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TOIMITUKSEN MIETTEITÄ
Tervehdys arvoisat lukijat,
vuosikokouksessa tehtiin päätös, jonka mukaan jäsenlehtiä
ilmestyi tänä vuonna painettuna vain kaksi kappaletta. Tässä
niistä tulee tämä toinen. Toimituksessa ollaan melko lailla
tyytyväisiä näihin kahteen lehteen, sisältöä ja lukemista on
ollut erittäin hyvin kumpaiseenkin. Myös tässä joululehdessä
on kiitettävä määrä joulumainoksia, kiitos teille kaikille niistä!
Seuraava urakka tämän lehden jälkeen on valiokirja, jonka kasaaminen on jo kovassa
vauhdissa. Edellinen valiokirja ei suurta suosiota myynnillisesti saavuttanut, mutta
toivottavasti nyt mahdollisimman moni tilaa hyllyynsä tämän palan tibbehistoriaa!
Ellei vuosikokouksessa toisin päätetä, jatkuu myös ensi vuosi kahden lehden taktiikalla.
Lehteen kaivataan aina vaan juttuideoita, ja vaikka ihan valmiita juttuja myös. Jos joku
tuntee suurta paloa lehdentekohommiin, niin toimitukseen vaan viestiä, meidän lehtitoimikuntaan kyllä aina kelpaa myös uudet tekijät!
Nyt tämän joululehden myötä toivotan kaikille rauhaisaa ja rentouttavaa joulun aikaa!
Ensi vuonna taas uusin kujein!

Petra

Seuraa meitä somessa
Tiibetinterrierit
ry:n
virallinen Facebook
-sivu osoitteessa
facebook.com/TiibetinterrieritRy/.
Seuraa tuoreimmat kuulumiset ja
tapahtumat ja osallistu keskusteluun.

TT ry:n kotisivut
Tiibetinterrierit ry:n virallinen
kotisivu on
osoitteessa
www.tiibetinterrierit.com.
Kotisivuilta löytyvät
ajankohtaiset tapahtumat, jäsenlomakkeet ja paljon muuta.
Seuraa sivujamme!

PUHEENJOHTAJALTA
Vuoden toinen lehti on nyt joulun toivotuksineen käsissänne. Paljon saatiin tähänkin lehteen materiaalia, joten
toivottavasti lukuhetki on mukava!
Tiibetinterrierit ry päätyi siis tekemään kaksi jäsenlehteä
vuodessa. Kahden lehden puutetta kompensoitiin neljällä
jäsenkirjeellä sekä uusilla jäseneduilla. Jäsenetuina tarjoiltiin
mahdollisuutta alennettuhintaiseen silmätarkastukseen sekä
ilmaisiin luentoihin. Mukavasti saatiin väkeä liikkeelle, mutta enemmänkin saisi tietysti
tulla.
Tänä vuonna ollaan yleisesti keskusteltu paljon niin rotukoirien jalostuksesta kuin koirien hyökkäyksistäkin. Voinen ylpeänä kiittää rotumme harrastajia siitä, että kummassakaan tapauksessa tiibetinterrieri ei ole esiintynyt otsikoissa. Kiitos kasvattajien hyvästä työstä, erínomaisesta yhteistyöstä ja haasteisiin tarttumisesta, kun kyse on ollut
rotumme jalostuksen asioista. Meillä on rotu, joka on yleisilmeeltään terve ja hyväluonteinen. Meillä on rotu, jonka kanssa voi harrastaa. Meillä on rotu, joka nauttii yhtä paljon harrastuksista kuin sohvalla loikomisesta: mieleltään terve rotu. Meillä ei ole ollut
tarvetta korjaaviin askeleisiin, sillä perustibbe on ollut perustibbe jo vuosikymmenien
ajan. Kun editoin Tibbepäiville videoita, jotka oli kuvattu 30 vuotta sitten, totesin
ylpeänä, että silloiset koirat voisivat osallistua milloin vain tämän päivän näyttelyihin. Ja
tämän päivän koirat olisivat voineet esiintyä noilla videoilla. Siinä kasvatuksen tavoite:
säilyttää rotu elinkelpoisena ja sellaisena kuin olemme sen käsiimme saaneet. Emmehän
me näillä ansioilla millekään palkinnoille päästä, kun ongelmat on ratkaistu heti, mutta
terveet ja elinvoimaiset koirat ovatkin aina olleet päätavoitteemme. Hyvää työtä!

				
Sari

Tänä viimeisenä puheenjohtajakautenani keskityttiin talouteen. Se oli asia, joka tarvitsi
eniten huomiota ja kovien ratkaisujen tekemisen johdosta saimmekin sen kuntoon.
Toinen suuri tavoite on ollut näyttelyarvostelujen saattaminen ajantasalle. Tämä on
vielä vähän kesken vuoden 2017 osalta, mutta valmistuu ennen vuoden vaihdetta. Vuoden 2018 ovat hyvällä mallilla ja valmistuvat alkuvuodesta 2019, kun saamme viimeiset
arvostelut Kennelliitolta.
Vuosikokous lähenee ja meillä on henkilövalinnat listalla niin hallitukseen kuin jalostustoimikuntaankin. Itse haluaisin luopua puheenjohtajuudesta ja siirtää vastuun yhdistyksen kehittämisestä eteenpäin. Tällä hetkellä en koe olevani paras henkilö tähän
vastuuseen ja siihen työmäärään, jota se edellyttää.
Mutta nyt joulun odotukseen, uuden vuoden uusien mahdollisuuksien metsästykseen!
Rauhallista Joulua ja aina vaan parempaa uutta vuotta toivottaen.

Sari

Tiibetinterrieri
on Tiibetinterrierit ry:n jäsenlehti, joka
ilmestyy kahtena numerona vuodessa.
Viimeinen aineistopäivä ilmoitetaan edellisessä numerossa, myöhästynyt materiaali
julkaistaan automaattisesti seuraavassa
numerossa. Toimitus ei vastaa ilmoitusten
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Nastin matka
rally-tokon
mestariluokkaan
Olen Asta Kivijärvi, pitkän linjan tiibetinterrieriharrastaja
(vuodesta 1982) Suomussalmelta. Nykyinen koirani
Karamain Umadevi ”Nasti” tuli minulle huhtikuussa 2014.

Teksti ja kuvat: Asta Kivijärvi

Nastin kanssa olemme heti pienestä
pitäen käyneet oman kylän TOKOharjoituksissa, liki kaksivuotiaasta myös
agilityharjoituksissa. Toko ei oikein ollut
meidän laji, ehkä se oli meille liian totista, tarkkaa puuhaa.
Parin tuttavan tiesin rally-tokoa harrastavan, ja se oli omana haaveena myös,
vaikkei lajista oikein tarkkaa tietoa ollutkaan. Keväällä 2017 koiraporukkaamme
liittyi henkilö, joka kisasi oman koiransa
kanssa rally-tokossa. Hänen opastuksellaan toukokuussa 2017 aloittelimme
Nastin kanssa lajiin tutustumista, kyltit
yms. lajin erikoisuudet. Rally tuntui heti
alusta hauskalta, meidän omalta lajilta.
Se ei ole niin totista touhua, vaikkakin
tarkkaa. Koiraa saa kehua koko radan
ajan ja toistaa käskyjä, ettei tehtävä unohdu kummallakaan. Kaiken kaikkiaan
se on rentoa yhdessä tekemistä.
Lähes

kylmiltään

heinäkuussa Kajaanissa pidettyihin
Rallymölli-kisoihin; Nasti osasi, ohjaaja
möhli. Tästä rohkaistuneena osallistuimme ensimmäisin virallisiin kisoihin
29.7.2017 Oulussa, ja tuloshan sieltä
tuli: 77/100! Miinukset tietysti ohjaajan
virheistä. Onnistuminen innosti, ja
saimme ALO-luokan koulutustunnuksen
(RTK1) vielä vuonna 2017. Tänne asti
olemme päässeet hauskuuden ja leikin
siivillä, koiraporukassa toinen toistaan
opastaen. Varsinaista koulutusta järjestetään lähimmässä kaupungissa yli sadan kilometrin päässä.
Nälkä kasvaa syödessä, ja tänä vuonna
olemme lähiseutujen kisoja kiertäneet
siten, että tällä hetkellä hallussa on
myös koulutustunnukset RTK2 avoimesta luokasta ja RTK3 voittajaluokasta.
RTK4:kin häämöttää jo, siitä puuttuu
yksi ainokainen MES-tulos.

osallistuimme Kainuun korpien lähialueilla niin tuoma-

””

Rally tuntui heti
alusta hauskalta,
meidän omalta
lajilta.

rit kuin kanssakilpailijat ovat meidät
positiivisesti huomanneet; pitkäturkkinen tiiter harrastuskoirana täälläpäin
Suomea on hyvin harvinainen näky.
Nasti käy edelleen rally-harkoissa,
tykkää lajista (ainakin herkuista) ja samalla tapaa koirakavereitaan. Ohjaajan
haaveena joskus kaukana tulevaisuudessa on rally-tokovalio, mutta siihen minä tarvitsen paljon harjoitusta.
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MEIDÄN MATKAMME
NASTIN
PARHAIMPIA
SAAVUTUKSIA:
23.9.2017 Kuusamo,

toinen ALO-tulos, sij. 2.

11.11.2017 Varkaus,

RTK1 100/100, sij. 4.

2.12.2017 Sotkamo,

ensimmäinen AVO-tulos 92/100, sij. 2.

4.3.2018 Sotkamo,

RTK2 95/100, sij. 1.

3.6.2018 Muhos,

ensimmäinen VOI-tulos 75/100, sij. 3.

19.8.2018 Oulu,

toinen VOI-tulos 89/100, sij. 1.

8.9.2018 Kuusamo,
RTK3

Muhokselta tuli mukaan pokaali ensimmäisen
VOI-tuloksen kunniaksi. Kyllä kelpaa poseerata!

Rentoutuminen on tärkeä osa menestyksekästä
kilpailu-uraa!
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Rally-tokoa
Ruotsinmaalla
Eräänä alkukesän aamupäivänä makoilin vielä sängyssä enkä
jaksanut nousta ylös, vaikkei enää väsyttänytkään. Facebook
oli jo laavattu läpi, ja mietin, että mitä sitä sitten seuraavaksi
tekisi. Kavereitten kanssa oli aiemmin keskusteltu Ruotsissa
kisaamisesta rally-tokossa, joten yhtäkkiä välähti mieleeni,
että nythän olisi hyvä hetki googlettaa Ruotsin rallysäännöt.
Varsinaisia sääntöjä en koskaan löytänyt, mutta kyltit ja niiden
suoritusohjeet kylläkin.
Teksti ja kuvat: Minttu Merivirta

Suomalaisia rally-tokokisoja jo pidempään kiertäneelle nämä ruotsalaiset kyltit avasivat aivan
uuden maailman; niin paljon uutta opittavaa! Jo
hieman rutiininomaiseksi muodostunut harrastus
sai uusia tuulia näiden uusien kylttien myötä. Ja jos
maantieteellinen sijaintimme Pohjois-Suomessa
hankaloittaa harrastamista Suomen sisällä, niin
tässä asiassa asuinpaikkamme olikin pelkkä plussa,
sillä Ruotsi on vain kivenheiton päässä. Yhtäkkiä
huomasin myös selaavani läpi Ruotsin kisakalenteria.

lähetetään kisajärjestäjälle maksukuitti, saadaan
vahvistus kisapaikan vahvistamisesta, jne…
Ruotsissa ilmoittautuminen tapahtuu niin, että
painetaan kisan kohdalla ilmoittautumisnappia ja
maksetaan kisamaksu saman tien järjestelmässä,
jonka jälkeen ilmoittautuminen on kuitattu. Tähän
kaikkeen menee pari minuuttia, ja kisapaikka on
varmistettu. Ilmoittautumistiedot ovat julkisia, eli
kuka tahansa voi käydä katsomassa, ketkä kaikki ovat kisaan jo ilmoittautuneet. Lähtölistat ja
kisakirje ilmestyvät kisan tietoihin sbktavling.seosoitteessa noin viikko ennen kisoja, joten sähköTämän vuoden aikana ehdimme käydä muuta- postiviestejä niiden osalta on turha odotella.
massa kisassa Ruotsin puolella. Tässä artikkelissa
kerron kokemuksiani siitä, miten lajissa kisaaminen Ruotsissa ei ole Suomen tavoin kisakirjaa, joten
eroaa Suomessa ja Ruotsissa. En tosiaan koskaan tulokset tulevat suoraan kisojen aikana verkkoon.
löytänyt niitä Ruotsin kisasääntöjä, joten haluan Ne myös jäävät talteen koiran omiin tietoihin sbkkorostaa, että kaikki tässä artikkelissa esiin nos- tavling.se:ssä. Voisin kuvitella, että tämä helpottaa
tamani asiat perustuvat täysin omiin havaintoihini huomattavasti kisajärjestäjän tehtäviä kisapäivän
kisapäivinä.
aikana. Muutenkin ensimmäinen kisakokemukseni
Ruotsissa oli sellainen, että järjestäjäseuran puoRuotsin ilmoittautumis- ja tulosjärjes- lesta kisoja pyöritti tasan yksi ihminen! Ja tästä
telmä
huolimatta kisat sujuivat erinomaisesti.
Ruotsissa rally-toko on lajina virallistettu jo muutama vuosi ennen Suomea. Kisojen ilmoittautumisja tulosjärjestelmä tuntuu kuitenkin olevan valovuosia edellä Suomea länsinaapurissamme! Kaikki
Ruotsin rally-tokokisat löytyvät osoitteesta sbktavling.se, ja sinne voi luoda itselleen tilin, johon
pystyy lisäämään tiedot kaikista koiristaan. Tiliä
hallinnoidaan itse, joten esimerkiksi luokkanousun kohdalla tulee itse käydä vaihtamassa koiran
luokka, jotta pystyy ilmoittautumaan ylempään
luokkaan. Koiran tietoihin pystyy lisäämään myös
kuvan koirasta.

Jotain samaa, mutta paljon myös eroja

Suomessa kisoihin ilmoittautuminen on sekä
kisaajan että kisajärjestäjän kannalta aikamoinen
sähköpostiviestirumba, jossa kysellään kisapaikkaa, saadaan kisapaikka, ilmoittaudutaan Virkussa,

Rally-tokossa kansalliset säännöt määräävät,
mihin luokkaan ulkomainen kisaaja osallistuu.
Esimerkiksi Suomeen kisaamaan tullessaan ulkomainen koirakko osallistuu siihen luokkaan,

Matkustettaessa Ruotsiin on otettava huomioon,
että koiralla täytyy olla asianmukaiset ekinokokkimerkinnät passissa. Tai Ruotsiin voi toki matkustaa hyvillä mielin ilman näitä merkintöjäkin,
mutta takaisin Suomeen ei ole tulemista ilman
niitä. Eläinlääkärimaksuihin kannattaa siis varata
budjetista pieni osa, mutta varsinaiset osallistumismaksut kisoihin ovat noin puolet vähemmän kuin Suomessa, joten ekinokokkimerkintöjen
hankkiminen passiin ei taloutta kaada.

jossa kotimaassaan kisaa. Ruotsissa taas tällaista
sääntöä ei ole, joten vaikka koira kisaisi omassa
maassaan mestariluokassa, tulee sen Ruotsissa
aloittaa kisaaminen alokasluokasta. Jos koira
osallistuu päivän aikana kahteen kisaan ja saa
luokkanousuun oikeuttavan tuloksen jo ensimmäisessä startissa, niin Ruotsissa ei ole mahdollista siirtyä luokasta toiseen saman päivän aikana.
Toisaalta taas koiran ei ole myöskään pakko nousta ylempään luokkaan heti kolmen hyväksytyn
tuloksen jälkeen, vaan halutessaan voi kerätä kisakokemusta siellä alemmassa luokassa samalla, kun
treenaa seuraavan luokan juttuja.
Hyväksytyn tuloksen rajat myös eroavat Suomessa ja Ruotsissa. Suomessahan hyväksytyn tuloksen
raja on 70 pistettä luokassa kuin luokassa, mutta
Ruotsissa hyväksyttyyn tulokseen vaaditaan
alokasluokassa (nybörjarklass) 70 pistettä, avoimessa luokassa (fortsättningklass) 75 pistettä,
voittajaluokassa (avancerad klass) 80 pistettä ja
mestariluokassa (mästarklass) 90 pistettä. Kolmella hyväksytyllä tuloksella saa Ruotsissakin koulutustunnuksen, jota Ruotsissa kutsutaan diplomiksi
(esim. RLD N = Rallylydnadsdiplom nybörjarklass).
Poikkeuksena Suomeen on, että yhdellä 100-tuloksella voi suoraan vaihtaa luokkaa. Mestariluokassa valioitumiseen vaaditaan joko yhtä 100
pisteen tulosta tai kolmea yli 90 pisteen tulosta.
Suomen ja Ruotsin rally-tokokylteissä on melko
paljon eroja. Toki molempien maiden ratasuoritukset perustuvat samoihin perustaitoihin, mutta
Ruotsissa tuntuu olevan enemmän variaatioita;
varsinkin voittaja- ja mestariluokassa. Seuruupuoli
voi Suomesta poiketen vaihtua myös perusliikkeissä, ja rata voidaan myös aloittaa siten, että koira on
ohjaajan oikealla puolella. Ruotsista käytösruutu
poistui jo viime vuonna, ja myös Suomessa säännöt muuttuvat tämän osalta vuodenvaihteessa,
jolloin meilläkin käytösruutu jää historiaan. Selkeä
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Kaikkiin ruotsin kyltteihin (moment) suorituskuvauksineen voi tutustua Svenska
Brukshundkulbbenin sivuilla: www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/
moment-i-rallylydnad/

Sekä tiibetinterrieri Messi että hänen schapendoes-”veljensä” Elmeri
saavuttivat rally-tokon alokasluokan diplomin (Rallylydnadsdiplom
bybörjarklass, RLD N) Piteåssa syyskuun lopussa
Näyttökuva sbktavling.se:stä: Messin profiili sbktavling.se-sivustolla

ero kuitenkin jo alokasluokan osalta on se, että
Ruotsissa tempon muutokset voivat vaikuttaa
käytännössä koko rataan: puolet radasta voi olla
seuruuta hitaalla vauhdilla ja toiset puolet juosten.
Korkeimpiin luokkiin kisaamaan lähtiessä kannattaa siis perehtyä hyvin ruotsalaisiin kyltteihin,
mutta alokas- ja avoin luokka kuitenkin menevät
vielä aika lailla samoilla eväillä kuin pärjää Suomessakin.
Suomen sääntömuutosten myötä meille tulee
vuoden 2019 alussa mukaan myös muutama
uusi kyltti, jotka itselleni ovat tuttuja jo Ruotsin
kisoista. Ainoa täysin Suomesta eroava kyltti on
esineen/tavaran kantaminen, joka monelle on tuttu tokon puolelta. Arvostelun osalta yhtenä erona
maidemme välillä on se, että Suomessa yhdellä
kyltillä tuomari voi antaa miinuksia vain kerran
yhden arviointikriteerin osalta, kun taas Ruotsissa
voi saada useampia virhepisteitä samasta asiasta, esimerkiksi maan nuuskuttelusta. Ruotsissa
ei viilata pilkkua Suomen tavoin rintamasuunnan
osalta, mutta ohjaajan ylimääräinen tepastelu
johtaa virhepisteisiin. Melko vahvat käsimerkit ja
ohjaukset ovat kuitenkin sallittuja jopa mestariluokassa. Ruotsissa on myös Suomesta poiketen
-5 virhepistettä arviointiskaalassa.
Rataan tutustuminen on samanlainen kuin
Suomessa, eli tuomari ensin käy yhdessä kisaajien
kanssa koko radan läpi suoritusohjeineen. Vasta
tämän jälkeen aletaan ottaa aikaa, ja ainakin muutamassa kisoissa tutustumisaikaa oli noin 7
minuuttia. Rataan tutustumisen jälkeen ei ajanottajaa enää tarvittu, sillä Ruotsissa ratasuorituksia
ei kelloteta. Radan suoritusnopeudella ei siis ole
mitään merkitystä, vaan tasapisteiden kohdalla
koirakot jakavat sijoituksen.
Ihan käytännön kisatilanteeseen liittyviä eroja
maidemme välillä on se, että Ruotsissa lähtölupa
tulee jo ennen kuin koirakko on siirtynyt kisaalueen kehänauhan sisälle. Eli kun tuomari on antanut lähtöluvan, niin koiraa voi vielä ”lämmitellä”
ja palkata kehänauhojen ulkopuolella. Suomen
sääntöjen tapaan alokasluokka suoritetaan Ruotsissakin koira kytkettynä ja muut luokat ilman
hihnaa, mutta hihnan irrottaminen tehdään ennen kehänauhojen sisälle astumista. Lähtökyltillä
koira istuu perusasentoon ohjaajan vierelle, mutta
tässä vaiheessa ei tule enää erillistä lähtölupaa,
vaan koirakko lähtee liikkeelle, kun on valmis. Ar-

vostelu alkaa siinä vaiheessa, kun koirakko astuu
kehänauhojen sisäpuolelle, ja päättyy vasta silloin, kun koirakko on poistunut kehänauhojen rajaamalta alueelta. Toinen keskeinen ero on se, että
Ruotsissa ei ole ollenkaan uusimiskäytäntöä, eli jos
koira tai ohjaaja mokaa jonkun suorituksen, niin ei
auta nostaa kättä pystyyn ja huutaa ”uusin”, vaan
kyseisen kyltin kohdalle kirjataan -10.
Yleisesti näiden muutaman Ruotsin kisakokemukseni perusteella sanoisin, että Ruotsissa on erinomainen taso sekä voittaja- että mestariluokassa.
Alokas- ja avoimessa luokassa puolestaan taso
vaihtelee, eli Ruotsissa näyttäisi oleva matalampi
kisakynnys. Suomessa ei koiraa saa palkata
herkuilla missään tilanteessa kisa-alueen sisällä,
mutta Ruotsissa näytti olevan enemmän sääntö
kuin poikkeus, että hankalasti motivoitavaa koiraa
ensimmäisellä radalla palkataan ronskisti joko
herkuin tai lelulla kesken radan, jotta koiran motivaatio seuraavalle radalle olisi parempi.

simmäisellä radalla alokasluokan diplomi.
Osallistujia ensimmäisellä radalla oli 21, ja Messi
oli lähtölistan alkupäässä. Ratasuoritus itsessään
oli myös todella pitkä ja haastava, joten jännitin,
miten Messi jaksaisi työskennellä ilman palkkaa.
Mutta mitäpä vielä, Messihän tallusteli radan läpi
suurta intoa puhkuen ja häntä koko ajan heiluen!
Palkintojenjaossa yllätys oli vielä suurempi, sillä
sain kuulla, että Messi oli sijoittunut jaetulle ensimmäiselle sijalla (92 p.). Tuomarin kommenttikentässä luki seuraavasti: ”Mycket fint! Härlig
kontakt och följsamhet. Snyggt jobbat med alla
stegen.” Mestariluokassa Suomessa kisaava isoveli
Elmeri jätettiin kolmannelle sijalle, joten lienee sanomattakin selvää, että olin enemmän kuin ylpeä
Messistä.

Päivän toinen rata oli puolestaan aikamoinen
henkien taisto. Kisa-alueen vieressä nimittäin oli
ampumarata, ja mitä pidemmälle päivä meni, sitä
kovemmaksi ”ilotulitus” kisa-alueella muuttui. Jännittämiseen taipuvainen Messi ei arvostanut lähiMiten sitten menikään?
alueen ammuskelua, mutta suuresta jännityksestä
huolimatta kuitenkin suoritti radan alusta loppuun,
Olin jo syyskuun alussa käväissyt ensimmäisissä joten saimme toisen hyväksytyn tuloksen alokasrally-tokokisoissa Ruotsissa Elmeri-schapendoesi- luokasta (80 p.). Seuraavana päivänä pääsisimme
ni kanssa. Seuraavia kisoja suunnittelin syyskuun siis tavoittelemaan alokasluokan diplomia.
loppuun, sillä Piteåssa oli yhden viikonlopun aikana yhteensä neljä starttia per luokka. Autossa Sunnuntaiaamuna kisapaikalla oli taas hiljaista,
matkustamisen minimoimiseksi ajattelin, että jär- mutta Messillä oli selvästi mielessä vielä edellisen
kevintä olisi olla kisapäivien välissä yötä Piteåssa, päivän ammuskelut. Hieman hapuillen lähdimme
ja tämähän tietysti tarkoitti sitä, että matkaan tulisi päivän ensimmäiselle radalle, mutta epävarmuus
mukaan myös kaksi tibbeäni. Ja kun kerran reis- kaikkosi kisasuorituksen aikana, ja saimme sen,
suun lähtisi koko kööri ja ekinokokkimerkinnätkin mitä lähdimme hakemaan, eli alokasluokan diplopasseihin hoidettaisiin joka tapauksessa, niin siitä min tuloksella 84 pistettä. Pisteiden vähyydestä ei
se ajatus sitten lähti: jospa ilmoittaisin Messinkin voi syyttää Messiä, sillä yhden kyltin mokasin minä
mukaan kisaan!
itse valitsemalla kahdeksikossa väärän reitin, josta
lähti heti 10 pistettä, koska uusia ei voinut.
Niin siinä sitten kävi, että myös tiibetinterrieri
Messi (Pindaros Part-Time Pirate) pääsi kokeile- Messi oli sen verran väsynyt jo edellisestä
maan rally-tokoilua Ruotsin puolella. Messin kisapäivästä, että harkitsin vakavasti jättäväni
kanssa olemme treenanneet lajia todella vähän, viimeisen radan väliin, sillä olihan tavoite jo
mutta kesän aikana olimme onnistuneet yllättäen saavutettu diplomin myötä. Lähdimme kuitensaamaan rally-tokon alokasluokan koulutustun- kin viime hetken päätöksellä myös viimeiselle
nuksen (RTK1) Suomesta. Tästä huolimatta mei- eli neljännelle radalle, josta Messi vielä keräsi
dän tuli siis Ruotsissa aloittaa kisaaminen alokas- viikonlopun parhaat pisteensä (93) ja sijoittui
luokasta uudelleen. Edessä oli siis yhteensä neljä tässä kisassa toiseksi. Jatkon osalta meillä ei ole
starttia: kaksi lauantaina ja kaksi sunnuntaina.
kisasuunnitelmia, mutta kukapa tietää, josko vaikka innostuttaisiin ensi kesänä kokeilemaan myös
Lauantai alkoi jännittävissä merkeissä, sillä Messi avointa luokkaa Ruotsissa!
starttasi ensimmäistä kertaa Ruotsin kisoissa ja
Elmerillä puolestaan oli mahdollisuus saada jo en-
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Kuinka siinä nyt niin
kävikään ja taas
Kauniina kesäkuun päivänä huomasin istuvani autossa ja
suuntaavani Kokkolasta kohti Lietoa. Kotiin jäi odottelemaan
kolme amerikancockerspanielia täysin tietämättöminä, mitä
ilta tuo tullessaan. Eikä tuo kotiin jäävä koirienhoitaja, minun
poikakaan, asiasta sen enempää tiennyt.
Teksti: Minna Pöyhtäri Kuvat: JEEMU Photography Koira: La-Fon Negrita Dark Signature (Kaisla)
Minä nimittän hurruuttelin kohti uutta, mutta
ennestään tuttua hulluutta eli tiibetinterrierin
hakuun. Tokihan jokainen ihminen tarvitsee neljä
koiraa, eikö? Näin järkeiltiin miesystäväni Petrin
kanssa, kun asiaa pähkäiltiin kokonaista kolme
päivää mietintämyssy päässä. Eipä siinä mitään
vaan otin soiton kasvattajalle, joka meille pentua
ehdotti muuttavaksi. Ihan vain kertoakseni kyllä
me tyttönen pikkuinen voidaan laumaan ottaa.
Meidän perheen kaikki koirat ovat tulleet jonkinlaisen kohtalon kautta eikä siis tämäkään tehnyt
poikkeusta. Pennun oli tarkoitus matkata Ruotsiin,
mutta muutaman muuttujan kautta siihen matkaan tuli mutka. Vai olisiko mutka ennemminkin
välipysäkki Kokkolassa matkalla Piteåån mihin
jäikin sitten asukiksi. Olin jo hetken aikaa miettinyt kuinka vielä joku päivä elämäämme vauhdittaa
(tähän sanavalintaan tulee selitystä myöhemmin)
toinen tibbe. Tokikin olin sanonut ja ajatellut aikaa
siihen kuluvan huomattavasti paljon kauemmin
kuin noin puoli vuotta kyseisestä mietinnästä laskien. Elämä ei kuitenkaan yleensä ja pääsääntöisesti koskaan mene niin kuin etukäteen suunnittelee. Kohtalon tuomaa tässä on lähinnä se, että
pentunen on oman tibbeni lapsenlapsi eli emän isä
on ollut minun koira. Lisäksi pennun taustoissa on
koiria, joita olen salaa kaukaa siis niinkin kaukaa
kuin kehänreunalta ihaillut.
Yhdeksänsataa ajettua kilometriä ja autossa
tiibetinterrierinpentu, Kaisla kutsumanimeltään,
saavuttiin kotiin. 11-viikkoisenakin vielä niin pieni tyttönen oli ihmeissään kolmen spanielin iloisesta vastaanotosta. Tätä ihmetystä taisi kestää

tasan tunnin. Tämän jälkeen Kaisla onkin pitänyt
huolen, ettei meidän taloudesta vauhtia puutu. Se
on muuten aikamoinen yhdistelmä, kun nopea,
ketterä ja aktiviinen tibbe imaisee itseensä myös
kohtuullisen iloisten ja hömelöiden, kaikkeen osallistuvien spanieleiden piirteitä. Voin kertoa, että
meillä riittää nyt sitä kuuluisaa elämää. Ei löydy
paikkaa mihin tämä kooltaan pieni tyttönen ei
olisi itseään onnistunut
laittamaan.
On istuttu uunissa,
pyykkikoneessa, ast i a n p e s u ko n e e s s a ,
keittiönpöydällä, puutarhapöydällä, peltiset
koiranruokatynnyrit
ovat oiva välilaskupaikka
selviytyä
tiskipöydälle. Kylvyn
voi ottaa vaikka vessanpöntössä. Sohvaa en edes
viitsi mainita, kun se on niin peace of cake tälle
koiralle. TV-taso ja sen päällä oleva kaiutinrivistö on kohtuu cool -paikka leikkiä Super Mario
Brossia, sitä Nintendon hyppyukkoa. Baby Goat
videot ovat lastenleikkiä tälle tytölle, joka hyppää
spanielin selältä toiselle, siitä sohvalle, pöydälle ja
parkourmaisesti seinää viistäen takaisin lattialle
ja sama uudelleen ja uudelleen. Voin kertoa jopa
spanielit, nämä lehmänhermot omaavat leikkiä
rakastavat otukset, pyörittelevät silmiään kysyvästi: voisko tuon viedä jo pois. Oikeasti ne tykkää
siitä, ainakin Hynynen ja Floora. Kuningatar Klaara
nyrpistelee nenäänsä ja pitää vähäistä kuria, silloin
kun vauhti kiihtyy nollasta miljoonaan ohittaen
sen sadan kokonaan.

””

Välillä itselläni meinaa iskeä uskonpuute, oliko
tämä nyt sittenkään niin kuningasidea. Työkaverit,
ystävät ja sukulaiset katsovat jo pieni säälinpilke
silmäkulmassa Kaislan tempauksista kertovien
tarinointien lomassa. Tässä nyt uskottelen itselleni
kuinka homma rauhoittuu hampaiden lähtiessä.
Soitin jo kerran hammaslääkärille voisko ne poistaa
vaikka nyt heti. Ei kuulemma voi. Vitsi vitsi, en
oikeasti soittanut. Nyt
meillä on luonnollisen
poistuman kautta puoliksi hampaaton koira
eikä meno ainakaan
vielä ole rauhoittunut.
Muistaakseni,
ellei
aika sitten ole kullannut muistiani, edellisen
tibben rauhoittuminen
kesti sinne vuoden
ikään asti. Onneksi me suomalaiset ollaan talvella
melkein horroksessa niin tuskin silloin huomaan
tätä villiä elämänmenoa. Ja jos huomaan niin aika
kultaa nämäkin muistot ja vuoden kuluttua taas
haikaillaan koiranpennun perään.

Yhdeksänsataa ajettua
kilometriä ja autossa
tiibetinterrierinpentu,
Kaisla
kutsumanimeltään,
saavuttiin kotiin.

Vaikka välillä miettii miksi, oi miksi teimme sen ja
pennun hain niin päivääkään en kadu tässä hullunmyllyssä oloa. Kaisla on viisas ihana tibbenalku
omine tibbemäisine ominaisuuksineen. Mikäli
tämä meno jatkuu tarinaa riittää kyllä. Saatamme
niillä välillä ilahduttaa muita tibbekansalaisia Facebookissa kuvilla ja jopa pienillä oivaltavilla letkautuksilla jos sille päälle satumme.
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Tiibetinterrieri –
turkilla vai ilman
Viime aikoina on noussut suurta keskustelua otsikon aiheesta, niin
sosiaalisessa mediassa kuin kahvipöytäkeskusteluissakin. Yhdistyksen hallitus pohti asiaa myös kokouksessaan, ja ajatteli nyt
avata yhdistyksen näkökulmaa tähän asiaan.
Teksti: hallitus

Facebookissa on paljon puhuttu siitä, että onko
tiibetinterrieri aito tiibetinterrieri, jos sen karvat
on leikattu. Tokihan se tibbe on tibbe, karvoilla
tai ilman, mutta onko asia kuitenkaan ihan niin
yksinkertainen?
Monet perustelevat turkin leikkaamista sillä, että
rotu on valikoitunut kaveriksi sen ihanan luonteen
ja sopivan koon vuoksi. Tämä asia ei ole muuttunut
vuosien saatossa, kyllä ihmiset valitsivat tiibetinterrierin ennenkin näiden samojen ominaisuuksien vuoksi. Kuitenkin, ennen herkemmin
ajateltiin asia niin, että tällainen rotu nyt valittiin,
ja siihen kuuluu mukana tämä turkinhoito. Kiireinen nykyihminen ehkä herkemmin leikkaa sen turkin suoralta kädeltä pois. Kaikki olemme tietysti
yhtä mieltä siitä, että leikattu turkki on parempi
vaihtoehto kuin huopaantuneen turkin alla kärsivä koirakaveri. Mutta voisiko asiaa ajatella myös
toiselta kantilta?
Facebookin Tiibetinterrieri-ryhmässä näkyy hyvin
paljon lyhyeksi leikattuja tiibetinterriereitä. Harvemmin tibbejä katukuvassa vilisee, mutta joskus
kuitenkin, ja usein lyhyeksi leikatussa turkissa.
Tämä on puolestaan johtanut siihen ajatustavan
muutoksen, että jo pennunostajat kertovat ensimmäisessä yhteydenotossaan leikkaavansa turkin,
koska ovat nähneet niitä söpöjä lyhyeksi leikattuja
kuvissa tai kaduilla. Ei edes harkita, että koiran
pitäisi karvassaan, jos ei käy näyttelyissä. Ymmärrettävää toki, mutta lopulta me emme kuitenkaan
toivo, että tiibetinterrieri jatkossa nähdään lyhytkarvaiseksi trimmattavana rotuna. Harva meistä
myöskään toivoo trendin leikkaamisesta johtavan
siihen, että tibben suosio kasvaisi räjähdysmäises-

ti ja johtaisi ei-toivottuun pentuemäärän kasvuun
ja jopa pentutehtailuun. Nykyisin söpöt, pienet
koirat ovat erityisen herkkiä suosion yhtäkkiseen
kasvuun.
Kaiken tämän kuohunnan pohjalla kuitenkin siis
ehkä kytee ajatus siitä, millaisena me haluamme
tämän rakkaan rotumme säilyvän. Onko lyhytkarvaisuudesta tulossa jo normi?

””

Kaiken tämän
kuohunnan pohjalla
kytee kuitenkin
siis ehkä ajatus
siitä, millaisena me
haluamme tämän
rakkaan rotumme
säilyvän.

Nyt meitä yhdistysaktiiveja kiinnostaisi kuulla, että
miksi mahdollisesti juuri sinä leikkaat turkin pois?
Koetko turkinhoidon liian vaikeaksi, koetko tarvitsevasi siihen oppia, eikö aika riitä vai eikö vain
ole kiinnostusta turkinhoitoon? Meille saa heittää ajatuksia yhdistyksen sähköpostiosoitteisiin. uroksia, jotka ansaitsisivat paikkansa myös tuleMyöskin, jos tuntuu että pitäisi järjestää alueellisia vaisuuden sukutauluissa.
turkinhoito-opastuksia, niin rohkeasti vaan ideoita
Koiranäyttelyiden tarkoitus on alun alkaen olhallitukselle.
lut arvioida sitä rotukoiran jalostusta. Ja sitähän
Kaikkia ihmisiä ei näyttelyharrastus kiinnosta, se se perimiltään on vieläkin, se myöskin ohjaa sitä
on selvä, mutta nyt tulee porkkana teille urosten jalostusta jonkun verran. Koiranäyttelyharrastukomistajille: Jos kasvattajilla olisi mahdollisuus sesta on kenties kuitenkin tullut sellainen kilpailunähdä niitä teidän rakkaita ja ihania uroskoirianne muoto, että aloittelijaa saattaa hirvittää. Sen oman
edes silloin tällöin näyttelytantereilla, olisi meillä koiran kasvattajan kanssa ja avustuksella kannatkasvattajilla todennäköisesti laajempi skaala poikia taa kuitenkin käydä tutustumassa harrastukseen
mielessä, kun mietimme nartuillemme uroksia. Ei muutaman kerran, yhdistys ja kasvattajat saavat
niitä pentuja turkilla tehdä, mutta jos turkki on arvokasta tietoa siitä sinun koirastasi tätä kautta.
leikattu, ei ole kyllä mahdollisuuksia piipahtaa Koiranäyttelyt ovat kuitenkin se suurin areena,
edes siinä lähinäyttelyssä pari kertaa vuodessa. jossa tibbeihmiset kohtaavat toisiaan.
Leikkaamattomasta turkista on myös helpompi
kokonaisuudessaan nähdä ja tuntea karvanlaatu, Summa summarum, tärkein asia on hyvinvoiva koijoka on jalostuksellisesti erittäin tärkeää ja helpot- ra. Mutta säilytetään rotumme kuitenkin ihmisten
taa tulevaisuudessa turkinhoitoa. Olen aika varma, mielissä sellaisena mitä se on, keskikokoisena,
että siellä ihmisten kodeissa on paljon hienoja vankkana, pitkäkarvaisena ja reippaana koirana,
josta on moneksi!
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Tibbepäivän antia:

tiedettä, kasvatusta ja
historian siipien havinaa
Vuoden 2018 Tibbepäivä järjestettiin erikoisnäyttelystä tutuksi käyneessä
Klondyke-talossa Keravalla syyskuussa. Tibbepäivä kulki ennen nimellä
Kasvattajapäivä, ja oli joskus vuotuinen tapahtuma yhdistyksessämme.

Teksti: Oona Karhu ja Petra Sankelo kuvat: Petra Sankelo

Nyt muutaman vuoden kuitenkin tämä tapahtuma on tehnyt valtavan määrän työtä rotumme hyväksi.
on ollut tauolla, ja tänä vuonna päätettiin startata Leilan tänä vuonna edesmennyt puoliso Juha Puruudelleen.
tanen oli yhdistyksemme pitkäaikainen ja erittäin
rakastettu puheenjohtaja. Myöskin siis rautainen
Päivän mittaan saimme kuulla tiukkaa faktaa selkä- parivaljakko rotuyhdistyksemme historiassa.
sairauksista itse Eläinsairaala Aistin perustajalta,
Sigitas Cizinauskasilta, pääsimme kuulemaan kas- On todellinen lahja meille kaikille, että meitä on
vattajan tuumailuja nykyajan koiraharrastuksesta siunattu aktiivisilla, vuosikymmeniä rotua harrasja sen haasteista Vesa Lehtosen näkökulmasta ja taneilla, rodun historian, kennelit ja koirat kautta
lopuksi meillä oli ilo ja kunnia päästä näkemään vuosikymmenten muistavilla asiantuntijakasvatvideomateriaalia vanhoista tiibetinterriereistä tajilla, joilla on hallussaan tietotaitoa puolen vuokymmenien vuosien takaa. Onneksi rotua on do- sisadan verran.
kumentoitu noin tunnollisesti, aina aikakautensa
uusimmalla teknologialla.
Nuoremmat jäsenet saavat todella olla onnellisia
hiljaisen tietotaidon ja perinteikkään kenneltoiminnan siirtymisestä sukupolvelta toiselle, kun
Laadukasta tiibetinterrierikasvatusta
meillä on rodussa vieläkin useita yli 30 vuotta kasSuomessa yli 40 vuotta
vattaneita, pirteitä ja reippaita puuhahenkilöitä,
joita ei ikinä voi kunnioittaa, kiittää ja arvostaa
Erityisen ilahduttavaksi ja ainutkertaiseksi tapahliikaa!
tuman teki pitkän linjan kasvattajien runsas läsnäolo. Paikalla oli jo kasvatustyönsä lopettaneita
Huomattavaa on myös se, kuinka alkutaipaleen
kasvattajia, ja myös heitä jotka edelleen kasvatuskasvattajat ovat jättäneet merkittävät jälkensä
työtänsä jatkavat. Yhdistyksen hallitus oli kutsunut
rodun historiaan: ennen vuotta 1980 Vuolasvirtapaikalle kasvattajia ja aktiiveja, jotka ovat vuosien
palkinnon sai legendaarinen Anna-Liisa Paasio
saatossa toimineet rotumme, ja myöskin rotuyhmenestyksekkäästä kasvatustyöstään Millan-kendistyksemme hyväksi aktiivisesti. Paikalle olivat
nelissä ja tämän lisäksi tähän päivään mennessä
saapuneet mm. Airi Suuronen, menneinä aikoina
niitä on tiibetinterrierikasvatuksesta myönnetty
menestyksekkäitä Mirosan-tiibetinterriereitä kasyhteensä 12 kappaletta.
vattanut rouva. Airi on myös toiminut jäsenlehtemme toimittajana, sekä yhdistysaktiivina. PaiOli äärimmäisen mielenkiintoista katsoa vankalla olivat edelleen Karamain-tibbejen kasvatusta
hoja videoita, leikkimielellä tunnistaa vanhoja
jatkavat Tuula ja Pekka Plathan. Pekka on toiminut
tuttuja sekä huomata, kuinka rotutyyppi erivuosia yhdistyksen puheenjohtajana. Tuula taasen
tyisine ominaispiirteineen on todellakin säilynyt
on yksi yhdistyksemme perustajajäseniä ja on olläpi vuosikymmenten. Siitä lienee kiittäminen
lut pitkään yhdistyksemme jalostusneuvoja. Tuula
yksinomaan näitä alkuperäiskasvattajia, jotka ovat
on myös yksi rotumme kasvattajatuomareista ja
alkuperää hellästi vaalien ja arvostaen jalostaneet
vastaakin yhdistyksemme tuomarikoulutuksesta
rotua eteenpäin perhekoiraksi, jonka voi päästää
edelleen. Yksi kutsuvieraistamme oli Leila Salonenlasten kanssa leikkimään, mutta jolla on tallessa
Purtanen, pitkäaikainen jalostusneuvojamme, joka
myös ikiaikaiset vaistot ja vietit.

””

Oli äärimmäisen
mielenkiintoista
katsoa vanhoja
videioita,
leikkimielellä
tunnistaa
vanhoja tuttuja
sekä huomata,
kuinka rotutyyppi
erityisine
ominaispiirteineen
on todellakin
säilynyt läpi
vuosikymmenten.

Eläinlääkäri luennoi

Aisti Eläinsairaalan perustaja ja pääneurologi Sigitas Cizinauskas avasi päivän omalla luennollaan.
Aiheena oli selkäsairaudet neurologin näkökulmasta. Tiibetinterriereiden selkäkuvaukset ovat
lisääntyneet viime aikoina, ja halusimme saada
syventävää tietoa siitä, että mistä oikein on kyse.
Erinomaisen luennoitsijan luennolla näimme kuvamateriaalia ja videoita koirista, joita Aistissa on
hoidettu. Erittäin mielenkiintoista!
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Tibbepäivän luennoitsijoina olivat Sigitas Cizinauskas ja Vesa Lehtonen

Nykypäivän kasvatuksen haasteet ja
ilonaiheet
Vesa Lehtosen luento

Olimme saaneet yhdeksi puhujaksi Suomen
Koirankasvattajat ry:n puheenjohtajan, Suomen
Kennelliiton hallituksen jäsenen ja Who’s-westieillään mainetta niittäneen Vesa Lehtosen. Vesa
on myös ulkomuototuomari, joten harrastus on
laajentunut aika isoksi vuosien varrella. Hän puhui
meille nykypäivän koirankasvatuksen kultahippusista, haasteista ja kasvatustyön perusteista sekä
ennen kaikkea yhdessä tekemisestä. Vesa kertoi
meille omien kokemustensa pohjalta erinomaisella huumorilla höystettynä siitä, millaisena nykypäivän kenneltoiminta hänelle näyttäytyy ja mitä
hän pitää erityisen tärkeänä.

Rehellisyys, tavoitteet ja yhteistyö
Rehellisyys itselle ja kasvattamalleen rodulle
perehtyen rotuun ja sen alkuperään on erittäin
tärkeää. Myös ne ikiaikaiset nöyryys, hiljaisen tiedon etsiminen ja sen vastaanottaminen vanhoja
kasvattajia kunnioittamalla ovat nykyään painonsa
arvoisia kullassa. Nämä avaavat kasvattajan silmät
katsomaan kriittisesti omia kasvattejaan ja verkostoitumaan myös luotettavien ulkomaisten kasvattajien kanssa. Tällöin kasvattaja tietää, mitä hänellä
on, miksi näin on ja mihin suuntaan hän pyrkii.
Oma rotu on tietysti aina tärkein, mutta Lehtosen
mukaan kannattaa välillä vilkuilla myös viereisten
pöytien antimia: muista roduista saa hyvin paljon
inspiraatiota myös omaan kasvatustyöhön. Omaa
rotua on luonnollisesti viisasta seurata maailmanlaajuisesti, niin terveysasioiden, luonteiden, rodunomaisuuden kuin ulkonäköseikkojenkin osalta.
Viisas kasvattaja pohtii huomispäivän haasteita

Lehtonen kertoo, että koirankasvattajan elämä on
valintojen tekemistä: Haluatko elää “normaalia
elämää” vai “koiramaailman elämää”? Joskus
on tehtävä päätös, perusteltava se itselleen ja
elettävä sen mukaan. Elämä on valintoja.
Aina välillä koiramaailmassakin tulee esiin erilaisia
“trendejä”, joita jotkut koirankasvattajat innostuvat seuraamaan. Viisas kasvattaja oppii vuosien
varrella suodattamaan tietoa ja saa näin tietotulvasta napsittua itselleen tärkeät, oman rodun tilanteeseen suhteutetut faktat, joita osaa käyttää
jalostustyössään.
Todettiin viisaan kasvattajan tekevän päätöksensä
ja toimivan sen mukaan. Lehtosen neuvo nuorille kasvattajantaimille oli se, että pysy omassa
päätöksessäsi, äläkä suin päin lähde seuraamaan
erilaisia rodussa vallitsevia trendejä. Hetkellisesti
siitä voi tulla “turpiin”, mutta pitkässä juoksussa
olet voittaja.

Yhteistyön iloa ja onnistumisia

Edelläkin todettu yhteistyö on kasvatustoiminnassa erityisen tärkeässä osassa. Suomessa ei ole
tapana pitää kymmenien koirien kenneleitä, ja ihania yhteistyökoteja saakin esimerkiksi sijoittamalla
pentueesta lupaavan pennun. Tällöin on Lehtosen
mukaan äärimmäisen tärkeää alusta pitäen olla rehellinen ja reilu koiran tulevaa perhettä kohtaan,
sillä juuri tämä perhe mahdollistaa sen, että kasvatustyösi voi jatkua. Paitsi että he varauksetta
rakastavat koiraansa, he tekevät sen eteen paljon
ja ovat enemmän kuin ansainneet tulevansa kohdelluiksi reilusti, asiallisesti ja kunnioittaen. Muutoinkin sympaattinen ja ystävällinen kasvattaja on
aina, ikävissäkin asioissa helpommin lähestyttävä.
Empatia kasvattajalta vaikeina hetkinä tai epäuskon hetkellä on pennunomistajalle korvaamattoman arvokasta. Lehtonen kehottaa ensisijaisesti
viestimään kasvotusten tai puhelimitse sähköpostiviestien tai pikaviestipalvelujen sijaan, jotta molemmat osapuolet saavuttavat henkilökohtaisemman yhteyden.

Lehtonen kehottaakin jokaista kasvattajaa
uskomaan omaan työhönsä ja pysymään siinä, mutta mikäli huomaat olevasi todistetusti Kasvattajaa Lehtonen kehottaa lähtemään reipväärässä, ole valmis muuttamaan mielipidettäsi. paasti mukaan rodun toimintaan, vaikka se ei aina
Nöyryys pitää muistaa.
niin kivaa olisikaan, se maksaa itsensä takaisin
tulevaisuudessa. Maksamisesta ja rahasta puheenMitä enemmän kasvattajana haluaa panostaa, sen ollen, Lehtonen neuvoo unohtamaan rahan ja sen
suurempaa osaa Lehtosen mukaan näyttelee kas- määrän tavoittelun kasvatustyössä, kunhan asiat
vattajan kyky pitää koirien hyvinvointi aina ensi si- pysyvät tasapainossa ja koirat voivat hyvin.
jalla: tilojen ja olosuhteiden suhteen ei tehdä kom- Tibbepäivä on nyt tapahtumana aktivoitu uudelpromisseja siten, että koiran hyvinvointi pääsisi leen. Ensi vuodelle on päivä jo suunnitteilla, ja
kärsimään. Luonnollisesti tällöin kasvattajalla on ohjelmaakin on alettu miettimään. Toivottavasti
keskivertoa enemmän koiria, joten on koko ajan aikaansaannos on yhtä mielenkiintoinen kuin
pidettävä mielessä koirien yksilökohtaiset sekä tänäkin vuonna. Klondyke toimi taas loistavana
rodunomaiset tarpeet.
näyttämönä tälle meidän tapahtumallemme.
Lounas oli herkullinen ja sitä riitti monelle vielä
kotiinkin vietäväksi. Klondykessä törmäämme taas
vuosikokouksen merkeissä! Kiitos kaikille osallistujille!
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Tiibetinterrierit ry on rotujärjestö

ja mitä se merkitsee
jokapäiväisessä
toiminnassa?
Tiibetinterrierit ry. on perustettu 14.11.1981 ja sen kotipaikka on
Helsinki. Tiibetinterrierit, tiibetinspanielit ja lhasa apsot tuotiin
Suomeen jo 1960-luvun alussa ja vuodesta 1967 alkaen rodun
harrastajat toimivat Suomen Seurakoira-ja Terrierikerho ry:ssä,
kunnes 11.3.1971 perustettiin Suomen Tiibettiläiset ry.
Teksti: JTO:ta ja rotujärjestöohjetta mukaillen Sari Kupiainen kuvat: Tiibetinterrierit ry, Tia Artes

Suomen Tiibettiläiset ry:n keskeisiä toimintamuotoja olivat alusta alkaen jalostusneuvonnan
tarjoaminen kasvattajille, koko maan kattavan yhdyshenkilöverkoston luominen ja tiibetiläisrotujen
erikoisnäyttelyn järjestäminen. Rodut toimivat
ST ry:ssä alajaostoina ja niillä oli oma jalostustoimikunta ja jalostusneuvoja, jotka valittiin rotujärjestön vuosikokouksessa.
Tiibetinterrierit ry:n tavoitteena oli tiibetinterrierien kasvatuksen, jalostuksen ja harrastuksen tukeminen ja edistäminen maassamme. Näitä
tarkoitusperiä se edisti mm. jalostustoimikunnan aktiivisella vuorovaikutuksella kasvattajien
kanssa, luomalla ensimmäisen silmäsairauksien
vastustamisohjelman, vireällä harrastustoiminnan järjestämisellä jäsenistölle sekä julkaisemalla
omaa vuosikirjaa ja valiokirjaa.
Yhdistyksen perustamisvuonna 1981 rekisteröitiin 27 tiibetinterrieripentuetta, 121 pentua
kuudeltatoista kasvattajalta. Vuosikymmenen
vaihteessa 1990 määrä oli jo kaksinkertaistunut:
55 pentuetta, 248 pentua 28:lta kasvattajalta.

muutama reunaehto, jotta se voidaan hyväksyä
rotujärjestöksi.
1. Yhdistys on toiminut vähintään viisi viimeistä
vuotta rotua harrastavana yhdistyksenä.
2. Yhdistys on toiminnallaan osoittanut pystyvänsä hoitamaan rotujärjestön ohjesäännön edellyttämät tehtävät. Edellytyksiä arvioitaessa tulee
päähuomion olla yleensä toiminnassa ja erityisesti
a) jalostuksen ohjauksessa
b) rotuharrastuksen edistämisessä
c) koulutus- ja valistustoiminnassa
d) julkaisutoiminnassa
e) taloudessa
f) yhteydenpidossa liittoon ja
kennelpiireihin
g) yhdistyslain ja yhdistyksen
sääntömääräisten velvollisuuksien
moitteettomassa täyttämisessä
3. Yhdistyksen tai sen ja sen jäsenyhdistysten
yhteinen henkilöjäsenmäärä on vähintään 250.
Määrään eivät sisälly perhejäsenet.
4. Yhdistyksen edustamaa rotua tai rotuja on rekisteröity viimeisen viiden vuoden aikana vähintään
400 koiraa.

Tiibetinterrierit ry. toimi rotuyhdistyksenä ROTUJÄRJESTÖN YLEINEN TEHTÄVÄ
vuoteen 1989 saakka, jolloin siitä tuli rotua harrastava yhdistys. Rotujärjestöksi se hyväksyttiin Rotujärjestö harjoittaa harrastamaansa rotua
vuonna 1996, jolloin se erosi Suomen Tiibetiläiset koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä
ry:stä.
pyrkii aktiivisesti keräämään rodun harrastajat
rotujärjestön ja järjestäytyneen kenneltoiminnan
Rotujärjestöoikeudet myöntää Suomen Kennel- piiriin syventääkseen heidän rotu- ja kenneltieliiton valtuusto, mutta yhdistyksen tulee täyttää

touttaan.
Tiibetinterrierit ry toteuttaa ylläolevaa tehtävää
julkaisemalla jäsenlehteä, järjestämällä Tibbepäiviä ja julkaisemalla vuosi- ja valiokirjaa.
Rotujärjestö edustaa rotua ja valvoo sen etuja
liitossa, tekee rotunsa kehitystä erityisesti ja kenneltyötä yleensä koskevia aloitteita ja ehdotuksia
liitolle ja muille yhteisöille sekä välittää jäsenistölleen Kennelliiton tiedotuksia, ohjeita ja päätöksiä.

ULKOMUOTOTUOMARIKOULUTUS
ON ROTUJÄRJESTÖN VASTUULLA
Rotujärjestö vastaa rotunsa ulkomuoto- ja koetuomarien koulutuksesta liiton ohjeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että järjestämme erikoiskoulutuksia ulkomuototuomareille sekä varsinaiset arvostelukokeet. Rotujärjestöstatuksen
säilyminen rodussamme antaa siis meille oikeuden
vastata tiibetinterrierituomareiden koulutuksesta
sekä jatkokoulutuksesta. Nykyinen hallitus katsoo
tämän tehtävän erityisen tärkeäksi tiibetinterrierin
kannan säilymisen takaamiseksi korkeatasoisena.
Rotujärjestöllä on monia kirjallisia velvollisuuksia. Jalostusasioista vastaa jalostustoimikunta,
joka toimii rotujärjestön hallituksen alaisuudessa.
Toimikuntaan kuuluu jalostusneuvoja ja vähintään
viisi jäsentä, jotka valitaan rotujärjestön vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jalostustoimikunta antaa työstään vuosittain sekä
toimintakertomuksen että toimintasuunnitelman
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Rotujärjestöjen ohjeessa jalostustoimikunnan
tehtävät on määritelty:
Jalostuksen ohjaus
2. a) Rotujärjestö valvoo ja ohjaa harrastamansa
rodun jalostustyötä harjoittamalla jalostusneuvontaa esimerkiksi asiantuntijoista kokoonpannun
jalostustoimikunnan avulla.
b) Rotujärjestö antaa tarvittaessa asiantuntijaapua rotuun kuuluvien koirien ulkomaille viennissä
ja tuonnissa.
c) Rotujärjestö on yhteistyössä liiton jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön kehittämisessä.
d) Rotujärjestö järjestää ja tukee jalostustarkastustoimintaa sekä toimii tehokkaassa yhteistyössä
rodun piirissä toimivien kasvattajien kanssa.
e) Rotujärjestö tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoja julkaisemalla joko yksinään tai yhdessä
muiden rotujärjestöjen kanssa ainakin kerran vuodessa harrastamansa rodun jalostusta koskevaa
aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja.
f) Rotujärjestö kartoittaa rotunsa tai rotujensa
terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja
muiden rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi sekä seuraa PEVISA-ohjelman tavoitteiden toteutumista.

TEHTÄVIEN KIRJO ON VALTAVA
Rodusta huolehtiminen, sen säilyttäminen ja
tulevaisuuden takaaminen on kovaa työtä. Mutta
-uskokaa tai älkää - myös palkitsevaa ja mukavaa.
Joskus tehtävät saattavat tuntua ylivoimaisilta tai
jopa mahdottomilta, mutta näissä hetkissä on aina
samanhenkisen ihmisen tuki ja apu valtavan suuri
apu. Rodun tulevaisuuteen ja sen tunnettavuuteen
voi vaikuttaa tekemällä vapaaehtoistyötä. Aina ei
tarvitse ottaa puolen metrin arvostelulomakepinkkaa ja kirjoittaa niitä puhtaaksi; voi ottaa vaikka
viiden sentin pinkan! Jos arvosteluja esimerkiksi
kirjoitetaan puhtaaksi noin tuhat kappaletta
vuodessa, niin nopealla laskukaavalla kuuden ihmisen porukalla jokainen kirjoittaa 166 arvostelua.
Omalla yksisormitaktiikalla kirjoitetaan noin 50
arvostelua tunnissa, joten yhdistykselle antamasi
aika on noin 3,3 tuntia. Se on paljon vähemmän
kuin siltä yhdeltä kirjoittajalta menisi tuhannen
kirjoittamiseen. Näin pienillä asioilla voit olla avuksi! Ja mitä siitä saa. Arvaat varmaan vastauksen:
hyvän mielen. Ja ehkä opit samalla jotain.

””

Rotujärjestö
vastaa rotunsa
ulkomuoto- ja
koetuomarien
koulutuksesta
liiton ohjeiden
mukaisesti.

Tiibetinterrierit ry:n hallitus pyrkii sinnikkäästi
pitämään yllä rotujärjestöstatusta. Siihen tarvitaan
jäseniä. Jos siis olet kanssamme samaa mieltä, niin
pysy ainakin jäsenenä ja värvää lisää meitä tiibetinterrierille sydämensä menettäneitä. Yhdessä
meissä on voimaa ja tiibettiläistä sisukkuutta!
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Jalostustoimikunnan
terveisiä
Teksti:Elisa Nevalainen Kuva:JTO-kansi

Jalostustoimikunta valitaan taas ensi vuoden vuosikokouksessa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi
eli 2019-2021.

Jalostusohjesäännön mukaan jalostustoimikuntaan valittavalta henkilöltä toivotaan: Kennelliiton ja Tiibetinterrierit ry:n jäsenyys vähintään 5
vuoden ajan, hyväksytysti suoritettu Kennelliiton
kasvattajan peruskurssi, omistanut tiibetinterrierin vähintään 10 vuotta ja kasvattanut vähintään
5 pentuetta (tai omaa vastaavan käytännön
kokemuksen), osallistuminen rotujärjestön kasvattajaseminaariin,
aktiivinen
osallistuminen
koiraharrastuksen eri muotoihin Kennelliiton ja
Tiibetinterrierit ry:n tarkoituksia noudattaen ja
edistäen, em. järjestöjen ohjeiden ja määräysten
noudattaminen, perusteellinen rodun tuntemus,
esim. ulkomuototuomarin pätevyys ja laajat tiedot
koiranjalostuksesta, perinnöllisyydestä ja koiran
käyttäytymisestä esim. alaan liittyvän koulutuksen
myötä.
Kaikkia edellä mainittuja kohtia ei tarvitse täyttää, vaan jalostustoimikuntaan valitaan tehtävään
sopivia henkilöitä, jotka nauttivat yleistä luottamusta ja ovat objektiivisia, pitkäjänteisiä ja
yhteistyökykyisiä.
Jalostustoimikunnalla on paljon tehtäviä. Tämän
hetkinen JTO ja PEVISA ovat voimassa vuoden
2022 loppuun (linkki JTO:aan löytyy yhdistyksen
kotivujen jalostus-sivulta ja PEVISA-ohjelma
omalta sivultaan). Seuraavat päivitetyt versiot täy-

tyy saada vuosikokouksen käsiteltäväksi vuoden
2022 vuosikokoukseen. Seuraavalla jalkkarilla on
siis tehtävänään JTOn ja PEVISAn päivitys. JTO
on nyt kokonaisuudessaan uudessa mallirungossa,
joten päivitettävänä ovat kaikki numerotiedot,
taulukot ja kaaviot. Lisäksi on aika tehdä uusi
terveyskysely, jonka tuloksia voidaan käyttää
apuna jalostusohjeiden päivittämisessä.
Muita tehtäviä ovat kasvattajien tukeminen ja
opastaminen kaikessa kasvattamiseen liittyvissä
asioissa, kasvattajien suunnittelemien yhdistelmien käsittely sekä kasvattajapäivän, jalostustarkastusten ja muiden rodun terveyttä ja kasvatusta tukevien tapahtumien järjestäminen. Tänä
vuonna esimerkiksi järjestettiin silmätarkastuksia
ja tibbe-päivä Keravalla hallituksen avustuksella.

””

Tule siis mukaan
vuosikokoukseen,
voit päästä
vaikuttamaan rodun
tulevaisuuteen.

mukaan ahkeria, innokkaita ja sitoutuneita jäseniä
hoitamaan nämä meille kuuluvat tehtävät.
Tule siis mukaan vuosikokoukseen, voit päästä vaikuttamaan rodun tulevaisuuteen. Kiinnostuksensa
jalkkarissa toimimista kohtaan voi myös ilmaista
ennen vuosikokousta ja jos haluat kuulla tarkemmin jalkkarin toiminnasta, voit ottaa suoraan
minuun yhteyttä. Jalostustoimikunta voi myös
käyttää ulkopuolisia avustajia, joten jos haluat auttaa jonkin em. tehtävän hoitamisessa, ilmoittaudu
rohkeasti mukaan.

Näiden tehtävien lisäksi jalkkarin toimenkuvaan
kuuluu useita kirjallisia tehtäviä; näyttelyarvostelujen puhtaaksikirjoittaminen, vuosikirjojen
tekeminen, geenitesti- ja uroslistan ylläpitäminen,
jalkkarin vuosikertomus ja toimintasuunnitelma
vuosittain ja kolmivuotisraportti aina toimikunnan vaihtuessa sekä jalostukseen liittyvien juttujen kirjoittaminen ja tiedottaminen rotujärjestön Terveisin
lehdessä. Hallitus on auttanut viime aikoina myös Elisa Nevalainen,
kirjallisissa tehtävissä, mutta jalkkariin toivotaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja
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TIIBETINTERRIERIT RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Tiibetinterrierit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
sunnuntaina 24.2.2019 klo 12.00 osoitteessa Klondyke-talo, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ määräämät vuosikokousasiat
- Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Heidi Kärkkäinen, Heidi Saari ja Riitta Rinne
- Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2019
- valitaan yhdistyksen edustaja(t) Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin ja
ehdokkaat sen valtuustoon sekä muihin tilaisuuksiin, joihin yhdistyksen edustusta tarvitaan
- Valitaan jalostusneuvoja sekä vähintään viisi (5) jäsentä, joiden toimikausi kestää kolme (3) vuotta
(2019-2021)
Mikäli jäsen haluaa jonkun asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen
esitys vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
KAHVITARJOILU!

Tervetuloa!
Tiibetinterrierit ry:n hallitus
Valiokirja 2014-2018
Uutta valiokirjaa kootaan jo innokkaana! Kuvia uusista Suomen muotovalioista (FI MVA)
vuosilta 2014-2018 kaipaillaan kirjaa varten.
Tiibetinterrierit ry julkaisee vuoden 2019
alkupuolella uuden valiokirjan vuosina 20142018 valioituneista tiibetinterriereistä. Kirjan
kasaaminen on jo hyvässä vauhdissa samoin
kuin kuvien kerääminen.
Jos koirastasi on tullut Suomen muotovalio
kyseisenä ajanjaksona, lähetä kuvasi joko
sähköpostilla toimitus@tiibetinterrierit.com
tai kotisivujen kautta osoitteessa https://
tiibetinterrierit.weebly.com/suomen-muotovaliot.html
Kun lähetät kuvan, niin laita myös kuvaajan
nimi. Lisäksi tarvitsisimme tiedot koirasta eli
nimi ja rekisterinumero sekä linkki Koiranettiin ko. koiran kohdalle.
Julkaisemme kasvattajatiedot, jos ne ovat julkisesti Koiranetissä tai kasvattajalta on lupa
julkaisuun. Jos haluat omistajatiedot näkyviin,
niin siitä tarvitsemme kirjallisen suostumuksen esim. haluan, että omistajatieto julkaistaan ja omistajana Tiina Tiibettiläinen (tähän
tietysti sitten oma nimi). Kuvien toimitus viimeistään 31.1.2019. Arvostamme, jos kuvat
ainakin vuosien 2014-2017 valioista tulisi hyvissä ajoin, jolloin pääsemme jo nämä vuodet
taittamaan.
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Suomen Kennelliiton
rotujärjestöpäivä
22.9.2018 Vantaalla
Teksti:Elisa Nevalainen Kuva: luentoaineistoa

Yhdistyksemme edustajina rotujärjestöpäivään
osallistuivat puheenjohtaja Sari Kupiainen ja varapuheenjohtaja ja jalostusneuvoja Elisa Nevalainen.
Alla kooste päivän mielenkiintoisimmasta annista.

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan jäsen Vesa
Lehtonen avasi tilaisuuden lyhyellä puheenvuorolla koirien roolista yhteiskunnassa ja mm.
poliitikkojen asenteista liittyen lisääntyneeseen
uutisointiin koirien hyökkäyksistä. Kennelliitolla ja rotujärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan ilmapiiriin ja tulevaan lainsäädäntöön, kuten uuteen eläinsuojelulakiin.

YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

Kennelliiton yhteiskuntasuhteiden koordinaattori
Erika Keppola puhui yhteiskuntavaikuttamisesta.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yhteistyötä,
edunvalvontaa ja viestintää. Onnistunut vaikuttaminen lähtee käytettävissä olevista voimavaroista, joita voivat olla esim. asiantuntemus,
taloudelliset resurssit ja suhteet.
Rotujärjestöissä vaikuttamista voi harjoittaa kuka
tahansa omien voimavarojensa puitteissa mm.
tuottamalla sisältöä rotujärjestöjen kotisivuille,
mielipidekirjoituksilla ja kaikissa kommunikoinneissa muiden ihmisten kanssa. Omaan rotuun
kohdistuva vaikuttaminen on tietysti lähimpänä
sydäntä, mutta kaikkien koiraihmisten olisi hyvä
pyrkiä vaikuttamaan mielipiteisiin ja asenteisiin,
jotka kohdistuvat koiraharrastukseen yleisesti.

ROTUJÄRJESTÖJEN VIESTINTÄ

Kennelliiton viestintäpäällikkö Liisa Suoninen esitelmöi rotujärjestöjen viestinnästä, oman rodun
positiivisesta viestinnästä ja kriisiviestinnästä.
Rotujärjestöt ovat koiramaailman asiantuntijoita,
jotka voivat vaikuttaa viestinnällään yhteiskunnan
mielipiteisiin. Viestinnän tavoitteina voivat olla
esimerkiksi vaikuttaminen yleiseen tietämykseen
rodusta ja uusien jäsenten hankinta. Viestinnällä
voidaan myös edistää koirien kanssa harrastamista
ja harrastusmahdollisuuksien parantamista.

Rotujärjestöjen resurssit viestinnän toteuttamiseen ovat erilaisia. Jotkut järjestöt ovat varakkaampia kuin toiset. Suurin haaste on kuitenkin kaikkialla tekijöiden puute. Osallistumista voi rajoittaa
pelko siitä, että joutuu sitoutumaan pitkäksi aikaa
paljon voimavaroja vieviin tehtäviin. Toiminnan voi
kuitenkin aloittaa pienistäkin paloista ja vastuuta
jakaa. Jokainen voi toimia omien resurssiensa ja
taitojensa mukaan; joku voi olla hyvä valokuvaaja,
joku osaa kirjoittaa pieniä juttuja, jollakulla voi olla
hyödyllisiä suhteita. Mukaan voi tulla vaikka olisi
tuore tai nuori rodun harrastaja.
Viestintäkanavia ja osallistumismahdollisuuksia
on monia. Rotujärjestöillä on yleensä verkkosivut.
Sivuja tulee päivittää säännöllisesti ja päivittäjiä
olisi hyvä olla useampia. Rotujärjestöjen tehtäviin
kuuluu rotulehden julkaiseminen. Lehden tekemiseen tulee olla nimetty toimikunta, mutta toimikunnan apuna voi olla vakituisia tai satunnaisia
avustajia. Lehteen ja kotisivuille tarvitaan valokuvia ja juttujen kirjoittajia. Jutut voivat olla muualta
lainattuja, tulostietoja, asiantuntija-artikkeleja,
haastatteluja sekä tavallisten koiranomistajien juttuja ja kolumneja. Asiantuntijana voidaan haastatella vaikka eläinlääkäriä, jonkin lajin kouluttajaa
tai ulkomuototuomaria. Muita viestintäkanavia
ovat mm. sähköposti, sähköinen uutiskirje, some
ja jäsentapahtumat. Alueosastot voivat järjestää
tapahtumia ja osallistua tapahtumiin omilla alueillaan, vaikka rotukävelyyn.
Kaikille viestinnässä mukana oleville pohdittavia
asioita ovat mm. miten tuodaan esiin positiivisia
asioita omassa rodussa, millaisen kuvan annamme
rodun harrastajista ulospäin, kannustammeko
ja tuemmeko erilaisia koiraharrastajia, osaammeko ottaa rotuun kohdistuvan kritiikin vastaan ja
kääntää sen positiiviseksi, millaisella viestinnällä ja
tarinoilla kohtaamme rodusta kiinnostuneet.
Yhdistysten tulee viestiä aktiivisesti ja avoimesti.
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Kaikille
viestinnässä
mukana oleville
pohdittavia asioita
ovat mm. miten
tuodaan esiin
positiivisia asioita
omassa rodussa,

Ongelmat tulee tunnustaa julkisesti ja rehellisesti
ja kertoa, mitä niiden hyväksi on tehty. Verkkosivulla ja lehdessä voi antaa laajasti tietoa rodusta
ja tukea rodun harrastajille. Eri viestintäkanaviin
voidaan tuottaa säännöllisesti tietoa siitä, millaista
hyvää kehitystä rodussa on.

PEVISA

Kennelliiton hallituksen jäsen ja jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Maaret Tapio
kertoi PEVISA-asioista. Tällä hetkellä 170 rodulla
on JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) ja 137 rotua
kuuluu PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen
ja sairauksien vastustamisohjelma). JTO sisältää
perusteet rodun terveystilanteen parantamiseksi
PEVISA-ohjelman avulla. Rotujärjestön hallitus
ja jalostustoimikunta vastaavat JTO ja PEVISAohjelmien valmistelusta, mutta apuna voi olla erillinen JTO-toimikunta.
JTO ja PEVISA tehdään ja hyväksytään samaan
aikaan, hyväksyntä tapahtuu rotujärjestön yleiskokouksessa. Päätettäväksi esitettävä PEVISAohjelma tulee kirjata sanatarkasti ohjelman käsit-
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Rotujärjestöpä

televän kokouksen kutsussa. PEVISA-esityksiä
voi olla yksi tai useampi. Yksi esityksistä tulee olla
yhdistyksen oma esitys. Jäsenistö voi toimittaa
käsiteltäväksi vaihtoehtoisia PEVISA-ehdotuksia.
Kennelliitto ei hyväksy rajoittavampaa ohjelmaa
kuin mitä kokouskutsussa on esitetty. Kennelliitto
voi kuitenkin erittäin painavista syistä lieventää
rotujärjestön esittämää ohjelmaa. PEVISA ja JTO
ovat pääsääntöisesti voimassa viisi vuotta.
Sekä uroksen että nartun tulee täyttää PEVISAehdot astutushetkellä. Ulkomaisia koiria koskevat
samat ehdot kuin kotimaisia koiria, mutta Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi perustellusti myöntää poikkeusluvan ulkomaisen koiran
jalostuskäytölle. Tällöin ulkomaiselle urokselle
voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka se ei
täyttäisi PEVISA-vaatimuksia.
Poikkeusluvan tulee olla hyvin perusteltu. Hakemuksessa tulee olla mukana rotujärjestön lausunto, olipa se puoltava tai ei. Lisäksi tulee kuvata
kattavasti koirien ja niiden sukulaisten terveys- ja
luonnetiedot, luustolausunnon vuoksi poikkeuslupaa anottaessa röntgenkuvien tulee olla liitteenä. Näyttelyperusteilla ei ole merkitystä poikkeuslupaa haettaessa.
Rotujärjestön lausunnon tulee perustua koirien
ja yhdistelmien osalta Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suosituksiin sekä rotukohtaiseen JTO:aan. Poikkeuslupaa ei myönnetä
koirarekisterin kohdan 7.5 vastaiselle pentueelle
(jalostusstrategian vastaiset pentueet).

KASVATTAJATOIMIKUNTA

Vesa Lehtonen esitteli Kennelliiton kasvattajatoimikunnan toimintaa. Toimikunnan keskeinen
tehtävä on edistää eettistä ja kestävää koiran kasvatusta sekä ennaltaehkäisevästi avustaa kasvattajien toimintaa. Kasvattajatoimikuntaan tulevat
asiat pyritään käsittelemään kasvattaja-ystävälli-

en
| Liisa Suonin

sesti sääntöjen puitteissa.
Toimikunnan toimialoja ovat koirien hyvinvointi,
kennelneuvojatoiminta, koirankasvatussäännöstö,
kasvattajien sääntörikkomukset, polveutumisen
varmistaminen epäselvissä tapauksissa, Vuolasvirta-palkinnot, rekisteröintiohjeen soveltaminen ja
päivittäminen sekä tunnistusmerkintäasiat.
Kasvattajatoimikunta
käsittelee
ilmoituksia,
jotka liittyvät kasvattajan tai koiranomistajan
toimintaan. Ilmoituksessa tulee olla allekirjoitus,
pelkkä sähköposti ei riitä. Pääsääntöisesti ilmoittajan tulee olla asianomainen, mutta asioita voidaan
käsitellä myös kennelneuvojan tai rotujärjestön
ilmoituksen perusteella. Kasvattajatoimikunta ei
käsittele sopimusriitoja.
Kurinpitoon liittyvät asiat siirtyvät kurinpitotoimikunnalle. Jos kasvattajalle annettavan kurinpidollisen rangaistuksen kesto on 1,5 vuotta
tai enemmän, tieto päätöksestä julkaistaan
Koiramme-lehdessä. Lyhyemmät rangaistukset
menevät vain asianosaisen tietoon.

NUORISOTOIMINTA

Kennelliiton hallituksen jäsen ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Nokelainen puhui
Kennelliiton nuorisotoiminnasta ja rotujärjestöjen
nuorisotyöstä. Nuorisotoiminnan tavoitteena
on mm. tukea nuorten kasvua koiraharrastuksen
toimintaympäristössä, ohjata nuoria vastuulliseen
koiranomistajuuteen, varmistaa koiraharrastustoiminnan tulevaisuus ja toimia nuorten äänikanavana.
Nuorille suunnattua toimintaa ovat eri lajien valmennusryhmät, kesäleirit, messut, somenuoret,
koirataito-kurssi ja koirataituri-kilpailu. Aikuiset
voivat toimia toimikunnan jäseninä, kennelpiirien
nuorisotoiminnan kouluttajina, leiri- ja tapahtumaohjaajina, JH-tuomareina ja yleisinä kouluttajina erilaisissa tapahtumissa. Kennelpiireissä toi-

mivat nuorisokoordinaattorit ovat rotujärjestöjen
käytettävissä, esim. kurssien pitämisessä ja rotujärjestöjen edustajien kouluttamisessa.

DIGITASSU

Kennelliiton teemavuoden tapahtumakoordinaattori Jonna Päivike kertoi Digitassu-oppimisympäristöstä. Kyseessä on 2017 käyttöön otettu Moodle-pohjainen verkko-oppimisympäristö
Kennelliiton kursseille. Sivustolla on jo nyt paljon
tietoa saatavilla ja ensimmäiset koulutukset julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Tulossa
olevia kursseja ovat mm. koetoimitsijakurssia ja
kasvattajan peruskurssia pohjustava verkkokurssi
sekä ensimmäisen koiran hankintaa auttava kurssi.

NOSEWORK

Kennelliiton hallituksen jäsen ja kilpailu- ja koetoimikunnan jäsen Esa Kukkonen piti tietoiskun
Noseworkista. Laji on uusi, noin 10 vuotta sitten
USA:ssa kehitetty. Nosework ei edellytä mitään
fyysisiä tai luonteellisia erityisominaisuuksia koiralta tai ohjaajalta. Alun perin lajin tarkoitus oli
rescue-koirien aktivointi.
Nosework-kouluttajien ja -kurssien määrä on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Harrastamisen
voi kuitenkin aloittaa vaikka omassa olohuoneessa. Harjoittelu aloitetaan eucalyptus-hajulla. Koira
etsii ja ilmaisee hajun sijainnin. Etsinnän osa-alueita on neljä: laatikko-, sisätila-, ulko- ja ajoneuvoetsintä.
Nosework ei ole vielä kennelliiton virallinen koemuoto. Sääntöjen valmisteleminen on aloitettu
niin, että lajista tulisi virallinen vuoden 2020
alussa. Ruotsissa laji on ollut virallinen jo vuoden
2017 alusta lähtien. Lajista löytyy lisätietoa Nose
Work Finland yhdistyksen kotisivuilta ja facebooksivulta.
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ERIKOISNÄYTTELY 2019
LAHTI, Renkomäen halli
ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 11.3.2019 MENNESSÄ

Ilmoittautumismaksu
1. koira 33 €
saman omistajan 2. jne koira 30 €
vet yli 10-v. 5€
Junior Handler 10 €
NETTI-ILMOITTAUTUMINEN
ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/
Ilmoittautuminen näyttelyyn tulee tehdä joko postitse tai internetissä. Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä
rokotusmääräyksiä.
ILMOITTAUTUMISET POSTITSE
TT ER 2019 Petra Sankelo, Sörkäntie 9, 05200 Rajamäki
Tiedustelut:
p: 040 671 2345 tai sihteeri@tiibetinterrierit.com
Näyttely järjestetään Lahdessa Renkomäen koulutustilassa;
osoite S
 imolankatu 2, Lahti
Tutustu näyttelypaikkaan kotisivuilla!
Tibbe-erkkarissa arvostelut kirjoitetaan suoraan nettiin ja ne voi lukea seuraavista
osoitteista:
- Showlinkin-tulospalvelusivusto:
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/tulospalvelu/
- Jalostustietojärjestelmä (Koiranet) https://jalostus.kennelliitto.fi/
Lisäksi arvostelut lähetetään sähköpostitse ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.
HUOM! Arvostelu lähetetään pienellä viiveellä.
Teemme erikoisnäyttelyn yhteistyössä Lahden Kansainvälisen koiranäyttelyn
kanssa. Näyttelyn kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.showlink.fi/shows/
lahtikv2019. Tibbetuomarimme kokonainen tuomariesittely löytyy myös näiltä
sivuilta.

KATHARINA ROUND

My name is Katharina Round, I was born in Paris (France) from two British parents, so I speak fluent French and English and have dual Nationality. I studied
general Art in Paris and specialized in sculpture and ceramics.
My Prefix « De Champernoune » is registered both in France (FCI) and in the
UK. It is still behind some top winning dogs in the ring now, although I stopped
breeding in 2010. I have bred and shown all over Europe for 35 years. I have
owned and made up Champions in several breeds: Of course, West Highland
White Terriers, Scottish terriers and American Akitas are the breeds I am most
well-known for as I have had numerous Multi Titled dogs including UK, World,
European, International Champions, Group and BIS winners too.
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TUOMARIESITTELY
SVEIN
BJØRNES, DK
My name is Svein
Bjørnes, I was Born
in 1968 i Norway, and
lived there until 1996,
where I moved too
Copenhagen and meet
my Partner, which I
am living with, In 2003
we found interest in the
Beautiful Breed, The Coton de Tulear.
We fall in love with the
beautiful breed, and we found a breeder here in Denmark
that has been breed for many years and our 1 dog was found.
After almost 2 years with dog show in the Nordic Countries
with him, we need to have more, and we started to look after
one female of same breed, and we found her in Spain, from
the famous
Woodland Cottage breeder, but in same time we also got a
Beautiful Coton de tulear male from Breeder Tidelidee´s in
Norway, and those dogs, we have had great success with.
We have been traveling around Europe - Nordic - and The
World, and we have meet a lot of very nice people and also
made new contact with many dog friends, all over the World.
Europe and World Winners and Multi Champion, titles we
have brought home, and lots of Trofé.
In our home we also have 1 beautiful Lhasa Apso, from a
very good breeder in Denmark that we have been showing,
and got Junior World Winner and Multi Champion titles and
WVV . 1 Poodle dwarf is also in our family, right now he is
a familydog.
A Tibetian terrier 3,5 years from Sweden, showing and
caring forJ And a Medium poodle from Finland she is 2,5
years old.
Our dogs are living in our house, as an fully member of our
family.
I started on my Judge education in 2008, and was Authorized
for the 5 Breeds in the Bichon family; in 2011, and are now
having Group 9, Group 3 and have started in Group 2 and 5
……………..
Looking so much forward to come to Finland and Judge Your
TT Speciality, and will do my best so your day will be joyful.

I have also owned or bred Champions in Cairns, Sealyhams, Border Terriers,
Norwich Terriers, Smooth Fox Terriers, Lakelands, Chow Chows, TIBETAN TERRIERS (A WORLD BOB WINNER), and Golden Retrievers. I have also owned an
Irish Wolfhound, a Greyhound a Doberman and a Great Dane.
As you can see my love of dogs is quite eclectic!
I Judge all breeds in the FCI Terrier Group, many breeds in group 5, a few in
group 9 & 2.
I judge regularly in France including Specialty shows, I have judged in The UK
many open shows but also, I award CC’s in Scotties and in westies. I judged the
prestigious Westie of the Year contest.
I have judged National specialties in USA, Canada, Spain, Finland, Poland, Italy
and Russia.
I enjoy travelling around the world meeting lovely dogs and their owners, and
discussing the finer points with my fellow judges.
I take judging very seriously, I like to give exhibitors a good run for their money.
Most sincerely, Katharina Round
© Florian Rommel
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ROP

KARAMAIN TALISMAN TASHI

VSP

SHABASH PHENOMENAL PHYLLIS

ROP-PEN

QITSUKAN GOLDEN

VSP-PEN

LA-FON NANTOU OMAR SHERRY

ROP-VET

KARAMAIN TALISMAN TASHI

VSP-VET

PINDAROS HEAVENLY ME

ROP-TRIMMI

FESTRAIT NUMBER ONE

VSP-TRIMMI

AMOX EXCELLENT EDITION
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Open Show
Klaukkalassa 14.10.
Vuotuiseksi perinteeksemme muodostunut Open Show
järjestettiin lokakuisena sunnuntaina Klaukkalassa.
Tänä vuonna tuomariksemme lupautui Falamandustiibetinterriereillään kansainvälistäkin mainetta niittänyt
Tanja Hakamo.
Teksti: Petra Sankelo Kuvat: Florian Rommel

Koiria Tanjan tuomaroitavaksi oli ilmoittautunut
varsin mukava määrä, 40 tibbeä! Näyttelymme
kanssa samaan aikaan järjestetty Euroopan Voittaja-näyttely Puolassa kilpaili kanssamme samoista
ilmoittautumisista, ja jokunen suomalainen oli
Puolaan lähtenytkin titteleistä kilpailemaan. Siitä
raporttia toisaalla lehdessä.

Päivän voittajakoira oli veteraaniluokan uros
Karamain Talisman Tashi, kun taas narttujen voittaja löytyi kovatasoisesta junioriluokasta, Shabash
Phenomenal Phyllis. Päivän ROP oli samalla myös
ROP-veteraani, VSP-veteraani oli Pindaros Heavenly Me. ROP-pentu oli Qitsukan Golden ja VSPpentu La-Fon Nantou Omar Sherry. ROP-trimmi ja
turisti-luokkalainen oli Festrait Number One, VSP
samassa sarjassa Amox Excellent Edition. ROPkasvattajaluokan esitti kennel Karamain, ROPjälkeläisluokasta vastasi Ti La Shu Only Magic
jälkikasvuineen.

nulta, kun taas voittajaveteraani palkittiin parhaasta turkista.
Tulevaisuus on nuorissa, ja meidän pikkuisesta
rodusta tuntuu löytyvän seuraavaa innokasta
sukupolvea myös! Päivän paras Junior Handler
oli Josefina Voutilainen ja toisena Sanni Halonen.
Lapsi ja Koira-kilpailussa loistivat siskokset Reneya
Peisa ykkösenä ja Ciryamo Peisa kakkosena. Taitavia nuoria!

Tunnelma näyttelyssämme oli erittäin leppoisa
ja mukava, kahvion herkut tekivät kauppansa ja
paikalle oli saapunut rodusta kiinnostuneita ihan
ilman omaa tibbeäkin! Tuomarimme teki tarkkaa
Täydelliset tulokset kuvineen löytyvät yhdistyksen
Facebook-sivulta.
työtä, ja arvostelut ilmestyivät koko kansan luettaviksi sitä mukaa kun niitä kehässä kirjoitettiin.
Päivän parhaat liikkeet ja pää löytyivät VSP-pen-
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BIS -TULOKSET
ROP
VSP

KARAMAIN TALISMAN TASHI
SHABASH PHENOMENAL
PHYLLIS
ROP-VET KARAMAIN TALISMAN TASHI
VSP-VET PINDAROS HEAVENLY ME
ROP-PEN QITSUKAN GOLDEN
VSP-PEN LA-FON NANTOU OMAR
SHERRY
ROP-KASV KENNEL KARAMAIN
ROP-JÄLK TI LA SHU ONLY MAGIC
ROP-TRIMMI FESTRAIT NUMBER ONE
VSP-TRIMMI AMOX EXCELLENT EDITION

PARAS UROS
PU-1
PU-2
PU-3
PU-4

KARAMAIN TALISMAN TASHI
PINDAROS JIVE TALKIN’
BAKOJE’S BOB MARLEY
PINDAROS OH LORD IT’S
HARD TO BE HUMBLE

ROP-KASV (yllä)
KENNEL KARAMAIN
ROP-JÄLK (vasen)

TI LA SHU ONLY MAGIC

PARAS NARTTU
PN-1
PN-2
PN-3
PN-4

SHABASH PHENOMENAL
PHYLLIS
SHABASH DIXIE
KARAMAIN YARMILARA
CHAMBANYA EXTREMELY 		
ATTRACTIVE
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Lähdetään Amsterdamiin
sanoi joku ja niinhän
me mentiin!
Niin kuin hullunhauskat ideat yleensä syntyvät, niin
syntyi myös päätös lähteä Amsterdamiin joskus v.
2017 loppupuolella jonkun puolihulvattoman kehänlaitakeskustelun tuloksena. Viiden naisen ja x-määrän
koiria oli määrä suunnata elokuussa autolla Hollantiin
ja takaisin ja osallistua siellä kolmeen näyttelyyn.
Teksti: Riitta Rinne Kuvat: Riitta Rinne, Emilia Rommel, Annika Sorri ja Tanja Hakamo

Kun päätös lähdöstä oli kypsynyt jaettiin hieman
vastuualueita niin, että joku kartoittaa majoituspalvelut Amsterdamissa ja joku toinen laivaliput
ja majoitukset matkalla. Tämänkokoisen retkueen
kuljetukseen tarvitaan suhteellisen suuri auto –
jota ei ollut kenelläkään matkalle lähtevällä. Autovuokraamoja on Etelä-Suomi pullollaan, mutta
sopivankokoisen auton, sopivalla hinnalla ja että
sen saa viedä ulkomaille löytyminen vei lopulta
useita viikkoja.
Alkuvalmistelujen aikaan tuntui monta kertaa, ettei tästä kerta kaikkiaan tule mitään. Laivalippuja
ei enää alkuvuodesta saanut juuri meille sopiville
päiville, mutta lopulta asiat alkoivat loksahdella ja
koirat oli ilmoitettu näyttelyihin, meillä oli laivaliput ja majoitukset matkalle varattu, kokonainen
talo vuokrattu Haarlemista Airbnb:n kautta. Ja se
auto täytti kaikki vaatimukset kun vuokraaja poisti
yhden penkkirivin autoon saatiin mahdutettua
häkit kuudelle tibelle ja yhdelle gööötille sekä
kaikki matkatavarat ja näyttelyrekvisiitta.

tässä tapauksessa koiraihminen, matkustaa vaikka
luunmurtuman kanssa näyttelyyn.
Vauhtimimmit Petra ja Emilia ajelivat reippaasti
kohti Haarlemia ja Airbnb:ltä vuokrattua majapaikkaamme. Navigaattori tarjosi pientä harhailua
tietöistä kärsivillä Haarlemin kapeilla kujilla ennen
kuin osuimme ns. kotikadullemme. Valtava puisto
vastapäätä korttelin mittaisia kolmikerroksisia rivitaloja sai heti hyväksynnän. Naapurista avain ja tutustumaan asuntoon. Ei ehkä kaikkein käytännöllisin asunto ajatellen turkkikoirien pesuja, mutta
saimme sen toimimaan vaikka makuuhuoneet ja
kylpyhuoneet sijaitsivat yläkerroksissa ja jyrkkien
portaiden kiipeäminen tibbe sylissä ei ollut ihan
keveintä liikuntaa kenellekään. Mutta yhtäkaikki
totesimme, että asunto oli riittävän suuri, kylppäreitä kaksin kappalein, jatkojohdoilla virtaa fööneihin ja niin saatiin useampi koira kuivattua yhtä
aikaa. Suuri keittiö oli toimiva kaikkine koneineen
ja astioineen ja hauskana yksityiskohtana keittiön
pöydän yläpuolella varmaan yksi kauneimmista
lampunvarjostimista, mitä kukaan meistä oli aikaisemmin nähnyt. Meillä kaikilla on varmaan siitä
useampikin valokuva muistona. Lisäksi ajomatkaa
näyttelypaikalle ei tullut edes ruuhkassa puolta
tuntia kauempaa.

Ajoreittimme suuntautui päivälaivalla Turusta Tukholmaan ja sieltä Norrköpingin liepeillä olevalle
hevostilalle ensimmäisen yön majoitukseen. Kokonainen vanha, kaksikerroksinen maatilan päärakennus oli käytössämme. Ympärillä oli ratsastajia,
kymmeniä hevosia ja jopa kanoja ja upea, mahta- Ensimmäinen ilta vietettiin matkasta rähjääntyneivan suuri kukkoherra. Kaunis maalaisympäristö tä koiria pestessä ja kuivatessa. Apukäsiksi koirien
pesuun ja esittämiseen tulivat lentäen Amstertakasi koirillekin mukavat ilta- ja aamulenkit.
damiin saapuneet Riikka ja Miina.
Läpi Ruotsin kohti Malmön siltaa ja Tanskaa ja
Tanskan siltoja. Matka joutui ja maisemat vaihteli- Tuulan käden loukkaantuminen ei jäänyt ainoaksi
vat. Seuraavan yön vietimme pienessä majatalossa haaveriksi. Sitä haluaisi varmaan mieluummin
lähellä Saksan rajaa tanskalaisessa maalaismaise- nähdä vaikka yksisarvisen näyttelyaamuna, mutta
massa keskelle suuria peltoja. Matkalla sattuu ja meillä oli vastassa yksisilmäinen kasvattaja. Piilotapahtuu ja yksi ikävimmistä sattui tässä majata- linssin puolikas oli jäänyt seilaamaan silmään eikä
lossa kun Tuula liukastui suihkun lattialle ja vasta suostunut tulemaan ulos hyvällä eikä pahalla. Silkotona selvisi, hän mursi kyynärpäänsä. Verta, loin ei uskaltanut ehdottaa mitään kovin brutaaleja
itkua, laastaria ja Buranaa. Sillä sitkeä sissi tai keinoja, mutta olisikohan se lähtenyt jos olisi joku

””

Sitä haluaisi
varmaan
mieluummin nähdä
vaikka yksisarvisen
näyttelyaamuna,
mutta meillä
oli vastassa
yksisilmäinen
kasvattaja.

kanssamatkustaja uhrautunut ja käyttänyt entisaikojen äitien ja mummojen keinoa kun lapsille meni
saippuaa saunassa silmään - se nuolaistiin pois! Ja
tulihan se pala lopulta ulos ja päästiin matkaan.
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RAI-messukeskus Amsterdamissa sijaitsee vain
pienen matkan päässä moottoritie A10:ltä ja näin
ollen pakettiautolla ei tarvinnut ajaa sisään kaupunkiin. Olimme varanneet, tosin ilmeisesti vahingossa parkkiliput kaikille näyttelypäiville matkailuautojen parkkipaikalta. Pakumme näytti kyllä Fiat
600:lta siellä isojen matkailuautojen välissä, mutta
pääsimme sisään ja ulos messukeskuksesta ilman
jonotuksia ja häkkien purku ja pakkaaminen sujui
näppärästi. Messukeskus on valtava ja kun kehiä
oli kaikissa messukeskuksen halleissa, matkaa
autolta oman kehän ääreen oli melkoisesti, mutta
paikalla oli hyvä miehitys opastajia ja oma kehä
löytyi vaivatta jokaisena päivänä.
Benelux Winner-show aloitti meidän kolmen
päivän näyttelyputken. Tuomaroinnista huolehti
Siret Lepasaar Virosta. Päivän aikana kehässä
pyörähti 69 tiibetinterrieriä ja suomalaisedustusta
oli enemmänkin kuin meidän kuuden tiben joukko.
Arvostelu poikkeaa meillä totutusta esim. siinä,
että vain luokkavoittajat kilpailevat sukupuolen
parhaan ja varakoiran paikasta. Eli vain kaksi koiraa
per sukupuoli sijoitetaan. Lisäksi valitaan paras
juniori ja paras veteraani ROP ja VSP. Päivän paras
juniori oli Janette Fröbergin Chambanya Extremely
Attractive ja paras veteraani Chambanya Is Cutie
Pie. Meille, eli kennel Pindarokselle tuli kaksi
luokkavoittoa kun Pindaros Perfect Symphony
voitti avoimet nartut ja Pindaros Jive Talkin’ avoimet urokset ja näin ollen ne molemmat pääsivät
kilpailemaan parhaan uroksen ja parhaan nartun
sijoituksista. Päivän aikana tuli muillekin suomalaiskoirille useita sijoituksia eri luokissa. Paras
kasvattajaryhmä oli kennel Pindaros, joten saimme
tutustua myös näyttelyjärjestäjän organisointikykyyn ryhmäkehien osalta. Pisteitä ei meiltä
herunut järjestäjille, kun täpötäyteen halliin oli ahdettu pikkupennut, vanhemmat pennut, veteraanit
ja kasvattajaluokat yhtä aikaa odottamaan isoon
kehään pääsyä. Liki kaksituntisen seisomisen ja
hikoilun aikana tuomari kiersi pikaisesti tutkimassa kasvattajaluokkia, joita seisoi kehässä ja loput
kehän ulkopuolella koska esiarvostelukehään ei
kerta kaikkiaan mahtunut ja sen jälkeen menimme
kiitolaukkaa hallista toiseen vanerista laskeutumissiltaa myöten ja lisää juoksemista hämärää
käytävää ennen kuin pääsimme pyörähtämään
isoon kehään.
Seuraavan näyttelypäivän eli tiibetinterrierien
erikoisnäyttelyn tuomaroi Vija Klucniece Latviasta.
Hänelle oli ilmoitettu 66 tiibetinterrieriä. Monet
suomalaiskoirat miellyttivät tuomariamme ja paras
juniori oli Janette Fröbergin Champanya Extremely
Attractive ja paras valio-uros Chambanya U-Tshu
Lamleh ja kennel Chambanyan kasvattajaryhmä oli
päivän paras. Juniori-urokset voitti Jenna Timosen
Pet Pursuit Finspiration saaden myös varasertin.
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Tanja Hakamon kasvatti Falamandus Out To Kick
You oli paras veteraani ja ylsi lopulta BIS-veteraanikehässä korkeimmälle pallille. Suomalaiset
saivat jälleen useita luokkasijoituksia ja narttujen
avoimen luokan voitti jälleen Pindaros Perfect
Symhony.
Onneksi oli yksi vapaapäivä kahden näyttelypäivän
jälkeen. Päätimme tutustua paikalliseen julkiseen
liikenteeseen ja suuntasimme kohti Amsterdamia.
Sormi meinasi mennä suuhun, kun paikallisbussi
jyristi jarruttamatta pysäkkimme ohi. Ei auttanut
huiskutukset eikä hyppimiset. Emme huomanneet pysäkillä olevaa elektronista bussinpysäyttämistaulua. Emme kyllä keksineet miten taulua
käytetäänkään, mutta sormi yhteen nappulaan ja
huiskuttamista käden kuvan kohdalla ja seuraava
bussi pysähtyi. Junaan pääseminen ei tuottanut
vaikeuksia, mutta vasta junan kakkoskerroksessa
istuessamme huomasimme paremmat nahkapenkit ja muutenkin melkoisen siistin ympäristön.
Olimme ykkösluokassa kakkosluokan lipuilla,
mutta se ei näyttänyt kiinnostavan ketään. Pientä
sekoilua kännykän navigaattorin kanssa, mutta
Primark – pakollinen ostospaikka – ja muutama
muukin kauppa löytyi. Amsterdam vaatisi enemmän kuin muutaman tunnin pyrähdyksen, mutta
enempään ei ollut aikaa joten takaisin Haarlemiin
ja junasekoilu jatkui, koska päädyimme ns. hiljaiseen vaunuun nauraa kikattamaan, koska emme
huomanneet silence-kylttiä. Matkailu avartaa!
Kolmas ja varmaan se koko matkan tärkein näyttely oli Maailmanvoittaja 2018-näyttely. Siirryimme reippasti parkkipaikalta nyt jo tutuksi
käyneen halliryppään läpi oman kehän viereen
heti aamusta. Saimme loistavat paikat, josta pystyi
seuraamaan kehää koko päivän. Henkilökohtainen
ilon aiheeni kyseisenä aamuna oli Rasmuksen
(Pindaros Jive Talkin’) pojan Matin (Tibicinan Ultimatum) tapaaminen. Vajaa puolivuotias pikkuinen
oli opettelemassa näyttely-ympäristössä käyttäytymistä hollantilaisen omistajansa kanssa.
Maailmanvoittaja-kehään oli ilmoitettu 104 tiibetinterrieriä. Tuomarina sveitsiläinen Laurent Pichard. Hänen valintansa urosten sertin ja cacibin
voittajaksi ja rodun parhaaksi ja Maailman Voittaja
2018-tittelin saajaksi oli Tanja Hakamon kasvatti
Falamandus Remastered Edition. Samoin Tanja
Hakamon kasvatti Falamandus Out To Kick You
voitti veteraanit. Urosten varasertti ja vara-cacibvoittaja ja ns. reserve-male oli Pindaros Jive Talkin’.
Janette Fröbergin Chambanya-kennel oli paras
kasvattajaryhmä. Jenna Timosen Pet Pursuit FineI-Shine voitti juniorinartut ja sai näin ollen JWW2018-tittelin. Niin omat matkakumppa-nimme
kuin muutkin suomalaiset tibet sijoittuivat useissa
luokissa neljän parhaan joukkoon.

Vasta myöhään iltapäivällä näyttelyn jälkeen
pääsimme aloittamaan kotimatkan. Meillä oli reilu
vuorokausi aikaa ajaa Amsterdamista Tukholmaan,
jos aioimme ehtiä laivaan, johon liput oli varattu.
Miljoonat kiitokset Emilia ja Petra, jotka vuorottelivat pimeässä ja sateessa kilometri toisensa
jälkeen. Matka eteni niin reippaasti, että uskaltauduimme suunnittelemaan yöpymistäkin matkan
aikana. Takapenkkiläiset googlasivat Kööpenhaminan lähistöltä hotellia, joka ottaisi myös koirat.
Monen hutin jälkeen löytyi Kööpenhaminan lentokentän luota pieni, ilmeisesti miinus yhden tähden
majoitus, mutta nirsoiluun ei ollut väsyneenä varaa
kun uni painoi matkalaisten ja erityisesti rattia
pyörittävien silmiä ja koiratkin piti saada mukaan
majoitukseen. Yö jäi melko lyhyeksi, mutta tuli
tarpeeseen ja matka jatkui kohti Tukholmaa. Paikka lienee ollut Kungenskurva tai jotain sinne päin,
mutta sieltä löytyi mukavat metsäiset lenkkimaastot ja koirat ja ihmiset pääsivät pitkän automatkan
jälkeen kunnolla jaloittelemaan. Ilmeisesti jaloittelimme vähän liian pitkään, koska takaisin E20-tielle
tultaessa autojonot matelivat ja välillä liikenne
pysähtyi täysin. Olimme laskeneet, että ehdimme
hyvin laivalle, mutta aika alkoi uhkaavasti loppua.
Kun lopulta pääsimme satamaan oli kello niin paljon, että auto suoraan lipuntarkistukseen ja jonoon
odottamaan laivaan pääsyä.
Antoisa 3808 km:n reissu päättyi aikanaan ja muistoihin jäävät tapaamiset muiden maiden tibbeharrastajien kanssa, näyttelytulokset sekä se matkustaminen. Tällaisia reissuja ei kuitenkaan olisi
mahdollista tehdä ilman ymmärtäväisiä KEPOja =
aviomiehet, jotka huolehtivat kodista, lapsista ja
kotiin jääneistä koirista vaimojen ajellessa puolen
Euroopan halki. Kiitos Kalervo, Matti, Olli, Florian
ja Jani – olette korvaamattomia!
Pakussa matkustivat kuuden tiben ja yhden göötin
kanssa Tuula Savinainen, Tiina Saltbacka, Emilia
Rommel, Petra Sankelo ja Riitta Rinne ja lentäen
paikalle pyrähtivät Riikka ja Miina.
Tarkempia tuloksia Amsterdamin kolmesta näyttelystä löytyy nettiosoitteesta https://wds2018.
com/entries-and-statistics/
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JMV-18

EEJV-18 LVJV-18 GRV-18 JMV-18 GRJV-18 BYV-18 DKJV-18

PET PURSUIT FINE-I-SHINE

Urosten varasertti ja vara-cacib-voittaja ja ns. reserve-male oli Pindaros Jive
Talkin’ vasemmalla ja oikealla MV-18 Falamandus Remastered Edition.

Chambanyan kasvattajaryhmä

Pindaros kasvattajaryhmä

Chambanya Extremely Attractive

MV-18

MVV-18

Falamandus Remastered Edition

Falamandus Out To Kick You

Chambanya Is Cutie Pie
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Euroopan Voittaja
- näyttely Varsovassa
Euroopan Voittaja -näyttely järjestettiin lokakuun puolivälissä Puolassa maan pääkaupungissa Varsovassa.
Näyttelypaikkana oli valtava Ptak Warsaw Expo. Ensimmäisen ja viimeisen hallin välimatka oli todennäköisesti
hieman vaille pari kilometriä.
Teksti: Sari Kupiainen Kuvat: Satu Havukainen, rantakuvat Sari Kupiainen

Matka alkoi aikaisin torstaiaamuna. Tai siis minulle se alkoi vasta aamuviiden jälkeen, mutta
matkakumppanit aloittivat taivalluksen jo hieman aiemmin. Kuvat ottanut Satu alkoi matkansa
Joensuusta ja kotkalainen Marjut noukki meidät
kyytiinsä sitten Vantaalta. Matkalle lähtivät mukaan suomenlapinkoira Prinsessa, lapinporokoira
Helmi, pitkäkarvainen collie Austin ja tibbet Arla ja
TaTu. Kun yllättäen Satu tulikin matkaseuraksi, niin
ajoimme Tallinnasta suoraan Varsovaan ensimmäiseen majapaikkaamme. Olihan muuten melkoinen
ajomatka!
Aloitimme Marjutin kanssa keveän laskeutumisen
näyttelyhuumaan seuraamalla perjantaina colliekehää. Keveän oleilun ja lepäämisen keskeytti
se tosiasia, että seuraavana päivänä olisivat tibbet
kehässä ja kaksi Latvian hiekkarannalla ryvettynyttä tibbeä olisi siis pestävä edustuskuntoon. Ei siinä
tarvinnut mitään perjantai-illan huumaa enempää
etsiskellä.

hää. Lauantaina tuomarina oli Marco Marabotto. Hakamo. Kivi on porhaltanut Euroopassa voitosta
Sen verran uusi näyttelyihminen olen -kokemusta voittoon.
noin 40 vuotta - että en edes tajunnut mennä kuvaan tuomarin kanssa. Ehkä ensi kerralla.
Näyttelyalue oli laaja, todella siisti ja miellyttävän
väljä. Näin ensikertalaisena Puolan matkaajana
Sunnuntaina olikin sitten vuorossa Euro Dog Show voisin sanoa, että tänne voi lähteä uudelleenkin.
ja tuomarina Janusz Opara Puolasta. Suomalaiselle Halpa majoitus ja eväät saavat unohtamaan tajutkoiralle tuli yksi titteli, kun Satu Maunun kasvat- toman pitkän ajomatkan!
tama Kiranas Memnon
voitti junioriurokset ja sai
lisätä nimensä eteen sekä
EuJV-18 että PL JMVA tittelit! Meidän pikkupelle
TaTu tuumasi, että pöydällä
on hyvä alkaa vetämään
aamujumppaa, kun tuomarin kädet koskivat koiraan.
Ensin etuosa ja sitten näyttävästi myös takaosa! Yritä
siinä sitten pitää naama
peruslukemilla.

Lauantaina oli vuorossa Puolan Kennelliiton
80-vuotis juhlanäyttely. Olimme Arlan ja TaTun
kanssa ainoat suomalaiset osallistujat ja ihan saatiin olla tyytyväisiä tuloksiin kuin koirien kehäolemukseenkin. TaTukin jaksoi keskittyä oikein hyvin,
vaikkei päässytkään juoksemaan lujaa ennen ke-

Rotunsa parhaaksi valittiin nykyisin saksalainen,
mutta suomalaisen taustan
omaava Kivi - Falamandus
Remastered Edition kasvattajanaan tietysti Tanja

ROP EuV-18 Falamandus Remastered Edition
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KIRANAS MEMNON

KARAMAIN XANDUR DALI

AMOX FANTASTIC ME

PET PURSUIT FINE-I-SHINE

PAM-ZAMIRIN U MAKE ME
HAPPY ROP-VET
JA
CAGS-PA EMMANUELLE

EUROPEAN DOG SHOW

TIBETAN TERRIER
Urokset- pentuluokka
PERFECT SWEET DREAM PANDAS LEGACY
very promising, I, Best Puppy
Urokset- Junioriluokka
KARAMAIN XANDUR DALI excellent, II
KIRANAS MEMNON excellent, I, European Junior
Winner, Best Junior
LEMON FROM Dalajlamaherbs very good, IV
PET PURSUIT FINSPIRATION very good, III
Urokset- nuortenluokka
TI LA SHU HALL OF FAME excellent, I, res.
CACIB Male CWC
TI LA SHU HEARD OF MAGIC SAMPO absent
Urokset- Avoin luokka
ALILAH GEROME OF DARKNESS absent
ART OF LIFE ERBOSEDITION excellent, I CWC
ELROY DŻEJBI z Helmowego Jaru absent
Urokset- Valioluokka
FALAMANDUS REMASTERED EDITION excellent, I, European Winner Male = CACIB, Best of
Breed CWC
GEDARIAH ANGEL DJOMO GANGKAR excellent, III
RAMIREZ Z HELMOWEGO JARU FCI excellent,
IV
TI LA SHU CALIFORNIA DREAM excellent, II
Urokset- Veteraaniluokka
TAKLA-MAKAN VARISZKUSZI BRUNO excellent,
I, European Pride
Nartut- pentuluokka (nuoremmat)
ISABELLE QUEEN DJOMO GANGKAR very
promising, I, Hope of Europe, Best Minor Puppy
Nartut- pentuluokka
15125DAWA LHAMO MAGIC ODDIYANA very
promising, I, European Future
Nartut- Junioriluokka
GRIZELDA GEORGINIA Z HELMOWEGO JARU
very good, III
PET PURSUIT FINE-I-SHINE excellent, II
TI LA SHU REGALIA MAGIC TIGERPAW excellent, I, European Junior Winner
Nartut - nuortenluokka
Biru Mocha Kolekcjonerzy Szczęścia excellent, II
Karma Khyi-Mi Lamleh Hoksa Rex excellent, I
CWC
LHONA LAMLEH Legs-Smon very good, III

Nartut - Avoin luokka
DENERIS z Helmowego Jaru very good, II
Stefani Super Star z Helmowego Jaru very good,
III
U-MA OD VILZONKY excellent, I CWC
Nartut - Valioluokka
AMOX FANTASTIC ME excellent
Grace Kelly from Taste of Ambrosia excellent,
I, European Winner Female = CACIB, Best of
Opposite Sex CWC
Just Give Me A Reason Of Darkness For Siddhartha absent
Kiranas Kharesse excellent, IV
Ti La Shu Broadway Babe excellent, II, res.
CACIB Female
TI LA SHU ETERNAL FLAME excellent
Vun Shing od Vilzonky excellent, III
Nartut - Veteraaniluokka
Cags-Pa Emmanuelle excellent, II
Pam-Zamirin U Make Me Happy excellent, I,
European Pride, Best Veteran

80th Anniversary Jubilee Show
TIBETAN TERRIER
Urokset- Junioriluokka
KARAMAIN XANDUR DALI excellent, I, Junior
Winner, Best Junior
Urokset- nuortenluokka
TI LA SHU HALL OF FAME excellent, I CWC
Urokset- Avoin luokka
ART OF LIFE ERBOSEDITION excellent, I CWC
Urokset- Valioluokka
FALAMANDUS REMASTERED EDITION excellent, I, Best Male, Best of Breed CWC
Nartut- Junioriluokka
TI LA SHU REGALIA MAGIC TIGERPAW excellent, I, Junior Winner
Nartut - Avoin luokka
U-MA OD VILZONKY excellent, I CWC
Nartut - Valioluokka
AMOX FANTASTIC ME excellent, III
TI LA SHU BROADWAY BABE excellent, I, Best
Female, Best of Opposite Sex CWC
TI LA SHU ETERNAL FLAME excellent, II

Oltiin hienoina näyttelyssä, mutta kyllä
me osasimme irroitellakin Latvian
upealla hiekkarannalla!
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Muistojen polulta

Tibbelehtiä kolmelta
vuosikymmeneltä
Tiibetinterrieri -lehti ilmestyi ensimmäisen kerran omana lehtenään
vuoden 1991 alusta alkaen. Sitä ennen rotulehteä edusti Suomen
Tiibetiläiset ry:n lehti, joka lakkautettiin vuonna 1990.

Teksti: Sari Kupiainen Kuvat: vanhat Tiibetinterrieri-lehdet

Vanhojen lehtien selaaminen on meille vanhoille
harrastajille nostalginen iltapuhde. Monet muistot, tekemisen meininki ja ennen kaikkea upeat rotunsa edustajat nousevat lehtien sivuilta kirkkaana
silmien eteen. Lehtitoimitus haluaa muistella nuorempien harrastajien kanssa vanhojen lehtien
kautta kaikkea sitä, mistä koiraharrastuksessa on
kyse.

sestä koosta. Päätoimittajana oli Minna Carlson,
joka nykyään tunnetaan nimellä Granskog.
Koska internetin ja tietokoneiden aika oli
vasta tulossa, lehden sisältö oli aika erilainen
kuin nykyään. Lehdessä julkaistiin viralliset
terveystulokset, näyttelytulokset sekä mm.
jalostusuros -palsta. Koiranet oli tuolloin vielä
unelmien asteella, joten tulokset olivat
lehdessä sekä vuosittain ilmestyvässä
Lehteä on tehnyt melkoinen joukko innokkaita ro- vuosikirjassa, jossa olivat myös näyttelytuharrastajia. Ensimmäiset lehdet toimitti Airi Suu- arvostelut.
ronen, jonka jälkeen on ollut muutama eri päätoimittaja ja taittaja. Railin jalanjäljissä Tiibetinterrieri Nykypäivästä poiketen lehdissä oli paljon
-lehti on siis kuitenkin alkanut kehittymään siihen, mainoksia. Kasvattajien omat kotisivut ovat
mikä se nykyään on.
ilmeisesti tehneet mainokset turhiksi, mutta
mukavahan niitä on näin jälkikäteen katsoa.
Lehden tekeminen on kokenut vallankumouksel- Lehdessä mainoksetkin säilyvät kuvineen
lisen muutoksen tällä 30 vuoden ajanjaksolla, ja tyyleineen kauan ja ehkä helpommassa
johon nyt pääsemme tutustumaan. Tietokoneet, muodossa tavallaan kuin netissä.
internet, taitto-ohjelmat eivät olleet jokaisen ta- Mainoksista on muutama esimerkki ja
voitettavissa eikä käytössä. Itseasiassa vuonna niistä huomaa, että samat naamat jaksavat
1998 internet oli vasta tulossa ja lehden kokoa- vieläkin olla mukana tibbetouhuissa.
minen painoa varten verrattain erilaista kuin nyt. Jotainhan sekin kertoo rodusta!
Vuonna 1998 jäsenlehtiä ilmestyi neljä numeroa
vuodessa. Lehden koko oli A5 eli puolet sen nykyi-

1998
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2008

Vuoden 2008 lehden vetovastuussa oli Johanna
Jussila. Lehti sisälsi v-ieläkin virallisia terveystutkimustuloksia, joista pääosan saivat silmätarkastuslausunnot. Myös näyttelytuloksilla oli iso osa
lehteä, mutta harrastustuloksia alkoi tulla nyt
enemmän kuin ennen, mikä oli ilahduttavaa
monipuolisen tibben imagon kannalta.

moni luki todella mielellään.

Vuonna 2008 oli käytössä sekä internet että
myöskin tavallisen ihmisen tavoitettavissa olevat
kohtuuhintaiset taitto-ohjelmat. Ensimmäiset lehdet taitettiin PageMaker -ohjelmalla ennen siirtymistä InDesigniin. Johanna teki sivupohjat lehtiin,
joista olikin sitten minun helppo jatkaa vuoden
Toscan turinat oli Riirra-Leena Yli-Tuomen vuosia 2009 alkaen. Lehti oli vielä vuonna 2008 koolkirjoittama ja kuvittama palsta. Toscan seikkailuja taan B5 eli suurempi kuin entinen A5 ja hieman

pienempi kuin nykyinen A4.
Vuonna 2018 Tiibetinterrierit -lehti ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa. Teknologian kehitys on ollut todella nopeaa. Koiranetin kehitys ja nopeus
on saanut lehdestä loppumaan niin terveys- kuin
näyttelytuloksetkin, koska ne olisivat auttamattomasti vanhaa tietoa. Sen sijaan olemme pyrkineet
keskittymään tavallisen tibbenomistajan harrastuksiin ja tibben elämään.
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TIBBETAPAH

TUMAT

Yhdistys tukee viral
lisia silmätarkastuk lisää
on tulossa!
sia!

VUODEN TIIBETINTERR
IERI
#1
#2
#3

2017

1.
C.I.B & FI&SE&NO&EE
&LV MVA
RIGAW-15 HeW-15
FABULOUS TEDDY’S
LEADER OF THE GANG

7. POHJ, FI, SE, NO, EE,
LVEE JMVA RIGAW-17
SADIYA’S PROMISE ME SUPERS
TAR 46/5 p.
I: C.I.B FI, SE, DK, NO,
EE, LT MVA EE, LV VMVA
BY,
LT, EE JMVA JV-07 LTJV-08
NOV-08-09 EEV- 09
HeW-10-16 TLNW-13
EEVV-15 DKVV-15 RIGAVW
HeVW-15-17 V-15 VV-15-1
-15
6-17 PMVV-15-17 SEVV16 Fabulous Teddy’s Daniel
Wanderer E: C.I.B POHJ,
SE, NO, DK, EE MVA BALTJVFI,
12 V-14-17 SEV-15-16
EEV-16 HeW-17 Sadi-Ya’s
Kiss Me Superstar Kasv.
2.
C.I.B POHJ, FI, SE, NO,
Pirjo
Carlson
&
DK, EE MVA
Minna GranskogOm. Kristiina
BALTJV-12 V-14-17 SEV-15
Carlson &
-16 EEV-16 HeW-17 Minna Granskog
SADI-YA’S KISS ME SUPER
8. FI MVA JV-16 TLNW-1
STAR
7
FALAMA
NDUS
64/5 p.
I: C.I.B POHJ, FI, SE, DK,
TAKE ME
TO TIFFANY’S
EE MVA JV-10 V-10-13
45/5
-16
HeW-13-14 EEV-14-15
I: C.I.B POHJ, FI, SE, DK,
Falamandus Original Kick
EE MVA JV-10 V-10-13
Master E: C.I.B POHJ,
-16
HeW-13-14 EEV-14-15
FI, SE, DK, EE MVA Sadi-Ya’s
Falamandus Original Kick
Heck Master E: C.I.B
Of A Superstar Kasv. Pirjo
FI, SE, DK, EE MVA JV-09
Carlson & Minna Gransko
V-09 PMJV-09
g
Om. Kristiina Carlson &
PMV-09 Falamandus Not
Minna Granskog
For Sale Kasv. & om. Tanja
Hakamo
66/5 p.
I: C.I.B POHJ, FI, SE, NO,
EE, LT, RO MVA LT, LV,
EE, RO,
BALT JMVA BALTV-11
Pindaros I’m In The Mood
E: Fabulous Teddy’s Full
Of Love Kasv. Tarja Salo
Om.
Tarja Salo & Oona ja Niko
Karhu

9. C.I.B FI, EE, LT MVA
3.
C.I.B, FI, SE, EE, DK MVA
JV-13 EEV-17 KIRANA
S KARABARNBEE
42/5 p.
STORM’S DZINE BEST
OF BOTH WORLDS TO
I: FI, SE MVA Karamain
FALAMANDUS
Talisman Tashi E: C.I.B
FI, EE, LV,
LT MVA EE VMVA LTV-10
56/5 p.
I: US CH Barnstorm’s
BALTV-10 HeVW-17 PMVVIn the Black PFT E: US
17 Cags-Pa Emmanuelle
CH Falamandus Kool Mama Kasv.
Kasv. Satu Maunu Om.
Lynn Meyer & Michael
Katri
Allway Sallinen & Tomas Basili
Om. Tarja Lehtikangas
& Tanja Hakamo
9. C.I.B POHJ, FI, SE, NO,
EE, LT, RO MVA LT, LV,
EE, RO,
BALT JMVA BALTV-11
PINDAROS I’M IN THE
4. C.I.B FI, SE, DK, NO,
MOOD
42/5 p.
EE, LT MVA EE, LV VMVA
BY, LT, I: C.I.B
EE JMVA JV-07 LTJV-08
FIN, NO, EE MVA Falaman
NOV-08-09 EEV- 09 HeW-10
dus Flic-Flac E: C.I.B
16 TLNW-13 EEVV-15
- POHJ, FI,
DKVV-15 RIGAVW-15
SE, DK, EE MVA V-07
HeVWEEJV-07
15-17 V-15 VV-15-16-17
Pindaros
Fantastic Me Kasv. Petra
PMVV-15-17 SEVV-16
Sankelo Om. Niina Norima
FABULOUS TEDDY’S
11. C.I.B FI, EE, LV, LT
DANIEL WANDERER
MVA EE
55/5 p.
I: C.I.B FI, LV, LT MVA
HeVW-17 PMVV-17 CAGS-P VMVA LTV-10 BALTV-10
PMJV-05 JV-05 EUV-06
A EMMANUELLE 41/5
LTV-07
Pam-Zamirin Mister Pirate
I: C.I.B POHJ MVA FIN
p.
E: LT JMVA LTJV-06 Arwen
MVA SE MVA NO MVA
Nima Kuo Yarlung Namtso
EE MVA
LV MVA EE VMVA LT MVA
Kasv & om. Tarja Salo
BALT
MVA
5. C.I.B FI, EE, LV MVA
BY MVA GI MVA
PT MVA LV VMVA LT VMVA
TLNJW-14 TLNW-14
EUJV-06 LBV-09 EEV-07
PMV-17
KIRANAS KHARESSE
NOV-07 BALT VMVA
54/5 p.
JMV-06 PL&PZJV-06
I: FI, SE MVA Karamain
WA-06
JWA-06
Talisman Tashi E: C.I.B
VV-13-14 MVV-14 EEVV-14
FI, EE, LV,
LT MVA EE VMVA LTV-10
HeVW-14 LTVVBALTV-10 HeVW-17 PMVV- 15 Falamandus Knock- Out E: Cags-Pa
17 Cags-Pa Emmanuelle
Dizzy Misslizzy
Kasv. Marjo Leino Om.
Kasv. & om. Satu Maunu
Satu Maunu
6. FABULOUS TEDDY’
12. KAUT-ZUN ROBINS
S NAME OF THE GAME
ON CRUSOE
52/5 p.
I: FI, SE MVA Karamain
26/5 p.
I: FI, SE MVA Karamain
Talisman Tashi E: Fabulous
Talisman Tashi E: FI MVA
Teddy’s Full Of Love Kasv.
KautZun Pretty Baby Kasv.
& om. Tarja Salo
Kirsi Logje Om. Merja
Heikkinen

Tiibetinterrierit ry

• jäsenlehti 1/201
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• Jyväskylä 23.5.2
018
- vain silmätarkas
tus HINTA: 65 €.
- tarkastajana Päivi
Kallioniemi
• Perniö 25.5.2018
- virallinen silmät
arkastus 75 €
- polvitarkastus 25
€
- sydänkuuntelu
25 €
- tarkastajana Aija
Leinonen
• Helsinki 28.5.2
018
- virallinen silmät
arkastus 62,52 €
- virallinen silmät
arkastus + polvit
ark. tai sydäntark.90,52 €
- virallinen silmät
ark. + polvitark.
tark.121,52 €
+ sydän- tarkastajana Lotta
Axelson
• Kokkola 4.6.20
18
- virallinen silmät
arkastus 60 €
- sydänkuuntelu
20 €
- polvitarkastus 20
€
- tarkastajana Taina
Lehtonen

Toivottavasti tibbev
äki aktivoituu ja
käyttää hyväkseen jäsenetuna
annettavan alenn
uksen virallisista silmätarkas
tuksis
hempia tibbejä tarkas ta. Ja tuothan myös vantuksiin, sillä niiden
on erityinen asem
tiedoilla
a ylipäätään rotum
me
sessa ja sen terve
yden ylläpitämisessä! jalostukHaasta siis muka
an ystäväsi, kasva
Lisäksi tarkastuksia
ttama
myöskin ihan ne
kotikoirat sekä kaikki si tibbet
on suunnitteilla
Kuopioon,
tibbekave- Seinäjoelle, Lappeenran
risi.
taan ja Ouluun.
Jos haluat olla
Alennus lasketaan
organisoimassa
ilmoitetuista hinno
silmätarkastusta
omalle paikkakunn
ista.
allesi, ota yhteys
johonkin hallituksen jäseneen.
Tarkastuspaikkak
unnat lehden deadl
ineen mennessä vahvistetut
:

Hallitus teki
päätöksen tukea
silmätarkastuksia
virallisten
useall
samalla osan tarkas a eri paikkakunnalla maktusmaksusta tiibeti
reiden terveysrah
nterrieastosta.
Yhdistys tukee
silmätarkastuksia
niin, että alle
6-vuotta vanhojen
koirien tarkastusta
tuetaan 10
€ ja yli 6-vuotiaide
n 20 €:lla. Yhdistys
haluaa erityisesti tukea myös
vanhempana tutkitt
avia koiria.
Silmätarkastuksia
nyt usealla paikk
akunnalla ja

2018
Koiramainen päivä
, jossa asiaa niin
tiibetinterrie-reid
rotujen omistajille.
en kuin muiden
Päivä sisältää kaksi
luentoa ja mahd
ollisuuden jalost
tiibetinterrireillä.
ustarkastuk

seen

Ilmainen Tiibetinterri
erit ry:n jäsenille,
muille 30 €.
Tibbepäivä järjest
etään Keravalla
Klondyketalossa,
tumme erikoisnäytt
jossa myös oli roely. Osoite: Delica
tessen Klondyke
Kumitehtaankatu
5, 04260 Kerava
Lisätietoja tapahtumas
ta sivulla .
Tule kokeilemaan
löytyykö tiibettiläises
täsi pieni paimenkoira
n sydän!
Tiibetinterrierit ry
järjestää suositun
paimennuspäivän
lauantaina 22.9.2
Somerolla
018.
Koiralla tai ohjaa
jalla ei
kanpäällä neuvotaan, tarvitse olla aikaisempaa kokemusta;
paimiten toimitaan.
Varaudu kuitenkin
koiraan paimennuks
kuraiseen
en jälkeen!
Paimennuspäiväst
ä lisätietoja kotisi
vujen ajankohtais
Facebookissa.
ta -sivulla

Kaikille tiibetinterri
ereille avoin
Open Show 14.10
.2018.
Näyttelyluokkien
lisäksi myös oma
kisailunsa
• Turisti&trimmi
-koirille
• Lapsi&koira -kilpa
ilu
• Junior Handler
• Parikilpailu
Osoite: Kennelliito
n Koulutustila
Lahnuksentie 215,
01840 Nurmijärvi
Lisätietoja tapahtumas
ta sivulla .
Mukavaa yhdessäolo
a tiibettiläisin tuulah
duksi

n!

ja
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uudet valiot
FI MVA, JW-16
KARAMAIN WANDERING WOTAN
synt. 7.3.2016
isä: CIB FI MVA SE MVA NO MVA BY MVA RIGAW-15
HeW-15 Fabulous Teddy´s Leader of the Gang
emä: POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA HeJW-10
Karamain Turandot
Kasvattaja: Tuula Plathan, Helsinki
Omistaja: Tuula Plathan, Helsinki
SERTIT:
Helsinki 11.12.2016 LYSGAARD RUNE
Kajaani 14.1.2017 KIPINÄ MARKKU
Lahti 25.3.2017
LÖFMAN TARJA
Mikkeli 8.7.2017
PARTANEN JARI
Tampere 5.5.2018 LÖFMAN TARJA

FI MVA
KARAMAIN WAJRABAI
Synt.7.3.2016
Isä: CIB FI MVA SE MVA NO MVA BY MVA RIGAW-15
HeW-15 Fabulous Teddy´s Leader of The Gang
Emä: POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA HeJW-10
Karamain Turandot
kasv. T. Plathan, Helsinki
om. M.Marttila, Kainasto
SERTIT:
Ruovesi 28.4.2018
Seinäjoki 28.10.2017
Janakkala 26.8.2017
Valkeakoski 5.8.2017

MUSTONEN KIMMO
PARTANEN JARI
REKIRANTA PAULA
KÄRDI MARET

FI MVA
CHAMBANYA ANG-KI-CHI LAMLEH
synt; 6.5.2016
isä: XCEL’S HECTOR-LAMLEH
emä: CHAMBANYA TACITA LAMLEH
kasv. Janette Fröberg
Om: Emma Hering
SERTIT:
25.3.2017 Vantaa (tiibetinterrieri)/ Sandberg Charlot
17.6.2017 Pöytyä / Tast Harry
16.6.2018 Salo KR/Baic Boris
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FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA
CHAMBANYA ZIL-CAN LAMLEH
synt; 6.5.2016
isä: A TSI TSI LHUN PO
emä: GARMA KIY’S KIM KARDASHIAN
kasv & om.. Janette Fröberg
SERTIT:
Kajaani, Kirsi Tevalin, 13.1.2018
Oulu, 12.5.2018, Tuire Okkola
Laukaa, 14.7.2018, Goran Gladic

FI MVA EE MVA LT JMVA LV JMVA RIGAJW-15 LTJV-16
CHAMBANYA YID TSIM PA LAMLEH
synt; 2.1.2015
isä: KALPA-TARU GONDHA-DALI LAMLEH
emä: CHAMBANYA JA SHEL A LA LA
kasv.. Janette Fröberg
Om: Emma Hering
SERTIT
29.7.2017 Pori KV/Louhi Kirsti
12.5.2018 Janakkala / Mustonen Kimmo
16.6.2018 Salo KR/ Baic Boris

FI MVA JV16 TLNW17
FALAMANDUS TAKE ME TO TIFFANY’S
synt. 15.10.2015
isä: MVA Falamandus Original Kick Master
emä: MVA Falamandus Not For Sale
kasvattaja & omistaja: Tanja Hakamo
SERTIT
30.7.2016 Pori KV,
13.8.2016 Oulu KV,
25.3.2017 TTry Erikoisnäyttely,
13.5.2017 Salo,
20.5.2017 Mänttä-Vilppula,
8.7.2017 Ylivieska KV,
28.7.2017 Helsinki KV,
12.8.2017 Turku, 27.8.2017
Helsinki, 9.12.2017 Helsinki PMV
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FI MVA
FALAMANDUS TAILOR-MADE
synt. 15.10.2015

isä: MVA Falamandus Original Kick Master
emä: MVA Falamandus Not For Sale
kasvattaja: Tanja Hakamo
omistaja: Kaisa Klemettilä
SERTIT:
20.8.2016 Kouvola,
15.7.2017 Hyvinkää,
12.5.2018 Janakkala

TIBBETAPAHTUMAT
MUISTA MERKITÄ KALENTERIISI
YHDISTYSTOIMINNAN TÄRKEIN PÄIVÄ!
Tule vaikuttamaan Tiibetinterrierit ry:n tulevaisuuteen niin
hallitustyöskentelyssä kuin jalostustoimikunnassamin.

LAHESSA NÄHDÄÄN!
Vuoden 2019 erikoisnäyttely järjestetään Lahden Renkomäessä. Teemme yhteistyötä Lahden kansainvälisen
koiranäyttelyn kanssa, joten viikonloppuna on tarjolla
tibbeharrastajille kaksi Suomen sertifikaattia ja yksi kansainvälinen sertifikaatti. Yhdellä laitolla kaksi näyttelyä?
Tuomariesittelyt löytyvät erikoisnäyttelysivuilta kummastakin tuomarista. Molemmilla on vahva tiibettiläisten
rotujen osaaminen.
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Uudistuksia Vuoden
Voitokkaimpien kilpailuihin!
Vuoden Tiibetinterrieri-kilpailuiden säännöt herättävät aika-ajoin vilkastakin
keskustelua, ja sääntöjä aina silloin tällöin on muokattukin uuteen uskoon. Edellisen vuosikokouksen jälkeen hallitus nimesi joukostaan työryhmän miettimään
sääntöuudistuksia, niiden tarpeellisuutta ja mahdollisia ehdotuksia sääntöjen
suhteen. Työryhmä esitteli hahmotelmansa hallitukselle, ja hallituksessa sitten
yhteistuumin mietittiin asia lopulliseen muotoon.
Teksti: Petra Sankelo Kuva: Florian Rommel
Niin vanhat, kuin uudetkin säännöt löytyvät tästä SA:sta jaetaan piste. Koira voi olla ROP-veteraani
lehdestä toisaalta. Vuosi 2018 kisataan loppuun myös ilman SA’ta, ja tässä katsottiin, että SA’lla on
asti vanhoilla säännöillä ja uudet astuvat voimaan pistearvo myös.
2019 alusta.
Vuoden
Tiibetinterrieri-kilpailussa
säännöt
pysyvät muuten ennallaan, mutta lisäpisteitä
Mutta mitä sitten muutettiin?
Jatkossa meillä on kokonaan uusi kilpailu – Vuo- koiramäärästä alkaa kertyä jo kymmenen koiran
den Tiibetinterrieripentu. Aikanaan meillä tästä kohdalla niin, että 10-19 koiraa on yksi lisäpiste.
tittelistä kisailtiinkin, mutta nyt jo vuosia on tämä Sen jälkeen pistesaldo kasvaa aina viiden
kilpailu ollut poissa. Nyt kuitenkin halusimme sen koiran välein, kuitenkin niin, että maksimissaan
koiramäärästä saatavat lisäpisteet ovat 7.
palauttaa.

matta. Uudistetuissa säännöissä ERI/EH-tulokset
oikeuttavat yhteen pisteeseen, sitä alemmista
tuloksista ei pisteitä tule. Terveystarkastuksissa on
vanhoissa säännöissä kohta, jossa ”muut viralliset
terveystarkastukset” on tuloksesta huolimatta yksi
piste. Uusissa säännöissä pisteitä heruu enää vain
silmä-, lonkka-, kyynär- ja polvitarkastuksista.
Vanhoissa säännöissä agility, toko yms. harrastuslajit tuovat 3p. tuloksesta ja 1p. osallistumisesta, tästä eteenpäin osallistumisesta ei jaeta
pisteitä ja tuloksesta saa yhden pisteen.

Vuoden
Tiibetinterrieriveteraani-kilpailussa Vuoden Kasvattaja-kilpailu koki ehkä eniten Kisaintoa ja tsemppiä alkavan vuoden kisoihin!
sääntöjä tarkennettiin sen verran, että jatkossa muutoksia: Tähän saakka näyttelyyn osallistumisesta on saanut yhden pisteen tuloksesta riippu-

Vuoden pentu -säännöt HUOM! Koskevat vuonna 2019 saavutettuja tuloksia
Erillinen kilpailu pentuluokissa (5-7kk & 7-9kk) kilpaileville koirille. Tähän kilpailuun lasketaan mukaan
ainoastaan pentuluokissa kerätyt pisteet. Vuoden
Pentu -kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/ tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.

- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä
- valmiiksi lasketut pisteet
Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Pentu
-kilpailun voittanut koira.

Ryhmän paras ja Best in show -kehistä saa lisäpisteitä seuraavasti:
RYP1-pentu/BIS 1 PEN = 4 p.
RYP2-pentu/BIS 2 PEN = 3 p.
RYP3-pentu/BIS 3 PEN = 2 p.
RYP4-pentu/BIS 4 PEN = 1 p.

Kalenterivuoden tuloksista otetaan huomioon viisi
(5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3)
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyttelyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden
tulokset hyväksytään.

PISTELASKU
Pentuluokissa sijoittuneet:
1. sija = 4 p.
2. sija = 3 p.
3. sija = 2 p.
4. sija = 1 p.
KP = 1 p.
Rop-pentu saa 6 lisäpistettä ja VSP-pentu 4
lisäpistettä.

Näyttelykohtaiset lisäpisteet
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä
Vuoden Voittaja -näyttelyt: 2 pistettä
Helsinki Winner-näyttely: 1 piste
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voittaja-, Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja
-näytte¬lyistä: 2 pistettä
Koiramäärästä ei saa lisäpisteitä Vuoden pentu -kilpailuun.

ILMOITTAUTUMISESTA TULEE KÄYDÄ ILMI
- koiran täydellinen nimi
- koiran isä ja emä
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Vuoden 2019 - kilpailujen säännöt
Vuoden TT -säännöt
Vuoden Tiibetinterrieri -kilpailuun voivat osallistua
PU/PN-luokissa sijoittuneet , Suomessa syntyneet
ja/tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden näyttelyistä otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3)
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyttelyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden
tulokset hyväksytään.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi
-koiran täydellinen nimi
-koiran isä ja emä
- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä sekä näyttelyyn osallistuneiden koirien määrä (ei pennut )
- valmiiksi lasketut pisteet
Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Tiibetinterrieri -kilpailun kolme eniten pisteitä saanutta
sekä Vuoden Veteraani -kilpailun voittanut koira.
Pistelasku
PARAS UROS- ja PARAS NARTTU -luokissa sijoittuneet
1. sija = 4 pistettä
2. sija = 3 p.
3. sija = 2 p.
4. sija = 1 p.
ROP saa 6 ja VSP saa 4 lisäpistettä.
Lisäpisteet osallistuneiden koirien mukaan (ei pennut)
10-19 = 1 piste
20-24 = 2 p.
25-29 = 3 p.
30-34 = 4 p.
35-39 = 5 p.
40-44 = 6 p.
45-50 = 7 p.

Vuoden kasvattaja
-säännöt
Vuoden kasvattaja -kilpailussa kasvattaja ansaitsee
pisteitä kasvattiensa kilpa-ansioilla ja terveystutkimuksilla. Kilpailuun voi osallistua vähintään kahden
tiibetinterrieripentueen kasvattaja. Osallistuminen
on vapaaehtoista. Kasvattajan tulee itse ilmoittautua
kilpailuun.
Kasvattaja tai kennelnimi saa pisteitä kaikista kasvateistaan, jotka kalenterivuoden aikana ovat saaneet
vaadittavan tuloksen näyttelyissä, osallistuneet virallisiin kilpailuihin tai tiettyihin terveystutkimuksiin.
Pisteissä huomioidaan myös TTry:n jalostustarkastukset ja kasvattajaluokkien menestys näyttelyssä.
Yhdelle koiralle ilmoitetaan kustakin kohdasta enintään viisi tulosta (5tulosta/kohta/koira). Myös kasvattajaluokalle huomioidaan enintään viisi tulosta.
Tuloksiin kelpuutetaan Suomessa saadut näyttely-,
kilpailu- tai terveystutkimustulokset yhden kalenterivuoden ajalta. Tuloksiin ei huomioida ulkomaisia
tuloksia.
PISTEET KERTYVÄT SEURAAVASTI:
NÄYTTELYTULOKSET
(enintään 5 tulosta/koira)
Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/
tulos. Eli ROP- ja VSP-koirat eivät saa lisäksi SA-pistettä.
Sen sijaan ROP- ja VSP-veteraanit saavat lisäksi myös
SA-pisteet, mikäli ovat ko. näyttelyssä SA:lla palkittuja.
ROP = 3 pistettä
VSP = 3 pistettä
ROP-veteraani = 1piste
VSP-veteraani = 1piste
SA= 2 pistettä

Vuoden koiratanssi TT
-säännöt
Molemmat koiratanssilajit (HTM ja FS) ovat tasavertaisesti samassa kilpailussa. Kilpailuun voivat
osallistua Suomessa syntyneet ja/tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit. Kalenterivuoden aikana
Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista otetaan huomioon 5 parasta tulosta. Pisteitä voi
saada tuloksen ja sijoituksen perusteella alla kuvatun
mukaisesti. Kaikki koirat sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan TT ry:n vuosikokouksessa.
Ilmoittautumisessa oltava:
- koiran täydellinen nimi, titteli, kasvattaja, omistajan
nimi ja osoite
- kilpailujen aika, paikka ja ylituomari
- koiran kilpailuluokka ja tulos
- valmiiksi lasketut pisteet
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com
tai Elisantie 23, 02970 Espoo
PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.
Tulosten perusteella:
Tulos		
160-200 p		
140-159.9p
100-139,9p

Alo
4
3
2

Lisäpisteet sijoituksista:
Sija
1-5 osall. 6-10 osall.
1.
2
3
2.-3.
1
2
4.-5.
0
1
6.-7.
0
0

Avo
8
6
4
11+ osall.
4
3
2
1

Kasvattajaluokat (enintään 5 tulosta/kasvattaja)

Muut lisäpisteet:
Kunniamaininnat: Alo 3p, Avo 5p
Serti: Voi 10 p
Valionarvo 40 p

Yli viidenkymmenen koiran koiramääristä ei kerry
enää lisäpisteitä, maksimissaan koiramääräpisteet
voivat siis olla 7 p.

Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/
tulos. Eli ROP- kasvattaja ei saa saa lisäksi KP –pistettä.
ROP- kasvattaja = 3 pistettä
Kasvattaja KP = 1 piste

Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10 p
Osallistuminen SM-kisoihin 20p
Osallistuminen PM/EM-kisoihin 30p
Osallistuminen MM-kisoihin 40p

Kaikkien rotujen näyttelyiden RYHMÄ- ja BEST IN
SHOW -kehät
RYP-1 / BIS-1 = 4 p.
RYP-2 / BIS-2 = 3 p.
RYP-3 / BIS-3 = 2 p.
RYP-4 / BIS-4 = 1 p.

VALIONARVOT
C.I.B = 5p
FI MVA 5p
FI TVA = 5p
FI AVA = 5p

Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija
20 p.
2.sija
17 p.
3.sija
15 p.
4.sija
13 p.
5.sija
11 p.
6.sija
9 p.
7.sija
7 p.
8.sija
5 p.
9.sija
3 p.
10.sija
1p.

Ryhmänäyttelyistä (ryhmänäyttely = vähintään 2
FCI:n roturyhmää) RYP-pisteet jaetaan kuten edellä,
mutta BIS-kehän pisteet määräytyvät arvosteltujen
ryhmien lukumäärän mukaan.
Esim: Kahden ryhmän ryhmänäyttelyssä
BIS-1 = 2 p. ja BIS-2 = 1 p.
Niissä erikoisnäyttelyissä, joissa ei käydä erikseen
RYP-kisaa, ei jaeta erikseen RYP-pisteitä. Tällöin
BIS-pisteet määräytyvät seuraavasti, riippumatta
arvosteltavien rotujen määrästä:
BIS-1 = 4 p., BIS-2 = 3 p.,
BIS-3 = 2 p., BIS-4 = 1 p.
Näyttelykohtaiset lisäpisteet
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä
Vuoden Voittaja -näyttely: 2 piste
Helsinki Winner -näyttely: 1 piste
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voittaja-,
Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja -näyttelyistä: 2 pistettä

edellisiä alemmat tulokset ERI/EH = 1 piste

JALOSTUSTARKASTUS
Osallistuminen = 2 pistettä (vain näyttelyttämätön
koira)
MUUT VIRALLISET KILPAILUT (enintään 5 tulosta/
koira/laji)
Toko, agility, koiratanssi, luonnetesti, MH luonnekuvaus yms muut viralliset kokeet ja kilpailut
tulos = 3 pistettä
osallistuminen ilman tulosta = 1 piste
TERVEYSTULOKSET (enintään 5 tulosta/koira)
Lonkkakuvaus
A-B tuloksesta = 4 pistettä
huonompi tulos = 1 piste
Kyynärkuvaus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste
Polvitutkimus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste
Silmätarkastus (tuloksesta riippumatta) = 2p

Arvokisajoukkueeseen
osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija
10 p.
2.sija
8 p.
3.sija
6 p.
4.sija
4 p.
5.sija
2 p.

Voi
12
9
6
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Vuoden TOKO-TT
-säännöt

Vuoden RALLY-TOKOTT -säännöt

Vuoden veteraani
-säännöt

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä
virallisista kilpailuista otetaan huomioon viisi parasta
tulosta. Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen
perusteella oheisen taulukon mukaisesti. Kaikki koirat
sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan.

Erillinen kilpailu veteraaniluokissa kilpaileville koirille. Tähän kilpailuun lasketaan mukaan ainoastaan
veteraaniluokissa kerätyt pisteet. Vuoden Veteraani
-kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/
tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.

Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista otetaan huomioon viisi parasta
tulosta. Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen perusteella oheisen taulukon mukaisesti. Kaikki koirat
sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi :
- koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
- koiran omistajan nimi ja osoite
- tottelevaisuuskilpailujen aika, paikka ja tuomari
- koiran kilpailuluokka ja tulokset
- valmiiksi lasketut pisteet
lmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi :
• koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
• koiran omistajan nimi ja osoite
• kilpailujen aika, paikka ja tuomari
• koiran kilpailuluokka ja tulokset
• valmiiksi lasketut pisteet
llmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.

PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.

Tulosten perusteella:
ALO
1-tulos
4
2-tulos
3
3-tulos
2

Tulosten perusteella:
Hyväksytyn tuloksen pisteet kerrotaan luokkakohtaisella kertoimella
ALO luokka 0,1
AVO luokka 0,2
VOI luokka 0,3
MES luokka 0,4

AVO
8
6
4

Lisäpisteet sijoituksista:
1-5 osallistujaa
1.		
2
2.-3.		
1
4.-5.		
0
6.-7.		
0

VOI
12
9
6

EVL
24
12
8

6-10
3
2
1
0

11+
4
3
2
1

Muut lisäpisteet:
TK1: 10 p.
TK2: 15 p.
TK3: 20 p.
TK4: 30 p.
FI-TVA: 40 p.
Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10p.
Osallistuminen SM-kisoihin: 20 p.
Osallistuminen PM/EM-kisoihin: 30 p.
Osallistuminen MM-kisoihin: 40 p.
Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija
20 p.
2.sija
17 p.
3.sija
15 p.
4.sija
13 p.
5.sija
11 p.
6.sija
9 p.
7.sija
7 p.
8.sija
5 p.
9.sija
3 p.
10.sija
1p.
Arvokisajoukkueeseen osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija
10 p.
2.sija
8 p.
3.sija
6 p.
4.sija
4 p.
5.sija
2 p.

Lisäpisteet sijoituksista:
Sija
1-5 os.
6-10
1.
2
3
2.-3.
1
2
4.-5.
0
1
6.-7.
0
0
8.-9.
0
0

11-15
4
3
2
1
0

Muut lisäpisteet:
Tuomarin palkinto: 5 p.
RTK4: 30 p.
RTVA: 40 p.
Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10 p.
Osallistuminen SM-kisoihin: 20 p.
Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija
20 p.
2.sija
17 p.
3.sija
15 p.
4.sija
13 p.
5.sija
11 p.
6.sija
9 p.
7.sija
7 p.
8.sija
5 p.
9.sija
3 p.
10.sija
1p.
Arvokisajoukkueeseen osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija
10 p.
2.sija
8 p.
3.sija
6 p.
4.sija
4 p.
5.sija
2 p.

Lisäpisteet sijoituksista:
1.
2.-4.
5.-7.
8.-10.
11.-13.
14.-16.
17.-19.

Muut lisäpisteet:
SERT 1-luokassa: 		
10 p.
15 p.
1-10 os. 11-20 21-30 31-40 41-50 51+ SERT 2-luokassa: 		
2
3
4
5
6
7 SERT 3-luokassa: 		
20 p.
40 p.
1
2
3
4
5
6 FI-AVA: 			
40 p.
0
1
2
3
4
5 FI AVA-H: 			
0
0
1
2
3
4
0
0
0
1
2
3 Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin:10 p.
0
0
0
0
1
2 Osallistuminen SM-kisoihin (yksilö): 20 p.
0
0
0
0
0
1 Osallistuminen PM/EM-kisoihin: 30 p.

Sijoittuminen arvokisoissa
katso vuoden TOKO-TT -säännöt.

Osallistuminen maajoukkuekarsintoihin: 20 p.
Osallistuminen MM-ksoihin: 40 p.

yli 16
5
4
3
2
1

Kalenterivuoden tuloksista otetaan huomioon viisi
(5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3)
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyttelyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden
tulokset hyväksytään.
ILMOITTAUTUMISESTA TULEE KÄYDÄ ILMI
- koiran täydellinen nimi
- koiran isä ja emä
- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä
- valmiiksi lasketut pisteet
Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Veteraani -kilpailun voittanut koira.
PISTELASKU
Veteraaniluokissa sijoittuneet, erinomaisella palkitut:
1. sija = 4 p.
2. sija = 3 p.
3. sija = 2 p.
4. sija = 1 p.
Rop-veteraani saa 6 lisäpistettä ja VSP-veteraani 4
lisäpistettä.
SA = 1 p.
Best in show -kehistä saa lisäpisteitä seuraavasti:
BIS 1 VET = 4 p.
BIS 2 VET = 3 p.
BIS 3 VET = 2 p.
BIS 4 VET = 1 p.
Näyttelykohtaiset lisäpisteet
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä
Vuoden Voittaja -näyttelyt: 2 pistettä
Helsinki Winner-näyttely: 1 piste
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voittaja-,
Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja -näyttelyistä: 2 pistettä
Koiramäärästä ei saa lisäpisteitä Vuoden veteraani
-kilpailuun.

Vuoden agility-TT -säännöt
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista otetaan huomioon 10 parasta tulosta.
Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen perusteella
alla kuvatun mukaisesti. Säkäluokka ei vaikuta pisteytykseen. Kaikki koirat sijoitetaan, mutta vain voittaja
palkitaan TT ry:n vuosikokouksessa.
Ilmoittautumisessa oltava:
- koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
- omistajan nimi ja osoite
- agility-kilpailujen aika, paikka ja tuomari
- koiran kilpailuluokka ja tulos
- valmiiksi lasketut pisteet
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen(a)gmail.com tai
Elisantie 23, 02970 Espoo
PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.

1-lk
< 0,00 virh 8
0,01-5,00 4
5,01-15,00 3
15,01-25,00 2

2-lk
16
8
6
4

3-lk
24
12
9
6
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Vuoden 2018 - kilpailujen säännöt
Vuoden TT -säännöt
Vuoden Tiibetinterrieri -kilpailuun voivat osallistua
PU/PN-luokissa sijoittuneet , Suomessa syntyneet
ja/tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden näyttelyistä otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3)
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyttelyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden
tulokset hyväksytään.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi
-koiran täydellinen nimi
-koiran isä ja emä
- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä sekä näyttelyyn osallistuneiden koirien määrä (ei pennut )
- valmiiksi lasketut pisteet
Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Tiibetinterrieri -kilpailun kolme eniten pisteitä saanutta
sekä Vuoden Veteraani -kilpailun voittanut koira.
Pistelasku
PARAS UROS- ja PARAS NARTTU -luokissa sijoittuneet
1. sija = 4 pistettä
2. sija = 3 p.
3. sija = 2 p.
4. sija = 1 p.
ROP saa 6 ja VSP saa 4 lisäpistettä.
Lisäpisteet osallistuneiden koirien mukaan (ei pennut)
15-19 = 1 piste
20-24 = 2 p.
25-29 = 3 p.
30-34 = 4 p.
35-39 = 5 p.
40-44 = 6 p.
45-50 = 7 p.

Vuoden kasvattaja
-säännöt
Vuoden kasvattaja -kilpailussa kasvattaja ansaitsee
pisteitä kasvattiensa kilpa-ansioilla ja terveystutkimuksilla. Kilpailuun voi osallistua vähintään kahden
tiibetinterrieripentueen kasvattaja. Osallistuminen
on vapaaehtoista. Kasvattajan tulee itse ilmoittautua
kilpailuun.
Kasvattaja tai kennelnimi saa pisteitä kaikista kasvateistaan, jotka kalenterivuoden aikana ovat saaneet
vaadittavan tuloksen näyttelyissä, osallistuneet virallisiin kilpailuihin tai tiettyihin terveystutkimuksiin.
Pisteissä huomioidaan myös TTry:n jalostustarkastukset ja kasvattajaluokkien menestys näyttelyssä.
Yhdelle koiralle ilmoitetaan kustakin kohdasta enintään viisi tulosta (5tulosta/kohta/koira). Myös kasvattajaluokalle huomioidaan enintään viisi tulosta.
Tuloksiin kelpuutetaan Suomessa saadut näyttely-,
kilpailu- tai terveystutkimustulokset yhden kalenterivuoden ajalta. Tuloksiin ei huomioida ulkomaisia
tuloksia.
PISTEET KERTYVÄT SEURAAVASTI:

Lisäpisteet sijoituksista:
Sija
1-5 osall. 6-10 osall.
1.
2
3
2.-3.
1
2
4.-5.
0
1
6.-7.
0
0

edellisiä alemmat tulokset (osallistuminen) = 1 piste
Kasvattajaluokat (enintään 5 tulosta/kasvattaja)

VALIONARVOT
C.I.B = 5p
FI MVA 5p
FI TVA = 5p
FI AVA = 5p

BIS-1 = 4 p., BIS-2 = 3 p.,
BIS-3 = 2 p., BIS-4 = 1 p.
Näyttelykohtaiset lisäpisteet
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä
Vuoden Voittaja -näyttely: 2 piste
Helsinki Winner -näyttely: 1 piste
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voittaja-,
Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja -näyttelyistä: 2 pistettä

PISTEIDEN LASKU:
Osallistuminen kilpailuun: 1 piste/kisa, jos tuomaripisteet alle 100

ROP = 3 pistettä
VSP = 3 pistettä
ROP-veteraani = 1piste
VSP-veteraani = 1piste
SA= 2 pistettä

Kaikkien rotujen näyttelyiden RYHMÄ- ja BEST IN
SHOW -kehät
RYP-1 / BIS-1 = 4 p.
RYP-2 / BIS-2 = 3 p.
RYP-3 / BIS-3 = 2 p.
RYP-4 / BIS-4 = 1 p.

Niissä erikoisnäyttelyissä, joissa ei käydä erikseen
RYP-kisaa, ei jaeta erikseen RYP-pisteitä. Tällöin
BIS-pisteet määräytyvät seuraavasti, riippumatta
arvosteltavien rotujen määrästä:

Ilmoittautumisessa oltava:
- koiran täydellinen nimi, titteli, kasvattaja, omistajan
nimi ja osoite
- kilpailujen aika, paikka ja ylituomari
- koiran kilpailuluokka ja tulos
- valmiiksi lasketut pisteet
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

Tulosten perusteella:
Tulos		
160-200 p		
140-159.9p
100-139,9p

Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/
tulos. Eli ROP- kasvattaja ei saa saa lisäksi KP –pistettä.
ROP- kasvattaja = 3 pistettä
Kasvattaja KP = 1 piste

Esim: Kahden ryhmän ryhmänäyttelyssä
BIS-1 = 2 p. ja BIS-2 = 1 p.

Molemmat koiratanssilajit (HTM ja FS) ovat tasavertaisesti samassa kilpailussa. Kilpailuun voivat
osallistua Suomessa syntyneet ja/tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit. Kalenterivuoden aikana
Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista otetaan huomioon 5 parasta tulosta. Pisteitä voi
saada tuloksen ja sijoituksen perusteella alla kuvatun
mukaisesti. Kaikki koirat sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan TT ry:n vuosikokouksessa.

NÄYTTELYTULOKSET
(enintään 5 tulosta/koira)
Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/
tulos. Eli ROP- ja VSP-koirat eivät saa lisäksi SA-pistettä.
Sen sijaan ROP- ja VSP-veteraanit saavat lisäksi myös
SA-pisteet, mikäli ovat ko. näyttelyssä SA:lla palkittuja.

Yli viidenkymmenen koiran koiramääristä ei kerry
enää lisäpisteitä, maksimissaan koiramääräpisteet
voivat siis olla 7 p.

Ryhmänäyttelyistä (ryhmänäyttely = vähintään 2
FCI:n roturyhmää) RYP-pisteet jaetaan kuten edellä,
mutta BIS-kehän pisteet määräytyvät arvosteltujen
ryhmien lukumäärän mukaan.

Vuoden koiratanssi TT
-säännöt

JALOSTUSTARKASTUS
Osallistuminen = 2 pistettä (vain näyttelyttämätön
koira)
MUUT VIRALLISET KILPAILUT (enintään 5 tulosta/
koira/laji)
Toko, agility, koiratanssi, luonnetesti, MH luonnekuvaus yms muut viralliset kokeet ja kilpailut
tulos = 3 pistettä
osallistuminen ilman tulosta = 1 piste
TERVEYSTULOKSET (enintään 5 tulosta/koira)
Lonkkakuvaus
A-B tuloksesta = 4 pistettä
huonompi tulos = 1 piste
Kyynärkuvaus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste
Polvitutkimus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste
Silmätarkastus (tuloksesta riippumatta) = 2p
muut viralliset terveystarkastukset (tuloksesta huolimatta) = 1 piste

Alo
4
3
2

Avo
8
6
4

Voi
12
9
6

11+ osall.
4
3
2
1

Muut lisäpisteet:
Kunniamaininnat: Alo 3p, Avo 5p
Serti: Voi 10 p
Valionarvo 40 p
Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10 p
Osallistuminen SM-kisoihin 20p
Osallistuminen PM/EM-kisoihin 30p
Osallistuminen MM-kisoihin 40p
Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija
20 p.
2.sija
17 p.
3.sija
15 p.
4.sija
13 p.
5.sija
11 p.
6.sija
9 p.
7.sija
7 p.
8.sija
5 p.
9.sija
3 p.
10.sija
1p.
Arvokisajoukkueeseen
osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija
10 p.
2.sija
8 p.
3.sija
6 p.
4.sija
4 p.
5.sija
2 p.

Lähetä pisteesi ja ilmoittaumiset näistä
kilpailuista 31.12.2018 mennessä
• Vuoden TT
• Vuoden TT -veteraani
• Vuoden kasvattaja
Petra Sankelo
toimitus@tiibetinterrierit.com
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Vuoden TOKO-TT
-säännöt

Vuoden RALLY-TOKOTT -säännöt

Vuoden veteraani
-säännöt

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä
virallisista kilpailuista otetaan huomioon viisi parasta
tulosta. Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen
perusteella oheisen taulukon mukaisesti. Kaikki koirat
sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan.

Erillinen kilpailu veteraaniluokissa kilpaileville koirille. Tähän kilpailuun lasketaan mukaan ainoastaan
veteraaniluokissa kerätyt pisteet. Vuoden Veteraani
-kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/
tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.

Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista otetaan huomioon viisi parasta
tulosta. Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen perusteella oheisen taulukon mukaisesti. Kaikki koirat
sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi :
- koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
- koiran omistajan nimi ja osoite
- tottelevaisuuskilpailujen aika, paikka ja tuomari
- koiran kilpailuluokka ja tulokset
- valmiiksi lasketut pisteet
lmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi :
• koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
• koiran omistajan nimi ja osoite
• kilpailujen aika, paikka ja tuomari
• koiran kilpailuluokka ja tulokset
• valmiiksi lasketut pisteet
llmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

Kalenterivuoden tuloksista otetaan huomioon viisi
(5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3)
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyttelyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden
tulokset hyväksytään.
ILMOITTAUTUMISESTA TULEE KÄYDÄ ILMI
- koiran täydellinen nimi
- koiran isä ja emä
- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä
- valmiiksi lasketut pisteet
Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Veteraani -kilpailun voittanut koira.

PISTEIDEN LASKU:
Osallistuminen kilpailuun: 1 piste / kisa, jos pisteet ei
riitä tulokseen

PISTEIDEN LASKU:
Osallistuminen kilpailuun: 1 piste / kisa, jos pisteet ei
riitä tulokseen

Tulosten perusteella:
ALO
1-tulos
4
2-tulos
3
3-tulos
2

Tulosten perusteella:
Hyväksytyn tuloksen pisteet kerrotaan luokkakohtaisella kertoimella
ALO luokka 0,1
AVO luokka 0,2
VOI luokka 0,3
MES luokka 0,4

PISTELASKU
Veteraaniluokissa sijoittuneet, erinomaisella palkitut:
1. sija = 4 p.
2. sija = 3 p.
3. sija = 2 p.
4. sija = 1 p.
Rop-veteraani saa 6 lisäpistettä ja VSP-veteraani 4
lisäpistettä.

Lisäpisteet sijoituksista:
Sija
1-5 os.
6-10
1.
2
3
2.-3.
1
2
4.-5.
0
1
6.-7.
0
0
8.-9.
0
0

Best in show -kehistä saa lisäpisteitä seuraavasti:
BIS 1 VET = 4 p.
BIS 2 VET = 3 p.
BIS 3 VET = 2 p.
BIS 4 VET = 1 p.

AVO
8
6
4

Lisäpisteet sijoituksista:
1-5 osallistujaa
1.		
2
2.-3.		
1
4.-5.		
0
6.-7.		
0

VOI
12
9
6

EVL
24
12
8

6-10
3
2
1
0

11+
4
3
2
1

Muut lisäpisteet:
TK1: 10 p.
TK2: 15 p.
TK3: 20 p.
TK4: 30 p.
FI-TVA: 40 p.
Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10p.
Osallistuminen SM-kisoihin: 20 p.
Osallistuminen PM/EM-kisoihin: 30 p.
Osallistuminen MM-kisoihin: 40 p.
Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija
20 p.
2.sija
17 p.
3.sija
15 p.
4.sija
13 p.
5.sija
11 p.
6.sija
9 p.
7.sija
7 p.
8.sija
5 p.
9.sija
3 p.
10.sija
1p.
Arvokisajoukkueeseen osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija
10 p.
2.sija
8 p.
3.sija
6 p.
4.sija
4 p.
5.sija
2 p.

11-15
4
3
2
1
0

Muut lisäpisteet:
Tuomarin palkinto: 5 p.
RTK4: 30 p.
RTVA: 40 p.
Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10 p.
Osallistuminen SM-kisoihin: 20 p.
Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija
20 p.
2.sija
17 p.
3.sija
15 p.
4.sija
13 p.
5.sija
11 p.
6.sija
9 p.
7.sija
7 p.
8.sija
5 p.
9.sija
3 p.
10.sija
1p.
Arvokisajoukkueeseen osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija
10 p.
2.sija
8 p.
3.sija
6 p.
4.sija
4 p.
5.sija
2 p.

Muut lisäpisteet:
SERT 1-luokassa: 		
10 p.
1-10 os. 11-20 21-30 31-40 41-50 51+ SERT 2-luokassa: 		
15 p.
2
3
4
5
6
7 SERT 3-luokassa: 		
20 p.
1
2
3
4
5
6 FI-AVA: 			
40 p.
40 p.
0
1
2
3
4
5 FI AVA-H: 			
0
0
1
2
3
4
0
0
0
1
2
3 Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin:10 p.
0
0
0
0
1
2 Osallistuminen SM-kisoihin (yksilö): 20 p.
0
0
0
0
0
1 Osallistuminen PM/EM-kisoihin: 30 p.

Lisäpisteet sijoituksista:
1.
2.-4.
5.-7.
8.-10.
11.-13.
14.-16.
17.-19.

Sijoittuminen arvokisoissa
katso vuoden TOKO-TT -säännöt.

Osallistuminen maajoukkuekarsintoihin: 20 p.
Osallistuminen MM-ksoihin: 40 p.

yli 16
5
4
3
2
1

Näyttelykohtaiset lisäpisteet
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä
Vuoden Voittaja -näyttelyt: 2 pistettä
Helsinki Winner-näyttely: 1 piste
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voittaja-,
Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja -näyttelyistä: 2 pistettä
Koiramäärästä ei saa lisäpisteitä Vuoden veteraani
-kilpailuun.

Vuoden agility-TT -säännöt
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista otetaan huomioon 10 parasta tulosta.
Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen perusteella
alla kuvatun mukaisesti. Säkäluokka ei vaikuta pisteytykseen. Kaikki koirat sijoitetaan, mutta vain voittaja
palkitaan TT ry:n vuosikokouksessa.
Ilmoittautumisessa oltava:
- koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
- omistajan nimi ja osoite
- agility-kilpailujen aika, paikka ja tuomari
- koiran kilpailuluokka ja tulos
- valmiiksi lasketut pisteet
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle
sähköisesti tai postitse elisanevalainen(a)gmail.com tai
Elisantie 23, 02970 Espoo
PISTEIDEN LASKU:
Osallistuminen kilpailuun: 1 piste / startti, jos tulos
on > 25,01 tai HYL
Tulosten perusteella:
1-lk
< 0,00 virh 8
0,01-5,00 4
5,01-15,00 3
15,01-25,00 2

2-lk
16
8
6
4

3-lk
24
12
9
6
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Pieni tiibettiläinen sanasto
niille, jotka ihmettelevät omien koiriensa sukutauluissa
esiintyviä tiibettiläisiä nimiä.
Tiibetin kieli on rakenteeltaan tavattoman erilainen kuin
meille tutut länsimaiset kielet. Kielen pohjana ovat tavut,
jotka voivat merkitä eri asiaa sijainnista riippuen, joten
tämä sanasto ei pyri olemaan mikään ainoa totuus.

Teksti: Tiibetinterrieri -lehti vuodelta 1998

A Ma tai Ma
Pa Ba tai Pa
Bu		
Bu Mo		
Ma Mo 		
Ne Ne Mo
Jo Wo		
Mi Mo		

äiti
isä
poika
tytär
isoäiti
täti
vanhempi veli
nainen

Ba So		

norsunluu

Cog Cog		
Chen Po		

heinäsirkka
iso

Dakini		
Dan Po		
Dan Da Li		
Da Wa		
Deva		
Dharma		
Drilbu		
Dorje		
Dron		

ilmatar, pilvikeiju
ensimmäinen
siivilä, seula
kuukausi
valo-olento, enkeli
opetus, mielen kohde
käsikello
salamavaltikka
hammas

Gang		
Grags Pa		

täysi
kuuluisuus

Heruka		

Ni La
Norbu
Nyima

sininen, indigo
jalokivi
aurinko, päivä

Ka
luku yksi
Kha
luku kaksi
Ka Li
tiibettiläiset aakkoset
Ka Ra
sokeri
Kanda
makeinen
Kang Ba talo
Ka Ma Ru alabasteri
Karma
teko, toiminta, tähti
Karuna myötätunto
Kha Ba lumi
Kyi Mo narttu

Padma

punalootus

Sam Ba
Senge
Sengemo
Ser
Spu

silta
leijona
naarasleijona
kulta
sulka, höyhen

Ma Ni
Ma Ha
Margad
Me Ba
Me Tog
Mi Ma
Mimayin

jalokivi
suuri
jalokivi
suuri tuli
kukka
kyynel
henki

Wa

kettu

Yak Po
Yangla
Yanpa

hyvä
kynttilä
vapaa

Zig

leopardi

Nanba
Nanpa

lahja
paha

Jo Mo

verenlatkija

maitotyttö

Tsa Bo
lapsenlapsi
Tso
järvi
Tsang Po joki
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Blackwhitetibetans Afrodite of La-Fon ”Freya”

HYVÄÄ JOULUA
JA
MENESTYSTÄ
UUDELLE VUODELLE
2019
La-Fon poppoolle sekä
kaikille Tibbe-ystäville !
Toivoo: Sirpa ja Sari Heinonen

䰀椀渀搀愀 䠀⸀
42
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愀
樀
愀
甀
氀
甀
℀
漀
愀
樀
琀
琀
愀
漀
愀
甀
欀
瘀
猀
䠀愀甀 琀愀 甀甀琀琀愀
氀椀 漀椀猀
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amox
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Tiibetinterrierit

Tibetan Terriers

Tuula Plathan, Helsinki puh/tel +358 50 3089219
tuula.plathan@gmail.com https://karamainblog.wordpress.com

40 vuotta tiibetinterrierien kasvatusta

Tuloksena 117 Karamain tiibetinterrierivaliota ja
lukuisia ROP, RYP ja BIS-voittajia sekä Vuoden
Tiibetinterriereitä kotimaassa ja ympäri maailmaa.

Tiibetinterrierit ry:n Open Show 2018. Tuomari Tanja Hakamo
PN-3 Karamain Yarmilara,10 kk. & ROP ja BIS Ch. Karamain Talisman Tashi
Lämpimät terveiset kaikille Karamain tibbeille omistajineen. Onnittelut
näyttelyissä, agilityssä, rallytokossa ja paimennuksessa menestyneille.
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta.
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Koiravuotta 2019
Tuula ja Pekka
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Kiranas M-juniorit aloittivat tyylillä vuoden 2018 kehissä:

Kiranas Memnon
“Kunkku”
Euroopan Juniorivoittaja 2018 (ROP-jun)
Puolan Juniorimuotovalio
Latvian Juniorimuotovalio
Riikan Juniorivoittaja 2018
ROP & SERT Suomesta
om. Anna-Kaisa Eronen
Kuva: Satu Havukainen

Kiranas Margosa
“Muumi”
Baltian Juniorivoittaja 2018
Eestin Juniorimuotovalio
RYP-4 Haapsalu KR
om. Kiranas & Janniliisa Tolsa

Kuva: Sara Ehari

Tunnelmallista Joulunaikaa &
Menestystä Vuodelle 2019!
kennel Kiranas, Satu Maunu, Oilinkuja 6 20400 Turku
satu.maunu@gmail.com | +358 50 369 6328
www.kiranas.com | https://www.facebook.com/kennelkiranas/
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Kennel AJANNAN
**********************************************************************
MAHTAVA VUOSI 2018 TAKANA PÄIN JA
HALUAMME KIITTÄÄ KAIKKIA
MUKANA OLLEITA HIENOSTA VUODESTA!!
***********************************************************************
Vuoden aikana tapahtui taas paljon, saimme laumaamme myös
uuden vahvistuksen Slovakiasta!
BALT SK EE LV LT JMVA PAIM-T
CHI-PHI Tingri

Vuodelle 2019 meillä on mielenkiintoisia pentusuunnitelmia,
lisätietoja tulossa kotisivuille kevään aikana ja uteliaimmat
voi jo laittaa vaikka sähköpostia!
Kennel Ajannan – Anna Väänänen, Kirkkonummi
http://ajannan.kotisivukone.com
kennel.ajannan@gmail.com

A

Nuoret näyttelymenestyjämme:
BALT EE LV LT
JMVA PAIM-T
Ajannan Ellen ”Essi”

Ajannan Emmet ”Eetu”
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Paim-T
Ajannan Dalea ”Halla”

Kennel Ajannan ROP-Kasvattaja
Riihimäki NORD näyttelyssä 25.8.2018

FI LV LT MVA Ajannan Ai Dan ”Femma”
Ajannan Emmet ”Eetu”
Paim-T Ajannan Carusel ”Lulu”
CIB FI SE EE LV LT BY BALT MVA BYV-15 PAIM-T RTK2 Ajannan Aa Lia ”Aada”

**************** *
Vuoden aikana saimme hienoja tuloksia myös paimmennuksessa,
agilityssä ja rally-tokossa!
Nyt toivotamme kaikille HYVÄÄ JOULUA ja
MENESTYSTÄ UUDELLE VUODELLE!
Kennel AJANNAN
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VETERAANISYNT TÄRIT

10 VUOTTA
Gemma –
C.I.B FI SE DK EE MVA

BARNSTORM DZINE BEST OF BOTH
WORLDS FOR FALAMANDUS
synt. 28.6.2008
isä: US CH Barnstorm’s In The Black PFT
emä: US CH Falamandus Kool Mama
kasvattaja: Lynn Meyer, Michael Allway
omistaja: Tarja Lehtikangas & Tanja Hakamo

10 VUOTTA
Tyrni –
C.I.B. FI SE DK EE MVA JV09 V09 PMV09 PMJV09

FALAMANDUS NOT FOR SALE

synt. 24.8.2008
isä: C.I.B. FI SE DK GB EE NO MVA V08 WA07
MV08 Araki Fantastic Freddy of Capeldewi
emä: C.I.B. FI SE GR DK NO LV MVA PMV06
Falamandus Gyalo Gagnante
kasvattaja & omistaja: Tanja Hakamo
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KASVATTAJAHAKEMISTO

AININMUMMUN

FABULOUS TEDDY’S

KIDHILL’S

PET PURSUIT

AJANNAN

FALAMANDUS

KIRANAS

PINDAROS

AMOX

GYALWANS

Leena Mäki-Petäys
Kylmäläntie 328
02540 Kylmälä
040 7026451
kotitila.affa@gmail.com

Anna Väänänen
Kabanovintie 18 F 18
02480 Kirkkonummi
041 741 3667
anna@trim-it.fi
ajannan.kotisivukone.com/

Jaana Myötyri-Ulmanen
Riiheläntie 217
04740 Sälinkää
040 5913050
amoxkennel@gmail.com
amox.webs.com

BANTAM SHEPHERD’S

Johanna Jussila
Klumpvägen 96 66520 Veikkaala
050 366 2230
jojussila@gmail.com
www.bantamshepherds.com

BLACKWHITETIBETANS

Anu Tapio
Lautiosaari
0400 844189
tapio956@gmail.com
tibetans.simplesite.com

BRILAND`S

Kristiina Kraemer
Nousiainen
044 5897575
brilands@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.net/
ckraemer/

CAGS-PA

Marjo Leino
Unikkokuja 3 B 11 20320 Turku
040 548 4834
cagspa@hotmail.com
www.cagspa.com

CHAMBANYA

Janette Fröberg
Kauniskankareentie 45 23200 Vinkkilä
045 311 6343
janette.froberg@gmail.com
www.chambanya.com

Tarja Salo
Ketunpolku 8, 04600 Mäntsälä
040 512 9441
tarja.salo@pp1.inet.fi
fabulousteddys.nettisivu.org/

Tanja Hakamo
Vanha Hämeentie 17, 04300 Tuusula
09 275 5349,
0400 945 642
tanja.hakamo@gmail.com
www.falamandus.com

Salla Wallenius
Retkeilijäntie 2 A 7, 70200 Kuopio
050 5311512
swallenius@hotmail.com
www.gyalwans.net

HULANAPON

Katja Koutonen
Yrittäjäntie 9.b.9, 94450 Keminmaa
040-7300599
koutoska@gmail.com
www.hulanapon.com

HYVÄNTÄHEN

Pauliina Kärkkäinen
Kalliokoskentie 65
92350 Revonlahti
0400779751
pauliinakarkkainen@gmail.com

HÖMPÖTIN

Marjukka Marttila
Kokonkyläntie 754, 61820 KAINASTO
040 138 2838
marjukka.marttila@gmail.com
www.hompotin.com

KARAMAIN

Tuula Plathan & Marianna Plathan
Mestarintie 6 A , 00640 Helsinki
050 3089219 tai 09 8727659
tuula.plathan@gmail.com
karamainblog.wordpress.com

KAUT-ZUN

Kirsi Logje
Leviraitti V, 99130 Sirkka
0400 703 558 		
kirsi.logje@gmail.com

Maritta Leskinen
Karsobackantie 14 67600 Kokkola
050 521 5071
kidhills@gmail.com
pp.kpnet.fi/kidhills/

Satu Maunu
Kustaantie 3 32200 Loimaa
050 369 6328
satu.maunu@suomi24.fi
www.kiranas.com

LA-FON

Sirpa Heinonen
Karttutie 5 17200 Vääksy
044 564 9707
sirpa.la.fon@gmail.com
www.la-fon.net
Sari Heinonen
Riihipolku 4
15540 Villähde
045-652 6311

NATASHAN

Sari ja Jukka Kuikka
Salmintie 9
71800 Siilinjärvi
040-7663322
sari.kuikka@natashan.com
www.natashan.com

NYYPPIKSEN

Elisa ja Jarno Nevalainen
Elisantie 23, 02970 Espoo
041 4392449
nyyppiksen@meininki.net
www.saunalahti.fi/janeva/

ONNENTUOJAN

Jenna Leino
Ilveskuja 4
21220 Raisio
0500 525 723
onnentuojan@gmail.com
www.onnentuojan.com

PAM-ZAMIRIN

Pirjo ja Aarre Mäki
Siltalantie 3
47760 Huhdasjärvi
pirjomaki@hotmail.com
kotisivu: mandyandsandy.nettisivu.org/

Jenna Timonen
Helsinki
(045) 1188544
info@petpursuit.net
www.petpursuit.net

Petra Sankelo
Sörkäntie 9, 05200 Rajamäki
050 356 2261
petra.sankelo@gmail.com
www.pindaros.net

QITSUKAN

Katri Kantola
Toivonrinne 2
01680 Vantaa
0415492373
kati.kantola@gmail.com

SADI-YA’S

Pirjo Carlson &
Minna Granskog
Etelätie 11, 02710 Espoo
040 824 9722,
040 580 2006
sadiyas@kolumbus.fi
www.sadiyas.com

SHABASH

Kati Nortaja
Kangaskatu 14 B, 15850 Lahti
03 730 2985, 0400 352 483
kati.nortaja@gmail.com
www.shabash.fi

TIBICINAN

Susanna Rusanen
Purnunniementie 330, 87500 Kajaani
040 867 6087
susanna.rusanen@elisanet.fi
www.tibicinan.com

ZAZARAN

Riitta Kokkonen-Mäkipää
Haikarintie 78, 21120 Raisio
P: 02 438 0547, 040 545 3557
kokkonenriitta@netti.fi
kotisivu.dnainternet.net/zazaran
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JÄSENMAKSUT 2018
eräpäivä 31.3.2018
Maksa jäsenmaksusi yhdistyksen tilille:
Nordea Pankki Suomi Oyj
FI35 2166 1800 0048 91

Hallitus - Committee
PUHEENJOHTAJA - Chairman
Sari Kupiainen
Sorvikuja 1b, 01650 Vantaa
p: 040 148 7780
puheenjohtaja@tiibetinterrierit.com
VARAPUHEENJOHTAJA Vice chairman
Elisa Nevalainen p: 041 439 2449
elisa.nevalainen@gmail.com
SIHTEERI Secretary
Heidi Kärkkäinen,
Vanhanlinnankuja 1 D 68, 00900 Helsinki
p: 040 671 2345
sihteeri@tiibetinterrierit.com
JÄSENSIHTEERI Membership secretary
Heidi Saari
jasensihteeri@tiibetinterrierit.com
TALOUDENHOITAJA Treasurer
(hallituksen ulkopuolinen)
Tuula Savinainen p: 050-321 2951
taloudenhoitaja@tiibetinterrierit.com
JÄSENET Members
Niko Karhu
Riitta RInne
Petra Sankelo

Käytä maksaessasi ehdottomasti
viitenumeroa
Viitenumero on jäsennumerosi lehden
nimilapussa.
Jollet löydä jäsennumeroasi, niin kysy se
jäsensihteeriltä mielellään sähköpostitse
jasensihteeri@tiibetinterrierit.com
varsinainen jäsen ............... 28 €
perhejäsen........................... 10 €
kasvattajan ilmoittama ..... 10 €
members abroad ................ 33 €
Liity jäseneksi netissä!
www.tiibetinterrierit.weebly.com/jaum Liity
jäseneksi netissä!

TIIBETINTERRIERIT RY
kotisivut
www.tiibetinterrierit.com
Facebookissa
www.facebook.com/
TiibetinterrieritRy

Jalostustoimikunta Breeder’s Committee

JALOSTUSNEUVOJA
Elisa Nevalainen
Elisantie 23, 02970 Espoo
p: 041 439 2449
jalostustoimikunta@tiibetinterrierit.com
JALOSTUSTOIMIKUNNAN JÄSENET:
Johanna Jussila
Riitta Kokkonen-Mäkipää
Jenna Leino
Jaana Myötyri-Ulmanen
Salla Wallenius
Anna Väänänen - sihteeri
PENTUVÄLITYS
Lea Kärkkäinen
Kiertomäentie 7, 01260 Vantaa
p: 040 867 8092
pentuvalitys@tiibetinterrierit.com
Nettisivujen päivitys
Niko Karhu
Viimeisimmät astutukset ja
pentueet yhdistyksen kotisivuilla
www.tiibetinterrierit.com
-> pentuvälitys

MAKSUTTOMAT ILMOITUKSET
VAKIOPALSTOILLA JÄSENILLE:
- veteraanisyntymäpäivät, joka on maksuton yli 10-vuotiaille tai vanhemmille yhdistyksen jäsenten omistamille
koirille.
- In Memoriam-palsta. HUOM! Sivun ilmoitus maksaa
15 €.
- Uusia valioita-palsta (lehdissä 1- 2/18), jolla saavat
esiintyä vain Suomessa kasvatetut tai asuvat tiibetinterrierit. Ulkomaisten jäsenten FI MVA-arvon saavuttaneet
koirat ovat oikeutettuja valiopalstalle. Kukin valioksi
tullut pääsee palstalle vain kerran vuodessa.
- Kasvattajahakemisto, joka voi sisältää kennelnimen,
kasvattajan nimen ja osoitteen, sähköpostiosoitteen
sekä kotisivuosoitteen.
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PALAUTUSOSOITE:
Heidi Saari

Lenkkitie 24 B
05200 RAJAMÄKI

RAVITSEMUKSELLISIA
INNOVAATIOITA LEMMIKKISI
YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN
Tarkimman mahdollisen ravitsemuksen tarjoaminen jokaiselle kissalle ja
koiralle on toimintamme kulmakivi.
Kartutamme jatkuvasti tutkimustietoa
ja osaamistamme kissojen ja koirien
ravitsemuksesta uusien innovaatioiden
kehittämiseksi. Yhdessä edistämme
lemmikkien hyvinvointia ja oikeanlaista
ravitsemusta.

royalcanin.fi

© ROYAL CANIN ® SAS 2017. All Rights Reserved.

royalcanin.fi

