Kuulumisia 2007
6.10.2007
Onneksi pikkupoika Nero (n. 7 kg) oli vielä aamulla kotona. Voi sitä pusujen määrää ja pienten tassujen iloista
tassutusta kun Nero sai meidät hereille ja touhuseuraa itselleen. Nero touhusi aamupäivän reippaana
poikana ympäri pihaa ja kotia muiden koirien kanssa - se ei taida tiedostaa olevansa pieni pentu!
Anna-Mari, Sami ja Nero lähtivät uutta kotia kohti - onnea matkaan!
Kovin tuntuu koti tyhjältä ja olo haikealta, mutta onneksi kaikki pennut saivat hyvät ja rakastavat kodit.
Hauskoja hetkiä, kuraisia tassuja ja helliä haleja kaikille pennuille ja uusille perheille vuosiksi eteenpäin!

5.10.2007
Bogi ja Nero ovat olleet kaksi päivää ilman sisaruksiaan, mutta kovasti ne leikkivät meidän isojen typsyjen
kanssa. Pojat ottavat kaiken ilon vielä irti Pipsasta - mamma on vielä heidän omansa! Tänään Bogi muuttaa
Hannan ja Rikun luokse - onnea teille kolmelle!Sain illalla ihanan viestin Bogilta:Hei Marina,
Tässä Bogin seikkailu kotiin...Ensin autossa vähän vinguttiin kun ihmiset ja paikka olivat uusia. Hetken ulinaa
kesti kunnes Bogi osoitti sopeutumiskykynsä ja alkoi ottamaan rennosti...
Kotiin kun päästiin oli taas alussa hieman pupu pöksyssä, mutta hetken haukuttuaan ja tutkiskeltuaan Bogi
pääsi jo hieman leikin ja lelujenkin makuun...Kuten kerroitkin ennen kuin lähdetiin kotio kohti tällä pojalla ei
ole ruokahalun kanssa ongelmaa. Kuppi oli hetkessä tyhjä ja kiilsi kuin uusi, sen verran tarkkaan oli nuoltu...
Sitten pari pusua Hannalle... Jonka jälkeen olikin hyvä käydä nukkumaan...

Kiitos vielä kerran tästä ilosta!
Terveisin,
Hanna & Riku (kuvat isommaksi niitä klikkaamalla)

3.10.2007
Pennut täyttivät seitsemän viikkoa, ja vauhtia sekä vilskettä on riittänyt mukavasti ;) Koko syksy on ollut
mukavaa aikaa seurata pentujen kehitystä, niiden uteliaisuutta, hauskanpitoa ja hellyyttä mitä nämä vesselit
saavat aikaan. Lotta, Riina, Maiju ja Pipsa ovat olleet reippaita ja kärsivällisiä naskalihampaista ja uteliaista
pikkukirsuista huolimatta.
Muskettisoturit ja heidän siskonsa ovat saaneet nimet Ronsana's Autumn Athos "Unski", Ronsana's Autumn
Aramis "Bogi", Ronsana's Autumn Porthos "Nero", Ronsana's Autumn Flash "Aino" ja Ronsana's Autumn
Happy "Helmi". Nimistä muistuu mieleeni pentujen synnytysyö jolloin salamoi, onnellinen syksy sekä
lausahdus "yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta".
Tänään on aika laittaa maailmalle ensimmäiset pennut - onnea matkaan Helmi, Aino ja Unski
perheineen!30.9. Heräsin aamulla kun pennut alkoivat painimaan makuuhuoneessa. Niillä on heti aamusta
alkaen täydet virrat päällä ja touhua sekä tohinaa riittää. Pentuset ovat olleet viime viikot meidän kanssamme
"tuvan" puolella isojen koirien sekä meidän kaksijalkaisten kanssa eikä ne enään malttaisikaan pysyä
pentuhuoneessa keskenään. Maiju on kotiutunut omalta pentulomaltaan ja se leikkii mielellään näiden Pipsan
pentujen kanssa. Varsinkin ulkona Maiju on innokas touhuamaan niiden kanssa. Pennut kapusivat äsken
syliini ja niitä paijatessani tajusin, että ensi sunnuntaiaamuna ne kiipeävät uusien omistajiensa syliin ja he

saavat nämä ihanan pehmeät ja märät pusut... Uskon että muskettisoturit ja heidän siskonsa
pystyvät antamaan kultaisenluonteensa kautta iloa, onnea ja hauskoja hetkiä uusiin koteihinsa.

12.9.2007
Ronsana's A-pentue täytti tänään 4 viikkoa. Pennut ovat kasvaneet hyvin ja ne keksivät uusia asioita
päivittäin. Pennut ovat päässeet jo ulos muutaman kerran ja näyttävät viihtyvät nurmikolla hienosti. Vauhtia
riittää kunnes virta katkeaa yht' äkkiä ja ne nukkuvat samantien pitkin aitausta, mieluiten tietysti toistensa
päällä tai vierekkäin. Toivottavasti tulee vielä monta lämmintä ja kuivaa päivää jotta päästään ulkoilemaan.
Pennut nukkuvat yöt omassa pentuhuoneessa ja aamulla päästän vekarat vapaasti liikkumaan tänne meidän
muun sakin joukkoon. Äkkiä ne oppivat että miten sohvan alle mennään tai sen taakse nukkumaan taikka
makuuhuoneen lehtilaatikon taakse voi mennä painimaan kun siellä on ahdasta muutenkin :) Kiva seurata
pentujen leikkimistä ja temuamista. Tosin Lotta ja Riina aikansa tätä touhua katsottuaan, siirtyvät sohvalle
nukkumaan ja sieltä käsin tarkkailevat että vekarat pysyvät tallessa. Isot koirat suhtautuivat alusta alkaen
hienosti pentuihin, Lotta käy välilllä niitä nuuhkimassa ja heiluttamassa häntää ja antaa pentujen tulla
nukkumaan viereensä. Kun pennut ovat ulkona aitauksessa, Riina nukkuu aitauksen oven edessä. Mistä lie
ottanut itselleen tuon ovivahdin homman?Ruoka maittaa pennuille hyvin ja vatsatkin ovat toimineet kunnolla.
Pipsa odottaa että pennut ovat nappulansa syöneet ja siivoaa sitten tunnollisesti jäljet ja pennut. Hyvin
näyttää lautaselle mahtuvan koiran tassuja ja välillä kokonaisia pentuja ;) Nämä neljä viikkoa ovat menneet
nopeasti pentujen kanssa, onneksi on vielä kolme viikkoa jäljellä...

23.8.2007
Pipsa tuli meille tasan viisi vuotta sitten Kaisan syntymäpäivänä eli tänään!
Ja tänään on avautunut ensimmäisellä pennulla jo silmät vaikka ikää on vasta 8 vuorokautta!

21.8.2007
Ronsana's A-pentue on 6 päivän ikäinen. Kaikki tuntuu menevän kivasti ja pennut ovat kasvaneet hurjaa
vauhtia! Uskomatonta miten noin pienet pentuset ovat tomeria ja määrätietoisia matkalla maitobaariin.
Onneksi sain 5,5 viikkoa kesälomaa jotta voin seurata pentujen kehitystä aamusta iltaan ;) Pipsa hoitaa
pentuja hyvin ja tunnollisesti. Maiju on myös reipas emä Heidin luona ja kaikki on sujuvat hyvin.

19.8.2007
Pipsan poika "Jussi" Yellow Waterlily Juhannusjuhlat (Yellow Waterlily Silver Queen * Yellow Waterlily North
Star) sijoittui hienosti PU2 ja saivat varasertin Punkaharjulla . Onnea Heli ja Jussi!
Pipsan ja Dannyn pennut syntyivät :
3 reipasta poikaa ja 2 suloista tyttöä! Voi tätä onnellista olotilaa :) Emä hoitaa hellästi ja rauhallisesti
pentujaan. Itselläni on täysi työ pysyä hetki pois pentulaatikon vierestä. Ihania, reippaita pikkupentusia!

10.8.2007
Maijun ja Maxin pennut syntyivät :
3 urosta ja 4 narttua! Pennut ja onnellinen emä voivat hyvin.
Haleja reippaalle Maijulle!

9.7.2007
Kävimme tänään ultrassa ja Pipsa sekä Maiju ovat tiineenä! Nyt nautiskellaan mammojen kanssa kesästä ja
odotellaan elokuun puoltaväliä.

30.6.2007
Saarijärvellä Pipsa voitti nartut ja oli lopulta VSP! Onnea Katjalle ja veteraani-Andylle ROPista ja BIS vet4sijoituksesta. Vanha herra on vauhdissaan!

14.6.2007
Maiju ja Pipsa ovat astutettu! Nyt odotellaan joitakin viikkoja, jotta päästään ultraan varmistamaan miten asia
etenevät.
Toivottujen pentujen lasketettu aika on Maijulla viikon 32 loppupuolella ja Pipsalla viikolla
33 :)

10.6. Jämsänkoski KR
Tämä olikin helteinen ja mukava päivä! Kaisa ja Lotta ottivat osaa Junior Hander -kisaan (10 - 13 v, 9
osallistujaa). Yhteistyö sujui myös lainakoiran kanssa niin kivasti että tuloksena oli luokan voitto ja BIS-2
sijoitus!
Maiju oli kehässä vuoden tauon jälkeen ja tuloksena VARA-SERT. Pipsa oli kehässä
ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja tuliaisena oli PN-2!

25.5. Iisalmi
Pipsan (Yellow Waterlily Silver Queen) poika Yellow Waterlily Juhannustanssit "Ponsse" sai
toisen sertinsä! Hienosti handlattu Tarja, onnea myös Katjalle!

17.5. Suonenjoki
Riinan (Yellow Waterlily Juhannusruusu) tuliaisena oli ERI ja NUO2.

6.5. Elimäki
Riina voitti nuorten luokan ja oli lopulta PN4 varasertin kera!

24.4.
Riina ja Pipsa kävivät silmätarkistuksessa ja molempien silmät ovat terveet.

1.4. Korpilahti
Pipsan ja Johanneksen jälkeläisillä oli hieno päivä! Yellow Waterlily Juhannustanssit "Ponsse" voitti
nuortenluokan ja sijoittui lopulta PU2 ja sai SERTin. Yellow Waterlily Juhannusneito "Hani" voitti myös

nuorten luokan. Kaisa handlasi Lotan VAL1 ja PN4! Ja taas täytyisi Lotan aloittaa laihdutuskuuri ;) Riina oli
myös ilmoitettu kehään, mutta lasinsirun aiheuttama anturahaava ei ole vielä parantunut kunnolla.

Helmikuu:
Vuosi on vaihtunut rauhallisesti ja koiratkin nauttivat lumisista metsälenkeistä. Ilveksen ja jäniksen jäljet ovat
mielenkiintoisia ja niiden perässä välillä mennään rohkean reippaasti pitkin peltoja ja pusikoita. Riinan
terveystulokset tulivat Kennelliitosta - A/A ja K0/K1.Pipsalta ja Maijulta lähtee karvaa, mistä sitä noin paljon
riittääkin! Kevään aikana on suunnitteilla uusia tuulia meidän perheessä, tästä lisää uudella Pentuja-sivulla.
Oikein mukavaa ja toimeliasta vuoden jatkoa kaikille ystävilleni, Marina.

