
Kuulumisia 2012 
 

 

 

 

Vuosi on alkanut mukavasti; koirat ovat reippailleet ja vähälumisen vuodenvaihteen 
aikana pääsimme mejäilemään ja nomeilemaan lähes lumettomassa maastossa. 
Lotta, Pipsa, Maiju, Riina ja Stella pitävät huolen että tassunjälkiä löytyy kodista ja 
väki liikkeellä. 
Toivotamme kaikille toimeliasta ja mukavaa vuotta 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Joulukuu 2012 

 

 

Pikkuinen tonttu hyppeli näin,  
jalassa tossut väärinpäin. 
 
Pikkuinen tonttu huuteli näin; 
tästä se Joulu alkaa, 
tip tap, huuteli näin: 
tip tap, huuteli näin: 
tästä se Joulu alkaa :) 
 
06.12. Hyvää Itsenäisyyspäivää! Ronsana's Be My Happiness "Siiri" ja Yellow 
Waterlily Silver Queen "Pipsa" osallistuivat näyttelyyn Valkeakoskella. Mukavia 
tuloksia näin juhlapäivänä: Siiri AVO ERI1, SA, PN3, SERT ja Pipsa VET ERI2, SA! 

Marraskuu 2012 

24.11. Osallistuimme Stellan kanssa Mäntän Seudun Nuuskujen nome-
koulutusviikonloppuun. Hyvä kouluttaja antoi uusia vinkkejä ja Stella oli innoissaan 
kun pääsi toteuttamaan itseään. Vaikka emme tähtää nome-kisoihin, treenaaminen 



on mukavaa kun koira toimii ja ohjaajalla on rento fiilis. 
 
12.11. Riina kävi sydänkontrollissa Lahden eläinlääkäriasemalla. Siellä työskentelee 
aivan loistava alan asiantuntija ja Riinan saama hoito on ollut hyvää. Riinan vointi on 
pysynyt nyt stabiilina joten samoilla ohjeilla & lääkityksellä mennään eteenpäin. 
 
10.11. Jyväskylän KV. Käväisimme pitkästä aikaa näyttelyissä ja tuloksina oli 
Leeville AVO EH ja Siirille AVO ERI-5.  

Lokakuu 2012 

13.10. Viikko 41 on valtakunnallinen Vanhusten viikko. Paikallisessa vanhusten 
hoivakodissa järjestettiin virkistystapahtuma ja meidän Lotta 12.5v osallistui 
tapahtumaan. Oli ilahduttavaa huomata että mummot ja papat olivat iloisia 
koiraystävästä. Lotta antoi lempeydellään iloa sekä hyvää mieltä monelle. Hyvin 
Lottakin näytti viihtyvän - pullapalkalla. Pieni satsaus itseltä - iso ilo monelle. 
 
07.10. Ronsana's Born To Rock "Leevi" osallistui Match Show'hun Jyväskylässä 
Ninan & kumppaneiden kanssa. Häntä heilui iloisesti ja tuloksena SIN-1 ja BIS-5. 
Hyvä nuoriso team! 

Syyskuu 2012 
 

08.09. Ronsana's Born To Rock "Leevi" osallistui Ninan kanssa JH-kisoihin 
Äänekosken ryhmänäyttelyssä. Pari esiintyi hienosti ja iloisesti, sijoitus 3/10 :)  
 
Kasvattini Ronsana's Autumn Porthos "Nero" (FIN & DK & RUS CH & BH Yellow 
Waterlily Silver Queen x Erinderry Lochlainn) ja Ronsana's Batman "Julius" (Karvin 
Magic Maisy & FIN MVA Sandusky Alain Prost) lomailivat meillä. Nero ja Julius ovat 
barffaajia ja ruoka-aikana meidän omat typsyt näyttivät olevan hieman harmistuneita 
kun ne saivat perussetin ruokaa ja vieraille tarjoiltiin raakalihaa. Mukava huomata 
että Nero & Julius viihtyivät ja typsyt ottivat ne suopeasti mukaan laumaansa. 

Elokuu 2012 

Karvin Magic Maisy "Maiju" veteraani-ikään!  

 

29.8. Maiju on perheemme kolmas veteraani tällä hetkellä. Intoa noutamiseen & 
mejään on kovasti ja jalkapalloilu on yksi suosikkilaji mitä voi pihalla tehdä. Maijulla 
on ihanan kiharat pöksykarvat, kuten kuvasta näkyy. 

Artikkelin teksti... 



 

 

 

19.08. Jippii - koiran omistajan onnea! Nämä perheenjäsenemme tuovat iloa ja 
hyväntuulisuutta aamusta iltaan - toki joskus on joitain tapahtumia, jolloin pitää 
laskea ainakin kymmeneen ja savun hälvetessä tarkistaa vahingot :) 
Vuosien varrella on sattunut hauskoja tilanteita: näyttelyaamuna on karattu uimaan, 
Lotta meni kerran naapurin avonaisesta ovesta sisälle ja suoraan nukkumaan heidän 
olohuoneen matolle, Pipsa toi lenkkarin jostakin ja palautin sen iltahämärissä 
naapurin taloyhtiön mattotelineelle, eräässä näyttelyssä Lotta livahti ruotsalaisten 
telttaan ja söi heidän eväät... Ja noutajat rakastavat piehtaroimista (ei-aina-niin-
kivoissa-paikoissa) joten "muutaman" kerran on tehnyt mieli kävellä eri puolella 
katua kotiapäin. 
 
Kuvissa on Stella aamuisen turkinhoitopiehtaroimisen jälkeen ja Gaborit by Stella 
design. 
 
07.08. Meidän veteraani-mummot Lotta 12v. ja Pipsa 10v. kävivät tänään 
perusterveystarkistuksessa ja samalla katsottiin, että onko jo tekareille tarvetta :) 
Eipä onneksi löytynyt mitään probleemia ja hammasharjalla & kananmakuisella 
tahnalla selvitään vähäisestä hammaskivestä. 
No - hmmm... te kaverini, jotka Lotan tunnette arvaatte mitä mieltä hän on 
hammasharjasta. Pipsa taasen maailman lempeimpänä koirana taitaa keskittyä vain 
maistelemaan tahnaa! On nämä vetskut vaan niin rakkaita! 



 
04.08. Kuopio KV: FIN & DK & RUS MVA & BH Yellow Waterlilly Silver Queen 
"Pipsa" VET ERI2. 
 
03.08. Kuopio KV: FIN & DK & RUS MVA & BH Yellow Waterlilly Silver Queen 
"Pipsa" VET ERI2 SA PN4. 
 
01.08. Uintireissumme sai erikoisen käänteen kun moottorikelkka pyyhkäisi samaan 
lampeen - hyvin näytti pysyvän pinnalla. Katsojat olivat ihmeissään "Pitäisikö tuo 
noutaa vai..." 

Veteraanit Lotta ja Pipsa! 
 

 

5.7. FIN & DK & RUS MVA & BH Yellow Waterlily Silver Queen "Pipsa" vietti 10v. 
merkkipäiväänsä mökillä. 
 
7.4. oli loistava, aurinkoinen päivä juhlistaa 
KANS & NORD & FIN & DK & S(N) MVA & LW- 05 BH Creamline Cherry Lady eli 
Lotan 12-vuotissyntymäpäivää! 

Maaliskuu 2012 
Artikkelin teksti... 

 

Lotta (lähes 12 v.) venäytti etutassun metsälenkillä ja tämä vaiva tulee esille 
satunnaisesti rasituksena aikana. Vaivaan on saatavana helpotusta toki 
kipulääkkeillä mutta mieluummin hoidetaan luonnonmukaisesti. 
 
Ystäväni Anne on kertonut miten hyviä tuloksia on saatu aikaan 
hevosshiatsuhoidoilla kipeytyneiden ja jumissa olevien lihasten kuntouttamisessa 
hevosten kanssa. Joten tätä samaa shiatsuhoitoa on annettu myös Lotalle ja 



selkeästi se tuo notkeutta myös veteraanin liikkumiseen. 
 
Jos kiinnostuit hevosshiatsuhoidoista, 
lue Ronsanas's sivustolta lisää » 

Tammikuu 2012 

8.1. Vaimastvere, Viro 
Ronsana's Born To Rock "Leevi" JUN ERI2, PU2 
Ronsana's Be My Happiness "Siiri" JUN ERI4. 
Nämä sisarukset ovat helppoja matkalaisia, häntä heiluen kohti uusia satamia :) 
 
7.1. Vaimastvere, Viro 
Ronsana's Born To Rock "Leevi" JUN ERI2, PU3 
Ronsana's Be My Happiness "Siiri" JUN ERI4, PN4 

 


