
Uutisia 2009 

 

4.12.2009 :: Perheenlisäystä, kuulumisia :: 

Johan on taas tapahtumia... Aloitetaan uutiset nyt sillä isoimmalla aiheella, eli uudella perheenäjäsenellä. 
Maia turilas kotiutui marraskuun alussa!! Kyllähän miuta varoteltiin jo valmiiksi, ettei sieltä tule mitään 
onnetonta supikoiraa vaan kunnon rämäpää, mutta sitä kun ei vaan halunnut uskoa. Mutta kyllä se nyt 
on todettava, että bouvier ei ole akita :D Tällä tyypillä on ihan omat juttunsa. Muuten toiveiden 
täyttymys, kunhan tuo suuvärkki pysyisi hiljaa kun kotoa poistutaan...! 
Muutoin elämä on ollut todella helppoa, Juno ja Martta ottivat Maian avosylin vastaan! Suuremmilta 
kahnauksilta ollaan vältytty, enkä jaksa uskoa, että niitä edes tulee eteen. Tai mistäs sitä tietää mikä on 
tilanne vuoden päästä.  

Juno säikäytti pari viikkoa sitten oikein kunnolla! Tultiin töistä kotiin ja koira makasi lattialla ja vinkui. Ei 
päässyt ylös. Vein saman tien Junon eläinlääkäriin, jossa se sai akupunktiota ja kipulääkkeet. 
Kilpirauhasen vajaatoiminnan epäilyn vuoksi otettiin verikokeet. Juno kuitenkin parani huomattavasti 
akupunktiolla, joten negatiivinen tulos (ei kilpirauhasissa vikaa) verikokeista ei yllättänyt. Samalla kun 
nyt satuin maanantaina eläinlääkäriin, laitoin molempien koirien (Martta & Juno) verinäytteet Saksan SA 
tutkimuksiin. Martallahan on SA todettu, joten ehkäpä Juno-mammankin verinäyte auttaa heitä samalla 
kartoittamaan periytyvyyttä ja kantajuutta. 

Junon tilan takia miulle suositeltiin osteopaattia, jossa Juno kävikin. Osteopaatti huomasi heti, että mm. 

si-nivelet on jumissa, ja etenkin etuosa (lavat ja sen ympäristö), sekä myös lantio oli vinossa. Hoidon 
jälkeen Junttu käveli kuin pilvien päällä! Suosittelen vahvasti osteopatiaa, jos vain koiralla on ontumista 

tms. ongelmaa. Näillä näkymin kyseessä oli siis nuo neurologiset oireet ja koira parani niistä 

osteopatialla.  

Sirun pentuhaaveet on valitettavasti taas haudattu. Kun ei kemiat natsaa niin ei natsaa. Marski poika 
kävi taannoin terveystutkimuksissa ja sen silmät ja kyynärät todettiin täysin terveiksi, samoin kuin lonkat 
(B/B)!  

Sirkun pennut kasvaa ja komistuu! Näyttänee nyt siltä, ettei Sulo kanna pitkäkarvageeniä, sillä 

näistäkään pennuista ei yksikään ole pitkäturkki. Mahtava mies tuo mein Sulo! Tästä pentueesta sijoitin 
valkoisen Hilla-tyttösen Nanan kaveriksi Mikkeliin. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja aikanaan 

saadaan jälkeläisiä tytölle! Pentueen punainen poika, Kaoru, on mieletön pakkaus. Niin mieletön, että 
myymispuheet on toistaiseksi haudattu. Poika jää siis ainakin alkuun kotiinsa Sirkun, Sulon ja Siirin 
kaveriksi. 

Karpon ja perheen toisen uroksen Jessen yhteiselämä löi turhaa kipinää, joten Karpo jouduttiin 
sijoittamaan uudelleen. Karpo veijari asustaa tätä nykyä laikatytön kaverina Juvan suunnalla. Toivotaan 

pitkää ja tervettä elämää Karpolle ja sen uudelle perheelle! 

 

7.10.2009 :: Pentuja, kuulumisia :: 

Sirkku se vaan paisui ja paisui, joten eipä ollut ihme, että sieltä putkahti maailmaan iso pentue! Nyt on 

sitten maailma pullollaan valkoisia akitan palleroita. Mukaan mahtui myös 1 punainen, sekä pari brindleä. 
Heti perään on suunnitelmia lisää, sillä ajatus on kokeilla Sirua ja Marskia. Joskos se nuoren miehen 
innokkuus saisi vanhemman rouvan innostumaan... Punainen pentue siis suunnitteilla loppuvuodelle!  

Täällä jännitetään myös perheenlisäystä, sillä meille on tulossa Ranskasta uusi tyttö, Maia! Tyttö 
rantautuu tänne marraskuussa. Rodultaan Maia on bouvier, josta toivon mukaan tulee harrastuskoira. 

Saas nähdä mitä nuo rauhalliset akitat on riehakkaammasta pörröpäästä mieltä. 

Hilma on nyt steriloitu, joten omistajuus siirtyi haltijaperheelle. Pitkään vaivanneet valeraskausoireet ja 
sen myötä tulleet ongelmat on toivottavasti nyt takana päin leikkauksen takia. Paranemisia Hilmalle! 



 

19.8.2009 :: Pentuodottelua ja tuonti:: 

Taas päästään jännittämään ja odottamaan onko syksylle tulossa akitavauvoja! Emänä on valkoinen tyttö 
Sirkku ja isänä meidän oma Sulo. Uros vaihtui lennossa, sillä alunperin tarkoitus oli astuttaa Sirkku 
uunituoreella Japanintuonti Kakujulla. Mutta tällä haavaa se jäi, sillä pojalla todettiin katarakta silmissä. 
Tämä harmittaa todella paljon, mutta on turha hosua kunnes tietää tilanteesta enemmän. Äärimmäisen 
mielenkiintoinen tämä Sirkku-Sulo yhdistelmäkin on, sillä odotettavissa on mm. värien puolesta kaikkia 
akitan kolmea väriä (punainen, valkoinen, brindle). 

Tuontirintama sen sijaan on herännyt henkiin, sillä Italiasta saapui komea, mielettömän upean luonteen 
omaava, vajaan vuoden ikäinen uros tänne! Ensimmäisiä pentuja Marskilta odotetaan mahdollisesti vielä 
tämän vuoden puolella. Marski tulee myös olemaan isukkina miun sijoitusnartulle Sissille aikanaan!  

 

15.6.2009 :: Kuulumisia :: 

Onpahan kulunut reippaasti aikaa viime päivityksistä. Oon tuskaillut koodien kanssa, eikä tunnu ikinä 
löytyvän ongelmiin ratkaisuja. Englannin puoli on vielä pahemmassa jamassa, myös päivitysten osalta. 

Kevään pentuset saivat vihdoin nimensä kun rekisterikirjat tulivat. Nehän odotti Hiutaleen ja Tamatoran 
lonkkakuvien tuloksia.. jotka muuten olivat Hiutaleella täysin priimat. Nimittäin tytön lonkat on puhtaat 

A/A! Sattuneesta syystä nimestä nyt kuitenkin jäi sana Yukitama pois. Tokkopa tuo ketään haittaa :) On 
se silti puhekieleen jo täysin juurtunut, joten jatkammepa samalla yukitama-nimellä kuitenkin. 

Täälläpä ryhdistäydyttiin ja järjestettiin eiliselle ensimmäinen viribustapaaminen. Aivan mahtavaa oli 
lenkkeillä ja tietysti tavata omia kasvatteja. Kiitokset kovasti kaikille mukaan päässeille viribuslaisille! 

Meitä saatiinkin hyvä lössi kokoon, sillä koiria oli mukana Karpo, Hilma, Nana, Sissi, Sora sekä omat 
Martta ja Juno. Lisäksi meitä viihdytti kaverini malamuutti Kiska. Mielettömän hienoa oli nähdä kun 

monta akitaa kirmaa vapaana leikkien keskenään! Kuvia tapaamisesta löytyy galleriasta. 

Pentuhaaveitakin tässä ollaan jo keretty elättelemään, mutta haaveiksipa ne valitettavasti jäikin. Siru 

aloitti juoksunsa viime kuussa ja ajattelin vaihtaa sulhoksi Niina Tielisen Agari-pojan. Harmillisesti vain 

astutuksia ei saatu onnistumaan, joten pentujakaan ei ole Sirulle toiveissa. Mukava viikonloppu sen 
sijaan kyllä vietettiin Sirun kotona Juuassa! 

Nämä omat suunnitelmat on tässä vuosien kuluessa joutuneet muuttumaan jo useammankin kerran ja 

nyt ei ole enää oikein omia narttuja, joille meidän tuontipoika Suloa voisi käyttää Jotenka päädyttiin 

Minnan kanssa siihen ratkaisuun, että Sulo on vapailla markkinoilla sopiville neitosille.  

Akitoitten tämän vuotinen erikoisnäyttely järjestetään heinäkuussa (19.7.) Heinolassa, jossa on 
japanilainen tuomari! Koska ollaan saatu tänne japanista saakka tuomari, niin onhan sitä yritettävä 

kannustaa asiaa ilmottautumalla itsekin näytelmiin. Erkkariin on odotettavissa melko runsas osanotto 
viribuslaisia. Itse ilmotin myös Junon, joka samalla korkkaa veteraaniluokan. Muutenhan mummeli voi 
hyvin, mutta tuota ikuista rasvakerrosta vyötärön seudulla vaan ei saada pois ;) 

Kevään kunniaksi on Japanista saatu taas hieman uutta verta punaisen Kakujyun merkeissä! Kyseessä on 
aikuinen uros, joka muutti Hiutaleen ja Tamatoran luokse asumaan. Jos pojilla ei elämä ala maittaa, niin 

voipi olla, että uusi koti Kakujyulle etsitään, mutta ainakin nyt alkuun vaikuttaa lupaavalta. Kakujyu on 

tulossa myös erikoisnäyttelyyn ja syksyllä olisi toiveissa jo ensimmäinen pentuekin saada maailmaan!  

Yukitama pentueen pennut ovat kasvaneet ja komistuneet. Aina vaan jaksaa ihailla niitten hienoja brindle 
värejä. Kyselyitä on ollut, mutta oikeaa perhettä etsii edelleen nk. Panda-poika! Jos olet vailla rakastavaa 

akitaa, niin otahan yhteyttä! Panda on todella herrasmies ja melkoinen susihukkanen. Luonteeltaan 
todella säyseä, joten tämä on poika helpoimmasta päästä. 

 



15.4.2009 :: Kuulumisia :: 

Ensin on aloitettava niillä loistavilla uutisilla. Martan poika Miko on oireillut hyvin samankaltaisin iho-
oirein kuin äitinsäkin. Niinpä päädyttiin otattamaan biopsiat. Oireet johtuvat karvatupen alueella olevasta 
tulehduksesta. Kaikista viidestä eri koepalasta löytyi kaikki talirauhaset, joten kyseessä ei ole SA! Kyllä 
voi maailma piristyä kummasti hyvillä uutisilla :) 

Pääsiäisenä oli kansainvälinen näyttely täällä Lappeenrannassa. Akitoja oli ilmoitettu suunnattomat 2 kpl, 
Hilma (Eikyuusei) ja Aiko (Aetna). Meitä kävi tapaamassa myös Nana Minerva-pentueesta. Vaikkei sää 
suosinutkaan auringonpaisteella, niin olipahan mukavaa tavata taas kasvatteja! Yritetään kyhätä kokoon 
jonkinlaista tapaamista vielä tässä kevään aikana. 

Täytyypi vielä onnitella etukäteen Junoa, josta tulee ikänsä puolesta mummo perjantaina, sillä tuolloin 
tulee täyteen 8 v.!  

 

31.3.2009 :: Kuulumisia ja pentukuumetta :: 

Voi mikä pentukuume... Viikonloppuna Sissi Yukitama-pentueesta muutti ystävieni luo tänne 
Lappeenrantaan. Viikonloppuna oli ohjelmassa siis vierailu pentujen luo. Voi mitä iki-ihania raitapalleroita 
sieltä vastaan kävelikin! Koko pentue on erittäin tasainen niin luonteidensa kuin näkönsäkin puolesta. 
Pennut tarkastettiin eläinlääkärin toimesta viime viikolla, ja ne saikin erityistä kiitosta siitä kuinka 

tasaisen hyvä pentue on. Ei yhtään häntämutkaa, väärää purentaa tai napatyrää kellään. Pienistä 
raitapaidoista vielä kaksi poikaa ja tyttö etsii omaa kotiaan. Pennut ovat reippaita, ihmisrakkaita 
raitapaitoja, jotka etsivät vastuuntuntoisia koteja. Koska Minna-Riikka perheineen matkaa lomille, siirtyy 

pentujen välitys miulle. Eli otathan yhteyttä miuhun (Emilia) jos olet pennuista kiinnostunut!  

Juno on ollut hieman jumissa lenkeillä, joten ajattelin kokeilla paljon kehuttua akupunktiota. Juno on nyt 
käynyt kahteen otteeseen eläinlääkärillä akupunktiossa ja voin sanoa, että toisen kerran jälkeen 

liikkuminen on ollut reippaanpaa. Ei se laiskimuksesta urheilijaa tee, mutta onpahan sulavammat liikkeet 
muuten! 

Myös Jasmu on saanut käydä eläinlääkärillä, mikä sille on todella harvinaista. Näin vanhuuttaan Jasmu on 

kasvattanut aivan luomen ja silmän rajapintaan hyvänlaatuisen kasvaimen. Iso se ei ollut, mutta 

harmillisesti hankasi räpyttäessä verkkokalvoa. Ja siitä seurasi jatkuva silmätulehdus kierre. Ns. luomi 
leikattiin pois helmikuun lopulla ja kaikki on mennyt mainiosti. Silmä on parantunut, eikä 

leikkaushaavaan tullut mitään. Tikitkin otettiin jo aikoja sitten pois, eikä sen karvapehkon takaa näe, että 

mitään olisi edes tehty. Viikonloppuna (3.4.) rautamummo juhlistaakin jo 11-vuotis syntymäpäiviään! 

 

10.3.2009 :: Kuulumisia :: 

Uudet sivut on netissä ja toimii hyvin. Laitoin tällä kertaa myös kävijämäärälaskurin etusivulle ja 

kuukauden aikana se onkin laskenut jo yli 1000 käyntiä. Noh, täytynee myöntää, että omasta takaa tuli 
käyntejä paljon, sillä kun siirsin sivuja nettiin, niin pitihän se tarkistaa, että ne myös toimii… Ja samalla 
sain paranneltua css-tiedostoa, joka johti pop-up:ien toimimattomuuteen. Pitäisi kuitenkin vian olla 
korjattuna nyt. 

Sitten äärettömän hienoon uutiseen. Viime vuosi meni ennätyksellisesti näyttelyrintamalla. Ja viime 

viikonloppuna Akita ry vietti talvipäiviään ja samalla vuosikokousta, jossa palkittiin viime vuoden 
menestyneimmät. Vuoden akita kisassa 3. sijalle ylsi upeasti Aiko (VU Aetna)!! Niinan toinenkin koira 
Agari, pisti hieman paremmaksi ollen 2. Upeaa! Lisäksi viime vuoden kasvattajaksi valittiin Viribus Unitis 
kenneli!! Pisteet koostui kahdesta A-pentueen tytöstä, sekä Minerva-pentueen ja E-pentueen tytöistä. 

Olen niin ylpeä, että pärjänneitä kasvatteja löytyy jokaisesta pentueesta. Menestyksestä kuuluu kunnia ja 
onnittelut myös tietenkin Minna-Riikalle! Hyvä myö! ;-) Kisailijoita ei muita tällä kertaa ollut, joka ei 
haittaa, sillä pisteet oli mahtavat. 



Hiutaleen pennut, eli Yukitama pentue kasvaa kohisten. Ja koska nämä pennut jatkaa suoraan omaa 
linjaani, niin en jätä tilaisuutta käyttämättä, vaan sijoitan pentueesta tytön jatkoa ajatellen. Kiitokset 
Hiutaleen ja Tamatoran omistajille, että sain nartun sijoittaa! 

Koirapiireissä kehutaan kuorossa uutta harjaa, Furminaattoria, jolla saa aluskarvat helposti ja 
kivuttomasti pois. Nyt kun sitä on niin paljon hehkutettu, niin päätinpä ostaa itsekin sellaisen. Tosin tuli 
ostettua tarkoituksella halpisversio, sillä 60 euron hinta kammasta on miusta jo ryöstöä… Toimiiko tämä 
kopio sitten, niin se selviää, kunhan saan sen kamman. Tämä kopio on nimeltään Karlie Furmaster ja 
hintaa L-koolla oli 39,90 Terrieri.net kaupassa.  

 

20.2.2009 :: Pentu-uutisia :: 

Niinhän siinä sitten taas kävi, ettei pentuja saatu Kylliltä, eikä Sirulta. Harmittaa todella paljon, mutta 
näillä näkymin Sirun ja Sulon kanssa yritetään uudemman kerran seuraavasta juoksusta. Ajankohta taisi 
tällä kertaa olla myöhäinen.  

Mutta mikäpä se enemmän kohottaisi mieltä kuin kuulla pennuista.. nimittäin Hiutaleen pennuista!! 
Hiutaleen ja Japanista tuodun Tamatoran välillä on rakkaus leiskunut salaa ja tuloksena tästä 7 pentua! 
Upeaakin upeammat raitapaidat syntyi yllättäen 4.2.2009. Super isot onnittelut perheelle! Näistä 
pennuista lisää pentuja sivulla. 

Hilma esiintyi tuomarikoulutuksessa viime keskiviikkona mallikoirana Dairinin parina! Tuomarien 
kopeloitavana oli myös toinen kasvattini, Aiko sekä Aikon oma rakas, Agi. 
Kevään aikana Hilma lähtee hakemaan viimeistä serttiään, jonka jälkeen siitä tulisi sitten muotovalio. 

Kevään aikana tullaan Hilma myös steriloimaan, jotta ikävät ajat valeraskauksien kanssa saadaan 

päätökseen. 

Täällä kotona menee hyvin. Martta ei näytä mitään merkkejä sairaudestaan, vaan on kasvattanut upean 

turkin. Toivottavasti tilanne jääkin tälläiseksi, eikä hoitoja tarvita miettiä. 

Uutuutena olen ottanut tavaksi palkita omien kasvattien joukosta paras näyttelykoira. Viime vuosi on 
ensimmäinen vuosi, joka otetaan huomioon ja siltä vuodelta eniten pisteitä keräsi Aiko (VU Aetna)! Niina 

tulee saamaan kunniakirjan tästä hyvästä.  

 

2.2.2009 :: Sivut julki :: 

Pitkän odotuksen jälkeen on nämä uudet sivut vihdoinkin netissä! Kiitokset sivuston näöstä kuuluu 
Sonjalle, joka ystävällisesti nämä miulle väsäsi. Itse oon nyt pitkälle tehny näitä sivuja ja pieniä 
muutoksia on tulossa vielä. Tässähän tuntee itsensä jo koodaajaksi. Paljon vielä puuttuu ja paljon on 

vielä pieniä muutoksia tulossa, mutta ne taas ajallaan. 

Vuosi starttasi taas käyntiin upealla säällä! Pakkasta ja lunta onkin nyt riittänyt ja todellinen talven tuntu 

on päällä koko ajan. Kevättä kohden mennään. Kovat on toiveet pennuista, joka selviää Sirun osalta 
pian, sillä ultraus on tämän viikon loppupuolella!  

 

18.1.2009 :: Uusi vuosi :: 

Niin on taas uusi vuosi saatu taas käyntiin. Loppuvuoden kohokohdaksi muodostui upeasti mennyt 
voittaja-näyttely kasvattien osalta. Jokainen kolmesta ilmoitetusta tytöstä nappasi itselleen ERI:t, Hilma 
sijoittui kolmanneksi ja Ruska räjäytti potin voittamalla nartut, ollen vastakkaisen sukupuolen paras ja 

saaden V-08 tittelin, samalla kun valioitui. Upeaa todellakin! 



Vuoden vaihde meni taas räiskyntää kuunnellessa. Oltiin porukoitteni luona, ja meidän lisäksi koiria 
löytyi, omien kolmen, lisäksi Karpo-pentu ja Ava. Jasmin oli tapansa mukaan peloissaan, samoiten oli Ava 
ja yllätyksenä myös Juno. Eipä ne muuten pelkoaan näyttänyt kuin läähättämällä ja menemällä pimeään 
huoneeseen. Hätää ei siis ollut. 

Uusi vuosi lähti käyntiin luopumisella ja odottelulla... Matkustimme Antti, mie ja Ava kera Karpon Ouluun 
ekalla viikolla. Ava oli yli-iloinen kotiin pääsystään, vaikkakin itku pääsi kun myö lähettiin pois Karpo 
mukana. Oulussa ollessa vierailtiin Emmiinan ja Jarkon luona Mikoa katsomassa. Takastulomatkalla 
pysähdyttiin Iisalmessa moikkaamaan upeaa Sakuraa. Olipahan ihana nähdä omia kasvatteja! 
Pysähdyttiin Varkauteen Antin porukoille, ja majailtiin siellä yö, jonka jälkeen tultiin kotiin. Täällä Karpo 
sitten majaili yksinään, varpaita kytäten, parisen viikkoa, kunnes eilen muutti omaan kotiinsa 
Anjalankoskelle. 

Siru taasen vieraili reilu viikko sitten Sulon luona, joten nyt jännitetään taas kerran, että tuleeko pentusia 
maaliskuulle. Äitinsä tyttöhän se Siru on ja jo nyt on vakuuttunut tiineydestään ja vaatii lisäruokinnan 
aloittamista... Ihana tyttö. Mutta ennen Sirun pentuja, voipi olla tuloillaan pentuja myös Kyllille. Nimittäin 
Kylli tapasi Virossa asuvan Arashin, joka on syntyperäinen suomalainen. Kyllin ja Arashin pentuja 
odotellaan helmikuulle. 

Kennel Almajun pentueilmoitus keräsi kiinnostuneita ja brindle poika Nintai, muutti suomeen viime 
torstaina. Tervetuloa! 

Taas siis starttasi uusi vuosi ja uudet kujeet. Mennyt vuosi oli oikein mukava, mutta ainahan 

parantamisen varaa jää. Joten toivotaan tästä vuodesta yhä parempaa kuin edellinen - etenkin terveyden 

osalta.  

 


