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JÄSENMAKSUT 2017
vuosijäsen 18 €
ulkomainen vuosijäsen 18 €
perhejäsen (ei lehteä) 8 €
pentujäsen (kasvattajan 
maksama) 8 €
ulkomainen pentujäsen 
(kasvattajan maksama) 9 €
yhdistysjäsen 12 €
muut jäsenet 0 €

Jäsenmaksun maksuviite 9001

TILINUMERO
IBAN FI88 1432 3000 2220 67
Nordea SWIFT NDEAFIHH

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
YHDISTYSASIAT
pumit.ry@gmail.com

LEHTIASIAT JA -MATERIAALIT
pumit.lehti@gmail.com

WWW-SIVUT
www.pumit.fi

PUMIEN ROTUYHDISTYS 
VUODESTA 2006

PUHEENJOHTAJA
Hanna-Leena Pasanen
Paljakkatie 5
96500  ROVANIEMI
+358 44 282 8268
hlpasanen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Elina Rönnholm
SINGSBY
+358 50 366 9020
elina.ronnholm@gmail.com

SIHTEERI JA VARAJÄSEN
Miia Setälä
Kansakoulunkatu 11 as 3
87150  KAJAANI
+358 44 548 5868
miia.setala@gmail.com

JÄSEN
Carita Friberg
NUMMINEN
+358 400 537 683
kennel.noisydogs@gmail.com 

JÄSEN
Mirjami Hornela
II
+358 44 5955 933
mirbe@live.fi  
 
JÄSEN
Marika Kumpulainen
MUHOS
+358 46 922 7440
marika.kumpulainen@luwia.fi

JÄSEN
Mari Yli-Jaakkola
YPÄJÄ
+358 50 447 3315
maripauyj@gmail.com 

Muut toiMihenkilöthAllituS 2017

RAHASTONHOITAJA JA 
JÄSENSIHTEERI
Anna-Mari Viitala
Rinkkakatu 2 B 10
33580  TAMPERE 
+358 50 533 4408
pumit.jasenet@gmail.com

PUMIT-LEHTI
Carita Friberg
ks. hallitus
pumit.lehti@gmail.com

KOTISIVUASIAT
Miia Setälä
+358 44 548 5868
pumit.webmaster@gmail.com

AGILITYVASTAAVA
Jyrki Försti
TAMPERE
+358 50 556 8651
kennel.fifikus@dnainternet.fi

MEJÄVASTAAVA
Hanna-Leena Pasanen
ks. hallitus

PAIMENNUSVASTAAVA
Elina Rönnholm
ks. hallitus

RALLY-TOKOVASTAAVA
Kaisa Karppinen
OULU
+358 40 834 0758
kaisak88@hotmail.com

TARVIKEMYYNTIVASTAAVA
Mirjami Hornela
ks. hallitus

Rotuneuvojat
Marika Kumpulainen
ks. hallitus

Kaija Laihonen
VOILUOTO
+358 400 795 288
kaija.laihonen@kolumbus.fi

Päivi Mörö
KORPILAHTI
+358 400 808 608
paivi.moro@luukku.com

Jaana Sarajärvi
VIIALA
+358 50 355 6600
inastasia@luukku.com

Miia Setälä
ks. hallitus

RESCUE
pumit.webmaster@gmail.com
YHDISTYKSEN OSOITE
pumit.ry@gmail.com
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12. VUOSIKERTA NRO 1/2017

PÄÄTOIMITTAJA
Carita Friberg
+358 400 537683 
pumit.lehti@gmail.com 

TOIMITTAJA 
Pirre Naukkarinen 
+358 50 330 2792, pirre.naukkarinen@gmail.com 

TAITTO 
DDM Group Oy 

PALSTATOIMITTAJAT 
Agilitytulokset ja -jutut 
Jyrki Försti & Marianne Försti, kennel.fifikus@saunalahti.fi 
Näyttelytiedot ja -tulokset 
Miia Setälä, pumit.webmaster@gmail.com
Tokotulokset ja -jutut 
Hanna-Leena Pasanen, pumit.ry@gmail.com

LEHTITOIMIKUNTA 
Carita Friberg, Jyrki Försti, Marika Kumpulainen, Chris 
Levy, Pirre Naukkarinen, Hanna-Leena Pasanen, Marja-
Leena Puranen ja Miia Setälä. 

TÄTÄ NUMEROA AVUSTIVAT 
Henna-Riikka Heikkilä, Taru Holinsworth, Kaija Laihonen, 
Marja-Leena Puranen, Jaana Sarajärvi, Miia Setälä ja Mari 
Yli-Jaakkola.

ILMOITUSHINNAT JÄSENILLE 
½ sivu 10 € 
1 sivu 15 € 
Ilmoitukset on maksettava etukäteen ja maksukuitti on 
liitettävä aineiston mukaan. Käytä maksuviitettä 5225. 

AINEISTON LÄHETYS 
Valiot, voittajat, tuonnit, viennit, veteraanionnittelut 
(väh. 8 vuotta) ja Muistoissamme-ilmoitukset (maks. ½ 
sivua) sekä rivi-ilmoitukset (esim. trimmaajat) julkaistaan 
ilmaiseksi. Kasvattajaruutu on maksullinen (5 € / vuosi). 
Em. edut koskevat vain jäseniä. 

COPYRIGHT 
Lehdessä julkaistun aineiston osittainenkin lainaaminen 
ilman lupaa on kielletty. 

SEURAAVA NUMERO 
Aineisto lehteen 2/2017 viimeistään 15.5.2017 
osoitteeseen pumit.lehti@gmail.com tai 
palstatoimittajille.  Seuraava lehti ilmestyy heinäkuussa.

KANNEN KUVA 
Etukannen kuvassa Karvakorvan Eversti , Lovasbárat 
Ingo-Bingo ja Fifikus Chisu.
Kuva: Kaija Laihonen

TÄSSÄ NUMEROSSA
Toimitukselta...........................................................................4

Puheenjohtajalta....................................................................5

Yhdistyksen.tiedotuksia........................................................6

Yhdistyksen.jäsenmaksu.vuodelle.2017...........................6

Sihteerin.tiedotuksia..............................................................7

Tervetuloa.uudet.jäsenet......................................................8

Vuoden.2016.Pumi.-kilpailujen.voittajat..
ja.muut.osallistuneet.............................................................9

Hallituksen.uudet.jäsenet.esittäytyvät........................... 12

Pumien.vuosi.2016.............................................................. 13

Uutisia.................................................................................... 18

Tullaan.tutuiksi.Tarun.kanssa........................................... 19

La.vida.de.Torrevieja........................................................... 22

Pumipäivät.2016.ypäjäläisen.silmin............................... 24

Uusia.oppeja.Pumipäiviltä................................................ 26

BH-.eli.käyttäytymiskoe..................................................... 28

Pumi.inspiraation.lähteenä.............................................. 30

Pirkanmaan.aktiivipumit.................................................. 32

Puminoita.Puminasta!....................................................... 33

Tuloksia.................................................................................. 36

Uusia.valioita.ja.voittajia................................................... 40

Ajankohtaisia.ilmoituksia................................................. 43

Pumin.kasvattajia............................................................... 48
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Lehden ensimmäinen numero on antanut 
odottaa itseään, aivan kuten kesän tulokin. Sain 

viimeiset materiaalit vasta huhtikuun puolessa 
välissä, ja valitettavasti tämä on aiheuttanut lehden 
myöhästymisen. Pahoittelut tästä. Aineistojen 
jatkuvat viivästymiset kieltämättä syövät 
motivaatiota tehdä tätä aikaa vievää työtä, mutta 
toivon jatkossa parannusta asiaan. Kuten jo aiemmin 
olen todennut, on paljon helpompaa aloittaa lehden 
kokoaminen sitten, kun kaikki aineisto on minulla.

Saimme taas mukavasti materiaalia lehteen, 
siitä iso kiitos! Jotta lehden sisältö pysyisi riittävän 
kattavana, olisi kiva saada jäseniltä juttuja paitsi 
tapahtumista myös tavallisesta elämästä näiden 
ihanien tupsukorvien kanssa. Puminat aloittaa tässä 
numerossa Kaija Laihonen, joka kertoo elämästään 
laumansa kanssa. Saamme seurata heitä tämän 
vuoden lehdissä.

Viime numerossa elvytettiin Pumi.inspiraation.
lähteenä -juttusarja. Jos olet inspiroitunut tekemään 
pumi-aiheisia käsitöitä, askartelemaan tai jotain 
muuta, laita juttua kuvien kera lehden sähköpostiin.

Vuoden teemana on harrastava pumi. 

Kansikuviksi toivotaan toiminnallisia kuvia. Kuvien ei 
tarvitse olla välttämättä harrastuksista, pääasia on, 
että kuvassa on vauhtia ja meininkiä!

Kesä on mukavaa aikaa harrastaa pumien 
kanssa, mutta varjopuoliakin löytyy. Kyitä kannattaa 
varoa – varsinkin alkukesästä ne ovat erityisen 
myrkyllisiä. Täytyy muistaa, että ne eivät kuule. Usein 
neuvotaan tömistelemään niiden karkottamiseksi, 
mutta oman havaintoni mukaan siitä ei ole mitään 
hyötyä. Myös punkit ovat kesän vitsaus. Tällä 
hetkellä keskustelua on herättänyt punkkitablettien 
turvallisuus. Tuskin mitään täysin turvallista 
keinoa myrkkyjen avulla on, ja valkosipuli ja muut 
yrttivalmisteet eivät anna suojaa. Paitsi niillä alueilla 
missä punkkeja ei ole!  

Lehden myöhäisestä ilmestymisestä huolimatta 
seuraavan numeron deadline on 15.5.2017!

Ihanaa kesää kaikille pumeille ja pumi-ihmisille! 
Nautitaan Suomen lyhyestä kesästä ja toivotaan 
jokaiselle sopivia säitä! 

Carita ja pumpulit

TOIMITUKSELTA

kuva: Carita Friberg

KESÄÄ ODOTELLESSA
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Talvi tuntuu taittuneen tavallista nopeammin, 
tai sitten kaiken kiireen keskellä ajan kulumista 

ei ole ehtinyt huomata. Alkuvuonna pumi-ihmiset 
ovat ahkeroineet Jalostuksen tavoiteohjelman 
(JTO:n) päivittämisen kanssa. Itse sain tilaisuuden 
syventyä tilastoimaan ja analysoimaan pumien 
luonnetestituloksia. Siinä meni ilta jos toinenkin 
käydessäni läpi kaikkien testattujen pumien tulokset 
ja kirjatessani ne tilastoihin. Lopputuloksena oli 
paljon ajatuksia rotumme luonneominaisuuksista ja 
kehityssuunnasta luonteiden osalta. Ajatusten lisäksi 
silmissäni vilkkui numeroita plussien ja miinusten 
kera vielä unissakin. Suosittelen lämpimästi kaikille 
pumin omistajille pumien JTO:n lukemista, kunhan 
se julkaistaan päivitettynä kaikille nähtäväksi. 
Siinä on todella paljon tietoa rodustamme ja soisin 
muidenkin kuin vain kasvattajien lukevan sen 
ajatuksella läpi. 

Samalla, kun olen ajoittain tyrmistyneenä 
seurannut naapurimaassamme säännöllisesti 
viriävää keskustelua terveystutkimusten 
tärkeydestä, niin olen kiitollinen siitä, miten 
laajasti Suomessa pumeja tutkitaan ja miten 
avoimia olemme terveysasioissa. Meillä ihmiset 
ovat onneksi kiinnostuneet terveystutkimaan 
koiriaan pelkäämättä tuloksia, kun toisaalla taas 
keskustellaan siitä, miten ei kannattaisi tutkia 
liikaa, koska kaikkea ikävää voi löytyä. Itse näen 
terveystutkimukset kuitenkin mahdollisuutena 
tehdä järkeviä jalostusyhdistelmiä tutkitun tiedon 
avulla rodun tulevaisuutta ajatellen. Huonojakaan 
tuloksia ei tarvitse hävetä, vaan ottaa ne vastaan 

tärkeänä tietona, sillä kukaan ei tiettävästi kasvata 
tarkoituksella sairaita koiria.

Terveeksi tutkitun koiran kanssa on mukava 
harrastaa, ja mikäli terveystulokset eivät ole olleet 
niin iloista kuultavaa, niin on tärkeä tietää mitä pitää 
ottaa huomioon koiraa liikuttaessa ja treenatessa 
sekä yhteisiä harrastuksia miettiessä, jotta koira 
voisi hyvin. Tämän vuoden teemana meillä onkin 
harrastukset. Viimeksi haastoin teidät osallistumaan 
terveystalkoisiin muun muassa vastaamalla Suomen 
Kennelliiton terveystutkimuskyselyyn. Tällä kertaa 
yllytän teitä kokeilemaan jotain uutta pumienne 
kanssa. 

Harrastamisen ei tarvitse aina olla kilpailuihin 
tähtäävää, vaan se voi olla jotain mukavaa ja 
hyödyllistä koiran kanssa puuhailua. Pumit 
rakastavat rasittavuuteen asti tekemistä ja vain 
taivas on rajana mitä pumille voi opettaa. Meillä 
oli viime vuonna uutena juttuna Nose Work, johon 
hurahdimme koko porukka ihan täysin. Nenätöistä 
innostuneena päätin, että viimein tänä kesänä 
opetan koirani, edes yhden niistä, esine-etsintään. 
Siitä taidosta voi olla korvaamaton apu seuraavan 
kerran, kun onnistun hukkaaman avaimeni 
metsälenkillä pöpelikköön.

Muistakaa pitää kamerat mukana, kun 
reissaatte, treenaatte tai muuten puuhailette 
pumienne kanssa. Tämän vuoden lehteen toivomme 
paljon kuvia puuhakkaista pumeista.

Keväisin.ja.innokkain.miettein
Hanna-Leena

PUHEENJOHTAJALTA

kuva: Hanna-Leena Pasanen

KEVÄINEN 
TERVEHDYS
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YHDISTYKSEN TIEDOTUKSIA

PUMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 2017
Aika: Lauantai 6.5.2017 klo 18.00 alkaen.
Paikka: ABC Lahdesjärvi Tampere (kokoustila Amuri), Automiehenkatu 
39, 33840 Tampere

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
  1.  Kokouksen avaus
  2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
  3.  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
  5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  7.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajien 

lausunto
  8.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Huom.! Valtakirjat tarkastetaan klo 17.45 alkaen ja kevätkokouksen 
jälkeen palkitaan Vuoden Pumi 2016 -kilpailuissa menestyneet.

Saajan tilinumero
IBAB FI88 1432 3000 2220 67

 
TILISIIRTO   

 
 
 
                                                                                          EUR
JÄSENMAKSU      
 V. 2017
                                             vuosijäsen                   18.00 €
                                             perhejäsen                     8.00 €

Saaja Pumit ry

 Maksaja
 
 
 
 Allekirjoitus ________________________

 Viitenumero 9001

 Tilinumero   Eräpäivä 30.4.2017

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU VUODELLE 2017
Muistathan maksaa yhdistyksen jäsenmaksun eräpäivään 30.4.2017 mennessä, jotta varmistat 
myös seuraavan PUMIT-lehden saapumisen postilaatikkoosi. 
Emme lähetä jäsenmaksusta erillistä laskua.
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SIHTEERIN TIEDOTUKSIA

HALLITUKSEN SKYPE-
KOKOUS 27.1.2017
Valinnat:
Varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Rönnholm.
Sihteeriksi valittiin Miia Setälä.
Rahastonhoitajaksi valittiin Anna-Mari Viitala.
Jäsensihteeriksi valittiin Anna-Mari Viitala.
PUMIT-lehden päätoimittajaksi valittiin Carita 
Friberg.

Toimikunnat:
Jalostustoimikunta: Eila Metsävainio, Hanna-
Leena Pasanen, Anna-Mari Viitala

Lehtitoimikunta: Carita Friberg, Jyrki Försti, Chris 
Levy, Pirre Naukkarinen, Hanna-Leena Pasanen, 
Marja-Leena Puranen, Mirjami Hornela, Miia 
Setälä
Nettitoimikunta: Miia Setälä, Hanna-Leena Pasa-
nen, Elina Rönnholm
Palveluskoiratoimikunta: Heli Hietala, Elina 
Rönnhom, Hanna-Leena Pasanen
Rotuneuvojat: Päivi Mörö, Kaija Laihonen, Jaana 
Sarajärvi, Marika Kumpulainen, Miia Setälä

Lajivastaavat:
Agility: Jyrki Försti
Paimennus: Elina Rönnholm
Rally-toko: Kaisa Karppinen
Mejä: Hanna-Leena Pasanen 
Toko: valitaan myöhemmin
Tarvikemyynti: Mirjami Hornela

Muuta:
Päätettiin, että yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on 
ainoastaan Pumit ry:n rahastonhoitajalla. 

Hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus on hallituksen varsinaisilla jäsenillä 
ja varajäsenillä. Asian sitä vaatiessa kutsutaan 
rahastonhoitaja–jäsensihteeri mukaan 
kokoukseen.

Hau-Hau Championilta on pyydetty 
sponsorointia vuodelle 2017.

PUMIT-lehden vuoden 2017 teemaksi 
päätettiin harrastukset.

Päätettiin jatkaa kaikkien sellaisten 
mätsäreiden ja varainkeruumuotojen tukemista, 
joiden tarkoituksena on tukea jäsenten 
pumeilleen teettämiä terveystutkimuksia. 
Tuen määrä rahallisesti/koira ja se mitä 
terveystutkimuksia tuetaan, päätetään 
myöhemmin.

Hallituksen Skype-kokous 30.3.2017 
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.
Päätettiin järjestää Pumipäivät ja Pumi Show 
syys–lokakuussa.

Hyväksyttiin vuoden 2016 vuoden 
tilinpäätös ja tase esitetyn mukaisesti. 

Päätettiin pitää vuosikokous 6.5. klo 18 
myöhemmin sovittavassa paikassa Tampereen 
KV-näyttelyn yhteydessä.

Agility: Jyrki Försti ja Marika Kumpulainen 
kokoavat agilityn SM-joukkueet sekä agirotu-
joukkueet, jotka hallitus hyväksyy. SM-
kilpailuihin valitaan medi- ja maxi-joukkueet, 
ja Agirotuun valitaan neljä joukkuetta. Pumien 
agilitymestaruuskilpailut pidetään 15.7. 
Kokkolassa B-kisan yhteydessä.

Muuta:
Helena Mattila on edustanut Pumit ry:tä UPK:n 
kevätkokouksessa. 

Pumit ry:n jäseniä on osallistunut pumien 
JTO:n päivittämiseen.

Kokosi:.Miia Setälä
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TERVETULOA  
UUDET JÄSENET
Vuoden 2017 alusta 
Pumit ry:n jäsenyys on 
myönnetty 10.4.2017 
mennessä yhteensä 
17 uudelle henkilölle 
(12 vuosijäsenelle, 
neljälle pentujäsenelle 
ja yhdelle 
perhejäsenelle).

Seuraavat jäsenet ovat saavuttaneet 
yhdistyksemme jäsenyyden ajalla 
16.8.2016–10.4.2017:

VUOSIJÄSENET (13*)
Anu Haurinen, Oulu **
Nina Hietasalo, Laitikka **
Mervi Huumonen, Hämeenlinna **
Sari Häyrinen, Helsinki **
Minna Ikävalko, Hyvinkää **
Hanne Juola, Oulu **
Niina Kuusirati, Pattijoki **
Anne Lainio, Naantali
Minna Murtonen, Lahti **
Merja Nauska, Oulu **
Dora Pesu, Sastamala
Hanna Vakkala, Saarenkylä **

PENTUJÄSENET (4*)
Timo Eerikäinen, Kuopio
Kaarina Sipinen, Haukivuori

PERHEJÄSENET (1*)

Lämpimästi 
tervetuloa  

yhdistyksemme 
jäseneksi!

*  =   yksi vuosijäsen, kaksi pentujäsentä ja yksi 
perhejäsen ei antanut lupaa julkaista nimeään 
tällä palstalla

**  =   entinen pentujäsen, joka hyväksytty 
vuosijäseneksi
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VUODEN PUMIT 2016 Vuoden 2016 Pumi -kilpailujen voittajat ja muut osallistuneet

VUODEN 
NÄYTTELYUROS

Karvakorvan Elohiiri ”Elo”,  
om. Terhi Wallin 72 p.

Ylenmäen Obelix ”Kirka”,  
ozm. Mirjami Hornela 37 p.

Fifikus Bolt ”Sepe”,  
om. Susanna Kaitamäki 31 p.

Napos Jozsi ”Ransu”, om. Tarja Peura 26 p.

VUODEN 
NÄYTTELYNARTTU

Mariell de Marque Lothus av Fylgia ”Lila”,  
om. Eila Metsävainio 57 p.

Teräsvillan Ainoa Oikea ”Aino”,  
om. Hanna-Leena ja Mika Pasanen 31 p.

Rihmarullan Amy Farrah Fowler "Ama", om. 
Niina Savolainen 28 p.

Scirpasta Akás ”Maija”,  
om. Arja Lankinen 28 p.

VUODEN 
AKTIIVIPUMI

Elohopean Pilvipouta ”Piitu”, 
om. Anne Lintilä, ohj. Anne ja 

Tommi Lintilä 62 p.

Napos Szoknyavadasz ”Merri”, 
om. & ohj. Kaisa Karppinen 52 p.

Fifikus Szömörce "Rocky", 
om. & ohj. Marika Witick 46 p.

Noisy Dog’s Dante ”Musti”, 
om. & ohj. Carita Friberg 40 p.
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VUODEN  
MEJÄPUMI

Karvakorvan Friidu ”Nuppu”,  
om. Hanna-Leena Pasanen ja Sirkka Pukema, 

ohj. Mika Pasanen 12 p.

Napos Ujonc ”Uula”,  
om. & ohj. Miia Setälä 8 p.

Karvakorvan Hedwig ”Bojo”, om. & ohj, 
Helena Mattila 38 p.

VUODEN PENTU

Rihmarullan Sheldon Cooper ”Ilmari”, om. 
Mari Yli-Jaakkola 27 p.

Titoktudó Hanga ”Emma”,  
om. Helena Mattila 32 p.

Napos Csalogány ”Salme”,  
om. Vilpiina Kinnunen 32 p.

Rihmarullan Amy Farrah Fowler ”Ama”,  
om. Niina Savolainen 39 p.

VUODEN 
AGILITYTULOKAS

Kápolnási-Csutorás Nudli ”Näpsä”,  
om. Tiina Mälkki ja Leeni Lastikka,  

ohj. Tiina Mälkki 49 p.

Jellum’s Kayla ”Mila”,  
om. & ohj. Anja Ahonen 44 p.

Camms Delightful ”Della”,  
ohj. Senni Mulari 30 p.
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Elohopean Pilvipouta ”Piitu”,  
om. & ohj. Anne Lintilä 8 p.

Kisködmönös Csárdás Mici "Vilja",  
om. Leena Wallin, ohj. Terhi Wallin 80 p.

Karvakorvan Hedwig ”Bojo”,  
om. Helena Mattila 69 p.

VUODEN 
AGILITYPUMI

Mindamellet Fagy "Ninni",  
om. & ohj.  Anja Ahonen 79 p.

Noisy Dog’s Dante "Musti”, 
 om. & ohj. Carita Friberg 91 p.

Dolgos Fülöp ”Nappi”,  
om. & ohj. Kristiina Lehvilä 116 p.

VUODEN 
VETERAANI

Mindamellet Fagy ”Ninni”,  
om. Anja Ahonen 8 p.

Napos Jozsi ”Ransu”,  
om. Tarja Peura 32 p.

VUODEN RALLY-
TOKOPUMI

Napos Szoknyavadasz ”Merri”,  
om. & ohj. Kaisa Karppinen 4 p.

Elohopean Pilvipouta ”Piitu”, 
om. & ohj.  Anne Lintilä 7 p.

Fifikus Szömörce ”Rocky”,  
om. & ohj.  Marika Witick 11 p.

VUODEN 
PAIMENNUS-

TULOKAS

VUODEN 
PAIMENNUSPUMI

VUODEN  
TOKOPUMI 

ku
va

: a
n

n
e 

Li
n

ti
Lä

ku
va

: t
er

H
i W

a
LL

in
ku

va
: L

. W
a

LL
in

ku
va

: a
n

n
e 

Li
n

ti
Lä

ku
va

: M
ik

a
 P

a
sa

n
en

ku
va

: t
ia

 H
ä

M
ä

Lä
in

en
ku

va
: s

a
n

n
i r

a
ja

La
ku

va
: a

n
ja

 a
H

o
n

en

ku
va

: L
ee

n
i L

a
st

ik
ka

ku
va

: a
a

n
ja

 a
H

o
n

en
ku

va
: t

a
rj

a
 P

eu
ra

ku
va

: M
a

ri
ka

 W
it

iC
k



1 2    PUMIT  1/2017

KUKA JA MISSÄ
Olen Mirjami 
Hornela, pa-
rikymppinen 
iiläinen eläinten-
hoitaja ja agrolo-
giopiskelija.

KETKÄ JA MON-
TAKO
Meillä on yhteen-
sä viisi koiraa, 
joista pumeja 
on kaksi: Ylenmäen Obelix "Kirka" ja Kasevan Antaa 
Palaa "Nasta".
Sitten on kaksi beaglea, Hilma ja Alma, sekä sekaro-
tuinen Vanessa.

MILLOIN
Tutustuin pumeihin vuonna 2011, jolloin tapasin 
tietämättäni myös tulevan kasvatukseni kantanar-
tun Nekun. Pumit veivät mennessään. 
Ensimmäinen oma pumi, Kirka, tuli vuonna 2012 ja 

HALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

KUKA JA MISSÄ
Mari Yli-Jaakkola, Ypäjältä

KETKÄ JA MONTAKO
Minä ja lähes täysi-ikäinen poikani, kolme pumiani, 
kissa, undulaatit, kanat sekä kukko.

MILLOIN
Vuonna 2010 syksyisenä päivänä, kun elämä tuntui 
raskaalta monella osa-alueella ja halusin siihen on-
nenhippusen, sain Elviiran – kaksikiloisen paketin 
onnea, rakkautta ja haasteita. Ja kuinka paljon on-

Nasta syntyi vuonna 2014 Nekun pentueesta, jonka 
teetimme yhdessä Nekun omistajan kanssa.

MIKSI
Hallitus: Haluan olla hyödyksi rodulle ja rotuyhdis-
tykselle, koska pumit ovat minulle tärkeitä. 
Aloittelevana kasvattajana haluan myös oppia ja 
saada lisää tästä rodusta ja harrastajayhteisöstä sen 
ympärillä. Myös yhdistystoiminnassa olen tulokas.
Pumi: Kun kerran tutustuin pumeihin, en osaa miet-
tiä muutakaan rotua. Pumeissa on sitä jotain, mitä 
muissa ei ole.

MILLAINEN
Olen melko rauhallinen, haaveileva ja luova ihmi-
nen, jolle pumien parissa toimiminen on intohimo.

MITEN
Panokseni yhdistykselle on toimia ensi alkuun leh-
titoimikunnassa ja vastata tarvikemyynnistä. Olen 
innolla mukana myös ideoimassa ja keskustelemas-
sa uusista jutuista.

nea – uusia perheenjäseniä (lisää pumeja) ja ystäviä 
sekä kavereita – se on mukanaan näinä vuosina 
tuonut.

MIKSI
Yhdistyksen puheenjohtaja kysyi, olisinko kiinnos-
tunut hallitustyöskentelystä, ja miksipä ei, kun ky-
seessä on oma rakas rotu sekä koirille ja omistajille 
yhteisen mukavan suunnittelu ja järjestäminen.
Pumi, sattumaa ensimmäinen, mutta nykyään rak-
kaudesta rotuun.

MILLAINEN
Pumini ovat rohkeita, reippaita, aina valmiita kaik-
keen toimintaan, ilmat eivät niitä hetkauta. Ne ovat 
minun liikuttajani! Ne ovat sopivan kokoisia, kaksi 
kaunista ja yksi komea. Ne ovat äärettömän viisaita 
ja nopeasti oppivia. Ne ovat minun elämäni ilo, valo 
ja rakkaus.

MITEN
Pumit ry:ssä haluan olla mukana toimijana ja auttaa 
mahdollistamaan kivoja tapahtumia ja tapaamisia 
kaikille pumeille omistajineen.
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REKISTERÖINNIT
Vuonna 2016 rekisteröitiin yhteensä 54 pumia: 28 
urosta ja 26 narttua. 
Pumeja on rekisteröity Suomessa vuoden 2016 lop-
puun mennessä yhteensä 3433, joista tuonteja 151 
(59 urosta ja 92 narttua).

PENTUEET
Vuonna 2016 rekisteröitiin 6:sta pentueesta yhteensä 
46 pentua, joista uroksia oli 24 ja narttuja 22.
Pentuja rekisteröitiin seuraavista yhdistelmistä:

Pentueet: 
INFLAME’S Synt. 25.5.2016
i..Inflame’s.Black.Winterday. FIN36422/05
e..Titoktudó.Ájtatos.Manó. FI44204/13
u..Inflame’s.Brother.Moon. FI37243/16
u..Inflame’s.Sampo. FI37242/16
u..Inflame’s.Shaman. FI37244/16
u..Inflame’s.Skyforger. FI37241/16
n..Inflame’s.My.Sun. FI37245/16
n..Inflame’s.Shades.of.Grey. FI37250/16
n..Inflame’s.Silver.Bride. FI37246/16
n..Inflame’s.Smoke. FI37248/16
n..Inflame’s.Soothsayer. FI37249/16
n..Inflame’s.Wanderer. FI37247/16

JELLUM’S Synt. 13.4.2016
i..Árkosligeti.Kócos.Dicsö. FI52118/13
e..Pattagó.Parázs.Bella. FI37456/15
u..Jellum’s.Makalu. FI28712/16
u..Jellum’s.Malek. FI28710/16
u..Jellum’s.Marble. FI28705/16
u..Jellum’s.Mascot. FI28711/16
u..Jellum’s.Merlin. FI28709/16
u..Jellum’s.Monroe. FI28708/16
u..Jellum’s.Morgan. FI28707/16
u..Jellum’s.Morris. FI28713/16
u..Jellum’s.Murray. FI28706/16
n..Jellum’s.Mallow. FI28715/16
n..Jellum’s.Myra. FI28714/16

NAPOS Synt. 16.2.2016
i..Camms.Censation. FI17976/12
e..Cuidado.Sexy.Sziren. FI15994/15
u..Napos.Balázs. FI18483/16
n..Napos.Bársonyka. FI18484/16
n..Napos.Búzavirág. FI18485/16
.
NAPOS Synt. 18.3.2016
i..Lovasbarat.Glenn. VDH/PMZ40247
e..Felálló-Fülű.Fiona. FI57320/10
u..Napos.Cimbora. FI23841/16

u..Napos.Csibész. FI23842/16
u..Napos.Csimbók. FI23840/16
n..Napos.Csalogány. FI23837/16
n..Napos.Csalogató. FI23839/16
n..Napos.Csillagfény. FI23836/16
n..Napos.Csinos. FI23838/16
n..Napos.Csipke. FI23835/16

QUENTO’S Synt. 11.7.2016
i..Apródombi.Jeles.Jellem. FI17299/14
e..Quento’s.Pàu-Làn.Maya. FI44252/12
u..Quento’s.Eder. FI41707/16
u..Quento’s.Messi. FI41705/16
u..Quento’s.Ronaldo. FI41706/16
n..Quento’s.Bale. FI41701/16
n..Quento’s.Kiraly. FI41702/16
n..Quento’s.Nani. FI41704/16
n..Quento’s.Sissoko. FI41703/16
.
RIHMARULLAN Synt. 20.2.2016
i..Karvakorvan.Hummanihei. FI43682/13
e..Scirpasta.Nemesfem. FI51128/12
u..Rihmarullan.Howard.Wolowitz. FI20739/16
u..Rihmarullan.Leonard.Hofstadter. FI20738/16
u..Rihmarullan.Rajesh.Koothrappali. FI20740/16
u..Rihmarullan.Sheldon.Cooper. FI20737/16
n..Rihmarullan.Amy.Farrah.Fowler. FI20742/16
n..Rihmarullan.Bernie.Rostenkowski. FI20743/16
n..Rihmarullan.Penny. FI20741/16

TUONNIT
Vuonna 2016 tuontipumeja rekisteröitiin yhteensä 8, 
joista uroksia on 4 ja narttuja 4.

u..Ördögszéker.Kópé. FI24700/16
i..Galla-Hegyi.Örs. METPM6463/11
e..Nyirsegfia.Fürge.Dorka. METPM5967/08
.
u..Akinnaz.Uuno. FI22938/16
i..Cseri-Subás.Fuvola. METPM6422/11
e..Pusztasarja.Feher. SE28991/2012
.
n..Köntöskerti.Civis.Futórózsa. FI34627/16
i..Árkosligeti.Kócos.Cudar. METPM5177/04
e..Köntöskerti.Civis.Fenegyerek. METPM6374/11
.
n..Titoktudó.Hanga. FI41944/16
i..Titoktudó.Ecsed. METPM127/14
e..Köntöskerti.Civis.Fenegyerek. METPM6374/11
.
n..Akinnaz.Xperia.Go. FI43197/16
i..Quidado.Versatile.Vezeto. MET6758/12
e..Akinnaz.Jäntah. SE34534/2012
.

PUMIEN VUOSI 2016
Yhteenveto pumien virallisista rekisteröinneistä ja tuloksista vuodelta 2016.
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u..Ludas.Matyi.Herkules. ER45766/16
i..Ludas.Matyi.Jampec. METPM4956/B/04
e..Ménesvölgyi.Tücsök. METPM198/B/13
.
n..Ludas.Matyi.Hajnal. ER45089/16
i..Ludas.Matyi.Jampec. METPM4956/B/04
e..Ménesvölgyi.Tücsök. METPM198/B/13
.
u..Árkosligeti.Kócos.Micsodás. FI55638/16
i..Titoktudó.Ecsed. METPM127/14
e..Árkosligeti.Kócos.Ruca. METPM6138/09

VALIONARVOT
Vuonna 2016 myönnettiin 33 pumille valionarvo. 
Kansainvälisen muotovalion arvon sai 9 pumia, 
Pohjoismaiden muotovalion arvon 5 pumia ja 
Suomen muotovalion arvon 10 pumia. 
Vuonna 2016 myönnettiin 29 ulkomaista valion 
arvoa 18 pumille.
 
Baltian muotovalio – BALT MVA (yht. 1) 
u..Quento’s.Valkeaa.Unelmaa. FI23276/13

Kansainvälinen muotovalio – Champion International 
de Beauté – C.I.B (yht. 9) 
n..Fifikus.Zafir. FI30814/12
n..Irisz.of.Frightning.Speed. FI14175/10
n..Kisködmönös.Angyika. FI51173/13
u..Ylenmäen.Obelix. FI19916/12
n..Ego.Dog’s.Amazing.Girl. FI36568/11
u..Karvakorvan.Eversti. FI20064/08
u..Quento’s.Valkeaa.Unelmaa. FI23276/13
u..Kisködmönös.Csínom.Palkó. FI12442/14
u..Fifikus.Vitez. FI22532/12

Latvian muotovalio – LV MVA (yht. 4) 
n..Napos.Topàz. FI10552/13
n..Napos.Zendüles. FI22395/14
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.FI51724/14
u..Quento’s.Valkeaa.Unelmaa. FI23276/13
.
Latvian veteraanimuotovalio – LV VMVA (yht. 1)
u..Fifikus.Mano. FIN58404/07
.
Liettuan muotovalio – LT MVA (yht. 2)  
u..Scirpasta.Iegyöz. FI41787/09
n..Karvakorvan.Ilmatar. FI27618/15

Norjan muotovalio – NO MVA (yht. 2) 
u..Ylenmäen.Obelix. FI19916/12
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.. FI51724/14
.
Pohjoismaiden muotovalio – POHJ MVA (yht. 5)
u..Ylenmäen.Obelix. FI19916/12
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.. FI51724/14
n..Kisködmönös.Angyika. FI51173/13
u..Camms.Censation. FI17976/12
n..Csúnyatelepi.Derelye. FIN26298/08

Ruotsin muotovalio – SE MVA (yht. 2) 
n..Teräsvillan.Ainoa.Oikea. FI20474/13
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.FI51724/14
.
Suomen muotovalio – FI MVA (yht. 10) 
n..Teräsvillan.Ainoa.Oikea. FI20474/13
n..Napos.Zendüles. FI22395/14
u..Fifikus.Bolt. FI22155/14
n..Kisködmönös.Csárdás.Mici. FI49330/13
u..Fifikus.Barkov.Jr. FI22152/14
u..Inflame’s.Heidevolk. FI41686/14
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.. FI51724/14
u..Karvakorvan.Gorilla. FI31183/13
n..Inflame’s.Cruachan. FI41690/14
u..Napos.Zuhanóbombázó. FI22396/14
. .
Suomen tottelevaisuusvalio – FI TVA (yht. 1) 
u..Pustan.Helmen.Katajanmarja.. FI32700/11

Tanskan muotovalio – DK MVA (yht. 2) 
n..Napos.Zendüles. FI22395/14
u..Karvakorvan.Elohiiri. FIN20061/08
.
Unkarin muotovalio – HU MVA (yht. 2) 
n..Karvakorvan.Duuri. FIN57734/07
n..Napos.Utcalany. FI38603/13

Valko-Venäjän muotovalio – BY MVA (yht. 2) 
n..Fifikus.Arotuuli. FI17760/13
n..Fifikus.Pacsirta. FI34166/09

Venäjän muotovalio – RU MVA (yht. 2) 
u..Quento’s.Valkeaa.Unelmaa. FI23276/13
n..Fifikus.Arotuuli. FI17760/13
.
Viron juniorimuotovalio – EE JMVA (yht. 1) 
n..Fifikus.Digestive. FI25926/15

Viron muotovalio – EE MVA (yht. 6) 
n..Napos.Topàz. FI10552/13
u..Quento’s.Valkeaa.Unelmaa. FI23276/13
n..Jellum’s.Elli. FIN38608/06
n..Teräsvillan.Ainoa.Oikea. FI20474/13
u..Inflame’s.Heidevolk. FI41686/14
u..Fifikus.Mano. FIN58404/07
.
Viron veteraanimuotovalio – EE VMVA (yht. 2) 
u..Fifikus.Mano. FIN58404/07
n..Jellum’s.Elli. FIN38608/06

VOITTAJAT
Vuonna 2016 vahvistettiin yhteensä 30 voittajatitte-
liä 14 pumille.
.
Baltian Juniorivoittaja 2016 – BALTJV-16 
n..Napos.Álomszép. FI49950/15
.
Baltian Voittaja 2016 – BALTV-16 
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia. FI51724/14
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Belgian Voittaja 2016 – BEV-16 
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia. FI51724/14
.
Beneluxin Juniorivoittaja 2016 – BENELUXJV-16
n..Napos.Almavirág. FI49949/15
u..Napos.Zsivány. FI21964/15

Beneluxin Voittaja 2016 – BENELUXV-16 
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia. FI51724/14
.
Euroopan Juniorivoittaja 2016 – EUJV-16 
n..Napos.Almavirág. FI49949/15
u..Napos.Zsivány. FI21964/15
.
Euroopan Voittaja 2016 – EUV-16 
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.FylgiaFI51724/14

Helsinki Junior Winner 2016 – HeJW-16 
n..Rihmarullan.Amy.Farrah.Fowler. FI20742/16
u..Rihmarullan.Howard.Wolowitz. FI20739/16
.
Helsinki Veteran Winner 2016 – HeVW-16 
n..Napos.Hofeherke. FIN31248/06
u..Jesper. FIN33037/05
.
Helsinki Winner 2016 – HeW-16 
n..Rihmarullan.Amy.Farrah.Fowler. FI20742/16
u..Karvakorvan.Elohiiri. FIN20061/08

Juniori Voittaja 2016 – JV-16 
n..Rihmarullan.Amy.Farrah.Fowler. FI20742/16

Latvian Juniorivoittaja 2016 – LVJV-16 
n..Napos.Álomszép. FI49950/15

Latvian Voittaja 2016 – LVV-16 
n..Napos.Topàz. FI10552/13
.
Pohjoismaiden Voittaja 2016 – PMV-16 
n..Napos.Zendüles. FI22395/14
u..Karvakorvan.Elohiiri. FIN20061/08
.
Ruotsin Voittaja 2016 – SEV-16 
u..Karvakorvan.Elohiiri. FIN20061/08

Tanskan Voittaja 2016 – DKV-16 
n..Napos.Zendüles. FI22395/14
u..Karvakorvan.Elohiiri. FIN20061/08

Valko-Venäjän Voittaja 2016 – BYV-16 
n..Fifikus.Pacsirta. FI34166/09

Venäjän Voittaja RKFV – RKF CH 
u..Quento’s.Valkeaa.Unelmaa. FI23276/13
.
Veteraani Voittaja 2016 – VV-16 
u..Jesper. FIN33037/05

Viron Voittaja 2016 – EEV-16 
u..Fifikus.Mano. FIN58404/07
.
Viron Veteraanivoittaja 2016 – EEVV-16 
u..Fifikus.Mano. FIN58404/07
. .
Voittaja 2016 – V-16 
n..Rihmarullan.Amy.Farrah.Fowler. FI20742/16
u..Karvakorvan.Elohiiri. FIN20061/08
. .
AGILITY
Vuonna 2016 agilitykisoissa kävi 50 pumia yhteensä 
976 kertaa. Pumeja kilpaili 3-luokassa 27, joista mi-
neissä 1, medeissä 22 ja makseissa 4.
.
MEDI 1 (yht. 11)
n..Camms.Delightful. SE41228/2013
u..Scirpasta.Jellemes. FIN42568/08
u..Ylenmäen.Obelix. FI19916/12
n..Kápolnási-Csutorás.Nudli. ER46006/14
u..Napos.Udvarlo. FI38605/13
n..Napos.Uzonka. FI38604/13
u..Noisy.Dog’s.Elegance. FI31041/12
n..Köntöskerti.Civis.Futórózsa. FI34627/16
u..Napos.Osszian. FI25163/09
n..Napos.Topàz. FI10552/13
u..Karvakorvan.Ikiliikkuja. FI27614/15
.
MAXI 1 (yht.2)
u..Fifikus.Becker. FI22153/14
u..Pustan.Helmen.Katajanmarja.. FI32700/11

MEDI 2 (yht. 8) 
n..Karvakorvan.Enttententten. FIN20066/08
n..Elohopean.Pilvipouta. FI29017/12
n..Irisz.of.Frightning.Speed. FI14175/10
n..Pusztai.Altatódal.Észelös. FI58159/09
n..Quento’s.Avoimesti.Esillä. FI33830/11
u..Napos.Zálog. FI22398/14
n..Jellum’s.Kayla. FI31787/14
n..Ego.Dog’s.Amazing.Girl. FI36568/11
.
MAXI 2 (yht. 2) 
u..Elohopean.Alati.Äänessä. FI29015/12
u..Lovasbarát.Ingo-Bingo. FI46123/09

MINI 3 (yht. 1) 
n..Karvakorvan.Hedwig. FI43684/13

MEDI 3 (yht. 22) 
n..Fifikus.Ugras. FI30794/11
n..Fifikus.Zafir. FI30814/12
u..Jellum’s.Echo. FIN38611/06
u..Mindamellet.Hipp-Hopp. FI37244/11
n..Napos.Jozefina. FIN27414/07
u..Noisy.Dog’s.Dante. FIN35553/06
n..Noisy.Dog’s.Elegia. FI31044/12
u..Scirpasta.Iegyöz. FI41787/09
u..Szürkebarát.Forint. FI31120/13
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u..Dolgos.Fülöp. FIN54034/08
u..Fifikus.Taltos. FI48067/10
u..Fifikus.Vitez. FI22532/12
u..Napos.Szoknyavadász. FI53017/12
n..Scirpasta.Ienezö. FI41784/09
n..Napos.Zendüles. FI22395/14
u..Fifikus.Szömörce. FI14532/10
n..Jellum’s.Geena. FI57167/09
n..Mindamellet.Fagy. FIN26457/06
n..Napos.Katinka. FIN39868/07
u..Napos.Pásztor. FI26066/10
n..Okos-Tancos.Csinos.Taika. FIN28429/05
u..Scirpasta.Megugat.Julius. FI49292/12
.
Maxi 3 (yht. 4) 
u..Camms.Attityd. FI14546/09
u..Fifikus.Rum. FI49767/09
u..Jellum’s.Isaac. FI50285/12
u..Napos.Levente. FIN22366/08

TOTTELEVAISUUSKOKEET
Vuonna 2016 tottelevaisuuskokeissa kävi 2 pumia, 1 
uros ja 1 narttu, yhteensä 11 kertaa. 

u..Pustan.Helmen.Katajanmarja.. FI32700/11. EVL
n..Elohopean.Pilvipouta. FI29017/12. AVO
 
PAIMENNUKSEN ESIKOE
Vuonna 2016 paimennuksen esikokeeseen osallistui 
2 puminarttua.
 
n..Napos.Topàz. FI10552/13. HYL
n..Karvakorvan.Hedwig. FI43684/13. T
 
PAIMENNUSKOE
Vuonna 2016 paimennuskokeeseen osallistui 1 pu-
minarttu, yhteensä 3 kertaa.
 
n..Kisködmönös.Csárdás.Mici. FI49330/13. PAIM3-

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE
Vuonna 2016 MEJÄ-kokeeseen osallistui 2 pumia, 1 
uros ja 1 narttu, yhteensä 3 kertaa. 

u..Napos.Ujonc. FI38608/13. AVO
n..Karvakorvan.Friidu.. FI25531/09. VOI

RALLY-TOKO
Vuonna 2016 rally-tokoon osallistui 8 pumia, 5 urosta 
ja 3 narttua, yhteensä 23 kertaa.

u..Noisy.Dog’s.Dante. FIN35553/06. AVO
u..Napos.Szoknyavadász. FI53017/12. AVO
u..Napos.Attila. FI49947/15. ALO
u..Karvakorvan.Elohiiri. FIN20061/08. ALO
u..Fifikus.Szömörce. FI14532/10. VOI
n..Rihmarullan.Pikku.Myy. FI39906/09. ALO
n..Napos.Almavirág. FI49949/15. ALO
n..Elohopean.Pilvipouta. FI29017/12. VOI

LUONNETESTI
Vuonna 2016 luonnetestissä kävi 13 pumia, 8 urosta 
ja 5 narttua.

u..Titoktudó.Cönde. ER50338/13. 18
u..Quento’s.Valkeaa.Unelmaa. FI23276/13. 56
u..Karvakorvan.Hummanihei. FI43682/13. 67
u..Karvakorvan.Guru.. FI31186/13. 73
u..Karvakorvan.Gorilla. FI31183/13. 63
u..Jellum’s.Harald. FI37742/12. 140
u..Inflame’s.Heidevolk. FI41686/14. 159
u..Camms.Dynamit. FI45084/13. 42
n..Köntöskerti.Civis.Futórózsa. FI34627/16. 84
n..Kisködmönös.Csárdás.Mici. FI49330/13. −1
n..Karvakorvan.Hedwig. FI43684/13. 110
n..Kápolnási-Csutorás.Nudli. ER46006/14. 68
n..Camms.Delightful. SE41228/2013.. 125

MH-LUONNEKUVAUS
Vuonna 2016 MH-luonnekuvauksen suoritti 7 pumia, 
3 urosta ja 4 narttua. Kaikki suorittivat kuvauksen 
loppuun saakka.
 
u..Karvakorvan.Intomieli. FI27616/15
u..Karvakorvan.Ihannevävy. FI27612/15
u..Inflame’s.Heidevolk. FI41686/14
n..Quento’s.Fb.Solostar. FI53051/13
n..Quento’s.Biatain. FI55731/14
n..Karvakorvan.Ilmatar. FI27618/15
n..Karvakorvan.Greippi. FI31190/13

TERVEYSTUTKIMUSTULOKSET

KYYNÄRTUTKIMUSTULOKSET
n..Fifikus.Blanka. FI22157/14. 0/0
n..Fifikus.Capri. FI54256/14. 0/0
n..Jellum's.Karena. FI31788/14. 1/1
n..Kápolnási-Csutorás.Nudli. ER46006/14. 0/0
n..Kasevan.Aitoa.Tavaraa. FI49300/14. 0/0
n..Kasevan.Antaa.Palaa. FI49302/14. 0/0
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia. FI51724/14.. 0/0
n..Napos.Zendüles. FI22395/14. 0/0
n..Noisy.Dog’s.Fabella. FI40172/15. 0/0
n..Quento's.Biatain. FI55731/14. 0/0
n..Quento's.Fb.Solostar. FI53051/13. 0/0
n..Scirpasta.Adel. FI31780/15. 0/0
u..Fifikus.Bolt. FI22155/14. 0/0.
u..Nyirsegfia.Igaz. FI49922/14. 0/0
u..Quento’s.Rai. FI23830/15. 0/0
u..Quento’s.Rava. FI23828/15. 0/0
u..Tassuvaaran.Cognac. FI36862/15. 0/0

LONKKATUTKIMUSTULOKSET
n..Fifikus.Blanka. FI22157/14. C/C
n..Fifikus.Capri. FI54256/14. A/A
n..Jellum’s.Karena. FI31788/14. B/A
n..Kápolnási-Csutorás.Nudli. ER46006/14. C/C
n..Kasevan.Aitoa.Tavaraa. FI49300/14. B/B
n..Kasevan.Antaa.Palaa. FI49302/14. A/A
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n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia. FI51724/14.. A/A
n..Napos.Zendüles. FI22395/14. A/A
n..Noisy.Dog’s.Fabella. FI40172/15. B/B
n..Quento’s.Biatain. FI55731/14. C/C
n..Quento’s.Fb.Solostar. FI53051/13. A/B
n..Scirpasta.Adel. FI31780/15. B/A
u..Fifikus.Bolt. FI22155/14. C/B
u..Mindamellet.Hapci. FI37243/11. D/D
u..Nyirsegfia.Igaz. FI49922/14. E/E
u..Quento’s.Rai. FI23830/15. C/D
u..Quento’s.Rava. FI23828/15. B/B
u..Tassuvaaran.Cognac. FI36862/15. C/C

POLVITUTKIMUSTULOKSET
n..Fifikus.Blanka. FI22157/14. 0/0
n..Jellum’s.Karena. FI31788/14. 0/0
n..Kápolnási-Csutorás.Nudli. ER46006/14. 0/0
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.. FI51724/14.. 0/0
n..Napos.Zendüles. FI22395/14. 0/0
n..Quento’s.Fb.Solostar. FI53051/13. 0/0
u..Fifikus.Bolt. FI22155/14. 0/0.
u..Nyirsegfia.Igaz. FI49922/14. 0/0

SELKÄTUTKIMUKSET

SPONDYLOOSITUTKIMUS
n..Fifikus.Blanka. FI22157/14. SP0
n..Fifikus.Unoka. FI30797/11. SP0
n..Jellum’s.Karena. FI31788/14. SP0
n..Kápolnási-Csutorás.Nudli. ER46006/14. SP0
n..Kasevan.Aitoa.Tavaraa. FI49300/14. SP0
n..Kasevan.Antaa.Palaa. FI49302/14. SP0
n..Minttumantelin.Kardemumma. FI27111/11. SP0
n..Napos.Zendüles. FI22395/14. SP0
n..Quento’s.Fb.Solostar. FI53051/13. SP0
u..Fifikus.Bolt. FI22155/14. SP0
u..Karvakorvan.Guru.. FI31186/13. SP0
u..Mindamellet.Hapci. FI37243/11. SP0
u..Nyirsegfia.Igaz. FI49922/14. SP0
u..Scirpasta.Iegyöz. FI41787/09. SP1

VÄLIMUOTOINEN LANNE-RISTINIKAMA
n..Fifikus.Blanka. FI22157/14. LTV0,.VA0
n..Fifikus.Capri. FI54256/14. LTV4,.VA0
n..Fifikus.Unoka. FI30797/11. LTV3,.VA0
n..Jellum's.Karena. FI31788/14. LTV4,.VA0
n..Kápolnási-Csutorás.Nudli. ER46006/14. LTV0,.VA0
n..Kasevan.Aitoa.Tavaraa. FI49300/14. LTV0,.VA0
n..Kasevan.Antaa.Palaa. FI49302/14. LTV0,.VA0
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.FI51724/14.. LTV0,.VA0
n..Minttumantelin.Kardemumma. FI27111/11. LTV0,.VA0
n..Napos.Zendüles. FI22395/14. LTV0,.VA0
n..Quento’s.Fb.Solostar. FI53051/13. LTV0,.VA0
n..Scirpasta.Adel. FI31780/15. LTV0,.VA0
u..Fifikus.Bolt. FI22155/14. LTV0,.VA0
u..Karvakorvan.Guru.. FI31186/13. LTV0,.VA0
u..Mindamellet.Hapci. FI37243/11. LTV4,.VA0
u..Nyirsegfia.Igaz. FI49922/14. LTV1,.VA0
u..Scirpasta.Iegyöz. FI41787/09. LTV4,.VA0

SILMÄTUTKIMUSTULOKSET

n..Ego.Dog’s.Amazing.Girl. FI36568/11. *.
n..Fifikus.Blanka. FI22157/14. *.
n..Jellum’s.Karena. FI31788/14. *.
n..Kasevan.Antaa.Palaa. FI49302/14. *.
n..Kisködmönös.Bíbor.Bársonyga. FI16450/13. *.
n..Mariell.De.Marque.Lothus.Av.Fylgia.. FI51724/14.*.
n..Napos.Almavirág. FI49949/15. *.
n..Quento’s.Biatain. FI55731/14. *.
n..Quento’s.Fb.Solostar. FI53051/13. *.
n..Teräsvillan.Ainoa.Oikea. FI20474/13. *.
u..Camms.Censation. FI17976/12. *.
u..Fifikus.Bolt. FI22155/14. *.
u..Fifikus.Mano. FIN58404/07.*.
u..Karvakorvan.Örrimöykky. ER31576/04. *.
u..Mindamellet.Dandar. FIN20113/04.*.
u..Nyirsegfia.Igaz. FI49922/14. *.
u..Quento’s.Rai. FI23830/15. *.
u..Quento’s.Rava. FI23828/15. *.
u..Scirpasta.Kebelbarat. FI21124/09. *.
u..Teräsvillan.Aina.Valmis. FI20476/13. *.

Kokosi.KoiraNetistä:.Miia Setälä
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AGILITY
Pumiuros Karvakorvan Ikiliikkuja ”Nappo”, ohj. Heli 
Hietala, ylittivät kisakynnyksen MEDI 1 -luokassa Sei-
näjoella 4.12.2016. MEDI 2 -luokkaan koirakko nousi 
hienosti 11.2.2017 jälleen Seinäjoella.

Puminarttu Crispum’s Firebird ”Olka”, ohj. Katja Lai-
ne, ylittivät kisakynnyksen MEDI 1 -luokassa Porissa 
6.1.2017.

Puminarttu Noisy Dog’s Faina ”Faina”, ohj. Susanne 
Backman-Mendelin, ylittivät kisakynnyksen MEDI 1 
-luokassa Liedossa 29.1.2017.

Puminarttu Jellum’s Kayla ”Mila”, ohj. Anja Ahonen, 
nousivat kisaamaan MEDI 2 -luokkaan 7.2.2017 Hel-
singissä.

Puminarttu Kápolnási-Csutorás Nudli "Näpsä", ohj. 
Tiina Mälkki nousivat kilpailemaan MEDI 2 -luokkaan 
Liedossa 11.2.2017.

Puminarttu Napos Zsuzsa ”Nomi”, ohj. Annika Lep-
pänen, ylittivät kisakynnyksen MEDI 1 -luokassa 
19.2.2017 Tampereella.

Anja Ahonen on valittu edustamaan Suomea Eu-
ropean Junior Open-kilpailuihin Luxenburgissa  
13.–16.7.2017 pumiensa  Jellum's Kayla "Mila" ja Min-
damellet Fagy "Ninni" kanssa.

RALLY-TOKO
Pumiuros Fifikus Szömörce ”Rocky” ja ohjaajansa Ma-
rika Witick siirtyivät kisaamaan voittajaluokkaan saa-
vutettuaan RTK2-koulutustunnuksen pistein 72/100 
Lahdessa 1.10.2016.

Pumiuros Karvakorvan Elohiiri ”Elo” ja ohjaajansa 
Terhi Wallin siirtyvät kisaamaan avoimeen luokkaan 
ansaittuaan RTK1-koulutustunnuksen pistein 90/100 
Kirkkonummella 20.11.2016.

UUTISIA 
Narttu Mariell De Marque Lothus Av Fylgia ”Lila”, om. 
& ohj. Eila Metsävainio ovat ylittäneet kisakynnyksen 
ja osallistuneet ensimmäisiin rally-tokokisoihinsa 
ALO-luokassa Torniossa 25.2.2017.

NÄYTTELYTULOKSIA
Puminarttu Rihmarullan Amy Farrah Fowler ”Ama” 
kahmaisi ison rivin titteleitä molempien päivien 
VSP-sijoituksellaan Suomen voittajanäyttelyissä 
10.–11.12.2016: Helsinki Junior Winner 2016, Helsinki 
Winner 2016, Juniori Voittaja 2016 ja Voittaja 2016.

Pumiuros Karvakorvan Elohiiri kävi voittamassa ROP-
tuloksella Ruotsin Voittaja 2016 -tittelin Tukholmassa 
4.12.2016. Seuraavana viikonloppuna ”Elo” nappasi 
rotunsa parhaana sekä Helsinki Winner 2016 että 
Voittaja 2016 -tittelit 10.–11.12.2016 pidetyissä Suo-
men voittajanäyttelyissä.

ASTUTUKSET JA SYNTYNEET PENNUT
Kennel Felálló-Fülűlle syntyi neljä narttua ja viisi 
urosta 14.12.2016, yhdistelmästä Clark Junior Bohe-
mia Vivace ja Felálló-Fülű Maasik. Toinen pentue, kol-
me urosta ja kuusi narttua, syntyi 21.12.2016, yhdis-
telmästä Felálló-Fülű Forró ja Imse Vimse Power Girl.

Kennel Napokselle syntyi kaksi urosta ja neljä narttua 
28.1.2017, yhdistelmästä Camms Censation ja Mariell 
de Marque Juli en Zafir.

MUUT
Suomen Kennelliitto on myöntänyt hopeisen ansio-
merkin Soili Niskaselle ja Eila Metsävainiolle. Lapin 
kennelpiiri on myöntänyt kultaisen ansiomerkin 
Mika Pasaselle ja hopeisen ansiomerkin Hanna-Lee-
na Pasaselle.
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JÄSENESITTELY
Taru.Holinsworth.(entinen.Parvin.ja.sitä.ennen.
Happonen)

Ensimmäinen koirani oli siperianhusky Semi. Semi 
oli melko tottelevainen kaupungissa, mutta hävi-

si moniksi tunneiksi omille retkilleen mökillä. Husky 
myös karvaa melko lailla, eikä ilmoittele satunnaisis-
ta vieraista, jotka eksyvät mökille. Päätin, että seuraa-
va koirani olisi tottelevainen kaikissa ympäristöissä, 
ja ilmoittaisi haukkumalla saapuvista vieraista ja 
muukalaisista. 

Kun aloitin geologian opiskelun Helsingin yli-
opistossa, Semi muutti kanssani Helsinkiin. Tapasin 
Alppilan koirapuistossa tyttöpumin joskus vuosina 
1991–1993, ja ihastuin välittömästi. Pumityttönen 
saapui puistoon omistajansa kanssa täysin ilman 
hihnaa. Kun Semi kuoli kesällä 1993 epilepsiakohta-
ukseen, tiesin jo minkä rotuisen koiran halusin seu-
raavaksi. Hesarissa olikin sopivasti ilmoitus pumin 
pennuista, ja niin hankin ensimmäisen pumini Zapun 
(Vihriksen Csardas) loppukesästä 1993. Kasvattajaa 
nauratti perusteluni pumin hankintaan: kyllä, pumi 
haukkuu ihan riittävästi! Tullessani hakemaan pen-
tua, valitsin sen, joka ensimmäisenä juoksi vastaan ja 
alkoi purra nilkkaani. Kasvattaja kyllä varoitti, että va-
litsemani pentu oli pentueen kaikkein itsenäisin, eikä 
suostunut makaamaan sylissä selätettynä. Zapusta 
kuitenkin kasvoi reipas ja tottelevainen pumipoika, 
joka seurasi usein mukanani yliopiston luennoille ja 
iltarientoihin. Minusta yhden pumin omistaminen on 
helppoa, mutta useamman pumin kanssa haukkumi-
nen lisääntyy eksponentiaalisesti, ja muiden koirien 
kohtaaminen on paljon hankalampaa. Joukossa tyh-
myys tiivistyy, ja vanhin pumini Hupi saattaa kurittaa 
huonokäytöksisiä lauman jäseniä. Siitä huolimatta 
pumeja on kerääntynyt, ja tällä hetkellä niitä on neljä.

Kaikkien pumini kanssa olen harrastanut jota-
kin, ja Zapu oli ensimmäinen palveluskoiran tittelin 
(hakukokeessa) saavuttanut pumi – kiitokset Terhi 
Multamäelle opastuksesta! Batun (Touhutuvan Te-
räsmies) kanssa harrastin lähinnä agilityä. Sekä Zapu 
että Batu kilpailivat myös tokossa, ja Batu osallistui 
joukkuetokon Suomen mestaruuskisoihin pumi-
joukkueessa vuonna 1997, jossa joukkueemme voitti 
hopeaa.

Valmistuttuani geologiksi olin usein maasto-
hommissa, ja pumit olivat helppoja reissukavereita: 
he eivät säikytelleet maanomistajia eivätkä vahin-

goittaneet linnunpoikasia tai muita metsän eläimiä. 
Pumin herttainen ulkonäkö on plussaa matkustelles-
sa: ihmiset eivät osaa pelätä pumia, mutta tarvittaes-
sa pumi on ärhäkkä puolustamaan laumaansa.

Muutin Yhdysvaltoihin vuonna 2000 ja otin Za-
pun mukaani. Zapulla oli reumaa selkänikamissa ja 
harrastimme lähinnä tokoa Dallasissa, Teksasissa. 
Agility on kuitenkin aina ollut sydäntäni lähinnä ja 
seuraavana kesänä kävin hakemassa puminpen-
tu Tiplin (Pusžtai Altatodal Bolondos) Suomesta. 
Amerikan Kennelliitto (AKC) ei vielä siinä vaiheessa 
tunnistanut pumia roduksi, ja kilpailimme USDAAn 
(United States Dog Agility Association) kisoissa. US-
DAAn kisat ovat monipuolisempia kuin AKCn kisat, 

Tullaan tutuiksi 
Tarun kanssa
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ja agilityvalion arvoon vaaditaan kolmosluokan tu-
loksia viidessä eri luokassa (standardirata, hyppyrata, 
Snooker, Gamblers ja pariviesti) sekä lisäksi arvokisoi-
hin (kuten USAn mestaruuskisoihin) osallistumista. 
Tarvitaan siis vauhtia, tarkkuutta, täsmällisyyttä sekä 
kauko-ohjauskykyä. Tipli oli USDAAn ja siten koko 
USAn ensimmäinen agilityvalio-pumi jo ennen kol-
mivuotissyntymäpäiväänsä. Tipli oli myös erinomai-
sen sosiaalinen ja hyvin käyttäytyvä halipusinalle, 
kiva reissukaveri ja lapsen leikittäjä. Kyyneleet tule-
vat edelleenkin silmiini häntä muistellessani.

Perheeseemme syntyi tytär Nina, ja kilpailemi-
nen jäi vähemmälle, mutta siitä huolimatta pumilau-
mamme kasvoi Hupi-tyttöpumilla (Scirpasta Chili). 
Rakensimme taloa, ja sitten kun tuli aika muuttaa, 
Hupi tuli kätevästi kiimaan. Kokemattomana kas-
vattajana (ja kiireisenä perheenäitinä) en huoleh-
tinut riittävästi Hupin suojelemisesta, ja Tipli pääsi 
astumaan Hupin jo heti ensimmäisestä juoksusta, ja 
näin Yippy-Yea kennelimme ensimmäiset (ja tähän 
mennessä viimeiset) pennut syntyivät tammikuussa 
2005. Tipli ja Hupi eivät olleet 
sukua toisilleen, ja pennut olivat 
terveitä ja reippaita. Yksi pentu 
lähti Chris Levyn (Hungarian 
Pumi Club of American pitkä-
aikainen presidentti) matkassa 
Oregoniin. Chris tuli Teksasiin 
asti katsomaan pentujamme, 
ja hän valitsi fakotyttöpennun 
oregonilaiselle ystävälleen. Yksi 
pennuista, Chuy (Yippy-Yi-Yea 
Giddy-Up-Go), päätyi mutkan 
kautta ystävälleni Stacy Lehma-
nille, ja Chuystä tuli Amerikan 
toinen agilityvaliopumi: tällä 
kertaa sekä ADCH (USDAA-valio) 
sekä MACH (AKC-agilityvalio), 
kun Amerikan Kennelliitto vih-
doin hyväksyi pumit Foundation 
Stock Servicen (FSS) statuksella. 

Tiplin kuoltua 10-vuotiaana 
hemangiosarkoomasyöpään, aloin katsella pumin 
pentua Yhdysvalloista. Yippy-Yi-Yea Anikolla oli ollut 
kaksi pentuetta, ja jotkut sen jälkeläiset olivat jo saa-
neet pentuja. Matkustin Oregoniin tapaamaan näitä 
pumeja, ja päädyin tilaamaan pennun Ginger Butle-
rilta. Hän omisti Tiplin ja Hupin lapsenlapsen, kauniin 
fakonarttu Treblen, jonka edellisen pentueen pumit 
olivat luonteeltaan tasapainoisia ja sosiaalisia.

Ainakin vuosi vierähti ennen kuin pentuja tuli, 
ja sillä välin ehdimme jo pelastaa kuusivuotiaan 
Fritz-pumin Kansasin löytöeläintalosta, johon hä-
nen omistajansa oli tuonut hänet käytöshäiriöiden 
vuoksi. Fritz oli hermostunut fakouros, jolla oli pelko-
aggressiota sekä ihmisiä että koiria kohtaan. Yhdys-
valtain pumiklubin löytöeläinvastaaja tunnisti Fritzin 
omaksi kasvatikseen (itseasiassa Tiplin pojanpojaksi) 
ja soitti minulle, koska olin lähinnä Kansas Cityä jä-

senistöstämme ("vain" kuuden tunnin ajomatkan 
päässä yhteen suuntaan!). Meidän oli tarkoitus pitää 
hänet, kunnes löytäisimme hänelle uuden kodin. 
Mutta kuka ottaisi söpön koiran, joka puree ihmisiä 
ja muita koiria? Yhteenvetona todettakoon, että Fritz 
on edelleen meillä, eikä juurikaan pure ihmisiä enää, 
ja tulee monien koirien kanssa toimeen. Annoimme 
Fritzille uuden nimen, koska hän ei oikein reagoinut 
entiseen nimeensä – ehkäpä se toi ikäviä muistoja 
mieleen. Fritz osasi käyttää ääntään hyvin monipuo-
lisesti, ja niinpä nimesimme hänet Yodliksi (yodel = 
jodlaaminen). Perinteisesti koirillamme on ollut lyhyt 
nimi, neljä kirjainta korkeintaan, ja siksi kirjoitamme 
nimen ilman e-kirjainta. Yodlilla on nyt avoimen luo-
kan agilitytitteli ja myös rallyalokas-titteli. 

Kun Ginger Butlerin pentue vihdoin syntyi, pää-
dyimme ottamaan varaamamme harmaan urospen-
nun joka tapauksessa. Tyttäreni Nina halusi oman 
pumin, ja Yodl oli liian hankala tapaus lapselle. Näin 
saimme Remun (Szimfonia Cigany Zenesz), ja hän on 
ollut aivan täydellinen harrastuskoira tyttärelleni: he 

ovat saavuttaneet rallyalokkaan tittelin ja he kilpai-
levat agilityn Masters-tasolla (kolmosluokka). Remu 
kulkee Ninan rinnalla ilman hihnaa missä tahansa 
ympäristössä ja nukkuu Ninan huoneessa. Nina on 
nyt 14-vuotias, ja hän on tällä hetkellä HPCAn (Hun-
garian Pumi Club of America) ainoa aktiivinen junior 
handler. Jos saisin opettaa yhden ainoan asian koiran 
koulutuksesta tyttärelleni, se olisi, että koiralle ei saa 
näyttää mielipahaansa. Tiedän kokemuksesta, että 
epäonnistumisen ja pettymyksen tunteita on vaikea 
kätkeä, mutta ne todella hidastavat koiraa ja koiran 
oppimista. Iloisen ja rohkaisevan kouluttajan kanssa 
koira mieluusti yrittää uudelleen ja vieläpä parem-
min kuin ennen.

Hupi on 13-vuotiaana edelleen mainiossa kun-
nossa. Hupin kanssa olemme treenanneet agilityä 
sekä tottelevaisuutta, ja Hupilla on molemmista 
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lajeista kolmannen luokan tittelit AX ja AXJ (Agility 
Dog Excellent Standard ja Jumpers) ja tottelevai-
suudesta UD (Utility Dog). Utility on korkein luokka 
täällä USA:ssa. Vaikeinta tottelevaisuudessa on pu-
min innokkuus haukkua. Tottelevaisuustitteli saavu-
tettiin melkein minimipistein, kun haukkumisesta 
rokotetaan piste per haukahdus. Vanhan koiran 
loukkaantuminen agilityssä on kuitenkin suuri riski, 
joten Hupi harrastaa nykyään agilitya ainoastaan ta-
kapihalla matalilla esteistä pehmeässä ruohikossa. 
Hupi kulkee kotona perässäni kuin varjo ja haukkuu, 
jos jää vahingossa oven toiselle puolelle! Nyt kuulon 
huonontuessa hän myös haukkuu, jos ei tiedä missä 
minä olen....

Olen jo hankkinut nuoremman harrastuskoiran 
ILOn itselleni. Tapasin ILOn (Karvakorvan Ilotulitus) 
äidin Zaj’n Suomessa maailmannäyttelyssä vuonna 
2014, ja tietenkin veljensä, kuuluisan Elon (Karvakor-
van Elohiiri), ja totesin molempien koirien omaavan 
korkean työmoraalin. ILO saapui Oklahomaan touko-
kuun lopulla 2015 kassissa isäni kuljettamana.

ILOn kanssa olemme harrastaneet paimennusta 
ja agilityä, ja hän on ylittänyt kaikki toivomukseni. 
Yritän olla hoppuilematta koulutuksessa, mutta ei 
tässä auta hidastella, kun hän on niin reipas ja aina 
valmis työhön! ILOlla on jo kolme paimennustitteliä 
(HT, PT ja HTADs-1), hän on päässyt avoimeen luok-
kaan agilityn hyppyradalla ja muistakin radoista 
olemme saaneet hyväksyttyjä tuloksia. ILON treenaa-
minen on hauskaa – ILOlla on hyvä huumorintaju ja 
hyvä työmoraali.

ILO on ensimmäinen koira, jonka kanssa olen 
harjoitellut paimennusta, ja se on ollut erittäin hu-
paisaa! Puoli vuotta meni siten, että kävimme kerran 
pari viikossa lampaita "jahtaamassa" ja olimme mo-
lemmat aivan puhki treenien jälkeen. Kumpikaan 
meistä ei tiennyt mitä siellä oikein pitäisi tehdä eikä 
valmentajan neuvot oikein menneet perille. ILO 
juoksi niin lujaa kun vain pystyi lampaiden ympäri, ja 
minä yritin pysyä pystyssä siellä keskellä lampaiden 
törmäillessä sääriini. Kun ILO alkoi väsyä, onnistuim-
me kuljettamaan lampaita jonkin matkaa, kunnes 
ILOn puhti palasi ja lampaiden tolkuton kiertäminen 
alkoi uudestaan... Keskityin lähinnä yrittämään saa-
maan ILON tekemään suurempia ympyröitä lampai-

den ympäri. Ei siinä oikein muutakaan voinut, paitsi 
nauraa hysteerisesti, niin hullua se meno oli! Treenien 
jälkeen lLO makasi huohottaen ruohikolla kyljellään 
kaikkensa antaneensa ja ilmeisen tyytyväisenä it-
seensä.

Paimennustaipumustestit ILO oli jo suorittanut 
kuuden kuukauden vanhana. Seuraavaksi oli kak-
si Pre-Trial eli PT-koetta, jossa kolme lammasta piti 
viedä areenan ympäri, pysähtyä, ja tuoda lampaat 
samaa reittiä takaisin, ja sitten lopulta laittaa lampaat 
takaisin omaan kotikarsinaansa (minne ne mieluusti 
toki menivät). Eipä siinä mitään, joku työnsi lampaat 
areenalle, ILO kiersi lampaita vauhdikkaasti ensim-
mäiset 4–5 minuuttia, sitten käytiin juoksujalkaa kiel-
tämässä rata ja sullottiin lampaat takaisin karsimaan 
ennen kuin maksimiaika 10 minuuttia oli täysi. Mutta 
seuraavassa PT-kokeessa lampaat pitikin ottaa ruo-
kakupilta! Eiväthän ne tietenkään halunneet jättää 
ruokakuppiaan ja ruokkijaansa. ILO juoksi totuttuun 
tapaansa lampaita, kippoa ja ruokkijaa ympäri, eikä 
paimennuksesta tahtonut tulla mitään. ILO alkoi her-
mostua ja näykkiä lampaita. Hylkäyshän siitä tuli, ja 
poistuin areenalta pää riipuksissa ja ILOkin oli hie-
man hämmentynyt. Paimennusuramme meinasi jo 
loppua siihen. Sitten yksi treenikaveri keksi, että hei-
tetään rämisevä muovinen limppapullo (pikku kiviä 
pullon sisällä) ILOa kohti, kun se alkoi hillittömästi 
kiertämään lampaita. Se auttoi heti kerrasta! ILO kat-
soi minua kuin sanoen "mitä, etkö pidäkään vauhdik-
kaasta menostani?". Pulloa ei tarvinnut heittää mon-
takaan kertaa, kun viesti meni jo perille: lampaiden 
kanssa käyttäydytään rauhallisesti eikä niitä saa juok-
suttaa henkihieveriin! Muut treenikaverit eivät olleet 
uskoa silmiään, kun ILO suoritti AHBA:n melko vaati-
van HTADs-1-radan pari viikkoa myöhemmin. Minul-
la oli yhtäkkiä yhteistyökykyinen paimennuskoira!

Kaikesta ylläolevasta huolimatta minusta kaik-
kein hauskinta on vaeltaa metsässä pumieni kanssa. 
Asumme Tulsassa, Oklahomassa, ja meillä on hyvät 
vaellusmaastot viiden minuutin ajomatkan päässä. 
Käymme vaeltamassa 3–7 kilometrin lenkkejä mel-
kein joka päivä. Kesällä, kun on kuuma (40 astetta 
tai enemmän) pakkaamme pumit ja eväät autoon ja 
ajamme läheiselle järvelle, jossa meillä on vene. Et-
simme hyvän hiekkarannan ja päästämme pumit ja 
ihmiset rannalle juoksemaan ja uimaan sydämensä 
kyllyydestä. Minusta on tärkeää hoitaa pumien lihak-
sistoa monipuolisesti, näin vältytään monilta onnet-
tomuuksista agilityssä.

Ilahduin, kun edellisessä PUMIT-lehdessä oli 
kirjoitus SKL:n sponsoroimista junior-ohjaajien se-
minaareista. Koiran koulutus näyttää olevan lap-
settomien tai vanhojen ihmisten laji ainakin täällä 
jenkeissä. Nuoria pitäisi kannustaa ja auttaa alkuun 
koirankoulutuksessa. Koiran koulutus on hyväksi lap-
selle ja auttaa pitämään teini-ikäiset poissa huonois-
ta harrastuksista.

Teksti..ja.kuvat:.Taru Holinsworth
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Ihan ensiksi täytyy kiittää Mira Pajaria, joka keräsi ja 
lähetti Torreviejan koiratarhalle suuren laatikollisen 

pantoja ja hihnoja – niistä oli ollut koiratarhalla kova 
pula! Iso kiitos vielä kerran koko koiratarhan väeltä ja 
koirilta! Mudiharrastaja Terhi Multamäki järjesti myös 
vastaavan keräyksen, kiitos myös siitä. Nyt pystyy 
lenkittämään koiria ilman, että tarvitsee pelätä hih-
nojen katkeamisia. Näin nimittäin kävi sisarelleni, 
kun hän oli täällä ennen joulua ja lähti kanssani len-
kittämään tarhakoiria. Onneksi he olivat hihnan kat-
ketessa vielä koiratarhan porttien sisäpuolella, joten 
koira saatiin kiinni ja sille laitettiin toinen hihna. Suuri 
apu on ollut myös lähettämistänne avustuksista; 
niillä olen saanut ostettua 23 hihnaa, 24 pantaa, viisi 
kuonokoppaa, kaksi furminaattoria, sekä viisi ma-
kuualustaa tarhakoirille. Lämmin kiitos kaikille koiria 
avustaneille! Voin vakuuttaa, että jokainen sentti on 
käytetty koirien hyväksi koiratarvikkeisiin!

Täällä Torreviejassa ei aika kyllä tule pitkäksi. 
Täällä järjestetään jatkuvasti erilaisia tapahtumia, 
juhlia, kursseja ja tutustumiskäyntejä erilaisiin paik-
koihin. Yksin ei tarvitsisi viettää päivääkään, sen kun 
lähtee omasta pihasta ulos. Aina ei edes haittaa, vaik-
ka yhteistä kieltä ei ole. Espanjalaiset innostuvat jo 
siitä, että osaat sanoa heille muutaman sanan tai lau-
seen heidän omalla kielellään. Minulta on usein ky-
sytty neuvoa, kun kävelen koirien kanssa. Yllättävän 
usein olenkin onnistunut ohjaamaan kysyjät oikeaan 
suuntaan. Ymmärrän kieltä enemmän kuin mitä itse 
osaan puhua. Onneksi espanjantunnit jatkuvat koko 
kevään ja toivottavasti sanavarastoni karttuu paljon!

Hipun tokotreenit jatkuvat kaksi kertaa viikossa. 
Meillä on tosi mukava ja innostunut porukka kasas-

sa, heidän kanssaan on ilo treenata! Kävimme Hipun 
kanssa tutustumassa myös paikallisen agilityseuran 
kenttiin. Kentät ovat hyvällä paikalla ja esteet hyvä-
kuntoisia. Hippu ei jostain syystä halunnut suorittaa 
mustaa putkea, vaikka putki on tuttu väline pentu-
ajoista saakka. No, teimme sitten joitakin hyppyjä 
ja sen jälkeen treenasimme sekä puomia että A:ta. 
Hippu ei lainkaan arastellut kummallakaan telineellä, 
eikä tarvinnut ensimmäistäkään nakinpalaa houku-
tukseksi. Hippu kiipesi vauhdilla kummatkin telineet 
ja suoritti ne, ja palkkasin sen vasta lopussa. Tosi har-
mi, etten enää pysty harrastamaan lajia, josta pidän 
niin kovasti ja johon Hipullakin selkeästi olisi kykyjä! 

Lähdin koiraystäväni yllytyksestä viemään Hip-
pua Alicanten kansalliseen koiranäyttelyyn lauantai-
na 3.12.2016. Pumien tuomarina oli hurmaava her-
rasmies, italialainen Gianni Guffanti. Hippu hurmasi 
tuomarin, joka palkitsi Hipun sertillä. Hippu oli näyt-
telyn ainoa pumi, joten se oli luonnollisesti myös ro-
dun ROP. Sunnuntaina KV-näyttelyssä tuomarina oli 
Suomessakin pumeja tuomaroinut portugalilainen 
Oliveira Rui, jonka mielestä Hipun kehitys on vielä 
vaiheessa (= totta), joten Hippu sai ERIn ilman sertiä.

Viikoittaiset sauvakävelyt muiden suomalaisten 
kanssa kuuluvat ohjelmaamme. Aina välillä sauvai-
luporukka tekee päivävaelluksia. Tällainen tehtiin 
myös joulukuussa, kohteena Ciudad Quesada. Reit-
ti oli aika vaihteleva, haastavakin… Sauvailimme 
ylös alas kumpuilevaa espanjalaista pinjametsikköä. 
Pumit nauttivat, kun saivat viilettää vapaana omia 
reittejään. Vaelluksen jälkeen jäimme porukalla gril-
lailemaan ja viettämään hyvin ansaittua lepohetkeä 
lämpimässä auringonpaisteessa. Pumit saivat myös 

La vida de Torrevieja
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(liian) paljon nakkeja ja makkaroita, koska kaikki ei-
vät jaksaneet syödä jokaista grillaamaansa nakkia. 
Pumien iltaruokailu tuli hoidettua sinä päivänä näin!

Viikkoa ennen joulua koin elämäni karmeim-
man myrskyn! Koko Costa Blancan rannikko joutui 
ankaran myrskyn kouriin, joka kesti kolmisen päivää. 
Meiltäkin meni sähköt talosta ja osa kattoränneistä 
putosi kolisten parvekkeelle. En ole eläessäni ollut 
tuollaisessa ukkosmyrskyssä, joka ei millään lopu! 
Ukkonen kesti yli 10 tuntia menemättä ollenkaan 
pois!!! Vincent alkoi päivän aikana selkeästi pelkää-
mään pauketta sekä salamointia ja jouduinkin rau-
hoittelemaan sitä. Suljin kaikki kaihtimet ja laitoin 
television päälle ja äänet kovalle. Eipä se paljoakaan 
auttanut, kun ukonilma oli niin raju, ja se vain jatkui 
ja jatkui… Useimmat koulut olivat kiinni, monet tiet 
suljettiin, bussit eivät kulkeneet kaupungilla, mo-
nen perheen elämä oli vallan sekaisin! Valitettavasti 
rannikon myrskyssä menetti ainakin kolme ihmistä 
henkensä huuhtouduttuaan tulvaveden mukana 
mereen. Monet autot lähtivät vellovien tulvavesien 
matkaan, alavilla mailla sijaitsevat asunnot täyttyivät 
vedestä. Joillain alueilla noin metrin korkuinen tulva-
vesi täytti talojen alakerrat ja kellarit kuukaudenkin 
ajan. Koko alakerran irtaimisto tuhoutuu tällaisissa 
tulvissa kyseessä olevissa rakennuksissa. Tuhot ovat 
siis kaiken kaikkiaan mittavat ja niiden korjaaminen 
kestää kauan! 

Tämän tulvan johdosta La Romanassa sijaitseval-
ta hollantilaisen naisen koiratarhalta tuli avunpyyntö. 
Kaikki koiratarhoissa ja -häkeissä oleva irtaimisto oli 
ajelehtinut tulvaveden mukana pois ja häkit sekä 
tarhat olivat veden ja liejun vallassa. Kaikki 46 koi-
raa olivat hengissä, mutta pikaista apua kaivattiin. 
Torreviejan suomalaiset koiraharrastajat keräsivät 
pikaisesti peittoja, huopia, lakanoita, koiranruokaa ja 
muuta tarpeellista. Lähdin erään suomalaispariskun-
nan kanssa auttamaan häkkien ja tarhojen puhdista-
misessa, sekä laittamaan niitä kuntoon koiria varten. 
Samalla veimme avustuskuorman paikan päälle. Apu 
olikin siellä tarpeen, ahersimme häkkien ja tarhojen 
kimpussa koko päivän ja pääsimme vasta pimeän 
tultua illansuussa kotimatkalle. Saimme kuitenkin 
järjestettyä koirille kuivat ja puhtaat makuupaikat!

Olen käynyt tutustumassa erään brittinaisen pi-
tämään koiratarhaan San Miguelissa. Hänellä on 76 
koiraa, kaksi hevosta, kaksi ponia, aasi, lukuisia kis-
soja, possuja, erilaisia lintuja ja vuohia. Tämä tarha ei 
pahemmin kärsinyt myrskystä, koska se on kukkulan 
päällä. Suurin osa eläimistä on sisätiloissa erilaisissa 
rakennuksissa olevissa häkeissä, joten ne ovat sateel-
ta suojassa. Olen käynyt tällä tarhalla sen jälkeen kol-
me kertaa, ja kerran osallistuin tapahtumaan, jossa 
vapaaehtoiset ulkoiluttivat tarhan koiria kulkemalla 
pitkässä letkassa ympäri läheisiä vuoria. Itse sain ul-
koilutettavakseni suuren saksanpaimenuroksen. Se 
oli kovin arka, mutta oikein mukava poika.

Joulunajan vapaapäivät toivat tyttäreni poikays-
tävineen kahdeksi viikoksi luoksemme. Vincentin rie-

mulla ei ollut rajoja, kun tytär tuli tänne. Lähdimme 
porukalla Guadalestin 

vuoristokaupunkiin sekä Las Fontes de Algar – 
Algarin putouksille. Guadalest on Espanjan kuului-
simpia historiallisia nähtävyyksiä. Jo matka näihin 
kohteisiin oli elämys; tie paikan päälle kulki pitkin 
vuorten rinteitä Välimeren näkyessä! Kauniita maise-
mia kyllä riittää, ajaa mihin päin hyvänsä täällä!

Tammikuun 18. päivä säilyy pitkään mielessäni. 
Aamulla ulos katsoessani huomasin, että hedelmä-
puut, puutarhakalusteet, auto, terassit ja kaikki mikä 
näkyi, oli lumen peitossa! Tällaista näkyä en ollut aja-
tellut näkeväni täällä Torreviejassa, enkä olisi halun-
nutkaan nähdä! Lumi suli päivän mittaan pois, mutta 
muutamana seuraavana päivänä lämmintä oli vain 
jokunen aste. Joillain alueilla Espanjaa lunta tuli mon-
ta kymmentä senttiä ja lumen sulaminen kesti kauan! 
Pahinta oli niillä seuduilla, joista katkesi sähköt ja lunta 
oli niin paljon, ettei autoilla päässyt kyliin, eikä niistä 
pois! Avun saanti kesti turhan kauan moneen pikkuky-
lään… Vuoristossa oli monta tietä suljettuna, kun niitä 
ei yksinkertaisesti vaan pystynyt ajamaan kesärenkail-
la. Poikani oli juuri silloin käymässä täällä kaverinsa 
kanssa ja tokihan he halusivat lähteä vuoristoon seik-
kailemaan. Onneksi vuoristoteillä oli paljon poliisipar-
tioita sulkemassa teitä, joten sankarit pystyivät vain 
ottamaan joitakin valokuvia ja he joutuivat palaamaan 
reissulta – onneksi kaikki palasivat ehjinä takaisin! Täl-
lä alueella on lunta satanut edellisen kerran 91 vuotta 
sitten, joten kovin yleisestä ilmiöstä ei ollut kyse. 

Villenan koiratarhalta tuli kiireellinen avunpyyn-
tö, koska tarha on täynnä lyhytturkkisia galgoja sekä 
podencoja. Koiratarha sijaitsee vuoristossa ja koirien 
häkit ovat ulkona. Olin lähdössä Torreviejan “koirien 
auttajakonkarin” kanssa viemään avustustarvikkei-
ta Villenaan, mutta Google Maps ei löytänyt heidän 
antamaansa osoitetta, eikä myöskään oman autoni 
navigaattori löytänyt sitä. Onneksi tarha sai muualta 
apua, joten ihan ilman sitä tarha ei jäänyt. Veimme 
saamamme avustustavarat kolmelle eri koiratarhal-
le; omalle Torreviejan tarhalle, San Miguelin tarhal-
le sekä Doloresin tarhalle. Kaikilla tarhoilla otettiin 
avustustarvikkeet ilolla vastaan. 

Kevät on jo alkanut Torreviejassa! Monet kukat 
jo kukkivat, samoin mantelipuut! Päivälämpötilat al-
kavat jo hipoa + 20 °C, joskus menee sen ylikin pilvet-
tömänä päivänä. Yölämpötilatkin ovat jo nousussa, 
harvoin mennään enää alle + 10 °C. Pidän ilmaläm-
pöpumppua päällä enää vain iltaisin ja öisin, päiväs-
aikaan se on kiinni. Ulko-ovea voi pitää auki puolesta 
päivästä noin iltakuuteen. Pumit saavat kuukauden 
talven jälkeen taas valita ovatko ulkona puutarhassa 
vaiko sisällä. Aurinko nousee kahdeksan aikaan ja 
laskee puoli seitsemän jälkeen, joten päivällä on jo 
ihanasti pituutta yli 10 tuntia. 

Ihanaa.kevättä.sinne.Suomeen!
Marja-Leena,.Vincent.&.Hippu

Teksti.ja.kuvat:.Marja-Leena Puranen
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Heti, kun ensimmäisen kerran näin ilmoituksen 
harrastuspainotteisista Pumipäivistä, tiesin että 

olemme niin mukana trioni kanssa, jos vaan mukaan 
mahdumme! Valinnanvaraa oli lajeissa vaikka kuinka: 
olisi tehnyt mieli kahmia kaikkea, ja ehkä niin tuli vä-
hän tehtyäkin... Toki koiriakin on nykyään jo kolme, 
joten levollekin järjestyy aikaa.

Elviira ja Vilhelmiina ovat tyyppeinä aivan erilai-
sia, joten niille oli tavallaan helppo valita lajit, mutta 
sitten olikin ihmeteltävänä Ilmari-pikkuinen, joka ei 
ollut oikeastaan tutustunut mihinkään lajiin. Se oli 
elänyt elämäänsä kasvaen yhdeksi perheenjäsenek-
semme.

Leiriviikonlopun perjantaiaamuna ajattelin pilk-
koa treeninamit valmiiksi ennen töihinlähtöä, jotta 
pääsisimme pikimmiten lähtemään järjestämäni ly-
hyen työpäivän jälkeen – kaikki muu oli jo toki pa-
kattuna. Mutta se olikin virhe: unenpöpperössä leik-
kasin puukolla sormeeni. Haava vaatikin liimauksen 

polilla, koska se ei lakannut vuotamasta kuudessa 
tunnissa. Minua käskettiin pitämään käsi levossa – 
hymyilin kauniisti ja kiitin. Sitten autonnokka kohti 
toiminnallista koiraviikonloppua!

Matka meni hyvin ja löysimme perille. Ruuan 
jälkeen ajoin päärakennukselta majapaikkaamme ja 
kävikin niin kivasti, että saimmekin oman huoneen. 
Se oli hyvä juttu, koska huoneet olivat pieniä ja sää jo 
liian syksyinen ajatellen yövyttää metsässä kostuneet 
koirat autossa. Häkkejä huoneeseen ei olisi mahtu-
nut. Perjantai-iltaan jäin kaipaamaan jonkinlaista 
yhteistä illanviettoa, jotta olisi voinut tutustua mui-
hin leiriläisiin. Mutta sellaiseen ei ehkä oikein ollut 
sopivaa tilaakaan, koska majoituimme useampaan 
taloon. Ja toki kaikilla oli enemmän tai vähemmän 
ajoa alla niin yöunetkin maistuivat hyviltä!

Päädyin ottamaan Elviiralle lauantaille aamupäi-
vään verijäljen, koska se on aina pitänyt jäljestämi-
sestä, ja pakkasessa oli hyvä veri- ja sorkkatilanne. To-

Pumipäivät 
2016 ypäjäläisen silmin
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sin sille sorkka on ollut se kauhistus. Myös sen vuoksi 
jäljestys, koska en päästä tyttöä vieraissa maastoissa 
irti, koska on herkkä riistalle. Ilmarille ajattelin saman 
lajin, koska se sitten taas oli ollut todella hyvä uppou-
tumaan hajujälkeen pikkupennusta asti. Ulkoillessa 
siltä ikään kuin katosi kaikki ympäröivä siksi aikaa, 
kun se jäljesti. Kun jälki loppui, pää nousi ihmetel-
len, että ”jaa, missäköhän me nyt olemme?!”. Lisäksi 
aikataulut olisivat helpommat toteuttaa lajin ollessa 
sama. 

Ilmarille päädyttiin tekemään ihka ensimmäi-
seksi verijäljeksi kolmisuorainen jälki; suorat olivat 
75 m ja alussa, kulmissa ja lopussa toki makaukset. 
Lopussa sitten sorkkapalkka odottamassa. Alkuma-
kausta pentu tutki rohkeana ja uteliaana, ja menihän 
se vähän toki verenmaisteluksikin. Sitten se lähti 
jäljestämään. Alussa tuli pieni pyörähdys ja hiukan 
hapuilua, kun viereisen jäljen haju tuli sen nenään, 
siihen pieni stressiravistus. Mutta sitten poika meni 
niin kuin olisi pohjalla jo montakin harjoitusta.  Se 
merkkasi makaukset: toisen pidemmin, toisen no-
peammin, mutta molemmat OK. Kouluttaja neuvoi 
laskemaan vauhtia, joten pidätin sitten liinasta. Kun 
tulimme sorkalle, niin lähes saman tien Ilmari nap-
pasi sen suuhunsa ja kantoi sen autolle asti, omaan 
häkkiinsä. Poika sai kovasti kehuja kouluttajalta, joka 
innosti meitä jatkamaan harrastusta. Olemmekin 
tulevana keväänä menossa konkarin oppiin: josko Il-
marista tulisi haavakon jäljestäjä, kun täällä ilmeisesti 
olisi pulaa sellaisista. 

Elviira lähti jäljelle myös hyvin, ja silläkin oli hiu-
kan liikaa vauhtia, jota pyydettiin jarruttamaan. Tein 
sen varovasti, tämä koira kun on herkkä tietyissä asi-

oissa. Ensimmäinen suora oli mallikasta suorittamista 
ja makauskin OK, seuraava suora hiukan ylipuolivä-
lin hyvää, mutta sitten tuli vastaan riistapolku hiu-
kan ennen toista makausta. Sitähän Elviira ei sitten 
halunnut enää vereemme vaihtaa, joten jokusen 
pyynnön jälkeen (joita ei siis noudatettu) vein tytön 
seuraavalle makaukselle ja siitä autoin loppusuo-
ran alkuun, että pääsemme palkkasorkalle. Siellä 
Elviira sitten yllättikin ottamalla sorkan suuhunsa 
ja jopa kantamalla sitä hiukan! Ensimmäistä kertaa. 
Aiemmin sorkka on lähinnä aiheuttanut metriloikan 
pakoon. Olin siis tyytyväinen kumpaankin aamun 
koiraani. Kun olimme saaneet kaikkien koirakoitten 
treenit tehtyä, ajoimme päärakennukseen syömään. 
Ruoka oli hyvää ja syödessä oli mukava jatkaa met-
sässä alkanutta rupattelua.

Lauantain iltapäivän lajiksi valitsin junnuilleni 
haun, koska se on PK-lajeista minulle se ehdotto-
masti rakkain. Ja kuvittelin sen miellyttävän myös 
koiriani, koska ne pääsevät vapaana juoksemaan ja 
tekemään hommia. Hakua kuitenkin, vaikka Vilhel-
miina onkin jonkin verran pidättyväinen. Koulutta-
ja oli tosi mukava ja oikein huipputasoa, ja hän sai 
tartutettua minuun taas PK-kärpäsen, kun mietittiin 
pumien PK-oikeuksien takaisinsaamiseen vaativia 
BH-suorituksia. Molemmille koirilleni tehtiin helpot 
perus/aloitustreenit, joissa ensin koira sai katsoa, kun 
maalimiehet katoavat metsään namipurkkien kans-
sa. Sen jälkeen koira lähetetään nämä yksi kerrallaan 
etsimään. Kun nämä harjoitukset onnistuivat, tehtiin 
niin sanottu haamuharjoitus, jossa koiralle näyttäy-
tyy valmiiksi maastoon mennyt maalimies, joka las-
keutuu takaisin piiloon ja koira lähetetään etsimään. 
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Huomasin kesällä ilmoituksen Pumipäivistä Vir-
roilla 23.–25.9.2016. Ajattelin heti, että tuonne 

lähdetään Upin kanssa, eikä ole edes pitkä matka 
ajella. Kihlattuni ilmoitti, että siinäpä hyvä joululahja 
häneltä minulle, vaikka jouluun aikaa vielä ja niin asia 
oli päätetty.

Marttisen lomakeskus Virroilla on tuttu paikka 
nuoruudestani. Asuessani Mäntässä kävimme retkel-
lä lomakeskuksen pihassa olevassa perinnekylässä ja 
vähän myöhemmin täysi-ikäisyyden kynnyksellä aje-
limme myös Virroilla Mäntän naapurikuntia kierrel-
lessä. Paikka herättikin hauskoja muistoja saapues-
samme sinne perjantaina. Pumiporukalle oli varattu 
kolme mökkiä, joista kaikista löytyi kaksi makuuhuo-
netta alakerrasta sekä yläkerrasta olohuone, keittiö ja 
saunatilat. Perjantai-ilta kului porukoiden saapuessa 
eri aikaan paikalle. Joillakin matkaa oli huomattavasti 
enemmän kuin meillä. Meillä oli yhteinen huone sis-
koni Miian kanssa, ja Upi saikin tovin odottaa ennen 
kuin pääsi tervehtimään lempitätiään ja Uulaa.

Lauantaina aamupalan jälkeen alkoi pitkä päivä 
ulkoilmassa. Ilma oli syksyinen, mutta säästyimme 
suuremmilta vesisateilta. Ensimmäisenä Upin kans-
sa osallistuttiin MEJÄän. Meillä ei ollut aikaisempaa 
kokemusta lajista. Hanna-Leena Pasanen kertoi ensin 
lajista ja sitten hän näytti meille, miten jälki tehdään. 
Kun kaikille koirille oli vedetty jäljet ja jätetty sorkka 
odottamaan, pääsivät koirat nenähommiin. Upi läh-
ti aluksi vauhdikkaasti ja päättäväisesti seuraamaan 

Uusia oppeja 
Pumipäiviltä

Sitten tehtiin harjoitus ääniavulla, jolloin maalimies 
hihkaisee jotakin ennalta sovittua ja sitten koira 
päästetään etsimään. Lopuksi tehtiin muistikuva-
harjoitus, jossa koira saa katsoa, kun yksi maalimies 
menee piiloon. Tämän jälkeen koira käännetään ja se 
näkee toisen maalimiehen menevän piiloon. Koira 
etsii ensin tämän, jonka jälkeen se lähetetään etsi-
mään ensin näkemänsä. Kaikissa harjoituksissa koira 
syö naminsa löytämänsä maalimiehen kanssa/luona. 
Näissäkin treeneissä olin tyytyväinen koiriini, ja oli 
niin mukavaa puuhata niiden kanssa! 

Iltapäivällä oli toinen ruokailu, jonka jälkeen osa 
porukasta treenasi Nose workkia. Me jätimme sen 
treenin väliin, koska se on meille tuttua ja halusin 
antaa koirilleni mahdollisuuden levätä. Ja kyllä ne 
nukkuivatkin. Ne eivät kaivanneet lenkkiä eivätkä 
oikeastaan edes ruokiaan. Kaipasin myös lauantai-il-
taan yhteistä kokoontumista, jossa olisimme voineet 
vaihtaa kokemuksia päivän treeneistä ja muutenkin. 
Itse kun olen tuore pumiharrastaja, niin on huippua 
saada viettää aikaa oman rodun harrastajien kanssa!

Sunnuntaiaamuun halusin ehdottomasti agi-
lityn, jos mahdollista, koska se on Vilhelmiinan suo-
sikkilaji. Siinä me koirakkona tarvitsemme niin paljon 
lisää opastusta, että minä opin, jotta Vilhelmiinakin 
pystyy kehittymään. Agilitytreeni sai minut heti kau-
histumaan: esteitä ei ollut kuin pari hassua, mutta 
niissä EI ollut numeroita ja ne piti suorittaa vaikka 
kuinka moneen kertaan! Tämä oli juuri se syy, miksi 
olen karttanut lajia! Nopea koira, niin paljon muis-
tettavaa ja jännitys... Ohjaamme oli vaativa mutta 
mukava, ja yhteinen sävel löytyi helposti. Hänelle 
sopi vallan mainiosti, että jos opin vaikka vain neljä 
ensimmäistä estettä liikeratoineen ja saan tehtyä ne 
myös Vilhelmiinan kanssa, olemme oppineet ja on-
nistuneet. Niinpä minä ohjaajan opastamana tutus-
tui rataan, kunnes päähäni jäi edes jotakin. Emme 
me varmaan montaa enempää kuin neljä estettä 
päässeet, mutta meillä oli hauskaa ja opimme ehkä 
enemmän kuin ikinä aiemmin! Kiitos Elina! Treenin 
jälkeen saimme taas ruokaa, ja sitten oli aikaa pakata 
ja siivota huone ennen Pumi Show’ta.

Olin ilmoittanut Pumi Show’hun molemmat pa-
perikoirat: Vilhelmiinan avoimen narttuihin ja Ilmarin 
pentuihin ja lisäksi kävimme kipittämässä parikil-
pailussa. Molemmat käyttäytyivät oikein hienosti ja 
saivat mukavat arvostelut. Erityisen iloiseksi minut 
teki se, että kumpikin pääsi hyvän käytöksensä ja 
käsiteltävyytensä vuoksi Päivän hurmaavin persoona 
-kilpailuun. Show’n jälkeen oli vielä tarjolla ruokaa 
sekä pumiyhdistyksen juhlakakkua. Sen jälkeen oli-
kin kiitosten jälkeen kotimatkan aika. Todella muka-
vaa oli, mainiot paikka ja maastot, ihanan rauhallinen 
paikka, ruoka erinomaista ja seura aivan loistavaa! 
Helposti olisi mennyt vielä pari päivää lisää.

Teksti:.Mari Yli-Jaakkola
Kuvat:.Hanna-Leena ja Mika Pasanen
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Uusia oppeja 
Pumipäiviltä

jälkeä. Maaston muututtua vaikeaksi ja pusikkoiseksi, 
se jäi pohtimaan mitä pitäisi tehdä ja kannustuksella 
se jatkoi sitten matkaa. Loppua lähestyessään jälki 
kaartoi kohti tietä, ja ennen sorkan löytymistä Upi 
alkoi epäileväisesti haukkumaan: kuusikon takana 
tiellä oli ihmisiä odottamassa paluutamme. Huikka-
simme yleisölle ohjeet jutella reippaaseen ääneen, 
jolloin epäilykset hälvenivät ja Upi pääsi vihdoin sor-
kan luo.

Lounaan jälkeen meillä oli vuorossa haku. Tästä-
kään lajista meillä ei ollut kokemusta aiemmin. Heli 
Hietala selitti meille lajin idean. Kaikki koirat olivat 
ensikertalaisia ja niinpä me aloitimme alkeista. Kun 
omistaja haki koiransa autosta, muut menivät met-
sään istumaan herkkukipot valmiina. Koira päästet-
tiin etsimään ja heti, kun se saapui ihmisen luo, ky-
seinen ihminen avasi herkkukipon kannen ja palkitsi 
koiran kehuen samalla. Upi hokasi homman idean 
pian, kunhan oli ensin vetänyt tuttuun tapaan oman 
spurttinsa polulla. Heli näytti meille lajia myös oman 
kokeneen puminsa kanssa ja sitä oli hieno katsoa.

Alkuillasta mökkiemme pihalla Hanna-Leena 
opetti meille vielä Nose workin perusteita. Pumit 
pääsivät nuuskimaan erikokoisia laatikoita vuoro-
tellen. Tässä vaiheessa aloin olla jo raitisilmamyrky-
tyksen partaalla, ja Upikin oli aika rauhallista poikaa. 
Päivällisen jälkeen menimme vielä saunaan ja unen-
tuloa ei sitten tarvinnutkaan juuri odotella.

Sunnuntaina pääsin pitkään kaipaamalleni trim-

mauskurssille. Olen trimmannut Upia viiden vuoden 
ajan itse, mutta silti kaipasin siihen neuvoja. Hanna-
Leenalta sainkin hyvät ohjeet. Selkeytti trimmausta, 
kun siinä on tietty järjestys. Aiemmin olin trimma-
tessa leikannut koiran turkkia vähän joka puolelta 
samaan aikaan.

Upi pääsi osallistumaan myös näyttelyyn Pumi 
Show’n kotikoiraluokassa. Se on meille harvinaista 
herkkua, koska Upi on kastroitu. Olemme olleet muu-
tamia kertoja mätsäreissä. Upin esiintyminen meni 
hyvin ja olin tyytyväinen arvosteluun. Upi sai tuoma-
rilta myös ehdokkuuden Päivän hurmaavin persoona 
-luokkaan. Sain (lue jouduin) esittää myös siskoni 
koiran Uulan, koska Miia oli työntouhussa näyttelys-
sä. Uula bongasi Miian tietysti saman tien sihteerin 
tehtävistä, ja sen jälkeen meidän esiintymisemme oli 
varmasti aika koomista katseltavaa. Toki vielä koomi-
semmaksi se meni, kun parikilpailuun sain hihnan 
päihin sekä Upin että Uulan. 

Pumipäivät oli kaiken kaikkiaan erittäin kiva 
viikonloppu! Oli ihana huomata jälleen, kuinka mah-
tava koira minulla on: supersosiaalinen, avoin ja aina 
valmis lähtemään reissuun mukaan. Marttisen loma-
keskus toimi tapahtumapaikkana hyvin. Oli myös 
erittäin kiva tutustua uusiin pumeihin ja pumi-ihmi-
siin. Viikonloppu oli myös erittäin edullinen, kiitos 
Pumit ry! Uudestaan ensi vuonna!

Teksti:.Henna-Riikka Heikkilä
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Käyttäytymiskokeen (koulutustunnus BH) tarkoi-
tuksena on selvittää koiran sosiaalisuutta ihmisiä 

ja eläimiä kohtaan eli koiran yhteiskuntakelpoisuut-
ta. Kokeessa koiraa tutkitaan normaalielämässä päi-
vittäin esiintyvissä tilanteissa ja se suoritetaan taaja-
ma-alueella, jossa on normaalia vilkkaampi liikenne. 
Kokeeseen saavat osallistua kaikki koirat, myös rekis-
teröimättömät, kunhan ne ovat tunnistusmerkittyjä 
ja niillä on omistajatodistus. Koiran osallistumisikära-
ja on 12 kuukautta.

Käyttäytymiskokeen tottelevaisuusosuus sisäl-
tää seuraamisen sekä taluttimessa että vapaana, liik-
keestä istumisen, liikkeestä maahanmenon ja luok-
setulon sekä paikallaolo-liikkeet. Hyväksyttävään 
suoritukseen vaaditaan vähintään 70 % maksimipis-
temäärästä. Hyväksytty tottelevaisuus on edellytys 
kaupunkiosuuteen osallistumiselle.

Käyttäytymiskokeen toinen osuus suoritetaan 
joko kadulla, torilla, liikekeskuksessa tai muulla ylei-
sellä paikalla, jossa tarkistetaan koiran suhtautumi-
nen normaaliin liikenteeseen. Koiran tulee suhtautua 
valinpitämättömästi ja positiivisesti ohikulkeviin 
ihmisiin, koiriin, autoihin, polkupyöriin, lastenvau-
nuihin, rullaluistelijoihin ja muihin tavallisesti liiken-
teessä kohdattaviin tilanteisiin. Koetta ei arvostella 
pistein, vaan tuomari tarkkailee koiraa eri tilanteissa 
ja niiden perusteella, joko hyväksyy tai hylkää sen 
suorituksen.

KOKEEN KULKU  
KAUPUNKIOSUUDESSA:

1. Suhtautuminen henkilöryhmään
Tuomarin merkistä ohjaaja kulkee koira kytkettynä 
vilkkaasti liikennöidyn kadun jalankulkuun varatulla 
osalla. Tuomari voi määrätä ohjaajan ylittämään ka-
dun liikennevaloilla varustettua tai muuta suojatietä 
pitkin. Tuomari seuraa ohjaajaa ja koiraa sopivalla 
etäisyydellä. Koiran tulee seurata ohjaajaa haluk-
kaasti tämän vasemmalla puolella – lapa ohjaajan 
polven kohdalla – talutin löysänä. Koiran tulee suh-
tautua välinpitämättömästi jalankulkijoihin ja ajo-
neuvoihin. Tämän liikkeen aikana ohjaajan edestä 
poikittain koiranohjaajan kulkusuuntaan nähden 
juoksee henkilö (sovittu henkilö). Koiran tulee suh-
tautua henkilöön neutraalisti ja välinpitämättömäs-
ti. Tämän jälkeen ohjaaja ja koira kulkevat hajallaan 
seisovan, vähintään kuudesta henkilöstä koostuvan 
ryhmän läpi. Yksi ryhmän henkilöistä puhuttelee ja 
kättelee ohjaajaa. Koiran tulee ohjaajan komennolla 
istua tai mennä maahan ohjaajan viereen ja pysyä 
rauhallisena lyhyen keskustelun ajan.

2. Suhtautuminen polkupyöräilijöihin
Ohjaaja kulkee kytketyn koiran kanssa tietä pitkin, 
jolloin takaa tuleva pyöräilijä ohittaa ohjaajan antaen 
samalla äänimerkin pyörän kellolla. Pyöräilijä jatkaa 

BH- eli 
käyttäytymiskoe
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jonkun matkaa eteenpäin, kääntyy ja palaa ohjaajaa 
ja koiraa vastaan, antaen jälleen äänimerkin. Ohitus 
tapahtuu siten, että koira on ohjaajan ja pyöräilijän 
välissä. Koiran tulee suhtautua pyöräilijään välinpitä-
mättömästi.

3. Suhtautuminen autoihin
Ohjaaja kulkee kytketyn koiran kanssa usean pysä-
köidyn auton ohi. Ohjaajan ohittaessa autot, yksi au-
toista käynnistetään. Ohjaajan ollessa toisen auton 
kohdalla, sen ovi lyödään kiinni. Ohjaajan ja koiran 
jatkaessa matkaansa, heidän viereensä pysähtyy 
auto. Auton ikkuna avataan ja ohjaajalta kysytään 
jotain tietoa. Koiran tulee tällöin ohjaajan käskys-
tä istua tai mennä maahan. Koiran tulee suhtautua 
rauhallisesti ja välinpitämättömästi autoihin ja liiken-
teen meluun.

4. Suhtautuminen lenkkeilijöihin tai 
rullaluistelijoihin
Ohjaaja kulkee kytketyn koiran kanssa rauhallista 
tietä pitkin. Vähintään kaksi lenkkeilijää ohittaa oh-
jaajan ja koiran vauhtiaan muuttamatta. Kun lenk-
keilijät ovat poistuneet, kaksi uutta lenkkeilijää tu-
lee ohjaajaa ja koiraa vastaan ja juoksee näiden ohi 
vauhtiaan muuttamatta. Koiran ei tarvitse seurata 
ohjaajaa tiivisti, mutta se ei saa kuitenkaan häiritä 
takaa ohittavia tai vastaantulevia henkilöitä. Ohjaaja 
saa komentaa koiran istumaan tai maahan lenkkei-
lijöiden kohtaamisen ajaksi. Lenkkeilijöiden sijasta 
ohjaajan ja koiran voi kumpaankin suuntaan ohittaa 
kaksi rullaluistelijaa.

5. Suhtautuminen muihin koiriin
Koiran tulee suhtautua välinpitämättömästi takaa 
päin ohittavaan ja vastaantulevaan, ohjaajansa kans-
sa liikkuvaan toiseen koiraan. Ohjaaja saa toistaa 
“seuraa”-käskyn tai komentaa koiran kohtaamisen 
ajaksi istumaan tai maahan.

6. Liikenteen keskelle hetkellisesti yksin 
kytkettynä jätetyn koiran käyttäytyminen
Tuomarin merkistä ohjaaja kulkee kytketyn koiran 
kanssa kohtuullisen vilkkaan kadun jalankulkijoille 
varatulla osalla. Jonkun matkan kuljettuaan ohjaaja 

pysähtyy tuomari merkistä ja kiinnittää koiran talutti-
men aitaan, seinärenkaaseen tai vastaavaan. Ohjaaja 
poistuu näkyvistä johonkin myymälään tai jonkun 
muun rakennuksen sisäänkäyntiin. Koira saa seisoa, 
istua tai maata. Ohjaajan ollessa poissa joku henkilö 
(sovittu henkilö) kulkee kytketyn koiran kanssa koet-
ta suorittava koiran ohi, sivusuunnassa noin viiden 
askeleen etäisyydellä. Yksin jätetyn koiran tulee py-
syä rauhallisena ohjaajan poissaolon ajan. Se ei saa 
reagoida ohittavaan koiraan (joka ei saa olla hauk-
kuvaa tyyppiä) aggressiivisesti (voimakas nykiminen 
ja jatkuva haukkuminen). Tuomarin merkistä ohjaaja 
noutaa koiran.

Käyttäytymiskoe on uudelle koiranohjaajalle 
helppo ja miellyttävä aloitus koetoimintaan. Koirien 
suorituksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen vaan 
kaikki hyväksytysti kokeen suorittaneet koirat saavat 
koulutustunnuksen BH.  Käyttäytymiskoe on palve-
luskoirarotuisille esikoe, joka antaa oikeuden kilpailla 
varsinaisissa palveluskoirakokeissa. Rodut, joilla ei 
ole kilpailuoikeuksia palveluskoiralajeihin, voivat 
anoa kilpailuoikeuksia rotujärjestönsä puoltamana 
Suomen Palveluskoiraliitolta. Oikeudet myönnetään, 
mikäli kahden vuoden aikana viisi koiraa on suoritta-
nut käyttäytymiskokeen hyväksytysti.

Pumit kuuluvat rotuihin, jotka ovat menettäneet 
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Jokunen vuosi sitten joulun alla katselin pipari-
muotteja, pumi tietysti mallina, ja vaikka ne olivat 

ihan kivoja, mikään ei oikein miellyttänyt. Kysyin mie-
heltäni pystysikö hän tekemään kuvan perusteella 
omasta pumistamme sellaisen. Hän totesi, että anna 
malli niin hän yrittää. Kuvaksi valikoitui Facebookis-
sa oleva profiilikuvani, missä on meidän Pirre. Piirsin 
kuvasta mallin voipaperin läpi ja leikkasin ylimääräi-
set reunukset pois. Mallin saatuaan Matti lähti vers-
taaseensa, ja kohta hän tuli sisälle mukanaan Pirre-
piparimuotti!

Piparimuotilla on tullut tehtyä pipareita ja kyllä 
ne vaan paremmilta maistuvat kuin kaupasta ostetut. 

2000-luvun alun uudistuksen aikana palveluskoiraoi-
keutensa. Rodun harrastajien keskuudessa on toive 
ja halu saada pumeille palveluskoiraoikeudet takai-
sin. Tämän vuoksi ihmisiä kannustetaan suoritta-
maan BH-koe puminsa kanssa. Sama koira voi käydä 
suorittamassa BH-kokeen uudelleen, vaikka olisi sen 
joskus aikaisemmin suorittanut hyväksytysti. Oikeuk-
sien säilymisen edellytyksenä on, että yksi rodun yk-
silö saa hyväksytyn palveluskoirakoetuloksen jostain 
varsinaisista palveluskoiralajeista kolmen vuoden 
aikana.

Teksti:.Hanna-Leena Pasanen

Lähteet: Suomen Palveluskoiraliitto ry, 
Käyttäytymiskoe, koulutustunnus BH osoitteessa 
http://www.palveluskoiraliitto.fi/koelajit/
palveluskoiratoiminta/palveluskoirakoelajit/
kayttaytymiskoe-bh.html, Suomen Kennelliiton 
Jalostustietojärjestelmä osoitteessa https://jalostus.
kennelliitto.fi/frmTulostilastot.aspx?R=56&Lang=fi 

2000
Napos.Vidam
Joyrunner’s.Filippa
Odaadas.Paller
Mahorcas.Edna
2004
Napos.Angela
2005 
Karvakorvan.Orvokki
Karvakorvan.Yökyöpeli
Pusztai.Altatódal.Bubajos
Scirpasta.Pici
Karvakorvan.Äimänkäki
2006
Exalted.Bobi
Napos.Filip

2007
Scirpasta.Dudas
2009
Metsäneidon.Asterina
2011
Karvakorvan.Elohiiri
Bennaz’Tt-Trayszih.Bra-Myz
2013
Pustan.Helmen.Katajanmarja
2014
Scirpasta.Iegyöz

TÄHÄN MENNESSÄ BH-KOKEET 
SUORITTANEET PUMIT

Pumi 
inspiraation 
lähteenä
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tumalta, sillä he asuvat aika lähellä meitä. Otin mal-
lista kuvia ja ehdin jo hyväksyäkin sen, vaikka joku 
seikka siinä hieman häiritsi. Kotona tarkastelin kuvaa 
tarkemmin ja huomasin, että kaula on liian paksu. 
Se todellakin näytti trimmaamattomalta pumilta. 
Laitoin korjausehdotuksen, mutta vähään aikaan ei 
kuulunut mitään. Olin jo huolissani, että näinkö saan 
paksukaulaisen Pirre-korun. Mutta huoleni oli turha, 
vihdoin tuli viesti, että koru on valmis. Kyllä siitä tuli 
hieno! Nyt kaulassani kulkee Pirre mukana joka päi-
vä. Ja se on taatusti uniikki!

Seuraava idea olisi huovuttaa mallin mukaan, 
mutta se joutuu tovin odottamaan – pitää ensin ope-
tella huovuttamisen taito. 

Tarkoituksenani on tehdä piparimuotista 3D-
tulostimella muovisia versioita. Täytyy sopivan ajan 
tullen lähteä Helsinkiin; siellä on ainakin kaupunki-
verstaalla tulostin, millä voi tehdä muotteja omasta 
mallista. Saattaa olla, että tutut saavat tulevaisuudes-
sa Pirre-piparimuotteja joululahjaksi! ☺

Täytyy todeta, että yksi kuva voi inspiroida mo-
neen uuteen juttuun. Pirrestä on moneksi!

Onko pumi inspiroinut sinua? Kerro siitä meille 
ja laita juttu kuvien kera osoitteeseen pumit.lehti@
gmail.com.

Teksti.ja.kuvat:.Carita Friberg

Alkuperäisen muotin lisäksi Matti teki muutaman yli-
määräisen ja olen antanut niitä ystäville, yksi matkasi 
jopa Yhdysvaltoihin. 

Olen tehnyt muotilla myös jauhemaksapihvejä 
pumeille. Ruokakupista kurkistava makoisa lihapipari 
on pumien suurta herkkua.

Kuluneen talven pakkasilla kokeilin tehdä 
muotin avulla jääkoristeita. Asetin ripustuslangan 
sopivalle kohdalle veteen niin, että koristeen sai ri-
pustettua. Mallin irrottaminen muotista osoittautui 
haasteellisimmaksi – moni jääkoriste suli, kun yritin 
saada niitä lämpimällä vedellä ehjänä irti. Toinen 
ongelma oli alkutalven leudot säät. Koriste toisensa 
jälkeen ehti sulaa tai ei ehtinyt edes jäätyä kunnol-
la. Mutta pakkasten saavuttua se onnistui, ja kylläpä 
niistä tuli kauniita! Varsinkin pimeässä vastavalossa 
ne kimmelsivät todella kauniisti liikkuessaan ilmavir-
ran mukana.

Viimeisin idea piparimuotin käyttämiseen syn-
tyi, kun töissä eräs asiakkaamme kertoi, että hänen 
kultaseppämiehensä on jäämässä eläkkeelle. Kysyin 
asiakkaalta olisiko mahdollista tehdä kuvasta koru. 
Hän antoi miehensä sähköpostiosoitteen. Lähetin 
kultasepälle sähköpostia ja tiedustelin asiaa. Vihreää 
valoa saatuani lähetin Pirren kuvan hänelle. Jonkin 
ajan kuluttua hän laittoi viestiä, että malli olisi valmis 
ja voisin tulla sitä katsomaan. Lähdin miltei siltä is-
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Vuodenvaihteessa innostuimme 
pienellä pumiporukalla sopi-

maan yhteisiä tokotreenejä Tampe-
reelle Koirakoulu Vuhuun hallille, ja 
sen pohjalta perustimme Facebook-
ryhmän otsikon nimellä. Ryhmän 
tarkoitus on helpottaa yhteisen ajan-
kohdan sopimista: milloin voisimme 
treenata, missä ja mitä, sillä muutkin 
lajit ovat mahdollisia tokon lisäksi. 
(Siellä voi myös esimerkiksi vaihtaa 
ajatuksia siitä, miten opettaa jota-
kin, hihkua onnistumisista, ja saada 
vertaistukea.) Nyt olemme saaneet 
sovittua yhteistreenit 1–2 kertaa 
kuussa.

Talvella vaihtoehdot treenipai-
kaksi ovat lähistön hallit, mutta maan 
sulaessa ja lämpötilan kohotessa 
treenit voidaan sopia pihallekin, 
jolloin hallimaksusta ei tule kuluja. 
Ryhmään mahtuu mukaan: mitään 
ihmeellistä ei tarvitse osata tai suuria 
kisatavoitteita omata, riittää, kun on 
innostunut puuhailemaan puminsa 
kanssa. Tällä hetkellä jokainen ryh-
mäläinen on kertonut mitä haluaa 
harjoitella, esimerkiksi tokoliikkeissä 
liikkurin käskyjä. Jos et tiedä mitä te-
kisit, niin voimme harjoitella vaikka 
leikkimistä/palkkauksen ajoitusta ja 
aloittaa rakentamaan perusasentoa, 
mikä on tokon liikkeistä eniten tois-
tuva. Nyt vain rohkeasti etsimään 
Pirkanmaan aktiivipumit -ryhmä tai 
Jaana Sarajärvi Facebookista, ja liity 
ryhmään, jotta pääset mukaan tree-
naamaan pumien kanssa.

Treeni-iloa Jaana Sarajärvi sekä 
pumit Aatos ja Irma

Teksti.ja.kuva:.Jaana Sarajärvi

Pirkanmaan 
aktiivipumit
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Oikein luitte, asuinpaikkamme sijaitsee Pumina-
nimisellä puolen hehtaarin tontilla Rauman Voi-

luodolla. Tervetuloa seuraamaan elämäämme tämän 
vuoden Puminoissa.

Laumaamme kuuluu minä Kaija, talon isäntä 
Tapsa, lauman pomo Fickó (Karvakorvan Amiraali), 
kaikkien kaveri Fontos (Karvakorvan Eversti) sekä ta-
lovahti Kócos (Lovasbarát Ingo-Bingo).

Uudenvuoden lupauksia minun ei tule tehtyä 
ja onneksi en tehnyt niitä tänäkään vuonna, sillä ri-
kottuahan ne olisivat tulleet jo heti tammikuussa. 
Ajattelin nimittäin, että tämä vuosi mentäisiin vähän 
rauhallisemmalla tahdilla kuin viime vuodet ja kuin-
kas kävikään! Ajatus oli hyvä, mutta tammikuussa oli 
ehkä 2–3 vapaata iltaa. Helmikuussa oli peräti yksi 
vapaa viikonloppu. 

Kuten monella muullakin, työ haittaa vapaa-ai-
kaa, ja talvella vapaa-aika on yhtä kuin pilkkopimeä. 
Vain pieni valoisa hetki ja sekin tulee vietettyä töis-
sä. Eipä sitä arkisin ehdi lenkittää laumaa vapaana 
juuri ollenkaan. Tavoitteenamme onkin ollut, että 
viikonloppuisin ehtisimme vähintään yhtenä päivä-
nä valoisaan aikaan lenkittämään pumitukset siten, 
että saavat juosta itsensä väsyksiin. Näille viikonlo-
pun lenkeillemme vapautui muutama vuosi sitten 
armeijan käytöstä aivan mahtava merenrantapaikka 
Reilasta, noin 10 km kotoamme. Paikka on niin hieno, 
että kyllä kannattaa ajella. Paikan on löytänyt moni 
muukin koiran omistaja sekä useat lenkkeilijät ja va-
lokuvaajat, mutta hyvin on sopu sijaa antanut ja kaik-
ki halukkaat ovat saaneet nauttia Reilan maisemista.

Arkeemme mahtuu monenmoisia koiraharras-
tuksia ja uusia näyttää tulevan tuon tuostakin. Mah-
danko enää edes muistaa kaikkia lajeja mitä olemme 
poikien kanssa kokeilleet. Agilitystä tietysti meillä 
ovat kaikki aloittaneet, sillä olemme Tapsan kanssa 
molemmat agilitykouluttajia.  

Kócos kilpailee agilityssä maksi 2 -luokassa vai 
pitäisikö sanoa kilpailisi, jos ohjaaja vaan ilmoittaisi 
sen kisoihin. Tälle talvelle seuramme ei saanut vuok-
rattua lämmintä treenitilaa ja kylmä halli on syönyt 
vähäistä kilpailuviettiäni aika lailla. Kócos kyllä osaa 
ja tykkää hommasta, mutta minä itse en vaan ole 
päässyt yli siitä ikävästä tosiasiasta, etten voi enää 
kisata enkä treenata agilityä Fontoksen kanssa. 

Fontoksen agilityura loppui yllättäen ristisiteen 
hajoamiseen. Kuntoutus ei vaan edennyt niin kuin 
piti ja kolmijalkainen pumi oli pitkään surullisen 
tuttu näky kodissamme. Myös polvikierukka meni 
rikki, se poistettiin leikkauksessa ja edessä oli taas 
uusi kuntoutus. Kävelyharjoitukset, jalkajumpat, 
vesimattokävelyt ja fyssarikäynnit olivat pitkään 
enempi meidän arkipuuhiamme kuin mitkään muut 
harrastukset. Agilityuran loppumisen lisäksi vuoden 
tauolle jäi Fontoksen vesipelastus-treenit, sekä yk-
sinkertaisesti ajan puutteen vuoksi myös Kócoksen 
agility.

Fontos ei enää agiliidä, mutta onneksi uiminen 
on sallittua ja se taitaakin Fontoksen mielestä olla 
parempaa kuin mikään muu tähänastisista harras-
tuksista. Vesipelastustreenit aloitimme heti kun oli 
mahdollista ja varovasti testailtiin miten jalka kestää. 
Vaikka lihakset olivat ennen leikkausta todella vah-

Puminoita Puminasta!
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vat, niin melkein vuoden toipilasaika oli saanut ne 
olemattomiksi. Kesä meni kuitenkin lopulta niin hy-
vin, että syksyllä saimme taas haaveilla VEPEn sovel-
tuvuuskokeesta. Sove-koepaikkaa emme monesta 
yrityksestä huolimatta saaneet, joten jää nähtäväksi 
joko sen aika olisi tulevana kesänä.

Fickósta, pienestä mustasta pippurista, meidän 
pumi-harrastuksemme sai alkunsa. Nyt jo 12-vuoti-
as pumiherra Fickó viettää ansaittuja eläkepäiviään 
nauttien kotoilusta, metsälenkeistä ja merenran-
nasta monine erilaisine hajuineen. Kilpailin Fickón 
kanssa agilityssä aktiivisesti, mutta jostain syytä jä-
mähdimme 2-luokkaan. Tapsa halusi kokeilla miltä 
kisaaminen tuntuu ja eihän siinä montaa kisaa tarvit-
tu, kun taskussa oli se viimeinenkin nousu-nolla kol-
mosiin. Fickó lopetti agilityuransa 3-luokassa ilman 
sen suurempia meriittejä, mutta sydän täynnä upeita 
kokemuksia ja muistoja. Olemme muutamia kertoja 
käyneet Fickón kanssa koirauimalassa uimakoulussa. 
Asumme niin lähellä merta, että olisi kiva, jos koko 
lauma osaisi uida. Fickón mielestä on vaan paljon 
turvallisempaa hengailla rannalla pelastusliivit pääl-
lä! Toiveissa kuitenkin on, että meillä olisi kesällä jo 
kolme uimataitoista pumitusta.
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Tärkein ja eniten aikaa vievää on meidän Kaveri-
koira-harrastuksemme! En ole vielä osannut päättää 
kenelle siitä on eniten iloa, minulle, pumituksille vai 
asiakkaille. Näyttää vahvasti siltä, että kaikki osapuo-
let ovat keikan jälkeen hyvinkin tyytyväisiä.

Fontos on Rauman seudun ensimmäinen Kave-
rikoira, mistä olen suunnattoman ylpeä. Aloitimme 
kouluttautumisen Porin Kaverikoirien siipien suojas-
sa, sillä Raumalta ei löytynyt asiasta kiinnostuneita 
ihmisiä niin paljon, että Kennelliitto olisi järjestänyt 
koulutusta. Ajattelin, että matkan ja työni takia en 
ehtisi suorittaa harjoituksia kovin nopeaan tahtiin, 
joten yllätys oli suuri, kun Fontos valmistuikin ensim-
mäisenä. Fontoksen valmistuttua otin mukaani myös 
Kócoksen, joka valmistuikin jo vuosi Fontoksen jäl-
keen. Nyt pojat keikkailevat vuorotellen tai riippuen 
siitä millaiseen paikkaan olemme menossa. Molem-
milla pojilla on jo vakiopaikat, missä niiden vierailua 
kovasti odotetaan.

Kaverikoiratoiminta vei meidät mukaansa vähän 
enemmän kuin alun perin piti. Sain itselleni kunnian 
toimia perehdytysvastaavana, joten haastattelen ja 
perehdytän uusia Kaverikoirakoita tänne Raumalle. 
Ja tietysti uusien koirien sopivuuden arvioinnissa on 

aina jompikumpi pojista mukana. Täytyyhän pumi-
tusten mielipide myös huomioida!

Täytyy vielä mainita, että elämäämme sulostut-
taa usein, ja tälläkin hetkellä, pieni pumineiti, Miitta. 
Miitta (Pusztai Altatódal Élelmes) on nyt muutaman 
vuoden asustellut täällä meillä kakkoskodissaan 
säännöllisen epäsäännöllisesti, joten hänetkin tul-
laan useasti mainitsemaan puminoissamme. Pian 
Miitta taas muuttaakin Helsingin kotiinsa Leenin ja 
Eeliksen sekä heidän pumilaumansa luokse. Ikävä 
sitä pientä kiljuvaa neitiä taas tulee, mutta pidetään 
peukkuja, että neiti palaa lintujen kevätmuuttojen 
mukana takaisin Voiluodolle. 

Meillä riitti syitä juhlaan alkuvuotena: Ficko saa-
vutti arvoisan 12 vuoden iän helmikuun alussa, Fon-
tos oli seuraavana vuorossa täyttäen yhdeksän vuot-
ta ja maaliskuussa Kócos täytti jo kahdeksan vuotta.

Me jäämme nyt odottelemaan aikataulua Nose 
work -kurssille, johon ilmoitin Fontoksen, mutta siitä 
sitten lisää seuraavissa puminoissa.

Mukavaa kevään odotusta kaikille ja pitäkää pu-
meistanne hyvää huolta!

Teksti.ja.kuvat:.Kaija Laihonen
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NÄYTTELYTULOKSIA
14.11.2016–17.2.2017

NÄYTTELYTULOKSIA 
KOTIMAASTA
10.12.2016 Helsinki KV Helsinki Winner 2016 • Attila 
Czeglédi, Unkari (24)
Urokset (13)
Karvakorvan Elohiiri VAL ERI VAK 1 SA PU 1 CACIB ROP
Cseresznyésketi-Csalfa Zuzmó VAL ERI VAK 2 SA PU 2 SERT 
VARACA FI MVA
Ylenmäen Obelix VAL ERI VAK 3 SA PU 3
Napos Zsoldos NUO ERI NUK 1 SA PU 4
Rihmarullan Howard Wolowitz JUN ERI JUK 1
Jesper VET ERI VEK1 VET ROP 
Quento’s Haipro NUO ERI NUK 2
Quento’s Valkeaa Unelmaa VAL ERI VAK 4
Beszédes Apró VAL ERI
Inflame’s Heidevolk VAL ERI
Fifikus Mano VET EH VEK 2
Quento’s Hops NUO EH NUK 3
Quento’s Myan-Mar Bomber VAL EH
Nartut (11)
Rihmarullan Amy Farah Fowler JUN ERI JUK 1 SA PN 1 SERT 
VSP
Mariell De Marque Lothus Av Fylgia VAL ERI VAK 1 SA PN 2 
CACIB 
Napos Zendüles VAL ERI VAK 2 SA PN 3 VARACA
Napos Hofeherke VER ERI VEK 1 SA PN 4 VET VSP
Kasevan Antaa Palaa AVO ERI AVK1
Quento’s Fb Solostar AVO ERI AVK 2
Fifikus Ugras VAL ERI VAK 3
Fifikus Arotuuli VAL ERI VAK 4
Quento’s Love NUO EH NUK 1
Napos Almavirág JUN EH JUK 2
Scirpasta Akás NUO EH NUK 2

11.12.2016 Helsinki KV Voittaja 2016 • Andrzej Kaz-
mierski, Puola (18)
Urokset (9)
Karvakorvan Elohiiri VAL ERI VAK 1 SA PU 1 CACIB ROP
Napos Zsoldos NUO ERI NUK 1 SA PU 2 SERT VARACA
Jesper VET ERI VEK 1 SA PU 3 VET ROP 
Ylenmäen Obelix VAL ERI VAK 2 SA PU 4
Cseresznyésketi-Csalfa Zuzmó VAL ERI VAK 3
Beszédes Apró VAL ERI VAK 4
Rihmarullan Howard Wolowitz JUN EH JUK 1
Quento’s Haipro NUO EH NUK 2
Inflame’s Heidevolk VAL EH
Nartut (9)
Rihmarullan Amy Farah Fowler JUN ERI JUK 1 SA PN 1 SERT 
VSP
Mariell De Marque Lothus Av Fylgia VAL ERI VAK 1 SA PN 2 
CACIB 
Napos Zendüles VAL ERI VAK 2 SA PN 3 VARACA
Kasevan Antaa Palaa AVO ERI AVK 1 SA PN 4 VASERT
Fifikus Ugras VAL ERI VAK 3 SA

Fifikus Arotuuli VAL ERI VAK 4
Napos Hofeherke VER EH VEK 1 
Napos Álomszép JUN EH JUK 2
Napos Almavirág JUN EH JUK 3

14.1.2017 Kajaani KV Tamminäyttely • Saija Juutilainen (3)
Nartut (3)
Mariell De Marque Lothus Av Fylgia AVO ERI AVK 1 SA PN 1 
SERT CACIB ROP RYP2
Kasevan Antaa Palaa AVO ERI AVK 1 SA PN 2 SERT VARACA 
FI MVA
Napos Csalogány JUN ERI JUK 1

15.1.2017 Lahti R • Tarja Löfman (6)
Urokset (1)
Rihmarullan Howard Wolowitz JUN ERI JUK 1 SA PU 1 SERT 
ROP
Nartut (5)
Rihmarullan Pikku Myy AVO ERI AVK 1 SA PN 1 SERT VSP   
Noisy Dog’s Fadette NUO ERI NUK 1 SA PN 2 VASERT
Karvakorvan Illantullen NUO ERI NUK 2 SA PN 3
Árkosligeti Kócos Lepcses JUN EH JUK 1
Fifikus Domino NUO H

21.1.2017 Turku KV Top Dog Show 2017 • Tamas Jakkel, 
Unkari (14)
Urokset (6)
Napos Pásztor VAL ERI VAK 1 SA PU 1 CACIB VSP
Napos Zsoldos NUO ERI NUK 1 SA PU 2 SERT VARACA
Abródombi Jeles Jellem VAL ERI VAK 2 SA PU 3 
Napos Levente VET ERI VEK 1 SA PU 4 VET ROP
Napos Udvarlo VAL ERI VAK 3 SA
Quento’s Valkeaa Unelmaa VAL ERI VAK 4
Nartut (8)
Mariell De Marque Lothus Av Fylgia VAL ERI VAK 1 SA PN 1 
CACIB ROP
Scirpasta Oazis AVO ERI AVK 1 SA PN 2 SERT VARACA
Fifikus Ugras VAL ERI VAK 2 SA PN 3
Scirpasta Akás NUO ERI NUK 1 SA PN 4 VASERT
Napos Csalogány JUN ERI JUK 1 SA
Mindamellet Fagy VET ERI VEK 1 SA VET VSP VET
Napos Zsuzsa NUO ERI NUK 2
Jellum’s Kayla AVO ERI AVK 2

PENTUNÄYTTELYTULOKSIA
10.12.2016 Helsinki Puppy Show 2016 • Nina Janger (2)
Nartut (2)
Titoktudó Hanga PEK 1 KP ROP
Napos Csalogány PEK 2 KP

11.12.2016 Helsinki Voittaja Puppy Show 2016 • Helin 
Tenson (6)
Urokset (1)
Quento’s Eder PEK 1 KP VSP
Nartut (5)
Napos Csalogány PEK 1 KP ROP
Ludas Matyi Hajnal PEK 2 KP
Quento’s Kiraly PEK 2 KP

TULOKSIA
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Quento’s Nani PEK 3 KP
Quento’s Bale PEK 4 KP
Kennel Quento’s ROP-KASV

28.1.2017 Lahti • Antti Nieminen (1)
Nartut (1)
Quento`s Bale PEK 1 KP ROP

NÄYTTELYTULOKSIA 
ULKOMAILTA
11.9.2016 Salgótarján, Unkari, P. Szabó Béla (Unkari)
Urokset 
Inflame’s Finntroll AVO ERI
Nartut
Inflame’s Valfreya AVO ERI 1 SERT VSP 

3.9.2016 Luige, Viro, Gabriela Ridarcikova (Belgia) 
Urokset 
Inflame’s Finntroll AVO ERI 1 PU 1 SERT VSP
Nartut
Inflame’s Valfreya AVO ERI 1 PN 1 SERT ROP RYP-3

12.3.2017 De Puerto Lumbreras K, Espanja, Noel Gar-
rigós Mateo
Nartut
Noisy Dog's Fabella NUO ERI NUK 1 SA PN1 SERT ROP

Kokosi:.Miia Setälä

HUOM.! Kävitkö näyttelyissä ulkomailla? Tulokset 
julkaistaan lehdessä, mikäli lähetät ne osoitteeseen 
pumit.webmaster@gmail.com.

AGILITYTULOKSIA 
4.11.2016–12.2.2017 

Tuloksissa nolla-tulokset (< 0,01) ja kolmen parhaan 
joukkoon sijoittuneet.
Lisäksi listat kisanneista koirakoista luokittain.

Dolgos Fülöp "Nappi" & Kristiina Lehvilä, AST
Vantaa.27.11.,.Anne.Savioja
MEDI.A3,.–1,32,.sij..6

Janakkala.11.12.,.Anne.Savioja
MEDI.A3,.–4,20,.sij..9
.
Janakkala.11.12.,.Anne.Savioja
MEDI.H3,.–5,22,.sij..11
.
Janakkala.11.12.,.Anne.Savioja
MEDI.H3,.–3,07,.sij..16

Vantaa.7.1.,.Ritva.Herrala
MEDI.A3,.–0,95,.sij..15

Lohja.22.1.,.Anne.Savioja
MEDI.H3,.–2,81,.sij..6

Sipoo.4.2.,.Harri.Huittinen
MEDI.A3,.–6,83,.sij..9
.
Sipoo.4.2.,.Harri.Huittinen
MEDI.A3,.–3,10,.sij..6

Fifikus Ugras "Inna" & Mirva Komulainen, ATT
Tampere.19.11.,.Johanna.Nyberg
MEDI.A3,.–7,82,.sij..4

Tampere.6.12.,.Salme.Mujunen
MEDI.A3,.–16,75,.sij..9
.
Tampere.6.12.,.Salme.Mujunen
MEDI.A3,.–15,72,.sij..10

Fifikus Zafir "Viiri" & Jyrki Försti, LeVeK
Seinäjoki.7.1.,.Minna.Väyrynen
MEDI.A3,.–4,49,.sij..1.SERT-A

Ylöjärvi.22.1.,.Jari.Helin
MEDI.H3,.5,00,.sij..3

Jellum’s Geena "Pipsa" & Heidi Katajainen, VAU
Sipoo.30.10.,.Anne.Savioja
MEDI.A3,.–4,46,.sij..6
.
Sipoo.30.10.,.Anne.Savioja
MEDI.H3,.–5,07,.sij..9
.
Sipoo.30.10.,.Anne.Savioja
MEDI.H3,.–4,08,.sij..13

Janakkala.6.1.,.Petteri.Kerminen
MEDI.H3,.–4,65,.sij.11

Vantaa.12.2.,.Rauno.Virta
MEDI.A3,.–6,26,.sij..5

Jellum’s Kayla "Mila" & Anja Ahonen, JAU
Sipoo.20.11.,.Anne.Viitanen
MEDI.A1,.–9,40,.sij..1.LUVA

Hyvinkää.19.11.,.Kati.Wala-Bruin
MEDI.A1,.–14,90,.sij.1.LUVA.SERT.=>.MEDI.2

Sipoo.4.12.,.Sami.Topra
MEDI.A2,.12,50,.sij..2

Sipoo.14.1.,.Henri.Luomala
MEDI.A2,.–2,48,.sij..3.LUVA
.
Sipoo.14.1.,.Henri.Luomala
MEDI.H2,.¬–8,02,.sij..3
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Helsinki.7.2.,.Ritva.Herrala
MEDI.A2,.–12,84,.sij..2.LUVA.SERT.=>.MEDI.3

Kápolnási-Csutorás Nudli "Näpsä" & Tiina Mälkki, PAHA
Lieto.13.11.,.Anders.Virtanen
MEDI.A1,.–6,84,.sij..4.LUVA
.
Lieto.13.11.,.Anders.Virtanen
MEDI.H1,.10,00,.sij..3

Lieto.4.12.,.Esa.Muotka
MEDI.A1,.5,00,.sij..3
.
Lieto.4.12.,.Esa.Muotka
MEDI.H1,.–11,50,.sij..2

Lieto.11.12.,.Anne.Viitanen
MEDI.A1,.5,16,.sij..3
.
Lieto.11.12.,.Henri.Luomala
MEDI.A1,.2,15,.sij..1

Lieto.15.1.,.Anne.Savioja
MEDI.A1,.5,00,.sij..1

Lieto.29.1.,.Henri.Luomala
MEDI.A1,.5,00,.sij..2

Lieto.11.2.,.Ritva.Herrala
MEDI.A1,.5,97,.sij..1
.
Lieto.11.2.,.Jari.Suomalainen
MEDI.A1,.–11,84.,.sij..1.LUVA.SERT.=>.MEDI.2

Karvakorvan Ikiliikkuja ”Nappo” & Heli Hietala, LAKKE
Seinäjoki.4.12.,.Heidi.Viitaniemi
MEDI.A1,.–13,31,.sij.1.LUVA

Seinäjoki.11.2,.Jari.Helin
MEDI.A1,.–8,52,.sij..3.LUVA
.
Seinäjoki.11.2.,.Jari.Helin
MEDI.H1,.–15,57,.sij..4.LUVA.SERT.=>.MEDI.2

Mindamellet Hipp-Hopp "Teppo" & Maria Nylander, HI-HA
Lohja.3.12.,.Petteri.Kerminen
MEDI.A3,.–8,51,.sij..5

Mindamellet Fagy ”Ninni” & Anja Ahonen, JAU
Sipoo.30.10.,.Anne.Savioja
MEDI.A3,.–3,42,.sij..7

Napos Jozefiina ”Sefi” & Elina Rönnholm, OCA
Seinäjoki.13.11.,.Esa.Muotka
MEDI.H3,.–4,37,.sij..5

Seinäjoki.12.2.,.Jari.Helin
MEDI.A3,.–4,78,.sij..2

Napos Osszian "Jaska" & Anne-Mari Määttä, KOIKO
Pello.19.11.,.Tomas.Berglund
MEDI.A1,.26,86,.sij..1

Napos Szoknyavadasz ”Merri” & Kaisa Karppinen, OKK
Oulu.3.12.,.Elina.Hannikainen-Himanen
MEDI.A3,.–3,42,.sij..5

Napos Zendülés ”Heili” & Elina Rönnholm, OCA
Seinäjoki.12.2.,.Jari.Helin
MEDI.H3,.–14,04,.sij..5

Noisy Dog’s Faina ” Faina” & Susanne Backman-Mende-
lin, TAMMI
Lieto.29.1.,.Henri.Luomala
MEDI.A1,.7,52,.sij..1

Quento’s Avoimesti Esillä "Kerttu" & Hanna Lennroth-
Hulkkonen IMAKK
Kotka.27.11.,.Marja.Lahikainen
MEDI.A2,.–4,14,.sij..2.LUVA

Scirpasta Ienezö "Elli" & Katja Laine, PAHA
Lieto.3.12.,.Esa.Muotka
MEDI.A3,.–3,87,.sij..1.SERT-A
.
Lieto.3.12.,.Esa.Muotka
MEDI.A3,.7,06,.sij..2

Ylenmäen Obelix "Kirka" & Mirjami Hornela, PUMIT
Oulu.12.2.,.Markku.Kaukinen.
MEDI.H1,.10,00,.sij..2

Kisanneet koirakot: (koiran nimi, kutsumanimi, ohjaaja, 
seuralyhenne)

MEDI 1 (9 kpl):
Crispum’s.Firebird.”Olka”.&.Katja.Laine,.PAHA
Jellum’s.Kayla."Mila".&.Anja.Ahonen,.JAU,.=>.MEDI.2
Kápolnási-Csutorás. Nudli. "Näpsä". &. Tiina. Mälkki,. PAHA,. =>.
MEDI.2
Karvakorvan. Ikiliikkuja. ”Nappo”. &. Heli. Hietala,. LAKKE,. =>..
MEDI 2
Köntöskerti.Cívis.Futórózsa."Kerttu".&.Laura.Norppa,.AGRY
Napos.Osszian."Jaska".&.Anne-Mari.Määttä,.KOIKO
Noisy.Dog’s.Faina.”Faina”.&.Susanne.Backman-Mendelin,.TAMMI
Scirpasta.Jellemes.”Toivo”.&.Kirsi.Wacklin,.K-PKK
Ylenmäen.Obelix."Kirka".&.Mirjami.Hornela,.PUMIT

MAXI 1 (1 kpl):
Pustan.Helmen.Katajanmarja.”Ilona”.&.Anne.Leivo,.HAU

MEDI 2 (6 kpl):
Ego.Dog’s.Amazing.Girl."Ilo".&.Aino-Raakel.Förell,.HAU
Elohopean.Pilvipouta.”Piitu”.&.Tommi.Lintilä,.JANKK
Jellum’s.Kayla."Mila".&.Anja.Ahonen,.JAU,.=>.MEDI.3
Karvakorvan.Enttententten."Zaj".&.Jaana.Sarajärvi,.LeVeK
Napos.Zálog.”Fiú”.&.Jenni.Kiuru,.OCA
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Quento’s. Avoimesti. Esillä. "Kerttu". &. Hanna. Lennroth-Hulkko-
nen.IMAKK

MAXI 2 (1 kpl):
Fifikus.Becker.”Are”.&.Johanna.Tikkanen,.TASSU

MINI 3 (1 kpl):
Karvakorvan.Hedwig.”Bojo”.&.Helena.Mattila,.HAU

MEDI 3 (13 kpl):
Dolgos.Fülöp."Nappi".&.Kristiina.Lehvilä,.AST
Fifikus.Taltos."Touho".&.Marika.Kumpulainen,.ACTIV
Fifikus.Ugras."Inna".&.Mirva.Komulainen,.ATT
Fifikus.Zafir."Viiri".&.Jyrki.Försti,.LeVeK
Jellum’s.Geena."Pipsa".&.Heidi.Katajainen,.VAU
Mindamellet.Fagy.”Ninni”.&.Anja.Ahonen,.JAU
Mindamellet.Hipp-Hopp."Teppo".&.Maria.Nylander,.HI-HA
Napos.Jozefiina.”Sefi”.&.Elina.Rönnholm,.OCA
Napos.Szoknyavadasz.”Merri”.&.Kaisa.Karppinen,.OKK
Napos.Zendülés.”Heili”.&.Elina.Rönnholm,.OCA
Scirpasta.Iegyöz."Aatos".&.Jaana.Sarajärvi,.LeVeK
Scirpasta.Ienezö."Elli".&.Katja.Laine,.PAHA
Szürkebarát.Forint.”Hoki”.&.Elina.Rönnholm,.OCA

MAXI 3 (1 kpl):
Jellum’s.Isaac.”Renne”.&.Johanna.Wallström,.HPSK

LUOKKANOUSIJAT:
Jellum’s.Kayla."Mila".&.Anja.Ahonen,.JAU,.MEDI.1.=>.MEDI.2
Jellum’s.Kayla."Mila".&.Anja.Ahonen,.JAU,.MEDI.2.=>.MEDI.3
Kápolnási-Csutorás.Nudli."Näpsä".&.Tiina.Mälkki,.PAHA,.MEDI.
1.=>.MEDI.2
Karvakorvan.Ikiliikkuja.”Nappo”.&.Heli.Hietala,.LAKKE,.MEDI.1.
=>.MEDI.2

Kokosi:.Jyrki Försti

TOKO-TULOKSIA
Narttu Camms Delightful ”Della” ja Senni Mulari
2.4.2017.. Tampere,.Mari.Väänänen,.AVO.3,.218.p..sij..7/9

Narttu Elohopean Pilvipouta ”Piitu” ja Anne Lintilä
20.11.2016. Janakkala,.Riikka.Pulliainen,.AVO.3,.210.p..sij..6/7
18.12.2016. Janakkala,.Juha.Kurtti,.AVO.2,.226.p..sij..5/7
18.3.2017. Janakkala,.Vesa.Kallio,.AVO.1,.274.p..sij..5/10.TK2

Narttu Pustan Helmen Katajanmarja ”Ilona” ja Anne Leivo
20.11.2016. Janakkala,.Riikka.Pulliainen,.EVL3,.217.p..sij..3/3
28.1.2017. Janakkala,.Susanna.Berghäll,.EVL0,.176.p..sij..–/6

RALLY-TOKO-TULOKSIA
Narttu Elohopean Pilvipouta ”Piitu” ja Anne Lintilä
12.3.2017. Janakkala,.Anna.Klingenberg,.MES.0
12.3.2017. Janakkala,.Tiia.Hämäläinen,.MES.0

Uros Fifikus Szömörce ”Rocky ” ja Marika Witick
6.12.2016. Kannus,.Tytti.Lintenhofer,.VOI.0
29.1.2017. Seinäjoki,.Heli.Kelhälä,.VOI.HYV,.75.p..sij..3/12
19.2.2017. Kannus,.Heli.Kelhälä,.VOI.HYV,.80.p..sij..3/12

Uros Karvakorvan Elohiiri ”Elo” ja Terhi Wallin
13.11.2016. Hyvinkää,.Hannele.Pirttimaa,.ALO.HYV,.100.p..sij...
1/20
20.11.2016.Kirkkonummi,.Anna.Klingernberg,.ALO.HYV,.90.p..sij..
15/27.RTK1

Narttu Mariell De Marque Lothus Av Fylgia ”Lila” ja Eila 
Metsävainio
25.2.2017. Tornio,.Heli.Kelhälä,.ALO.0

Narttu Napos Almavirág ”Kukka” ja Virpi Tuomaala
3.12.2016. Kemi,.Hannele.Pirttimaa,.ALO.HYV.81p..19/24

Uros Noisy Dog’s Dante ”Musti” ja Carita Friberg
4.12.2016. Porvoo,.Anna.Pekkala,.AVO.0

Narttu Rihmarullan Pikku Myy ”Myy” ja Mira Pajari
5.11.2016. Lahti,.Taru.Leskinen,.ALO.0

Uros Ylenmäen Obelix ”Kirka” ja Mirjami Hornela
25.3.2017. Oulu,.Anna.Pekkala,.ALO.HYV.95p..7/18

PAIMENNUS
Narttu Inflame’s Valfreya 
10.9.2016. Hortobágy,. Unkari,. Kata. Menyus,. paimennustaipu-
mustesti
TKV,.paimennustaipumustesti.hyväksytty

kuva: Hanna-Leena Pasanen
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FI MVA JV-15 

KASEVAN ANTAA 
PALAA ”NASTA”
narttu, FI49302/14, synt. 8.9.2014

i. Fifikus Magnas
e. Scirpasta Ki Slány                             

kasv. ja om. Mirjami Hornela, Ii

SERTIT:
20.6.2015  Rovaniemi, Antoan 

Hlebarov
12.7.2015 Oulu, Oleg Yanchev
28.8.2016  Rovaniemi, Marian 

Draganescu
14.1.2017 Kajaani, Saija Juutilainen

C.I.B FI MVA SE MVA EE MVA

TERÄSVILLAN AINOA 
OIKEA ”AINO”
narttu, FI20474/13, synt. 21.3.2013

i.  FI MVA EE MVA EE  VMVA LV VMVA EEVV-16 
EEV-16 Fifikus Mano
e. C.I.B POHJ MVA Karvakorvan Friidu

kasv. ja om. Hanna-Leena ja Mika Pasanen, 
Rovaniemi

CACIBIT:
21.8.2016  Tallinna, Viro, Elzbieta Chwalibog
3.7.2016  Gällivaara, Ruotsi, Karl-Erik Johansson
19.6.2016  Rovaniemi, Maret Kärdi
2.4.2016  Lahti, Saija Juutilainen
12.7.2015  Oulu, Oleg Yanchev
11.7.2015  Oulu, Maija Mäkinen
28.6.2015  Gällivaara, Ruotsi, F. R. Lochs-Romans
21.6.2015  Rovaniemi, Anton Hlebarov
23.5.2015 Helsinki, Leila Kärkäs
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C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA JV-12

YLENMÄEN OBELIX  
”KIRKA”
uros, FI19916/12, synt. 9.2.2012

i. FIN MVA BALTJV-02 JV-02 EUV-03 V-04 PMV-05 
Szürkebarat Suhanc
e. Ylenmäen Minimi

kasv. Niina Pietiläinen, Ristimäki
om. Mirjami Hornela, Ii

CACIBIT:
19.10.2013 Seinäjoki, Kim Vigsö Nielsen
14.3.2014 Tallinna, Viro, Nikolina Davidovska
18.5.2014 Oulu, Britt Siegstad
11.1.2015 Kajaani, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
11.4.2015 Vaasa, Gunnar Nymann
23.5.2015 Helsinki, Leila Kärkäs
19.6.2016 Tromssa, Norja, Jan Ebels

HU FI LV LT MVA LV JMVA SKV-13 TKV

TITOKTUDÓ  
ÁJTATOS MANÓ 
"RICCA"
narttu, FI44204/13, synt. 1.10.2011

i. Cseri-Subás Csibi
e. Magasúti Csikasz

kasv. Hajnal Velekei, Unkari
om. Eeva Mattila, Komossa

SERTIT:
24.10.2015  Panevežys, Liettua, Galina 

Zhuk
3.12.2016  Liepaja, Latvia, Luiz Fernando 

Ribas Silva
18.2.2017 Kauhava, Maija Mäkinen
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FI MVA

INFLAME’S  
CRUACHAN 
"PIMU"
narttu, FI41690/14, synt. 8.7.2014 

i. Eber-Formas Emil
e. SKV-13 LV JMVA Titoktudó Ájtatos Manó

kasv. Eeva Mattila, Komossa
om. Minna Saari

SERTIT:
16.5.2015 Rauma, Calin Margineanu
24.10.2015  Seinäjoki, Wieremiejczyk-

Wierzcowska Malgorzata
22.10.2016 Seinäjoki, Aire-Piret Pärn

C.I.B POHJ MVA FI MVA FI TVA SE MVA SE 
TVA DK MVA NO MVA EE MVA HU MVA HeW-
10 V-10 HeW-13 PMV-13 V-13 PMV-14 V-14 
HeW-14 V-15 PMV-15 PMV-16 DKV-16 SEV-16 
HeW-16 V-16 

KARVAKORVAN  
ELOHIIRI "ELO"
uros, FI20061/08, synt. 23.2.2008
i. FI MVA Karvakorvan Vesihiisi
e. FI MVA EUV-6 V-06 V-07 Kaffogo Lulu

kasv. Helena Mattila, Lepsämä
om. Terhi Wallin, Turku
 
Tanskan muotovalio
5.11.2016  Cathy Delmar
Voittajatittelit:
5.11.2016 Tanskan Voittaja-16, Cathy Delmar
6.11.2016  Pohjoismaiden Voittaja-16, Jesper 

Ravn
4.12.2016 Ruotsin Voittaja-16, Attila Czegledi
10.12.2016 Helsinki Winner-16, Attila Czegledi
11.12.2016 Voittaja-16, Andrzej Kazmierski
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Tervetuloa paimentamaan  
pumien kanssa Lohjalle!
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SCIRPASTA IENEZÖ 
"ELLI" 
narttu, FI41784/09, synt. 19.6.2009

i. FIN MVA EE MVA LV MVA Pustzai 
Altadòtal Bubajos
e. FI MVA JV-06 Scirpasta Ellen

kasv. Sari Siekkeli, Korpilahti
om. Tuula Mäkinen, Luvia

SERTIT:
28.3.2015 Maalahti, Janne Karstunen
5.9.2015 Harjavalta, Petteri Kerminen
3.12.2016 Lieto, Esa Muotka

Pumit ry järjestää paimennusviikonlopun 
Sammatissa 3.–4.6.2017.

Koulutuksen hinta on 60 €/päivä (saman ohjaajan 
toinen koira 40 €/päivä). Hinta sisältää teorialuennon, 
kaksi kierrosta lampailla, lounaan ja kahvit/teet koko 
päivän.

Kouluttajana toimii kokenut paimennuksen 
harrastaja Sanna Laine-Evans. Hän on kilpaillut 

paimennuksessa muun muassa rotumme kotimaassa 
Unkarissa, ja hän kasvattaa mudeja kennelnimellä 
Takkutukan. Hänen mudiuroksensa Takkutukan 
Mustaa Kultaa "Taito" on Suomen ensimmäisiä 
paimennusvalioita kaikissa roduissa perinteisen 
paimennustyylin kokeissa.

Sitovat ilmoittautumiset 5.5.2017 mennessä Elina 
Rönnholmille, elina.ronnholm@gmail.com
Peruutuspaikkoja kannattaa kysyä!
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Pumit ry:n hallitus on päättänyt 
lähettää sekä medi- että 
maksijoukkueen agilityn joukkue 
SM-kisoihin 17.6.2017. Hallitus on 
nimennyt joukkueiden kokoajiksi Jyrki 
Förstin ja Marika Kumpulaisen. 

Valintasäännöt agilityn joukkueiden 
SM-kisoihin löydät tämän ilmoituksen 
lopusta sekä Pumit ry:n sivulta, http://
www.pumit.fi/, kohdasta Yhdistys > 
Säännöt. Käy tutustumassa!

Joukkueisiin pyrkivien pumien 
tulokset sekä omistajan ja ohjaajan 
yhteystiedot tulee lähettää 
valintasääntöjen mukaisesti Jyrki 
Förstille 22.5.2017 mennessä joko 
sähköpostitse jyrki.forsti@pshp.fi tai 
postitse osoitteeseen Jyrki Försti, 
Opiskelijankatu 43, 33720 TAMPERE. 

KISATIEDOT:
Perjantai 16.6.2017
Iltakisa 3-luokille A: agilityrata, 
Iltakisa 3-luokille B: hyppyrata 

Tuomareina toimivat Elina 
Hannikainen-Himanen, Pertti Siimes, 
Allan Mattsson, Anne Savioja, Sami 
Topra ja Jari Suomalainen.

Lauantai 17.6.2017
Joukkueiden Suomen mestaruudet
Mini
Medi
Maxi

Sunnuntai 18.6.2017
Yksilökisan Suomen mestaruudet
Mini
Medi
Maxi

Arvostelevina tuomareina SM-kisoissa 
toimivat Rauno Virta, Petteri Kerminen 
ja Sandra Deidda (Italia).

Lisätietoja agilityn SM-kisoista 
löydät Suomen Agilityliiton sivuilta: 
http://www.agilityliitto.fi

Tiedustelut 
Jyrki Försti 050 556 8651, jyrki.forsti@
pshp.fi 
Marika Kumpulainen 046 9227440, 
marika.kumpulainen@luwia.fi

1. Pumit ry maksaa 
kisoihin sekä medi- että 
maksijoukkueen osallistu-
mismaksun.

2. Joukkueet muodoste-
taan 3-luokassa kisaavista 

koirakoista, joiden omistaja ja
ohjaaja on Suomessa asuva Pumit ry:n jäsen. 
Mikäli pumilla on useampi omistaja,
on heidän kaikkien oltava Pumit ry:n jäseniä.

3. Pumit ry:n jäsenmaksu on oltava makset-
tuna kilpailuvuoden huhtikuun loppuun
mennessä.

4. Joukkueen koko on enintään neljä (4) 
koiraa ja yksi (1) varakoira.

5. Joukkueeseen valitaan koirakot, jotka ovat 
saavuttaneet eniten 0-tuloksia
virallisista kilpailuista edellisen vuoden 
toukokuun alusta kuluvan vuoden

huhtikuun loppuun mennessä. Vähintään 
yhden 0-tuloksen tulee olla saavutettu
kilpailuvuoden puolella.

6. Tasatilanteessa joukkueeseen valitaan 
koirakko, jolla on enemmän 0-tuloksia
kilpailuvuoden puolella. Jos edelleen tasan, 
valitaan koirakko, jolla on enemmän
0-tuloksia agilityradalta.

7. Pumin tulokset sekä omistajan/ohjaajan 
yhteystiedot lähetetään jäsenjulkaisussa
ja/tai yhdistyksen kotisivulla ilmoitettuun 
osoitteeseen annettuun määräaikaan
mennessä. Tulosten oikeellisuus on todis-
tettava kopiolla kilpailukirjasta tai muulla 
luotettavalla tavalla esim. suorilla linkeillä 
Kennelliiton Koiranet -jalostustietojärjestel-
mässä oleviin kilpailutuloksiin tai tiedostolla 
/ tulosteella omista agilitytuloksista Suomen 
Agilityliiton järjestelmästä. 

8. Pumit ry:n hallitus nimeää joukkueiden 
kokoajan.
9. Pumit ry:n hallitus hyväksyy ja vahvistaa 
joukkueet. Valituille ilmoitetaan pääsy
Pumit ry:n SM-joukkueeseen kutsuna.

10. Joukkueeseen valittujen tulee toimittaa 
välittömästi kirjallinen lupa seuraltaan
osallistumisestaan Pumit ry:n SM-joukkuee-
seen ja vahvistaa sitovasti
osallistumisensa.

11. Joukkueiden kokoaja huolehtii ilmoit-
tautumisen. 
Mikäli koirakko ei voi osallistua joukku-
eeseen, syynä esim. ohjaajan tai koiran 
loukkaantuminen, niin tästä on toimitettava 
kopio lääkärintodistuksesta joukkueiden 
kokoajalle kolmen (3) arkipäivän kuluessa 
SM-kisan ajankohdan jälkeen.

12. Sääntömuutosoikeus on Pumit ry:n 
hallituksella.

Pumit ry:n valintasäännöt agilityn joukkue SM-kisoihin

PUMIT RY:N AGILITYN EDUSTUSJOUKKUEET

LAPPEENRANNAN AGILITY 
URHEILIJAT RY JÄRJESTÄÄ 
AGILITYN JOUKKUE JA YKSILÖ 
SM-KILPAILUT 17.–18.6.2017 
LAPPEENRANNASSA. 
PAIKKANA ON KISAPUISTON 
URHEILUKESKUS, ALUSTANA 
HIEKKATEKONURMI.
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Pumit ry:n hallitus on päättänyt 
lähettää maksimissaan neljä (4) 
joukkuetta Agirotu-joukkuekisaan 
9.7.2017. Joukkueet voivat olla 
Aloittelevat (ALO)- ja/tai Kilpailevat 
(KILP)-joukkueita. Hallitus on 
nimennyt joukkueiden kokoajiksi 
Marika Kumpulaisen ja Jyrki Förstin.

Pumit ry:n joukkueissa etusijalla ovat 
Aloittelevat (ALO)-joukkueet.

Valintasäännöt Agirotu-tapahtuman 
joukkueviesteihin löydät tämän 
ilmoituksen lopusta sekä Pumit 
ry:n sivulta, http://www.pumit.fi/, 
kohdasta Yhdistys > Säännöt. Käy 
tutustumassa!

Joukkueisiin pyrkivien pumien 
tulokset sekä omistajan ja ohjaajan 
yhteystiedot tulee lähettää 
valintasääntöjen mukaisesti Jyrki 
Förstille 22.5.2017 mennessä joko 

sähköpostitse jyrki.forsti@pshp.fi tai 
postitse osoitteeseen Jyrki Försti, 
Opiskelijankatu 43, 33720 TAMPERE.  

Alustavat kisatiedot:
Perjantai 7.7.2017
Kisa A (hyppy), luokat 1–3
Kisa B (agility), luokat 1–3

Lauantai 8.7.2016
Kisa C (agility), luokat 1–3
Kisa D (agility), luokat 1–3
Finnish Open SM-finaali

Sunnuntai 9.7.2017
Open Class
Finnish Open Junior, Nuoret & Senior
Agirotu-joukkue kisat

Kisatiedot tarkentuvat kevään 
kuluessa. 
Seuraa Agirotu 2017 -tapahtuman 
sivuja: http://www.agirotu2017.fi

Virallisina tuomareina näissä kisoissa 
toimivat muun muassa Sari Mikkilä, 
Jenni Lehtinen (Norja), Ritva Herrala, 
Johanna Nyberg, Arto Laitinen, Allan 
Mattsson.

Lisäksi sunnuntaina toimii 
epävirallisina tuomareina 
myöhemmin ilmoitettavia henkilöitä. 

Lisätietoja Agirotu-tapahtumasta 
löydät Agirotu 2017 -tapahtuman 
nettisivuilta: http://www.
agirotu2017.fi tai
ASB-lehden sivuilta sekä http://
www.agilitysportsbulletin.com/

Tiedustelut 
Jyrki Försti 050 556 8651, jyrki.forsti@
pshp.fi 
Marika Kumpulainen 046 922 7440, 
marika.kumpulainen@luwia.fi

PUMIT RY:N AGILITYN EDUSTUSJOUKKUEET

1. Pumit ry maksaa kisoihin 
maksimissaan 4 joukkueen 
osallistumismaksun. Jouk-
kueet voivat olla Aloittele-
vat (ALO)- ja/tai Kilpailevat 
(KILP)-joukkueita.

2. Joukkueet muodostetaan koirakoista, 
joiden omistaja ja ohjaaja on Suomessa 
asuva Pumit ry:n jäsen. Mikäli pumilla on 
useampi omistaja, on heidän kaikkien oltava 
Pumit ry:n jäseniä.

3. Pumit ry:n jäsenmaksu on oltava mak-
settuna kilpailuvuoden huhtikuun loppuun 
mennessä.

4. Joukkueessa on oltava 4 koirakkoa, lisäksi 
valitaan mahdolliset varakoirakot. Enintään 
kaksi (2) varakoiraa / joukkue. Joukkueiden 
kokoamisessa noudatetaan agirotu-tapahtu-
man virallisia sääntöjä.

5. Pumin tiedot sekä omistajan/ohjaajan 
yhteystiedot lähetetään toukokuun aikana
jäsenjulkaisussa ja/tai yhdistyksen kotisi-
vulla ilmoitettuun osoitteeseen, annettuun 
määräaikaan mennessä.

6. Pumit ry:n hallitus nimeää joukkueiden 
kokoajan.

7. Joukkueeseen valitaan koirakot, jotka ovat 
täyttävät Pumit ry:n valintasäännöt Agirotu-
tapahtuman joukkueviesteihin ja agirotu-
tapahtuman viralliset säännöt. 
Joukkueiden kokoaja kokoaa kaikki, 
maksimissaan neljä (4) joukkuetta. Mikäli 
koirakoita ilmoittautuu enemmän mukaan 
kuin neljään (4) joukkueeseen mahtuu, 
niin valinnat suoritetaan arpomalla. Pumit 
ry:n joukkueissa etusijalla ovat Aloittelevat 
(ALO)- joukkueet.

8. Pumit ry:n hallitus hyväksyy ja vahvistaa 
joukkueet. Valituille ilmoitetaan pääsy Pumit 
ry:n agirotu-joukkueeseen kutsuna.

9. Joukkueiden kokoaja huolehtii ilmoit-
tautumisen. Pumit ry maksaa joukkueiden 
osallistumismaksut joukkueiden kokoajalle. 

10. Mikäli joukkue ei pääse osallistumaan 
joukkueviestiin, joukkueen jäsenet ovat 
velvollisia toimittamaan joukkueen kokoajal-
le tarvittavat dokumentit esteellisyydestä 
(lääkärintodistus, juoksutodistus, yms.) 
seuraavan kolmen (3) arkipäivän kuluessa 
agirotu-tapahtumasta.

11. Sääntömuutosoikeus on Pumit ry:n 
hallituksella.

MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT 
RY JÄRJESTÄÄ 
AGIROTUTAPAHTUMAN 
7.–9.7.2017 MIKKELISSÄ. 
PAIKKANA ON MIKKELIN 
RAVIRATA. ALUSTANA 
NURMIKENTTÄ.

Pumit ry:n valintasäännöt Agirotu-tapahtuman joukkueviesteihin
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www.touhonvalinta.fi

PUMIPÄIVÄT 30.9.–1.10.
Pumipäivät järjestetään viimevuotiseen 

tapaan syksyllä, 30.9. –1.10.2017

Tapaamme jälleen Virroilla, Marttisen 
nuorisokeskuksessa!

Lajivaihtoehdot ovat vasta suunnitteilla. Myös 
sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
mitä lajeja syksyllä treenataan. Laita toive 
sähköpostilla elina.ronnholm@gmail.com.

PUMIEN AGILITY
MESTARUUSKILPAILUT
Pumien agilitymestaruuskilpailut pidetään 
Kokkolassa 15.7.2017 B-kisan yhteydessä.
Kaikki mukaan osallistumaan!

Äänestä paras kansi 
-kilpailu on ratkennut!
PUMIT-lehden Paras kansi -äänestykseen tuli 
yhdeksän ääntä. Voiton vei huikealla kahdella 
äänellä PUMIT-lehden 2/2007 kansi. Muut ää-
net hajautuivat eri kansille ääni per kansi. Ääniä 
saivat voittajakannen lisäksi seuraavat kannet: 
2/2006, 3/2007, 3/2008, 4/ 2011, 2/2014, 4/ 2015 
ja 2–3/2016. Onnettarena äänestyksessä toi-
mi Justiina, joka nosti kiposta voittolipukkeen. 
Virallisina valvojina toimivat Sanni, Musti, Pirre 
ja Piki. Palkinnon voitti Kristiina Lehvilä. Onnea 
voittajalle ja kiitoksia kaikille osallistuneille.

Teksti.ja.kuva:.Carita Friberg
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PUMIN KASVATTAJIA
BESZÉDES
Minna Hanttu
Taikurintie 2 F 1
01390  VANTAA
+358 400 937 370
minnahanttu@hotmail.com

EBER-FORMAS
Arja Lankinen
Pajuniitty 5
02940  ESPOO
+358 40 725 1898
eberformas@gmail.com

FIFIKUS
Marianne & Jyrki Försti
Opiskelijankatu 43
33720  TAMPERE
+358 40 574 4737, +358 50 556 8651
kennel.fifikus@saunalahti.fi
http://www.saunalahti.fi/forstjyr/

GIABELLA’S 
Erja Tiihonen
Kadetinkatu 6
15700  LAHTI
+358 40 549 4443
erja.tiihonen@lahti.fi
erja.tiihonen@gmail.com

INFLAME’S ***
Eeva Mattila
Keskisvägen 935
66820  KOMOSSA
+358 400 646 969
venasszony@gmail.com
http://www.pumi-serradeaires.com/

JELLUM’S
Kirsi Kuiri
Vähälänkatu 5
15300  LAHTI
+358 40 735 3774
kirsi.kuiri@gmail.com

KARVAKORVAN **
Helena Mattila
Mikonmäki 16
01830  LEPSÄMÄ
+358 400 879 701
karvakorvan@gmail.com
https://sites.google.com/site/
kennelkarvakorvanweb/home

KASEVAN
Mirjami Hornela
Poikkisaarentie 53 A
91100 II
+358 44 5955 933
mirbe@live.fi
http://www.kasevan.blogspot.fi 

METSÄNNEIDON 
Seija Salonen
Neidonkalliontie 21
02400  KIRKKONUMMI
+358 40 579 7851
kennel.metsanneidon@gmail.com
http://www.metsanneidon.fi

NAPOS****
Eila Metsävainio
Tervolantie 1641 B
95365  MAULA
+358 400 395 907
eila.metsavainio@gmail.com
http://www.naposkennel.com

NOISY DOG’S 
Carita Friberg
Stenmanintie 22
04660  NUMMINEN
+358 400 537 683
kennel.noisydogs@gmail.com
http://www.noisydogs.kotisivukone.com

PUSTAN HELMEN
Marja-Leena Puranen
+358 400 454 969
pustanhelmen@gmail.com
http://personal.inet.fi/koti/
pustanhelmen/

SCIRPASTA 
Sari Siekkeli
Hiekkatie 4
41800  KORPILAHTI
+358 400 443 493
scirpasta@gmail.com
http://scirpasta.com

TERÄSVILLAN **
Hanna-Leena ja Mika Pasanen
Paljakkatie 5
96500 ROVANIEMI
+358 44 282 8268
hlpasanen@ gmail.com
http://pumpelot.blogspot.fi/

*  =  pentue.keväällä
** =  pentue.suunnitteilla.kesäksi
*** =  sijoitetaan.pentu
**** =  sijoitetaan.aikuinen.pumi


