
Kuulumisia 2013 

 

 

Ajankohtaisia tapahtumia kennel Ronsana's tiimissä. Kaikenlaisia tapahtumia - 
pääasiassa hauskanpitoa ja mukavaa yhdessäoloa kultaistennoutajien kanssa. 

Joulukuu 



 

20.12. 
Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014 kasvattieni omistajille ja ystäville! 
 
Pipareita, pöperöitä, 
iloisia nassuja ja täysiä massuja, 
joulumieltä aitoa ja ymmärtämisen taitoa, 
iloisia retkiä ja lämpöisiä hetkiä. 

Artikkelin teksti... 

 

15.12. Joulupaniikkisiivoamista vaiko koiralenkille? Siispä metsälenkille kera 
Ronsana's kasvattien. Kuvassa puolivuotiaiden pentujen emä Ronsana's Be My 
Happiness "Siiri" huokailee Hannalle (selin kuvassa). Leevi-eno touhottaa Cinnamon 



Happiness "Maisa", Carpe Diem "Viivi" ja Chili Pepper "Manu" pentusten kanssa. 
Cool Pepper "Eetu" ehti käydä lipaisemassa kasvattajaa. 
Näiden Jämsässä asuvien pentujen kanssa on helppo järjestää päivälenkkejä. Ensi 
keväänä on C-pentueen meeting, johon toivottavasti kaikki kahdeksan pääsevät 
osallistumaan. 
 
Ronsana's Born To Rock "Leevi" ja Ronsana's Carpe Diem "Viivi" ovat meillä 
viikonlopun kylässä ja Leevi nautti uudesta rymykaverista. Jopa Stellakin luovutti 
riekkumisen aikaisemmin ja Viivi jatkoi Leevin körmyyttämistä. Leevi on nyt 3,5 
vuotias ja tosi kiltisti leikkii ihan uuden tuttavuuden kanssa. Luoksetulo toimii 
erinomaisesti ja Nina on päässyt pitkälle Leevin kanssa agilityssä. Oikein miellyttävä 
uros, jonka kanssa on helppo harrastaa. 

Marraskuu 

 

 

 

02.11. Vähitellen siihen tottuu että koirakavereista puuttuu kaksi. En enään laita 
rutiininomaisesti viiteen kuppiin nappuloita ja metsälenkillä tarkistan että vain kolme 
koiraa on näköpiirissä. Olen miettinyt että ikävöivätkö koirat toisiaan? Mielestäni 
kyllä. Pipsa nukkui pari viikkoa eteisessä, kuono ovellepäin. Tätä se ei ole 11 
vuoteen tehnyt. Riinalle tuli ensimmäisen valeraskaus ja herutti maitoa (ikää 8v). 
Stella on ollut oma touhukas itsensä. 
 
Alla olevan runon olen löytänyt vuosia sitten ja se löytyy myös kehystettynä kotona: 
 
Koiranko tahdot? No, yhdenkö vaan? 



Siitä lauma lähtee kasvamaan. 
Seuraavaksi huomaatkin, että oletkin köyhä 
ja naapurit kuiskii, että päästään löyhä. 
Ei yhdestä vaivaa ja kaksi on hauskaa, 
kolmas on helppo eikä neljäs tee tuskaa. 
Viides on ihana, ei kuudessakaan vikaa. 
Talo täyttyy hauvoilla aivan tuota pikaa. 
 
No uskallatko leikkiin, miten ois vielä yksi? 
Kai keittiössä häkissä saan sen säilytetyksi. 
Sängyillä, sohvilla kyllä löytyy tilaa,  
ei vielä yhden turkin hoito iltoja pilaa. 
Ne käyttäytyä osaavat, ei niistä ole vaivaa. 
Kai yhdelle tulijalle paikan jostain raivaa. 
 
Sohvalla on karvaa, ei ikkunoista läpi nää, 
lattialla tassunjäljet pölyn sekaan häviää. 
Kai kodinhoito kärsii, vaan mitä muutamasta 
kuonojäljestä ikkunassa tai karvanhahtuvasta? 
Jos tämä pentu pidetään, niin varmasti mä lupaan 
lisää aikaa luututa ja puhtautta tupaan. 
 
Ei koirien määrällä ole ylärajaa 
ja yhtäkin ilman oisi laumani vajaa. 
Jokainen on tärkeä ja rakas pörröpää. 
Laskut vain kasvaa ja velkaa vielä jää. 
Ei sukulaiset kyläile ja ystävätkin hylkää, 
paitsi koiratuttavat, joilla samat kuviot nää. 
 
Nurmikko ja pihapensaat kuihtuneilta näyttää, 
kun näyttelyt ja kilpailut sun viikonloput täyttää. 
Koiranruoka, vitamiinit, treenit, rokotukset. 
Ja näyttelyt ja kilpailut ja matkakustannukset. 
Ansako tää olikin? Mä kohta oon vainaa? 
Silloin lempikoirasi pään polvellesi painaa. 
Se katsoo sua rakastaen ja sinä päätät jaksaa 
pitää koko hunnilauman, maksaa mitä maksaa. 
 
Yksi tähti näyttelyyn, yksi jalostusta varten, 
yksi sylikoiraksi, kaikki täyttää jonkin tarpeen. 
Mutta talvi on kurja, ei siitä koiratkaan tykkää. 
Lenkkinsä ne tarvitsee, vaikka taivas räntää lykkää. 
Sun naamasi on sininen pakkastaivaan alla 
ja iltaisin ne ulos saa ainoastaan karjumalla. 
 
Koirat ja näyttelyt, jännitys ja naksut, 
vaiva sekä huoli, paineita ja maksut. 
Kaikki on sen arvoista, on koirat elämäsi. 
Niin suloiset ja hurmaavat ja parhaat ystäväsi. 
On maailmasi muuttunut, ei mikään enää sama, 



kun ihminen on kokonaan koiriensa omistama. 
 
(Kirjoittaja tuntematon) 

Lokakuu 

Karvin Magic Maisy "Maiju"  
29.08.2004 - 03.10.2013 

 

03.10.  
Surun kyynelten läpi 
loistavat onnellisten päivien 
kultaiset muistot. 
 
Nuku unta rauhaisaa, Maiju rakas. Vie Lotalle halauksia ja pitäkää huoli toisistanne. 
Olette rakkaita. 

 

 

Syyskuu 

KANS & NORD & FIN & DK & LV & S(N) MVA LW-05 BH Cre amline Cherry Lady 
07.04.2000 - 23.09.2013 



 

23.09. Jokainen meistä seisoo yksin maan sydämessä auringonsäteen lävistämänä 
ja yhtäkkiä on ilta. Äkisti ovat kaikki junat menneet ja kaikki kellot pysähtyneet. 
Yhtäkkiä ovat kaikki sanat loppuneet.  
 
Kun me vihdoinkin olemme päättäneet puhaltaa ulos tunteemme, onkin trumpetti 
jäässä eikä kuulu äänen pihaustakaan. Kun me ojennamme kätemme hyväilyyn 
onkin poski jo poissa.  
 
Kun me päätämme lähettää punaiset ruusut on osoite tuntematon. Se mikä on meille 
tärkeää sanoa täytyy sanoa - itsemme tähden.  
 
Meidän tulee oivaltaa, että elinhetkemme ovat niin ohikiitävän lyhyitä, ettei meillä ole 
aikaa siirtää mitään - mikä voisi muuttaa jotain - juuri nyt. 
 
-Salvatore Quasimodo 

 

 

 

14.09. Kankarisveden koulun eräs luokka järjesti Match Show:n ja kävin 
tuomaroimassa lapsi & koira sekä isot koirat -luokat. Keli oli mitä parhain, 



lämpömittari näytti lähemmäs +20c astetta. Kaikki lapsi & koira -luokan osallistujat 
palkittiin ja joukossa oli oikein innostuneita Junior Handlerin alkuja. Isoissa koirissa 
oli myös mukavanoloisia osallistujia. BIS-1 oli lopulta ihastuttava 4,5 kuukauden 
ikäinen Australian karjakoiranpentu. Se oli reipas, sosiaalinen, antoi käsitellä ja 
esiintyi kivasti. 
 
05.09 Pipsa käväisi Ronsana's Born To Rock "Leevin" ja Niinan kanssa 
Jyväskylässä moikkaamassa Yoda corgia. Yoda oli ihastunut Pipsaan välittömästi ja 
Pipsa otti uuden fanin vastaan hyvin arvokkaasti. Matka taittui mukavasti junalla 
mennentullen! 
 
Olen saanut viettää aikaa Viivin, Maisan, Manun, Eetun sekä Telman kanssa. 
Pennut ovat 12 viikkoisia ja reippaanoloisia noutajan alkuja.  
Lotta (13 v) kävi kolmannen kerran näyttämässä "verikorvaa" tohtorille. Paikalla oli 
uusi tohtori joka ultratutkimuksen jälkeen totesi patin olevan kasvain. Seuraamme 
tilannetta. 
 
03.09. Lenkkeily koiruuksien kanssa on ihan parasta yhdessäoloa! Välillä ihastellaan 
maisemia ja haaveillaan ruskaretkestä Lapissa. Ja sitten uimaan lammikkoon, 
pyrähdyksiä hajujen perässä metsikköön, piehtarointia kanervikossa. Kotona full 
service ja sitten vatsa täynnä sapuskaa sohvalle kuorsaamaan. Voiko koiranelämä 
olla helpompaa :) 

Elokuu 

 

08.08. Ronsana's Come To Me, Ronsana's Chili Pepper, Ronsana's Cool Pepper, 
Ronsana's Casper, Ronsana's Charlie Chaplin ja tytöt Ronsana's Cinnamon 
Happiness, Ronsana's Cardemom ja Ronsana's Carpe Diem ovat muuttaneet omiin 
koteihinsa. Hyvää elämää pikkupojille ja - tytöille uusien perheiden kanssa. 
 
Kiitos Hannalle ja Jennille kuvista. 



 

 



 

02.08. Klo 22:30 Meillä on täysi ralli menossa kotona - sisarukset ottavat kaiken ilon 
irti viimeisestä yhteisestä illasta. Viikarit ovat "lukeneet" lehdet hyvin tarkkaan ja niillä 
näyttää olevan vain yksi vaihde päällä eli täysillä mennään. Yksi pennuista nappasi 
muovisen vesikipon olohuoneen lattialta ja loput sitten tallasivat vedessä ennenkuin 
luuttu ilmestyi paikalle :) Voi näitä mussukoita! 
Kiitos Jenni kuvista. 

Heinäkuu 

29.07. Pentujen luovutusikä lähestyy - vajaa viikko. Näihin pentuihin kiintyy niin 
kovasti joten luovuttaminen on haikeaa vaikkakin pennuille on tiedossa hyvät kodit. 
Tällä viikolla pestään pennut ja torstaina on eläinlääkärin tarkistus & sirutus sekä 
madotus. Olemme pitäneet pentuja yksitellen etupihalla ja tutustuneet eri juttuihin ja 
ihan reippailta ne vaikuttavat.  
 
25.07. Status klo 08: perheen herätys 04:50 / done. Aamupala / done. Riekkuminen 
ja riiviömäinen käyttäytyminen / done. Maton hapsujen karsiminen / done. 
Kakkiminen matolle / done. Suihkussa lotraaminen / done. Ja nyt toiset aamu-unet 
jotta taas jaksaa. 
 
22.07. Reilu viisi viikkoa pentujen syntymästä - aika menee nopeasti veijareiden 
kanssa! Niissä on virtaa vaikka vähän antaisivat sitä vetskuillekin. Ne tuntuvat olevat 
reippaita ja uteliaita, hauskoja tyyppejä. Kynsien leikkuu on sujunut hyvin ja pennut 
antavat pyöritellä itseään mitenpäin vain. Pentue tuntuu olevan hyvin tasainen 
luonteeltaan, muutama sähäkämpi poika ja yksi tyttö erottuu enemmän 
touhotuksellaan.  

... 



 

 

 

15.07. Ronsana's Born To Rock "Leevi" ja Niina ovat aloittaneet agility-harrastuksen. 
Vauhdikas laji sopii molemmille ja hauskaa näyttää olevan. Leevi on innokas 
kaikkeen uuteen ja touhuaa mielellään ihmisten kanssa joten tämä laji sopii heille 
kun kirsu kuonoon.  
 
Pennut ovat nyt nelisen viikkoa; kiinteä ruoka uppoaa hyvin ja pennut viihtyvät hyvin 
myös ulkona. Riiviöt pääsevät nyt pois omasta huoneestaan ja pikkuhiljaa tutustuvat 
koko taloon. Eipä nuo mitään tuumaa astioiden kolistelusta tai pyykkikoneesta. Itse 
joutuu hieman tarkemmin katsomaan jalkoihinsa ettei kukaan vikkeläjalkainen 
naskalihammas ole juuri siirtänyt paikkaansa ja tällä hetkellä yksi tekee tuttavuutta 
tämän läppärin kanssa :)  

 



 
 
 

 

10.07. Kesäsää on ollut suotuisaa ja pennut ovat päässeet omaan ulkotarhaan jo 
parina päivänä. Pennuilla on käytössään 24 neliön oma aitaus katoksella. Siirikin 
viihtyy ulkona pentujen kanssa ja se malttaa imettää pentuja ja nukkua niiden kanssa 
ulkona. Maitobaarissa on tarjolla nykyään myös seisomispaikkoja, Sipe ei aina malta 
mennä makuulle. Naskalihampaat ovat puhjenneet ja kynsiä on leikattava usein. 
Pennut ovat saaneet ensimmäisen matokuurin ja kaksi matokuuria annetaan vielä 
ennen luovutusta.  
Kaikille pennuille on tiedossa mukavanoloiset kodit - hyvä juttu! Luottavaisin mielin 
odotan hyvää yhteistyötä uusien pentujen omistajien kanssa. 
 
Myös kiinteän sapuskan syöminen on aloitettu ja hyvin näyttää maistuvan kaikille. 
Hätäisimmät kaverit seisovat lautasella ja kaikenkaikkiaan ruokailu on aikamoinen 
show, mutta aikansa kutakin :) 
Aika kivasti pennut menevät sanomalehdelle pissille, pois makuupaikasta.  

Artikkelin teksti... 



 

05.07. FIN & DK & RUS CH & BH Yellow Waterlily Silver Queen "Pipsa" täyttää 
tänään 11 vuotta! Teräsmummo on reipas ja edelleen maailman lempein koiruus :) 
 
03.07. Pennut ovat nyt kaksi ja puoli viikkoisia. Kävelytreenit edistyvät kovaa vauhtia 
ja myös äänenkäyttöä harjoitellaan kovasti. Parina aamuna sisarusparvi on 
järjestänyt konsertin pentulaatikossa jos Siiri on hidastellut maitobaaripalvelun 
kanssa. Pentulaatikon etureuna on poistettu joten sakki pääsee liikkumaan 
isompaan tilaan. Pääasiassa pennut pysyttelevät peiton / karva-alustan päällä mutta 
osa jo liikkuu sujuvasti sanomalehti-alueella. Mukava seurata pentujen touhuja ja 
nekin seuraavat ympäristöään. Kun meidän kotiväki menee istumaan pentuhuoneen 
lattialle, niin sakki tulee jo nuuskuttelemaan ja usein nukahtavat syliin :) 
 
Yksi urospentu on vielä vaille omaa luotettavaa ja rakastavaa kotia. Otathan yhteyttä 
jos teiltä sellainen löytyisi :) 
 
Pipsa, Maiju, Stella ja Lotta olisivat kiinnostuneita tulemaan pentuhuoneeseen mutta 
Riina "ei huomaa" pentusia lainkaan. Todennäköisesti Riinan kiinnostus herää sitten 
kun pennut saadaan ulkoaitaukseen sekä ne pääsevät vapaasti liikkumaan 
alakerrassa.  

Kesäkuu 



24.06. Pennut kasvavat kovasti ja tomerasti pysyvät nisällä. Käytössäni on 
digitaalinen tarkka keittiövaaka mutta sen huono puoli on että lukemat heiluvat yhtä 
nopeasti kun pentukin. Alkupainot olivat n. 305 - 435 grammaa ja tänä aamuna 
vaaka näytti 680 - 870 gramman lukemia näille yhdeksän päivän ikäisille pennuille. 
Pennut ovat olleet hyvin samanvärisiä ja nyt on havaittavissa että toisille pennuille 
tulee enemmän sävyä selkään. 
 
Eilen leikattiin kynnet ensimmäistä kertaa - huh kuinka pienet mutta terävät ne 
onkaan. Pennuilla on oma "värikoodi" joten niiden kehitystä on helppo seurata. Yksi 
tytöistä availi tänään silmiään ja voi kuinka söötti se on - niinkuin kaikki :) 
 
Siiri hoitaa pentuja tunnollisesti ja malttaa tulla vain hetkeksi jaloittelemaan. 
Houkuttelen Siiriä "kiertämään korttelin" mutta yleensä se käy vain pikaisesti 
biotauolla ja sitten takaisin sisälle. Meidän muut typsyt ovat alkaneet kiinnostumaan 
että mitä pentuhuoneessa tapahtuu ja ne yrittävät käydä ovella nuuskuttelemassa. 
Vielä parisen viikkoa ja sitten riemu repeää kun pennut pääsevät ulos omaan 
aitaukseensa ja vapaaksi joka huoneeseen! Odotahan vain - Stella :) 

 

20.06. Yellow Waterilily Juhannusruusu "Riina" (FIN & DK & RUS & MVA & BH  
Yellow Waterlily Silver Queen & KANS MVA FIN MVA S MVA (N) LV MVA EST MVA 
LTU MVA RUS MVA ESTV-01 Yellow Waterlily North Star) viettää 8-
vuotissynttäreitään ja Riina on nyt meidän perheen neljäs veteraani! Lotta 13v, Pipsa 
11v, Maiju kohta 9v! Ja sitten meidän nuoriso eli Stella 4v. ja nämä pentuset :)  



Olin ensimmäistä kertaa koiran synnytyksessä mukana kahdeksan vuotta sitten kun 
Pipsani sai Riinan & sisarukset. Kiitos Riitalle hyvistä neuvoista! 
 
19.06. Pennut ovat kasvaneet mukavasti ja painoa tulee tasaiseen tahtiin. Tällä 
hetkellä tytöt ovat olleet eniten maitobaarissa ja se myös näkyy puntarissa. Pojat 
tulevat hyvää vauhtia perässä. Aikamoinen kuhina kun nämä kahdeksan ovat 
syömässä - kaikki pennut pitävät hyvin huolen että nisä pysyy suussa vaikka kaveri 
vähän tökkii vieressä. Siirin ruokahalu alkaa kasvamaan ja tänään hän jopa viihtyi 
pihassa muutamin minuutin. Pennut nukkuvat ihan rauhassa yhdessä kasassa sen 
aikaa kun Siiri käy bio tauolla, mutta heti emän tullessa laatikolle alkaa kuhina ja 
piipitys. 

 

15.06. Ronsana's Be My Happiness "Siirin" ja FI EE LV&RU CH EE JCH EEJW-10 
TK1 TK2 Clearing Pond's Flying High "Deron" pennut ova syntyneet! Siiri hoiti 
rauhallisesti ja hienosti tilanteen ja nyt kaikki vaikuttavat tyytyväisiltä pentulaatikossa. 
Röntgen-kuvassa näkyi seitsemän pentua ja nämä syntyivät hienosti kolmessa 
tunnissa! Yllätys olikin aikamoinen kun Siirillä jatkuivat työnnöt ja kahdeksas pentu 
syntyi vielä puolen tunnin päästä!  
Nyt meillä on viisi urospentua ja kolme narttupentua. Siirin emänvaistot toimivat heti 
ensimmäisen pennun kanssa ja ihmeellistä että miten nuo pikkuiset osaavat heti 
hakeutua nisälle. Lähipäivät taitavat mennä itseltäni tässä pentulaatikon vieressä 
ihmetellessä :) 
Lisään kuvia Galleriaan tulevien viikkojen aikana. 

08.06. Enään kahdeksan päivää Siirin laskettuun aikaan! Pentuhuone on valmiina, 
petivaatteet & pyyhkeet pestyinä, puntari hyllyssä. Vielä pari pientä hankintaa ja 
sitten odotellaan. Siiri on pyöristynyt mukavasti ja pentujen liikkeitä tuntuu käteen. 
Rauhallisia kävelylenkkejä tehdään mutta suurimman osan päivästä Siiri loikoilee 
pihassa varjoisessa paikassa. 
 
Meidän muut koirat ovat käyneet uimassa päivittäin ja daminnouto on ihan parasta 
näillä helteillä. Lotan uimamatkat ovat lyhentyneet mutta rautarouva haluaa oman 
daminsa noutaa - tottakai! 



Toukoku  

13.05. Ronsana's Be My Happiness "Siiri" kävi ultrassa ja siellä näkyi ainakin viisi FI 
EE LV&RU CH EE JCH EEJW-10 TK1 TK2 Clearing Pond's Flying High "Deron" 
jälkeläistä! Mukavaa! 

Juhannus- ja kesälomasuunnitelmat ovat nyt varmistuneet :)  

12.05. Helatorstaina kävimme Ronsana's Born To Rock "Leevin" ja Shardanell 
Secret Wisper "Stellan" kanssa tekemässä damiruudun. Tänään sulattelimme 
äitienpäivän herkkuja taas metsässä Karvin Magic Maisyn "Maijun" ja poikansa 
Leevin kanssa. Vuorossa oli kestokanilla vedetty jälki ja markkeerauksia. Leevillä on 
vauhtia enemmän kun malttia ja innokkaasti se tekee töitä. Maiju (8.5 v) tekee 
tasaisen varmaa työtä - ei liikaa hötkyile mutta damit tulevat varmasti käteen saakka. 
 
05.05. Tänään lähti Ronsana's Be My Happiness "Siiri" ja Yellow Waterlily 
Juhannusruusu "Riina" mukaan treeneihin. Siiri kävi jäljestämässä lyhyen mejä-jäljen 
reippaalla vauhdilla. Ensimmäinen kulma oikaistiin ilmavainulla, mutta Siiri kääntyi 
takaisin ja kävi tonkimassa kulman. Toisen kulman kohdalla Siiri teki pienen ympyrän 
ja samalla vauhdilla perille asti. Siirin meno oli suoraviivaista ja reipasta, hyvä 
suoritus toiskertalaiselta. 
Riinan kanssa otettiin rentoja markkeerauksia ja damit palautuvat nätisti käteen 
saakka. Lopuksi Riina kävi jäljestämässä itsenäisesti Siirin jäljen ja voi sitä riemua 
kun Riina paineli metsikössä häntä heiluen! 
 
Nämä viikonlopputreenit ovat mukavan leppoisia ja koirista huomaa että ne nauttivat 
kovasti kun pääsevät mejän tai nomen pariin. Riistapakastin on tällähetkellä tyhjä 
joten dameilla treenataan omaksi iloksi. 
Kiitoksia Annelle valokuvauksesta - kamerani on liian hidas :) 

Huhtikuu 

15.04. Ronsana's Be My Happiness "Siiri" on astutettu mukavanluonteisella FI EE 
LV&RU CH EE JCH EEJW-10 TK1 TK2 Clearing Pond's Flying High "Derolla". Siiri 
käy ultrassa toukokuun puolessavälin ja sitten tiedämme että onko meille tulossa 
pikkukavereita. Pentujen laskettu aika on ~ 17.6. ja toivottavasti vietämme 
Juhannuksen pentusten kanssa :) Nyt on maltettava odotella kuukauden päivät 
ultraan menoa ja sen jälkeenhän vasta onkin malttamaton olo! 
Lisätietoja yhdistelmästä löytyy: http://www.ronsanas.com/pentuja.html 

14.04. Koirahieroja Jutta Kirkkala (www.kumikoira.com) kävi käsittelemässä Pipsan 
ja Lotan tänään. Sain hyviä ohjeita nivelten aktivointiin ja lihasten venyttelyyn. Lotta 
oli sitä mieltä että tänään ei malta keskittyä lihashuoltoon, mutta Pipsa olisi tullut 
uudelleen patjalle käsittelyä varten. Ensi kerralla Maiju (8,5 vuotta) pääsee mukaan. 
 
Olimme aamulenkillä Velmu-tollerin kanssa ja kelkkareitit kestivät vielä ihan hyvin 
kävelyä metsässä. Koirat nauttivat ja niin emännätkin kun koko sakki pysyi vielä ihan 
kurattomina. 



 

07.04. KANS & NORD & FIN & DK & LV & S(N) MVA LW-05 BH Creamline Cherry 
Lady "Lotta" täyttää 13-vuotta! Rakas veteraani joka on kimpale kultaa ja sydän 
täynnä rakkautta.  

Maaliskuu 

03.03. Koirahieroja kävi tänään käsittelemässä Lotan ja Pipsan. Lotan lanneosan 
lihakset ovat jäykkänä. Vanhan koiran hieronta on kevyttä ja tarkoituksena on 
elvyttää pintaverenkiertoa, ei niinkään muokata lihaksia. Pipsan lihaksisto on 
ikäisekseen hyvässä kunnossa. Sovimme seuraavan käsittelyn kolmen viikon 
päähän ja vetskujen lihashuoltoa jatketaan ylläpitävänä hoitona ainakin näiden 
liukkaiden kelien ajan. 
 
02.03. Nämä viikonloput ja vapaapäivät ovat sitten niin mukavia! Kävimme Lotan 
kanssa ihan kahdestaan aamukävelyllä - nautimme molemmat yhtä paljon 
kiireettömästä kävelystä päivän valjetessa.  
Pipsan, Maijun, Riinan ja Stellan kanssa kävimme hiihtämässä Himoksen jäällä. Voi 
sitä lystiä kun sakki kirmasi hankikantosilla ja minä yritin pysyä perässä pertsaa 
hiihtäen. 

Helmikuu 

 

24.02. Rakkaat veteraanit & bestikset Pipsa ja Lotta huilaamassa viikonlopun 
aktiviteettien jälkeen :) 
Lotta on nyt 12v. 10 kk ja Pipsa 10.5 v. ja ne ovat edelleen onneksi reippaita ja 
hyväkuntoisia. Lotta lähtee mielellään lenkille muiden kanssa ja vaikka vauhti on 
hidastunut, matka taittuu reippaasti. Jotta vetskujen lihakset pysyvät kunnossa, ne 
saavat lihashierontaa ja venyttelyä - Lotta on myös päässyt Annen shiatsu-
käsittelyyn. Eilen kävi uusi koirahieroja käsittelemässä Lotan ja antoi hyviä neuvoja 



kuinka aktivoidaan raajojen pintaverenkiertoa. Uusintakäsittely on ensi viikonloppuna 
ja silloin Pipsakin pääsee patjalle. 
 
Tänään kävimme järvenjäällä hiihtämässä ja olipas koirilla lystiä kun ne päästelivät 
kelkkareittejä pitkin. Pilkkijä (tai ehkä se saalis) kiinnosti kovasti mutta ohiajaneet 
moottorikelkat eivät kiinnostaneet ollenkaan typsyjä. 
 
Ronsana's Be My Happiness "Siirin" juoksuja odotellaan kovasti! Kolmet edelliset 
juoksut ovat tulleet kuin nakutettuna säännöllisin välein - lähiviikkoina olisi aika 
aloittaa :)  
 
16.02. Osallistuin Golden Ringin kasvattajapäiville, aiheena oli mm. pevisa-
tutkimukset. Mielenkiintoisia luentoja ja ajatuksia herättäviä keskusteluita rotumme 
terveydestä ja sen tukemisesta. 
Nämä rotujärjestön järjestämät luennot ja tapahtumat ovat mukavia, niihin kannattaa 
osallistua! 

Tammikuu  

26.01. Hieman muokkausta Ronsana's sivuston ulkoasuun. Lauantai-illan puhteena 
yhdistän blogin ja kuva-gallerian saman sovelluksen sisälle. Täytyyköhän tässä 
muistella vanhoja koodaus-opintoja vai kilautanko Sannalle :) 

 

06.01. Vuosi on alkanut mukavasti koirien kanssa lenkkeilen pikkupakkasessa ja 
nauttien lumesta. Jämsänkosken Myllymäessä on koirahiihtolatu, jossa olemme 
käyneet pertsaa hiihtämässä. Parivaljakko Stella & Maiju pitävät kovempaa vauhtia 
päällä ja Pipsa & Riina (kuvassa) nauttivat hitaammasta vauhdista. Vauhti on niin 
rauhallista että helpompaa olisi pitää typsyt irti vierellä, mutta laki on laki :) Hieno 
juttu että kaupunki on satsannut 800 m pituiseen koirahiihtolatuun! 
 
Alkuvuosi tuo meille mukavaa jännitystä - tarkoituksena on astuttaa "Siiri" Ronsana's 
Be My Happiness ja toivottavasti keväällä saamme nauttia pentusten tuomasta 
ilosta! Aiheesta lisää kotisivujen "Pentuja" kohdasta. 
 
Toimeliasta ja mukavaa vuotta 2013 kaikille, 
toivottaa Marina & Lotta, Pipsa, Maiju, Riina ja Stella 



 


