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TOIMITUKSEN MIETTEITÄ

Seuraa meitä somessa

Tervehdys tibbeihmiset,
niin vuosi taas on kulunut ja seuraava kolkuttelee jo ovella.
Vuodet seuraa toisiaan niin tiiviisti, että ei meinaa pysyä
perässä. Minulle tulee kymmenen vuotta täyteen lehden
tekemisessä ja tuntuu, että vastahan minä aloitin. Puurtaminen on välillä - ja aina deadlinen aikaan - tuntunut raskaalta,
kun pää on tyhjä ajatuksista: mistä seuraava lehti koostuu,
mistä artikkelit, mitä lukijat haluavat lukea? Ehkä nämä kysymykset tulevat vaivaamaan tulevanakin vuonna, jollet juuri
sinä-niin hyvä lukija sinä - halua ottaa lehteä vastuullesi. Tai
tuoda omia ajatuksiasi julki, mitä rotujärjestölehdessä tulisi olla. Itse haluaisin kuulla
enemmän rivijäsenen mietteitä. Tehtäisiinkö semmoisesta totta?
Karkauspäivä on tulossa helmikuussa ja silloinhan meillä on myös vuosikokous. Koska
tuolle nimenomaiselle ylimääräiselle vuodenpäivälle kenelläkään ei voi olla muita suunnitelmia, niin tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen asioihin! Lisähoukutuksena on vielä
Katriina Tiiran luento koiran luonteesta. Aihe on tullut jäsenistöltä ja hallitus toteutti
tämän mielihyvin.
Nyt ei muuta kuin rauhallista joulunaikaa ja toimeliasta vuotta kakskytkakskyt!

Sari

Tiibetinterrierit ry:n
virallinen
Facebooksivu 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!

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
sisällöstä eikä niissä esiintyvistä asiavirheistä.

PUHEENJOHTAJALTA
Kulunut vuosi on ollut aktiivinen harrastusvuosi yhdistyksessämme. On järjestetty turkinhoito-opastusta, kesäpäiviä, paimennusta ja syksyinen Tibbepäivä, jossa tällä kertaa
luennoi Lena Danker-Höglund. Ajatusta heräteltiin keväällä
myös nuorisotoiminnasta, mutta se ei ihan vielä päässyt ihan
käyntiin asti. Uutta on ollut myös Tibbe-tietokanta, joka on
työllistänyt pientä porukkaa melko lailla. Laakereilla ei olla siis
lepäilty.

				
Sari

Ensi kevään ns. Tibbepäivä järjestetään vuosikokouksen yhteydessä Helsingissä, jäsenistön
toiveesta luennoitsijaksi valikoitui Katriina Tiira. Tästä lisää toisaalla lehdessä, mutta tulkaa
ihmeessä mukaan! Ensin on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin vuosikokouksessa,
ja sen jälkeen luvassa on tämä mielenkiintoinen luento. Tibbepäivät ovat olleen erinomaisen hieno foorumi rotumme harrastajille. Aikanaan Kasvattajapäivänä lanseerattu
ajatus muutettiin Tibbepäiväksi, sitä kun ei ole tarkoitettu pelkästään kasvattajille. Näinä
parina vuonna, kun se nyt on järjestetty, on siitä muodostunut todella lämminhenkinen
tapahtuma. Täällä harrastajat pääsevät tapaamaan toisiaan, keskustelut ovat olleet antoisia ja luennoitsijat tuoneet meille lisää tietoa ja taitoa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Nyt kiihkeä harrastusvuosi alkaa tulla päätökseensä ja on aika rauhoittua joulun odotukseen. Täällä se tarkoittaa myös uusien pentueiden odotusta. Edelleen, kahdenkymmenenviiden vuoden jälkeenkin, se on aina yhtä ihmeellinen ja jännittävä tapahtuma. Nyt on
selvästi pentubuumi kuumimmillaan ja uusia tibbejä on syntymässä siellä ja täällä. Uusia
pentuja ja uusia ihmisiä rotuumme, sitä siis lupaa alkava vuosi.
Lämminhenkistä joulua ja aktiivista ja yhteistyön täyttämää tulevaa vuotta toivottaen,

Petra
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Karvan alla
tibbe

Kuvat: Katja Rauhut ja Tiibetinterrierit ry rotumääritelmän tulkinta

Tiibetinterrieri - mistä se on tehty ja mitä pitää sisällään?
Karvojen kätköissä on vankka, keskikokoinen ja ääriviivoiltaan neliömäinen koira. Neliömäinen koira on korkeudeltaan
ja pituudeltaan sama. Mutta mistä tuo neliömäisyys mitataan
ja mitä muuta turkki kätkee, kun mietitään mittasuhteita?
Rotumääritelmän tulkinta antaa tähän vastauksia.
Useimmissa näyttelyarvosteluissa on maininta
koiran mittasuhteista. Koiran säkäkorkeuden ja
rungon pituuden suhde on sen mittasuhde. Se,
mikä kunkin rodun tyypillinen mittasuhde on,
määrittelee rotumääritelmä. Rotumääritelmä on
taas tehty koiran alkuperäisen käyttötarkoituksen
mukaan, joka myös nuo mittasuhteet määrittelee.
Esimerkiksi collie on paimenkoira, joka työskentelee alavilla mailla pitkiä aikoja sekä pitkiä matkoja. Sillä on oltava kestävä ravi ja niinpä sen mittasuhteet ovat korkeuttaan pidempi. Mittasuhteet
muodostavat suorakulmion.
Ulkomuodoltaan tiibetinterrieri on sopusuhtainen ja tasapainonen keskikokoinen koira,
säkäkorkeuden ollessa 36-41 cm. Runko on
neliömäinen, tiivis ja voimakas. Erikoisuutena ovat
takaraajat, joiden kintereet ovat hyvin alhaalle
sijoittuneet. Tämä ominaisuus yhdessä poikkeuk-

sellisen tasapainoaistin kanssa on mahdollistanut voimakkaasti kulmautuneet polvet sekä matala
taiturimaisen liikkumiskyvyn vaikeakulkuisessa kinner mahdollistivat silti vaakasuoran selän asenvuoristomaastossa. Tiibetinterrieri pystyy myös non. Tämä on tärkeä huomio.
kääntymään nopeammin kuin esimerkiksi
korkeuttaan pidempi, suorakaiteenmuotoinen
collie.
Tiibetinterrieri on ääriviivoiltaan neliömäinen.
Kriteerit neliömäisyyden mittaamiseksi:
1. Säkäkorkeus ja pituus lapakulman kärjestä hännäntyveen ovat samat.
2. Eturaajan pituus kyynärpäästä maahan on
sama kuin etäisyys kyynärpäästä sään päälle eli
säkäkorkeutta mitattaessa kyynärpää on mitan
puolivälissä.
3. Takaraajat ovat hieman pitemmät kuin eturaajat.
Vanhassa rotumääritelmässä huomioitiin, että takaraajat ovat hieman eturaajoja pidemmät ja että

””

YLEISVAIKUTELMA:
Vankka,
keskikokoinen,
pitkäkarvainen,
ääriviivoiltaan
neliömäinen.
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ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA
TÄRKEITÄ
MITTASUH
TEITA

:

Rungon pit
uus
olkaniveles
tä hännänty
veen
mitattuna o
n
yhtä suuri k
uin
säkäkorkeu
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Kuvissa 1. ja 2. on esitetty rotumääritelmän mukainen, neliömäinen koira.

Ääriviivoiltaan neliömäinen koira

Kuvissa 3 – 12 on esitetty jokin rotumääritelmän vastainen virhe.

Matalaraajainen koira			

Pitkänomainen tiibetinterrieri			

Edestä matala koira

Takaa matala ja laskeva selka			

Lyhytkaulainen tiibetinterrieri 			

Pitkäkaulainen tiibetinterrieri

Koiralla matala hännänkiinnitys		

Suorat takakulmat ja jyrkkälantio		

Suorat etukulmat
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JALOSTUSTOIMIKUNTA

Mitä on
ulkomuotokeskeinen
koiranjalostus?
Teksti: Minna Granskog, jalostusneuvoja

”Jokaisella rodulla on rotumääritelmä, joka kuvaa
rodun ihanneyksilöä. Rotumääritelmästä vastaa
kunkin rodun alkuperä- tai vastuumaa. Rodun
jalostuksen pohjana on sen rotumääritelmä.
Koiranäyttelyissä rodut arvostellaan FCI:n rotumääritelmien mukaan.” Näin alkaa Suomen
Kennelliiton kotisivujen osio: koirarodut ja rotumääritelmät. Se kertoo kaiken oleellisen, mistä
koiranjalostuksessa on kysymys. Meillä kasvattajilla on ohjenuora, jota seuraamalla pyrimme
luomaan ihanneyksilöt, jossa yhdistyvät niin
rodunomaisuus, terveys kuin hyvä luonne. Sanotaan, että tittelit eivät periydy, mutta kertoohan
se toki koirien laadusta: ne ovat oikeaa rotutyyppiä, käsiteltävissä olevia ja hyvähermoisia, jotka
kestävät stressitilanteen (tai handlerin välittämän
stressin) kehässä.
Terveys on kasvattajien prioriteetissä ihan samalla
viivalla; tänä päivänä lähes kaikki koirat ovat luustokuvattuja ja DNA-tutkittuja tai vanhempiensa
perusteella perimäterveitä. Rodussa esiintyy toki
sairauksia, joita seuraamme tiiviisti sekä jalostustoimikunnassa että kasvattajien kesken. Väitän,
että kukaan kasvattaja ei tietoisesti kasvata tai
käytä jalostukseen sairaita koiria.
Avoimuus on tässä rodussa aina ollut ykkösasia,
olimmehan alusta asti mukana, kun TIIS-lista
(Tibetan Terrier International Information System) päätettiin julkaista ensimmäisessä Tiibetinterrierien maailmankongressissa Tanskassa,
vuonna 1989. TIIS-listalla julkaistiin ensin PLL ja
PRA-sairaat koirat maailmanlaajuisesti, muutama
vuosi myöhemmin lisättiin myös sairaiden koirien
vanhemmat eli kantajat listalle. Lista jatkui aina
2010-luvulle asti, kunnes ruotsalainen rodunpioneeri Margareta Sundqvist poistui keskuudestamme.
Kokonaisuus on koiranjalostuksen kulmakivi.
Tämän allekirjoittaa varmasti kaikki kasvattajat,
joilla on näkemystä ja kokemusta rodusta ja onpa
useimmat meistä Vuolasvirta-palkinnolla palkittuja ansioituneesta ja pitkäkestoisesta kasvatustyöstä.

Vuosittaisia jalostustarkastuksia ei
tänä vuonna pidetty, mutta ensi
vuodelle ne ovat taas suunnitelmissa. Jalostustarkastuksessa
arvioidaan koiran rakenteen ja
ulkomuodon yksityiskohdat
verraten rotumääritelmään. Jalostustarkastus ei ole kilpailu, eikä
koiria sijoiteta paremmuusjärjestykseen, vaan koirat saavat yksityiskohtaisen arvostelun olemuksestaan.

””

Jalostustarkastuksessa
arvioidaan koiran
rakenteen ja ulkomuodon
yksityiskohdat verraten
rotumääritelmään.
Jalostustarkastus ei
ole kilpailu, eikä koiria
sijoiteta paremmuusjärjestykseen, vaan koirat
saavat yksityiskohtaisen
arvostelun olemuksestaan.

Tarkoituksena on myös valokuvata
koirat TT Databaseen, jossa myös
jalostustarkastuslausunto julkaistaan. Jalostustarkastuksen tarkoituksena on löytää jalostukseen kelpaavat ja suositeltavat yksilöt, niistä
koirista, jotka eivät ole käyneet
virallisessa näyttelyssä esim. turkin trimmauksen takia. Erityisesti kaivataan potenttiaalisia
poikamiehiä tai ihan koiria, joita ei ole tarkoitustakaan käyttää jalostukseen, mutta ne kertovat
DNA-testien tarkoituksena on löytää terveet, kanvanhempiensa jalostusarvosta rodulle.
tajat ja sairaat, joista terveitä ja kantajia voidaan
TT Database on netissä, osoitteessa ttdatabase. käyttää jalostukseen, kun toinen siitospareista
com, ja edelleen kaivataan VALOKUVIA kaikista on TERVE, kahta kantajaa ei tule koskaan yhdistibbeistä. Kuvia saa olla max. 5 kpl ja kaikista tib- tää, koska ne saavat/voivat saada myös sairaita
beistä kuvat ovat tervetulleita! Kuvan/kuvat voi jälkeläisiä!
lähettää osoitteeseen tibbe@ttdatabase.com. Nyt
kannattaa kaivella kotiarkistoja ja lähettää kuva(t) Seuraava jalostustoimikunnan kokouspäivä on
tiistaina 13.1.2020, jos on esim. jalostustiedusteluem. sähköpostiin!
asiaa.
Mikäli haluat yhdistelmästäsi kuvallisen 4-polven
sukutaulun, niin otapa minuun yhteyttä, niin teen Muistakaa myös vuosikokous 29.2.2020 ja Katriina
Tiiran luento koirien käyttäytymisestä. Hänen kirsen sinulle.
Yhteystietoni on: sposti: teamsadiyas@gmail.com, jansa Koirien käyttäytyminen ja persoonallisuus
puh. 040 580 2006, myös Messengerin ja What- on jo kirjakaupoissa, tämä erinomaisena lahjavinkkinä joulupukin konttiin.
sAppin kautta saa ottaa yhteyttä.
Muistattehan, että Animal Health Trustissa (www.
aht.org) on edelleen kaikkien neljän DNA-testin
(PLL, NCL, PRA3 & RCD4) paketti tarjoushintaan
96£. Yksittäin PLL-testi on 42£, NCL-testi 30£,
PRA3-testi 48£ ja RCD-testi 48£.

Toivotan omasta ja jalostustoimikunnan puolesta,
Rauhallista Joulua ja erinomaista yhteistyövuotta
2020!

Minna Granskog
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Tiibetinterrierit ry:n
tietokanta edistyy!

Teksti: Petra Sankelo kuva: Tia Artes ja TTdatabase

Parisen vuotta työstössä ollut ja syksyn Tibbe- Tätä kirjoittaessani, on
päivässä julkaistu tietokanta etenee.
juuri pidetty palaveria Hyvinkäällä DataKuten jo aluksi huomattiin, niin sisään imaistussa lounges Oy:n tiloissa
koiramateriaalissa oli paljon korjattavaa, ja sitä seuraavista stepeistä.
perustason korjailua tässä on siitä asti tehty kaikki Nyt alkaa olla valmiina
aika, mitä vaan muulta elämältä liikenee. Lähinnä mahdollisuus
lisätä
syntymäajat on kaikilla olleet väärin, ja koska re- terveystietoja ja DNAkisterinumeroita ei ole kaikilla koirilla ollut siellä tuloksia, joten sen
valmiina, on myös sukutauluissa ollut sanomista. kimppuun seuraavaksi
Nyt alkaa olla korjattuna tämän hetken kasvatta- sitten! Samalla taas
jien kaikki pentueet ja perustietojen korjaus jatkuu korjailtiin epäloogisunyt vanhempiin koiriin, sekä ulkomaalaisiin koiriin. uksia ja lisättiin koiran
tietoihin tieto myös
Samalla kun korjailua on tehty, on tietysti törmätty sen
pentuesisarukmyös joihin bugeihin, mitä ohjelmassa vielä on. sista.
Myös niitä on korjailtu tässä pitkin matkaa, ahkerina ollaan siis oltu.
Työtä riittää, mutta tulevat ideat on hyviä, ja
toivottavasti tämä koko loistossaan tulee olemaan
Valokuvia on lisäilty kaikista sellaisista koirista, iso apu kasvattajille ja asioista kiinnostuneille. Autjoista yhdistyksellä on joko lehtimateriaaleissa, takaa meitä tarkistamalla tietoja ja lähettämällä
open show- tai erikoisnäyttelykuvissa, tai valiokir- kuvia, tehdään tästä yhdessä mojova tietopaketti
jaan lähetetyissä kuvissa löytynyt. Jotkut kasvat- rodustamme!
tajat ovat myös aktiivisesti lähettäneet kuvia Tietokantaterveisin,
omistaan, mutta vielä meillä on paljon koiria ilman
kuvia, saa laittaa tulemaan!
		

Petra

Tietokantaan lisätään seuraavaksi terveystuloksia ja
näyttelyarvosteluja. Kuvia lisätään sitä mukaa kuin niitä
saadaan.

ttdatabase.com
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Kuvien arviointi puhuttaa vuodesta toiseen

Lonkat lausutaan
keskitetysti Kennelliitossa
Annie Liman muistuttaa, että terve nivel ei kulu
Lonkkakuvia arvostellessa huomiota kiinnitetään
nivelen rakenteeseen, maljan syvyyteen ja
siihen, kuinka reisiluun pää istuu maljaan, kertoo
Suomen Kennelliiton jalostusosaston päällikkö
Annie Liman.

Teksti: Satu Havukainen, Colliesanomat 3/2009 Kuvat koirien omistajien luvalla

Lähes 15 vuoden kokemuksella kuvien arvioimisesta hän jatkaa: – Mahdollinen nivelrikko on aina
lisähuomio. Löysyyden ollessa suurin yksittäinen
nivelrikon aiheuttaja on rikkoinen nivel vähintään
C. Terveessä, eli A- ja B-arvoisessa nivelessä rikkoa
ei näy.
Annie huomauttaa, että löysyys ei lisäänny iän
myötä, korkeintaan tapahtuu jonkin asteista tiivistymistä mikäli jotakin on tapahtuakseen. A:sta
ei iän myötä tule C:tä löystymisen myötä, ja mikäli
vanhempi koira kuvataan C:ksi löysyyden vuoksi,
on se ollut sitä jo nuorempanakin. Kuvattaessa
nähdään nivelrikon sen hetkinen tilanne, se millainen rikko on ollut aiemmin tai mitä se tulee olemaan, ei voida arvioida, kehittymisaste on yksilöllinen. – Terve nivel ei kulu, Annie muistuttaa.
Lonkkakuvia ei myöskään pidä verrata toisiinsa
vaan jos verrataan johonkin, verrataan priimaan.

lääkäriä, johon koiranomistaja itse
luottaa. Eläinlääkärin tehtävä on
ottaa hyvät kuvat ja todeta onko
nivel terve tai sairas.

Myös tarkemmat
menetelmät mahdollisia
- mutta kalliita

Esiin
nousi
amerikkalaisten
PennHip– menetelmä joka on
täkäläistä menetelmää tarkempi
löysyyden osalta ja tuottaisikin
enemmän ”viallisia” mitä FCImaissa
käytetty
menetelmä.
Tämä johtuu kuvausasennosta,
koira kuvataan meille tutun asennon lisäksi lonkkanivel ulospäin
käännettynä käyttäen apuna kusuunniteltua telinettä.
Täysin suoran kuvan saaminen on vaukseen
Meillä kyseinen menetelmä ei ole
vaikeaa
käytössä osittain kustannuksista
johtuen, kyseessä on kaupallinen
Kentällä kulkee säännöllisesti tarinoita siitä, tuote, joten hintakin on sen mumiten kuvausasennolla voidaan vaikuttaa tulok- kainen.
seen. Vaikutus on todellisuudessa varsin pieni.
Mikäli kuvista on havaittavissa polvissa selkeätä Kuvien arvostelussa Pohjoiskääntämistä, voi se joissakin tapauksissa jopa maiset kennelliitot tekevät jatkupudottaa lausunnon B:stä C:hen. Tilanne on sama vaa yhteistyötä lonkkakuvausten
myös toisinpäin, eli mikäli asento on epäedullinen osalta. Neljännesvuosittain jokaivoidaan sitä kompensoida.
sesta maasta lähetetään 15 lonkkakuvaa muiden maiden liittoihin
Annie toteaa, että lähestulkoon kaikki saapuvat arvosteltavaksi.
Mahdollisista
kuvat ovat hieman vinoja. Täysin suoran kuvan arvostelupoikkeamista keskustelsaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Uusintakuvat laan. Vuosittaisissa tapaamisissa
pyydetään, mikäli kuva on vaikeasti tulkittava, käsitellään aina jotakin rotua josta
jolloin arviota ei pystytä antamaan. Mikäli eläin- kerätään kuvia, joita käydään yhlääkäri merkitsee oman arvionsa lähetteeseen, dessä läpi. Skandinaaviset arviot
kirjataan myös se Kennelliittossa koneelle. Ku- ovatkin varsin yhteneväisiä.
vaavana lääkärinä Annie kehoittaa käyttämään

Matalien maljojen vaikutus lonkkalausuntoon. Pohjakuvassa näkyy,
miten nivelen kuviteltu keskipiste (musta piste) on nivelen takareunan (harmaa katkoviiva) ulkopuolella. Tästä johtuen lonkkanivel lausutaan C:ksi. Muuten kuva on hyvälaatuinen ja lähes täydellisen suora
(huomaa myös polvien asento). Pikkukuvassa nivelen kuviteltu keskipiste osuu samalle tasolle nivelen takareunan kanssa. Tällaisen nivelen
arvio on B. Matalat maljat ovat varsin tyypillinen ongelma erityisesti
pitkäkarvaisilla collieilla.
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Taulukossa on tiibetinterriereiden lonkkakuvaustilastot vuosilta 2000-2017 sekä ylimpänä kaikki yhdessä.

Myös tässä kuvassa esiintyvällä koiralla on matalista maljoista ja löysyydestä johtuen C:n lonkat. Maljojen mataluuteen ei voida vaikuta kuvaustekniikalla eikä ruokinnalla. Lisäksi tällä koiralla on erotettavissa nivelrikon esiaste,
korostunut Morgan Line, joka on merkitty ohuemmalla katkoviivalla pikkukuvaan. Varsinaisessa kuvassa piirros
havainnollistaa, miten lonkkanivelen yläreuna jo yksin paljastaa, miten hyvä nivel on. Mitä suuremmaksi rako
yläreunassa kasvaa, sen huonompi lonkkanivelkin on.

Suomi on aiemmin ollut ”huonommassa” päässä
asteikkoa kiltimpi muihin maihin verrattuna, toisin
sanoen suomalaiset D-lonkat voisivat monessa
muussa maassa olla helposti E:t.
FCI maissa lonkkakuvien arviointiin käytetään
FCI:n säännöksiä ja kuvien tulee olla FCI:n vaatimukset täyttävät. Nykyisin englantilaiset lausunnot eivät ole tästä johtuen hyväksyttäviä. Englannissa koira voi olla missä tahansa asennossa
kuvatessa, sammakkoasennon ollessa suosituin,
ja nivel arvostellaan tiettyjen pisteiden mukaisesti.
Amerikkalainen OFA on kuvausasennoltaan samanlainen mitä FCI:n vaatimus, jolloin kuvat ovat
verrannoliset ja voidaan lausua meillä.
Aikuista koiraa ostaessa on kuitenkin parempi
kiinnittää huomiota papereihin, eli terveyslausuntojen tulee täyttää FCI:n säädökset, että ne
voidaan hyväksyä Suomen Kennelliitossa. Mikäli
haluaa pelata varman päälle, voi koiran kuvauttaa
ja lähettää kuvat lausuttavaksi Kennelliittoon. Lausunto pysyy epävirallisena, kunnes koira mahdollisesti rekisteröidään Suomeen.

Lausunnosta voi valittaa
Mikäli omistaja ei ole tyytyväinen lonkkalausuntoon, voidaan kuvat lähettää arvioitavaksi
paneelin. Paneeli koostuu useammasta asiantuntijaeläinlääkäristä, jotka arvioivat kuvat uudelleen. Tulos muodostuu enemmistöpäätöksestä
tai keskiarvosta. Mikäli tämäkään ei tyydytä, voi
lausunnosta valittaa Pohjoismaiden röntgenpaneeliin ja vielä sen jälkeen FCI:n kansainväliseen
röntgenpaneeliin.
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Lausuntoon D mahtuu myös monenlaisia lonkkia, tässä kaksi erilaista. Vasemmassa on muodostumaa nivelen etuosassa. Lonkat ovat hyvin löysät. Koiran
kuvausasennossa on myös toivomisen varaa, sen jalat harittavat eivätkä polvet
voi olla yhdensuuntaiset.

Aiemmin lonkkalausunnosta pystyi valittamaan
vain, mikäli kuvaava eläinlääkäri yhtyi valitukseen.
Nykyisin kuvaavalta eläinlääkäriltä ei enää tarvitse
pyytää lausuntoa.

Lonkkaniveltä arvosteltaessa arvostellaan nimenomaan niveltä, ei reisiluun pään
pallon pyöreyttä. Tässä vasemmanpuoleinen reisiluun pää on kauniin pyöreä,
mutta se on aivan liian löysä. Ensisilmäyksellä paljon huonommalta vaikuttava
oikea lonkka onkin parempi, sillä se sijaitsee paremmin maljassa. Ympyröidyissä
kohdissa niveleen on kuitenkin muodostunut nivelrikkoa ja reisiluun kaula on
paksuuntunut.

Tervelonkkaisillekin saattaa
tulla lonkkavikaisia jälkeläisiä
Jalostusvalinnoissa Annie toivoisi kasvattajien
kiinnittävän enemmän huomioita kuvaustuloksiin. Koiran oman tuloksen, isän ja emän tulosten
lisäksi pitäisi huomioida myös lähisukulaiset. Jos
päätyy käyttämään C-lonkkaista, tulisi sille valita
A-lonkkainen partneri. Lyhytkarvaisten osalta hän
toteaa suoraan, ettei näe mitään syytä C–lonkkaisen käyttöön, kun rotu on muutoin varsin terve
lonkiltaan. Vaikka molemmat vanhemmat olisivat
A-lonkkaisia, voivat jälkeläisten tulokset joskus
olla merkittävästi huonompia, varsinkin, jos koirat
ovat esimerkiksi erilinjaisia tai eri maista. On hyvinkin mahdollista, että toisaalla on onnistuttu
poistamaan tietyt viat ja toisaalla toiset. Kun nämä
kaksi laitetaan yhteen, yhdistävät tekijät voivat
tuoda esiin lonkkavian jota ei osattu edes odottaa.

Vino lantio voi aiheuttaa
toispuoleisen lonkkavian

Pitkäkarvaisilla on jonkin verran toispuoleista
lonkkavikaa. Muutamia näistä on selitetty pentuajan loukkaantumisilla. Arvioitavaksi tulee kuitenkin varsin harvoin kuvia, joissa olisi mukana dokumentteja loukkaantumisen jälkeisestä hoidosta.
Kuitenkin loukkaantuminen, joka vaikuttaisi
lonkkaan, on yleensä niin akuutti, että koira tarvitsee lääkärin hoitoa. Mikäli lonkka kuitenkin
on loukkaantunut niin, että vamma on näkyvä ja
tapauksesta on lääkärin kertomus, ei sitä arvostella. Jossakin vaiheessa ”eriparin” lonkille on esitetty syyksi eripituisia jalkoja, Annie totesi tämän
kuitenkin olevan erittäin harvinaista ja kertoi, että
se näkyisi myös kuvissa. Myös kuvaavan eläinOmalta opiskeluajaltaan Annie muistaa ruotsalai- lääkärin pitäisi huomata, mikäli jalat ovat eripituisen professorinsa, pointterikasvattajan todenneen set.
seuraavaa: – Mikäli haluat koirasta käyttökoiran,
tee sen kanssa kaikki oikein ja taiteen sääntöjen Toispuoleiselle lonkkavialle voi kuitenkin löytyä
mukaan. Mikäli haluat koirasta jalostuskoiran, syy myös kuvasta, nimittäin vino lantio. Mikäli
tee sen kanssa kaikki väärin. Tarkoituksena ei ole vinous on hyvin voimakasta, voi tuloksena olla
pitää koiraa huonosti, vaan kiinnittää huomio sii- terveen nivelen kehittyminen niin sanotuksi
hen, että hyvällä perimällä varustettu koira kestää superniveleksi eli nivel on erittäin tiivis ja syvä,
ympäristötekijöitä paremmin kuin huonolla pe- dysplasisen puolen ollessa avoimempi. Vinoon
rimällä varustettu. Jos jalostuskoiran kanssa on lantioon kiinnitetään tätä nykyä enemmän huotehty vähän sieltä tännepäin ja sillä on edelleen miota ja muutokset kirjataan ylös, aiemmin tämä
oli sääntöjen vastaista ja näin ollen sitä ei huomiterveet nivelet, ne ovat terveet.
oitu. Annie huomauttaa, että vinoja lantioita tulisi
Toisaalta myös monimuotoisuuden säilyttäminen seurata, samoin kuin nikaman välimuotojen esiinon tärkeää ja tämä voi tarkoittaa jalostusvalin- tymisiä. Näillä on epäilty olevan altistava vaikutus
toja joiden kohdalla esimerkiksi lonkkien osalta selkävaivoille, jotka saattavat alkaa vaivata koiraa
myöhemmin.
otetaan takapakkia.

Lonkkanivelen kasvuhäiriöstä
tiibetinterriereiden JTO:ssa
( jalostuksen tavoiteohjelma)

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl.
hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja
nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat
syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit, mutta
muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa
usein nivelrikkoon. Lonkkanivelen kasvuhäiriön
perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä.
Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen. Sairautta voidaan yrittää hoitaa nivelnesteen ja nivelruston koostumusta
parantavilla aineilla, kipulääkkeillä ja kirurgisesti.
Tiibetinterrierillä lonkkavikoja esiintyy jonkin verran.
Lonkkanivellausuntoja annettiin 2015 yli kaksi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
Rekisteröintien määrä on pysynyt melko tasaisena
viimeisen vuosikymmenen ajan, joten tutkimusten
määrä suhteessa rekisteröinteihin on lisääntynyt
selvästi viime vuosina.
Vuosina 2006-2015 on rekisteröity 1330 tiibetinterrieriä. Lonkkalausuntoja samana aikana on annettu
304, mikä vastaa 22,9 % rekisteröintien määrästä.
Viimeisen viiden vuoden lausuntojen määrä on
28,9 % rekisteröinneistä, joten nousua tutkimusaktiivisuudessa on tapahtunut varsinkin viime vuosina.
Terveitä (A-B) on 82,6 % tutkituista, laskua edellisen
JTO:n tarkastelujaksoon on 1,3 prosenttiyksikköä.
D-E-lonkkien määrä on lisääntynyt hieman (0,9
prosenttiyksikköä).

Kuvissa tiibetinterriereiden lonkkia eri kuvausasteilla

11

LONKAT: A/A

LONKAT: B/B

LONKAT: C/C

A ei muutoksia

B lähes normaali/ rajatapaus

C lievä

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi
pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen.
Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105°
(suosituksena).

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän
epäyhdenmukaiset ja Norbergin asteikko
vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään
keskus on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.

Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100°
ja/tai lonkkamaljakon
kraniolateraalinen
reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta
tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia
lonkkamaljan kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa.

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon
koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.
LONKAT: D/D

D

Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja
lonkkamaljakossa, kohtalainen
subluksaatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin
90°(vain (keskivaikea) suosituksena). Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/
tai niverikon merkkejä.

LONKAT: E/E

LONKAT: A/C

E vaikea

A ei muutoksia ja C lievä

Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Nordbergin
asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisiluun pään
epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut)
tai muut nivelrikkomuutokset.

Kuvassa
vasemmanpuoleisessa
lonkkanivelässä ei ole muutoksia. Oikeanpuoleisessa reisiluunpää ja lonkkamalja eivät ole
yhdenmukaiset.
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GENETIIKAN

ABC

helppoa perinnöllisyysoppia, I osa
PERUSASIOITA
Olen vuosien varrella huomannut, että periytymismekanismien ymmärtäminen tuntuu monesti olevan erittäin vaikeaa. Monimutkaisen
asian selittäminen yksinkertaisesti on myös vaikeaa, sillä kaikkia
asioita ei voi yksinkertaistaa. Perinnöllisyyden perusasioiden tunteminen on kuitenkin tärkeää, jos koiranjalostuksessa aikoo onnistua.
Tekstin lopussa on selventävää sanastoa, jota voi käydä lukiessakin
“lunttaamassa”, mikäli termit tuntuvat oudoilta.

Teksti ja : Inkeri Kangasvuo 2001

SUKUSOLUJEN SYNTY
Vaikka tämä ensimmäinen asia ei suoranaisesti
liity vielä itse periytymiseen on hyvä hieman kerrata miten solut lisääntyvät. Kun koira tulee sukukypsäksi alkavat sen sukupuolirauhaset tuottaa
sukusoluja, urokset siittiöitä ja nartut munasoluja.
Normaalissa solunjakautumisessa (mitoosi) yhdestä emosolusta muodostuu kaksi tytärsolua,
jotka ovat identtisiä ja joiden kromosomiluku
pysyy ennallaan (diploidi kromosomisto). Sukusolujen syntyessä (meioosi) emosolusta muodostuukin neljä tytärsolua, joiden kromosomiluku on
puolet alkuperäisestä eli sukusoluissa on haploidi
peruskromosomisto. Tällöin solussa on yksi kutakin kromosomi tyyppiä. On sattumanvaraista Narttukoiran kromosomit, huomaa alimmalla rivillä viimeisenä oleva X-kromosomipari
miten kromosomit “osuvat” sukusoluihin.
KROMOSOMIT
Jotta solu voisi käsitellä suuren määrän perinnöllistä informaatiota on tämä tieto “paketoitu”
pienempiin osiin, kromosomeihin. Vaikka ne
ovat keskenään samannäköisiä, kuten esimerkiksi
samanrotuiset koirat, poikkeavat ne toisistaan
hieman koon ja muodon mukaan. Organismin
kromosomit merkitään numeroilla koon mukaan
siten, että suurin on kromosomi 1 ja seuraavaksi
suurin 2, jne. Jokaisella eliölajilla on sille tyypillinen kromosomien lukumäärä. Koiralla se on 78.
Kromosomeja, jotka ovat samanlaisia sekä uroksilla että naarailla kutsutaan autosomeiksi . Sen
lisäksi kromosomistossa on yksi pari sukupuolikromosomeja, jotka ovat erilaiset riippuen onko
kyseessä uros vai narttu. Somaattisissa soluissa

kromosomeja on pareittain, koiralla siis 39 paria,
mutta sukusoluissa on ainostaan puolet kaikista
eli 39. Jos myös niissä olisi 78 kromosomia, tuplaantuisi kromosomimäärä jokaisessa sukupolvessa. Laskennallisesti 39:llä kromosomilla on 239
tapaa sijoittua sukusoluihin. Kromosomikokoonpanoltaan erilaisia sukusoluja voi siis syntyä
noin 550 miljardia (550 000 000 000). Hedelmöityksessä siittiön ja munasolun kromosomit muodostavat uuden yksilön diploidin kromosomiston,
jossa jokaista kromosomityyppiä on kaksi, toinen
isältä ja toinen emältä. Tämä kokonaisuus sisältää
uuden yksilön genotyypin .

””

Jokaisella eliölajilla
on sille tyypillinen
kromosomien
lukumäärä.
Koiralla se on 78.
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GENEETTISTÄ SANASTOA
Alleeli = tiettyyn ominaisuuteen vaikuttavan
geenin vaihtoehtoiset muodot, jotka sijaitsevat
kromosomissa aina samassa paikassa (lokus).
Jos geenillä on useampia kuin kaksi vaihtoehtoista alleelia puhutaan multippeleistä alleeleista. Yksilöllä voi olla geenistä ainoastaan kaksi
alleelia, jotka ovat joko samanlaiset (homotsygotia) tai erilaiset (heterotsygotia).
Autosomi = eliölajin kromosomiston muu, kuin
sukupuolikromosomi. Koiralla on kromosomistossaan 38 autosomiparia ja 1 sukupuolikromosomipari.
Diploidia = tila, jossa solussa on kaksi peruskromosomistoa eli kromosomiparit. Somaattiset solut ovat diploidisia.
DNA = deoksiribonukleiinihappo, kromosomeissa oleva perinnöllistä informaatiota
sisältävä ja siirtävä yhdiste, joka koostuu nukleotideista (sokeriosa+fosfaattiosa+emäs).
Geeni = perintötekijä, jotain ominaisuutta tai
piirrettä koodaava DNA-jakso, joka sijaitsee
solun tumassa.
Genotyyppi = perusasu, yksilön vanhemmiltaan perimä kaikkien geenien kokonaisuus.
Genomi = yksilön tai populaation kaikki kromosomeissa olevat geenit ja niiden eri alleelit.
Haploidia = tila, jossa solulla on vain yksi peruskromosomisto, kutakin kromosomia on vain
yksi.
Heterotsygootti = eriperintäinen, yksilö, jonka
tiettyä ominaisuutta säätelevän geenin alleelit
ovat erilaisia.
Homotsygootti = samanperintäinen, yksilö,
jonka tiettyä ominaisuutta säätelevän geenin
alleelit ovat samanlaiset
Kromosomi = DNA:sta ja proteiinista koostuva
pitkä ketju, joka sisältää pääosan yksilön geeneistä. Kromosomit ovat normaalisti pareittain
eli kromosomilla on aina vastinkromosomi,
näistä toinen on tullut isältä, toinen emältä.
Kromosomiluku = on kullekin eliölajille ominainen. Koiralla se on 2x39 (2x38 + XY (tai XX))
eli 78.
Lokus = geenin paikka kromosomissa.
Meioosi = sukusolujen syntytapahtuma.
Meioosissa on kaksi jakautumisvaihetta, jolloin
yhdestä solusta muodostuu neljä tytärsolua,
joiden kromosomiluku on puolet alkuperäisestä. Sukusolut syntyvät siittiö- ja munarauhasissa.
Mitoosi = somaattisten solujen syntytapahtuma, jolloin yhdestä emosolusta muodostuu
kaksi emosolun kanssa identtistä tytärsolua.
Kaikissa eläimien kudoksissa tapahtuva solunjakautuminen. Mitoosin avulla yksilö korvaa
kuluneita tai vahingoittuneita solujaan.
Nukleotidi = DNA:n rakenneyksikkö, joka
sisältää fosfaattiosan, sokeriosan ja orgaanisen
emäsosan.
Somaattinen solu = muu kuin sukupuolisolu
(ihosolu, lihassolu, luusolu, rasvasolu, verisolu
etc.)

GEENIT
Geenit sijaitsevat solun tuman kromosomeissa.
Periytymisen kannalta tärkeimmät osaset ovat
koiran geenit , jotka sijaitsevat solun tuman kromosomeissa. Kromosomi itse on muodostunut
pitkästä kaksinkertaisesta DNA -nauhasta, jota
voidaan verrata kierreportaisiin. Kromosomeissa
on myös valkuisainetta (histoniproteiinia). Geeni
taas on pätkä DNA -nauhaa. Kukin kromosomi
sisältää lukuisan määrän geenejä. Eri geenien perusrakenne on samanlainen, ainoastaan
pituus ja nukleotidiparien järjestys vaihtelee.
Kromosomeissa sijaitsevien geenien tarkkaa lukumäärää ei vielä tiedetä, mutta niitä oletetaan
olevan siinä kolmenkymmenentuhannen (30 000)
paikkeilla. Yksittäinen geeni voi pituudeltaan olla
100-10 000 nukleotidiparin mittainen.
Kromosomi, jossa geenilokuksessa on eri alleelit,
kyseessä heterotsygoottinen geenipari. Geenillä
on kromosomissa oma paikkansa (lokus) eikä
tietty geeni voi sijaita missään muualla, kuin
juuri siinä. Tarkasteltavana olevasta geenistä voi
olla erilaisia muotoja, yksi muoto aikaansaa koiralle esimerkiksi ruskeat silmät ja toinen siniset
silmät. Tällöin puhutaan geenin eri alleeleista.
Mikäli geenilokuksesta tunnetaan useampia alleeleja, puhutaan multippeleista eli kerrannaisista
alleeleista. Kerrallaan yksilöllä voi kuitenkin olla
vain kaksi, joko samanlaista tai erilaista muotoa
geenistä. Jos alleelit ovat samanlaisia puhutaan
homotsygoottisesta geeniparista, jos taas alleelit
ovat erilaiset on kyseessä heterotsygoottinen
geenipari. Kuvissa kromosomit kuvataan yleensä
X-kirjaimen muotoisina, jonka näköisiä ne ovat
solun jakautumisvaiheessa.

Moni asia on usein helpompi ymmärtää, kun sen 4-6-8-10 ja avoimen luokan valjakoita (eri kokoiselittää vertauskuvalla, vaikka vähän ontuvallakin. sia kromosomeja). Koirilla (geeneillä) valjakoissa
on jokaisella oma paikkansa (lokus). On johtajaAjatelkaamme siis, että koiran perimää (genotyyp- koiria, kärkikoiria, 1. 2. 3. jne. vauhtiparikoiria ja
piä) kuvaisi 39 kilpailuun osallistuvaa valjakkoa pyöräkoiria, mutta pyöräkoiraa ei voi siirtää johta(kromosomiparit). Valjakot ovat eri kokoisia, on jaksi, eikä johtaja toimi 3. vauhtiparissa! Koirapari

Yllä erivärisinä palloina merkitty geenin
eri muodot eri multippelit alleelit

””

Mikäli
geenilokuksesta
tunnetaan
useampia
alleeleja,
puhutaan
multippeleista eli
kerrannaisista
alleeleista.

voi olla samanlainen (homotsygootti geenipari),
kaksi urosta, kaksi valkoista tai kaksi kolmevuotiasta. Tai sitten ne voivat olla erilaiset (heterotsygoottinen geenipari) eli parissa on uros ja narttu,
valkoinen ja kirjava, juniori ja veteraani.
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GENETIIKAN

ABC

helppoa perinnöllisyysoppia, II osa
DNA:sta OMINAISUUDEKSI

Teksti ja : Inkeri Kangasvuo 2002

Yksinkertaisuuden vuoksi sanotaan yleensä
tietyn ominaisuuden tai piirteen (koiran koko,
väri, rakenne, luonne) periytyvän vanhemmilta
jälkeläisille. Ominaisuudet eivät kuitenkaan sellaisinaan periydy, vaan niitä koodaavat DNA-jaksot eli geenit. Tietyn pituinen DNA-jakso vastaa
yhtä geeniä. Toimiessaan geenit saavat solun
tuottamaan proteiineja. Oikeastaan geeni on ”resepti”, jonka mukaan valmistetaan tietty proteiini.
Proteiinit ovat ryhmä monimutkaisia molekyylejä,
joilla jokaisella on oma tehtävänsä kehon rakenteessa ja toiminnassa. Esimerkiksi insuliini, jonka
tehtävänä on elimistön sokeripitoisuuden säätely,
on proteiini – samoin kollageeni, joka on luiden,
rustojen ja ihon rakenneosa, on proteiini. Ihon ja
karvojen väriä määrittävä melaniinikin on proteiini. Joskus geenit vaikuttavat ominaisuuksiin
epäsuorasti. Geenit vaikuttavat korvan kokoon
ja hännän asentoon, mutta ei ole olemassa erityistä ”korvan koko”- tai ”hännän asento”-geeniä.
Lyhyesti sanottuna geenit ”kertovat” solulle mitä
proteiineja valmistetaan, miten paljon ja milloin.

NUKLEOTIDIT
DNA koostuu pienistä rakenneyksiköistä l. nukleotideista. Jokaisessa nukleotidissa on fosfaattiosa eli sokeriosa (deoksiriboosi) ja emäsosa.
Sokeri- ja fosfaattiosat ovat kaikissa nukleotideissa samanlaiset, mutta ne eroavat toisistaan emäsosaltaan. Juuri emäsosat tekevät nukleotideista
erilaisia. Mahdollisia emäsosia on neljää tyyppiä
adeniini (A), tymiini (T), guaniini (G) ja sytosiini
(C). Yksinkertainen nukleotidiketju voi olla emäsjärjestykseltäänmelkein minkälainen tahansa
(kunhan se pystyy koodaamaan valkuaisaineen
valmistusta).

TACGA ATCCA AACGT

DNA:ssa nukleotidit ovat pareittain muodostaen
kierteisen rakenteen. Fosfaatti- ja sokeriosat
muodostavat tikapuurakenteen raamit ja emäsosat sen askelmat. Emäsosat eivät kuitenkaan voi
liittyä pareittain miten sattuu. Ne ovat kuin pikkulapsen kahden palan palapelin osat. Kirahvin pää
ei sovi elefantin takaosaan, eikä kirahville voi lait-

taa elefantin päätä. Emäksistä adeniini ja tymiini
muodostavat parin eli tikapuurakenteen ”askelman” ja guaniini ja sytosiini oman ”askelman”.
Siten esimerkkimme nukleotidiketjun pariksi sopii
ainoastaan:

TACGA ATCCAAACGT
AT G C T T A G GT T T GC A
AMINOHAPOT

IT-ajan ihmiset tietävät, että kaikki data voidaan
tallentaa tietokoneelle bittien eli ykkösten (1) ja
nollien (0) avulla. Tavallisesti käytetään 8 merkin
(bitin) pituisia koodeja (tavuja) eli ykkösistä ja nollista voidaan muodostaa 28 =256 erilaista yhdistelmää. Esimerkiksi isoa A-kirjainta vastaa koodi
01000001.
Liekö sattuma, että perinnöllinen koodi, vai
pitäisikö sanoa “data” on koodattu samaan tapaan.
Nyt käytettävissä on kuitenkin 1 ja 0 sijaan neljä
erilaista yksikköä - emäkset adeniini ( A ), tymiini

(T ), guaniini ( G ) ja sytosiini ( C ). Geneettinen tavu
eli aminohappo on kuitenkin vain kolmen merkin
mittainen. Siten emäkset voidaan ryhmitellä kolmikoiksi ( tripletti, kodoni ) 4x4x4=64 eri tavalla.
Nämä kolmikot vastaavat eri aminohappoja . Koska triplettejä voi olla 64 erilaista, mutta luonnossa
tunnettuja aminohappoja on vain 20, voi tiettyjä
aminohappoja vastata useampikin emäskolmikko.
Kutakin aminohappoa tarkoittava ohje on siis aina
kolme peräkkäistä emästä. Oheisessa taulukossa
alkava emäs on vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa ja lopettava emäs oikealla viimeisenä,
keskimmäinen emäs neljässä sarakkeessa keskellä.
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Nukleotidien
järjestykseen
kätkeytyy perimän
koodit, sillä se määrää
valkuaisaineiden
aminohappojärjestyksen.

GENEETTISTÄ SANASTOA
Aminohappo =typpipitoinen orgaaninen
yhdiste, proteiinien rakenneosa. Luonnossa
esiintyy 20 erilaista aminohappoa
Deoksiriboosi =viisi hiiliatomia sisältävä
sokerimolekyyli, DNA:n nukleotidien yksi rakennusosa.
DNA =deoksiribonukleiinihappo, eliön
perinnöllistä tietoa säilyttävä, nukleotideista
koostuva yhdiste. DNA sijaitsee solun tumassa.
Entsyymi =katalyyttinen proteiini. Yhdiste, joka
katalysoi solun sisäistä tai ulkoista reaktiota.
Entsyymit ovat spesifisiä eli tietty entsyymi voi
katalysoida vain tiettyä reaktiota.
Geeni = perinnöllistä ominaisuutta ohjaava
DNA-jakso, joka sisältää proteiinin valmistusohjeen.
Geenivirhe =DNA-ketjussa yhden tai muutaman emäsparin vaihtumisesta johtuva perinnöllisen tiedon muutos, joka muuttaa aminohapon
toiseksi, toimimattomaksi tai vajaatoimiseksi.
Kodoni, tripletti =kolmen nukleotidin muodostama sarja, aminohappo
Lähetti-RNA =RNA-molekyyli, joka kuljettaa geenin perinnöllisen tiedon ribosomeille
proteiinisynteesin malliksi.
Nukleotidi =nukleiinihapon rakenneosa,
jonka osina ovat sokeri, fosforihappotähde ja
orgaaninen emäs.
Proteiini =valkuaisaine, yhdestä tai useammasta aminohappoketjusta muodostuneita
yhdisteitä.
Ribosomi =solulimassa olevia partikkeleja,
joiden kalvoissa valkuaisainesynteesi tapahtuu.

VALKUAISAINEET

PROTEIINISYNTEESI

Nukleotidien järjestykseen kätkeytyy perimän
koodit, sillä se määrää valkuaisaineiden aminohappojärjestyksen. Kun ajattelemme miten 20
erilaista aminohappoa voidaan järjestää ketjuksi
kolmen ryhmiin saamme 203 =8000 eri tapaa,
jos aminohappoketjussa on kuusi peräkkäistä
aminohappoa saamme 206 eli 64 miljoonaa erilaista vaihtoehtoa! Valkuaisainemolekyylissä voi
olla kuitenkin tuhansia aminohappoja peräkkäin,
siten vaihtoehtoja on lähes äärettömästi. Kullakin
eliölajilla on sille tyypilliset valkuaisaineet ja vieraan valkuaisaineen tunkeutuminen elimistöön
aiheuttaa monesti allergisen reaktion. Luonnossa
esiintyviä valkuaisaineita on valtavan paljon ja
niiden tehtävät ovat monenlaiset. Kukin molekyylirakenne sopii vain tiettyyn tehtävään. Valkuaisaineet toimivat ennenkaikkea entsyymeinä eli
katalysoivat reaktioita sekä solun rakennusaineina
ja vasta-aineina.

Toimiessaan geeni tuottaa jotain entsyymiä, joka
on siis valkuaisainetta. Entsyymit vuorostaan
ohjaavat solun toimintoja. Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä ja kukin entsyymi voi katalysoida
vain tiettyä reaktiota. Solun tarvitessa jotain tiettyä valkuaisainetta avautuu kromosomin DNA
kahdeksi puoliskoksi emästen irrotessa pareistaan
juuri tämän valkuaisaineen ohjeen kohdalta.
Valkuaisainesynteesi alkaa aina emäskolmikolla
T A C (metioniini) ja päätekolmikkona voi olla
A T T , A T C tai A C T .
Lähetti-RNA kopioi ohjeen ja kuljettaa sen tumasta ribosomeille , jossa se tulkitaan ja valkuaisaine
rakentuu ohjeen mukaiseksi. Tuloksena on sitten
näkyvä ominaisuus, perinnöllinen käyttääytyminen tai vaikka aineenvaihdunnallinen ominaisuus.
Jos DNA:ssa on virheellinen valkuaisaineen valmistusohje ( geenivirhe ) voi tuloksena olla jokin
sairaus.
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Miten lasketaan koiran ikä ihmisen iässä?

© Florian Rommel

Uutta koiran iän laskemisesta
Miten lasketaan koiran ikä ihmisen iässä? Pitkään
koiran ikä ihmisen iässä laskettiin kertomalla
koiran ikä seitsemällä. Uusi laskukaava tuo tähän
kuitenkin muutoksen. Koiran ja ihmisen iän vertailu on ollutkin summittaista eikä siihen ole ollut
mitään yhtä tiettyä keinoa.
Kalifornian yliopiston tutkimusryhmä on luonut
kaavan, joka perustuu ikääntymisen myötä tapahtuvaan DNA:n metylaatioon eli DNA:n ikään.
Uudessa laskukaavassa ikä perustuu koiran ja ihmisen DNA-muutoksiin.

Tutkijat toivat uuden kaavan, jossa koiran ikä ihmisvuosissa lasketaan kertomalla koiran ikä luonnollinen logaritmi 16:lla ja lisäämällä sen jälkeen
lukuun vielä 31. Luonnollisesta logaritmista löydät
lisätietoja esimerkiksi Wikipediasta.

noin 13 vuotta ja jotkut yksilöt jopa 16-18 vuotta.
Kalifornian ylopiston tutkijaryhmä päätyi vertailemaan ensimmäisenä ihmisiä ja koiria. Lajien
polut erkanivat jo varhaisessa vaiheessa nisäkkäiden evoluutiota, mutta helpotusta toi se, että
koirat elävät samankaltaisissa ympäristöissä kuin
Muutokset DNA:han liittyneissä metyyliryhmissä ihmiset. Monet koirat pääsevät myös osallisiksi
kertovat biologisesta iästä eli iästä, joka on kehittynyttä sairaanhoitoa.
seurausta sairastetuista taudeista, elämäntavasta
ja geenien vaikutuksesta. Tämän tiedon pohjalta Ilmeni, että ihmisillä ja koirilla – ainakin labraon luotu niin sanottu epigeneettinen kello, joka donrinnoutajilla – tapahtuu samankaltaisia ikään
kertoo todellisen ikämme ikävuosia tarkemmin. liittyviä muutoksia tietyillä geenialueilla. Samankaltaisuudet olivat lähimpänä toisiaan nuoTutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi hiirillä, rissa ja toisaalta vanhoissa yksilöissä.
simpansseilla, susilla ja koirilla näyttäisi myös olevan omat epigeneettiset kellonsa.

Vanha kertolasku, jossa koiran ikä kerrotaan
seitsemällä joutaa siis romukoppaan. Tai ainakin näin väittetään vielä vertaisarviointia odottavassa tutkimuksessa, joka on julkaistu bioRxivtiedesivustolla. Kirjoittajat ovat laatineet kaavan, Miten vertailla 12 vuotta ja 70 vuotta?
joka perustuu ikääntymisen mukanaan tuomiin
DNA-muutoksiin. Tästä tutkimuksesta kirjoittaa Koirien ja ihmisten keskimääräiset eliniät sattuvat
Science-lehti.
samoihin aikoihin, vaikka kalenterivuosissa niillä
onkin huikea ero.

Koiran ikää voidaan laskukaavassa alkaa vertaamaan ihmisen ikään paremmin, kun koira on
vuoden vanha. Kaavasta selviää kuitenkin, että
seitsemänviikkoinen koiranpentu ja yhdeksänkuukautinen ihmislapsi ovat epigeneettisen kellon
mukaan samassa ajassa.
Epigeneettinen kello on kuitenkin koiran kohdalla
nopeammin tikittävä kuin lapsen kohdalla. Kaksivuotias koira on epigeneettisen kellon mukaan
kuitenkin jo vakaasti keski-ikäinen.
Epigeneettinen ikä
Kalifornian yliopiston tutkimus ja laskelmat perustuvat labradorinnoutajaan. Eri koirarotujen
ikävaihtelu on kuitenkin melko suurta. Suurten rotujen ennakoitu elinikä on noin 6-8 vuoteen, kun
taas esimerkiksi tiibetinterrieri elää keskimäärin

LUONNOLLINEN LOGARITMI
Luonnollinen logaritmi on logaritmifunktio, jonka kantaluku on Neperin
luku e, eräs irrationaalinen ja transsendenttinen matemaattinen vakio, likiarvoltaan 2,718 281 828.
Luonnollinen logaritmi on määritelty
kaikille positiivisille reaaliluvuille.
Logaritmeja
tarvitaan
sellaisten
yhtälöiden ratkaisemiseen, joiden eksponentissa esiintyy tuntematon. Niitä
sovelletaan varsinkin tapauksiin, joissa
jokin suure kasvaa tai vähenee eksponentiaalisesti jonkin toisen suureen,
esimerkiksi ajan funktiona. Niillä on
runsaasti sovelluksia luonnontieteissä ja
myös monissa taloudellisissa yhteyksissä kuten koron
korkoon liittyvissä
laskuissa.
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TIIBETINTERRIERIT RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS
Tiibetinterrierit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 29.2.2020 klo 12.00 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa osoitteessa Tuomarinkyläntie
1, 00690 Helsinki Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§
määräämät vuosikokousasiat
- Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat:
Niko Karhu, Sari Kupiainen ja Elisa Nevalainen
- Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
vuodelle 2019
- Palkitaan vuoden TT-kilpailuissa sijoittuneet
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

Luento vuosikokouksen jälkeen!

Katriina Tiira
luennoi luonteesta
Katriina Tiiralla on lähes 20v kokemus eläinten
käyttäytymisen tutkijana Helsingin yliopistossa.
Viimeiset seitsemän vuotta Katriina on tutkinut koirien käyttäytymistä ja tehnyt useita tieteellisiä julkaisuja mm. koirien pelokkuuteen
tai stereotyyppiseen käytökseen vaikuttavista
ympäristötekijöistä. Katriina väitteli filosofian
tohtoriksi 2001 Helsingin yliopistosta aiheesta
“Integrated analysis of aggression in salmonids”,
jonka jälkeen hän jatkoi Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Vuosina 20082015 Katriina toimi post doc tutkija Prof Hannes
Lohen Koiragenetiikan tutkimusryhmässä (http://
www.koirangeenit.fi/), tutkien koirien käyttäytymistä ja käyttäytymisen geenitaustaa. Katriina on
toiminut vuodesta 2001 Invalidiliitto ry:n (http://
www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/avustajakoirat/) avustajakoirien luonnetesti ja käyttöönottotestituomarina, sekä vuodesta 2012 Koirat

Kasvatus- ja Kuntoutustyössä ry:n (http://www.
kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/kasvatus- ja-kuntoutustyo/) soveltuvuuskoe- ja työnäyttötuomarina.
Koulutus ja kilpailukokemusta löytyy omien koirien kanssa vuodesta 1984 alkaen mm. PK haku,
jälki, TOKO, NOME-B ja WT – paras tulos taitaa
olla vuosien takaa (1997) PK SM HAKU pronssi
suursnautseri uros Konstan kanssa.
Katriinalla on ollut useita erirotuisia koiria, suursnautsereita useampia, labradori, sileäkarvainen
noutaja, cockerspanieli sekä sekarotuinen. Tällä
hetkellä kotoa löytyy metsästyslinjainen labradori
sekä cockerspanieli.
Luento on hinnaltaan 32€. Tiibetinterrierit ry
haluaa tarjota luennon jäsenilleen jäsenhintaan
25€. Luennolle voi ilmoittautua yhdistyksen Tibbeputiikissa maksamalla luennon verkkokaupassa.

””

Katriina Tiira, FT,
biologi, ja eläinten
käyttäytymistieteen
dosentti on
koira-alan
asiantuntijayritys
SmartDOG Oy
perustaja.

Jollet halua käyttää verkkokauppaa, niin voit ilmoittautua myös sähköpostitse puheenjohtaja@
tiibetinterrierit.com ja maksamalla luennon yhdistyksen tilille.
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Tibbepäivä 2019
jälleen Klondyke-talossa

Teksti ja kuvat: Sari Kupiainen

Syyskuussa kokoonnuttiin jälleen perinteiselle
Tibbepäivällle. Päivä on tarkoitettu kaikille tibbeihmisille ja sitä silmällä pitäen hallitus pyrkii
valitsemaan myöskin päivän aiheet. Ennenhän
tämä päivä tunnettiin kasvattajapäivän nimellä.
Jäsenistöltä otamme enemmän kuin mielellämme
vastaan ehdotuksia päivän teemaksi! Ehdota
rohkeasti.
Tällä kertaa kutsuimme mukaan myös muiden
rotujen harrastajia ja luentomme olikin suunnattu
kaikille koiraharrastajille.
Ensin oli kuitenkin aika kertoa vähän yhdistyskuulumisia ja saimmekin lanseerattua uuden tiibetinterriereiden tietokannan. Tuota tietokantaa on
työstetty ennen lanseerausta reilu vuosi ja työ jatkuu innokkaana. Tietokannan esitteli yhdistyksen
puheenjohtaja, joka on ahkeroinut tietokannan
parissa laskemattomia tunteja. Kannattaa käydä
tutustumassa tähän tietokantaan osoitteessa
ttdatabase.com.
pöyhittiin, heräteltiin ja kyseenalaistettiin.
Toisena aiheena oli tutustuminen tarkemmin
koiran tyyppioppiin, rakenteeseen ja liikkeisiin
Lena Danker-Höglundin opastuksella. Lena on
innostava ja keskustelua herättävä luennoitsija,
jonka luennolla kukaan ei jää kylmäksi. Ajatuksia

Luento jätti oppimisen ja lisätiedon tarpeen. Osallistujien kesken järjestetäänkin ensi vuoden alussa
kurssin toinen osa. Tähän voivat osallistua muutkin, jotka ovat aiemmin käyneet Lenan luennoista
tämän ensimmäisen osan.

Ensi vuonna Tibbepäivä järjestetään vuosikokouksen jälkeen Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa Helsingissä. Tästä on tietoa toisaalla lehdessä. Kannattaa tulla mukaan jo senkin takia,
että jäsenet saavat luennosta jäsenedun. Ja ennen
kaikkea luentoaihe on tullut jäsenistöltä!
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LAUANTAINA 15.2.2020
YLÖJÄRVELLÄ KOIRAKOUTSI HALLILLA
PINOTIE 2 YLÖJÄRVI
Kouluttaja rallytoko ylituomari Krista Karhu
Luvassa rallytokon täyteinen päivä tiibetinterriereiden
kesken. Koulutus 4h, max 8 koirakkoa.
Koulutus on suunnattu jo rallytokoa harrastaville
koirakoille ja päivän sisältöä suunnitellaan osallistujien
toiveiden mukaan!
Mukaan mahtuu myös kuunteluoppilaita.

jäsenille

35€

Hinta jäsenille: 35€
Kuunteluoppilaat: 10€
Hinta ei-jäsenille, jos on vapaita paikkoja: 40€
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Anna Väänänen, kennel.ajannan@gmail.com

Innokkaat ja tarkkaavaiset osallistujat luennolla. Matkaan tarttui taas paljon uutta tietoa ja näkökantoja.
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Tiibetinterrierit ry:n Open Show Lahdessa

OPEN SHOW 2019

Jo perinteeksi muodostunut Open Show järjestettiin jo perinteeksi
muodostuneella aikapaikalla lokakuussa, tällä kertaa Lahdessa
Salpausselän hallissa. Alun alkaen meillä oli varattuna Kennelliiton edesmennyt koulutustila Klaukkalassa, tuttu paikka monista
tapahtumistamme, mutta Kennelliiton luopuessa tuosta tilasta oli
näyttelymme taas ilman tapahtumapaikkaa. Kevään erkkarissa
testattu Lahti siis valikoitui taas näyttelymme pitopaikaksi.

Teksti: Petra Sankelo kuvat: Sari Kupiainen

Tuota Salpausselän hallia puoltaa edullinen hinta
ja se, että sieltä löytyy matot. Yhdistyksellä ei ole
omia mattoja näyttelykehään, ja niiden säilytysja kuljetushaasteiden takia emme niitä ihan heti
ole myöskään hankkimassa. Sijainniltaan Lahti
on järjestelyporukalle astetta hankalampi, koko
järjestelyporukka on pääkaupunkiseudulla. Mutta,
muutoin kaikin puolin kelpo tila.

Tunnelma Open Show’ssa oli leppoisa ja välitön.
Normaalisti meillä on ollut paikalla yhdistyksen
kahvila, mutta tällä kertaa päätettiin kokeilla jotain
muuta ja ryhdyttiin kasaamaan tarjoiluita nyyttikestien tapaan. Osallistujat lähtivät tähän mukaan upealla tavalla ja tarjoilupöytä notkui toinen
toistaan upeampia herkkuja. Erkkarissa uusiksi!

Tuomarivieraat
open
show-tapahtumissamme ovat lähes aina olleet kasvattajia, eivät
tuomaripätevyyden omaavia henkilöitä. Näin
tälläkin kertaa, Norjasta saapui tämänkertainen
tuomarimme Maria Brunell, Dhoki Apsos-kennelistä. Marian arvosteltavaksi saatiin 34 tiibetinterrieriä. Koiramäärä olisi voinut olla suurempikin.
Meillä on laaja joukko näyttelyissä käyviä ihmisiä tibbeineen ja rodun omassa tapahtumassa
koiramäärä kyykkäsi pahan kerran. Tuomari oli
kuitenkin tyytyväinen päiväänsä ja koiramääräänsä, ja tekikin tarkkaa ja huolellista työtä. Open
Show’n tulokset löytyvät tämän jutun yhteydestä
ja arvostelut netistä.

Open Show’t ja erikoisnäyttelyt ovat tapahtumia,
joita ei tehdä rahavarojen kartuttamiseksi, mutta
silti niillä ei olisi tarkoitus kovasti tappiotakaan
tehdä. Tähän näyttelyn tulokseen vaikuttaa
pääosin koiramäärä. Näyttelyn järjestämisessä
on samat kulut riippumatta siitä, tuleeko koiria
kymmenen vai sata. Pitää ostaa palkinnot, hankkia tuomari, maksaa paikkavuokra jne. Paras tapa
tukea yhdistyksen toimintaa on osallistua tapahtumiin, kuitenkin, jäseniä varten näitä kaikkia
tehdään. Tässä yhteydessä taas kerran kannustan
teitä aktiivisuuteen, toiveita esimerkiksi tuomareiden suhteen saa laittaa yhdistykselle tulemaan.

””

Koiramäärä
olisi voinut olla
suurempikin.

Tulevaa juhlavuotta silmällä pitäen järjestettiinkin
joku aika sitten kysely tuomareista, ja sen pohjalta
on sen vuoden tuomarivalinnat tehty, niistä lisää
myöhemmin.
Kiitokset kaikille oupparin osallistujille ja onnea
menestyneille!
Nähdäänhän kaikki sankoin joukoin maaliskuun
erkkarissa, joka tällä kertaa järjestetään Hyvinkäälllä!
Arvostelut:
- kaikki https://tinyurl.com/vdthx9j
- koirakohtaisesti ttdatabase.com
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ROP
KARAMAIN TALISMAN
TASHI
VSP
KARAMAIN
YARMILARA

OPEN SHOW 19.10.2019
Tuomari Maria Brunell

ROP Karamain Talisman Tashi
VSP Karamain Yarmilara
ROP veteraani Karamain Talisman Tashi
VSP veteraani Pindaros Heavenly Me
ROP pentu Falamandus Va Va Voom
VSP pentu Kuai Le Gou’s Free Easy Livin’
ROP kasvattaja Falamandus
ROP jälk. Karamain Talisman Tashi

ROP-trimmi
Pindaros Little Miss Fortune
VSP-trimmi
Zazaran Royal Touch
Urokset
PU1 Karamain Talisman Tashi
PU2 Falamandus Universal Classics
PU3 Pindaros Jive Talkin’
PU4 Pindaros Limited Edition
Nartut
PN1 Karamain Yarmilara
PN2 Pindaros Real Women Have Curves
PN3 Fabulous Teddy´S Passionate Love
PN4 Amox Excellent Edition

		
Kasvattajaluokat
Falamandus 1. KP
Karamain 2. KP
Pindaros 3. KP
Amox 4.
Jälkeläisluokka
Karamain Talisman Tashi 1 KP
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ROP-vet KARAMAIN TALISMAN TASHI
VSP-vet PINDAROS HEAVENLY ME

ROP-pen FALAMANDUS VA VA VOOM
VSP-pen KUAI LE GOU’S FREE EASY LIVIN’

ROP KASV FALAMANDUS

ROP JÄLK KARAMAIN TALISMAN TASHI

Kaikki koirat
kuvattiin ja kuvat
on julkaistu
www.facebook.com/
pg/TiibetinterrieritRy/

ROP-turisti PINDAROS LITTLE MISS FORTUNE
VSP-turisti ZAZARAN ROYAL TOUCH
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Impressions from
the Finnish Open
Show 19.10.19
First of all, I am very thankful for the invitation to judge
your open show and for the excellent care by Sari before, during my stay and after. I am also grateful for
all exhibitor showing under me and for respecting my
choices - I truly had an amazing time!

Teksti: Maria Brunell
I am very happy with all my winners today and was
also pleased to find nice specimens in the tourist
class as well. My best mover, from tourist class, had
the most balanced, free and easy movement, with
good reach and powerful drive, who tracked up as
the TT should to save energy. Another tourist I want
to mention, is the other female that I nominated for
best coat. The TT coat does not necessarily need to
be as long as we often see in the showring to fulfill
its original purpose – very nice to see!
Puppies was promising, but my best puppy was
truly something special. To be so balanced in every
way at that age is not something you come over
often. A puppy I look forward to see how develops!
I had lots of beautiful males to go over, top 4 is
truly something Finland should be very proud to
have. My best male and later on BOB, have I met
before, but never seen in a show ring. Not only
does he have everything the standard looks for,
he is such a show man as well. At soon 10 years of
age, he had nothing to hide and really “came to life”
in the show ring. TTs truly just get better with age.
My second best male challenged his father quite
much, but still has his best years to come – a male
to look out for, for sure!

””

I had lots of
beautiful males
to go over, top 4 is
truly something
Finland should be
very proud to have.

something to look out for when her body develops
further and she settles in front and back movement.

All over there were some unsatisfying mouths
and some younger dogs that need training / did
not prefer the show venue, sadly as some of them
probably would be placed higher than what they
preformed today. But what I most of all want to
shed light on, is that I did not recognize many of
the heads in females. In my opinion, many were to
strong with long muzzles, looking more like males
or bearded collies, and several lacked the curved
zygomatic arch (a word I sadly did not remember
at the day) and/or stop. I don’t believe TTs to be
a head-breed, but they still need to look like TTs,
show their sex and have some of the resolute
Females was somewhat a challenge for me, with expression the standard is asking for.
some very different breed types, many on the upper size with too heavy bodies and bones in my Again, huge thanks to all exhibitor for a fantastic
opinion. In the end, the overall balance and type day!
Norjalainen tuomarimme Maria Brunell
of my best bitch exceeded the others, but the winner of junior class and my second best female is Kiitos
Maria Brunell, Dhoki Apso Tibetan Terriers
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tuomariesittely
ERIKOISNÄYTTELY
2020
Simona Jemelkova
Teksti: Google-kääntäjän avulla vapaasti suomennettu kotisivuilta

Simona Jemelkova ja hänen miehensä Thomas
ovat tiibetinterrieri-rodun harrastajia ja kasvattajia Olomoucista, Tsekeistä. Ensimmäinen tiibetinterrieri heidän perheeseensä tuli vuonna 1986.
Ensimmäiset pennut heillä oli vuonna 1990 ja
heidän kennelnimensä on Sengge.
Kasvattaminen on heidän pitkäaikainen harrastuksensa ja he kasvattavat tiibetinterriereitä
kennelnimellä Sengge. Samanniminen joki löytyy
Tiibetistä. Koirat ovat heille harrastus ja perheenjäseniä, eivät niinkään maineen tai menestyksen
välineitä. Siksi heillä ei ole pentueita liian usein
ja näyttelyissä käydään maltillisesti. Simona ja
Thomas Jemelkovin koirat ovat kuitenkin me-

nestyneet näyttelyissä oikein hyvin. Tiibetinterriereiden jalostuksessa tärkeintä heille on terveys,
mukava ja ystävällinen luonne, hyvä elinvoima ja
luonnolliset vaistot.
Lähes kolmenkymmenen vuoden kasvatusuran
aikana he ovat kasvattaneet monia pentueita.
Pentuja on jäänyt Tsekkeihin ja Slovakiaan, mutta
lisäksi niitä on viety myös Belgiaan, Suomeen,
Hollantiin, Kroatiaan, Saksaan, Norjaan, Puolaan,
Sloveniaan, Sveitsiin ja Yhdysvaltoihin.

””

Kasvattaminen
on heidän
pitkäaikainen
harrastuksensa
ja he kasvattavat
tiibetinterriereitä
kennelnimellä
Sengge.
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Terveisiä
tanssikehästä

””

Matka on ollut
mielenkiintoinen
ja opettavainen ja
jatkuu vielä.
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Teksti:Ulla Rosenlund kuvat: Ari Andersin

Tellen ollessa nuori tuskastuin välillä sen itsenäisyyteen ja omapäisyyteen, kokeneemmat tibbeomistajat lohduttivat: tibbe on kuin hyvä viini,
paranee vuosien kuluessa. Nyt minun on sanottavat
että oikeassa olivat.. tai sitten olen vaan sopeutunut.
Tänä vuonna on koettu tansseissa Tellervon kanssa yhtä
ja toista tanssirintamalla: ollaan oltu esiintymässä hyvinkin haasteellisissa paikoissa kuten esim. tavaratalossa
pienellä matonpätkällä, jonka vieressä lattialla istuu lapsia. Ei ole montaakaan vuotta siitä, kun tämä olisi ollut
Tellelle ylitsepääsemätön paikka. Nyt se vilkaisi yleisöön
päin eikä sen jälkeen kiinnittänyt huomioita siihen.
Sitten tuo minulle mahtava kokemus: avustajakoirien
kesäpäivillä tutustuttamassa avustajakoirakoita koiratanssin, hyvin haastava ja samalla hyvin antoisa tehtävä.
Sielläkin esiinnyttiin illanistujaisissa alustana oikea tanssilattia eli liukas sellainen. Meille tuotiin ulko-oven edestä
matto, koska Telle tassutteli tanssilattialle ja totesi juu ei,
liian liukas! Jossakin vaiheessa kun itse kumarruin tajusin,
että Tellen näkökulmasta näkyi toistakymmentä suoraan
päin tuijottavaa koiraa, kun avustajakoirat makasivat
lattialla avustettavansa pyörätuolin vieressä. Tämäkin
tilanne, jossa aiemmin Telle olisi lähtenyt lapasesta. Nyt
se ei edes katsonut niitä. Eli aivan varmasti tiesi niitten
siellä olevan, muttei välittänyt. Tällaiset esiintymiset ovat
tietysti mukavaa vaihtelua kisoihin, mutta kovin suurta
ohjelmaa ei oikein voi esittää, jos alusta on 3x5 metriä.

pitää. Päässä pyörii ideoita välillä liiaksikin, kaikki ei
todellakaan toteudu.
Meidän kotiseuraa järjesti (tarkoittaa, että olin itse osa
pientä järjestelytoimikuntaa) tämän vuoden koiratanssin
SM -kisat. Se ei olekaan ihan pieni ponnistus ja jos olisin
ollut fiksu, en olisi itse osallistunut kisoihin. Mutta kuten
eräs henkilö sanoi: jos pystyy ottamaan osaa SM-kisoihin
tibben kanssa, niin pakkohan se on.
Me emme harrasta koiratanssia ns. kunniamaininnat ja
sertit edellä, vaan jotta meillä olisi mukavaa mielekästä
ja hauskaa tekemistä. Meidän rooli on ollut hauskuuttaa
katsojia, ei mikään huono asia ollenkaan. Me voimme sanoa olevamme uramme huipulla. Matka on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen ja jatkuu vielä.

””

jos pystyy ottamaan
osaa SM-kisoihin
tibben kanssa, niin
pakkohan se on

rovisaatiokykyä. Kilpakumppaneilta ja tuomareilta tulee
usein kommentteja: teitä on aina ihana katsella, te sovitte
niin hyvin yhteen. Voiko kauniimmin sanoa.
Maailmalla on joitakin tanssivia tibbejä, mutta ei mitenkään liikaa. Richard Curtis (britti), suuri nimi koiratanssin alalla oli jokunen vuosi sitten pitämässä workshopia
Suomessa ja kysyin häneltä, että onko hänen kursseillaan
ollut tibbejä ja hän vastasi että pari on ollut ja lisäsi että
”They are too clever for their own good”. Emme päässeet
puhumaan mitään yksityiskohdista, mutta käsitin kyllä….
tibbet olivat olleet tibbejä ja tehneet omia metkujaan.
Tämä oikein lämmitti mieltä.

Tellellä on melko laaja temppuarsenaali, eikä ongelma
olekaan opettaa tibbelle temppuja, vaan se, että viitsikö
se joka tilanteessa näyttää osaamistaan. Tähän on täytynyt sopeutua, sillä jos minä tuskastun niin Telle huomaa
sen heti ja lakkaa tekemästä kokonaan. Joten olen tosissani, kun sanon, että olen oppinut Telleltä vähintään yhtä
paljon kuin se minulta. Se mitä en vieläkään hallitse, on
Kisoissa pidettiin hieman taukoa kun alkoi tuntua, että kun Telle heittää kesken kisan jonkun ihan uuden tem- Olisiko jo aika nähdä enemmän tanssivia tibbejä
takki on tyhjä, mutta ei meitä kehästä kauaa voida pois pun kehiin ja minulta kysytään nopeaa reagointia ja imp- Suomessa ?
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uudet valiot
C.I.B FI MVA LV MVA LVV19
PINDAROS OH LORD IT’S HARD TO BE
HUMBLE
synt. 16.2.2016
Isä: FI MVA Amox Dark Shadow
Emä: C.I.B FI; SE, EE MVA Ti La Shu Glamorous Magic
Moments
Kasvattaja: Petra Sankelo
Omistaja: Rommel Florian & Emilia
CACIBIT:
TALLINN 19/08/2017
TALLINN 20/08/2017
TAMPERE 06/05/2018
HELSINKI 19/05/2018
RIGA 09/06/2019

C.I.B FI EE LV MVA BALT LV LT EE JMVA
HeJV-14 LTJV-15
FALAMANDUS STORM WARNING
synt. 2.1.2014
Isä: US MVA Barnstorm’s Grissom T. T. C.s.i
Emä: C.I.B FI SE DK EE MVA JV-09 V-09 PMV-09 PMJV-09
Falamandus Not For Sale
Kasvattaja: Tanja Hakamo
Omistaja: Lea Kärkkäinen & Heidi Kärkkäinen
CACIBIT:
Janakkala 25.8.2015, Elfriede Heidecker, Itävalta
Riika 23.3.2019, Jussi Liimatainen
Riika 24.3.2019 Paula Heikkinen-Lehkonen
Pietari 30.6.2019 Natalia Skalin, Ruotsi
Pärnu 6.7.2019, Connie Redhead, Australia
Pärnu 7.7.2019, Zoia Oleinikova, Ukraina

FI MVA
FESTRAIT NUMBER ONE
synt: 9.4.2015
Isä: C.I.B POHJ, US, FI, DE, DK, SE, LU, DE (VDH), HR MVA
DKW-13 Ti La Shu Only Magic
Emä: C.I.B POHJ, FI, SE, NO, EE, RU MVA Ti La Shu Russian
Dream At Festrait
Kasvattaja: Natalia Shirokova
Omistaja: Rommel Emilia
SERTIT:
Turku 16.1.2016 Horswell Jeff
Espoo 20.3. 2016 Smith Neil
Lahti 2.4.2016 Unelsröd Anne-Catherine
Järvenpää 28.5.2016 Eerola Päivi
Riihimäki 31.8.2019 Ström Sonny
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uudet valiot
FIN MVA
AMOX HOORAY FOR ME
synt: 8.5.2017
Isä: C.I.B POHJ, US, FI, DE, DK, SE, LU, DE (VDH), HR MVA
DKW-13 Ti La Shu Only Magic
Emä: Amox Design For Chopper
Kasvattaja: Jaana Myötyri-Ulmanen
Omistaja: Jaana Myötyri-Ulmanen
SERTIT:
KEMI
21.7.2018
RIIHIMÄKI 25.8.2018
HELSINKI. 8.6.2019

JASNA MATEJCIC
BIRGITTE SCHJÖTH
EEVA RAUTALA

FI LT MVA EE JMVA PAIM-T
KARAMAIN XANDUR DALI
synt. 18.4.2017
Isä: C.I.B POHJ, FI, SE, NO, BY MVA RIGAW-15 HeW-15
Fabulous Teddy’s Leader Of The Gang
Emä: FI MVA Karamain Taradawa
Kasvattaja: Tuula ja Marianna Plathan
Omistaja: Anna-Maija Mellin & Sari Kupiainen
SERTIT:
Lahti RN 14.7.2018
Pori KV 28.7.2018
Kalajoki RN 19.7.2019

Heikkinen-Lehkonen Paula
Lehtonen Vesa
Lehtonen Maija

FI MVA
AJANNAN EMMET
synt. 16.8.2017
Isä: FI, SE, EE, LV, LT, BALT, BY MVA EE JMVA BYV-15 DaLaih’s Dream-Daah-Muur Made Of Dog’s Wisdom
Emä: C.I.B FI, SE, LT, BY MVA BYV-15 Ajannan Aa Lia
Kasvattaja: Anna Väänänen
Omistaja: Mari Artes
SERTIT:
Hämeenlinna 7.10.2018
Hämeenlinna 9.6.2019
Mikkeli 13.7.2019
Kouvola 17.8.2019

Tapio Eerola
Helin Tenson
Lilian Pajulaid
Juha Putkonen
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uudet valiot
FI EE MVA LT EE JMVA
QITSUKAN FLOWER
synt: 4.7.2017
Isä: C.I.B Khyi-Mi Bod-Ja Lamleh
Emä: FI MVA Qitsukan Darling
Kasvattaja: Katri Kantola
Omistaja: Katri Kantola
SERTIT:
Helsinki 1.9.2018

Nymann Gunnar

FI EE MVA
QITSUKAN FAME
synt. 4.7.2017
Isä: C.I.B Khyi-Mi Bod-Ja Lamleh
Emä: FI MVA Qitsukan Darling
Kasvattaja: Katri Kantola
Omistaja: Katri Kantola
SERTIT:
Helsinki 21.7.2018

Munsterhielm-Ehnberg Zidy

FI, SE, NO, NORD MVA, SEJV-19 SEV-19
FABULOUS TEDDY’S PASSIONATE LOVE
synt. 11.7.2017
Isä: FI MVA Karamain Utse Samye
Emä: Fabulous Teddy’s Full Of Love
Kasvattaja: Tarja Salo, Mäntsälä
Omistaja: Tarja Salo, Mäntsälä
SERTIT:
Jyväskylä 10.11.2019
Lahti 30.3.2019 		
Jyväskylä 11.11.2018
Jyväskylä 10.11.2018
Kuopio 5.8.2018 		
Kuopio 4.8.2018 		
Kuopio 3.8.2018 		
Mikkeli 28.7.2018 		
Helsinki 19.5.2018 		

SCHEMEL ANDREAS
ROUND KATHARINA
LYSGAARD RUNE
NILSSON MIKAEL
INGRAM ANN
GIURA ANCA
DELERUE PEDRO SANCHES
LADD-CANNON YVONNE
JAMES MARK
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uudet valiot
FI, SE MVA NOJV-19, FIJV-19
FABULOUS TEDDY’S QUEEN OF THE GANG
synt. 29.9.2017
Isä: C.I.B POHJ, FI, SE, NO, BY MVA RIGAW-15 HeW-15
Fabulous Teddy’s Leader Of The Gang
Emä: Fabulous Teddy’s Hot Love
Kasvattaja: Tarja Salo, Mäntsälä
Omistaja: Niko ja Oona Karhu ja Tarja Salo, Helsinki
SERTIT:
Hämeenlinna 5.10.2019
Tuusula 6.7.2019 		
Hamina 25.5.2019 		
Helsinki 16.12.2018
Helsinki 26.8.2018 		

KLAAS ANNE
SCHEEL BIRTE
MUSTONEN KIMMO
BOELAARS HANS
JOHANSSON CARINA

13 VUOTTA

VETERAANISYNT TÄRIT

FI MVA
PINDAROS GONE WITH WIN
synt. 18.10.2006
isä: C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA IE MVA EE
MVA HeW-11 VV-12 PMVV-13 FALAMANDUS
ISSU DE LION
emä: FIN MVA PINDAROS ETERNAL MAGIC
Kasvattaja Petra Sankelo
Omistaja Jaana Myötyri-Ulmanen

10 VUOTTA
TIBICINAN J’ALBA CHIARA
Chiara, 10 v
Synt. 11.11.2009

11 VUOTTA
C.I.B, FI, SE, EE, LV CH
TIBICINAN FACON DE VOIR
Luca,
Synt. 17.3.2008

Molempien kasvattaja Susanna Rusanen
omistajat Sari ja Jukka Kuikka
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TIBBETAPAHTUMAT
RALLY-TOKO -KOULUTUSPÄIVÄ 15.2.2020
Kouluttaja rallytoko ylituomari Krista Karhu Koulutus 4h, max
8 koirakkoa. Koulutus on suunnattu jo rallytokoa harrastaville
koirakoille ja päivän sisältöä suunnitellaan osallistujien toiveiden mukaan!
Mukaan mahtuu myös kuunteluoppilaita.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Anna Väänänen, kennel.ajannan@gmail.com
Hinta jäsenille 35€ ja ei jäsenille 40€.
Kuunteluoppilaat 10€
(ilmoittautuvat suoraan Annalle!)

VUOSIKOKOUS 29.2.2020
Tule vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan Tiibetinterrierit
ry:n vuosikokoukseen. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja
ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi päätetään
mm. jäsenmaksun suuruudesta sekä palkitaan Vuoden TT
-kilpailuissa menestyneitä.

KATRIINA TIIRAN LUENTO 29.2.2020
Katriina Tiiran luento koiran luonteesta ja sen kehittymisestä. Luento aloitetaan heti vuosikokouksen jälkeen ja sopii
niin harrastajalle, kasvattajalle kuin seurakoirankin omistajalle.
Huomaa, että luento on maksullinen, mutta jäsenille kuitenkin edullinen!

ERIKOISNÄYTTELY 15.3.2020
Erikoisnäyttely järjestetään vuonna 2020 Hyvinkäällä. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät tästä lehdestä sekä
kotisivuilta tiibetinterrierit.weebly.com/er2020.html .

PAIMENNUSPÄIVÄ 9.5.2020
Somerolla paimennetaan jälleen. Suuren suosion saaneet
paimennuspäivät jatkuvat. Päivä on tarkoitettu kaikille tibbeille oli sitten aikaisempaa kokemusta paimennuksesta tai
ei. Laji vie muuten mennessään!
Ilmoittautuminen on avattu kotisivuille Tibbeputiikkiin. Lisätietoja paimennuksesta tulee kotisivuille sekä Facebookin
tapahtumasivuille.
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VIRALLINEN SILMÄTARKASTUS 17.5.2020
Joukkotarkastus Helsingissä Mevetin tiloissa. Tarkastajana
Lotta Axelson.
Ilmoittautuminen silmätarkastukseen ajannan@gmail.com.
Yhdistys hyvittää silmätarkastuksen hinnasta 20€ jokaisesta
yli kahdeksan vuotiaana tarkastetusta koirasta. Hyvitys maksetaan kerran koiran elämän aikana.

OPEN SHOW 17.10.2020
Kaikille tiibetinterriereille tarkoitettu mukava näyttelytapahtuma.
Ilmoittautuminen avataan myöhemmin, joten seuraa yhdistyksen kotisivuja ja Facebookia.

Tiibetinterrierit
ry:n jäsenetuja

- luentoja jäsenetuhintaan
- yli 8 vuotta vanhan koiran silmätarkastuksesta 20€ hyvitys
(kerran koiran elämän aikana)
- jäsenlehti kahdesti vuodessa
- jäsenkirjeet neljä kertaa vuodessa
- koulutuksia
- joukkotarkastuksia
- turkinhoitopäiviä

Tiibetinterrierit ry
haluaa kehittää
toimintaansa yhdistyksen
jäsenistön toivomalla tavalla.
Olisiko sinulla ideaa, millaisia
jäsenetuja haluaisit kehitettävän?
Kehitysideat voi lähettää
puheenjohtaja@tiibetinterrierit.com
tai nykäse hihasta, kun tavataan!

© Teemu Kuikka
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Kennel AJANNAN toivottaa

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYSTÄ
UUDELLE VUODELLE!!
Kulunut vuosi toi meidän porukalle hienoja tuloksia
näyttelyiden lisäksi myös rallytokosta, agilitystä,
paimennuksesta sekä tokosta.
Kiitos kaikille aktiivisille kasvattien perheille tästä
vuodesta! Jatketaan uusi vuosi samalla
hienolla vauhdilla ja hauskalla tekemisellä!

ALKUVUODELLE ON SUUNNITTEILLA MIELENKIINTOISIA PENTUJA!
LISÄTIETOJA LÖYTYY KOTISIVUILTA
http://ajannan.kotisivukone.com

kennel AJANNAN
Anna Väänänen, Kirkkonummi
kennel.ajannan@gmail.com

m
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Uusi kansainvälinen valiomme
C.I.B FI, EE, LV MVA
BALT, LT, LV, EE JMVA HeJW-14 LTJV-15

FALAMANDUS STORM WARNING

SISU

Kuva: Mika Törö

taustajoukkoineen toivottaa
Tunnelmallista joulunaikaa ja menestyksekästä uutta
vuotta!
Lea ja Heidi Kärkkäinen, Sisu, Peetu, Rio, Nino ja Kuu
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ONNELLISTA JOULUNAIK

KIITOLLISINA ESITTELEMME SEURAAVAN SUK

FALAMANDUS-TÄHDET

SYDÄMELLINEN
FALAMANDUSKULUNEESTA V

WWW.FALAMANDUS.COM * FACEBOOK/FALAMANDUSTIBETA

AIKAA MERRY CHRISTMAS

SUKUPOLVEN

LINEN KIITOS
DUS-PERHEELLE
STA VUODESTA!

BETANTERRIERS *358400945642 *TANJA.HAKAMO@GMAIL.COM
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C.I.B FI EE LV LT BALT MVA EE LV LT BALT
VMVA BALTV-10 LTV-10 HeVV-17 PMVV-17

Cags-Pa Emmanuelle
“Lempi”
Lempi kisasi viimeistään vuottaan kehissä, ohitti
syyskuussa 12v ikäpaalun ja menestyi paremmin
kuin koskaan aikaisemmin:
Lahti ER VSP-VET
Turku KV BIS-3-VET
Turku RN BIS-1-VET & RYP-3
Hyvinkää KR BIS-1-VET
Riika RN BIS-3-VET & BIS-4
Latvian & Baltian veteraanivalio
Kiitos Lempiä taidolla esittäneille Heidille
ja Marjolle!

C.I.B FI EE LV LT BALT MVA TLNJV-14 TLNV-1416 LTV-17 PMV-17 BALTV-18

Kiranas Kharesse
“Lisbet”
Lisbet otti näyttelyuransa arvokkaimman voiton
Lahden erikoisnäyttelyssä ollen ROP! Vuoden
isoin saavutus oli kuitenkin kahdeksanpäisen
Kiranas N-pentueen tyylipuhdas maailmaan
saattaminen elokuun puolivälissä.

Ihanaa Joulunaikaa & Onnea Uudelle Vuosikymmenelle!
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PL LT LV JMVA EUJV-18 RIGAJV-18 JV-18
Kiranas Memnon “Kunkku” (om. Anna-Kaisa Eronen) nappasi vuoden aikana itselleen
muutaman sertin, avasi CACIB-tilinsä, otti
PU-sijoituksia ja saavutti Liettuan juniorimuotovalion arvon.

Kiranas Namthar In The Rye
“Otto” (om. Kiranas & Emmi
Seppänen) on tulevaisuuden
toivojamme uunituoreesta
N-pesueesta.
LV EE JMVA BALTJV-18 Kiranas Margosa
“Muumi” (om. Kiranas & Janniliisa Tolsa) napsi
tililleen viisi sertiä, useita PN-sijoituksia ja
saavutti Latvian juniorimuotovalion arvon.

Kiitokset pienelle, mutta aktiiviselle, ydinjengilleni hienosta
vuodesta ja ahkerasta työstänne Kiranas-tibbejen eteen
kennel Kiranas, Satu Maunu, Oilinkuja 6 20400 Turku
satu.maunu@gmail.com | +358 50 369 6328 | www.kiranas.com | www.facebook.com/kiranas
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Tibbemäisen ihanaa
Joulua kaikille!

Toivottaa Kennel Wickedy Woo’sin väki
Pieniä karvapalloja laitettu tilaukseen,
odotettu saapumisaika 6.1.2020.

Isä: FI MVA Nyyppiksen DalpaLotus
”Eeli”

Kennel Wickedy Woo’s | Heidi Saari
Lenkkitie 24 B, 05200 Rajamäki
040 900 3402 | heidi.saari@elisanet.fi
facebook.com/wickedywoos/

Emä: Pindaros Penny For Your Thoughts
”Penny”
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BOB && BIG-4
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Hyvää Joulua * God Jul * Merry Christmas
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ftw|@lt:á
BOB & BIG-4

Hyvää Uutta Vuotta * Gott Nytt År *
Happy New Year 2020

ftw|ftw|@lt:ácÜ
É
Å|
á
x
`xfâÑ
x
Ü
á
à
t
Ü
@
lt:á^|
á
`fâÑ
x
Ü
á
à
t
Ü
ftw|@lt:ác|v~g{xj|ÇÇxÜ

51

52

Tiibetinterrierit ry • jäsenlehti 2/2019

53

54

Tiibetinterrierit ry • jäsenlehti 2/2019

55

Vuoden Voitokkaimpien
kilpailujen pistelasku

Vuoden Tiibetinterrieri-kilpailuiden säännöt ja pistelaskutaulukko sekä tälle vuodelle että vuodelle 2020. Hallitus halusi nostaa Open Shown arvoa ja niinpä vuodesta 2020 alkaen Open Showhun osallistumisesta saa lisäpisteitä kilpailuihin.
© Timo Kantola

Vuoden 2019-2020 - kilpailujen säännöt
Vuoden pentu -säännöt

Vuoden veteraani -säännöt Kevään

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.

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 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 ja lisäksi pisteet saa TT ry:n
open show:sta.

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 ja lisäksi pisteet saa TT ry:n open show:sta.

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.
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.
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.
Open Show (vuoden 2020 pisteisiin): 2 pistettä

vuosikokouksessa palkitaan

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.
Open Show (vuoden 2020 pisteisiin): 2 pistettä

- Vuoden Tiibetinterrieri -kilpailun kolme
eniten pisteitä saanutta
- Vuoden Pentu -kilpailun voittanut koira
- Vuoden Veteraani -kilpailun voittanut koira.
- Vuoden Kasvattaja
- Vuoden Agility-TT
- Vuoden TOKO-TT
- Vuoden Rally-Toko-TT
- Vuoden Koiratanssi-TT

Ilmoittautumiset Vuoden TT, pentu,
veteraani ja kasvattajakilpailuihin
31.12.2019 mennessä Petra Sankelo
puheenjohtaja@tiibetinterrierit.com

VUODEN TT, VETERAANI
JA PENTU ILMOITTAUTUMISISTA
TULEE KÄYDÄ ILMI
- koiran täydellinen nimi
- koiran isä ja emä
- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä
(Vuoden TT-pentu) tai
sijoitus näyttelyissä sekä näyttelyyn
osallistuneiden koirien määrä
(Vuoden TT ja veteraani )
- valmiiksi lasketut pisteet
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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 ja lisäksi pisteet saa TT ry:n open
show:sta.
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.
Yli viidenkymmenen koiran koiramääristä ei kerry
enää lisäpisteitä, maksimissaan koiramääräpisteet
voivat siis olla 7 p.
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.
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 BISpisteet määräytyvät seuraavasti, riippumatta arvosteltavien rotujen määrästä:

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 (5 tulosta/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
edellisiä alemmat tulokset ERI/EH = 1 piste
Kasvattajaluokat (enintään 5 tulosta/kasvattaja)
Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/
tulos. Eli ROP- kasvattaja ei saa saa lisäksi KP –pistettä.
ROP- kasvattaja = 3 pistettä
Kasvattaja KP = 1 piste
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.

JALOSTUSTARKASTUS
Osallistuminen = 2 pistettä (vain näyttelyttämätön
koira)

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
Open Show (vuoden 2020 pisteisiin): 2 pistettä

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

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

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

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

1-10 os. 11-20 21-30 31-40 41-50 51+
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1

Muut lisäpisteet:
SERT 1-luokassa: 		
SERT 2-luokassa: 		
SERT 3-luokassa: 		
FI-AVA: 			
FI AVA-H: 			

10 p.
15 p.
20 p.
40 p.
40 p.

Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin:10 p.
Osallistuminen SM-kisoihin (yksilö): 20 p.
Osallistuminen PM/EM-kisoihin: 30 p.
Osallistuminen maajoukkuekarsintoihin: 20 p.
Osallistuminen MM-ksoihin: 40 p.

Sijoittuminen arvokisoissa
katso vuoden TOKO-TT -säännöt.
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Vuoden TOKO-TT
-säännöt

Vuoden RALLY-TOKO-TT
-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.

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
PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.
Tulosten perusteella:
ALO
1-tulos
4
2-tulos
3
3-tulos
2

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.

Ilmoittautumiset
Vuoden agility, TOKO,
Rally-toko ja koiratanssi
kilpailuihin

15.1. 2020 mennessä
Elisa Nevalaiselle sähköisesti
elisanevalainen(a)gmail.com
tai postitse
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

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

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

PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 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

Vuoden koiratanssi TT
-säännöt

yli 16
5
4
3
2
1

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

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.

Voi
12
9
6
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KASVATTAJAHAKEMISTO

AJANNAN

FALAMANDUS

AMOX

GYALWANS

Anna Väänänen
Kabanovintie 18 F 18
02480 Kirkkonummi
041 741 3667
kennel.ajannan@gmail.com
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

FABULOUS TEDDY’S

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

KIDHILL’S

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

KIRANAS

Satu Maunu
Oilinkuja 6 20400 Turku
050 369 6328
satu.maunu@gmail.com
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/

PINDAROS

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

ONNENTUOJAN

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

PAM-ZAMIRIN

Heidi Saari
Lenkkitie 24 B 05200 Rajamäki
040 900 3402
heidi.saari@elisanet.fi
facebook.com/wickedywoos/

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

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

PET PURSUIT

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

WICKEDY WOO’S

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 2019
eräpäivä 31.3.2019
Maksa jäsenmaksusi yhdistyksen tilille:
Nordea Pankki Suomi Oyj
FI35 2166 1800 0048 91

Hallitus - Committee
PUHEENJOHTAJA - Chairman
Petra Sankelo
Sörkäntie 9 05200 Rajamäki
p: 050 356 2261
puheenjohtaja@tiibetinterrierit.com

VARAPUHEENJOHTAJA - Vice chairman
Sari Kupiainen
p: 040 148 7780
toimitus@tiibetinterrierit.com
SIHTEERI - Secretary
Heidi Kärkkäinen,
Vanhanlinnankuja 1 D 68, 00900 Helsinki
p: 040 671 2345
sihteeri@tiibetinterrierit.com
JÄSENSIHTEERI - Membership secretary
Niko Karhu p: 045 209 0003
jasensihteeri@tiibetinterrierit.com
TALOUDENHOITAJA - Treasurer
(hallituksen ulkopuolinen)
Riikka Hinkkanen
taloudenhoitaja@tiibetinterrierit.com
JÄSENET - Members
Heidi Saari
Riitta Rinne
Elisa Nevalainen

Jalostustoimikunta Breeder’s Committee

Käytä maksaessasi ehdottomasti
viitenumeroa
Viitenumero on jäsennumerosi lehden
nimilapussa.
Jollet löydä jäsennumeroasi, niin kysy se
jäsensihteeriltä mielellään sähköpostitse
jasensihteeri@tiibetinterrierit.com.
varsinainen jäsen ...............
perhejäsen...........................
kasvattajan ilmoittama .....
members abroad ................

30 €
10 €
10 €
35 €

Liity jäseneksi netissä!
tiibetinterrierit.weebly.com/jaumlseneksi.html

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

JALOSTUSNEUVOJA
Minna Granskog
Etelätie 11, 02710 Espoo
p: 040 580 2006
jalostustoimikunta@tiibetinterrierit.com
JALOSTUSTOIMIKUNNAN SIHTEERI
Elisa Nevalainen
p: 041 439 2449
JALOSTUSTOIMIKUNNAN JÄSENET
Janette Fröberg
Riikka Hinkkanen
Riitta Kokkonen-Mäkipää
Jenna Leino
Tuula Plathan
Petra Sankelo
PENTUVÄLITYS
Lea Kärkkäinen
Kiertomäentie 7, 01260 Vantaa
p: 040 867 8092
pentuvalitys@tiibetinterrierit.com
Åentuvälityksen nettisivujen päivitys
jalostustoimikunta
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- 2/19), 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:
Niko Karhu

Parmaajantie 7 B 10
00750 Helsinki
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