
Uutisia 2006 

11.12.2006 :: Kuulumisia :: 

Kävin Antin kanssa pari viikkoa sitte la katsomassa Hilmaa (sijoitusnarttu) sekä perhettä. Kyllä on Hilma 
hienoksi kasvanut! Mukana oli vielä Martta-mamma ja tunnistipa vielä oman pentunsa. Sitä haisteli niin 

terhakasti ensin, ettei voinut erehtyä että tunnistaa pentunsa. Sitten riehuivat pihalla keskenään. 

 
Aivan epätoivoisesti yritän päivittää sivuja, mutta kun sallittu raja huutaa jo kirkkaan punaisella, että tila on 

loppunut aikoja sitten. Olenkin avannut galleria muualle, että saan kuvia näytille ainakin johonkin, kun omille 
sivuille ei mahu.. siellä tosin vielä ei ole kuvia kuin Minerva-pentueesta.. jospa saisin joku päivä lisättyä sinne 

myös näitä muita (A- & E -pentueet). Mutta harkinnassa ainakin on. Ja sitten vielä päivitystä luvassa 

ruokinnan osalta, mutta saas nähdä milloin senkin nettiin saan. 
 

Joulua ja ennen kaikkea lunta odotellaan! Jasmin on jo niin toivottoman masentuneena täällä kun aina vaan 
märkä sää jatkuu. Joskus sen lumen on tultava (näin lupasin Jasmulle..). 

 

Kylli 4kk pentu odottaa vielä kotia, jonne voisi asettua. Eli yhteyttä ne, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja 
luulevat pärjäävänsä Akitan kanssa. Jos ei rotu ole tuttu, niin lue lisää tästä. 

 

 

16.10.2006 :: Pentukuulumisia :: 

Nyt on Martan pennut 7 vk ikäisiä ja kaikki löysivät kotinsa. 3 pentua onkin jo muuttanut uusiin koteihinsa 

ja loput 4 lähtee tulevana viikonloppuna. Saas nähdä miten Martta reagoi kun kaikki rakkaat lapset on 

lähtenyt.. Toivotan kaikkea hyvää uusiin koteihin pikkuisten kanssa!! Pohjosiin menikin tästä pentueesta 

jopa 5 kipaletta! Näitä pitää sitten lähteä ajan kanssa moikkaamaan, koska välimatkaa löytyy jo 

enemmänkin. Vielä kun nuo viimeisetkin vipeltäjät ovat muuttaneet, niin rauhottuu täällä taas. Sitten 

pitääkin aloittaa kunnon lenkkeily Martan kanssa, että saan sen kuntoon ja viimeistä serttiä metsästämään 

keväällä näyttelyistä. 

 

Kaikki Siirin ja Sulonkin pennut ovat löytäneet kotinsa ja 5 heistä muutti uusiin koteihin jo 3 viikkoa sitten. 

Kylli (brindle narttu) jäi kotiin vielä vähän miettimään, että lähteäkö vaiko ei. Nyt kuitenkin on päätetty, että 

saa Kyllikin lähteä uuteen kotiin. Valitettava tapaus kävi punaiselle urokselle, joka uudessa kodissaan 

tapaturmaisesti kuoli. Jäämme kaipaamaan tätä hienoa pentua!! 

 

Sulo käytettiin 5.10. eläinlääkärillä kuvauttamassa lonkat. Arvio oli B, joten nyt odotellaan lopullista tulosta 

ja sen jälkeen Siirin ja Sulon pennut saavatkin rekisteripaperit. Sulolla meni hienosti erikoisnäyttelyssä 

Hyvinkäällä pari viikkoa sitten. Sulo sai ensimmäisen serttinsä sekä oli Paras Uros 2!! 

 

 

29.8.2006 :: Pentuja syntynyt (Martta x Goshi) :: 

Ja taas saan kertoa perheuutisia.. Martta synnytti viime perjantaina 25.8. upeat 7 pentua! Isohan mamma 

oli, mutta kyllä tuo määrä yllätti kuitenkin. Hieno päätös hienolle reissulle!! Kaikki pennut ovat punaisia 

väriltään. Toiset jopa mustia vielä. Pennuista 5 on narttuja ja 2 uroksia. Urokset ovat löytäneet jo kotinsa. 

Muutama narttu hakee vielä omaa, hyvää kotia. Synnytys oli hieman rankka kestäessään pitkät 10 tuntia. 

Tästä Martta kuitenkin selvisi ongelmitta (mitä nyt ite panikoin välillä). 

 

 



9.8.2006 :: Pentuja syntynyt (Siiri x Sulo) :: 

Suuria uutisia! Siiri pyöräytti maailmaan 6 ihanaa pentua viime lauantaina, 5.8. Isänä pennuilla on oma 

tuontimme Sulo. Sulosta tuli isä jo 10 kk! Terhakoita pentuja tuli 4 narttua ja 2 urosta, joista 2 brindlejä ja 

loput punaisia. Tänä kesänä tuleekin kennelnimen alle monet pennut, sillä sekä Siirin pennut että Martan 

tulevat pennut rekisteröidään miun nimiin. 

 

 

27.7.2006 :: Ultraus :: 

Tänään pääsin jännittämään että tuleeko niitä pentuja ja ultrassa näkyi pieniä porskuttajia tulevan 

muutama! Riski siis kannatti ja matka tuottaa nyt tulosta elokuun lopulla, kun maailma näkee lisää pikku-

akitoja. 

 

 

9.7.2006 :: BARF :: 

Perjantaina alkoi koirien ruoan pienimuotoinen muutos. Koirat ovat syöneet jo vuosia raakaruokaa, mutta 

kaikki vitamiinit ym. ovat olleet tietämättömissä. Nyt aloitin syöttämään oikeaoppisesti BARF -ruokavaliota. 

Eli koirat syövät nykyään lihoja kuten ennenkin, mutta nyt siihen on lisätty sose (vihanneksia ja hedelmiä 

soseutettuna) ja pääasiallisena ruokintana lihaiset luut. Tästä tulen kirjoittamaan tulevaisuudessa 

enemmänkin sivuille, kunhan nyt ensin kertyy omia kokemuksia. Mutta hyvältä näyttää ja koirat tykkäävät 

kovasti ruoasta! Jos Martalle pentuja tulee, niin myös pennut tulevat syömään BARFia. 

 

 

4.7.2006 :: Näyttelymenestystä:: 

Siiri ja Sulo kävivät lauantaina Mäntän näyttelystä hakemassa pokaalit pois! Sulo oli ROP -pentu ja Siiri ROP 

sertti ja Suomen muotovalio!!! Nyt on saatu ensimmäinen Junon pennuista valioksi! Onnittelut Siirille ja 

perheelle! 

 

Tosiaan, A- pentue täytti 2v to 1.6. Pe Helsingissä JCK järjestämä erikoisnäyttely ja la euroopan voittaja-

näyttely! Täällä koirat karvattomia, mutta tulokset lasketaankin Sulon varaan... 

 

 

2.5.2006 :: Kodin vaihtuminen :: 

Siru (nro 4, A-pentue) narttu on muuttanut. Koska edellisillä omistajilla ei ollut aikaa tarpeeksi koiralle, 

päättivät he antaa koiran uudelle omistajalle. Nyt Siru asuu pohjois-karjalassa, maalla lötköttelemässä 2 

muun koiran kaverina! Onnea heille uudesta koirasta! 

 

Muuta uutta ei ole tapahtunut, paitsi Sulo-herra se kasvaa ja on nyt n. 58cm. Poika komistuu päivä päivältä. 

Ensimmäinen näyttelykoitos on kesäkuussa erikoisnäyttelyssä pe ja heti la euroopan voittaja-näyttelyssä! 

Luonne on erittäin luokseen päästäväinen, joten luultavasti näyttely tulee menemään hyvin siltä osin. 



 

Suunnitelmissa kesäksi varmistunut; Martta astutetaan seuraavista juoksuista. Luultavasti juoksut alkavat 

alkukesällä - keskikesällä. 

 

 

15.4.2006 :: Näyttelymenestystä :: 

Lappeenrannan näyttelystä tuli hienosti tuloksena Juno: EH1, Martta: ROP sert cacib. Hienosti meni 

Martalla ja Antilla kehässä ensimmäistä kertaa yhdessä! Aikon päivä ei ollut niin hyvä, mutta 

käyttäytyminen oli erinomaista! 

 

 

19.3.2006 :: Uusi tuonti :: 

Japanin tuonti Sulo on saapunut!!!! Sulo tuli pe 17.3. ja on mitä ihanin ilmestys! Sulosta kuvia: koirani - sulo. 

 

La 18.3. oli Tampereen KV näyttely. Martalla ei mennyt hyvin korviensa takia (liian etunojaiset), mutta 

Aikolla sen sijaan meni. Siellä oli myös ensimmäistä kertaa näyttelyssä Siru (#4 pentu) ja kehässä meni 

mukavasti, tosin pientä ujoutta tuomaria kohtaan oli. Tulokset: 

Aiko ERI1 SERTTI CACIB VSP 

Martta H 

Siru H 

 

 

3.2.2006 :: Terveystuloksia :: 

Martalla A -lonkat! 

 

 

31.1.2006 :: Ultraus :: 

Harmillista, mutta Siiri jäi tyhjäksi Saksan reissusta! Pentuja kuitenkin yritetään uudelleen kesällä!  

 

Tsekin Fan-poika löysi täältä Suomesta uuden kodin! Veljekset Fan & Agari tullaan varmaankin näkemään 

näyttelyissä kohan ikää karttuu. 

 

 


