500 719 160
Sari Kangasjärvi, Lahnajoentie 409 , 35700 Vilppula 0400-883 128
Saara Mattero Ilmarinkatu 27 C 28, 33500 Tampere 045-6302455
Martina Stolpe, Finbyntie 37, 21600 Parainen 040-5180458
Riitta Puisto Kirstuntie 85, 21360 Lieto as 040-517 4302
Sari Handolin-Salmi Pirttimäentie 67, 05200 Rajamäki 046 8105033
Pirjo Hinkkanen, Palontörmäntie 68, 96900 Saarenkylä 040-559 7530
Vilja Vehkaoja Reginankuja, Helsinki 044 549 5409
Marja-Leena Hakkinen, Perkkomäent. 65, 23800 Laitila 02 853 343, 045 773 19933
Maarit Takala, Sarkatie 4, 41310 Leppävesi 050 590 2633
Jonna Kaarna Majaniementie 8 B 50300 Mikkeli 0505922204

PUNAVALKOISIA IRLANNINSETTEREITÄ
Kennel Red White Silk
Kennel Rhoswendale

Päivi Peltonen, Myllyperäntie 11, 41940 Vesanka 040 912 7965
Kati Tuomisalo, Kunnaantie 22 F, 01370 Vantaa 050 339 8501

Palautusosoite
Titta Aaltonen
Sointulantie 13
34600 Ruovesi

