Uutisia 2008
1.12.08 Martta ja Karpo
Ensin hyvät uutiset. Ava sai pontevan pojan 23.11. su! Kaikki ei menny ihan toiveitten mukaan ja niin
monet kerkesikin pelotella pienen pentueen synnytysongelmilla ja niin siinä kävi ettei poltot riittäneet
saamaan kunnon ponnistuksia aikaan. Ava leikattiin päivystyksessä. Kaikki meni hyvin, kun alun
nukutusaineista oltiin selvitty. Tulokas on brindle poika, joka kulkee tällä hetkellä työnimellä Karpo.
Ja sitten ne huonot uutiset. Reilu viikko sitten Martalle iski yllättäen paha märkäkohtu (pyometra), joka
leikattiin seuraavana päivänä. Samalla otatin ihon koepalat kun koira kerta oli jo nukutettu. Tulokset tuli
viime perjantaina ja niistä varmistui, että Martalla on kuin onkin SA. Koira voi hyvin ja elämä jatkuu
kuten ennenkin. Hoitona Martta tulee saamaan homeopaattisia valmisteita, kortisoneja yms. hoitoja en
haluaisi aloittaa. Teen jossain vaiheessa Martalle omat sivut artikkeleihin, jossa käyn läpi tautia ja hoitoa.

11.11.08 Pentuja, Martan vointi, Hilma hurmaa
Vihdoin ja viimein niitä on tulossa, elikkäs pentuja! Onhan noita jo odoteltukin kauan. Tosin pieneksi jää
pentumäärä, sillä ultrassa näkyi 1-2 pentua. Tämä pentue on yhteistyön voimin alulle laitettu, sillä tuleva
äiti on kasvattini Ava E-pentueesta. Avan omistaja Johanna oli niin kultainen, että antoi koiransa miulle
jalostuslainaan. Jännitystä ja muutoksia tuo tilanne tuo, sillä tänne kerrostalo kaksioon en pysty tyttöä
laittamaan omien koirien keskelle, joten tässä tuleekin sitten muutto vanhempieni luo. Kotiin jää Martta
ja Juno pitämään seuraa Antille. Mie pakkaan laukut ja muutan n. 2 kk ajaksi Avan kanssa vanhempieni
omakotitaloon. Näin saan koirat turvallisesti eriteltyä, sekä taattua Avalle sekä pennuille rauhalliset ja
turvalliset oltavat. Tuleepahan muutenkin jännittävä tilanne, sillä Avaa olen nähnyt harvoin pitkän
välimatkan takia, elikkäs täällä sitten opetellaan tuntemaan toisemme samalla kun Ava saa ensimmäiset
pentunsa! Ja Avasta tuleekin ensimmäinen ns. vieras narttu, joka miun luona synnyttää. Sinänsä tilanne
on tältä kantilta hyvä, että pentuja tulee vain 1-2, että meillä on molemmilla aikaa tottua ja opetella tuo
tilanne (vieras koira + koiralle vieras paikka).
Ja koska elämä (ainakaan koira sellainen) ei mene sujuvasti vaan mutkien kautta, on täällä nyt oireillut
Martta (Viribus Unitis Angerona) uusine oireineen. Homma lähti siitä kun huomasin Martan alaselässä ns.
karstaa ja kaljuja kohtia. Pahimmat ajatuksethan siinä tuli ensimmäisenä mieleen..., mutta mieltä
lohduttaa se, että SA itsessään ei kutise, ja Martta sen sijaan kutisee valtavasti. Etenkin alavatsaasta,
sekä nisien ympäriltä. Kunnon loishäädöt on tehty, joten niistä ei oireet ainakaan johdu. Hommaa
hoidetaankin nyt homeopaattisesti. Luottohomeopaattini uskoo tilan johtuvan hormonaalisista
ongelmista. Martallahan loppui juoksut pari viikkoa ennen oireiden ilmaantumista. Nähtäväksi jää mikä
on todellinen vaiva, mutta tulen otattamaan biobsiat kaiken varalta SA:n takia. Tällä hetkellä Martalla on
karsta häviämässä, kutinat on melko pahoja, sekä maha, jota se nuolee ja josta iho ärtyy. Karva sen
sijaan kiiltää, eikä putoa. Karstaa ei löydy muualta kropasta, korvat ja häntä normaalit. Noitten
perusteella ainakin voi elätellä toiveita, ettei kyseessä olisi SA.
Jumbossa Vantaalla järjesti eläinliike Faunatar päivän, jonne oli kutsuttu akitoja sekä shiboja
esiintymään. Tarkoitus oli tuoda rotuja esille ja ihmisillä oli vapaa pääsy katsomaan "livenä" molempia
rotuja. Akitoja paikalla on 3 kpl, joista punaista väriä edusti hienosti Hilma! Kuulemma päivä oli oikein
onnistunut ja uusintaa saattaa olla keväällä edessä.

1.10.08 Kuulumisia
Tytöt voi hyvin! Sekä Hilma, että Siiri voi erinomaisesti. Molemmilla virtaa riittää eikä tietoakaan, että
kuukausi sitten olisi asiat olleet huonosti. Hilma palauttelee itseään vielä vähän aikaa, mutta
voittajanäyttelyyn on tulossa ja ensi vuonna alkaa viimeisen sertin metsästys.

Sähköpostin kanssa on tullut eteen pienoisia ongelmia. Toisille sähköposteille miun viribus.info päätteinen maili on roskapostia ja sen takia luulen, ettei miun vastaukset mene perille, vaan ne bongaa
takaisin. Laitoin vaihtoehtoisen mailin etusivulle (honkem-4(at)hotmail.com). Jos jollakin on ollut
ongelmia saada viestiä perille, niin voi hyvin kokeilla hotmailia.
Muutoin tämä mennyt aika on ollut rauhallista, joskin toiveita on pentusista vielä tämän vuoden aikana.
Saas nähdä joko tällä kerralla onnistuisi. Näyttelyuutisia sen verran, että vihdoinkin saatiin oma poika
muotovalioksi! Sulo otti samat lukemat Porvoon näyttelystä kuin viimekin vuonna ja sai viimeisen
serttinsä. Samassa näyttelyssä olin pitkästä aikaa itsekin kehässä, sillä Sulon "sisko" Sirkku voitti nartut,
eikä Minnalla riittänyt kädet molemmille. Sirkku siis VSP kera sertin. Noita serttejä tytöllä onkin jo
roppakaupalla keräytynyt.

3.9.08 Kuulumisia
Onpahan ollut taas tapahtumarikas kuukausi. Ensinnä Capri, nykyisin Ruska, on löytänyt itselleen uuden
kodin! Ruska muutti todella pohjoiseen, aina Ivaloon saakka. Toivotaan oikein rattoisaa ja miellyttävää
aikaa niin koiralle kuin perheellekin siellä!
Hilma aloitti tuttuun tapaansa valeraskauden, sillä pentujahan ei tullutkaan. Tällä kerralla oireet menivät
huonommaksi ja koiralle tuli todella paha anemia. Isosta verenkuvasta ei löytynyt muuta vikaa kuin
punasolujen alhainen määrä. Tällä hetkellä Hilma saa maksapitoista ruokaa ja onkin ottanut aimo
harppauksen kohti parantumista. Jo muutaman päivän päästä oli arvot nousseet samoin kuin paino!
Siiri puolestaan säikäytti pahemman kerran. Siiri oli menossa steriloitavaksi kun eläinlääkäri joutui
keskeyttämään leikkauksen sydämen takia. Sydän ei toiminut kunnolla. Seuraavana päivänä sydän
ultrattiin ja todettiin, ettei toinen puoli pumppaa kunnolla. Viikkoa myöhemmin kun anestesialääkkeet
olivat poistuneet elimistöstä, sydän toimi paremmin. Vielä ei ole siis selvää onko kyse sydämestä, vaiko
nukutuslääkkeen vaikutuksesta. Tällä hetkellä Siiri voi kuitenkin hyvin!

10.8.08 Kuulumisia
Hyvin on näyttelyissä mennyt kasvateilla tämä reilu puolivuotinen. Ja nyt on sitten leivottu A-pentueen
viimeinenkin narttu suomen muotovalioksi! Äärettömän isot onnittelut perheelle! Juno teki ihanat ja
upeat pennut aikoinaan.
Kävin viime viikonloppuna Hilman luona Kotkassa vierailemassa. Mukana oli koirista Martta ja Juno, sekä
Antti miun kaverina. Hilma näytti vieraanvaraisuuttaan ja saatiin kaikki juoda kahvit takapihalla, koirien
ollessa vapaana. Hilma oli kyllä rauhoittunut huomattavasti ja lenkillä tupsahti välillä istuskelemaankin.
Vaikka olinkin täysin varma, että rauhallisuus johtuu pennuista, niin valitettavasti niin ei ollut. Hilma ei
ole tiine!
Kävin samalla reissulla myös Sipoossa katsomassa koiria. Paikalla oli tietysti Siiri, Sulo ja Sirkku, josta on
kasvanut todellinen kaunotar, sekä Capri, joka etsii omaa kotiaan. Vierailulle tuli myös Tamatora, uusi
brindlepoika japanista, sekä Kylli. Ihania pusuttelijoita nuo kaikki. Ja jäikin suuresti harmittamaan, että
Kyllikin on valitettavasti tyhjä!
Huonoilla uutisilla jatketaan vielä.. Sake Minerva-pentueesta on menehtynyt auto-onnettomuudessa.
Syvät osanotot Saken perheelle! Täytyy myöntää, että tällä hetkellä ei kovinkaan iloinen mieli ole... Ei
tosiaankaan asiat mene aina suunnitellusti ja toivotusti.

7.7.08 Kuulumisia
Kesälomat alkaneet, ihanaa. Vietin viikon 27 Ranskassa Hilman ja serkkuni Hennan kanssa. Hilma tapasi
Kaishi-herran pentumerkeissä ja nyt toivotaan sormet ja varpaat ristissä, että jälkikasvua saadaan
ihastella elokuun lopulla! Matka oli erittäin onnistunut. Vaikkakin välillä tuli ongelmia paikkojen
löytämisessä tms. Hilma oli aivan täydellinen matkakumppani. Ei huolta mistään, lentokaan ei
hätkäyttänyt neitiä.
Myös Kylli Minerva-pentueesta on vieraillut niissä merkeissä Honda-herran luona. Niiden jälkikasvua
saamme odotella tulevaksi 2 viikkoa aiemmin kuin Hilman, myöskin elokuun loppupuolella. Toivottavasti
molemmat nartut ovat tiineenä!
Matkamme aikana Aiko aloitti taas näyttelyt ja menestyksekkäällä viikonlopulla. Aiko toi kotiin voitot
peräkkäisinä päivinä ja "isoveli" Agari VSP voitot! Menestyksekkäällä linjalla meni myös Minna-Riikan
valkoinen japanintuonti Sirkku, jolla on nyt kasassa 2 serttiä. Onnittelut!!
Capri on edelleen vailla omaa kotiaan. Yhteydenotot Minna-Riikalle, joka kertoo tytöstä mielellään lisää.
Olisi hienoa saada tuo vauhtimimmi oikeaan perheeseen viihdyttämään elämää.

26.5.08 Kuulumisia
Juno voi hyvin. Leikkauksesta on toivuttu täysin. Tässä suunnassa ei mullistuksia. Paitsi, että Jasmin
asuu tätä nykyä porukoillani! Päätettiin, että mummon on parempi vahtia omaa pihaansa rauhallisessa
ympäristössä ja samalla mie pääsen vähän nopeampi tempoisille lenkeille...
Nyt on sitten saatu uudet sivut englantipuolelle! Aivan upeat ovat, joista kiitos Johannalle, joka ne teki!!
Ainut ongelma tässä nyt vaan on päivitys... En osaa koodata, vaikka tässä on yritettykin. Kyllä mie sinne
tekstiä saan, mutten osaa ns. hienosäätää niitä siisteiksi =( Mitähän tämän asian kanssa nyt oikein
tapahtuu...
A-pentueen Siru kävi testaamassa luonnettaan luonnetestissä! Akitamaisen rauhallisestihan se homma
meni ja tuloksena hyvä kotikoira! Loppupisteiksi tuli +35. Ehkä saadaan tänne sivuille vielä kertomusta
luettavaksi. Sirun luonnetestistä kuulumiset löytyy viribus-foorumilta! Jos haluat liittyä, niin laita viestiä
miulle (emilia(at)viribus.info) niin pääset rekisteröitymään: http://viribus.8forum.net/ Foorumi on
suljettu, ja sinne pääsee vain viribus koirien omistajat, ystävät sekä perheenjäsenet. Kaikki viribuslaiset
ovat erittäin tervetulleita perheineen!!
Sulo ja tytär Kylli kävivät silmätarkastuksessa, jossa todettiin molemmille silmät terveiksi! Juoksut eivät
ole vielä Kyllillä alkaneet, kuten ei ole myöskään Hilmalla. Niitä odotellessa pentuhaaveet vain kasvaa...
Lopuksi vielä isot onnittelut Niinalle ja Agille (Lei-Agari Almaju), joka valmistui viikonloppuna
muotovalioksi!

28.4.08 Kuulumisia
Juno steriloitiin tänään. Viime perjantaina Juno alkoi vuotamaan ruskeaa, haisevaa eritettä. Eläinlääkäri
katsoi ultralla, että kohtu on kerännyt märkää sinne. Saimme antibiootit viikonlopulle ja tänään Juno
sitten operoitiin. Leikkauksessa selvisi syy tulehdukselle. Juno oli tiine, mutta abortoinut pennun/pentuja
itse. Kohtuun oli kuitenkin jäänyt 2 kehittymätöntä sikiötä jäljelle, jotka aiheuttivat tulehduksen. Juno voi
nyt hyvin, tosin on vielä hyvin tokkurainen leikkauksesta.

14.4.08 Kuulumisia
Niin tässä nyt taas kävi, ettei pentuja ole Junolle odotettavissa. Tällä kerralla kaikki meni aivan
täydellisesti, paitsi että Juno oli tyhjä... Ainakin täällä on edelleen hyvinvoiva koira, joka on tietysti
tärkeintä. Siltikin jäi itseäni todella harmittamaan niiden puolesta, jotka pentua olisivat niin kovin
halunneet.
Pentusuunnitelmia kuitenkin on kesälle 2008 nuoremman polven merkeissä. Suunnitteilla pentuja siis
Hilmalle sekä Kyllille. Molemmat neidot käyvät kuvauttamassa lonkat sekä tutkituttamassa silmät
piakkoin.

3.4.08 Jasmin 10 v.
Jasmin karvaturri täyttää tänään täydet 10 vuotta! Onnea omalla nallelle, jolla askel ei vielä paina!
Onnea myös sisaruksille!! Jasmulla on vielä emäkin elossa ja voi hyvin. Joten toivoa saattaa, että edessä
on vielä monia terveitä vuosia.

25.3.08 Kuulumisia
Olin viime viikon Vantaalla Antin luona majailemassa talvilomalla. Siinä samalla käytiin Junon kanssa
Sulon luona Sipoossa "leikkimässä" ja nyt jännitetään sormet ja varpaat ristissä, että astutus onnistui ja
pentuja saataisiin kesäksi. Ainakin tämä ensimmäinen viikko on mennyt hyvin. Ja jos Junolta kysyttäisiin,
niin ruoka-annoksien pitäisi jo nyt olla vähintäänkin tuplamääräisiä...
Sipoossa ollessamme saatiin kuulla uutisia Japanista, jossa Minna oli ollut työnsä puolesta. Ja samalla
sitten tavannut herra Nakagawan, joka oli kertonut akitasta paljon, sekä näyttänyt muutamia akitoja,
joita hänellä kaupassaan oli. Minna pääsi myös vierailemaan herran Endo Takeshin luona. Tästä upeasta
reissusta tulee artikkeli näille sivuille myöhemmin (kuvien kera).
Eilinen meni täällä Lappeenrannan näyttelyssä, upean sään keskellä. Vilinää riitti ja mukavaa oli taas
nähdä muutamia kasvatteja. Capri sai eilen juhlia voittoaan. Ja upea voitto se olikin. Viime kerralla
Tampereen näyttelyssä Capri sai tyytyä EVA:an, sillä tuomari piti Capria aggressiivisena. Johan oli
yllätys! Mutta tuo eilinen hieman auttoi asiaan ;) Hieman jäi hampaankoloon kaivelemaan Hilman EH,
jonka tuomari antoi liikalihavuudesta. Hilma se ei ole läskiä nähnytkään, eikä kilojakaan ole kuin 27...
Nyt on sitten jouduttu luopumaan viimeisistäkin jyrsijöistä, sillä toinen kääpiöhamsterini löytyi kuolleena
häkistään. Oli kuollut nukkuessaan. Eipä tuo ollut suuri yllätys, sillä veli (asui samassa häkissä) kuoli reilu
kuukausi sitten, ja aina on toistunut sama, kun kaveri kuolee, niin toinenkin kuolee melko nopeasti sen
jälkeen. Ja näin kävi taas kerran.
Tulevana kesänä saadaan täällä juhlia Antin valmistujaisia yliopistosta. Lopputyö on kohta kasassa ja
muutto Vantaalta takaisin Lappeenrantaan edessä piakkoin.
Hilma on pitänyt meitä varpaillaan tämän vuoden ajan. Ensin oli juoksu, jota seurasi valeraskaus. Nyt
kun luultiin, että elämä on palannut takaisin raiteilleen, niin tänään huomattiin, että Hilma vuotaa
vaaleaa nestettä. Eläinlääkäri kuitenkin kertoi, ettei kohdussa ole tulehdusta, eikä veriarvoissa ollut
huomauttamista. Joten vieläkin Hilma kärsii valeraskausoireista. Täällä nyt seurataan tilannetta ja
toivotaan, ettei leikkauspöydälle jouduta.

5.2.08 Kuulumisia
Saken ja Chomein pennut vaan kasvaa. Nyt on varmistunut, että siellä on 2 brindleä pitkäkarvaista
veijaria kasvamassa. Kaikki pennut voi hyvin. Laitoin pentuja sivulle tietoja, jotta kiinnostuneet voivat
olla yhteydessä kasvattajaan.
Oma tilanne pentujen osalta se, että Juno on tällä hetkellä vaihtamassa karvansa (pohjavillat puuttuu) ja
merkkailee melko tiheään tahtiin lenkillä. Joten juoksuja täällä nyt odotellaan.. ja niitä pentutoiveita taas
herätellään.. Kunpa tällä kerralla onnistuttaisiin!
Kotisivutkin on valmistumaan päin! Joten ihan oikeasti uusia sivuja odotellaan ilmestyväksi suht piakkoin.
Tosin uudet sivut tulee olemaan vain englantia. Suomenkielistä puolta saadaan vielä odotella kauemmin.
Jätän siksi aikaa nämä sivut paikoilleen, kunnes saan uudet kokonaisuudessaan (ja jos Sonera antaa näin
tapahtua...).

14.1.08 Pentu-uutisia
Sakelle (V. U. Minerva Shingi) ja Chomeille (Kaakkomäen Chomei) syntyi vuoden vaihteen aikoihin 5
pentua! Voisinpa melkein vannoa, että pentueen mustat pötkylät ovat pitkäkarvaisia..
Pennut kasvavat koirien omistajan Metti Kallosen luona Lempäälässä.

