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2019Päätoimittaja

Stiina Vesterinen
paatoimittaja.chihuahuary@gmail.com

Uudet valiot ja ulkomaiset 
näyttelytulokset

Stiina Vesterinen
paatoimittaja.chihuahuary@gmail.com

Jäsenlehden taitto

Patrick Milvi / Patsui.com

Osoitteenmuutokset

Janna Riikonen
Mestarintie 3
21110 Naantali
puh. 041 5037 578 (klo 16 jälkeen)
jasenasiat.chihuahuary@gmail.com

Kotimaisten näyttelyiden tulokset, Vuoden 
Chihuahua -kilpailun pistelaskija

Tuomo Kumento
Sinivatukkakuja 14
90460 Oulunsalo
tuomo.kumento@pp.inet.fi

Painopaikka: Painojussit Oy

Painosmäärä 1168 kpl

Chihuahua-lehden 
ilmoitushinnat

Takakansi 250 €
Sisäkannet 200 €
1/1 sivu 170 €

CHIHUAHUA
Chihuahua ry:n jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Lehden saat liittyessäsi Chihuahua ry:n jäseneksi.

KANSIKUVA

Topolino Foschia, 
Topolino Tintarella & 
Topolino Thumbeline 
© Julia Romanov

Lehden aineistopäivämäärät 

2020

Numero 1  17.1.
Numero 2  17.4.
Numero 3  17.7.
Numero 4  16.10.

Materiaali toimitetaan osoitteeseen 

paatoimittaja.chihuahuary@gmail.com

4/2019 Ladottavan ilmoituksen hintaan sisältyy yksi kuva. Lisäkuvista veloitetaan 

8,40 € / kuva. Jäsenille alennus 50 %. Ilmoitus on maksettava etukä-

teen yhdistyksen tilille, lähetä kuitti materiaalin mukana toimitukseen. 

Maksamattomia ilmoituksia ei julkaista. Myöhästynyt ilmoitusmateriaali 

siirtyy seuraavaan numeroon. Materiaali mieluiten sähköisessä muodos-

sa sähköpostilla.

Laatikkomainoshinnat:

Chihuahua -lehden joka numerossa, sekä yhdistyksen nettisivuilla; 

30 € /6 riviä / kalenterivuosi. Lisärivit 10 € / rivi.

Ilmoitusten korvauskäytäntö:

Jos ilmoitus on tullut sähköpostitse tai skannauskelpoisena paperive-
doksena ja ilmoituksessa ilmennyt virhe on selkeästi toimituksen virhe, 
korvataan ilmoitus kokonaisuudessaan. Rahaa ei makseta takaisin vaan 
ilmoittajalla on oikeus ilmaiseen ilmoitukseen seuraavassa lehdessä.

Jos ilmoitus on koottu toimituksessa ilmoittajan lähettämästä kirjallisesta 
materiaalista, mutta siinä ilmenee virhe, korvataan ilmoitus 50 prosent-
tisesti. Näin esimerkiksi sivun ilmoittajalla on oikeus seuraavassa nume-
rossa ilmaiseen puolen sivun ilmoitukseen. Rahaa ei makseta takaisin.

Jos ilmoittaja ei ole antanut selkeitä ohjeita sivun lay-outista, ei hänellä 
ole oikeutta vaatia korvausta jos ei ole ilmoituksen ulkonäköön tyytyväi-
nen. Jos ilmoitus on annettu ainoastaan suullisesti puhelimitse, lehti ei 
vastaa mahdollisista virheistä ilmoituksessa.
Chihuahua-lehti ei vastaa mahdollisista lehden myöhästymisistä johtuvis-
ta ongelmista ilmoituksissa. 

Toimitus pidättää oikeuden muuttaa aineistoa julkaistavaan muotoon 
ja valita julkaistavan materiaalin. Palautettavaksi haluttuun aineistoon 
on liitettävä palautuskuori osoitteineen ja postimerkkeineen. Lehdessä 
julkaistuja kirjoituksia voi lainata vain kirjoittajan/toimituksen luvalla. 
Lehteä koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti päätoimittajalle.

Ilmaiseksi julkaistaan uudet Suomen ja kansainväliset muotovaliot kuvan 
kanssa. Muut valiot julkaistaan rivi-ilmoituksena. Rivi-ilmoituksena julkais-

taan myös kuolinilmoitukset ja yli 10-vuotiaiden chihujen syntymäpäivät.

MATERIAALIN TOIMITUSOHJEET

Jutut

Doc- tai docx-muodossa pelkkä teksti ilman muotoiluja. Lähetä tarvittaes-
sa muotoiltu teksti malliksi erikseen. Muokkaamaton teksti on helpompi 
siirtää taitto-ohjelmaan. Sisällytä juttuun otsikko, mielellään johdanto-
teksti sekä kirjoittajan nimi. Pidempiin juttuihin myös väliotsikot. Kuvat 

erikseen. Älä upota kuvia Word-tiedostoon.

Ilmoitukset

Painovalmiina pdf-muodossa ellei muuta erikseen sovita.

Valokuvat

Skannattuna tarkkuudella 300 dpi. Digikameran kuvat mahdollisimman 
pakkaamattomina ja suuriresoluutioisina. Kaikki kuvat mieluiten täysin 
käsittelemättöminä, eli älä muuta kuvaa kuvankäsittelyohjelmassa. 
Lähetä myös kuvaajan nimi sekä nimeä kuva mieluiten koiran virallisel-
la nimellä esim. caesands_ascanio.jpg. Täytekuvia otetaan kiitollisina 
vastaan. 

Materiaali siis mieluiten sähköpostilla, mutta tarvittaessa tavallinen posti-
kin on tervetullutta. Aineistojen vastaanottajat tällä sivulla.

ILMOITUKSEN JÄTTÄMISOHJEET JA SÄÄNNÖT

1/2 sivu 120 €
1/4 sivu 70 €

Jäsenille alennus 50 %, lehti on kokoa A4.

CHIHUAHUA RY:N HALLITUS JA HALLINTO 2019

CHIHUAHUA RY:N PIIRITOIMINTA 2019
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JÄSENTUOTTEET
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CHIHUAHUA RY:N HALLINTO 2019

Rahastonhoitaja 
Sari Harsi
rahastonhoitaja.chihuahuary@gmail.com, puh. 040 845 2590 

Jäsensihteeri
Janna Riikonen
puh. 041 5037 578 (klo 16 jälkeen) 
jasenasiat.chihuahuary@gmail.com 

Pentuneuvonta
Mia Katajisto: puh. 050 433 7652
Katariina Rautiala: puh. 0440 346 000
pennut.chihuahua.ry@gmail.com

Jäsentuotteet
Janna Riikonen
tarvikemyynti.chihuahuary@gmail.com

Piirivastaava
Riitta Vilkman
piiritoiminta.chihuahuary@gmail.com

Pisteenlaskija — Kotimaiset näyttelytulokset
Tuomo Kumento, vuodenchihu.chihuahuary@gmail.com

Pisteenlaskija — Agility, rally-toko, toko
Elina Huttunen, harrastus.chihuahuary@gmail.com

CHIHUAHUA RY:N HALLITUS 2019

Puheenjohtaja Merja Karhunen
puh. 0440 708 953
puheenjohtaja.chihuahuary@gmail.com

Varapuheenjohtaja Virpi Kauppinen
puh. 050 490 0002
siruliinun@gmail.com

Sihteeri Eija Metsäranta
puh. 0400 444 526
sihteeri.chihuahuary@gmail.com

HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Eija Metsäranta  (2017–2019)
eija@metsaranta.me 

Johanna Kangas  (2018–2020)
johanna@everypots.com, puh. 040 352 2014

Johanna Karlsson (2019–2021)
degozette@gmail.com

Chihuahua ry:n hallitus ja hallinto 2019 Chihuahua ry:n piiritoiminta 2019

KAINUUN PIIRI
Ei piiritoimintaa tällä hetkellä 
 

KESKI-SUOMEN PIIRI
chihuahua.keskisuomi@gmail.com

Netta Turtiainen
Virve Loukiainen
 
 
LAPIN PIIRI
chihuahua.lappi@gmail.com

Saarenkylä — Heidi Vanhatapio
puh. 040 536 2710
 

OULUN SEUDUN PIIRI
oulu.chihuahua@gmail.com

Oulu — Sirpa Pesonen
puh. 040 510 6471

PIRKANMAAN PIIRI
chihuahua.pirkanmaa@gmail.com

Tampere — Asta Liedes 
puh. 041 502 0212

Tampere — Julius Söderberg

POHJANMAA JA VAASAN SEUTU
pohjanmaanpiiri@gmail.com

Kokkola — Heidi Mäkinen

Seinäjoki —Marianne Paulasaari
p.044 583 2783

Vaasa — Marika Friberg
puh. 044 5255 045

CHIHUAHUA RY:N TOIMIKUNNAT 2019

JALOSTUSTOIMIKUNTA
jalostus.chihuahuary@gmail.com

• Puheenjohtaja: Virpi Kauppinen

• Sihteeri: Marianne Paulasaari

• Jäsenet: Johanna Karlsson, Linda Milvi, Tuija Kardin, 

Jana Pennonen ja Katariina Rautiala

• Eläinlääkäriasiantuntijat: Marja Kosonen ja Elli Luotola.

JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA
julkaisu.chihuahuary@gmail.com

Linda Milvi (vastuuhenkilö), Johanna Kangas (sihteeri), Jutta Jokela, 
Johanna Kangas (yhdistyksen kotisivujen webmaster: 
webmaster@chihuahua.fi), Tuomo Kumento (kotimaiset näyttelytulokset: 
vuodenchihu.chihuahuary@gmail.com), Stiina Vesterinen (jäsenlehden 
päätoimittaja: paatoimittaja.chihuahuary@gmail.com)

HARRASTUSTOIMIKUNTA
harrastus.chihuahuary@gmail.com

Sarita Suokas (vastuuhenkilö), Eija Metsäranta, Elina Huttunen, 
Enni Väisänen, Laura Kaanaa-Jönkkäri, Laura Myllylä & Emmi-Lotta Pirhonen

NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Merja Karhunen (vastuuhenkilö), Kristiina Holmström-Takala, 
Riitta Vilkman, Sari Harsi ja Johanna Karlsson

TUOMARIKOULUTUSTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja: Marja Kosonen
Sihteeri: Riitta Vilkman 
Jäsenet: Maarit Hassinen

 

HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET

Sari Harsi   (2017–2019)
sari.harsi@kolumbus.fi  puh. 040 845 2590

Kristiina Holmström–Takala  (2018–2020)
kristiina.holmstromtakala@gmail.com puh. 040 900 9600 

Virpi Kauppinen   (2019–2021)
siruliinun@gmail.com  puh. 050 490 0002

Sarita Suokas   (2018–2020)
sarita.suokas@hotmail.com  puh. 045 850 3000

Riitta Vilkman   (2017–2019)
riittavilkman7@gmail.com  puh. 045 631 8488

Linda Milvi  (2019–2021)
linda.milvi@gmail.com

PÄIJÄT-HÄMEEN PIIRI
Ei piiritoimintaa tällä hetkellä  

SATAKUNNAN PIIRI
satakunnanchihut@gmail.com

Pori — Laura Kaanaa-Jönkkäri
 

SAVON PIIRI
Ei piiritoimintaa tällä hetkellä

TURUN PIIRI
chihuahua.turku@gmail.com

Kaarina — Laura Myllylä

UUDENMAAN PIIRI
Ei piiritoimintaa tällä hetkellä

Etsimme uusia piirivastaavia!

Eikö alueellasi ole piiritoimintaa? Haluaisitko järjestää sitä? Ota yh-

teyttä piirikoordinaattoriin, niin pääset mukaan yhdistystoimintaan!

piiritoiminta.chihuahuary@gmail.com

Piirien Facebook-ryhmät löydät hakemalla ”Chihuahua ry <piirin nimi>” 

facebookista. Esimerkiksi: ”Chihuahua ry Oulun piiri”

Piirikoordinaattori        Riitta Vilkman            piiritoiminta.chihuahuary@gmail.com
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T ällä kertaa puheenjohtajamme on estynyt kirjoittamasta 
lehteemme perhesyistä, joten olen pitkästä aikaa oman 
palstani äärellä. Tämä oli kolmas vuoteni Chihuahua ry:n 

päätoimittajana, ja olen ilolla seurannut sekä lehden sisällön että 
yhdistyksen toiminnan monipuolistumista.

Näyttelyt, ja etenkin hieno erikoisnäyttelymme, ovat toki säilyttäneet 
suosionsa helposti lähestyttävänä harrastuksena pienen seurakoiran 
kanssa, mutta kyllä tänä vuonna harrastustoimikuntamme on myös 
laittanut tuulemaan. Sekä agilityssä että rally-tokossa järjestettiin en-
simmäistä kertaa rotumestaruuskilpailut, joista molemmista muodostuu 
toivottavasti uudet vuosittaiset tapahtumat. Jo viime vuonna saimme 
rotuun ensimmäisen agilityvalion ja kesällä 2019 myös rally-tokova-
lion, joten potentiaalia harrastuskoiriksi näissä pienissä sisupusseissa 
todella on!

Kesäpäivät on tietenkin ihana perinne ohjelmistoineen, ja luonnetesti 
on vakiinnuttanut paikkansa yhdistyksen toiminnan osana. Muistatte-
han myös jalostustarkastuksen, se kun on oiva tilaisuus saada ammat-
tilaisten monipuolinen näkemys omasta koirasta. Harrastajille ja kas-
vattajille suunnatuilla kevät- ja syyspäivillä puolestaan opitaan aivan 
varmasti uutta, sillä luentojen ja koulutusten tarjonta on ajankohtainen 
sekä monipuolinen. Unohtaa ei saa myöskään yhdistyksen kokouk-
sia, joissa pääsee oikeasti vaikuttamaan yhdistyksen päätöksiin.

Jokaiselle löytynee siis jotakin – ja uusia ideoita otetaan mieluusti vas-
taan! Kaiken edellä mainitun ja monen muun yhdistyksen hallinnoi-
man toiminnan toteuttamiseen tarvitaan tietysti tekijöitä, joten kiitos 
siis kaikille yhdistyksen puolesta ahkeroineille. Ja jos sinulla on vähän-
kään kiinnostusta osallistua enemmän tai vähemmän aktiivisemmin ja 
tulla avuksi, ilmoittaudu reippaasti mukaan kenelle tahansa hallituk-
sen tai toimikuntien jäsenelle!

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ja kiitos luottamuksesta, että olen 
saanut jatkaa tätä vastuullista työtä jo näin pitkään. Reipasta ja on-
nellista uutta vuotta 2020 kaikille!

Päätoimittajalta

- Stiina

Tervehdys chihuväki!

Viestin otsikkoon tulee laittaa koiran valioitumisvuosi ja koiran 
nimi. Itse viestiin toivomme kuvan lisäksi seuraavia tietoja:

• Koiran nimi titteleineen

• Valioitumispäivä (Suomeen, viimeisen sertin mukainen)

• Kasvattaja

• Omistaja(t)

• Mikäli koirasi ei ole Suomen rekisterissä, lisääthän 
viestiin myös kopion sukutaulusta (3. sukupolvea)

• Liitteenä hyvälaatuinen kuva koirasta (kuvan tiedosto-
koon tulee olla mieluiten 3 MB).

Uutta valiokirjaa on jälleen alettu kokoamaan ja toivoisimme saavamme 
siihen kaikkien Suomessa vuosina 2011-2018 valioituneiden koirien kuvat!

Onko koirasi valmistunut Suomen 
muotovalioksi vuosina 2011-2018?

Mikäli useampi koiristasi on valioitunut tällä ajanjaksolla, lähetäthän jokaisen koiran kuvan ja tiedot omas-
sa sähköpostiviestissään. Mikäli et halua koirastasi julkaistavan kuvaa, se on silti mukana valiokirjassa ja 

toivoisimme saavamme siitä kaikki muut tiedot sähköpostilla.

Sähköpostiviestit voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

valiokirja.ry@gmail.com

Seuraathan myös yhdistyksen ajantasaista ilmoittelua 
myös Facebookissa!

Kiittäen, Chihuahua ry:n julkaisutoimikunta
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Päivitetty kohta rotumääritelmässä:

KOKO JA PAINO

Paino: Chihuahuan koko määritellään ainoastaan painon 

mukaan. Paino on 1-3 kg. Ihannepaino on 1,5–2,5 kg. Alle 1 

kg:n tai yli 3 kg:n paino ovat hylkääviä virheitä.”

FCI on vahvistanut muutoksen chihuahuan 

rotumääritelmään 4.10.2019 ja Kennelliitto 

24.10.2019.

Muutoksia 
chihuahuan  
rotumääritelmään

© Mirella Martiskainen

Chihuahua ry:n

V U O D E N  2 0 2 0
PÄÄERIKOISNÄYTTELY

Koirakeskus Kaiku, Hartola
10.-11.10.2020

Tuomari Inga Uzkalne
(kennel Chochoba), Liettua

Tuomari Paula Valakari
(kennel Fantabulous), Suomi  

- varalla kaikille luokille

Lauantaina 10.10.
lyhytkarvaiset

Sunnuntaina 11.10.
pitkäkarvaiset

Lisätietoja myöhemmin. Seuraa ilmoittelua!

www.chihuahua.fi

Perinteiset

KESÄPÄIVÄT
Hausjärvellä 5.7.2020!

Varaathan päivämäärän 

jo kalenteriisi!

Oikaisu
Lehdestä 3/2019 oli pudonnut pois yksi luonnetestitulos. 
Pahoittelumme!

Sipriinas Rock Stallion
73 pistettä

Kategoria Pisteet Kommentti

Toimintakyky -2 riittämätön 

Terävyys +3 kohtuullinen ilman jäljelle 
jäävää hyökkäyshalua 

Puolustushalu +1 pieni 

Taisteluhalu -1 pieni

Hermorakenne +1a hieman rauhaton 

Temperamentti +3 vilkas

Kovuus -2 pehmeä 

Luoksepäästävyys +3 hyväntahtoinen, luokse-
päästävä, avoin

Laukaisuvarmuus ++ laukauskokematon

Chihuahua ry tukee jäsenten omistamien Suomen Kennelliittoon 
rekisteröityjen chihuahuoiden virallisia silmä- ja sydäntarkastuksia 
siitä vuodesta alkaen, jona koira täyttää 8 vuotta siten, että 

• Silmätarkastuksen hinnasta hyvitetään puolet, 
kuitenkin enintään 40 euroa kerran vuodessa

• Sydänkuuntelun hinnasta hyvitetään puolet, 
kuitenkin enintään 20 euroa kerran vuodessa

Virallisessa sydänkuuntelussa kuuluneen sydämen sivuäänen lisä-
tutkimuksena tehdystä virallisesta ultraäänitutkimuksesta tai viralli-
sen sydänkuuntelun yhteydessä otetun röntgenkuvan perusteella 
eläinlääkärin suosittelemasta virallisesta sydämen ultraäänitutki-
muksesta korvataan puolet, kuitenkin enintään 100 euroa yhden 
kerran koiran elinaikana (ei ikärajaa)  

Lisäksi yhdistys avustaa jäsenen omistaman Suomen kennelliit-
toon rekisteröidyn chihuahuan virallisesta syringomyeliatutkimuk-
sesta Kennelliiton lausuntomaksun osuuden (tällä hetkellä 60 eu-
roa) kerran koiran eliniän aikana 1.5.2017 jälkeen tehdyistä 
virallisista tarkastuksista. 

Hyvityksen saa toimittamalla rahastonhoitajalle kuitin tarkastus-
laskusta, kopion saadusta virallisesta lausunnosta (ellei tulos näy 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä), koiran tiedot sekä omat 
tiedot (nimi, osoite ja tilinumero). 

Terveystarkastusten 
tukeminen
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Muistattehan toimittaa kotimaisten näyttelyiden tulokset 

Vuoden chihuahua -pisteiden laskua varten sähköisesti!

Täytä vain valmis lomake osoitteessa 

TINYURL.COM/VUODENCHIHU

Lisätietoja antaa Vuoden chihuahua -pisteiden laskija Tuomo Kumento,

vuodenchihu.chihuahuary@gmail.com

Tilaukset: 
tarvikemyynti.chihuahuary@gmail.com

Jäsentuotteiden tilaaminen

• Tilausten yhteydessä tarkistetaan tilaajan jäsenyys. 

• Lisää tilaukseen nimi, postiosoite, tuotteet ja kappalemäärät. 

• Saat vastausviestissä maksuohjeet. Huomaathan että hintoihin lisätään posti- ja pakkauskulut.

• Tuotteet lähetetään, kun maksu on kirjautunut yhdistyksen tilille.

• Toimitus nopeutuu, jos lähetät kuitin maksusta tarvikemyyjälle.

Jäsentuotteet

Pennunhoito-opas
• 1—5 kpl   3,50 € kpl

• 6 kpl tai enemmän  2,50 € kpl
 + Posti- ja pakkauskulut

Chihuahuan rotumääritelmä 5 €

Chihuahua Special 

2014 -lehti 5 €

Englanninkielinen erikoisnumero 
juhlavuoden kunniaksi 5 €! 

Valiokirja 2002–2006 5 €

Valiokirja 2007–2010 30 €

Vuosikirjat 2016 10 €

• Sähköiset vuosikirjat sisältävät vuoden 2016 lyhyt- ja pitkä-
karvaisten chihuahuoiden sanalliset näyttelyarvostelut.

• Tilaa vuosikirja tarvikemyynnistä toimittamalla kuittikopio 
suoritetusta maksusta sähköpostitse.

• Tili FI8917453000082455, viite 40109

Näyttelytulosten toimittaminen sähköisesti

© Marjut Kononoff
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K ennelliitto myöntää vuonna 2019 Sankarikoiran arvon 
13 koiralle. Lisäksi 23 koiraa saa kunniamaininnan te-
kemästään urotyöstä. Sankarikoiran arvon voi saada 

koira, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yksi tai useam-
pi ihmishenki on pelastunut. Kennelliitto palkitsee Sankarikoirat 
Koiramessut-tapahtumassa Messukeskuksessa Helsingissä.

Sankarikoiran arvon saavat tänä vuonna saksanpaimenkoira 
Foxy, irlanninsusikoira Frank, saksanpaimenkoira Hermanni, no-
vascotiannoutaja Juksu, monirotuinen Juti, labradorinnoutaja Kert-
tu, labradorinnoutaja Lalli, monirotuinen Lego, kääpiösnautseri 
Maya, novascotiannoutaja Nelli, chihuahua Sulo, länsigöötan-
maanpystykorva Toivo ja sileäkarvainen kettuterrieri Vili.

Kennelliiton hallitus otti käyttöön Sankarikoira-arvonimen ensim-
mäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton re-
kisteröimä tavaramerkki. Kennelliitto myöntää Sankarikoira-arvoja 
koirille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai 
useampi ihmishenki on pelastunut. Koira voi saada Kennelliiton 
kunniamaininnan myös muista sankariteoista.

CHIHUAHUA SULO ON
SANKARIKOIRA!
Sankarikoirat ovat ihmishenkien pelastajia.

Chihuahua Sulo hälytti pakkaseen tuupertuneesta 
vanhuksesta

Maaliskuussa 2019 aamuyöllä Sulo herätti omistajansa haukun-
nallaan. Omistaja katsoi omakotitalonsa yläkerran ikkunasta ulos, 
mutta ei nähnyt hämärässä ketään, ja oli aikeissa mennä takaisin 
nukkumaan. Yht’äkkiä hän kuitenkin kuuli, kun häntä huudettiin 
nimeltä ja pyydettiin apua. Hetken mietittyään hän meni alaker-
taan ja kurkisti ulos samassa talossa pitämänsä kampaamon pi-
halle. Hän näki jäisellä pihamaalla yhdeksän asteen pakkasessa 
vähissä vaatteissa makaavan naisen, jonka tunnisti kampaamon 
asiakkaaksi. Vanhus oli lähtenyt vastapäisestä muistisairaiden pal-
velukodista, hortoillut yössä ja kaatunut kampaamon pihalle pää-
semättä omin avuin ylös. Omistaja soitti palvelukodin yöhoitajal-
le, joka hämmästyi kovin soittoa, mutta tuli nopeasti pyörätuolin 
kanssa asukasta hakemaan. Häntä ei kuitenkaan saatu jaloilleen, 
joten paikalle piti soittaa ambulanssi, jonka tulo kestää noilla seu-
duilla vähintään 45 minuuttia. He odottelivat hoitajan kanssa 
ambulanssia, joka vei kylmettyneen vanhuksen mukanaan. Ilman 
Sulon hälyttämistä vanhus olisi kylmettynyt pihalle.

Teksti ja kuva STT

2019

Säännöt:
1. Kilpailu on avoin Chihuahua ry:n jäsenien omistuksessa oleville lyhyt- ja pitkäkarvaisille chihuahuoille.

2. Palkinto jaetaan kaikille niille koirille, jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet 3 x ERI- tai EH-
palkinnon laatuarvostelussa juniori-, nuorten-, avoin- tai veteraaniluokassa.

3. Omistajan tulee itse ilmoittaa koiransa kilpailuun yhdistyksen nimeämälle henkilölle koiran saavutettua 
vaadittavat palkinnot.

4. Palkinto annetaan samalle koiralle vain kerran.

5. Palkintona annetaan kauniit ruusukkeet. Palkinnon saajien nimet ja kuvat julkaistaan Chihuahua -lehdessä.

Ilmoita sinäkin koirasi Ykköskilpailuun, 
jos alla olevat säännöt täyttyvät. 

Osallistuminen tapahtuu lähettämällä 
15.1.2020 mennessä koiran tiedot ja 

valokuva osoitteeseen:

paatoimittaja.chihuahuary@gmail.com

Laita viestin otsikoksi Ykköskilpailu 2019.

HUOM! 
Ruusukkeet jaetaan yhdistyksen 

kevätkokouksessa 2020!

Ruusukkeita ei postiteta.
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H yvän itsetunnon omaava koira ei 
ole sama kuin ”röyhkeä koira”, 
joka käyttää itsevarmuuttaanne-

gatiivisiin tunteenilmauksiin joko ihmisten 
tai toisten koirien tyrannisoimiseksi. Itsevar-
mankoiran on helppo elää itsensä ja ym-
päristönsä kanssa tasapainossa. Itsetunto 
ja sen kautta rakentuvaterve itsevarmuus 
näkyy kaikessa toiminnassa läpi koiran 
koko elämän.

Varma koira hallitsee itsensä myös hieman 
kyseenalaisissa, pelottavissa ja vaarallisik-
si kokemissaan tilanteissa. Epävarma koira 
sen sijaan ajautuu toistuvasti vaikeuksiin, 
joissa sen täytyy erilaisin sijaistoiminnoin 
helpottaa oloaan. Yhtä kaikki, epävarman 
koiran elämä on tasapainottelua pienem-
män ja suuremman stressin välillä, ja täl-
lainen elämä kuluttaa koiraa tarpeettoman 
voimakkaasti. Siksi meidän koiranohjaaji-
en ja kouluttajien tulisi pyrkiä vaikuttamaan 
jo koiran nuoruudessa muodostuvaan itse-
varmuuteen sitä positiivisesti ja rakentavasti 
kehittäen.

Pennusta nuorukaiseksi: kasvun 
lähtökohdat ja olosuhteet

P entu on syntymästään lähtien altis 
ympäristön vaikutuksille. Eri ikä-
kausina sen saamat positiiviset ja 

negatiiviset tuntemukset painuvat eri voi-
makkuuksilla vaikuttamaan joko lähes mer-
kityksettömästi tai jopa erittäin voimakkaas-
ti sen luonteen muovautumiseen.

Dosentti Kai Pelkonen kertoi SuKoKa:n 
”Koiran käyttäytyminen kasvattajan näkö-
kulmasta” -luennollaan iän merkityksestä 
shokkivaikutukseen seuraavaa: ”6-8-viikkoi-
nen on herkimmillään ulkoisten stressivai-
kutusten ja psyykkisten traumojen suhteen. 
5-viikkoisena saatu negatiivinen shokki ei 
vaikuta lähestymiseen myöhemmin, kun 
taas juuri 8-9-viikkoisella pennulla shokki 
jää vaikuttamaan ja siirtyy kestomuistiin. 
Taas 12-13-viikkoinen on jo ohittanut tä-
män kehitysvaiheen, eikä saatu negatiivi-
nen shokki vaikuta merkittävästi myöhem-
mällä iällä.”

Pentuajan kokemusten merkitys siis lienee 
suurempi, kuin mitä aikaisemmin on uskot-
tu.

On myös selvä tosiasia, että myöhemmäl-
läkin iällä saadaan voimakkailla negatiivi-
silla shokeilla aikaan pysyviä käytöshäiriöi-
tä luonteeltaan pehmeille koirille.

Tuhon avaimet

E pälooginen pakotteiden käyttö 
koulutuksessa, samoin kuin koiran 
kannalta sietämättömän voimak-

kaan paineen luominen ovat arveluttavia 
keinoja, jotka taitamattomissa käsissä aihe-
uttavat koiralle enemmän pysyviä psyykki-
siä vaurioita kuin mitä niillä on mahdollista 
edesauttaa omaksuttavaa asiaa.

Jokainen onnistumiseen päättyvä suoritus 
kasvattaa koiran itseluottamusta. Koira toi-
mii varmasti, kun se voi luottaa itseensä 
ja kykyihinsä selvitä. Tätä pohjaa vasten 
voisi helposti kuvitella, että epäonnistumi-
seen päättyvä suoritus horjuttaisi koiran it-
setuntoa, mutta niin ei välttämättä ole. Sen 
sijaan toiminnan keskeyttäminen, ilman 
että suodaan koiralle mahdollisuutta pyrkiä 
mihinkään ratkaisuun, rapistaa sen uskoa 
selviytymisen mahdollisuuteen. Keskeytetyt 
suoritukset ja niiden johdosta ohjaajasta 

koiraan välittyvä tyytymättömyys tappavat 
tehokkaasti motivaation tuleviinkin tehtä-
viin.

Epäonnistunut suoritus on aina seurausta lii-
an vaikeasta ja/tai huonosti suunnitellusta 
harjoituksesta. Tällaisen harjoituksen kes-
keyttäminen ilman helpotettua ja koiralle 
ratkaistavissa olevaa tehtävää on yksi suu-
rimpia koulutusvirheitä.

Luonneanalyysiä

E nnen tapakasvatuksen ja koulutuk-
sen aloittamista tulisi pyrkiä mah-
dollisimman totuudenmukaisesti 

päättelemään koirassa esiintulleita ja ke-
hityksen alla olevia luonteenpiirteitä. Luon-
teen vahvuuksia kannattaa ruokkia ja mah-
dollisia heikkouksia kompensoida näiden 
vahvempien osa-alueiden hyödyntämisellä.

Jo luovutusikäisestä koirasta voimme ha-
vainnoida yllättävän paljon. Elämään epä-
röivästi (aggressiivisesti, arasti, väistävästi) 
suhtautuva pentu kaipaa erityisen paljon 
tukea ihmiseltä, se tarvitsee ns. varaher-
mot, jotka kannattelevat koiraa yli kaiken 

Itsevarman koiran on helppo elää itsensä 

ja ympäristönsä kanssa tasapainossa. 

Koiran itsetunto 
ja sen kehittäminen

teksti: Salme Mujunen

”Varma koira hallitsee itsensä myös 
hieman kyseenalaisissa, pelottavissa ja 
vaarallisiksi kokemissaan tilanteissa.”

© Enni Alanko

© Enni Alanko
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sen paineen, joka menisi luontaisen kapa-
siteetin yli.

Pennun valinnassa kannattaa huolellises-
ti harkita, millaiseen luonnetyyppiin omat 
voimavarat ja osaaminen riittävät. Huo-
mattavan terävä (toisin sanoen uhkaan ag-
gressiivisesti reagoiva) tai arka koira voi 
olla haasteellinen ja tarjota koulutuksellisia 
mahdollisuuksia, tosin huomattavasti suu-
remmalla työllä kuin avoin, hyvähermoinen 
ja taistelutahtoinen lajikumppaninsa.

Itsevarma koira luo omistajalleen myös 
haasteita; kuinka motivoida työskentele-
mään koira, joka on perin juurin tyytyväi-
nen itseensä ja elämäänsä eikä siksi kai-
paa ohjaajansa hyväksyntää niin suuressa 
määrin kuin ohjaajaansa tukeutuvampi la-
jitoverinsa?

Oletko varma? Varmastiko?

O nnellisen koiran perusoikeuksiin 
kuuluu saada elää elämäänsä 
loogisen ja käytökseltään var-

man ihmisen kumppanina. Epävarmuus 
on ainakin osittain ihmisestä koiraan tart-
tuva (eli hankittu) huono ominaisuus, joka 
valitettavasti ruokkii itse itseään. Koirassa 
esiintuleva epävarmuus aiheuttaa ohjaa-
jassa epävarmuutta, johon koira reagoi 
lisääntyvällä epävarmuudella – ja niin 
edelleen. Ohjaaja siis jättää tukematta koi-
raansa tilanteessa, jossa se eniten tarvitsisi 
apua ja jopa ihmisen fyysistä läheisyyttä. 
Tarvittavan tuen puute esiintyy koirassa si-
jaistoimintoina, esimerkiksi väistämisenä, 
aggressiona tai jopa lamaantumisena. 
Näin menetellen koiralle on luotu ns. toi-
senlainen tapa käsitellä epävarmuutta. Täs-
tä henkisestä kuormittumisesta on vain pie-
ni askel siihen, että ohjaaja alkaa kokea 
tämän uuden sijaiskäytöksen ongelmana, 
eikä enää tee huomioita koskien alkupe-
räistä oireiden aiheuttajaa, eli varsinaista 
syytä. Perusongelmille, eli epävarmuudelle 
ja tuen puutteelle on nyt kehitetty uusi on-
gelma, jonka ratkomiseen takerrutaan. Ale-

taan työstää puhtaasti seurauksia, ja unoh-
detaan syy.

Niin kauan kuin omistajan ja koiran välil-
lä on keskinäisiä konflikteja, ilmenee näitä 
”toisen tason” käytöshäiriöitä mitä moni-
naisemmissa koulutustilanteissa. Tyypillisiä, 
pohjimmiltaan epävarmuuteen liittyviä ker-
rannaisongelmia ovat muun muassa koiran 
käsiteltävyysvaikeudet (luoksepäästävyys), 
uskallus pysytellä vieraan ihmisen lähei-
syydessä ja uskallus tutustua uusiin asioihin 
ohjaajan läsnäollessa (esimerkiksi luonne-
testin kelkkakoe).

Olemalla reilu ohjaaja saat toimia reilun 
koiran kanssa! Mitä teetkin, tee se reip-
paasti ja itsevarmasti. Ole koirasi luotta-
muksen arvoinen ja aloita korjaaminen 
aina pääsääntöisesti omasta käytöksestäsi.

Ohjaajan merkitys

T erveellä tavalla itsevarma ohjaaja 
kykenee kehittymään koiranohjaa-
jana, mikäli hän uskaltaa nähdä 

ja myöntää toimintansa vajaavaisuudet. 
Heikomman itsetunnon omaavan ohjaa-
jan tulisi tietoisesti pyrkiä tähän samaan, 
vaikka prosessi on hänelle jo luonteen-
omaisestikin vaativampi. Koirakon pienet 

edistysaskeleet kuitenkin kannustavat niin 
ohjaajaa kuin koiraakin kohti suurempaa 
itsevarmuutta.

Myönteinen askel muutoksen tielle on otet-
tu, kun omistaja kykenee kääntämään kat-
seen koirasta takaisin itseensä ja tunnistaa 
koirassaan asuvan epävarmuuden sisäl-
lään. Ohjaaja viestittää koiralleen juuri 
niitä tuntemuksia, joita itse kokee, ja koira 
reagoi näihin. Koiran toiminnassa on siis 
mahdollista nähdä oman toimintansa puut-
teet.

On kohtuullisen helppo ylittää aita sen 
matalimmasta kohdasta ja etsiä toistuvasti 
vikaa ns. saalistusvietittömästä tai taistelu-
tahdottomasta, huonohermoisesta, teräväs-
tä tai epäavoimesta koirasta. Sen sijaan 
osoittaa rohkeutta myöntää itselleen oma 
rajoittuneisuutensa kouluttajana ja todeta, 
että koira ei edisty pääosin siksi, että oh-
jaaja seisoo kehityksen esteenä.

Varsinaisesti luonteeltaan ns. käyttökelvotto-
mia koiria ei juurikaan ole, koiranlukutai-
dottomia ohjaajia sitä vastoin löytyy yllin 
kyllin. Hyvä kouluttaja kehittää koiransa 
vahvuuksia, huono takertuu vähäisiinkin 
heikkouksiin ja tekee niistä kestoselityksiä 

koulutuksellisille epäonnistumisille. Rakenta-
va muutos lähtee ohjaajasta itsestään.

Koulutuksen loogisuuden kannalta meil-
lä jokaisella on kehittämisen varaa. Kun 
olet koiran näkökulmasta katsottuna reilusti 
toimiva ihminen ja koulutustapasi on joh-
donmukainen, olet oikeilla jäljillä. Koska 
päämäärä ei useinkaan ole tärkeämpi kuin 
matkan oivallukset, voi olla ettei oman toi-
mintasi tarkistuksen jälkeen koiraasi jää ko-
vinkaan paljoa koulutuksellista korjattavaa.

Reagoiminen vai ylireagoiminen

K oiraa kouluttaessasi ole aidosti 
varma itsestäsi. Varmuus on omi-
naisuus, jota et voi teeskennellä, 

vaikka voit toki opetella mahdollisimman 
rauhallisen suhtautumisen yllättävien tilan-
teiden varalta. On ainakin osittain oma 
valintasi, alatko huutaa, heilua ja huitoa 
nähdessäsi käärmeen, ampiaisen tai hä-
mähäkin - vai hengitätkö syvään ja pyrit 
tilanteen tai ainakin hermojesi hallintaan. 

Nämä erilaiset tavat reagoida äkillisesti 
vaihtuviin elämänilmiöihin näkyvät selke-
ästi toimiessasi koiran kanssa. Kuinka rea-
goit, kun koirasi ei työskentelekään toivo-
mallasi tavalla? Harmistutko sen äkilliseen 

kurittomuuteen? Onko ensimmäinen reak-
tiosi, että se näyttää sinulle keskisormea? 
Pidätkö parempana, että koira yrittää ja 
mahdollisesti epäonnistuu, vai että jollei se 
tee oikein, on parempi ettei se tee mitään? 
Ylireagoinnit kielivät usein ohjaajan epä-
varmuudesta tai koulutuksellisesta kiirehti-
misestä.

Koirasi tulkitsee sinua

K oira tulkitsee tilanteita varsin taita-
vasti ja huomaa epäröintisi lähes 
poikkeuksetta jo ennen kuin itse 

tiedostat käytöksesi epävarmuuden. Näis-
sä tilanteissa koira usein reagoi verbaali-
seen viestintääsi varsin epätoivotulla taval-
la, koska elekielesi on sanallisen viestintäsi 
kanssa ristiriidassa. Näin paljon kommuni-
kointivaikeuksia aiheuttaa pelkästään oh-
jaajan varmuuden puute. Kuinka pienestä 
asiasta onkaan loppujen lopuksi kysymys, 
ja kuinka suuren askeleen voimme ottaa tie-
dostamalla sen.

Elämää, ei sen enempää

N uoren koiran itsetuntoa kasvate-
taan elämällä koiran kanssa nor-
maalia elämää, kokemalla yhdes-

sä maailmaa ja sen tarjoamia elämyksiä. 
Vuodessa on 365 vuorokautta. Jos jokai-

sena päivänä kykenisimme tarjoamaan 
koirallemme yhden uuden kokemuksen ja 
sopivissa määriin vahvistamaan jo koettuja 
asioita, loisimme erittäin vankan kokemus-
pohjan sen koko loppuelämälle. Tämän 
perustan varaan koiran on mahdollista jat-
kossa tukea tulevia reagoimisiaan, vertailla 
kokemusten voimakkuuksia ja vastaanottaa 
samankaltaisten tilanteiden jälkeensä jättä-
miä positiivisia tai negatiivisia mielikuvia.

Koiran henkisen kasvun kannalta on tär-
keää myös saada elää nuoruus ilman tur-
hia henkisiä paineistuksia. On järkevää 
koettaa eliminoida kaikki lyhytkestoista 
pidemmät stressin aiheuttajat pois sen vä-
littömästä elinpiiristä, sillä stressipaineiden 
alla kehittynyt nuoren koiran elämä kasvaa 
helposti vinoon. Tällaisia stressaavia teki-
jöitä ovat esimerkiksi kohtuuton kuri, olosuh-
teiden liian nopeat ja toistuvat muutokset, 
laumahierarkiassa korkeammalla olevien 
jatkuva painostus ja liian suuret vaatimuk-
set suhteessa nuoren koiran osaamiseen.

Totuttelemisen asteittaisuus

K oiraa ei saada luottamaan ää-
niärsykkeiden turvallisuuteen, jos 
kouluttaja ajattelee pääsevänsä 

helpommalla valitessaan koiransa koke-

”Pennun valinnassa kannattaa huolellisesti harkita, millaiseen 
luonnetyyppiin omat voimavarat ja osaaminen riittävät.”

”Nuoren koiran itsetuntoa kasvatetaan elämällä 
koiran kanssa normaalia elämää ... ”

© Katja Karkkulainen

© S-M Johansson
© S-M Johansson
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muspohjan perusteiksi kaksi ääripäätä, esi-
merkiksi äänityhjiön ja metelin; täydellisen 
hiljaisuuden ja sielua raastavan helvetin. 
Sama pätee kaikkeen toimintaan: koiran it-
setunto luodaan vähitellen turvallisten koke-
musten saattelemana, ja niihin positiivisia 
mielikuvia yhdistämällä. Askel kerrallaan. 
Liian paljon ja liian nopeasti ei ole hyvä 
kenellekään - sanotaanhan, että ”paras 
tapa pilata tuleva maailmanmestari on teh-
dä siitä nuorten maailmanmestari”.

Ongelmien korjaaminen

I tsetunnon puutteesta kärsivän koiran 
traumoja on helppo syventää ja saat-
taa ne kroonisiksi. Riittää kun aloittaa 

itsevarmuuden puutteesta aiheutuvat, mutta 
jo toisenmuotoisiksi ongelmiksi muuttunei-
den käytöshäiriöiden sinänsä hyvää tarkoit-
tavat, mutta ärsykelataukseltaan massiiviset 
paikkausyritykset. Herkän koiran negatiivi-
sia kokemuksia ihmisistä ja/tai tilanteiden 
aiheuttamaa pelkoa ei voi hoitaa tuhannen 
jättikivan ja makkarankuoriin pukeutuneen 
ihmisen rynnäkkö-kohtaamisella. Äärim-
milleen viedyt korjausyritykset heilauttavat 
epävarman koiran herkkää vaakaa tem-
poilevasti vastakkaiseen suuntaan, eikä 
koiralle näin suoda tilaisuutta päästä tasa-
painoon tuntemustensa kautta.

Kiirehtimällä korjattu koira vaatii tulevai-
suudessa vielä suuremman korjauksen, 
eikä korjattu koira ole koskaan ehjän ve-
roinen. Ja mitä epätoivoisemmaksi omis-
taja tässä edistymättömässä projektissaan 
tulee, sitä suuremmalla paineella toteute-
taan korjauksen korjaus. Ratkaisua ei to-
dennäköisesti näillä metodeilla voi löytää, 
jos ongelman perussyy eli epävarmuus 
on jo alusta lähtien jätetty huomioimatta. 
 

Itsetunto rakentuu ympäristöstä heijas-
tuen

P entukoiraa kannattaa kannustaa 
jo luovutusiästä lähtien mahdolli-
simman suureen toiminnallisuuteen 

ja yritteliäisyyteen vahvistamalla toivottuja 
toimintoja suorastaan avokätisen positiivi-
sesti. Näin koiran kannalta miellyttävien 
tapahtumien keskeinen hahmo on aina ih-
minen, joka elää aidosti mukana ja jonka 
rehelliseen ja kannustavaan palautteeseen 
se oppii luottamaan.

Koira kokee elämässään voimakasta tar-
vetta yhdessäololle. Tämän laumavietin 
olemassaolon varaan on luontevaa ra-
kentaa koiran ja ohjaajan välinen suhde. 
Suhdetta, samoin kuin koiran itsetuntoa 
vahvistetaan viettämällä runsaasti aikaa 
kahdestaan koiran kanssa, vaikka per-
heeseen kuuluisikin muita ihmisiä ja toisia 
eläimiä. Yhdessä vietetyt hetket ja koetut 
onnistumiset, sekä koiran huomiointi yksilö-
nä muodostavat pohjan sen terveelle itse-
tunnolle.

Jos järjestät koiralle aikaa kuin se olisi maa-
ilmassa lisäksesi ainoa elollinen olento, 
niin sinusta varmasti tulee sen elämän keski-
piste. Ja toisinpäin: et voi odottaa saavasi 
koiraltasi kovinkaan täydellistä huomiota, 
jos itse olet mukana vain osittain.

Koira elää yhteisössä

K oiran elämä on aina jollain ta-
voin elämistä laumassa, joko ih-
mis- tai koiralaumassa. Lauma voi 

käsittää koiran lisäksi vain yhden ihmisen 
tai olla jopa monen kymmenen koiran ryh-
mittymä. Kuinka tällainen lauma jäsentyy, 
riippuu sen yksilöiden sosiaalisista taidois-
ta. Harvoin mikään ryhmä elää pysyvässä 
muuttumattomuudessa, vaan dynamiikka lii-
kehtii aina johonkin suuntaan. Mitä enem-
män laumassa on jäseniä, sitä suuremmalti 
tämä laumaliike vaikuttaa yksilöihinsä; sitä 

laajemmat konfliktitilanteet ovat ja sitä suu-
rempi on tuhovaikutus mahdollisen leimah-
duksen sytyttyä. Muista, että huolimatta 
laumahierarkiasta yksilön etu menee aina 
lauman edun yläpuolelle.

Laumoilla on pyrkimys järjestäytyä jonkin-
laiseen arvojärjestykseen, jossa on edus-
tettuna sekä päätöksentekijöitä että alem-
piarvoisia toteuttajia. Laumahierarkian 
kannalta systeemi on toimiva, jos lauman 
yksilöt sopeutuvat tähän tilanteeseen oireh-
timatta. Sen sijaan jos laumassa on kiusaa-
jia ja kiusattuja, ei yhteiselo ole perustel-
tavissa. Millaisen mahdin voimin tällainen 
lauma säilyttäisi kokoonpanonsa ns. luon-
nontilassa? Elintilan rajaaminen tuo muka-
naan omat ongelmansa.

Älä anna kiusata tai joutua kiusatuksi

I hmisilläkin on taipumus järjestellä 
maailmaansa ryhmiksi, jotka pysyvät 
koossa joihinkin intresseihin pohjau-

tuen, esimerkiksi työpaikat taloudellisiin 
seikkoihin nojaten ja aatteelliset ryhmät 
ideologiaan tukien. Huolimatta yhteisistä 
pyrkimyksistä, ei mikään taloudellinen tai 
ideologinen perusta olisi riittävä pitämään 
koossa ryhmittymää, jonka yhdellä jäsenel-
lä olisi pakonomainen sairaalloinen tarve 
tarkoituksenmukaisesti vahingoittaa ryhmän 
toista jäsentä. Kiusattu osapuoli ahdistuisi 
ja tällä olisi luultavasti vaikutuksia koko ryh-
män hyvinvointiin. Hyvin todennäköisesti 
kiusatun lisäksi myös muilla ryhmän jäsenil-
lä ilmenisi erilaisia oireita, jotka kielisivät 
kasvavasta epävarmuudesta ja yleisestä 
pahasta olosta.

Koiralaumassa voi myös ilmentyä näitä 
pahoinvoinnin merkkejä, joita pystymme 
havaitsemaan tarkkailemalla lauman yksi-
löiden henkistä tilaa. Olennaista on vain 
se, voivatko koirayksilöt laumassa hyvin vai 
huonosti. Näihin asiantiloihin ihminen vai-
kuttaa valinnoillaan ja valintojen onnistumi-
sen paras mittari on koira itse.

”Kun luotat itseesi, voit luottaa koiraasi. 
Kun koira luottaa itseensä, 

se voi luottaa sinuun.”

L auantaina 19.10.2019 kisattiin kaikkien aikojen en-
simmäisistä chihuahuoiden rally-tokon rotumestaruuksista 
Suomessa. Espoossa Agimestan hallilla pidettyyn kisaan 

osallistui huikeat 21 chihuahuaa ohjaajineen. Tunnelma kisoissa 
oli kannustava ja rento, ja oli aivan mahtavaa seurata kisapaikal-
la, kun yli kolmasosa koko kisan osallistujamäärästä oli chihuja. 
Hienoa, että Chihuahua ry:n jäsenet olivat lähteneet aktiivisesti 
mukaan osoittamaan, että chihuahua voi olla myös loistava har-
rastuskoira!

Kaikissa neljässä luokassa kisanneet chihuahuat kilpailivat rotu-
mestaruudesta siten, että jokaisen chihun saama tulos kerrottiin 
luokkakohtaisella kertoimella (mestariluokassa 1,3, voittajaluo-
kassa 1,2, avoimessa luokassa 1,1 ja alokasluokassa 1,0), ja 
mestaruuden voitti korkeimman luokkakohtaisella kertoimella las-
ketun pistemäärän saanut chihuahua riippumatta kilpailuluokasta. 
Osallistuneista chihuista hyväksytyn tuloksen sai mestariluokassa 
2/10, voittajaluokassa 1/3, avoimessa luokassa 1/5 ja alo-
kasluokassa 3/3.

Vuoden 2019 rally-tokon rotumestaruuden nappasi Duppy Za-
hara Sun ohjaajansa Stiina Vesterisen kanssa (MES89, rotumes-
taruuskertoimilla pisteet 115,7), rotumestaruushopealle itsensä 
rally-tokoili Biscuits Master Dancer ohjaajansa Annika Lejonqvis-
tin kanssa (MES85, rotumestaruuskertoimilla pisteet 110,5) ja kol-
mosssijan sekä tuomarin suosikkichihun palkinnon vei Daliana’s 
Mystery Meadow ohjaajansa Stiina Vesterisen kanssa (ALO97, 
rotumestaruuskertoimilla pisteet 97). Kisojen tuomari Raili Son-
ninen-Korhonen kommentoi kisapäivän päätyttyä, että rotumes-
taruuskisoissamme oli tosi iloisia koirakoita, joita hänen oli ilo 
arvostella.

Rally-tokon rotumestaruuskisat järjestetään taas ensi vuonna eli 
seuratkaa ilmoittelua yhdistyksen sivuilla. Toivomme saavamme 
ensi vuonna yhtä hienon määrän chihuja rotumestaruuskisaamme 
eli toivottavasti kaikki lajin uudet ja nykyiset harrastajat lähtevät 
matalalla kynnyksellä mukaan!

Teksti Laura Kaanaa-Jönkkäri Kuvat Elina Huttunen

CHIHUAHUA RY:N

RALLY-TOKON 
ROTUMESTARUUSKILPAILUT
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” Rally-toko on hauskaa aktivointia, 
jota voivat harrastaa kaikenikäiset 
ja kaiken kokoiset koirat ja ihmiset!” 

mainostaa Rally-tokoyhdistyksen etusivu. 
Ja totta tosiaan, myös chihuahuat omista-
jineen!

Rally-toko on koiraharrastuslaji, joka on 
alunperin suunniteltu ihan meidät tavalliset 
koiranomistajat mielessä pitäen, sillä sen 
tarkoitus on ollut kehittää koiran hallintaa 
ja arkitottelevaisuutta. Lajin ja sen koulutuk-
sen päätavoitteena onkin hyvin käyttäyty-
vä koira niin kotona, yleisillä paikoilla kuin 
muiden koirien läheisyydessä.

2000-luvun alussa Yhdysvalloissa kehitet-
tyä rally-tokoa kuvaillaan useimmiten to-
kon, agilityn ja koiratanssin yhdistelmäksi, 
mutta toki lajissa on aivan omat erityispiir-
teensä. Esimerkiksi koiran suullinen kehumi-
nen ja kannustaminen on aina sallittua, tai 
ehkä enemmänkin suositeltua! Lajissa tär-
keintä onkin ohjaajan ja koiran iloinen yh-
teistyö ja kontakti, jossa nautitaan yhdessä 
tekemisestä, oppimisesta ja onnistumisesta. 
Rally-toko virallistui Suomessa 1.5.2014 ja 

• Rally-Tokoyhdistys ry:n sivuilta (www.rally-toko.fi) löytyy paljon hyödyllistä 
tietoa! Sivuilta löydät esimerkiksi kilpailusäännöt ja kisaratoja sekä tulostettavat 
tehtäväkyltit ohjeineen.

• Aiheesta löytyy myös kirjallisuutta. Esimerkiksi ylituomari Krista Karhun kirjoitta-
ma Rally-tokon Harrastajan opas on erinomainen tiedonlähde ja apu lajin aloit-
tamiseen sekä harrastamiseen. Teos on todella selkeästi kirjoitettu ja kuvitettu!

• YouTubesta löytyy paljon lajiin liittyviä videoita, niin kokonaisia ratasuorituksia 
kuin ohjevideoitakin. Lajin säännöt hieman muuttuivat tammikuussa 2019, 
joten ole tarkkana, että katsot ajankohtaisia videoita! Esimerkiksi Koirakoulu 
Veikarin YouTube-kanavalta löytyy video-ohjeet uusien sääntöjen mukaisiin ALO- 
ja AVO-luokkiin.

• Kotiharjoittelussa voi hyödyntää jogurttipurkkeja: tulosta ja laminoi kyltit, tee 
jogurttipurkkien pohjiin viillot ja ei kun kylttitehtävät pystyyn purkkien viiltoihin! 
Kylttejä on helppo vaihtaa harjoitteen mukaan.

• Kaikkein antoisinta on harrastaa lajia yhdessä muiden kanssa, joten kannattaa 
tutkia mitä vaihtoehtoja sinun lähelläsi on – useimmat yhdistykset ja koirakoulut 
ovat ottaneet rally-tokon valikoimiinsa.

VINKKEJÄ LAJIN ALOITTAMISEEN!

se on Suomen Palveluskoiraliiton alainen 
harrastuslaji. SM-tasolla rally-tokossa on 
kilpailtu sen virallistumisesta asti, mutta en-
simmäiset rally-tokon Pohjoismaiden mesta-
ruuskilpailut järjestettiin vasta tänä syksynä 
Tanskassa. Suomen joukkue vei  muuten 
PM-kisoissa sekä joukkuekultaa että nelois-
voiton yksilökisoissa! Lajin harrastamisen 
voi aloittaa aivan itsekseen kotioloissa, len-
keillä, yhdessä kavereiden kanssa, käymäl-
lä kurssin tai liittymällä yhdistykseen, jossa 
lajia harrastetaan. Harjoittelun voi aloittaa 
jo pienen pennun kanssa ja kisaamaan 
pääsee, kun koira täyttää 10 kuukautta. 
Rally-toko sopii erittäin hyvin yhteistyön ja 
kontaktin parantamiseen, iloisen temppui-
lun opettamiseen sekä aktivointiin. Tämä 
on laji, jota voi harrastaa omaksi ja koiran 
iloksi, eikä kilpailemaan ole pakko lähteä.

Rally-tokossa suoritetaan rata, joka muo-
dostuu erilaisista tehtäväkylteistä. Tuomari 
valitsee 10-20 tehtävää, jotka sijoitetaan 
3-5 metrin välein eli radalla on aina vaih-
televa määrä eri tehtäviä eri järjestyksessä 
- näin ei lajiin kyllästy koira eikä ohjaaja! 
Tehtävät ovat esimerkiksi erilaisia asentoja 

(istu, maahan, seiso), käännöksiä, vauh-
din muutoksia, pyörähdyksiä, pujottelua ja 
peruuttamista. Lisäksi radalla voi olla hyp-
pyesteitä tai putki, jotka ovat tuttuja agili-
tystä. Lajiin kuuluu myös houkutustehtävä, 
jonka nami-, lelu- tai tavarahoukutinten ohi-
tus tehdään tyylikkäästi seuraten. Kylttien 
välit kuljetaan perusseuraamisessa, joten 
kontaktiin ja seuraamiseen kannattaa pa-
nostaa! Vaikka radalla tehtävät suoritetaan-
kin kunkin tuomarin määräämässä tietyssä 
järjestyksessä, voi lähes kaikkia rally-tokon 
liikkeitä harjoitella milloin ja missä vain il-
man sen suurempia valmisteluja tai välinei-
tä. Yksittäisten liikkeiden harjoitteleminen 
onkin parasta aktivointia, sillä juuri uuden 
opettelu on kaikista väsyttävintä ja työläintä 
koiralle. Kuluvan vuoden alussa lajin teh-
tävävalikoimaa täydennettiin muutaman 
muun sääntömuutoksen ohessa ja kaiken 
kaikkiaan erilaisia liikkeitä on nyt 82 kap-
paletta, joten opittavaa ja opeteltavaa riit-
tää pitkäksi aikaa.

Rally-tokossa kisataan neljässä tasoluo-
kassa: alokas- (ALO), avoin (AVO), voit-
taja- (VOI) ja mestariluokassa (MES). Alo-

kasluokassa rata suoritetaan taluttimessa, 
mutta muut luokat suoritetaan ilman talu-
tinta. Kun koirakko saavuttaa luokassaan 
kolme hyväksyttyä eli vähintään 70 pisteen 
tulosta, on sen siirryttävä seuraavaan taso-
luokkaan. Koiralle myönnetään kunkin luo-
kan suorittamisesta koulutustunnus (RTK1-4). 
Maksimipistemäärä on 100, josta tuomari 
tarvittaessa vähentää pisteitä, jos koirakol-
le sattuu suorituksen aikana radalla virhei-
tä. Vähennykset voivat johtua esimerkiksi 
siitä, että koira nuuskuttelee maata tai kyltti-
telinettä, ohjaaja komentaa koiraa liian ko-
vasti, koiran ja ohjaajan rintamasuunta ei 
ole yhdensuuntainen, koira on haluton tot-
telemaan tai tehtävää ei suoriteta oikeassa 
paikassa tai yhtäaikaisesti. Alokasluokassa 
myös taluttimen kiristyminen vähentää pis-
teitä.

Laji kannustaa kisaamaan, sillä alokasluo-
kassa suoritettavien tehtävien vaatimukset 
on tarkoituksellisesti asetettu mahdollisim-
man matalalle ja tuomarointi on lempeää. 
Laji pyrkii suvaitsevaisuuteen erilaisten oh-
jaajien suhteen ja osittain liikuntarajoittei-
set sekä pyörätuolilla liikkuvatkin pääsevät 
esimerkiksi juoksuosuuksista vapauttavien 
poikkeuslupien turvin kisaradoille. Haas-
tetta tämä laji puolestaan tarjoaa runsaas-
ti tavoitteellisillekin ohjaajille alemmista 
luokista ylempiin siirryttäessä. Tähtäimessä 
saattaa olla rally-tokovalion tai rally-toko-
mestarin tittelit. Koira, joka on mestariluo-
kassa saavuttanut kolme vähintään 95 pis-
teen tulosta kahdelta eri tuomarilta ja joka 
on yli 15 kuukauden ikäisenä saavuttanut 
näyttelytuloksen vähintään laatuarvostelulla 
“hyvä”, voi anoa Kennelliiton rally-tokovali-
on arvoa (RTVA). Koira, joka ei voi hakea 
näyttelytulosta hylkäävän virheen tai seka-
rotuisuuden vuoksi, voi anoa Rally-tokoyh-
distykseltä epävirallista rally-tokomestarin 
arvoa. Koiran omistajan tulee tällöin olla 
Rally-tokoyhdistyksen jäsen.

Laji on vahvassa kasvussa niin koiraharras-
tuspiireissä kuin oman rotummekin parissa. 
Ehkäpä tulevaisuudessa voisimme kisaavi-
en koirakoiden keskuudesta koota oman 
SM-kisajoukkueen ja osallistua chihuporu-
kalla Suomen mestaruuskisoihin!

RALLY-TOKOA HARRASTETAAN 
HYMYSSÄ SUIN JA HÄNNÄT HEILUEN!

© Sammeli Vesterinen

© Timo Sandelin

© Eija Metsäranta 

© Stiina Sinisalo
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V iime vuonna vuosien tauon jäl-
keen pohjoismaiset chihuahuayh-
distykset kokoontuivat Norjaan 

keskustelemaan rodun tilanteesta. Tarkoitus 
on kokoontua jatkossa joka toinen vuosi, 
mutta koska keskustelu tuntui jääneen hie-
man kesken asian paljouden vuoksi, pää-
tettiin kokousta jatkaa jo tänä vuonna. 

Symposium järjestettiin elokuussa Kuopion 
erikoisnäyttelyn yhteydessä, ja sinne oli kut-
suttu edellisvuotta enemmän osallistujia toi-
veena rakentaa laajempi yhteistyöverkosto 
naapurimaiden välille. Symposiumiin osal-
listuivat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tans-
kan edustajat. Euroviisujen hengessä mu-
kaan saatiin myös Australian edustajana 
erikoisnäyttelymme tuomari Jennifer Watt. 
Kutsu lähetettiin lisäksi Islantiin, Viroon, Liet-

tuaan, Latviaan ja Venäjälle, joista Viro toi-
mitti materiaalia jälkikäteen.

Mikä on symposium?

S ymposiumin tarkoitus on olla avoin 
keskustelufoorumi maiden välillä, 
missä voidaan jakaa tietoa rodun 

tilanteesta, keskustella ongelmista ja ratkai-
suista niihin sekä miten maat voisivat yh-
dessä viedä rotua eteenpäin. Osallistuneet 
yhdistykset kokevat tilaisuuden tärkeänä 
alustana yhteistyön rakentamiseen ja tie-
don jakamiseen. 

Yhdistykset eri maissa

R uotsin Chihuahua Cirkelnissä oli 
vuonna 2018 jäseniä n. 1000 
kpl. Yhdistys perustettiin vuonna 

1977. Chihuahua on yksi Ruotsin suosi-

tuimmista roduista. Suomen Chihuahua ry 
on perustettu vuonna 1975 nykyisen jä-
senmäärän ollessa samaa luokkaa Ruotsin 
kanssa. Norjan yhdistys Norsk Chihuahua-
klubb perustettiin 2010, ja jäsenmäärä 
vuonna 2016 oli 880.

Tanskassa ei ole rotuyhdistystä ollenkaan, 
joten rotu kuuluu kääpiökoirayhdistyksen 
alaisuuteen. Kasvattajia on Tanskassa vain 
kourallinen ja he kokevat, ettei heillä ole 
paljoakaan sananvaltaa rotunsa asioihin, 
eivätkä he myöskään saa tukea Dansk 
Kennel Klubilta. Maassa on enemmän 
epävirallisia, FCI:hin kuulumattomia ”rotu-
yhdistyksiä” ja niihin pentuja ”rekisteröiviä” 
kasvattajia kuin FCI:n alaisia kasvattajia.

Australiassa jokaisella kuudella osavaltiolla 

on oma rotuyhdistyksensä, joista jokainen 
valitsee edustajan kansalliseen chihua-
huaneuvostoon, missä rodun asioista pää-
tetään yhdessä. Pitkä- ja lyhytkarvainen 
chihuahua on Australian kolmanneksi ja 
neljänneksi suosituin rotu kääpiökoiraryh-
mässä.

Virossa on tällä hetkellä kaksi Viron kennel-
liiton hyväksymää rotuyhdistystä kasvattaji-
en ristiriitojen vuoksi. Näistä alkuperäisellä 
yhdistyksellä (Eesti Chihuahua Klubi, perus-

tettu vuonna 2006) on suurempi valta vie-
dä rodun asioita eteenpäin kennelliittoon.

Kasvatustyö ja terveys 

E ri maissa on erilaiset vaatimukset 
pentujen rekisteröinnille Suomen 
PEVISA-ehtojen ollessa kaikista 

tiukimmat. Ruotsissa ja Norjassa rekiste-
röinnin ehtona on polvitarkastustulos, kun 
taas Tanskassa tai Australiassa ei ole ter-
veystarkastusvaatimuksia ollenkaan. Viros-
sa jalostukseen käytettävät koirat tulee olla 

polvitarkastettu (asteet 0 ja 1 sallittu jalos-
tuskäytössä) sekä näyttelystä kaksi kertaa 
saatuna laatuarvosana ”erinomainen”.

Australian rekisteröintisäännöt poikkea-
vat pohjoismaisista säännöistä eniten, ja 
vaihteluita on myös osavaltioiden kesken. 
Uroksia saa käyttää jalostukseen 9-kuises-
ta alkaen, nartun tulee olla 12 kuukautta 
vanha. Neljännen pentueen jälkeen nart-
tu tarvitsee eläinlääkärintodistuksen, jotta 
sen voi astuttaa uudestaan. Maksimipen-
tuemäärää ei ole. Queenslandissä jalos-
tukseen käytettävät koirat tulee myös DNA-
testata.

Kaikki maat olivat samaa mieltä siitä, että 
olisi tärkeää kerätä tutkimustietoa myös sy-
dämen ja silmien osalta, jotta mahdollisiin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen kuin 
tilanne saattaisi riistäytyä käsistä. Ongel-
malliseksi koetaan rodun harrastajat, joista 
valtaosa vastustaa pakkotestejä pääasias-
sa niiden kalleuden vuoksi. Vuoden 2018 
symposiumissa Norjan edustajien mukaan 
Norjassa ei ole ollut sydänongelmia, mut-
ta symposiumin innoittamana koiria saatiin 
tutkittua virallisesti ja Norja raportoi tänä 
vuonna tilanteen olevan aivan toinen, kuin 
mitä he luulivat.

Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Viron yh-
distyksillä on jalostussuosituksia.

Kasvattaminen ja siihen liittyvät säännök-
set sekä vaatimukset poikkeavat eri mais-
sa. Ruotsissa koiria ei saa kasvattaa ilman 
kennelnimeä ja valtion lupaa. Tanskassa 
tarvitaan valtion lupa kahden pentueen jäl-
keen, tai jos haluaa pitää kotonaan enem-
män kuin neljä koiraa. Myös Norjassa 
tarvitaan valtion lupa kasvattamiseen, mut-
ta luvissa on eroavaisuuksia riippuen kas-

Yhteispohjoismaalainen 
chihuahua-symposium 2019

Teksti: Linda Milvi

”Kaikki maat olivat samaa mieltä siitä, että olisi tärkeää kerätä tutkimustietoa 
myös sydämen ja silmien osalta, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan 

ryhtyä ennen kuin tilanne saattaisi riistäytyä käsistä."

© Jonna Aaltonen
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vattajan kotipaikkakunnasta. Australiassa 
kennelnimi tulee olla rekisteröity osavaltion 
viranomaistaholle.

Luonne

V aikka Suomi on vielä lapsenken-
gissään luonneasioissa, maa on 
silti edelläkävijän roolissa verrat-

tuna muihin maihin. Suomella on luonnep-
rofiili määriteltynä ja se on järjestänyt viral-
lisen luonnetestin jo muutamana vuotena. 
Ruotsi ja Norja kannustavat hyväluonteisi-
en koirien kasvattamiseen ja niillä harrasta-
miseen palkitsemalla vuosittain harrastavia 
chihuja (agility, TOKO, rally-TOKO, jne.). 
Norja myöskin palkitsee erikoisnäyttelys-
sään parhaimman näyttelytemperamentin. 
Tanskassa pahimmat luonneongelmat tun-

tuvat olevan ei-virallisien yhdistyksien alla 
kasvatetuilla koirilla.

Australiassa ei koeta olevan pahemmin on-
gelmia luonteiden kanssa, koska pentuja 
saa viedä näyttelyyn jo kolmikuisina (ro-
kotussäännöt poikkeavat pohjoismaisista), 
joten niiden sosiaalistaminen aloitetaan 
aikaisin.

Suurimmat ongelmat rodussa maittain

R uotsissa usea kasvattaja kokee 
jo pelkän polvitutkimuspakon ole-
van liian rajoittava määräys, min-

kä vuoksi yllättävän moni jättää tarkastuk-
set tekemättä ja päätyy Ruotsin kennelliiton 
kurinpitoelimen käsittelyyn. Norjassa on 
ollut ongelmana matador-jalostus, minkä 

vuoksi geneettistä pullonkaulaa pelätään. 
Tanskassa suurin ongelma on epäviralli-
siin yhdistyksiin rekisteröidyt pennut, jotka 
edullisemman hinnan vuoksi houkuttavat 
pennunostajia. Ongelmaksi koetaan myös 
terveystarkastusvaatimusten puuttuminen. 
Suomessa silmätarkastuspakko on paljas-
tanut useita entropium-tapauksia. Myöskin 
luonteissa tuntuu olevan heikkouksia luon-
netestien perusteella. Rakenteisiin liittyen 
suurimmat ongelmat ovat huonot etuosat, 
pitkät rungot sekä liian iso koko.

Kaikissa maissa koetaan pentutehtailun ole-
van ongelma. Suomessa esimerkiksi media 
on tehnyt tuhoaan lobbaamalla virallisten 
kasvattajien kasvattavan sairaita koiria, 
mikä tuhoaa asiallisten kasvattajien mai-

netta. Pentu haetaankin mieluummin pape-
rittomana, koska ”Fifin ja Mustin rakkaus-
lapsen” koetaan olevan terveempi, kuin 
paperillisen pennun. Suomessa paperitto-
mien pentujen hinnat ovat jo samalla tasol-
la rekisteröityjen pentujen hintojen kanssa, 
kun taas Tanskassa ja Virossa pentutehtailu 
toimii edelleen ”perinteisesti” vetoamalla 
ostajiin halvan myyntihinnan avulla.

Mihin keskitytään tulevaisuudessa

R uotsi haluaa keskittyä kasvatta-
jien ja harrastajien asennemuu-
toksen edistämiseen, jotta koiria 

testattaisiin enemmän ja ehkäpä jopa saa-
taisiin rekisteröinnin ehdoksi polvitarkas-
tuksen lisäksi silmä- ja sydäntarkastukset, 
kuten Suomessa on. Norjassa matador-
urosten käyttöä meinataan suitsia uudella 
säännöllä, mikä rajaa urokselle maksimi-
jälkeläismääräksi 55 pentua. Norja myös 
ajaa mahdollisuutta saada sydänkuuntelui-
den tulokset näkyviin Norjan kennelliiton 
tietokantaan, kuten cavalier kingcharlesins-
panieleilla jo on.

Tanska tahtoo edistää FCI:n alaisten kas-
vattajien yhteistyötä ja tehdä työtä oman 
rotuyhdistyksen perustamisen eteen. Tärke-
ää olisi saada pennunostajat kääntymään 
virallisten kasvattajien puoleen, jotta rodun 
piiriin saisi lisää väkeä. Lisäksi tavoitteena 
on saada polvitarkastus rekisteröinnin eh-
doksi. Australia tahtoisi koko maahan ter-
veystarkastusmyönteisemmän asenteen.

Lopuksi keskusteltiin Pohjoismaisen Ken-
nelunionin rotukohtaisesta ohjeistuksesta, 
joka julkaistiin vuonna 2018. Unionin oli 
tarkoitus kysyä kansallisilta rotuyhdistyksiltä 
kommentteja niihin, mutta vain Norjan yh-
distystä lähestyttiin asian tiimoilta. Yhdistyk-
sen kommentteja ei lopulta edes huomioitu 
ohjeissa. Suomi ehdotti, että rotuyhdistykset 
lähestyisivät suoraan PKU:a asian tiimoilta 
ennen kuin ohjeita muutetaan seuraavan 
kerran. Tarkoituksena on keskustella ohjeis-
ta ja niihin haluttavista muutoksista seuraa-
vassa symposiumissa, mikä järjestetään 
vuonna 2021 Ruotsissa.

”Vaikka Suomi on vielä lapsenkengissään luonneasioissa, maa on 

silti edelläkävijän roolissa verrattuna muihin maihin.”

”Kaikissa maissa koetaan 
pentutehtailun olevan ongelma.”

© Anna Gudjonsdottir
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Lisätietoa    http://www.koirataito.fi/

Kirjatilaukset sähköpostitse osoitteella kirjatilaukset@koirataito.fi

Tee tilauksesi näin: 
1) Kirjoita sähköpostin aihe-riville Pentuaapisen tilaus. 
2) Kirjoita viestikenttään nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja e-mailosoitteesi.

Pentuaapinen on kirjoitettu eettisen koi-
rankasvattajan työvälineeksi – pennunos-
tajiensa ohjeistamiseen. Satsaaminen toi-
miviin ohjeisiin on parasta, mitä kasvattaja 
voi tehdä pentujensa tulevaisuuden eteen. 

”Suomessa myös laki edellyttää myyjää an-
tamaan pennunostajalle hoito-ohjeet.” Pen-
tukirja täyttää kattavasti tämän kauppaso-
pimuksen velvoitteen.

Pentuaapinen on pennunostajan paras tuki 
ja turva koko koiran ensimmäiseksi elin-
vuodeksi  – se on runsaasti kuvitettu, ha-
vainnollinen ja helppolukuinen tietokirja. 

Kun kasvattajan pentupaketista löytyy 
tämä 196-sivuinen kirja, pennunottaja voi 
olla varma siitä, että hänellä on käytettä-
vissään hyvät ja laaja-alaiset perustiedot  
oman pentunsa hoitoon ja peruskoulutuk-
seen. 

Pentuaapinen on vastuullisesti toimivan 
kasvattajan valinta. 

Kirjojen hinnat koirankasvattajille:

1–5 kpl 24,90 € /kpl
6–10 kpl 22,41 €/kpl
11–15 kpl 20,17 €/kpl
16–20 kpl 18,15 €/kpl
yli 20 kpl 16,34 €/kpl

Kirjan hinta suoraan pennunhankkijalle: 24,90 €. 

Pentuaapinen

Mimmi & Peppi toivottavat hyvää joulua ja onnellista uutta 

vuotta kaikille karvakorville sekä heidän perheilleen!

Toivottaa kennel Night Pearl’s

Lämmintä joulun aikaa ja 
menestystä vuodelle 2020!

Toivoo Kennel Topolino & 
Kennel Tonatiuh

Joulutervehdykset 2019

Hyvää joulua ja onnea 
vuodelle 2020!

Pois alta, chihut tulloo ja joulu lähestyy.

28  Chihuahua 4/2019
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T oiset koirat pyörivät pyytämättäkin esimerkiksi innostu-
essaan, ja näky voi olla omistajalle tuttu vaikka lenkil-
le lähdettäessä. Jos koira tarjoaa jo itse pyörähtämistä, 

saa taidon nopeasti poimittua koiran temppurepertuaariin - ja jos 
pyörähtäminen ei vielä ole koirallesi luontevaa, on temppu help-
po opettaa! Muista valita harjoitteluun koiraasi motivoiva palkkio. 
Nami on helpoin tapa palkata, mutta myös lelu voi hyvin olla palk-
kiona. Jos olet opettanut koiraasi naksuttimen avulla, saat naksutti-
mella vahvistettua temppua vielä tarkemmin, sillä namipalkka tulee 
aina vasta pyörähdyksen lopuksi, mutta naksahduksen saa kuulu-
maan jo koiran pyörähtäessä. Osa koirista nauttii vauhdikkaasta 
pyörähtämisestä niin, että se voi toimia palkkiona jopa jotain muuta 
taitoa opetellessa!

Pienen koiran kanssa kannattaa aloittaa joko maassa tai polvillaan 
istuen, jolloin pystyt helpommin avustamaan koiraa namikädellä. 
Yksinkertaisimmillaan tempun opettaminen alkaa siitä, että koira 

seuraa namikättä itsensä ympäri ja saa palkan heti pyörähdet-
tyään. Jos olet jo aiemmin huomannut tai tässä kohtaa huomaat 
koiran olevan notkeampi oikeaan tai vasempaan, aloita hel-
pommasta suunnasta. Älä kuitenkaan unohda vaikeampaakaan 
suuntaa, vaan tee molemmista suunnista koiralle sujuvia. Häivytä 
hiljalleen käsiapua, pienennä kädelläsi tekemää ympyrää ja vie 
namikättä ylemmäs, lopulta pystyt antamaan ohjeen seisten. Ole 
tarkkana, että palkitset nopeasti ja vain, jos koira pyörähtää ym-
päri asti. Jos koirasi tarjoaa pyörähtämistä vaikka juurikin ulos 
lähdettäessä tai ruoka-aikana, kokeile yllättää se palkkaamalla 
liike, ja oikea-aikaisella palkkauksella voitkin saada sen hoksaa-
maan pyörähdyksen olevan toivottu temppu. Ethän hätäile, vaan 
anna koiralle aina mahdollisuus onnistua ja nosta vaatimustasoa 
hitaasti. Kun koira ymmärtää, mistä on kyse, lisää tempun molem-
mille suunnille mieleisesi käskysanat, jotka erottuvat toisistaan ja 
muista koiran osaamista sanoista, usein käytettyjä ovat ”ympäri” 
ja ”kieppi”.

Voit rakentaa treenituokiot esimerkiksi niin, että teette kolme ker-
taa viisi toistoa ja jokaisen viiden pyörähdyksen jälkeen pidätte 
pienen tauon. Tauko antaa koiralle aikaa sisäistää opeteltavaa 
asiaa, voit siis rapsutella tai leikittää koiraa muutaman minuutin. 
Kun koira osaa pyörähtää molempiin suuntiin edessäsi, siirrä tai-
dot sivuillesi niin, että koira osaa pyörähtää molemmilla sivuillasi 
sekä sinua kohti että sinusta poispäin. Näin saat koiran notkis-
tamisen lisäksi piristettyä perusseuraamista tai ihan tavallisia kä-
velylenkkejä! Jos vielä kaipaat haastetta, voit tehdä pyörähdyk-
sistä täyskäännöksiä, jolloin koiran pyörähtäessä käännyt itsekin 
180 astetta eli jatkattekin koiran kanssa matkaa tulosuuntaanne. 
Harjoittele kaikkia variaatioita eli vaihtele kaikkia näitä: koiran 
seuratessa oikealla ja vasemmalla, koiran pyörähtäessä oikealle 
ja vasemmalle ja sinun kääntyessä täyskäännöksen oikealle ja 
vasemmalle. 

Pyörähdyksestä saa tasapainoharjoituksen joko opettamalla koi-
ran pyörähtämään takajaloillaan seisten tai lisäämällä temppuun 
korokkeen. Houkuttele koira takajaloilleen seisomaan ja harjoit-

tele namikäden avulla kuten alussa. Aloita korokeharjoitukset 
puolestaan matalalla ja pehmeällä korokkeella, vaikka tyynyllä. 
Harjoitelkaa ensin nousemista korokkeelle, ja kun koira seisoo 
korokkeella, pyydä se pyörähtämään. Palkkaa ensin kaikki koi-
ran yritykset pyörähtää ja avusta tarvittaessa namikädellä, mutta 
nosta hiljalleen tavoitteeksi pyörähdys, jossa kaikki tassut ovat 
korokkeen päällä koko pyörähdyksen ajan. Koroketta pienentä-
mällä tai sen ”huteruutta” lisäämällä saa lisättyä pyörähdyksen 
vaikeustasoa, esimerkiksi tasapainotyynyt ovat hyviä chihuahuan 
kokoiselle koiralle. Kaipaatteko vielä lisähaastetta? Koiran taka-
päähänkin voi saada liikettä pyörähdyksen avulla. Kaikkien tassu-
jen sijaan opeta koira nostamaan korokkeelle vain sen etutassut. 
Tästä asennosta koiran tulisi pyörähtää itsensä ympäri takatas-
sujaan liikuttaen, etutassujen pysyessä korokkeella. Tähän sopii 
paremmin pienempi koroke, chihuahualle kelpaa vaikka litran 
jäätelökippo alassuin käännettynä. Palkkaa aina mieluummin lii-
an usein kuin liian harvoin!

Treeni-iloa pyörähdysten parissa!

Temppuillaan!

Ympäri, kieppi, pyörii, flippi... Siis pyörähdys ympäri!

teksti Stiina Vesterinen

Tästä se alkaa! Pyörähdys namikättä seuraten

Lennokkaassa pyörähdyksessä koiran kaikki jalat voivat olla ilmassa yhtä aikaa!

Pyörähdys takajaloilla seisten

kuvat Stiina & Sammeli Vesterinen ja Sarita Suokas
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FI MVA
Helmiäisen Senorita Bonita
pk narttu, s. 17.9.2015
isä: Helmiäisen Raul Martinez
emä: Hello Kitty Di San Gimignano
kasv. Merja Karhunen
om. Anne Talonpoika

Sertit:
16.6.2018 Salo, Wera Hϋbenthal
5.8.2018 Kuopio, Anca Giura
25.8.2019 Helsinki, Tom Mather

FI & BY MVA
Lookum Wizard Of Oz
pk uros, s. 1.11.2016
isä: Lookum Manhattan
emä: Lookum Iluminacion De Perla
kasv. Aleona Siehan
om. Katariina Rautiala

Sertit:
19.5.2018 Helsinki, Saija Juutilainen
16.6.2018 Kotka, Laurent Heinesche
16.6.2018 Salo, Wera Hübenthal
1.7.2018 Raasepori, Harri Lehkonen
14.7.2018 Lahti, Tuula Plathan
21.7.2018 Helsinki, Gunilla Skallman
28.7.2018 Mikkeli, Suncica Lazic
1.9.2018 Helsinki, Katrin Raie
25.5.2019 Hamina, Tomas Rohlin

FI MVA
Siruliinun Beauty Of Stars

isä: Sir Ashley de Arlejo
emä: Siruliinun Beauty Comes Home
kasv. Virpi Kauppinen
om. Enni Alanko ja Virpi Kauppinen

Sertit:
5.5.2018 Ylivieska, Anna Lena Angeria
9.2.2019 Kauhava, Kati Kilpeläinen-Turunen
19.7.2019 Kalajoki, Goran Gladic

Uusia valioita

Uudet Suomen ja kansainväliset muotovaliot sekä 
harrastuslajien valiot julkaistaan ilmaiseksi kuvan 
kanssa. Mikäli samaan aikaan halutaan julkaista 
muiden maiden valiotitteleitä, täytyy titteleiden olla 
aiemmin lehdessä julkaisemattomia ja titteliin oikeut-
tavat sertit ilmoitettuna.

Muut valiot julkaistaan rivi-ilmoituksena.

Uusia valioita

Lähetä tiedot osoitteeseen
paatoimittaja.chihuahuary@gmail.com

Huomaathan, että lehden valiopalstalla ei julkaista 
juniorivaliotitteleitä, voittajatitteleitä, tai valiotitteleitä, 
jotka on jo kerran julkaistu lehdessä.

Lähetä seuraavat tiedot käsittelemättömän 
kuvan kera oikealla olevaan sähköpostiosoitteeseen 
samassa muodossa, kuin ilmoituksissa näkyy: 

• titteli

• koiran virallinen nimi

• karvanlaatu

• sukupuoli

• syntymäaika

• koiran isän nimi

• koiran emän nimi

• kasvattaja

• omistaja

• näyttelytiedot tai valioitumiseen 
oikeuttavat tulokset (aika, paikka ja tuomari)

FI & BY MVA
Kekkapään Lahja Lumikki
lk narttu, s. 6.2.2017
isä: Vara De Luz Gabriel
emä: Kekkapään Hertta Liekki
kasv. Katariina Rautiala
om. Katariina Rautiala & Johanna Pihlajamäki

Sertit:
16.6.2018 Kotka, Laurent Heinesche
6.10.2018 Hämeenlinna, Åsa Fröding Andersson
30.6.2019 Raasepori, Kirsti Louhi
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FI MVA
Topolino Foschia
lk narttu, s. 29.4.2015
isä: Kekkapään Antero Vipunen
emä: Topolino Tipico
kasv. Nina Vallinoja
om. Tuire Mainio & Ari Malja

Sertit:
27.5.2017 Rauma, Elaine Whitney
11.8.2018 Ylöjärvi, Paula Rekiranta
24.8.2019 Pöytyä, Mikael Nilsson

Uusia valioita

V arsinais-Suomen Sininauha ry:n nuorten työpajalla työs-
kentelee syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria. Nuoret tulevat pääsääntöisesti erittäin haasta-

vista elämäntilanteista. Kohderyhmänä on erityisesti päihde- ja 
mielenterveysongelmaiset nuoret, joilla osalla myös rikostaustaa. 
Omat Portaat -nuorten työpajan keskeisenä toiminta-ajatuksena 
on saada ehkäistyksi nuoren syrjäytymisvaara. Nuorille käden 
jäljen elämään jääminen on loistavaa itsetunnon kohotusta ja an-
taa uskoa omaan tekemiseen. Nuoret saavat tekemästään työstä 
kaipaamansa tasavertaisuuden ja onnistumisen tunteita. Työnteki-
jöinä kuulemme heidän ideoitaan ja myös tartumme niihin.

Tavoitteenamme on ottaa nuoret mukaan myös työn suunnitteluun, 
jonka avulla he saavat harjoitella työelämä-, arjenhallinta- ja vuo-
rovaikutustaitoja omat voimavaransa huomioon ottaen. Samalla 
nuoret saavat kartutettua arvokasta työkokemusta tulevaisuutta 
ajatellen. Osallistumalla tilaukseen annat nuorille merkityksen te-
kemälleen tärkeälle työlle. Huomioimme kaikissa toiminnoissam-
me ekologisuuden.

Työpajalla nuoret osallistuvat omien kykyjensä mukaisesti erilaisiin 
puu- ja tekstiilitöihin ammattilaisten ohjauksessa. Ajatus ”pissapök-
syistä” lähti kasvattajalta, jolla oli useampi pikku lirauttaja ko-
tonaan. Urosten luontaiseen käyttäytymiseen kuuluu merkkailu ja 
reviirin vahvistaminen, mutta jos vahihkoja sattuu sisätiloissa, tar-

Työpajatoiminta on vaikuttavaa

T yöpajojen valmentautujista 91% on kokenut sosiaalis-
ta vahvistumista vähintään jonkin verran työpajajakson 
aikana. Myönteisiä edistysaskelia on koettu erityisesti 

arjen asioiden hallinnassa (75 % valmentautujista), opiskelu- ja 
työelämävalmiuksissa (72 %) sekä elämänhallinnassa ja tavoit-
teellisuudessa (72 %). Myönteistä muutosta on tapahtunut myös 
sosiaalisissa taidoissa (70 %) ja itsetuntemuksessa (67 %). As-
teikolla 1-5 työpajatoiminta saa valmentautujilta yleisarvosanan 
4,3.

Työpajajakson jälkeen lähes 70 % nuorista sijoittuu joko koulu-
tukseen, työhön tai muuhun tarvetta vastaavaan aktiiviseen toi-
mintaan. 

https://www.tpy.fi/tools/tyopajatoiminta-suomessa/

Tilaa koiran 
tarvikkeita nuorten 

työpajalta!

Yhteydenotot ja tilaukset

Varsinais-Suomen Sininauha ry

Unelma Murto, unelma.murto@vs-sininauha.fi 

tai

Marjo Pennonen, marjo.pennonen@vs-sininauha.fi

ve voi olla urosvyölle. Tekstiilipuolella olemme valmistaneet juuri 
näitä urosvöitä sekä heijastavia talutushihnoja, puupajan puolella 
erikokoisia koirankoppeja ja makuualustoja. Tuotteet valmistetaan 
aina tilaajan toivomien mittojen mukaisesti.

Yhdistyksessämme toimii myös työikäisille suunnattua kuntoutta-
vaa työ- ja ryhmätoimintaa, etsivää nuorisotyötä sekä vankiloista 
Turkuun vapautuvien vankien kanssa tehtävää työtä.

Otamme mielellämme vastaan myös muita tilaustöitä. Tiedustelut 
esimerkiksi talutushihnoista, urosvöistä ja makuualustoista sähkö-
postilla. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä lisää!
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Kasvatusta ja uroksia siitokseen

ILMOITA ”KASVATUSTA” -PALSTALLA EDULLISESTI!
Laatikkomainos julkaistaan Chihuahua-lehdessä ja internet-sivuilla 
vuoden 2019 ajan hintaan 30 euroa. Ilmoituksen rivimäärä 
on maksimissaan 6 riviä, jonka saa täyttää vapaamuotoisesti yhden 
kennelin ilmoituksella. Lisärivit maksavat 10 euroa/rivi, 
mutta silti yksi mainos saa koskea vain yhtä kenneliä.

HALUTESSASI ILMOITUKSEN PALSTALLE, TOIMI SEURAAVASTI:

1. Maksa ilmoituksen summa yhdistyksen tilille 

Nordea FI89 17453000 0824 55,

2. lähetä kuittikopio ja ilmoitukseesi haluamasi teksti 

Chihuahua-lehden päätoimittajalle osoitteeseen 

paatoimittaja.chihuahuary@gmail.com

20 VUOTTA
Chihupraktiikkaa  

Sipoon Söderkullassa!

 Pieni klinikka  Pienet koirat 
 Suuri Sydän 

Eläinlääkäri Marja Kosonen
All Chihuahuas Great and Small

– We Welcome Them All!

Sipoon Eläinlääkäriasema
Söderkullantori 3, 01150 Söderkulla

puh. (09) 272 2277
www.sipooneläinlääkäri.fi

”The Chihuklinikka”

Yli
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AAMULUMON
Marika Jokilinna
Kuopio
p.044-3759778

aamulumon@gmail.com 

AHERIIKAN CHIHUAHUAT
Riikka Ahervo
Lohja
Puh. 050 5615292

riikka.ahervo@dnainternet.net 
http://aheriikan.simplesite.com

ALWAYS MINE CHIHUAHUAS
Heidi Vanhatapio
Rovaniemi (Saarenkylä)
+358 40 536 2710

vanhahei@gmail.com 
www.alwaysmine.fi

BISCUITS CHIHUAHUAT
Annika Kammonen
Espoo

annika@kammonen.fi 
puh. 0440 64 7879

BLAEBERRY CHIHUAHUAT
Marja Salonen, Turku
+358 44 230 8839

masalone@gmail.com 
Facebook, Studio Marja Salonen 
Kennel Blaeberry Chihuahuas

BOLDMIAN CHIHUAHUAT
Mia Katajisto
Ilmajoki
puh. 050-4337652

boldmian@gmail.com 
www.boldmian.com

CHILIBULLS CHIHUAHUAT JA RANSKANBULLDOGIT

Mia Sajalahti
Lahti
0407277191

info@bulldoggi.fi 
www.bulldoggi.fi

CINDROOS
Pirjo Kärkkäinen
Nurmes
puh. 050 5360561

pirjo.t.karkkainen@gmail.com 
http://cindroos.nettisivu.org/

DALIANA’S 
Hannamari Kaskinen
Lahti 
040 302 2033

hannamari.kaskinen@gmail.com 
www.dalianas.com

© Marja-Leena Vihelä
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DERIIJA CHIHUAHUAT
Janna Riikonen
Naantali
Puh. 041 503 7578

deriija@hotmail.com 
www.deriija.blogspot.fi

DIAMANTE BEBÉS CHIHUAHUAS
Seinäjoki
Marianne Paulasaari, +358 44 583 2783 
diamantebebes@gmail.com 
 
diamantebebes.com

EVERYPOT’S
Johanna Kangas
Oulu 
Puh. 040 5484 365

johanna@everypots.com 
www.everypots.com

FOREST CREATURES 
Jana Pennonen
Vantaa

forest.creatures.kennel@gmail.com 
forestcreatures.nettilemmikki.fi
p. 0409631941

GINNEMON CHIHUAHUAT
Hanna-Mari Kääriäinen
Suonenjoki
puh. 044 541 5667

ginnemon@gmail.com 
www.ginnemon.fi

GOOD IDEA
Janika Kekki
Hämeenlinna
0504011147

kennelgoodidea@gmail.com 
www.kennelgoodidea.com

GROUSSIN CHIHUAHUAT
Anne Rantalainen
Espoo
puh. 045-3588080

groussin@elisanet.fi 
www.kennelgroussin.com

HAPPY LINE’S
Christine Siemann, Seinajoki
045 1251685, 

Christine.siemann@gmail.com 

KENNEL HILPEÄN
Sarita Suokas
Järvenpää 
045 850 3000

hilpean@hotmail.com 
hilpean.weebly.com 

JYMYHUNAJAN
Jenni Rumbin 
Järvenpää 
 
jennirumbin@hotmail.com
040 7016522

KEIJUPUISTON CHIHUAHUAT
Tuula Tolvanen, Hki 
puh. 045 3226000 

keijupuisto1@gmail.com 
www.chi-keijupuisto.com

KEKKAPÄÄN CHIHUAHUAT
Katariina Rautiala
Espoo
puh. 044 0346000 
katariina.rautiala@pook.fi 
www.kekkapaan.com

KIMBERLING’S CHIHUAHUAT
Leeni Ahola
Mikkeli

leenia@gmail.com 
www.kimberlings.com

KOIVUKOSKEN CHIHUAHUAT
Janika Koivu
Järvenpää (Uusimaa)
040 410 2855

janika_koivu@hotmail.com 
koivukosken.weebly.com

KOLUMBUS CHIHUAHUAT
Katri Rantanen
Nummela (Uusimaa)
puh. 040 8698667

etunimisukunimi@iki.fi 
www.KolumbusChihuahuas.com

LEINOTTAREN
Satu Leinonen
Kitee
P. 0500 402 426

Satu.leinonen@co.inet.fi 
https://leinottaren-kennel.webnode.fi

LESEXELLES
Ullamaija Elokaski
Kangasala
p. 040 160 2448

mail: ulaaksonen@gmail.com 

LOVELANE’S CHIHUAHUAT
Terhi Söderena
Haimoo, Vihti
p. 050 559 6525

lovelanes.chihuahuat@gmail.com 
www.lovelanes.fi

KENNEL MARJOY’S
Marjo ja Heikki Perälä
Monninkylä
040-728 9497 
040-551 1606

www.marjoys.com 

MIDDYN CHIHUAHUAT
Johanna Pihlajamäki
Helsinki
040 577 2226

Johanna.pihlajamaki@outlook.com 
www.middyn.com

MINI BABETTE’S CHIHUAHUAT
Minna Rantanen
Tampere
puh. 050 3594377

minibabettes@gmail.com 

Kasvattajien laatikkomainokset vuodelle 2019

MONKEYBONE CHIHUAHUAT
Linda Milvi
Helsinki
puh: 050 5335944

linda.milvi@gmail.com 

NIGHT PEARL’S CHIHUAHUAT
Jenni Ukkola
Kannusjärvi (Hamina)
050-3016332

kennel.nightpearls@gmail.com 
www.nightpearls.fi

NEDITTE´S
Mira Tiilikainen
Kangasala
040-5884645

mira.tiilikainen@elisanet.fi 
www.nedittes.fi 

PIRKKO KOSKELAINEN
Tampere
+358 50 3281110

koskelainenpirkko@gmail.com 
www.kospinkennel.fi

PRIMELINA CHIHUAHUAT
Elina Heinonen
Masku
Puh. 0400925025

primelina@gmail.com 
www.primelina.com

ROCK’N CRYSTALHUA’S
Chihuahua- kennel
Susanna Lahti
Helsinki 
Puh. 044 981 65 99

lahtisusanna@gmail.com

SAMLET 
Tarja Pelttari ja Jasmin Samaletdin
Turku
P. 0405236541

 

KENNEL SHAPIRO´S
Heidi Santos Macias
Pennala
puh. 040-734 5650

heidi@shapiros.fi 
www.shapiros.fi

SYYSPELLON CHIHUAHUAT
Katja Karkkulainen
0400 809922
Espoo

syyspellon@gmail.com 
www.syyspellon.fi

SESORE
Moona Sore
Oulu
040-7214151

moona.sore@sesore.fi 
www.sesore.fi

SIRULIINUN CHIHUAHUAT
Virpi Kauppinen
050 4900002
Iisalmi

siruliinun@gmail.com 
webbi.meili.fi/siruliinun/index.htm

SWEET PAOLA´S
Sari Harsi
Vantaa
Puh. 040 8452590

sari.harsi@kolumbus.fi 

TARUMÄEN
Eeva Aaltonen
Lahti
0445554440

eeva_aaltonen@phnet.fi

 
UNIROCK’S CHIHUAHUA
Marjut Hakkarainen
Orimattila 

woomie@hotmail.com 
https://unirocks.kotisivukone.com/

VANILJAISEN CHIHUAHUAT
Tiina Joenperä
Lahela/Tuusula/Uusimaa
045-352 1881

vaniljaisen.kennel@gmail.com 
vaniljaisen.weebly.com

VINZENTA TEMI CHIHUAHUAT
Irene Montvila 
Tallinn
+372 506 1583

irene.montvila@mail.ee 
www.vinzentatemikennel.com

KENNEL YOUNG-KING
Riina Turunen
Syvänniemi/Kuopio
0405790150

www.young-king.com 

ZIRALINE’S
Satu Lång
Turku
p. 050-4310653

satu.lang@gmail.com 
www.ziralines.fi

KENNEL ZUIPPA’S
Sofia Kovalainen
Tampere / Pirkkala
puh. 040 4180705

sofia.kovalainen@gmail.com 
www.zuippa.fi



kotimaista raakaruokaa
Koiramme ovat kehittyneet saalistamalla ja 
syömällä erilaisia eläimiä – raakana. Koi-
ra on lihansyöjä! Tämä mielessä olemme 

MUSHilla kehittäneet koirille 
raa’an täysravinnon, Vaiston.

Valmistamme raakaruokaa rak-
kaille perheenjäsenillemme Pietar-
saaressa! 
Vaisto- sarja on huolella koostettu 

tuoreista, kotimaisista raaka-aineis-
ta. MUSH Vaisto täyttää kaikki 
koirasi ravitsemukselliset tarpeet 
luonnollisesti ilman mitään lisä- tai 
täyteaineita! Pennuille meillä on oma 
Puppy- sarja.

www.mushbarf.fi

Palautusosoite:
Janna Riikonen
Mestarintie 3
21110 Naantali


