
Joenpenkan Kennelin vieraskirja  

    

    

Viesti : Viestit ja terveiset nyt uuteen vieraskirjaan, kiitos! 
 
Tämä vieraskirja enää vain katselukäytössä. 

    

  7. helmikuuta 2011 12:49:51 

  

Nimi : Anna-Maija Haikara, Oulu 

    

    

Viesti : Hei. Käytiin tyttöjen kanssa ihailemassa teidän koiria. Ja kahden suusta jo tuli, että ostan 
isona mäyräkoiran. Upeat sivut. 

    

  16. tammikuuta 2011 20:54:04 

  

Vastaus : Vieraskirja ei ole toiminut vähään aikaa, joten pääsin vastaamaan terveisiin vasta nyt!  
 
Tosi mukava, kun löysitte sivuillemme! Täältä löytyykin paljon juttua vauhdikkaista 
pitkoista, pötkyistä ja makkaroista.:) 
 
Mäyräkoira on kyllä kiva ja monipuolinen harrastuskoira sekä ihana kainaloinen, jonka 
kanssa voi harrastaa monenlaisia mukavia juttuja! 
 
terveisin Marja sekä Nora, Miro ja Pyry 

  

Nimi : Jussi, Etelä-Pohojammaa 

    

    

Viesti : Hei! 
Täytyy kehua, että sivut on ensiluokkaiset! 
Toivottavasti koirille piisaa riistatöitä ja tarinaosasto saa lisää sisältyä! 

    

  12. tammikuuta 2011 22:25:56 

  

Vastaus : Mukava että löysit sivuillemme! 
 
Nyt kun käytössä on ollut blogi, jossa kirjoitellaan uutisia ja juttuja, on perussivujen 
täydennys jäänyt vähemmälle. Muutenkin jutut keskittyvät enemmän Joenpenkan 
kasvattien sekä oman joenpenkkalaisemme Pyryn elämään. Perussivuilta on sitten laitettu 
linkkejä blogiin, niin että jutut löytyisivät sitäkin kautta. 
 
Toki koirilla on ollut jahtitapahtumia - Pyryllä luolajuttuja keväällä ja ajohommia syksyllä. 
Allergikko-koiramme Miro on saanut nyt nahkansa kuntoon ja Miikkukin on päässyt 
syksymmällä jahtiin - parit jänisajot oli ja toisesta tulikin supijahti :) 
 
Mukavaa alkanutta vuotta toivotellen, Marja 

  

Nimi : Heli& co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Vauhdikasta Uutta Vuotta 2011 myös teille!Onnea niin kokeisiin kuin kehiinkin. 
    

  27. joulukuuta 2010 15:57:11 

  

Vastaus : Kiitokset terveisistä - katsotaanpa mitä uusi vuosi tuo tullessaan! 
  

Nimi : Julia, Kuusamo 

Kotisivu : http://koirani.nettisivu.org/ 

    

    

Viesti : Ritu lähettää talvi terkut Noralle, Pyrylle, Mirolle, Marjalle ja Hannulle ! Onko teidän koirat 
pomppinut pakkasen takia kolmella jalalla ulkona, niinkuin meidän Ritu =D ? 



 
T; Julia ja Ritu 

    

  26. marraskuuta 2010 16:22:16 

  

Vastaus : Kiitokset terveisistä! 
Noraa kyllä vähän paleli, kun kerkesin nyppiä melkein kaiken karvan kropasta. Pyryä ei 
pakkanen hidastanut pienellä iltalenkillä ollenkaan, tosin mantteli oli päällä. 
Mukavaa ja vauhdikasta talvea Ritulle ja sinulle sekä koko perheelle! 
 
toivottaa Marja ja lauma 

  

Nimi : Jimi, Jone, Jasu ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : www.sheriffit.com 

    

    

Viesti : Moi teille kaikille! Onko teidän yhdistyksellä mahdollisesti myynnissä hihamerkkejä? 
Muistilin teillä olevan ainakin kalentereita ja avainnauhoja. Tartteisin hihamerkin tuohon 
koulutusliiviini, pitäisi olla profiilikuva pk mäykystä. 
 
Mukavaa alkutalvea! 

    

  23. lokakuuta 2010 21:09:40 

  

Vastaus : Hei! Ei miedän kerholla ole hihamerkkejä, mutta itse olen tilannut karkkarimerkit IloWillalta 
kennelin nimellä ja ilman. Siinä on brodeerattuna karkkarin naama, mutta pyyhkeissä on 
profiilikuva. Suosittelen kyllä tuota paikkaa! 
 
Laitan kuvat s-postilla! 
 
terkuin Marja 

  

Nimi : Johanna Pietiläinen, Helsinki 
    

    

Viesti : Syksyiset terveiset Helsingistä. Meillekin tuli taloon karvakorva Bordercollie Lapintähti Hilla-
Maa eli kutsumanimeltään "Sissi", iloinen vilperi on 9 viikkoinen ja hurjan suloinen :) 
Lähetän kuvan teille sähköpostitse. Terkuin Johanna :) 

    

  20. lokakuuta 2010 19:02:21 

  

Vastaus : Kiitos terveisistä ja mukava kun kävit meidän koiruuksien sivuilla! 
 
Kylläpä oli söpö tuo Sissi - ja varmaan aikamoinen energiapakkaus! 
 
Aurinkoista ja mukavan vauhdikasta syksyä teille! 
 
Ps. tulkaahan käymään, jos ajelette tästä ohi.... 
 
Marja ja lauma 

  

Nimi : Julia, Kuusamo 

Kotisivu : http://koirani.nettisivu.org/ 

    

    

Viesti : Hyvää syksyä ! 
 
T. Julia & Ritu,( ja kohta myös Siirikin ;) ) 

    

  25. syyskuuta 2010 0:46:50 

  

Vastaus : Aurinkoista ja toimeliasta syksyä sinne Kuusamoon! Ja mukavaa pennun odotusta! :) 
 
terkuin Marja ja lauma 

  

Nimi : Eija Väisänen, Kemijärvi 
    



    

Viesti : Hei!! kattelin vain teijän pötkylöitä... 
    

  8. syyskuuta 2010 16:26:55 

  

Vastaus : Tervetuloa katselemaan vaan toistekin! Mukava, että löysit sivuillemme! 
  

Nimi : Hannu Huovila, Espoo 

    

    

Viesti : Söpöjä heppuja, tekisi mieli ottaa Paavolle kaveri ( 8 v. pitkäkarvainen kääpiömäyris)ja 
jossain vaiheessa otetaankin.. 

    

  7. syyskuuta 2010 13:56:17 

  

Vastaus : Mukava kun löysit sivuillemme!  
 
Kyllä ainakin nämä kolme Nora, poikansa Pyry sekä Miro ovat oikein mukavia karkkareita - 
joskus niin ihania ja sitten taas pikkuhirviöitä! Ja tekemistä noiden kanssa kyllä riittää! 

Nimi : Heli& co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Kiitos viimeisestä!Olisi tosiaan ollut kiva viipyä pitempäänkin, mutta lauma täällä kotona oli 
tullessamme jo sitä mieltä että APUA, täällä talossa sitä tapetaan koiria nälkään!(vaikka 
olivat lähtiessämme syöneet) 
Samoin täällä elellään nyt hyvien uutisten odottelussa. 

    

  16. elokuuta 2010 9:44:16 

  

Vastaus : Kiitokset hienosta tuliaisesta, se odottaa nyt kunnon kehystä... Mukavaa syksyn alkua teille 
kaikille ja menestystä loppuvuoden koitoksiin! 

  

Nimi : Ulla H., Uleåborg 

    

    

Viesti : Kävin taas kurkkimassa, että miten oot hienot sivusi tehnyt ja mitä uusia juttuja oot 
hoksannut. Mulla on tekeillä nyt sivut Toivontilalle :) Rapsutuksia koirille ja terkut Hannulle! 

    

  17. kesäkuuta 2010 19:50:14 

  

Vastaus : Mukava kun kävit sivuilla! Välillä tuntuu, että en itsekään ole perillä mitä on missäkin ja 
mihin linkkejä. Onhan noissa oma ährääminen, mutta eikös ole aivan mukavaa ja helppoa 
tehdä sivuja Kotisivukoneella. 
 
Paljon onnea Toivontilalle! Toivoa tarvitaan..... olet hyvällä asialla :) 
 
Terkut teillekin, koko köörille! 

  

Nimi : Heli& co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Kiitos onnitteluista. Vasta junnuikäisellä Hilmalla on kyllä mennyt hyvin näyttelyissä. 
Terveisiä teidän partanaamoille!! 

    

  31. toukokuuta 2010 9:08:34 

  

Vastaus : Vauhdikasta ja harrasterikasta kesää teille! 
  

Nimi : Heli, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Iloista ystävänpäivää teille, ja kiitos komeitten poikien kuvasta! 



    

  14. helmikuuta 2010 14:32:47 

  

Vastaus : Mukavaa Ystävänpäivää teillekin sekä menestystä ja vauhtia koirien harrastuksiin tulevalle 
vuodelle! 

  

Nimi : Hannele Enberg, Jyväskylä 

    

    

Viesti : Hyvää Ystävänpäivää Joenpenkan väelle! 
    

  12. helmikuuta 2010 17:54:31 

  

Vastaus : Kiitokset - oikein hyvää ystävänpäivää teillekin! 
  

Nimi : risto huuska, laukaa 

    

    

Viesti : terveiset liepeeltä,saatu,jänöjä,kettuja,minkkej 
näätiä ja paljon jälkiä. 

    

  5. helmikuuta 2010 18:11:27 

  

Vastaus : Terveiset lumiseen Keski-Suomeen! Palataan asiaan maaliskuulla pienpetopyynnin 
merkeissä! 
 
Terveisin Hannu ja Pyry 

  

Nimi : Annika, Helsinki 
    

    

Viesti : Moikka, 
Tällä moikkailee Pyryn sisko-puolen omistaja! Koirillamme on sama isä ja ovat muuten 
todella saman näköisiä! Eli edesmenneen isänsä näköisiä. Etenkin noi terassikuvat Pyrystä 
ovat häkellyttävän tutun oloisia. Ihan kuin omaa koiraa katsoisi :) 

    

  4. helmikuuta 2010 20:15:11 

  

Vastaus : Hei, olipa tosi mukava ja iloinen yllätys saada terveisiä Pyryn sukulaistytöltä ja omistajalta! 
Pyry on aivan erinäköinen kuin äitinsä Nora - eli on tullut paljon komeaan Pippo-isäänsä. 
Pyrde on melko pienikokoinen ja niukkaturkkinen. Ja varsinkin silmät ja naamataulu ovat 
tosi viehättävät. Poika on tosi vauhdikas pakkaus ja aika itsepäinen - mutta mammalle tosi 
rakas! 
 
Olisipa mukava saada lisää tietoa ja ehkä kuviakin siskopuolesta, laittaisin vaikka 
sivuillemme. Onko siskopuolella ehkä omat kotisivut ja oletteko käyneet näyttelyissä tai 
kokeissa? Ollaan oltu yhteyksissä Pyryn velipuoleen Jimiin (Chesthill´s Korona) ja paljon on 
pojissakin samaa näköä! 
 
Mukavaa alkanutta vuotta toivottaen, Pyry ja emäntänsä 

  

Nimi : Sanni, Liminka 

    

    

Viesti : moi onko teillä muita koiris kun mäyräkoiria. 
    

  22. tammikuuta 2010 13:53:51 

  

Vastaus : Kiitos viestistäsi! Onhan meillä noiden mäyristen lisäksi vielä suomenajokoira Riku - 11-
vuotta! 
 
terveisin Marja 

  

Nimi : Riitta-Liisa ja Risto, Lievestuoe 

    

    



Viesti : Moikka ! Kävin katselemassa teidän kuulumisia ja katselemassa kuvia. Terveisin ja hyvää 
alkanutta vuotta teille kaikille. 

    

  9. tammikuuta 2010 10:33:44 

  

Vastaus : Terveiset ja hyvät alkaneen vuoden toivotukset teille kaikille sinne Liepeelle! 
 
Täällä on kärsitty kovista pakkasista, mutta onneksi kevättä kohti ollaan jo kovaa vauhtia 
menossa! 
 
terkuin Marja ja karvanaamat 

  

Nimi : Julia, Kuusamo 

Kotisivu : http://jullejaritu.suntuubi.com/?cat=1 

    

    

Viesti : Moi! 
Eihän haittaa, jos laitoin sinun kennelin sivut "linkkejä" kohtaaan.? Hyvää alkanutta uutta 
vuotta!Terv: Julia & Ritu =) 

    

  5. tammikuuta 2010 13:12:34 

  

Vastaus : Mukava vaan, kun laitoit linkin! 
 
Vauhdikasta talvea sinulle ja Ritulle! 

 Jaana, Simo 

Kotisivu : Pikkumaavaran 

    

    

Viesti : Mukava kun vierailit sivuillamme:) Pikkumaavaranväki toivottaa teille paljon onnellisia 
hetkiä koiramaisten harrastusten parissa alkavana vuonna 2010! 

    

  31. joulukuuta 2009 23:11:48 

  

Vastaus : Hyvää vuotta 2010 myös Pikkumaavaran väelle! 
  

Nimi : Ozzyn Poppoo, Jalasjärvi 
    

    

Viesti : Makoisaa joulua! Täällä ollaan niin väsyneitä viime öisen kinkunpaiston jäljiltä. Sika haisee 
vietävän hyvältä kuonoon. Nyt jännitetään pelkääkö pukki meitä. Isäntä uhkas laittaa 
kolmikon häkkiin punanutun vierailun ajaksi. t Ossi + Perhe 

    

  24. joulukuuta 2009 10:08:48 

  

Vastaus : Kiitos jouluterveisistä! Kyllä meilläkin nuuskuteltiin kovasti kinkun hajua ja saatiin 
maistiaisiakin! 
 
Mirokin on ajellut kaurista ja pupuja, mutta kaatoja ei ole tullut vielä tälle talvelle..... 
 
Miro toivottaa Ossi-veljelle hyviä jahtikelejä ja menestystä ajokokeisiin! 
 
Ja Joenpenkan sakilta terkut koko Jalasjärven poppoolle! 

  

Nimi : Heli& co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Mukavaa juhla-aikaa , menestystä vuodelle 2010 kokeisiin ja näyttelyihin!! 
    

  22. joulukuuta 2009 21:02:43 

  

Vastaus : Kiitokset jouluterveisistä! Menestystä ja kaikkea hyvää myös teille ja koirillenne! 
  

Nimi : Ulla H., Oulu 

    



    

Viesti : Tuo etusivun talvikuva on aivan hurmaava :) Kertakaikkisen ihana postikorttikuva.  
 
Minä otin meidän nakeista tänään joulukorttikuvan, ja niitä paikoilleen asetellessa tallattiin 
se vähä lumi, joka oli ehtinyt tulla, aivan muralle. Mutta yritettiinpä kuitenkin ;) 

    

  5. joulukuuta 2009 22:24:39 

  

Vastaus : Tuo etusivun talvikuva on muutaman vuoden takaa, ilmeisesti joskus marraskuulta, kun 
tataritkin on vielä leikkaamatta mökin edestä - eli ensi lumi ja kuura! Pitääpä ihan 
tarkistaa.... 
 
Minä en ole koskaan onnistunut saamaan noista kolmesta onnistunutta yhteispotrettia, aina 
on joku väärinpäin. Viime jouluksi tein kollaasin kuvankäsittelyllä ja tänä vuonna korteissa 
haikailaan vain lumista maisemaa - ilman koiria! 

  

Nimi : Heli& co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Osaanottomme A-poikien menehtymisen johdosta.Tuntuu aina niin kurjalta kun nuoren 
koiran elämä loppuu kesken. 

    

  24. lokakuuta 2009 9:45:30 

  

Vastaus : Kiitokset muistamisesta! Aksun menetykseen olimme omistajien kanssa jotenkin jo 
varautuneet, vaikka viimeiseen asti toivoimmekin, että aloitettu lääkitys toisi helpotusta. 
Kun suru-uutinen Aksun menetyksestä tuli, ei vielä ollut tietoa, että myös Aku-veli oli 
menehtynyt auton alle jäätyään vain paria päivää aikaismemin. 
 
Molemmat pojat saivat elää vauhdikasta mäykyn elämää viimeiseen asti! Suru ja kaipaus 
molemmissa perheissä on suuri, mutta jälkeen jäivät monet hyvät muistot, jotka 
lohduttavat! 

  

Nimi : Toffy, merikaarto 

Kotisivu : www.pelilula.suntuubi.com 

    

    

Viesti : kiva sivu 

    

  15. lokakuuta 2009 11:26:31 

  

Vastaus : Mukava kun löysit sivuillemme! 
  

Nimi : Julia, Kuusamo 

Kotisivu : http://jullejaritu.suntuubi.com/ 

    

    

Viesti : Moi! 
Kiitos paljon pentulaatikon ohjeista :) 
Ihania nuo teidän koirat ;) 
 
T:Ritu ja Julia 

    

  14. lokakuuta 2009 21:18:52 

  

Vastaus : Hyvä jos kelpasi! Kysy vain lisää, jos tarvitset tietoja! 
 
Marja 

  

Nimi : Julia, Kuusamo 

Kotisivu : http://jullejaritu.suntuubi.com/?cat=1 

    

    

Viesti : Moi! 



Voiko joku jättää (jos tietää)pentulaatikon ohjeet minun vieraskirjaan?KIITOS PALJON! 
    

  12. lokakuuta 2009 8:42:50 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Onnea Pyryn hienoista tuloksista! Todella taitavasti poika on kettua pyöritellyt! Se näyttää 
olevan kyllä tuo laji ihan lasten leikkiä Pyrdelle. Jospa tämä velipuoli olisi yhtä taidokas.  
 
Meillä oli mejä-kokeissa hellettä kanssa. Aloitettiin aamulla jo hyvissä ajoin, mutta päivä 
kävi liian kuumaksi siitäkin huolimatta. Hyvin Jimi jaksoi, mutta viimesellä pätkällä jäljestys 
muuttui jo puurtavammaksi, ja sorkan yli hypättiinkin vauhdilla autolle menevälle vanalla. 
Eli tällä kertaa hukka tuli kaadolla, ei paljon naurattanu... Tuli VOI2, 36 pistettä. Ja 
tuomarilta maininta erittäin lupaavasta jälkikoirasta. 

    

  10. elokuuta 2009 15:30:54 

  

Vastaus : Kiitoksia onnitteluista ja lämpimät onnittelut myös Jimille - lupaavalle jälkikoiralle! 
 
Pyry jaksoi todella hienosti kaikki kolme täyttä 20 minuutin erää nokakkain ketun kanssa, 
vaikka keli oli tosi rankka. Nyt pitää etsiä A-koepaikkaa, että päästään jatkamaan, kun into 
on niin kova! 
 
Terkut sinne pojille Jimille ja Jonelle ja mukavaa syksyn odotusta! 

  

Nimi : Matti Sarajärvi, Oulunsalo 

    

    

Viesti : Terveisiä Oulunsalosta. Kävin tutustumassa kotisivuihinne, hienot sivut ja upeita kuvia. 
Kiitoksia hirven sorkasta mejä harjoitteluun meidän spanieleille. Mukava olisi saada 
meillekkin karkeakarvainen mäykky metsästykseen ja teidän kennelistä mielellään. 

    

  19. heinäkuuta 2009 22:02:58 

  

Vastaus : Kiitos kun kävit sivuillamme! Seuraava pentueemme on tulossa mahdollisesti ensi vuonna ja 
kaikki on vielä suunnitteluasteella. Mukavaa, että kiinnostuit mäyräkoirasta rotuna. Ehkäpä 
tapaamme vielä tänä kesänä Pyhännän mejä-maastoissa! :) 

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : No me täällä taas terve! 
 
Onnea Pyry-velipuolikkaalle hienosta suorituksesta. Se jäljen molemmin puolinen kiertely 
taitaa olla sukuvika. Jimi teki sitä viime kesänä, nyt se näyttää jääneen jo unholaan. Hieno 
suoritus ja tuosta on hyvä jatkaa, kohti niitä viinilaseja =) 

    

  29. kesäkuuta 2009 21:08:20 

  

Vastaus : Jimi on jo niin harjaantunut näissä jälkihommissa! Toivottavasti Pyrykin vielä rauhoittuu ja 
tulee tarkemmaksi ja malttaa keskittyä jälkeen ilman turhia kiertelyitä. Uusia viinilaseja 
odotellen.... 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, KONTIONIEMI 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Hienosti on Pyry kehässä liitänyt. Tai ainakin meidän mielestä =) Onnittelut! Me jännätään 
kuinka jäljellä käy, eiköhän Pyrtsi hoida homman kirkkain pokaalein kotiin! 

    

  28. kesäkuuta 2009 14:06:42 

  

Vastaus : Eipä tarvinnut koirakon ihan turhaan hikoilla paarmojen syöttinä! Pyry toi kotiin sinisen 
ruusukkeen ja AVO 2 -tuloksen 37 pisteellä. Pokaaleita on Pyhännän kokeista turha 



odotella, sillä vain ykköset saavan logollisen viinilasin. Hyvät lasit kylläkin, toivottavasti 
kohta on enemmän kuin 4 lasia.... Tästäpä on mukava jatkaa! 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Hauskaa Juhannusta! Hieno uutinen tuo Pyryn isäksi tuleminen, onnea! Pojalla on kyllä 
menoja järkättynä, mutta nuorenahan sitä jaksaa.  
 
Täytyy vähän tutkailla itsekin olisko noita LUT-kokeita missä päin. Tuo saamamme T tulos 
kun onneksi tuntuu riittävän. Harjoiteltu ei olla, mutta eikös ne lahjattomat vaan treenaa... 
ja onhan se koekin treeniä. 
 
Täytyy miettiä myöskin noita näyttelyitä, jos ilmottaisi molemmat samoihin menoihin niin 
sais vähän alennustakin. Älä huoli, kyllä me vielä jossain tavataan, aivan varmasti. 

    

  19. kesäkuuta 2009 14:55:28 

  

Vastaus : Kyllähän tuo poika jaksaa, mutta jaksaakohan isäntäväki? No, pakko on yrittää, eikäpä tuo 
kovin epämukavalta tunnu. Pyryn kanssa on ihan mukava reissata, vaikka se välillä 
vinkuukin autossa,kun on niin kärsimätön. 
 
Tsemppiä vaan Jimille tuleviin voittajakoitoksiin - perässä koitetaan tulla! Ja Jonelle 
sellainen ohje, että kannattaa tulevaisuudessa pysyä ihan mamman kintereillä! 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Moi! Niin paljon kaikkea kivaa luettavaa on tullut, täytyy viikonloppuna lueskella 
tarkemmin. Minuakin kiinnostaa pentujen kotiutuminen. =) Jollain tapaa sitä kai on täällä 
oltu hengessä mukana. Te näköjään olette menossa Ouluun näyttelyyn. Milloin ja kantsisko 
meidän yrittää Jimin kanssa? Onkohan siellä se belgialainen tuomari, jota pidin tarpeeksi 
eksoottisena... 
Aurinkoisia päiviä ja tassuttelijoille mukavia hetkiä kaivannoilla! 

    

  10. kesäkuuta 2009 20:40:29 

  

Vastaus : Heippa! Olen ilmoittanut Pyryn Rovaniemelle, Kokkolaan, Keminmaahan ja Ouluun 
molemmille päiville ja vielä mennään ehkä Iisalmeen ja ainakin sitten Kuopioon 
syksynpänä..... Nyt kuun lopulla olisi mejä-koe, jos päästään ja Utajärvellä elokuun alussa 
terrileiri, jossa on LUT-kokeet kolmena päivänä - eli hommaa riittää! 
 
Katsoin, että lopunpana vuotta olisi Jyväskylässä tuomari Uruguaysta - siinäpä vasta 
eksotiikkaa :)Pyrykin joutuu isojen poikein kanssa kohta avoimeen luokkaan, sillä Roissa on 
viimenen kerta nuorissa. Jimihän pääsee jo käyttöluokkaankin kun on koetulos. Hyvin teillä 
on MEJÄ-jutut menneet! Kunpa tuolla Pyryllä olisi edes hieman rauhallisempi ote! Poika 
meni sunnuntainakin harkoissa kuin höyryveturi. Minä pyllähdin alkumatkasta kaksi kertaa 
varvikkoon ja lopulta melkein eksyin koirakosta kun menivät niin lujaa.... 
 
Olisipa mukava rehvata jossain kehän laidalla! Aurinkoista kesää sinnekinpäin! 

  

Nimi : Satu, Ii 
Kotisivu : Kennel Beady Eyes 

    

    

Viesti : Terveisiä Ivalosta! Käytiin pikareissu pohjoisessa ja samalla käväisimme Nelliä katsomassa. 
Aivan ihana ja reipas nuorineiti on Nellistä kasvanut,eli hyvin pärjää uudessa kodissaan! 
Aurinkoisia kesäpäiviä teille ja menestystä kesän näyttelyihin ja kokeisiin. 
T.Satu&Co 

    

  8. kesäkuuta 2009 10:47:54 

  

Vastaus : Nellistä on kasvamassa todella hurmaava mäyristyttö! Mikähän kaunotar tuosta tytöstä 
vielä oikein tulee..... Pennuista Nelli ja Emppu olivat jotenkin samaa maata, tummia. Nelli 
on pärjännyt tosi hyvin ja saanut Söpö-pystiksestäkin jo hyvän kaverin. 
 



Aurinkoista ja puuhakasta kesäää sinne teidänkin laumaan! Tiedä, vaikka tavataan joskus 
kehän reunalla. 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Ihanaa kun pennuille löytyi hyvät ja aktiiviset kodit. Lueskeltiin poikain kanssa jokaisen 
pennun kotiutuminen, mukavaa luettavaa.  
 
Eiköhän me joskus jonkun kehän reunalla tavata, varsinkin tuosta nuoremmasta yritetään 
"näyttelykoiraa", nyt kun emäntä on omat pelkonsa voittanut.  
 
Rapsutuksia vakioväelle! 

    

  23. toukokuuta 2009 13:57:35 

  

Vastaus : Just laitoin menemään alkukesälle Pyryn neljä ilmoittautumista näyttelyihin - onneksi nuo 
nyt voi tehdä kätevämmin netissä! Kun saa vielä muistilaput s-postilla, niin ei tarvitse 
hermostuksissaan soitella perään ;-) 
 
Tehtiin Pyrtsille tälle kesälle eka verijälki, eikä homma mennyt yhtään hullummin. Vauhtia 
toki piisasi ja hutilointia oli, mutta tästä on hyvä jatkaa.... 
 
Terkut teidän vauhtiviikareille! 

  

Nimi : Leena, Pyhäjoki 
Kotisivu : http://www.merkaleens.net 

    

    

Viesti : Hei! Kiitos vierailusta!Teillä on jo rauhallista kun pennut ovat lähteneet, meillä vielä kaksi 
urospentua nahistelee ja tyttö lisänä. 

    

  20. toukokuuta 2009 22:52:37 

  

Vastaus : Toivottavasti pojat saavat pian mukavat kodit! Kyllä on nyt rauhallista, mutta tuntuupa 
menevän aikaa ennenkuin tottuu, ettei ole enää viittä riiviötä huolehtittavana ja 
ruokittavana..... Välillä huokasee, mutta sitten taas tulee ikävä niitä ihastuttavia villikoita! 
 
Toivottavasti jatkavat ihastuttamista ja pitävät vipinää yllä uusissa kodeissa! 
Mukavaa kesän alkua teidän laumalle ja menestystä kisoissa ja kokeissa! 
 
Eiköhän tässä tavata kesän aikana..... 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Moro!  
Hengissä selvittiin, mutta eipä paljon muuta kerrottavaa Ristijärven reissulta olekaan. 
Olihan se kokemus ja paljon saivat pojat ajateltavaa, sekä nähtävää. Onneksi käytös oli 
mallikasta, joten ei pelota ilmottautua uudelleen siihen H:n hakuun.  
 
Kiitos peukuista, vinkeistä sekä kannatuksesta! 

    

  16. toukokuuta 2009 23:38:01 

  

Vastaus : Joo, kyllä meilläkin suurin voitto on rauhallinen käyttäytyminen kehässä muiden 
karkkaripoikien seassa! 
 
Mukavaa ja vauhdikasta kesää isolle ja pienelle serihville sekä kotiväelle! 
 
Ps. Jospa joskus tapaisimme kehän reunalla..... 

  

Nimi : Satu Kamppinen, Alajärvi 
    

    



Viesti : Moi! odotamme jo innolla Elmon tapaamista ja kävimmekin tänään keskisellä ostamassa 
sopivia vasrusteita ja boksin Elmolle. Voi kun saapuisi jo 14.5 ! :) Mukavaa päivänjatkoa! 
Hyvä että eläinlääkärillä käynti suojui mukavasti. terveisin: Satu Kamppinen 

    

  2. toukokuuta 2009 19:44:11 

  

Vastaus : Heippa! Minusta taas tuntuu, että aika menee aivan liian nopeasti ja pennut lähtevät liian 
nopeasti omiin koteihinsa. Tänäänkin meno oli aika villiä! Päivä oli lämmin ja pennut olivat 
ulkona pentuaitauksessa - ja siellä vauhti vain yltyi! Elmo on lupsakka poika ja reipas kuten 
muutkin pennut. 
 
Koitamme vielä "kypsytellä" Elmoa, niin pääsette hakemaan pojan omaan kotiin! 
 
Terveiset teille kaikille! 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Onnittelut Pyrylle ja Anille, hienoista saavutuksista! Mukavaa & aurinkoista kesän odottelua 
teille kaikille! 

    

  30. huhtikuuta 2009 20:08:49 

  

Vastaus : Vauhdikasta ja antoisaa kevättä teidänkin sakille! Jimin Tiuku-äidilläkin on nyt pennut 
samoin kuin Pyryn Nora-mammalla. Menestystä Jimin alkavalle näyttelyuralle. 
 
Olimme tänään tuon vauhtiveikon kanssa kirkonkylällä mätsärissä ja tuli ruusuke mukaan - 
pienten punaisten aikuisten kolmonen! Pyry käyttäytyi tosi hienosti kehässä, eikä ärissyt 
juurikaan muille pojille. Pyry tykkäisi vain kuljeskella pitkin ja poikin ja haistella hajuja - no, 
sitäpä sitten harrastettiinkin ahkerasti! Ikävä vaan kun pitää piipata koko ajan, paitsi kun 
on sitä haistelemista.... 

Nimi : Heli&Co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Kiitos onnitteluista! 
Tiukun pennut täyttävät tänään viikon. 
Myös meillä tultiin maailmaan "keisarillisesti"Hyvää kevään jatkoa teille kaikille!! 

    

  28. huhtikuuta 2009 16:20:14 

  

Vastaus : Hyvää elämää Tiukun pennuille! Joko kaikille on koti tiedossa? Nyt jo tuntuu haikealta, kun 
pennut parin viikon kuluttua lähtevät. Onneksi kaikki ovat löytäneet mukavat ja mäykkyjen 
omia juttuja harrastavat kodit! 
 
Rapsutuksia koirille ja puuhakasta kesänalkua ihmisille! 

  

Nimi : Ulla H., Oulu 

    

    

Viesti : Joko siellä ollaan kotiuduttu? Minä kävin kurkkaamassa, joko matkaraportti on laadittuna :) 
    

  20. huhtikuuta 2009 20:17:01 

  

Vastaus : Kuvia on jo laitettu ja juttuakin varmasti tulee kunhan ehditään. Pentujen kanssa menee 
luppoajat puuhatessa, kun ovat niiiiin IHANIA! 
 
Ps. joko sinne mäyräkoirakerhon messarimatkalle voi ilmoittautua? Norjan reissu oli melko 
uuvuttava kaksine matkustusöineen, mutta nyt jo tekisi mieli uudelle reissulle tuon Pyrpelön 
kanssa. 

  

Nimi : Eija, Kemi 
Kotisivu : Kennel Woolwilla's 

    

    

Viesti : Hei, 



kiitos mukavasta matkaseurasta Norjan Harstadiin! Vaikka matka oli raskas, niin siitä jäi 
tosi mukava muisto. 

    

  20. huhtikuuta 2009 16:54:30 

  

Vastaus : Kiitokset vaan itsellesi! Mukavaa oli, vaikka reissu oli rankka. Tulopäivän iltana iski armoton 
väsy, mutta tänä aamuna jo tuntui, että voisi lähteä vaikka uudemman kerran! 
 
Onnittelut vielä Winhan hienosta sijoittumisesta sekä pentuterveiset Willalle! Ps. 
kennelpoika oli hoitanut Noran pennut tosi hienosti, massut kasvavat ja vauhti vain 
kiihtyy.... 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Tervehdys.Kiitos vielä kerran ihanasta pääsiäiskortista!Se pääsi taustakuvaksi näytölle,oli 
niin suloinen.Täällä jo kovasti odotellaan mäyräkoira vauvaa.Taitavat vauvat kasvaa 
kohinalla isommiksi.Pysyvätkö enään kauaa pentulaatikossakaan.Ihania kuvia olette 
onnistuneet koko porukasta saamaan!Rapsutuksia Noralle ja pennuille! 

    

  15. huhtikuuta 2009 18:57:07 

  

Vastaus : Pennut ovat kasvaneet nyt kyllä ihan kohinalla, sillä ne ovat saaneet jo muutamana päivänä 
kiinteää ruokaa. Ja tuo pentulaatikossa pysyminen alkaa olla tosi vaikeaa, sillä pikkutassut 
vievät viisikkoa seikkailulle ympäri keittiötä ja kodinhoitonuonetta. 

  

Nimi : Jimi, Jone ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://kontioniemensheriffit.webhop.net 

    

    

Viesti : Oi ihanaa! Onnea pennuista äidille sekä koko porukalle! Pentu-uutiset tulivat täysin 
yllätyksenä pääsiäistervehdyksessä, josta iso kiitos. Meillä aika vaan luisuu käsistä, kiitos 
Jonen runsaiden pissitysten =) Pojasta on jo tullut iso, painoa nyt 5 kg.  
 
Nauttikaahan te pienistä "palleroista" nyt ihan urakalla. Yllättävän ja turhankin nopeasti ne 
näyttävät kasvavan... 
 
Mukavaa kevättä ja sekä rapsutuksia! 

    

  13. huhtikuuta 2009 11:10:23 

  

Vastaus : Meillä vilske vain lisääntyy! Ruokailuhetki on tosi vauhdikas tapahtuma, mutta onneksi 
välillä on rauhallisempaa.  
 
Aurinkoista kevättä teille kaikille ja rapsutuksia Jimille ja Jonelle.  
Ps. peukutuksia Jimille näyttelyyn! 

  

Nimi : Heli&Co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Kiitos ihanasta pentupääsiäis-kortista. Hyvää pääsiäistä myös teille ,sekä"isoille" pennuille 
iloisia kasvun päiviä.Meillä on vielä n. viikko aikaa, että nähdään mitä Tiukun massusta 
putkahtaa. 

    

  12. huhtikuuta 2009 9:23:37 

  

Vastaus : Onnellista loppuodotusta Tiukulle! Toivottavasti sieltä on tulossa monta terhakkaa 
pikkumäyristä. Meillä pennut mönkivät jo tomerasti ja ovat jo maistelleet pikkuisen 
jauhelihaa.  
 
Aurinkoista kevättä teille kaikille! 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Kylläpä oli suloisia uusia kuvia vauvoista!Ellakin on kohta samankokoinen kuin muut.Kaikki 



ovat tosi suloisia!Pieniä häntiä ja tassuja ja pulleita massuja..Nyt saakin jo odotella koska 
silmät aukeaa.Noralle ja vauvoille rapsutuksia! 

    

  5. huhtikuuta 2009 10:57:22 

  

Vastaus : Pennut voivat pulskasti! Tänään varmaan aukeaa jo enemmän silmiä kuin eilen näkyi. 
Mamma hoitaa pentujaan hienosti, mutta alkaa jo enemmän viihtyä pesän ulkopuolella. 
Koitetaan ottaa tänään kaksiviikkoiskuvat kaikista erikseen ja kynsien leikkaamistakin 
pitäisi aloitella.... 

  

Nimi : Satu, Ii 
Kotisivu : Kennel Beady Eyes 

    

    

Viesti : Hei! Pohjoisen porukan mukana seurailen Noran ja vaavien kuulumisia. Onnittelut ihanista 
pennuista ja osanotto enkelipojan johdosta. Oikein aurinkoisia päiviä teille kaikille ja Noralle 
halaus sekä pennuille pikkuinen pusu nenän päähän, suloisia nuo mäykkyvaavitkin on =) 

    

  1. huhtikuuta 2009 12:50:46 

  

Vastaus : Kiitokset terveisistä! Pentuonnittelut teillekin, vaikkakin näin jälkikäteen! Teilläkin on ollut 
vain vähän aikaisemmin kuin meillä jännittävää odotusta, suurta iloa ja haikeutta 
menetetystä pennusta. Eikös olekin mukava seurata pennun kehitystä - joka päivä tapahtuu 
jotain uutta. Meillä ei voi ihan koko aikaa olla pentuja paijaamassa (vaikka tekis mieli!), sillä 
Nora-mamma vahtii tarkkana laatikon liepeillä. Kaikki ovat jo kaksinkertaistaneet 
syntymäpäinonsa, ja nyt odottelemme silmien avautumista. 
 
Rapsutuksia koirille ja aurinkoisia kevätpäiviä sinne pohjoisemmas! 
 
MArja ja lauma 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Voi kuinka suloisia pieniä noi vaavit on!Ei uskoisi,että jo parin viikon päästä mennä 
temmeltävät eteenpäin.Ollaan joka päivä katseltu kuvia vaaveista..Kuume vain kovenee 
kuvien myötä!Rapsutuksia Noralle,toivottavasti malttaa jo mennä ulkona käymään hetkeksi! 

    

  28. maaliskuuta 2009 21:19:49 

  

Vastaus : Nyt viikonlopun jälkeen mammakin alkaa jo ottaa rennommin ja tulee jopa keittiöön 
hetkeksi huilaamaan.Kunhan noilta pennuilta silmät aukevat, otetaan jokaisesta 
yksityispotretti ihailtavaksi. 

  

Nimi : Saunapihan kennelin väki, Tupos 

    

    

Viesti : Onnittelut pienistä mäykkypennuista! Ne on aina yhtä suloisia. 
    

  25. maaliskuuta 2009 12:40:48 

  

Vastaus : Kiitos vaan! Ihan ei samaan päästy kuin teillä, mutta 50-prosenttisesti onnistuttiin! Teillä 
alkavat hommat olla kohta jo takana päin. Täytyy koittaa nyt nauttia, kun vielä on 
rauhallisempaa ennen kuin alkaa se hulina ja ruualla leikkiminen. 

  

 Anne ja mäykyt, Haukipudas 

    

    

Viesti : Onnittelut teille pienistä perheen lisistä :) Laitathan taas videopätkiä sivuillesi niin saadaan 
nauttia pienistä tuhisioista, vielä kun sais pennun tuoksun siihen liitettyä ;) (Topi pää 
kallellaan viimeksikin niitä kuunteli) 

    

  24. maaliskuuta 2009 15:10:00 

  

Vastaus : Kiitos ja terkut teidänkin laumalle! On ollut niin haipakkaa, ettei ole edes kunnolla saanut 
valokuvia otettua. Mutta eiköhän tämä arki tästä ala pikapuoliin sujumaan. Nora hoitaa nyt 



jo hienosti pentuja, ulkonakin käväisi juoksemalla ja ryntäsi talvipalttoo päällä 
pentulaatikkoon! 

  

Nimi : Heli&Co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Onnea kovasti Nooran muhkeasta pentueesta!!Minäkin kävin useasti katsomassa että joko 
jotain ... 
Meillä Tiuku on vasta viidennellä viikolla, mutta perässä tullaan. 

    

  24. maaliskuuta 2009 14:14:46 

  

Vastaus : Kiitokset sinne Nurmekseen ja mukavaa odotusta myös Tiukulle! Toivottavasti sielläkin 
syntyy terhakoita karkkarinalkuja! Seuraillaanpa tilannetta..... 

  

Nimi : Leena, Pyhäjoki 
    

    

Viesti : Onnittelut Nora-mammalle ja kotiväelle pentusista.Noralle myös pikaista toipumista. 
    

  23. maaliskuuta 2009 21:31:22 

  

Vastaus : Kiitokset Leenalle neuvoista ja tsempityksestä! Terveiset sinne 12 terhakalle 
pikkukarkkarille - kohta meilläkin vilistetään pitkin taloa! 

  

Nimi : Hannele Enberg, Jyväskylä 

    

    

Viesti : Paljon onnea teille kaikille! Toivotamme pikaista toipumista Noora-emolle. Kaikkea hyvää 
myös pikkuisille! Terveisin isoveli Armas-Anselmi (Aksu) ja Hannele Jyväskylästä 

    

  23. maaliskuuta 2009 21:09:45 

  

Vastaus : Kiitos Aksu ja emäntä! Joukossa on pikkutyttö, vielä pienempi kuin Aksu oli aikoinaan. 
Toivottavasti se tuosta vielä kasvaa ja saa muut kiinni, kovasti yritetään. Tuli niin mieleen 
tuo mamman kulta Armas-Anselmi - aina niin lähellä sydäntä! 

  

Nimi : Mari ja Manu, Oulunsalo 

    

    

Viesti : Terveiset ja onnittelut pienokaisista ! 
Pitkähkö odottelu palkittiin ja pennut näkivät vihdoin päivänvalon. 
Laittakaahan kuvia ihanuuksista, että me muutkin pentukuumeiset saadaan ihailtavaa :) 
Rapsutuksia Nooralle ja teille muillekin mukavia vauvapäiviä ! 

    

  23. maaliskuuta 2009 15:24:34 

  

Vastaus : Kiitoset onnitteluista ja terveiset komealla Manulle! Vähän kyllä väsyttää, mutta eiköhän 
tämä pentuarki tästä ala sujua vähitellen. 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Oikein paljon Onnea pikku mäykkyvaaveista!Harmillista,että Nora menetti 
lisääntymiskykynsä.Toivottavasti Nora voi hyvin!Odottamisen piina on teillä vihdoin 
ohitse.Paljon Onnea! 

    

  23. maaliskuuta 2009 15:23:21 

  

Vastaus : No, nyt tiistaina kerkiän vasta vastailemaan! Norahan on jo 6-vuotias, joten kun kaksi 
sektiota on jo tehty, ei enää uskalla yrittää. Surullista, mutta ei auta kuin luottaa 
sijoitustyttöihin, että suku jatkuu... 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 



    

    

Viesti : Hei!Piti tulla kiireesti katsomaan joko on vauva uutisia!Jospa Nora aikoo pitää vähän 
jännitystä yllä ja alkaa vauvojen tekoon silloin kun vähiten kukaan odottaa.Eli niinkuin 
ihmislapsetkin tykkäävät syntyä öiseen aikaan..Tsemppiä teille! 

    

  22. maaliskuuta 2009 17:12:40 

  

Vastaus : Voi, voi, kun tämä odotus on raastavan piinallista! Mitään ei ole vielä tapahtunut. Mamma 
voi hyvin ja pennut painivat massussa.... 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Hei!Ompa Noralla kasvanut iso massu!Taitaa tehdä muutaman vaavin..Viimeiset päivät 
menossa ennen loppurutistusta.Kukapa se tykkäisi jos piipittävän mittarin kera takapäätä 
jahdattaisi..Toivomme teille paljon onnea ja voimia loppurutistukseen.Vierailemme täällä 
sivuilla kyllä ahkerasti katselemassa kuulumisia.Tsemppiä! 

    

  19. maaliskuuta 2009 13:49:10 

  

Vastaus : Nora voi tosi hyvin ja ruoka maistuu vielä. Tänään olemme käyneet monta kertaa 
pikkureissuilla ja äsken piti hyppiä pari kertaa myyrän perään ja oli kova veto JUOKSEMAAN 
pyörätielle. Kyllä ihan hirvitti katsoa, mutta kaipa tuo itse tietää.... Takkia piti tuunata ja 
laittaa mahapuolelle neulepalajatkot, että tisut pysyvät lämpimänä. 
 
Kyllä tässä jo odotetaan, että rupeaisi tapahtumaan jotain! 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Terveisiä Ivalosta! 
Kävimpä katselemassa Noran kuulumisia.Ihanan näköinen massu on kasvanut!Toivottavasti 
sieltä syntyy monta ihanaa mäykkyvaavia,joista voisi yksi muuttaa meillekkin..Ollaan täällä 
laskeskeltu montako päivää vielä ennenkuin vaavit syntyy.Tuntuu ihan kuin "oikeaa"vaavia 
odottelisi.Toivomme Noralle ja Marjalle voimia ja tsemppiä viimeiseen asti,enään ei tarvitse 
kauan odotella! 

    

  13. maaliskuuta 2009 10:58:32 

  

Vastaus : Kiitos terveisistä! 
 
Huomenna alkaa se viimeinen odotusviikko. Toivottavasti pennut syntyvät ajallaan, ja kaikki 
menee ok. Nora on säilyttänyt vauhtinsa, vaikka maha onkin kasvanut. Tänään tulivat 
nenään myyrän hajut ja kaikki kolme olivat kaivelemassa aidan varressa... 

  

Nimi : Katja, Taivalkoski 
Kotisivu : Kennel Joviro 

    

    

Viesti : Onnellista mamma-odotusta teillekkin sinne Joenpenkalle! 
    

  5. maaliskuuta 2009 21:34:00 

  

Vastaus : Kiitos - vielä kaksi viikkoa odottelua! Toivottavasti sieltä tulee monta vauhdikasta 
pikkukarkkaria! 
 
Rapsutuksia Tarulle ja Tessalle sekä pikkumäykyille! Kohta teillä alkaa siellä aikamoinen 
mäykkyralli... 
 
Marja ja paksu Nora 

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Terveisiä Ivalosta!Kävin katselemassa Noran kuulumisia.Taitaa voida jo aika paksusti ,eihän 
tässä enään pitkä aika ole jäljellä jännitystä.Noralle oikein lämpöisiä rapsutus terveisiä ja 
onnea loppurutistukseen.. 



    

  28. helmikuuta 2009 9:51:17 

  

Vastaus : Kiitos terveisistä! Toivotaan, että loppuaika ja se viimeinen rutistuskin sujuisi yhtä hyvin 
kuin nyt on mennyt! Nora on voinut tosi hyvin ja ollut leppoisalla tuulella. Kevätaurinko on 
paistanut muutamana päivänä jo lämpimästi ja koirat ovat viihtyneet ulkona. Nora söisi 
koko ajan ja etsiskeleekin ulkona mieluusti piilotettuja "herkkuja". 

  

Nimi : Hannele Enberg, Jyväskylä 

    

    

Viesti : Paljon onnea emolleni sekä uusille pikkuisille toivottelee "isoveli"-Aksu Jyväskylästä!  
Onnittelu myös kotiväeltä! 

    

  20. helmikuuta 2009 10:45:39 

  

Vastaus : Mamma-Nuukkis kiittää Aksu-poikaa pennunodotusonnitteluista! Toivottavasti sieltä on 
tulossa reippaita sisko- ja velipuolia - arvioitu syntymäpäivä on 21.3., joten enää 4 viikkoa 
pitää odotella. Nora voi jo hieman "paksusti" ja viihtyy tiiviisti herkkukaapin edessä. 
 
Pentukodin väki toivottaa aina niin ihanalle Armas-Anselmille ja kotijoukoille puuhakasta ja 
aurinkoista kevättä! 

  

Nimi : Riikka Junttila, Ivalo 

    

    

Viesti : Terveisiä Ivalosta!Jännityksellä odottelemme täälläkin vaavi uutisia.Peukut pystyyn ja 
Noralle"paksusti"jakselua! 

    

  8. helmikuuta 2009 21:04:49 

  

Vastaus : Kiitos terveisistä! Viikko vielä odotusta ja sitten varmistuu tuo pentuasia. Toivottavasti 
sieltä on pentuja tulossa! 
 
Terveiset sinne "pohjoiseen", Noran edesmenneen Vero-isän kotimaisemiin! 

  

Nimi : Leaf 

    

    

Viesti : Iivari, Ville ja Risto toivottelevat Nooralle onnellista odotusta ja monta pikkuvipeltäjää 
pentulaatikkoon.  
Kaikke hyvää alkavalle vuodelle ! 

    

  6. helmikuuta 2009 21:42:10 

  

Vastaus : Kiitos vaan! Nyt odotetaan vasta ultran tulosta, mutta toivotaan, että vauhdikkaita 
karkkareita olisi tulossa! Ruoka tuolle mammalle ainakin maistuu.... muu ei vielä olekaan 
ihan varmaa! 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Onnea Mirolle vuosien täyttymisestä ja Noralle onnea odotukseen! 
    

  30. tammikuuta 2009 17:50:15 

  

Vastaus : Miro kiittää onnitteluista! Noran kanssa pitää vielä vähän jännätä, löytyykö sieltä mahasta 
pikkukarkkariasukkaita. Mutta peukkuja pidetään..... 

  

Nimi : Rekku ja kotiväki 

    

    

Viesti : Onnea 3-vuotiaalle serkkupojalle ja sille mammalle kanssa! 
 
toivottelee Rekku-serkku kotiväkensä kanssa 



    

  23. tammikuuta 2009 17:20:17 

  

Vastaus : Miro kiittää ja emäntäkin! Kumma vaan, että Miro vanhenee vuosi vuodelta, mutta emäntä 
vain nuortuu ;-) 
 
Terkut kaksijalkaisille sekä Rekulle ja Pellelle! 
 
Ps. joko olette käyneet katsomassa niitä pikkuisia? 

  

Nimi : Päivi, Jalasjärvi 
    

    

Viesti : Riehakasta Syntymäpäivää Mirolle! Kolme vuotta eikä suotta. T:Semilain Ozzy & Co 

    

  22. tammikuuta 2009 21:42:12 

  

Vastaus : Vauhdikasta syntymäpäivää Ozzylle kanssa! Just aattelin, että kylläpä on ihana poika tuo 
Miro! Meillä on juoksut Noralla ja poika on tosi rauhallinen, mitä nyt painii välillä Pyryn 
kanssa. Jospa Miro vielä kerkiäisi Hannun kanssa kaurisjahtiinkin.... Huomenna laitetaan 
Mirolle pieni synttärikakku - ja mammalle kans, kun on synttärit samana päivänä ;-) 
 
Hyviä jahtireissuja ja kaikkea mukavaa Ossi-veljelle, toivottaa Miro ja muu lauma 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Onnea ja menestystä vuodelle 2009! 
    

  29. joulukuuta 2008 22:12:01 

  

Vastaus : Kaikkea hyvää teillekin tulevana vuonna! Toivottavasti Jimi alkaa jo olla terveempi, kamalia 
nuo vatsataudit! Onneksi meidän perheessä on säästytty tuollaiselta. Viimeksi oksurumba 
oli, kun Nora oli ihan pieni. HP oli tuonut pihalle kaadetun hirven pään ja Nora söi sieltä 
sisältä minkä kerkesi. Tuloksena 14 pientä oksua ympäri taloa ja koiralla naatti olo. 
 
Uusi vuosi ja uudet haasteet! Lämpimiä terkkuja teille ja Jimille voimahalit ja rapsutukset 
koko sakilta! 

  

Nimi : Heli&Co, Nurmes 

Kotisivu : http://kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Erittäin onnellista ja tuloksellista vuotta 2009 sekä näyttelyihin että kokeisiin !!! 
Tähän yhtyy koko Chesthill's kennelin karvainen lauma 

    

  28. joulukuuta 2008 18:16:09 

  

Vastaus : Mukavia reissuja sekä menestystä näyttelyihin, kokeisiin ja metsälle teidän omille koirille ja 
kasvateille kanssa!  
Pyryn velipuolen Jimin kanssa ollaankin vaihdettu kuulumisia. Jimi vaikuttaa oikein 
mukavalta ja terhakalta pojalta, joka on kovin innoissan luolahommista ja mejä-jutuista. 

  

Nimi : suvi ja koiralauma 

Kotisivu : http://www.firmala.fi/~daher 

    

    

Viesti : Oikein hyvää joulua myös teille! Sekä menestystä vuodelle 2009! 
    

  20. joulukuuta 2008 11:00:53 

  

Vastaus : Kiitos! 
 
Rauhallista joulua teidän koko laumalle! Hieno vuosi takana - menestystä myös tulevalle 
vuodelle! 



Nimi : Jimi ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Onnea velipuoleni! Kuulostipas reissunne uuvuttavalta, mutta sitäkin opettavaisemmalta. 
Olen iloinen puolestasi, että olet käyttäytynyt hienosti ja edustanut sukuamme mallikkaasti! 
Samalla kyllä toivon etten itse joudu tuollaiseen koitokseen... itsekin kun tahdon olla välillä 
"hallitsematon luonnonvoima". Mukavaa joulua teille kaikille! 

    

  19. joulukuuta 2008 20:06:37 

  

Vastaus : Ja Pyry vastaa:  
 
Kyllä oli kamala reissu! Piti olla ahtaasti isojen poikein kanssa samassa autossa, eikä 
päässyt edes rähisemään. Paljon kivempaa olis juosta pihassa ja kiusata Miroa, kuin 
nököttää typerässä boksissa ihan toimettomana. Siellä perillä oli outoja hajuja, liukkaita 
lattioita, portaita, ylös-alas liikkuvia laatikoita ja vaikka mitä. Kaiken lisäksi mun piti valvoa, 
ettei kukaan tule ilman lupaa hotellihuoneeseen ja äristä kaikille oudoille käytävän äänille. 
Parasta olivat ne kanit siellä puistossa - paitsi etten saanut ajella niitä. Muut pojat, nuo 
pitkäkarvaiset hienostelijat, nyrpistivät nokkaansa kisapaikan koiravessalle, mutta minä 
poikapa kakkasin kaikkein korkeimman hiekkatöyrään päälle - siitäs saitte! En tiedä mikä 
minuun meni siellä kehässä? Olin niin äimistynyt, etten muistanut ruikkia, vetää hihnassa, 
enkä räyhännyt. Kyllä emäntä oli mielissään! Paha vain, että uhkas lähteä vuodenkin 
päästä.... Älä kuule Jimi ikinä suostu tuommoseen pelleilyyn! 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Moro!  
Mekin ollaan saatu lunta, ja se on niiiin ihanaa, koirasta sekä emännästä. Ei turkki 
rapaannu, eikä otsalampun valo ei enää katoa pimeyteen. 
Hieno oli tuo teidän kettu! Me ollaan täällä vähän kade... Jimi olisi mitä todennäköisemmin 
päässyt kokeilemaan supikoiran härnäämistä, mutta en suostunut, ainakaan vielä. Täytyy 
vaan pojan nyt harjoitella keinoluolassa valvonnan alla. Harmillista, että omat mielipiteet 
ottavat joskus vastaan tässä koiraharrastuksessa. Mutta hiljaa hyvä tulee ja kunhan Jimi 
vanhenee vähän niin se saa malttia, ainakin toivottavasti. 
Mukavaa talvea ja joulun odotusta teille kaikille! 

    

  22. marraskuuta 2008 19:02:13 

  

Vastaus : Hei vaan! 
Pääsin vasta nyt tiistaina vastaamaan, kun linjat menivät poikki perjantaina tietöissä. Kyllä 
kerkesi jo tulla nettiä ikävä! Kävimme Pyryn kanssa Haukkukeitaalla nyt neljännen kerran ja 
tarkoituksena oli kokeilla taas ahdinkoa. Poitsu ei meinannut oikein mennä läpi, mutta 
helpotti kun putki laitettiin pystyasentoon. Kun Pyry pääsi sitten ketulle, alkoi kamala 
rähinä! Toisella kerralla poika menikin ahdingon ihan sujahtamalla. Jospa homma jäisi 
hieman kaivelemaan päänupissa ja ahdinko menisi jo ihan oikein läpi seuraavalla kerralla - 
intoa ainakin on tarpeeksi! 
 
Onneksi Jimi ja Pyry ovat niin niukkaturkkisia, ettei lumi tartu kunnolla karvoihin. Miron 
parta oli tänään kuin joulupukilla ja tassut lumipalloja täynnä. Norakin kerää vähemmän 
lunta kun on vasta trimmattu. 
 
Toivottavasti kunnon talvikelejä vielä piisaa! 

  

Nimi : Saana, Oulun kupeessa 

Kotisivu : bedlingtoneita 

    

    

Viesti : Hei,  
Tulin vastavierailulle kiittääkseni kehuista. :) Hienot sivut on teilläkin! Erityisesti ihailen 
tuota tietopakettia pennunostajalle ja sitä että koirista ja niiden elämästä on oikeasti 
kerrottu muutakin kuin tuloksia. Onnea kasvatustyöhösi! 

    

  15. marraskuuta 2008 22:12:59 

  

Vastaus : Kiitokset, että sain linkittää Pentuinfoon kokoamasi sivun koirille vaarallisista ruoka-



aineista. Sivuillasi oli paljon muutakin hyödyllistä ja mukavaa luettavaa. 
 
Mukavaa talven odotusta teille sekä erityisterkut Yukille ja Savulle! Eikös olekin mukava kun 
on saatu taas lunta! 
 
Terkuin Marja ja karkkarilauma 

  

Nimi : Henrika Simuna, Liminka 

    

    

Viesti : On sinulla hienot sivut koirista,oletkö kaynyt metsällä,minkälaista saalista sinulla on 
tullut,miten nuo haukkuu riistaa. Meilläkin on kk mäyräkoira ja se on kolme kertaa 
haukkunut jänistä. 

    

  13. marraskuuta 2008 13:05:45 

  

Vastaus : Heippa ja kiitos viestistäsi! On tosi mukava kuulla, että meilläpäin asustaa muitakin 
mäykkyjä! 
 
Meidän koirista Nora ja Miro ovat luolataipumuskokeet läpäisseet eli valioita, mutta vain 
Noran kanssa on metsästetty supeja ja kettuja. Miro on paremminkin ajava koira ja se 
haukkuu hyvin jänistä ja kaurista ja saalistakin on tullut. Kyllä Norakin ajaa hyvin, mutta ei 
osaa (ainakaan vielä) haukkua, luolassa se kyllä haukkuu! 
 
Nora ja Miro myös jäljestävät eli etsivät autokolareissa ja metsästyksessä haavoittuneita 
hirviä ja kauriita. Tätäkin hommaa voi treenata ja käydä kokeissakin. Nora on myös 
hakenut sorsan joen yli uimalla. Niin, että monipuolisia koiria nämä kyllä ovat! 
 
Tuo meidän pikkupoika Pyry on vasta käynyt luolaharjoituksissa ja näyttelyissä, mutta on 
sekin riistasta kiinnostunut. 
 
Asutteko Partaalla, Hannu on nähnyt siellä punaisen karkkarimäykyn kävelyllä? Mistä 
kennelistä mäykkysi on ja minkähän ikäinen? Hyvin tuntuu jo olevan riistasta kiinnostunut! 
 
Mukavia hetkiä mäykyn kanssa toivottaa Marja ja lauma 

  

Nimi : Minna 

Kotisivu : http://personal.inet.fi/cool/ruska/ 

    

    

Viesti : Talviset terveiset Kuusamosta! 
 
Lueskelin pitkästä aikaa teidän blogia. Onpas teillä ollut tohinaa: anaalit ja luut. Onneksi 
loppu hyvin kaikki hyvin. 
Ruska on aika karvasessa kunnoassa, pitäis alkaa tarttumaan karvoista, vois olla aika 
irtonaista. Ruska on ollut innoissaan talvesta. Piehtaroi lumessa joka ulkoreissulla ja naama 
on lumen peittossa kun sisälle vihdoin malttaa tulla. Ens viikolla aikoi isäntä viedä meidän 
neitikoiran mettään, jos vaikka löytäis jäniksiä? 
Karhukoiramme on toiminut hyvin syksyn hirvimetsällä ja päässee vielä muiden seurojen 
hirvenmettuuseen. Niin se vain on, että koira paranee vanhetessaan! 
 
Tarjalla käytiin tyttären kanssa katsomassa ihania pentuja. Oli hyvä sakki! 
 
Terkut sinne teille! 

    

  8. marraskuuta 2008 20:39:44 

  

Vastaus : Kiitokset terkuista!  
 
Teillä siellä Kuusamossa on lunta, meillä sataa nyt vettä ja maat ovat taas vihreät. Meillä 
alkaa vasta nyt jahtikausi mäykyillä, kun hirvenpyynti on loppunut. Miro tosin ajeli hirviäkin 
ja jäljitti yhden karkuun juosseen. Tänään Miro kävi kauriita etsimässä, mutta ajoa ei tullut. 
Pyryn kanssa pitäisi harjoitella putkitöitä ja Nora-mammankin pitäisi päästä luoliin 
meuhkaamaan. 
 
Tarjalla on taas uutta mukavaa katseltavaa, kun Käpy pyöräytti pennut. Kovasti siellä riittää 
vipinää. 
 
Mukavaa alkutalvea teille kaikille, toivottaa meidän vauhtisakki! 



  

Nimi : Rekku & Pelle ja kotiväki 
    

    

Viesti : Kylläpä oli hauskoja videoita! Mukavan näköistä touhua, kun kolme mäykkyä kaivaa 
yhtäaikaa kuoppaa ja pyllyt vaan heiluvat maan pinnalla :)  
 
Meilläkin lumen tulo innosti koiria telmimään ja niinpä pihalla nähtiin eilen aivan 
samanlaista ravia kuin teillä. Lenkilläkin molemmat touhuavat tien penkalla ja kisailevat 
siitä kumpi saa paremmin lumen pöllyämään.  
 
Mukavia talvipäiviä teille ja tavataanpa viimeistään joulukuun reissulla! 

    

  1. marraskuuta 2008 18:07:28 

  

Vastaus : Kiitos terveisistä! 
 
Varsinkin tuo Pyry on tosi innoissaan lumesta - ja onpa Nora-mammakin välillä riehaantunut 
juoksemaan poikien kanssa kilpaa! Oli kyllä mukava katsella, miten iloisia koirat olivat, kun 
alkoi sataa lunta.  
 
Nähdään sitten reissulla! Saapas nähdä, minkälainen seikkailu meillä on edessä Pyryn 
kanssa.... 
 
Terkut teille kaikille - ja erikoisterkut Pellelle ja Rekulle! 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : No ohhoh, nyt on Mirolla iso saalis! Antaa toisten vaan kaivella pienriistaa, jos itse pääsee 
noinkin ison eläimen kuin hirven perään. Ja ihan kirjaimellisesti, Miro näytti perässä olevan 
kiinni ;) 
 
Ompas teidän LUT-halli hieno! Me käydään idyllisessä navetassa. Eipä kulisseilla taida väliä 
olla, kunhan kettu tuo nautinnon hännänheiluttajille. 

    

  10. lokakuuta 2008 21:44:59 

  

Vastaus : Joo, kyllä nyt Miro tietää, että jäljen päässä voi olla muutakin kuin vain yksi sorkka! Ikävä 
kyllä, Miikku ajeleekin hirviä paremman/sopivamman saaliin puutteessa. Onneksi ei ole 
sattunut vahinkoja ja poika osaa olla varovainen. 
 
Meillä on kyllä ihan hyvät harjoitustilat ja harjoituksiakin ihan sopivasti. LUT-kokeita vain on 
harvakseltaan, mutta eipä tässä olla vielä mihinkään kokeeseen menossa tuon Pyryn 
kanssa. Harjoittelu on vasta alullaan, mutta hyvään suuntaan menossa. 
 
Ärhäköitä luolatreenejä Jimi-veljelle toivottaa Pyry ja muu perhe! 

  

Nimi : Alisa Jurvelin, Jyväskylä 

    

    

Viesti : kävin katsomassa täällä kuvia ja ne videot:) 
    

  16. syyskuuta 2008 15:13:52 

  

Vastaus : No, olipa tosi kiva, kun kävit katsomassa meidän kauhukarvakolmikon toilauksia! Katti-
kissan kuvakin tuli sun viestissä ja ihan söpö kisulihan tuo näytti olevan! Toivottavasti uusi 
tulokas pärjää hyvin Artun kanssa. On tainnut pennun tulo piristää vanhaa Arttuakin, vai 
mitä? 
 
Terkut meiltä kaikilta myös Valpurille, Miinalle ja äitylille! 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    



Viesti : Onnittelut VOI-luokkaan pääsystä sekä käyttövaliuudesta! Kävin katselessa sivujanne 
kaikessa rauhassa, ja niin paljon on mukavia juttuja & kuvia, että suu oli koko ajan 
hymyssä. Varsinkin kolme kaivavaa mäykkyä on mukavaa seurattavaa! 

    

  4. syyskuuta 2008 11:55:36 

  

Vastaus : Kiitokset vaan onnitteluista Miron ja Noran puolesta! Meno kaivauksilla on äitynyt ihan 
mahottomuuksiin (ks. blogi!) ja ihmisen on pitänyt koirien harmiksi hieman tukkia ja 
ohjailla kaivulinjoja. Pyry kiusaa Noraa ja haukkua räkyttää vieressä, kun haluaisi 
mammalta parhaat kuopat itselleen.  
 
Osallistutteko vielä Jimin kanssa mejäkokeisiin? Meidän kisat on nyt kisattu ja jatkamme 
harjoittelua ensi kesän koitoksiin, mukana mejäilyssä ovat ainakin Nora ja Pyry. Pyry jatkaa 
myös luolakoulussa syksyn aikana. 
 
Mukavaa ja aurinkoista syksyä Jimille ja perheelle! 

  

Nimi : Katja ja mäymät, Oulu 

Kotisivu : Kennel Joviro 

    

    

Viesti : Paljon onnea Mirolle VOI1:stä! Harmi ku ei mekin päästy kokeilemaan! Ensi kesänä sitten. 
    

  29. elokuuta 2008 16:33:12 

  

Vastaus : Miro kiittää onnitteluista, vaikka ei se kyllä vielä VOIykkönen ollut vaan se toinen 
AVOykkönen! Meillä on ollut kaksi MEJÄ-koetta tänä kesänä ja sekä Miro että Nora saivat 
sen toisen ykkösensä ja siirtyivät VOI-luokkaan ja jatkamme kisoja vasta ensi kesänä. 
Hommaa riittää, jos vielä tuota Pyryäkin ruvetaan reenaamaan jäljelle.... 
 
Teilläkin näyttää olleen koirien kanssa aika puuhakas kesä! Jokos jahtikausi on kunnolla 
aloitettu? 

Nimi : Anita Mout 

Kotisivu : http://www.geocities.com/moutnl/index.html 

    

    

Viesti : Hello, 
I just look to your site and i like it verry mutch. 
I,m also a breeder and i live in the Netherlands, i hope you come look sometime to my site. 
Mutch Greetings,Anita 

    

  26. elokuuta 2008 16:43:34 

  

Vastaus : Greetings from Finland. We have a small kennel in Liminka near the City of Oulu. At the 
moment we have three dachshunds "Nora", "Miro" and "Pyry". Grandfather of the youngest 
one "Pyry" comes from the Netherlands (Hymer V. Zeelands Roem). It was nice to see your 
sites too.  
 
Best wishes, Marja 

  

Nimi : Leena 

    

    

Viesti : Onnittelut Mirolle hienosta mejä-tuloksesta! 
    

  19. elokuuta 2008 16:40:05 

  

Vastaus : Kiitos, kiitos! Ihan hyvä mejä-kesä: kaksi AVO-ykköstä, tosin eri koirille. Ei enää osallistuta 
tälle vuodelle, sillä Miro ja Nora eivät ole harjoitellen vielä VOI-jälkeä. Pyrynkin kanssa 
pitäisi aloittaa alkeita.... 

  

Nimi : Suvi ja koiralauma, Tyrnävä 

Kotisivu : http://www.firmala.fi/~daher 

    

    

Viesti : Heiii, nyt vasta huomasin että täytyy teitäkin onnitella =) 
Eli OIKEIN PALJON ONNEA käyttövaliolle!!! 



Hienoa!!!! 
    

  5. elokuuta 2008 17:32:29 

  

Vastaus : Miikku ja kotiväki kiittävät! Seuraavaksi Mirolla olisi vuorossa sitten mejä-koe. 
  

Nimi : Suvi ja koiralauma, Tyrnävä 

Kotisivu : http://www.firmala.fi/~daher 

    

    

Viesti : Tervehdys! 
Ja kiitos onnitteluista. 
Oli kyllä jälleen upea viikonloppu I-pentueella =) 
Meinaattekos te mennä tänä vuonna vielä näyttelyihin? 
Meillä olisi Tornio seuraava ja suunnitteilla mahdollisesti Seinäjoki. 

    

  5. elokuuta 2008 17:25:24 

  

Vastaus : Aika ahkerasti on nyt näyttelyissä käyty Pyrtsin kanssa ja Norankin kanssa pari kertaa. 
Sunnuntaina ollaan menossa Tornioon Pyryn kanssa ja mukana on nyt myös velipoika Aku 
Oulusta. Loppukuusta mennään Yppäriin, mutta loppuvuoden ohjelma ei vielä ole selvillä. 
Pyryä eivät nämä näyttelyhommat kiinnosta, mutta hyvää harjoitusta on tullut. 

  

Nimi : Mari S-S 

Kotisivu : http://www.designingstars.suntuubi.com 

    

    

Viesti : No tervehdys :) Kiva kun vierailit sivuillamme. Saakos teidän kotisivulinkin laittaa meitin 
sivuille kun joskus sellaisen osion omille sivuille saan...? 

    

  3. elokuuta 2008 17:36:17 

  

Vastaus : Kiitos terveisistä - jo vain passaa linkittää! Mukavia koirahommia ja menestyksekästä 
metsästyskauden alkua sinnepäin! Ehkä taas törmäämme jossain kehän laidalla.... 
 
Marja ja lauma 

  

Nimi : Suvi ja koiralauma 

Kotisivu : http://www.firmala.fi/~daher 

    

    

Viesti : Kiitos kiitos! 
Oli kyllä mieletön viikonloppu, kasvatit pisti parastaan =) 
Nämä on niitä hetkiä jotka jäävät aina muistoihin, kerrassaan ihania! 
 
-suvi- 

    

  14. heinäkuuta 2008 22:38:17 

  

Vastaus : Eikä teillä taida voittoputki ihan heti loppua! Hienoa, että täällä Pohjois-Suomessa on noin 
hyviä kasvattajia! 

  

Nimi : Ellu ja Jimi-mäyräkoira, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Onnittelut Noralle ja teidän poppoolle MEJÄ AVO 1-tuloksesta! Todella hienosti on mennyt. 
Lueskelin nuo muutkin MEJÄ-kokeiden pöytäkirjat, nythän itselläkin on kokemusta. Tuo 
harrastus vaatii kyllä aikaa, ja luonnetta tehdä jälkeä tuolla metsikössä, mutta kyllä se 
paljon antaakin. Meidän tulokseksi ekoissa kokeissa tuli AVO 2, 39 pisteellä. Nyt tartteis 
harjoitella tiheämpään ja hakea kokeisiin. Ihania kuvia on teidän sivuilla, ja aina tulee 
verrattua varsinkin Pyryä meidän Jimbolaiseen. Jotain samaa heissä kyllä on, veikkaan että 
pojilla olisi paljon yhteistä jos tapaisivat. Mukavia kesäisiä hetkiä teille kaikille! 

    

  30. kesäkuuta 2008 23:52:58 

  



Vastaus : Kiitos onnitteluista! Noran eka AVO ykkönen oli toissavuodelta, kun koko viime kesä meni 
pentuja hoidellessa. Hienosti mamma nyt palasi takaisin jälkipoluille. Nyt onkin sitten kova 
harjoittelu edessä, kun pitää treenata voittajaluokan jälkeä. Lisäksi myös Miro käy 
jälkikokeissa ja pitäisi tuo Pyrykin opettaa jäljelle. 
 
Onhan tämä MEJÄ aika vaativa laji, harjoittelut ja kokeet vievät paljon aikaa. Mutta ei sen 
harjoitusjäljen tarvi olla aina täyspitkä tai oikeanmuotoinen. Välillä voi harjoitella katkoja, ja 
välillä treenata kulmien ja makausten merkaamista, kaadolle tuloa jne. eri osa-alueita. 
Lisäksi meidän Nora ja Miro käyttävät oppejaan ihan oikeastikin haavakkohirvien ja 
kolarikauriiden etsimisessä. 
 
Terkut meidän Pyryltä vielä Jimille! Viehko katse on pojilla samanlainen, lienevätkö tulleet 
Pippo-isään?! 
 
Mukavaa kesää teille! 

  

Nimi : Tiina Väisänen, Tupos 

    

    

Viesti : Mauri juhli syntymäpäivää touhuamalla uusien lelujen kanssa.On ollut kaunis ja lämmin 
ilma, niin pihalla on oltu koko päivä.Ja herkkuja on sadellut koko päivän.Synttärikakkuakin 
oli,kylläkin isäntäväelle. Mutta Maurikin sai maistaa vähän kermavaahtoa,nam! 
Meillä on viikonloppu ollut säpäkkää,joten Maurin jutut jäi laittamatta sivuille. Mutta 
laitamme ensi tilassa juttua Maurista ja kuvia. 
Mukavia kesäpäiviä! 

    

  29. kesäkuuta 2008 21:48:14 

  

Vastaus : Hyvää synttäripäivänjatkoa!  
Me aloitimme juhlinnan vasta illemmalla, kun Nora ja HP kotiutuivat Pyhännän MEJÄ-
kokeista. Tuliaisina Noralla oli tulos AVO 1 42 pisteellä. Ykkönen oli Noran toinen, mikä 
tarkoittaa sitä, että Nora-mamma kisaa seuraavan kerran voittaja-luokassa. Jälki siellä on 
vaativampi, joten nyt pitää aloittaa jo kunnon harjoittelut. 
 
Pyry sai lahjaksi myös pyyhkeen ;-) ja Oulun kärpät -pehmopannan. Muuten päivä meni 
pihalla juostessa ja Miroa kiusatessa. Nyt aloitamme myös Pyryn kanssa MEJÄ-treenit. 
Kerran talvella on pojan kanssa harjoiteltu pikku pätkä ja vedetty pitkin hankea 
jauhelihanyssäkkää. 
 
Vauhdikasta jatkoa! 

  

Nimi : Tiina Väisänen, Tupos 

    

    

Viesti : Hei! Maurilta onnittelut velipojille ja siskotytölle 1-vuotisjuhlan kunniaksi!Ja Marjalle kiitos 
mukavasta paketista!Aurinkoista kesää! 

    

  27. kesäkuuta 2008 20:21:31 

  

Vastaus : Kiitokset terveisistä! Mitenkäs aiotte ensimmäisiä synttäreitä juhlia? Pitänee varmaan 
sunnuntaina väsätä Pyrylle jauhelihakakku kermaviilikuorrutteella ja yhdellä nakilla. Nora-
mamma on pitkästä aikaa mejä-kokeissa, joten äipällä ja HP-ohjaajalla päivä menee työn 
merkeissä Pyhännällä. 
 
Vauhdikasta mäykkykesää teillekin! 

  

Nimi : Päivi Puumila, Jalasjärvi 
    

    

Viesti : Haukahdus Miron velipojalta Ozzylta. Asun kahden karkkari seisojan ja kolmen ihmisen 
kanssa omakotitalossa. Harrastuksiini kuuluu metsästyskaudella hirven jäniksen kauriin ym 
ajo. Näin lomalla ajan seisojia .tervisiä sohvan nurkasta koko porukalle. 

    

  25. kesäkuuta 2008 22:25:48 

  

Vastaus : Emäntä vastaa Ozzylle Miron puolesta, sillä Miikkusti on jo unten mailla!  
 
Olipa tosi mukava saada terveisiä Miron velipojalta! Miro ajelee myös hirviä, jäniksiä ja 



metsäkauriita - ja luppoaikana Pyry-mäykkyä ja jotain näkymätöntä tuossa piha-
aitauksessa aikamoisella vauhdilla. Miro osaa haukkua myös kettua (ainakin keinoluolassa) 
ja on siinä hommassa aika tulinen ja nopea (liiankin nopea, sanoisi kettu). Miikusti keskittyy 
nyt metsästys- ja koehommiin, kun näyttelyharrastus loppui viime kesänä hylättyyn, kun 
yksi alaetuhammas puuttui.  
 
Olisipa mukava saada kuva Ozzystä s-postiin, niin näkisi onko pojissa samaa naköä! 
 
terkut meidän mäykkykolmikolta Nora, Miro ja Pyry sekä suomenajokoira Rikulta teidän 
laumalle! 

Nimi : Ellu ja Jimi-mäyräkoira, Kontioniemi 
Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Moips pitkästä aikaa! Käytiin vilkuilemassa kuulumisianne nyt kun muistettiin. Teillähän on 
ollut menestystä, onnea! Meidän ekat mejät on tulevana viikonloppuna, jännittää. Jimi osaa 
onneksi vielä ottaa rennosti =) Mukavaa ja aurinkoista kesää! 

    

  5. kesäkuuta 2008 20:37:26 

  

Vastaus : Kiitos onnitteluista! Mirosta tuli luolavalio ja Pyrylläkin on ollut vaihtelevaa menestystä 
parissa näyttelyssä ja mätsäreissä. Meillä on menossa nyt TAAS 5 viikon poikkeustila ja pari 
päivää 3 koiran eriöiminen: Nora-mamman juoksut ja Miron eilisen leikkauksen jälkeinen 
eristys. Laittelen tarinaakin blogiin, jahka kerkiän. 
 
Onnea Jimin tuleviin mejä-koitoksiin! Koirat kyllä tykkäävät näistä jälkihommista. Ja kylmää 
päätä koiran ohjaajallekin! Mies aina muistuttaa, että tärkeintä on luottaa koiraan! - eikä 
ottaa hommaa liian vakavasti.....  
 
Olen käynyt sivuillanne ihastelemassa tuota Jimiä. On se kyllä niin sielukkaan ja 
sympaattisen näköinen poika!  
 
Vauhdikasta ja tapahtumarikasta kesää teille kaikille! Ja erikoisterkut velipuoli Pyryltä 
Jimille! 

  

Nimi : Leena 

Kotisivu : http://www.merkaleens.net 

    

    

Viesti : Kiitos kuvista,hyviä olivat! Mirolle myöhästyneet valionarvo onnittelut!Kivat kotisivut olet 
tehnyt .Terveisin Leena ja mäykyt 

    

  29. toukokuuta 2008 21:43:35 

  

Vastaus : Miro kiittää onnitteluista! Kokeet tuli suoritettua tammi- ja maaliskuussa ja viimeisessä 
kokeessa Miro teki "vain" luonnonluolan tarkastuksen. Nyt pitäisi poitsua trimmata, että 
saadaan hieno kuva uudesta valiosta. 
 
Vauhdikasta toimintakesää mäykkyjen kanssa! 

  

Nimi : Suvi Väänänen 

Kotisivu : http://www.firmala.fi/~daher 

    

    

Viesti : Heippa! 
Kiitos onnitteluista, oli kyllä upea päivä pojilla ja vuoden ikäinen Veeti vielä kruunas sen 
BIS-voitolla! 
Kyllä se Pyrykin vielä sen sertin nappaa =) 
 
-Suvi- 

    

  25. toukokuuta 2008 17:32:43 

  

Vastaus : Kiitos vaan terveisistä! Eihän tuo poitsu ole vielä vuottakaan, joten kyllä tässä keritään vielä 
näyttelyitä koluta. Joko Rusinalla alkaa massu pyöristyä. Hyvin ovat viime kevään pennut 



pärjänneet! 
  

Nimi : Tarja,Väinö ja Veera, Kuusamo 

    

    

Viesti : Onnittelut "vinku Eemelille" käyttövalion arvosta! Rupatellaan Sotkamossa lisää. 
    

  18. toukokuuta 2008 21:00:10 

  

Vastaus : Miro ja isäntäväki kiittävät onnitteluista! Tuo Miikkusti on tosi innokas, eikä yhtään tykännyt 
että sai nyt käydä vain risukasan alla nuuskimassa olematonta - olis pitänyt päästä TAAS 
pöllyttämään kettua oikein kunnolla! 
 
Muutenkin oli mukava päivä. Noran tyttö Ani valittiin Oulussa mätsäreissä BIS ykköseksi! 
Sotkamoon tulemme Pyryn kanssa ja Anikin tulee, tavataanpa siellä ensi lauantaina! 
 
Ps. miten teillä meni LUT-jutut, tuloksia on odoteltu viikonlopusta.... 

  

Nimi : Anja Pulkkinen, Liminka 

    

    

Viesti : Hei! 
Olen harkinnut kk.mäyräkoiran hankintaa. Onko Teille mahd. tulossa pentuja lähiaikoina? 
T.Anja 

    

  20. huhtikuuta 2008 15:57:34 

  

Vastaus : Hei vaan - ja mukava kun löysit sivuillemme! Noralla ei ole pentuja tulossa tälle kesälle, 
eikä Noran sijoitustyttö Anikaan ole vielä siinä iässä, että poikakaveria etsitään ihan 
vakavissaan. Suomen Mäyräkoiraliiton sivuilta löytyvät parhaiten tulevat ja jo syntyneet 
pentueet. 

  

Nimi : Katariina Korhonen, JKL 

    

    

Viesti : Terveiset täältä keväisen räntäsateen keskeltä Jyväskylästä. Hienot kotisivut teillä ja onnea 
ja menestystä kennel-toiminnalle! Terkuin Katariina & pesue 

    

  11. huhtikuuta 2008 14:30:10 

  

Vastaus : Hei vaan! Koittakaahan hankkia sinne Jyväskylään kuivat ja keväiset kelit, kun tulemme 
20.4. sinne Pyryn kanssa poitsun ekaan koiranäyttelyyn. Käydään vain päivän reissulla ja 
jätetään Nora-mamma ja Miro kotiin tällä kertaa. Terveisiä Hanski-enoltakin teille kaikille! 

  

Nimi : Taina ja Sanni, Oulu 

    

    

Viesti : Apua, meille on tulossa maatiaisjackrusselinpentu toukokuun puolivälissä. Tämä oli niin 
mielenkiintoinen pentue, että siitä on pakko saada uusi asukas kotiin. Vaikka Aarni onkin 
allerginen :( 
 
Saas nähdä, miten "rinsessa" Sanni tämän ottaa, voi tulla aika tavalla mustiskohtauksia. 
 
Vauhtia siis riittää jatkossakin. 
 

    

  8. huhtikuuta 2008 14:29:22 

  

Vastaus : Kyllä teillä varmaan sutinaa riittää Sannin ja uuden tulokkaan kanssa! Meidän Nora-rinsessa 
oli ainakin kovin, kovin äkäinen aikoinaan, kun Miro tuli taloon, mutta nyt nuo tulevat 
toimeen tosi hyvin. Pentu tulee taloon hyvään aikaan siisteyskasvatusta ajatellen. Eikös 
Sanni ja Norakin tulleet suunnilleen samoihin aikoihin keväällä? Meidän Pyry-Pyppiksellä on 
vielä vähän petraamista noissa pissajutuissa, sillä tuo yhdeksänkuukautinen koltiainen 
nostelee joskus vielä jalkaansa sisällä.  
 
Aurinkoista kevättä ja mukavaa pennun odotusta! Mistäs päin hän muuten on tulossa? 



  

Nimi : Tero Soronen, Oulu 

Kotisivu : www.gordons-basset.fi 

    

    

Viesti : Kivat sivut ja ihanat koirat teillä hyvää kevään jatkoa teille -Tero- 
    

  31. maaliskuuta 2008 12:19:56 

  

Vastaus : Mukavaa, kun löysit sivuillemme! Teillä näyttää olevan tosi hienoja näyttely- ja käyttökoiria 
- komeita ja taitavia! Vauhtia tuntuu piisaavan niin matala- kuin hieman 
korkeajalkaisemmillakin. Nuo kanakoirajutut ovat meille hieman oudompia. Jäniksen ja 
kauriin ajo on tutumpaa kyllä ja turrikoiden haukkuminen maan alla. Kesäisin kun ei jahtiin 
pääse, vainua on treenattu MEJÄ:ssä ja syksyisin sitten haettu haavakoita. 
 
Vauhdikasta kevättä teille kaikille! 

  

Nimi : kerttu ylilauri, Lumijoki 
Kotisivu : http://www.ylilauri.com 

    

    

Viesti : Hei 
Kiitos viestistäsi, olen minäkin käynyt aiemminkin teidän sivullanne ja kirjoitin jopa 
viestinkin, joka ei sitten kylläkään jostain syystä tallentunut joten heippaaminen jäi sillä 
kertaa. Teillä on todella hienot ja tyylikkäät sivut, eikä voi moittia koiriakaan. On me 
Hannun kans tuolla koirahommissa vai olikohan Erämessuilla juteltukkin. 
Temppijoki varresta löytyy ihania maisemia, en oikein osannut kuitenkaan ajatella ihan 
tarkalleen sijaintianne, pitää ens kerran siellä ajellessa katella tarkemmin. 
Mukavaa kevään odotusta. 
kerttu 

    

  28. maaliskuuta 2008 17:42:08 

  

Vastaus : No, meidäthän löytää tästä Temmesjokivarresta vähän ennen Pehkosen mutkaa.... Ennen 
tuon Noran meille tuloa kun vielä harrastimme kausiluontoista kanalan pitoa, haimme 
yhtenä kesänä teiltä metsästysfasaaneja, kukon ja muutaman emon. Eipä nuo kauan 
tarhassa viihtyneet, kun villi maatiaiskukko houkutteli hemaisevat naaraat yksitellen 
tarhasta ja säikähdykseen vissiin kuoli uroskin. Jonkin ajan kuluttua pihallamme sitten 
tepasteli metsästysfasaaniemo ja sen 11 poikasta! Katras väheni kesän aikana, mutta 
pitkälle syksyyn kanojemme kanssa tuossa pihalla kuljeskeli vielä kaksi tummaa 
fasaanipoikasta. Kanat olivat tarhassa yöt ja aina aamuisin fasaanit ilmestyivät niiden 
kaveriksi. 
 
Hyvää jatkoa teidän laumalle! Teillä on loistavia metsästyskoiria! 

  

Nimi : onni 
    

    

Viesti : Onnea Noralle, 5-vuotiaalle! 
toivottelee : Onni+emäntä  
 
Hieno kertomus Noran tähänastisesta elämästä. 

    

  6. maaliskuuta 2008 14:51:39 

  

Vastaus : Kiitokset onnitteluista Onni sekä emäntä! Ei ole kyllä viisaus vanhuuden myötä lisääntynyt 
ainakaan meidän Nuukkiksella! Synttäripäivänä Nora keksi taas pitkästä aikaa aloittaa tuon 
angervopuskan repimisen. Taas tänään mamma puri oksia poikki ja pojat silppusivat sitten 
kaverina oksat pitkin pihoja. Ei hyvä... 
 
Puuhakasta kevättä vaan teillekin! 

Nimi : Kastehelmi, Kiiminki 
Kotisivu : Kastu & co. 

    

    

Viesti : Kiitoksia itsellenne, kun vaivauduitte kyläilemään :) Oli kiva kun kävitte ja tulkaahan 
uudemmankin kerran joskus!  



Pyrykin niin hienosti jaksoi vierailla, vaikka Rambo yrittikin hieman ahdistella toista.  
 
Kivoja kuviakin olit s.postiin laittanut, sisarusrakkaus on toisinaan aika vaativaa ;) Ja kyllä 
tosiaan täytyy myöntää, että ilman Kiran hienoa esimerkkiä olisin voinut olla helisemässä 
Annikin kanssa, mutta onneksi se on ollut ja elämä neitien kanssa on hymyä ja leppoisaa 
oloa!  
 
Jatkoja toivotellen Kastehelmi ja koko karvainen komppania 
...taitaa muuten olla sitten minullekin tulossa lentsu, toivottavasti ei kestä yhtä kauaa ku 
teillä kesti :( 

    

  2. maaliskuuta 2008 22:41:41 

  

Vastaus : Tullaan varmasti ja tulkaahan tekin! Pyry ei ole kovin paljon seurustellut muiden kuin 
sukulaistensa ja omien koirien kanssa, joten vierailut tekevät hyvää. Tosin aikamoisen 
"koirakoulun" on Pyry käynyt Noran ja Miron kanssa, mutta onneksi pojalla löytyy aikalailla 
omaakin tahtoa. 
 
Kuonopusuja ja rapsutuksia Kiralle ja Anille kuten myös karvaisille pojille! 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Joensuu 

Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Toko -alkeet suoritettu, nyt vaan kovasti treenailemaan kotioloissa! Luolatreeneissä käytiin 
myös ja tuli hyvä mieli kun Jimbo näytti olevan niin tohkeissaan. Näki mihin koira on 
todellakin jalostettu. Kun vain into pysyisi ja saisihan se meno olla aina vieläkin 
aktiivisempaa, mutta jostain se on alotettava. 

    

  16. helmikuuta 2008 21:38:40 

  

Vastaus : Onnittelut "tutkinnosta" - arvostan tosissaan noita toko-juttuja! Pitkäjänteisyyttä ja 
tottelevaisuutta pitäisi kovasti treenata meidänkin koirilla. Nuo kolme ovat välillä aikamoisia 
"luupäitä" ja kun joukossa vielä se tyhmyys tiivistyy.... Pyry olisi helppo koulutettava, se 
kun tykkää niin kovasti pikkuherkuista. Olemme yrittäneet opettaa Noralle ja Mirolle 
"maahan"-juttua, mutta ei se ole onnistunut. Pyry-Pyppis meni maahan heti ensi kerrasta, 
ja tekee sen nyt käskemättäkin, kun tekee jotain kovasti mieli. Tänään trimmasin Pyryn 
ensimmäistä kertaa. Selässä ja kyljissä oli otettavaa ihan kunnolla, mutta korvat ja tassut 
ovat valmiina näyttelykunnossa. 
 
Jos vain koiralla on intoa jahtihommiin, ei se siitä häviä oikealla koulutuksella, lisääntyy 
vaan! Ja on tosi mukava katsoa innokkaan koiran menoa! Kun mäykky on syttynyt esim. 
ketulle, ei sitä pidättele enää mikään ja ahdinkokin sujahtaa läpi hetkessä. 
 
Mukavia treenejä teille LUT-hommissa ja muissa koirajutuissa! Toivottavsti joskus tavataan 
jossain, vaikkapa kehän laidalla.... 

  

Nimi : Heli, Nurmes 

Kotisivu : http://www.kennelchesthills.com 

    

    

Viesti : Kiitos terveisistä.Todellakin meidän k-pentueella on myös isänä ikimuistoinen Pippo.Pennut 
eivät Korallia lukuunottamatta ole vielä näytillä käyneet, koska täytyy odotella että saisivat 
vähän partaa ja muutakin karvaa lisää, ovat tällä hetkellä vähän "kaljuja". Onnea vaan 
teille näyttely ja muihinkin touhuihin ja terveisiä täältä lumisesta Nurmeksesta. 

    

  11. helmikuuta 2008 9:41:00 

  

Vastaus : Mukava, kun kävit sivuillamme! Pyry on aika veitikka ja jonkin verran alkaa olla jo tuota 
karvaakin naamataulussa. Odottelemme, että pääsemme Pyryn kanssa nyt keväällä 
tutustumaan luolahommiin, ehkä aluksi vähän vain nuuskimaan kettua. Saas nähdä mikä 
tuosta pojasta tulee.... Eipä ole vapaa-ajan käytössä ongelmia, kun kolmea mäykkyä pitää 
viedä kokeisiin, näyttelyihin ja metsälle. Aniakin on luvattu ohjata LUT-juttujen saloihin. 
 
Aurinkoista kevättä teille ja mukavia hetkiä koirien kanssa! 

  

Nimi : Valpuri Jurvelin, jyväskylä 

    



    

Viesti : jaksakaa Miron , Nooran ja Pyryn kaa!! =) Ne on ihania!! 
    

  22. tammikuuta 2008 15:00:59 

  

Vastaus : Kiitokset terveisistä! Koitetaan jaksaa, vaikka välillä meinaa mennä hermo tuosta poikien 
riekkumisesta. Suurimman osan aikaa ovat kyllä niiiiiin ihania! Mirolla on huomenna muuten 
synttärit, niin kuin eräällä muullakin :-) Miro on jo iso poika, eli täyttää 2 vuotta. Terveiset 
Alisalle ja Miinalle - älkääkä kiusatko äippää! Ja rapsutuksia Artulle. 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Joensuu 

Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Moi! 
Täällä ollaan surullisia myös Pippolle tapahtuneesta. Jos Jimi ymmärtäisi tapahtuneen, se 
varmaan itkisi vieläkin, sen verran herkkä poika on. Tiistaina aloitetaan toko-alkeet, ihan 
vaan älyllisen toiminnan kannalta. Jos laji näyttää hyvältä ja kiinnostavalta, katsotaan sitten 
mihin rahkeet riittävät. Pelottaa vaan, että suurin osa siellä kurssilla on ns. toko-rotuja ja 
mäykkyä katsellaan kulmien alta...eli on näytettävä heti alusta millainen tiimi ollaan. 
Mukavaa talven viettoa! 

    

  20. tammikuuta 2008 11:58:36 

  

Vastaus : Hei vaan! 
Kyllä tekisi tokoilu hyvää meidänkin koirille! Kyllä mäykyt pärjäävät siinä missä muutkin, 
vaikka joskus vaikuttavatkin aikamoisilta "luupäiltä". Pyryä on melko helppo opettaa, sillä 
siihen tehoavat herkut tosi hyvin - on varmaaan tullut Nora-äitiinsä siinä asiassa. Tulimme 
juuri Oulusta LUT-kokeista Miron kanssa ja kahden päivän tulokseksi tuli ensikertalaiselle 
tosi hienot kaksi B-tulosta. Nyt vain sitten harjoittelemaan hiekkaesteen kaivamista ja A-
tulosta yrittämään. 

  

Nimi : Jimi ja Ellu, Joensuu 

Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Mahtavaa vuotta 2008 teidän väelle! 
    

  1. tammikuuta 2008 12:13:00 

  

Vastaus : Kiitos - samoin teille! Mitkäs on suunnitelmat tulevalle vuodelle? Meillä vuosi vaihtui 
puolivuosikkaalta hyvin, eikä pauke pelottanut yhtään Pyry-Pyppistä. Huhtikuussa 
aloitellaan Jyväskylässä näyttelyhommia ja kokeillaan kesällä mejä-juttuja. Ehkäpä Pyry käy 
myös haistelemassa häkkikettua, josko alkas LUT-hommia harrastamaan. 
 
Tosi surullinen juttu tuo Pippo-isän hukkuminen. Suru on suuri Pipon kotona Jyväskylässä ja 
Freunds-kennelissä. 
 
Antoisaa vuotta 2008 teille kaikille! 

  

Nimi : Kastehelmi, Kiiminki 
Kotisivu : Kastu & co. 

    

    

Viesti : Onnea myös meiltä A-penskoille! Meillä puolivuotiaan kanssa käytiin tänään opettelemassa 
luoksetuloja metsässä ja eilen kävi tytöt pupun hajuilla, kovin olivat tohkeissaan eivätkä 
olisi millään lähteneet pois jäljiltä!  
Maurista, Ansusta ja Pyrystä aivan ihastuttavia uusia kuvia :) Varsinkin Pyry on komistunut 
aivan valtavasti. Nähdäänpäs sitten Kajaanissa! 
 
Hyvää Uutta Vuotta koko Joenpenkan väelle! 
 
terveisin Kastu, Kira & Ani plus muut karvakaverit 

    

  31. joulukuuta 2007 15:53:03 

  

Vastaus : Menestystä ja mukavia juttuja teidänkin porukalle tulevalle vuodelle! Pyrykin on jo haistellut 



jälkiä ja merkannut ihan itse metsän elukoiden kulkupaikkoja. Tosi touhukkaalta ja 
reippaalta vaikuttaa tuo meidän poika, eikä ole liian hötkylä vaan osaa olla omassa 
rauhassakin. Lähtiskö Ani jo keväällä Pyryn kanssa LUT-harkkoihin ottamaan tuntumaa 
lajista? 
 
Rapsutuksia karvaväelle, tavataan kehän laidalla Kajaanissa! 

  

Nimi : Ellu ja Jimi-mäyräkoira, Joensuu 

Kotisivu : http://chesthillskorona.com 

    

    

Viesti : Moi! Käytiin täällä tutustumassa teihin. Teillä on kivat sivut, joissa mukavaa luettavaa ja 
katsottavaa. Maisemat olivat mitä hienoimmat, mekin tahdotaan asustella tuollaisissa 
kuvissa ja tunnelmissa =o) 
Varsinkin nuo LUT -arvioinnit kiinnostivat. Ajattelinkin kysyä voiko ahdinkoon menemistä 
harjoitella jotenkin. Te olette näköjään tehneet vanerista ahdingon, onko koko 13x18, entä 
pituus? Tuollaisenhan voisi Jimillekin tehdä, sillä poika kyllä liikkuu keinoluolassa, mutta 
meneminen sinne voisi olla hanakampaa, tosin vasta kahdesti on kokeiltu. Mukavaa joulun 
odotusta koko väelle! 

    

  16. joulukuuta 2007 18:26:58 

  

Vastaus : Hei vaan, mukava kun löytyi Pyryn sukulaispoika! Kyllä sitä ahdinkoputkea voi harjoitella. 
Niin teimme tuon luolavalio Noran kanssa ja nyt pitäisi homma olla putkessa Mirollakin. 
Putki on metrin pituinen (eli tuplasti pitempi kuin kokeessa) ja aukko joitain senttejä yli 
tuon virallisen mitan. Kun homma alkaa luistaa väljemmällä putkella, voi siihen lisätä 
kappaleet sisälle ja ollaan jo lähellä koemittoja. Putkessa pitää olla tarttumapintaa, urat tai 
listat seinässä. Joskus kyljelleen kääntyminen tuottaa hankaluutta ja sitä pitää treenata, jos 
koira ei sitä itse hoksaa. Tärkeintä harjoittelussa on sytyttely ja intoutuminen näille asioille. 
Ja kun intoa on tarpeeksi, menee koira läpi vaikka mistä! 
 
Eikös vaan ollut hienoa, kun Pippo-isukki pärjäsi niin hyvin Voittaja-näyttelyssä!  
 
Mukavaa joulun aikaa Jimille ja perheelle! 

  

Nimi : Pirjo, Liminka 

    

    

Viesti : Terve! 
Olipa hienoja kuvia!tuli ihan lapsuus mieleen, kun päivähoitopaikassani oli Elmeri niminen 
mäyräkoira...oli silloin tärkeä leikkikaveri. 
Aurinkoista syksyä teidän koko "koirueelle". Pirjo 

    

  12. lokakuuta 2007 15:49:50 

  

Vastaus : Käyhän toistekin katsomassa koiruuksia sivuilla - ja saa tulla ihan livenäkin tutustumaan 
näihin mukaviin karvapötkyihin! Vakinaiseen koiravahvuuteen tulee kuulumaan ainakin 3 
karkkaria. Ansulle löydämme toivottavasti pikapuoliin oman ja rakastavan kodin. 

  

Nimi : Minna, Kuusamo 

Kotisivu : Ruskan kotisivut 

    

    

Viesti : Hei, 
 
ja terveisiä Kuusamosta! Tapasimme tammikuussa Noran Kajaanin näyttelyssä! Siellä 
Ruska oli ekalla näyttelykännillään ja sai EH:n. 
 
Kotisivunne ovat mainiot: söpöjä koirakuvia pitää aina silloin tällöin käydä katselemassa. 
Mäyräkoirakuume on ainainen, vaikka ihanainen Go For It ilahduttaakin arkeamme. Ja 
onneksi Tarjalla voi pistäytyä pahimmassa kuumessa rapsuttelulla. 
 
Käyhän katsomassa Ruskan kotisivut! 
 
syysterveisin 
Minna K. 

    

  2. lokakuuta 2007 20:42:58 



  

Vastaus : Olipa mukava saada terveisiä sinulta! Niin, ja oli tosi mukava ja hienoa olla yhdessä Tarjan 
kanssa kasvattajaryhmässä silloin Kajaanissa - Norakin sai siellä ekan ERI:nsä! Nyt on 
koitettu saada Noraa taas takaisin "missinmittoihin" kesäisen pentulauman jälkeen. Meillä 
vipeltää ja elämäämme ilahduttaa nyt neljä mäykkyä Nora, Miro ja Noran pentu Pyry. 
Luonamme on vielä myös Ansu, jolle etsimme sopivaa kotia. Eli vauhtia riittää, eikä 
pahemmin pääse kyllä pitkästymään!!!! Toivottavasti tapaamme vielä mukavissa 
näyttelymerkeissä! Pistäytykäähän toki pihassa, jos eksytte tänne etelään. Ja tosi mukavat 
sivut Ruskalla!  
 
Syksyisin terveisin Marja ja Joenpenkan karvakuonot 

  

Nimi : Anna-Mari Ahokas, Jääli, Kiiminki 
    

    

Viesti : Hei! Paljonko te pyytäisitte Ansusta? Oikein ihana pikku kaverihan tuo näytti olevan. Onko 
kyseisestä vaivasta yleensä haittaa vanhempana, onko teillä tietoa tästä? 

    

  1. lokakuuta 2007 19:26:15 

  

Vastaus : Hei vaan ja kiitokset yhteydenotostasi! Etsimme tosiaankin pirtsakalle Ansullemme omaa ja 
sen nykyiseen terveydentilaan parhaiten sopivaa kotia. Ansun ja Pyryn leikit menevät välillä 
niin riehakksiksi, että hirvittää, joten olisi kaikkien kannalta parempi, että Ansu pääsisi 
elämään ihan omaan kotiin. Lähetä minulle s-postia ja kerro itsestäsi sekä 
mahdollisuuksistasi tarjota Ansulle sopiva koti! Lähetän myös itse sinulle postia. Terveisin 
Joenpenkan emäntä 

  

Nimi : Kastehelmi, Kiiminki 
Kotisivu : Kastu & sekalainen seurakunta 

    

    

Viesti : Heips! 
Minä taas päivittelin Anin sivua, sieltä löytyy nyt taas pari uutta kuvaa :)  
 
Syysterkuin Kastu ja lauma 

    

  13. syyskuuta 2007 15:34:58 

  

Vastaus : Ihania kuvia Anista! Ja hienoja kuvia mäykkyfoorumillakin!!!! Meidän poitsut Pyry ja Ansu 
ovat niin vikkeliä, ettei oikein ehdi kuvata, mutta laittelen pojistakin kuvia sivuille. 
 
SYYSTERVEISET ANILLE JA JOENPENKAN POJILLE: Aaretille Jämsään, Maurille Tupokseen ja 
Akulle Ouluun! Mukavia syystuoksiuja pikkuneniin, toivottavat Joenpenkan koirat ja emäntä 

  

Nimi : Anne Harvamäki, jämsä 

    

    

Viesti : tervhdys! 
Aaretti poika voi vallan mainiosti,se seikkailee jonkin verran pihamaalla.Terhakkaasti se 
juoksee ja telmii. 

    

  23. elokuuta 2007 9:01:44 

  

Vastaus : Onpa mukava kuulla terveisiä Aaretista! Veikkaanpa, että vauhtia riittää pojan kanssa 
tulevaisuudessakin. Ainakin nämä meidän pojat ovat aika villejä kavereita. Pankaahan kuvia 
tulemaan, niin laitan Aaretille ja muillekin pennuille omat sivut. Hyvää jatkoa Aaretille ja 
perheelle, toivottavat Joenpenkan koirat ja emäntä 

  

Nimi : Arttu ja Leena, Oulu 

    

    

Viesti : Hei! 
Arttu ja Leena kävivät katselemassa söpöjä pentujen kuvia hienoilta kotisivuiltanne. 
Terveiset koko porukalle. T:Arttu ja Leena 

    

  15. elokuuta 2007 17:47:31 

  



Vastaus : Hei vaan! Olipa kiva kun kävitte taas pentuja katsomassa, vaikkakin vain näillä kotisivuilla! 
Illalla kaikki pennut juoksentelivat Miron perässä ja oli kova homma saada ne taas keittiöön 
ja aidan taakse. Hyvin osasi Miro olla pentujen kanssa. Huomenna lähtee jo yksi poika 
uuteen kotiinsa. 

  

Nimi : minelan, Loviisa 

    

    

Viesti : Onnea pennuista. Ainakin kuvissa näyttävät erittäin lupaavilta. 
Aurinkoista jatkoa. 

    

  7. elokuuta 2007 19:51:18 

  

Vastaus : Kiitos terveisistä! Tämä pentuaika on mennyt todella nopeasti, liiankin nopeasti. Kohta 
pennuista pitää jo luopua, vaikka nyt vasta rupevat peroonallisuudet löytymään ja pentuihin 
alkaa tutustua enemmän yksilöinä. Luopumista helpottaa se, että yksi poika jää meille ja 
ainakin kaksi pennuista saa kotinsa tästä läheltä. Mukavaa pentujen odotusta sinullekin! 

  

Nimi : Kastehelmi, Kiiminki 
Kotisivu : Kastu & sekalainen seurakunta 

    

    

Viesti : Olipas ihania kuvia pikkuisista :) Pitäneepä vielä ehtiä tulla katsomaan kuusikkoa, on niin 
suloisia että! Jospa tänään saisi omia nettisivujakin päivitettyä, ovat vähä jäljessä... Mutta 
päivän jatkoja sinne päin! 

    

  6. elokuuta 2007 12:49:43 

  

Vastaus : Nyt ovat pennut saaneet kaikki omat persoonalliset piirteensä, mikä näkyy kuvissakin. 
Kunhan vielä saisi koko kropan näkyviin - taitaa olla toiveajattelua tuo paikallaan 
seisominen! Tulehan vielä katsomaan villikkoja! 

  

Nimi : pirkko p 

    

    

Viesti : Hei! 
Katsastin nuo uusimmat kuvat pennuistanne ja sydämessä tuntui kummaa kutinaa. 
Ovathan aivan mahdottoman suloisia ja ihania suklaanuppuja. Tämä yksi poika-puolinen, 
jolla semmoinen alakuloinen ja surumielinen katse yhdistyneenä pikkuisiin mietiskeleviin 
ryppyihin naamassa, oli kerta kaikkiaan hellyttävä. Ja metkaa miten eri värisiä ovat ainakin 
valokuvissa. Jos ei olisi noita algeria-pulmia, saattaisi olla vaara koiranhankinnasta. 
Mukavaa elokuun alkua (vielä on kesää jäljellä...) 
Terv. pirkko 

    

  5. elokuuta 2007 16:04:22 

  

Vastaus : Kyllä on aika noiden epeleiden kanssa mennyt tosi nopeasti! Kun kävit viimeksi, ne olivat 
ihan pikkuisia ja nyt jo näyttävät oikeilta koirilta. Pienenä pennut näyttivät aika lailla 
samanlaisilta, mutta nyt alkavat jo paremmin erot näkyä ulkomuodossa ja karvanlaadussa. 
Kaikki ovat kuitenkin vilkkaita, reippaita ja pelottomia. Pikku-Ansukin käy pelkäämättä 
isompiensa kimppuun. Käyhän vielä katsomassa, kun ovat täällä pentukotona! 

  

Nimi : Anne Rantanen, jämsä 

    

    

Viesti : Olipa suloisia kuvia pennuista.Olen kyllä myyty,samoin vanhempani. 
    

  5. elokuuta 2007 15:57:26 

  

Vastaus : Olipa mukava, kun kävitte pentukuvia katsomassa! Täällä on kasvamassa todella reippaita 
ja nättejä mäyräkoiran alkuja. Koitan laitella sivuille uusia kuvia - kunhan vain nuo 
"villikoirat" pysyisivät sen verran paikoillaan, että saisi koko koiran kuvaan. 

  

Nimi : Veli-Matti Korhonen, Temmes 

    

    



Viesti : Olipa mielenkiintoiset sivut. Monet metsästysreissut olemme heittänyt ja toivottavasti 
tulemme vielä heittämään. On ollut antoisia päiviä Joenpenkankennelin porukan kanssa. 
Pennut tuli tervehdittyä tänään 31.07.2007. Mukavia pikku paketteja. Muutaman viikon 
päästä vilinää riittää. 
Terveisin: Wellu 

    

  31. heinäkuuta 2007 19:39:03 

  

Vastaus : Mukava, kun kävit sivuillamme ja koiruuksia katsomassa! Mirolla ja Noralla on vaarmaan 
ollut ikävä sinua, kun tervehtivät niin "innokkaasti"! Kiitokset myös hyödyllisestä tuliaisesta 
- sanomalehdet ovat nyt tosi arvokasta hyötymateriaalia. Ps. Hannu käski sanoa, ettei 
loukuissa ollut mitään tällä kertaa. 

  

Nimi : Jenni Pietiläinen 

    

    

Viesti : Voi hellan lettas että on suloisia! Tässähän vallan koirakuume iskee =) 
    

  26. heinäkuuta 2007 11:45:15 

  

Vastaus : No, siihen kuumeeseen löytyy kyllä lääke Joenpenkan koira-apteekista! Ja onnittelut meiltä 
kaikilta valmistuneelle! 

Nimi : päivi, Ala-Texas 

    

    

Viesti : ovat kasvaneet kovasti nuo pennut ja silmätki on josaatu auki. Tuun taas tuijottelemaan ku 
ehin ;O) 

    

  22. heinäkuuta 2007 21:28:56 

  

Vastaus : No, pitkään aikaan et ollut nähnytkään pentuja, kun olit kävelemässä Limingan partiolaisten 
kanssa viikon Keski-Suomessa. Aika vikkeliä jo nuo kaverit, joten kohta tarvitaan monta 
koiran hoitajaa kaveriksi. Tuu kun kerkiät! 

  

Nimi : Hansu, Hämeenlinna 

    

    

Viesti : Moi! 
Olen 13 vuotias tyttö, ja haaveammattini olisi koirakasvattaja.... Joten voisitko lähettää 
sähköpostiini viestiä että kuinka paljon opiskeluja se vaatii?  
Kiitos tosi paljon! 
P.S. Sun mäykkys on toosi kauniita! 
P.P.S. Haaveena olis myös kasvattaa mäykkyjä.... 

    

  20. heinäkuuta 2007 16:22:23 

  

Vastaus : Kiva, kun löysit sivuillemme! Niin, ja mäykyt ovat todella monipuolisia ja mukavia koiria. 
  

Nimi : päivi, Ala-Texas 

    

    

Viesti : Nuo pennut näyttää kyllä livenä söpömmiltä! Pitihän se "taideteoskin" sinne laittaa.... 
    

  11. heinäkuuta 2007 12:53:15 

  

Vastaus : Niin kyllä näyttää! Se piirustus kuvasi niiiiin hyvin Noran ahdasta massutunnelmaa päivää 
ennen kun pennut syntyivät. Kunhan pennut tuosta vielä kasvavat, saat käydä niitä 
hoitelemassa kunhan vain kerkiät. 

  

Nimi : Liisa Tuirasta, Oulu 

    

    

Viesti : !! Nimipäiväonnea Noralle !! ja kaikinpuolista menestystä koko joukkueelle - 
kaksijalkaisillekin. Olette ihania. Toiminnallisia kesäpäiviä :) 

    

  11. heinäkuuta 2007 10:36:44 



  

Vastaus : No, olipa hyvä, että kummitäti muisti Noran nimpparit. Kiitokset mamman puolesta! Kai 
tässä pitää täytekakku väsätä. Ikävä, kun omat mansikat eivät vielä ole ihan kypsiä! 
Tervetuloa kenneltädiksi kunhan kiireiltäsi kerkiät. Nyt vielä rauhallista..... 

  

Nimi : pirkko p 

    

    

Viesti : Hei! 
Kiitos viimeisestä. Pötkylät ovat mitä suloisimpia vauveleita ja äiti-Noora pesueensa ylpeä 
hoivaaja. Kunhan suklaasilmät avautuvat ja töpöhännät lähtevät liikkeelle, touhua riittää. 
Miro opettaa sitten kunnon haukkumiset ja tyynyn lennätykset. 
terv. pirkko p 

    

  10. heinäkuuta 2007 12:44:41 

  

Vastaus : Eipä kestä, mukava kun kävit! Tervetuloa vaan kenneltädiksi, sitten kun koirien päiväkoti 
aloittaa tosi toimin ja kakkojen siivous alkaa! Mirosta tulee varmaan tosi hyvä leikkitäti, 
kunhan ei kaikkia pahoja tapojaan vaan pennuille opeta. 

  

Nimi : Nina&tytöt, Keminmaa 

Kotisivu : UniqueTreasure 

    

    

Viesti : Mielenkiintoiset 
kotisivut! 

    

  9. heinäkuuta 2007 12:41:17 

  

Vastaus : Mukavaa kun löysit sivuillemme! Oli myös mielenkiiintoista vierailla teidän koirienne sivuilla. 
Hyvin menestyneitä koiria! 

  

Nimi : Juha Sarastamo, Oulu 

    

    

Viesti : Aamusella töitä käynnistellessä kävin katsomassa sivujanne. hienot tosi hienot 
Onneksi olkoon pennuista sekä Noralle, että teille! 
 
Juha 

    

  6. heinäkuuta 2007 8:36:05 

  

Vastaus : Onnittelumme teidänkin perheeseen pikkupennuista! Teille tuli tyttöjä ja meille poikia. 
Hyviä vointeja emolle sekä pennuille ja tietenkin myös tärkeille huoltojoukoille. 

  

Nimi : Henna 

Kotisivu : http://kotisivu.suomi.net/henna.vaananen 

    

    

Viesti : Heippa! Onnittelut Noralle ja koko muulle perheelle perheenlisäyksen johdosta! Taitaa 
tuosta ainokaisesta tytöstä tulla pentueen prinsessa poikien joukossa:) Hyvää jatkoa Nora-
äidille ja pennuille! 

    

  4. heinäkuuta 2007 19:48:22 

  

Vastaus : Kiitos onnitteluista! Ei tuo prinsessa ainakaan heikoimmasta päästä ole, aika tanttara - 
tullut kai äitiinsä! 

  

Nimi : pirkko p 

    

    

Viesti : Onnea! Suloisia pötkylöitä ja monta....On siinä tuhinaa kerrakseen, kun maitotankkausta 
hakevat. 
Joko pennuista on varauksia? Ja montako jätätte itselle? Kesäterveiset, pirkko 

    

  2. heinäkuuta 2007 14:53:58 



  

Vastaus : Noran maitobaari on aina auki ja tuoretta tavaraa on runsaasti tarjolla pikkuasiakkaille. 
Tyttöjä tuli vain yksi, jonka sijoitamme hyvään mäykkykotiin, joten tällä kertaa emme saa 
uutta tulokasta, vaikka kyllä tekisi mieli.... 

  

Nimi : Taina ja Sanni, Oulu 

    

    

Viesti : Upeaa Nora! Tuollainen katras hienoja pentuja. Kyllä emon nyt passaa ruokkia ja huoltaa 
joukkiota. Marjalle ja Hannullekin onnittelut, ehkä teilläkin on pikkuisen työsarkaa porukan 
kanssa. 

    

  2. heinäkuuta 2007 12:02:02 

  

Vastaus : No, ehkä on vähän hommia.... Ja jos ei ole, pitää vain ihastella pentulaatikon reunan takaa 
noita ihania minikoirapötkylöitä. Nora on hoidellut hommaansa hienosti, vaikka 
alkupökkyrässä ei oikein tiennytkään mitä noiden otusten kanssa pitäisi tehdä. Onneksi ei 
nyt vähään aikaan tarvi olla itse kuutta pikkupyllyä pyyhkimässä, kun rouva oppi homman 
esittelykierroksen jälkeen. 

  

Nimi : Sari ja Salli 
    

    

Viesti : Hienoja pentuja! Onnittelut Noralle :) 
    

  30. kesäkuuta 2007 14:25:14 

  

Vastaus : Kiitokset Noran puolesta! Rouva hoitelee lapsosia tosi innokkaasti ja maitoa tulee kovasti. 
Tosi vilkkaita ovat nuo pikku pötkyläiset. 

  

Nimi : pirkko p 

    

    

Viesti : Hei! 
Käväisin kotisivuillanne ja jäin lopulta pitkäksi aikaa ihailemaan paisi itse sivuja, mutta 
myös koiruuksianne ja elonpiiriänne. Ja jännittävät ajat käsillä....joko olette hankkineet 
koiravauva-tarvikkeita (niitäkin varmaan löytyy monenmoisia) ja miettineet kummiasiat 
kuntoon? Ja isyyslomaakaan ei Hannu tarvitse eriksseen, kun kesäloma sattui sopivasti. 
Mitenkähän selviätte yövalvomisista ja muista vauvaperheen kommervenkeistä - vaikka 
riippuisiko siitä montako vauvelia maailmaan putkahtaa. Jännittäviä aikoja ja kesäisiä kelejä 
toivottaen, terv. pp 

    

  27. kesäkuuta 2007 19:09:09 

  

Vastaus : Nyt on kaikki valmiina - mammakammari sisustettu pentulaatikolla ja muilla tykötarpeilla. 
Nora sai tädiltäni jopa "äitiyspakkauksen" eli vanhoja froteepyyhkeitä. Tuolla se hylje 
makoilee portaiden alla ja suunnitelee kai tekevänsä homman siellä. Synttäripäiväveikkaus 
meni pieleen, mutta toivottavasti saadaan pesue maailmaan ennen viikonloppua. Jos kaikki 
menee hyvin, emo hoitaa pentuja tiiviisti 3 viikkoa ja tosi työ alkaa vasta, kun pennut 
alkavat liikkua enemmän ja emäntä saa itse hoidella ne likaiset- ja syöttöhommat. 

  

Nimi : Kastehelmi, kiiminki 
Kotisivu : Kastu ja sekalainen seurakunta 

    

    

Viesti : Olipas kivoja massukuvia taas tullut ja HP&Mirokin ovat ehtineet pentulaatikkoakin 
väsäämään :D  
Hyvää juhannusta sinnepäin ja Noralle vointeja! 
t.Kastu & Kira 
ps. Mekin taidetaan päästä ekaa kertaa mejä-kokeeseen, jänskättää jo :) 

    

  21. kesäkuuta 2007 1:58:46 

  

Vastaus : Onnea vaan MEJÄ-kokeeseen molemmille! Miro ja HP ovat lauantaina samalla suunnalla 
Piippolassa LUT-harkoissa. Ja tapaatte varmaan myös Rovaniemellä sunnuntaina, jos olette 
sinne menossa Kiran kanssa. Kyllä vaan, kaikki on nyt sitten valmiina tuolla 
mammakammiossa odottamassa H-hetkeä. Lomakitkin alkoivat nyt ihan sopivasti! Mukavaa 



juhannusta! 
  

Nimi : Leena Vatanen, Vantaa 

Kotisivu : http://www.choiran.com 

    

    

Viesti : Mukavaa oli käydä vierailemassa hienoilla kotisivuillanne ja käydä katselemassa kuvia äitini 
synnyinseuduilta Temmekseltä! Terkkuja sinne Oulun seudulle entiseltä Oulun tytöltä ja 
onnea tulevalle pentueella! 

    

  19. kesäkuuta 2007 12:29:49 

  

Vastaus : Olipa tosi mukava, kun löysit koiriemme sivuille! Äitini suku on lähtöisin ihan tuosta 
naapurista, ja itsekin olen palannut muutaman mutkan jälkeen näille kotikulmille, jossa nyt 
harrastamme monenlaista koiriemme kanssa. Karkkarilaumamme on vielä pieni, mutta 
kasvaa kohta ainakin tilapäisesti suuremmaksi. Ja toiveissa olisi, että saisimme tulevasta 
pentueesta pikkutytön itsellemme. Oli myös mukava tutustua Choiran koiriin - hieno lauma 
kauniita, komeita ja käyttöpuolella menestyneitä koiria! 

  

Nimi : Taina ja Sanni 

    

    

Viesti : Erityisterveiset Noralle ja vatsalle! Jännät paikat edessä. Pian teillä on sellainen hulabaloo 
pentujen kanssa, että jahtihommat unohtuvat vähäksi aikaa. Onnittelut myös Mirolle 
hienosta mejä-kokeesta! 

    

  19. kesäkuuta 2007 11:04:22 

  

Vastaus : No, nyt on tulossa erilainen kesäloma - taitaa jäädä puutarhan kaivelu vähän vähemmälle! 
Mirolla riittää energiaa ja intoa, joten HP on menossa pojan kanssa LUT- ja MEJÄ- 
harkoissa/kokeissa ja pitäähän tuota pikkuherraa pyöräytellä muutamassa näyttelyssäkin 
kesän aikana. Me Noran kanssa taidamme viihtyä nyt vaan mammalomailemassa 
kotipihassa. Lämpmät Juhannusterveiset meidän sakilta Sannille ja palvelusväelle! 

  

Nimi : Kastehelmi, Kiiminki 
Kotisivu : Kastu & sekalainen seurakunta 

    

    

Viesti : Laitahan sitten mailia tms. kun olette saaneet vatsan kurinoista selvän :D Innolla kyllä 
odottelen jo mitä sieltä selviä...  
Terveisin Kastu ja väsynyt ROP-koira :D 

    

  27. toukokuuta 2007 20:20:30 

  

Vastaus : No, huomenna illalla selviää, joutuuko neiti armottomalle laihkarille vai vaihdetaanko ruoka 
entistä jytkympään. Viime viikkoina tämä vauhtimimmi on ollut TODELLA RAUHALLINEN, 
eikä ruokakaan ole aamulla oikein maistunut. Tulkitsemme nämä "hyviksi merkeiksi"... 
 
Ja vielä kerran ONNITTELUMME hienosta näyttelytuloksesta Iisalmessa! Miron Sere-isäkin 
on saanut parin viikon aikana kaksi sertiä! 

  

Nimi : Virpi sekä cockerit Väinö & Vilho, Oulu 

    

    

Viesti : Teillä on kyllä tosi hienot kotisivut! Antoisia nuuskutteluja Pyhännän mejä-maastoissa 
jälleen tulevana kesänä. Toivottavasti teille tulee myös puppeleita. 

    

  17. toukokuuta 2007 8:45:46 

  

Vastaus : Kiitokset terveisistä! Veripullo odottaa jääkaapissa ja pitäisi tässä lähteä kohtapuoliin Mirolle 
harjoitusjälkeä vetämään. Noralle odotetaan kovasti niitä pentuja, joten kesän kisakausi on 
varattu Mirolle. Saas nähdä miten Mirolla homma lähtee vauhtiin. Viime kesänä otettiin jo 
tuntumaa jäljellä ja kisapaikkakin tuli pojalle tutuksi Noran seuralaisena. Nähdäänpä siellä 
Pitkäkankaalla ja rapsutuksia pojille! 

  

Nimi : varpu salkosalo, Ruovesu 



    

    

Viesti : Tervehdys Ruovedeltä ! Upeat sivut Marja ! Täytyy näyttää ne maanantaina heti eräälle 
työkaverilleni, joka on myös tosi aktiivinen koiraihminen. 
Terveiset kaikille ! 
Varpu 

    

  13. toukokuuta 2007 15:36:01 

  

Vastaus : Terveiset vaan sinnekin! Tulkaahan käymään, jos ajelette täällä päin. Täytyy myöntää, että 
olen menettänyt sydämeni mäyräkoirille! 

  

Nimi : Seppo Laitinen, Pittspöök 

    

    

Viesti : Tervehdys täältä Pittspöökistä sinne lakeuksille! 
Nora piipahti sitten sulhasissa,täällä pidetään peukkuja, jotta "homma" otti tulta! 
Oikein hyvää kevättä/kesää Teille kaikille! 
Terveisin: Seppo ja seitsemän muuta seinähullua! 

    

  9. toukokuuta 2007 20:25:11 

  

Vastaus : Niinpä kävi, kohtahan tuo selviää tärppäsikö! Mirokin oli kovin innokkaana asiassa mukana, 
mutta tositoimet saavat vielä odottaa. Kovin on taitava tyttökoirien naurattaja jo tuo poika! 
Sunnuntaina käymme Miron kanssa pyörähtämässä tanskalaiselle tuomarille Oulun 
Äitienpäivänäyttelyssä. Mukava käydä joskus tässä ihan lähellä. Noran turkki on ollut 
trimmaksen jälkeen aina "jossain vaiheessa" ja kehiin on kannattanut mennä vain vuoden 
vaihteessa ja keskikesällä. Kevätterveiset isännälle ja koiruuksille! 

  

Nimi : Susanna Järvinen, Ivalo 

Kotisivu : Könkäänvaaran sivut 

    

    

Viesti : Tervehdys Ivalosta, kävin kurkkaamassa Noraa, meidän Veron tyttöä. Hyvät jatkot sinne 
etelään! 

    

  9. huhtikuuta 2007 13:26:01 

  

Vastaus : Terveiset Noralta ja muulta porukalta sinne pohjoiseen! Kyllä sai Vero aikaan Kimun kanssa 
oikein hyvän tytön meille! Mitäs kuuluu Veron toisen pentueen tytölle ja pojalle? Noran 
velipoikaa Feksua olemme tavanneet viimeksi Kajaanin näyttelyssä. Komea poika on 
Feksukin ja pärjännyt hyvin ajokokeissa. 

Nimi : kastehelmi 
    

    

Viesti : no niinhän tuo tuntuu antavan odottaa :) taas yksi kaveri otti pennun ja oon kyllä kohta 
kateudesta vihreä kun muilla on jo pentu kotona, mutta mulla vaan ei. noh, ehkä tämä 
odottelu vielä palkitaan :D rapsutukset koirille!  
ps. olettekos menossa lut-kokeisiin? 

    

  5. huhtikuuta 2007 19:07:36 

  

Vastaus : Hei vaan ja mukavaa Pääsiäistä! Miron kanssa ei olla päästy vielä kunnolla harjoittelemaan, 
kun mahdollisuuksia on ollut niin vähän Haukkukeitaalla, joten koehommista en oikein 
tiedä. Kokeethan ovat toukokuun alussa ja olemme kyllä olleet seuraamassa niitä joskus 
ihan vain mielenkiinnosta, kun tuo Norakin on jo tulokset saanut. Mukavaa ja onnistunutta 
kisareissua teille Vaasaan! Me menemme Miron kotikonnuille Pitspöökiin pyörähtelemään... 

  

Nimi : kastehelmi 
    

    

Viesti : Kävinpäs katsomassa näyteikkunassa Noran ja Miron kuvia - olipas siellä komeita koiria!!! 
Tai siis komea ja kaunis :) 

    

  3. huhtikuuta 2007 21:26:50 

  



Vastaus : Joo, siellä nököttävät niiiiin rauhallisina! Tuli mentyä juuri siihen kuvaamoon, kun näin 
kerran ikkunassa tosi ihanan kuvan fretistä, joka uinaili pikkusängyssä kukan terälehtien 
keskellä - todella hellyttävää! Ps. Nora se vaan antaa odottaa.... niin se vain taitaa olla, että 
juoksut tulevat juuri silloin kun niitä vähiten odottaa, kuten esimerkiksi LUT-
koeviikonlopuksi. Mutta kun niitä odotellaan, ne vain ovat tulematta.... 

  

Nimi : Tapani ja Raili, Palokasta 

    

    

Viesti : On siellä Marja ahertanut, kun on tuollaiset sivut saanut värkättyä, Vai onko Hanskikin jopa 
avustanut? Kaikkiaan sivuilta välittyy hyvin se puuha ja aherrus mitä parin-kolmen viime 
vuosikymmenen saatossa siellä Käyräsuvannon tilalla on kotielukkatilanteessa tapahtunut. 
Ja aika paljon se onkin, kun näiden sivujen kuvien ja tekstien myötä asioita ja tapahtumia 
jälkeenpäin muistelee/tarkastelee. Noin siltikin, vaikka siellä on tullut keväisin Lapin 
reissuilla pyrähdettyä ja aiemmin jopa yökunnissakin mehtähtysreisuilla käytyä. Siis jo 
silloin, kun päätalosta ei ollut muuta tietoa, kuin ajatus isäntäväen mielissä. Kaikkea hyvää 
sinne Joenpenkan kennelin isännille ja tietty tässä tapauksessa erityisesti koiruuksille. 
Palaillaan! 

    

  30. maaliskuuta 2007 22:16:01 

  

Vastaus : Hei ja kiitokset terveisistä! Jokos tämän kevään Lapin matka on tehty ja livahdettu ohi 
kahvilla käymättä? No, toisella kertaa sitten, ja tulettekin pitemmäksi aikaa koirien 
kiusattavaksi ;) 

  

Nimi : Elina Kantola, Rovaniemi 
    

    

Viesti : Hei! Hannu & Marja,upeat sivut:-)Itse en ole vielä kotisivuja saanut aikaiseksi mutta Miska 
neidin juoksua meilläkin odotellaan.Rapsutuksia ihanaiselle Noralle. Olimme helmikuun 
lopulla samaan aikaan haukkukeitaalla luola harjoituksissa.Terveisin Kennel Jäkälätassun 
emäntä ja karkeakarvaiset pienoismäyräkoirat! 

    

  29. maaliskuuta 2007 19:32:03 

  

Vastaus : Hei vaan! Siellähän sitä oltiin Haukkukeitaalla ja viikko sitten taas uudemmankin kerran. 
Viimeksi meni jo vähän paremmin, eli vauhdilla ahdingosta läpi, mutta paljon pitää vielä 
harjoitella. Terveiset meidän sakilta koko Jäkälätassun porukalle. 

  

Nimi : Jenni Pietiläinen 

    

    

Viesti : Hei! Onpas upeat sivut upeasta kennelistä! Onnea! Bongasin myös Terin kuvan ajalta jolloin 
itse olin 6 vuotias =) 

    

  21. maaliskuuta 2007 18:04:00 

  

Vastaus : Hei vaan Jenni! Kyllä mekin muistetaan eräs Otto Eemeli P, vai oliko niitä ihan kaksi 
peräkkäin. Tais olla silloin juuri, kun olit 6 vuotta! Käyhän sivuilla vastakin, koitan laitella 
sinne uusia kuvia ja juttuja. 

  

Nimi : Johanna Pietiläinen, Jyväskylä 

    

    

Viesti : Onnea Joenpenkan Kennelille. Olipa mukava vierailla Joen penkalla näin kuvienkin 
välityksellä. Luukakku näytti erittäin maistuvalta. Ilokseni huomasin myös vanhan kunnon 
Terinkin kuvien päässeen sivuillenne. Teriä muistellen. 

    

  21. maaliskuuta 2007 16:28:24 

  

Vastaus : Tervetuloa vaan toistekin! On se mukava, että Teri vielä muistetaan. Onhan Teri meillekin 
tosi tärkeä, kun oli ensimmmäinen yhteinen oma koira. Terveiset sinne jyväskylään! 

  

Nimi : Pertti Sillanpää, Oulu 

    

    



Viesti : Hei 
 
Aivan upeat sivut. Ehkä lopetamme koiralehtien tilaamisen ja rupeamme seuraamaan 
Joenpenkan elämää. 
Onnea ja menestystä ja tietenkin myös hiukka kärsivällisyyttä koiran kanssa. Sannilta 
räyhäkät terkut Noralle. 

    

  21. maaliskuuta 2007 14:34:13 

  

Vastaus : En kyllä suosittele lehtitilausten perumista! Mutta koitetaan laitella uusia juttuja ja kuvia 
sivuille, että mielenkiinto säilyy. Räyhät ja irvistykset Noralta Sannille! Miro-poika saattaisi 
tulla Sanninkin kanssa toimeen, kun on siitä kohtaa rauhallisempi. Vaihdikasta kevättä koko 
porukalle! 

  

Nimi : Taina, Sanni ja muu poppoo, Oulu 

    

    

Viesti : Hei! Onnittelut Joenpenkan kennelille upeista kotisivuista. Sivut ovat selkeät ja 
monipuoliset, niitä lueskelee ilokseen. 
Onnea myös pentusuunnitelmille.  
 
Sannin kuulumiset löytyvät blogista: 
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?weblog=1&wb=47709 

    

  21. maaliskuuta 2007 14:03:12 

  

Vastaus : Vai, on teille tulossa toinen pörisijä! Mitenkäs Sanni siihen suhtautuu? Kun Miro tuli meille, 
ei Nora edes katsonut pentua kahteen päivään, niin kamala se rinsessan mielestä oli! Mutta 
vähitellen yhteiselo sitten alkoi sujua ja nyt ollaan parhaat kaverit - paitsi, että Nora on aina 
POMO! Mukava seurailla Sannin juttuja ja kovasti onnea agility-menestyksestä! 

  

Nimi : Kastehelmi & Kira 

    

    

Viesti : Hei!  
Todella hienot ja monipuoliset sivut teillä. Mahtavan aita-projektin olette pitäneet! On 
ainakin koirilla tilaa temmeltää :) Kira näki maanantaina ensikerran poroja läheltä, eikä 
neiti oikein meinannut ymmärtää ettei poroja saisi ajaa tai haukkua :D Eipä päästy niihin 
LUT-harkkoihinkaan, kun siskolla piti olla lapsenlikkana.  
 
Noran uutisia kuumeisesti odotteleva Kastehelmi ja "poronajokoira"-Kira :D 

    

  21. maaliskuuta 2007 13:06:26 

  

Vastaus : Noralla ei vielä uutta ilmoitettavaa... Miro puolestaan on jo vähän kevättunnelmissa, taitaa 
tulla hyvät tuoksut tuolta naapurista. Kyllä juoksujen alkaminen ainakin huomataan, on tuo 
Miron nenä sellainen mittari. Ja sitten onkin vuorossa kolmen viikon "asumusero". Miron 
LUT-harkat eivät sananmukaisesti menneet vielä putkeen, mutta tämän viikon perjantai-
iltana mennään taas tunnustelemaan. Aurinkoisia kevätpäiviä ja rapsutuksia Kiralle! 

  

Nimi : Sari ja Salli, Espoo 

    

    

Viesti : Terveisiä kaikille.Hienot sivut! 
    

  20. maaliskuuta 2007 15:08:24 

  

Vastaus : Mukava kun kävitte sivuilla, taisi löytyä tuttuja maisemia.... Aurinkoista kevättä sinne 
etelään. Milloin tulette täällä päin käymään - koirat ihan odottavat! :D 

  

Nimi : Seppo Laitinen, Pittspöök 

    

    

Viesti : Tervehdys Pittspöökistä, täältä Miron synnyinsijoilta! 
Olet tehnyt hienot kotisivut, onnea vaan.Onnea ja menestystä jatkossakin Teille kaikille! Ja 
Pihtiputaan näyttelyssä nähdään! 



Koirille rapsutuksia ja paljon terveisiä! 
Terveisin: Seppo ja koiruudet! 

    

  20. maaliskuuta 2007 10:06:39 

  

Vastaus : Kiitokset ja erityisterveiset Mirolta sinne Puttaan pentukotiin! Saas nähdä miten käy ensi 
kuussa siellä kotikulmilla.... Miro on ilmoitettu myös Oulun äitienpäivänäyttelyyn. 
Aurinkoista kevättä kaikille sinne! 

  

Nimi : Liisa Tuirasta, Oulu 

Kotisivu : http://www.joenpenkankennel.kotisivukone/15 

    

    

Viesti : Tervehdys Käyräsuvannon Joenpenkalle, ja menestystä uudelle kennelillenne. Tosi 
edustava, monipuolinen ja huolella laadittu sivusto teillä! Kaikesta kuvastuu, että 
karvakuononne elävät rakastavassa ja huolehtivassa kodissa. Eloisat jutut :) Pidän 
peukkua, toivotan iloisia 'juoksuja' ja kesäksi pienten tassujen tepsutusta.  

    

  20. maaliskuuta 2007 1:07:10 

  

Vastaus : Kiitokset Liisalle terveisistä! Erityisterkut vielä Liisa-kummille Noralta. Milloinkas tulet tänne 
maalle koirien kiusattavaksi? 

  

Nimi : Tarja,Väinö ja Veera, Kuusamo 

    

    

Viesti : Hei Marja ja Hannu teillä on tosi kivat kotisivut.Kyllä Marjalla on ollut iso homma tehdä 
nämä,mutta tulos on upeaa.Rapsutuksia koiruuksille. 

    

  18. maaliskuuta 2007 19:58:06 

  

Vastaus : Kiitosta vaan! Hommaa oli kovasti, vaikkei tarvinnut edes höttömölökoodia vääntää...Nora 
lähettää erityisterveiset Kuusamon pentukotiin ja terveiset kaikille rowanberrisläisille meiltä 
kaikilta! 

  

Nimi : Marja Junttila 

    

    

Viesti : Hei vaan, ja tervetuloa vieraskirjan sivuille! 

 


