Uutisia 2007
18.12.2007 :: Sirun terveystulokset ::
Jotain huonoa ja jotain hyvää. Tänään vaihteeksi hyvää.. Sirun (V. U. Abundantia) terveystulokset tulivat
kennelliitosta: lonkat A, kyynärät 0/0 ja silmät jo aiemmin testattu terveiksi!

17.12.2007 :: R.I.P Jermu ::
Jermu-paran kunto huononi viikonloppuna niin paljon ettei sen jalat enää kantaneet. Omaeläinlääkäri
suositteli kärsimysten lopettamista, joten Jermu matkasi tänään viimeisen kerran eläinlääkärille.
Suru on suunnaton ja Jermua jäi kaipaamaan todella monet. Erittäin ison kiitoksen saavat Jermun
omistajat Janita ja Tuomo, jotka hoitivat poikaa parhaiten mitä kukaan voi tehdä. Eli kiitos heille siitä!!!
Jermun tarina löytyy artikkeleista Jermun tarina.
Täällä kotona koirat voi hyvin. Martta on turkkinsa vaihtanut ja nyt kasvattaa uutta. Samoin Jasmu.
Ruoka maistuu jokaiselle todella hyvin. Junon linjat on taas kertaalleen päässyt hieman repsahtamaan,
mutta Martta on onneksi vielä vyötäröstään kunnossa.
Hyvää joulun odotusta kaikille! Ensi vuosi on taas uusi ja toiveita täynnä!

5.11.2007 :: Kuulumisia ::
Juno vieraili Sulon luona lokakuun alussa. Noin 2 viikkoa astutuksen jälkeen alkoi Juno vuotamaan
vaaleaa nestettä ja nosti kuumeen. Käytiin lääkärissä, jossa ultrassa näkyi sikiöitä. Saatiin mukaan
antibiootit. Kuume laski yössä ja vuoto loppui päivässä. Tänään mentiin tarkistamaan tilanne ja huonolta
näytti. Juno oli saanut keskenmenon. Eläinlääkäri antoi uuden antibioottikuurin, sillä kohtu on reagoinut
ja nyt suurena pelkona on kohdun märkiminen, jolloin edessä on välitön leikkaus (sterilointi). Juno
onneksi voi hyvin.
Nämä sivut on häviämässä nyt kuukauden sisällä, sillä palveluntarjoaja vaihtuu ja Soneran alla olevat
häviävät siinä samalla. Toivottavasti mie nyt saisin ne uudet sivut piakkoin, sillä näitä en haluaisi
www.viribus.info osoitteeseen siirtää. Uudet sivut tulee olemaan koodatut ja nämä taas ovat jotain ihan
muuta..

12.9.2007 :: Näyttelymenestystä + Jermun kuulumisia ::
Olipahan viikonloppu! Sunnuntai meni näyttelytouhuissa, mutta kyllä kannatti. Päivä oli täydellinen, jopa
ilmat suosi meitä. Porvoossa nimittäin paistoi aurinko ja jopa lämpöä riitti. Melkein kuin kesä olisi ollut.
Sulo Sullevi oli kehässä melko pitkän paussin jälkeen ja nappasi aivan kaiken. Sertin kera rotunsa paras
voitto! Kyllähän se onkin tällä hetkellä hyvässä turkissa ja kunnossa. Ja kun ikää on tullut niin näkökin on
miehistynyt. Mutta ei Sulo ainut pärjännyt ollut, sillä nartut voitti Aiko, joka nyt kesällä aloitti

näyttelyputkensa, ollen nyt vastakkaisen sukupuolen paras. Mutta tämäkään ei vielä riittänyt, sillä Martan
kanssa ollaan lenkkeilty tiuhempaan tahtiin ja karvatkin on ok kunnossa, joka johti vaaleanpunaisiin
nauhoihin ja viimeisen sertin myötä Mursu-mamma teki itsestään suomen muotovalion! Myös Hilma repi
itselleen sen mitä vielä jäi, elikkäs rotunsa parhaan juniori voiton! Näyttelyssä oli erikoinen kilpailu; Royal
canin juniorikilpailu. Jokaisesta rodusta valittiin paras juniori, joka sai kehässä ERI:n. Mutta sokerina
kaiken tämän pohjalla esitin ensimmäistä kertaa kasvattajaryhmänkin, joka palkittiin kunniapalkinnolla ja
rotunsa parhaana ryhmänä!! Toisin sanoen päivään ei olisi enää muuta saatavaa mahtunutkaan.
Jermun näin nyt jo toiseen otteeseen viikon sisällä. Huonoissa merkeissä.. Silmät oli taas "romahtaneet"
eikä auttanut kuin matkata eläinlääkärille. Jermun eläinlääkäri on täällä Lappeenrannassa, joten näen
poikaa samalla. Melko huonolta näytti ensimmäisellä kerralla (to), mutta johan sitä ollaan totuttu, että
Jermua ei lannisteta ja se ottaa hoidot vastaan hyvin, joten seuraavalla kerralla oli paineet laskeneet
normaaleiksi, sameus hävinnyt silmistä ja yleispiirteiltään taas elämä maistui! Kunpa se Jermun ei tarviisi
noita lääkkeitä niin paljoa syödä jatkossa!

7.9.2007 :: Kuulumiset ::
Taas mennään takapakkia Jermun kanssa. Jermun silmät keräävät taas painetta, jonka takia Jermu
tapasi Lappeenrannassa olevan uuden eläinlääkärin. Muuten vointi ok.
Koska Jermulla on kyseessä UDS eikä SA, niin ainakaan miun tiedoissa ei ole tutkimuksia ko. sairaudesta.
Päätettiin kuitenkin lähettää verinäyte Hannes Lohen tutkimuksiin Helsinkiin. Jospa heille olisi siitä jotain
hyötyä.. Koirien geenitutkimus

4.9.2007 :: Synttärionnittelut + kuulumiset ::
Vähän myöhässä tulee tänne onnittelut.. mutta molemmat siskosten pentueet ovat täyttäneet nyt
vuoden! Hirmuiset onnittelut kasvateille! Minerva-pentue juhli 5.8.2007 ja E-pentue 25.8.2007
syntymäpäiviään.
Tulipahan oltua pitkästä aikaa myös Akitojen ja Shibojen yhteisillä kesäpäivillä 25-26.8.07
Punkalaitumella. Kivaa oli, vaikka matkaan menikin aikaa reilut 4 tuntia suuntaansa! Kuvasatoa
tapahtumasta tulee seuraavaan (eli joulun) lehteen. Olipahan taas Jasmulta muistutus millainen akita
tosiaan on epävirallisissa TOKO-kisoissa... Mummo mm. ei ensin hypännyt, vaan kiersi esteen. Toisella
yrittämällä kyllä hyppäsi, mutta juoksi suoraan "katsomoon" rapsutettavaksi...! No, kaikkea ei voi saada.
Nolaantumisia kylläkin.

26.7.2007 :: Vastoinkäymisiä ja uutta elämää ::
Niinpä niin.. Ei ole helppoa kasvattaminen. Nyt on nimittäin kerrottava, että E-pentueeni (Martan pentue)
on saanut ensimmäisen vastaiskun. Jermu-poika pentueesta on nyt 11 kk ikäisenä sairastunut UDS:ään.
100-varmaa diagnoosia ei pysty eläinlääkäri antamaan, koska silloin pitäisi lähettää silmä patologille
tutkittavaksi. Tämä ei tällä hetkellä houkutellut, koska poika on elinvoimainen! Mutta siis silmissä on
todettu uveiitti. Sen lisäksi pigmenttiä katoaa naamasta, joten erehtymisen mahdollisuus on lähes
olematon. Pojalla on nyt todella vahva lääkitys päällä ja ainakin toistaiseksi ollaan päästy hyvään
suuntaan. Lääkkeet ovat purreet hyvin!

Aikomukseni oli teettää pennut Martalla meneillään olevaan juoksuun, mutta tämä nyt jäi Jermun takia.
Sairastapaus pistääkin nyt miettimään asioita uudelleen ja harkitsemaan mitä tehdä tästä edespäin.
Toivottavasti näitä tapauksia ei tule kenellekään enää! Sairaus on todella ikävä, mutta jokainen
sairastunut on yksilö ja tulevasta ei voi sanoa tarkempaa tietoa. Hyvältähän se ei tietenkään kuulosta.
Muunkinlaisia uutisia löytyy. Olemme muuttaneet kokoonpanolla mie, Antti ja kaikki 3 koiraa
kerrostaloon. Homma on lähtenyt yllättävän mutkattomasti liikkeelle. Toisin sanoen, ei ole mitään
ongelmia ollut. Koirat ovat sopeutuneet ensi minuuteista lähtien tarhasta sisälle.
Toinen uutinen kotona on Jasminen nykyinen olemus.. Jasmin on nimittäin kynitty kaljuksi! Ainoastaan
pää ja tassut jäivät ennalleen. Tämä siis sen takia, että turkki oli jo niin tukossa ettei enää muita
vaihtoehtoja ollut. Nyt on koira sitten harjoitellut elämää kun ei aina ole läkähdyttävän kuuma. Turkki
kasvaa kovaa vauhtia ja kohta on sen näköinen kuin normaali karvanlähtö olisi meneillään. Saapahan
nähdä minkälainen Jasmin on talvella. Kuvan yritän saada näkyville joku päivä. Se on näkemisen
arvoinen...!

8.7.2007 :: Näyttelymenestystä ::
Jo toinen Junon tytöistä.. Upea tulos Aikolle (Viribus Unitis Aetna) ja omistajalle Niinalle Tuusulan
näyttelystä. Nimittäin Aiko korjasi koko potin itselleen ja viimeisen sertin myötä valmistui suomen
muotovalioksi. Isot onnittelut kotiin! Perheessä menestys sai vielä jatkoa seuraavana päivänä, kun
Niinan toinen akita, Agi (Lei-Agari Almaju) oli Karjaalla näyttelyssä paras uros 2, saaden ensimmäisen
serttinsä sekä cacibin!

29.5.2007 :: Näyttelymenestystä ja -tapaaminen ::
Nyt on sitten Iisalmen näyttelyt käytynä. Upea päivä, vaikka välillä satoikin pikkuisen vettä. Näyttelyyn
oli ilmoittautunut uskomaton 12 akitaa ja näistä 7 miun kasvatteja. Valitettavasti paikalle pääsi 4 kpl
omia kasvatteja, mutta pieni porukka upealla menestyksellä..
Tapasin paikalla Martan tytöistä Sakuran, Hilman ja Hanin. Junolta taas tuli Siru-tytär paikalle. Myös
Humu, Jasminen sisko näyttäytyi veteraanikehässä. Juoksin mummon kanssa ja hyvin meni, vaikka se
juokseminen ei niin hirveästi kiinnostanutkaan... Ja mie olin kehässä Humun kanssa, , koska omistaja
saattoi maailmaan ihanat kaksoistytöt edellisenä sunnuntaina! Onnittelut Marialle ja Mikolle!!! Pääsin
kurkkaamaan tyttöjä sairaalassa poismenomatkalla..
Upeita kasvatteja on Martta tehnyt! Oli aivan ihanaa nähdä tyttöjä isommiksi kasvaneina. Hyvin tuntuu
menevän jokaisella. Olipa mukavaa nähdä myös muita tuttuja, kuten Asta ja Eeva sekä Salli-mummo!
Viikonloppu meni muutenkin mukavasti mökillä ollessa. Lähdettiin myö Antin + koirien kera sekä Hilman
porukoitten, eli Timon ja Emmin kanssa Varkauteen mökille pe. Lauantai aamulla suunnistettiin siis
Iisalmeen ja illalla takaisin mökille. Ja sunnuntaina kotiin. Mökkeily on ihanaa, mutta ilman pieniä
nahisteluja ei matkalta selvitty. Nimittäin Jasminen ja Hilman täytyi hieman kokeilla kumpi on vahvempi.
Onneksi ei nyt puhuta suurista tappeluista, vain pienistä nahisteluista. Katsottiin kuitenkin paremmaksi
nukkua eri tiloissa yöt.
Terveiset vain jokaiselle kasvatin omistajalle ja onnittelut etenkin Sirulle + porukoille ensimmäisestä
sertistä! Pitänee järjestää toinen tapaaminen tulevaisuudessa, mutta ilman näyttelyitä.. Homma menee
muuten liian kiireiseksi eikä kerkeä kunnolla jutella kaikkien kanssa.

Täällä alkaa kohta tottuminen täysin uuteen elämään koirilla.. Ollaan nimittäin Antin kanssa
muuttamassa kerrostaloon ja mukaan lähtee Juno & Martta. Jasmin saa jäädä vanhempieni luokse
parvekkeelle istuskelemaan ja vahtimaan pihaa. Sitä se rakastaa. Juno kun on sellainen sohvaperuna ja
sisälläolija, etten usko mitään ongelmia sen kanssa tulevan. Päinvastoin, luulen että Juno rakastaa sisällä
olemista. Martan kanssa saatetaan joutua hieman opettelemaan asiaa, kun tyttö on ollut tarhassa
pennusta asti. Toki onhan tuo sisällä ollut kylminä öinä ja kuumina päivinä. Ja viime kesänä pitkän
pätkän pentujen takia.
Toinen uudistus tulee sivuilleni. Saan uudet sivut luultavimminkin kesän aikana käyttöön, jolloin ne on
toimivat, paremman näköiset ja koodatut. Eipä pääse "koodaritkaan" naureskelemaan näille nykyisille
sivuille.. hehe.

24.4.2007 :: Kirjan julkaisu ::
Perhemedia on äskettäin julkaissut uuden kirjan akitoista. Sain eilen kuulla, että upea kansityttö on Aiko!
Niina kertoi myös, että kirja sisältää enemmänkin miun kasvattien kuvia. Taisi olla Sulokin komistamassa
sivuja. Täytynee käydä kirja hakemassa kotiin..
Nyt on sitten Junollekin synttärit pidetty, mammalle tuli 6 v. täyteen 17.4. Kohta rupeaa tuntumaan, ettei
täällä kotona ole enää nuoria ollenkaan.. No onneksi Martta vielä nuoremmissa vuosissa.
Aiko on käynyt taas eläinlääkärissä allergioiden takia. Nyt seuraavaksi otetaan kunnon allergiatestit, että
saataisiin tytöt raapimiset häviämään. Tällä hetkellä taas kaikki on hyvin ja toivottavasti näin jääkin!

3.4.2007 :: Syntymäpäivät ::
Jasmin juhlii tänään 9-vuotissynttäreitään!

24.3.2007 :: Näyttelymenestystä ::
Hieno päivä takana. Olin Tampereen KV näyttelyssä, jonne tuli kasvatteja enemmänkin: Aiko, Kylli, Sake,
Capri ja sitten vierailemassa (ei näyttelyssä) Ava. Ihania kasvatteja kaikki! Näyttelytkin meni hienosti,
vaikka pikkuisen tulos Junon osalta yllättikin.. Eli Junttura otti ja voitti nartut, sai CACIBin ja oli VSP.
ROP-pentu oli Sake ja VSP-pentu Kylli. Capri oli narttupentujen 2. kunniapalkinnolla. Martta ja Aiko sai
vähemmän mairittelevan tuloksen, kun molemmat oli "talvikunnossa", elikkäs lihavia.. Oli kaunis ja
erittäin lämmin päivä kaikenlisäksi. Näyttelyn jälkeen otin ulkona kuvia veijareista. Serkkuni Henna piti
omia koiriani (Martta+Juno) ja sillä aikaa kun itse kuvasin kasvatteja, tuli Tampereen Aamulehdestä (?)
kuvaaja kuvaamaan omia koiriani.. Saas nähdä komistaako "pupet" seuraavaa lehteä.
Eilen olin firman pilkkikisoissa mökillä. Koirat sai onnellisina römytä pitkin ja poikin pihaa + jäätä koko
iltapäivän. Saipahan Juno syötyä vielä pari särkeä... Taitaapi olla madotus edessä..!
Tuli taas parin viikon aikana komuttua näiden omien sivujen kanssa ja näkö muuttui täysin. Englannin
puoli on vielä pahasti mm. teksteiltään kesken, mutta tulee ne vielä sinne. Tänne suomi-puolellekin on
tulossa lisää tekstiä etenkin ruokintaan liittyen sekä omia kokemuksia sekä neuvoja opetuksista. Kunhan
nyt saan ne aikaiseksi kirjoittaa sivuille.

25.2.2007 :: Pentunäyttely + kuulumisia ::
Oltiin Hilman + porukoitten kanssa Helsingissä pentunäyttelyssä. Vein Hilmaa kehässä ja se meni niin
nappiin kuin vaan voi mennä. Aivan upea käytös Hilmalla, vaikka olikin ensimmäinen näyttely. Capri,
Siirin pentu meni myös oikein hienosti kehässä, vaikka pikkusen rupesikin leikittämään välillä. Caprille se
oli myös ensimmäinen näyttely ja heti tuli ROP, hienoa!
Sivujen ilme pikkusen uusiutui nyt. Yritin saada sivut luettavammaksi ja siistimmiksi. Vielä puuttuu
tausta, mutta ehkä jotain ilmestyy joku päivä... Päivityskin jäi odottamaan kun kovalevy sanoi
sopimuksen irti ja totaalisesti hajosi. Ei auttanut korjaamolle vieminen yhtään. Nyt on sitten kaikki
asennettu uudelleen ja hommaa on todella riittänyt. Tietysti vielä kaiken kukkuraksi olen hävittänyt
siirto-ohjelman cd:n joten piti vielä etsiä netistä ilmaisohjelma, jolla siirtää sivut nettiin. Löytyi
sellainenkin: FileZilla.
Nyt on Juno muuttunut lähes täysin! Turkista on rasvaisuus hävinnyt, pirteyttä on tullut rutkasti lisää,
väri on syventynyt, pieni kutina poistunut ja vähän on päässyt kilotkin putoamaan.. Juoksutkin tuli
vihdoin ja viimein Sanna Haakanan avulla. Nehän Juno oli päättänyt lopettaa kokonaan ja nyt edellisistä
olikin aikaa reilu vuosi. Homeopatia oli vastaus tähän ongelmaan.

6.1.2007 :: Kuulumisia ::
Nyt on sitten uusi vuosi startattu ja homma on lähtenyt mallikkaasti käyntiin. Täällä meni vuoden vaihde
hienosti. Jasmin joka aikoinaan (aikuisena) säikähti leikkipyssystä pauketta ja sen jälkeen raketteja, oli
tänä vuonna täysin rauhallinen eikä pelännyt lenkillä pauketta. Katteli vaan raketteja. Tosin sen verran
piti hermot Jasmulla aikasemminkin ettei tarvinnut kuin tuoda tarhasta sisälle ja sillä rauhoittui. Sisälle
tuon joka vuosi ettei mitään tapahdu kun raketteja ammutaan pihalla.
Nyt on sitten Kylli (Viribus Unitis Minerva Jinjin) löytänyt itselleen kodin. Kysyjiä riitti kyllä ja
loppupeleissä oli vaihtoehtojakin, mutta uusi koti löytyy nyt veljen sekä kauempaa sukua olevan
Akitanartun luota. Näitä brindle veijareita tullaan näkemään näyttelyissä keväällä, kuten alkaa myös Epentueen veijarit näyttäytymään. Hilma (Viribus Unitis Eikyuusei) aloittaa ensimmäisen näyttelynsä
Helsingistä 25.2.07 pentunäyttelyssä.
Hyvää alkavaa vuotta kaikille! Olkoon se muistettava ja menestyksekäs.

