
 

Joulukuu WeimariWiesti 
Loppuvuosi weimaririntamalla  

2022 

 

 

Sini Vedenoja 

Weimarikerholaiset 
monessa mukana 
Pikkujoulujahti ja Helsingin 

messukeskuksen vuoden suurin 

näyttelytapahtuma toi yhteen 

harrastajat 

Harmaiden kanssa harrastaa voi 
monenmoista.  Rodunharrastajana 
parhautta on huomata, että toimiva 
koira voi olla myös kaunis koira ja 
kaunis koira voi olla myös toimiva 
koira. 
 
 
 
Sini Vedenoja 

Kerhon hallitus 
muuntautuu 
Kerhon jäsensihteerin ja 
rahastonhoitajan jättäessä 
pestinsä jäsen Hanna Juutinen 
astuu esiin 
 
Hanna Juutinen ottaa rohkeasti 
vastuullisen tehtävänsä vastaan  
ja astuu virallisesti remmiin vuoden 
2023 alusta. 
 
 
 
Salla Mattila 

Rodun uusi PEVISA astuu 
voimaan vuoden alusta 

Weimarinseisojille on lisätty  

PEVISA - ehtoihin vaatimuksen 

rodunomaisesta koetuloksesta.  

Tämä ohjelma on voimassa ajalle 
1.1.2023 – 31.12.2026. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sini Vedenoja 

Weimarimestis, Pihtipudas 

Weimarinseisojien epävirallinen mestaruuskilpailu 12.11.2022 

KAER F -tulokseen ylsi 6 koiraa (5lk & 1pk): 

1. QASIDA'S AG KISS & Iina Manninen: Avo2/71p 
2. METSÄTIEN ÖMAZING FIONA & Marjaana Kinnunen: Nuo2/70p 
3. GAMEPOINT SWEET LIES & Riina Koljonen: Avo2/62p 

 

QASIDA'S AG GUNS N' ROSES: Avo3/61p 
METSÄTIEN WENDETTA: Avo3/52p 
ARAMIS VOM NAUNHOFER FORST: Avo3/51p 
 
Muut osallistujat ilman tulosta: 

ORLA VON WALHALLA 
METSÄTIEN WOJAK  
QASIDA'S AG MOTÖRHEAD  
METSÄTIEN ÅLEN YLLÄTYS  
METSÄTIEN ÅPIUM  
METSÄTIEN ÄKSÖNGIRL 
 

Kiitokset mukana olleille.  
Olipas se kaikkinensa onnistunut tapahtuma hienoine tuloksineen.  

Lämmin kiitos järjestäneelle taholle 😊 

 

 

 

Weimarimestis’22  
Pihtiputtaalla 

PikkujouluJahti  
Voittaja/ 

WinnerShow’s 2022 
 

  
Sukellus Suomen vuoden suurimman 

koiranäyttelyn tunnelmiin 

Voittaja Qasida’s AG Kiss & Iina Manninen. 
Upea kärkikolmikko kertoilee tunnelmistaan 
 

seuraavilla sivuilla juttua 

Manskivellä, Hollolassa käytiin pikkujoulujahti 

ja lauantaina kerhon syyskokous 

 

Seuraavilla sivuilla tunnelmia 

 
 

Juttu lopussa 

 2022  



 

Joulukuu  Weimariwiesti 2022 

Sini Vedenoja  

WeikkuMestis 2022  
12 koirakkoa starttasi Elämäjärvellä peltokeesssa 

 

Niin se vain koitti marraskuu ja 

weikkumestiksen loppuvalmistelut. 
Allekirjoittanuthan toimi viimevuotiseen 
tapaan palkinto-organisaattorina, joten 
hommaa riitti, vaikken itse koiran kanssa 
mahtunutkaan mukaan. 
 
Upeasti saimme mukaan myös niin 
sanotun ulkopuolisen sponsorin, kun 
Meeri Pantin Fysio Nodus lähti mukaan. 
Fysio Nodus palkitsi kokeen parhaan 
kerholaisen 150euron Back On Track 
lahjakortilla. Muutoin palkinnot tuli 
kerholta ja hallituksen jäsenien 
varastoista, hankkimina ja tekeminä. 
 
Lauantai valkeni aurinkoisena mutta 
erittäin tuulisena. Tuomareiksi oli 
lupautuneet Pauli Ålander ja Tomi Kippo. 
 

Itse olin seuraamassa osaomistuskoirani 
”Aarren” ryhmää, Ålanderin ”Palin” 
tuomaroimana ja olipahan mukava 
päivä. Aamupäivän ensimmäinen 
koirakko rykäs kaikilta luulot pois 
(Marjaana ja Sunny) mutta pikkuhiljaa 
myös muille alkoi löytymään lintuja 
eteen. Liekkö vain tuuli tehnyt linnut 
hyvin mielenkiitoisiksi käytökseltään, 
kun halusivat vain juoksennella ja sitten 
lennellä eikä pysyä seisonnoilla. 
Loppujen lopuksi kaikki saivat tässä 
ryhmässä kuitenkin mahdollisuuden 
esittää kykynsä linnuilla.  
 
Aarrelle hieno 3.s tulos, joka oisi 
pikkasen paremmalla tuurilla olla jopa 
2.n mutta kaikkinensa hyvä suoritus alle 
2-vuotiaalta pörröltä, joka siis 
ensimmäistä kertaa starttasi avoimessa 
luokassa. 

 
-Sini- 

 

Koko kisan voittoon ylsi Iinan ”Nova” Tomi Kipon 

ryhmästä. Meidän ryhmäläisistä kärkikolmikkoon kiilasi 
Marjaan Kinnusen ”Sunny” pokaten hopeisen palkinnon. 
Kolmanneksi ylsi viime vuoden voittaja Riina Koljonen ”Sirin” 
kanssa. Kokonaisuudessaan hyviä tuloksia ja paljon 
tulevaisuuteen mielenkiintoista seurattavaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Weimarimestis - Mikä se on? 
 
Weimarinseisojien epävirallinen 
Suomen mestaruuskoe eli 
Weimarimestis järjestetään kerran 
vuodessa KAER -kokeena vuoden 
harmaimpana aikaan yleensä 
marraskuussa. Tapahtuma sai alkunsa 
Miia ja Sami Salon aloitteesta ja 
ensimmäinen KAER -kokeena 
järjestetty kilpailu järjestettiin 
vuonna 2013 Vesilahdella 
Pirkanmaalla. Se on kaikille rodun 
harrastajille avoin KAER-koe. 
Tarkoituksena on, että koe kiertäisi 
eri puolilla Suomea kooten 
weimariväkeä yhteen.  
 
Weimarinseisojen mestaruuskilpailu 
kilpaillaan virallisena KAER-kokeena. 
Osallistujamäärä on rajoitettu 
käytettävissä olevien maastojen ja 
tuomareiden mukaan. Ryhmät ja 
tuomarit arvotaan koepaikalla. Koirat 
arvostellaan kussakin koeryhmässä 
KAER-koesääntöjen ja arvostelevan 
tuomarin näkemyksen mukaisesti. 
Kilpailun voittaja on koira, joka 
saavuttaa korkeimman pistemäärän 
kokeessa. Jos kahdella tai 
useammalla koiralla on tasapisteet 
voittaa se koira, joka kilpailee 
korkeimmassa kilpailuluokassa. 
Mikäli koirat kilpailevat samassa 
luokassa, nuorempi koira voittaa. 
Kilpailu on avoin kaikille rodun 
harrastajille. 

 



 

Joulukuu  Weimariwiesti 2022 

Iina Manninen  

WeimariMestis VOITTAJA 2022: Qasida’s AG Kiss 
”Nova” ja Iina toistamiseen voittoon 
 

Olemme kerran aikaisemmin startanneet 
Novan kanssa weimarimestiksessä, 
vuonna 2020. Tuolloin kisasimme nuorten 
luokassa ja nyt tänä vuonna avoimessa 
luokassa.  
 
Kyseiseen kokeeseen emme valmistuneet 
sen kummemmin, mutta tällä kaudella 
olemme muutamaan otteeseen käyneet 
Novan ja mahtavan weimariporukan 
kanssa fasaanitreeneissä sekä vietetty 
sitten enemmän aikaa metsästyksen 
parissa.  
Syksyn aikana meidät Novan kanssa on 
voinut löytää kanalinnunpyynnistä 
pohjosista, vesilintu- tai kyyhkypassista, 
rusakkojahdista tai ihan vain 
nokipannukahveilta metsästä. 
Ulkomaillekin eksyttiin! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QASIDA'S AG KISS 

LKWS, narttu 
Syntymäaika: 3.6.2019 
Isä: BENIAMINO Z BRDSKÝCH BORU 
Emä: QASIDA'S AG LUCKY STAR 
Kasvattaja: RANTAMAA SATU 

Terveys: B/B, 0/0, LTV 0 SP 0 VA 0 

Koetulokset:   
14.11.2020(Lammi) NUO2/70p 
23.10.2021(Laukaa) AVO3/52p 
12.11.2022(Pihtipudas) AVO2/71p 
Avo Vesityö 2022: 5/5  
 
Näyttelyt: 
Suomi: 2xEri&Sert 
Viro: 1xEri&sert 
Liettua: 2xEri&Sert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapahtumarikkaan ja 
onnistuneen syksyn kruunasi 
ehdottomasti weimarimestis!  

Tuo vuoden harmain päivä oli jälleen 
kerran kaikin puolin onnistunut. Upeat 
järjestelyt, hyvät maastot ja huikea 
porukka. Päivä alkoi meidän osalta 
tietenkin jäätävällä jännityksellä. Pellolla se 
kuitenkin lieventyi, kun sai jutella 
harrastajaporukan kanssa ja koirankin 
kanssa yhteistyö pelasi. 

Pieni jännitys kuitenkin takaraivolla 
kolkutti, koska sitä kuuluisaa riistatyötä 
meille ei helpolla suotu. Viimeisessä erässä 
kuitenkin viimein onnistuttiin! Kritiikissä 
sitten tuomarit arvioivat meidän 
onnistumiset ja törttöilyt. Meidän onneksi 
päivän toiminta riitti weimarimestaruuden 

voittoon asti. Jälleen kerran siis 😊  

Ja kyllä, päivästä jäi kaikin puolin hieno 
fiilis! Varmasti osallistutaan kyseisiin 
karkeloihin myös tulevina vuosina! 
Toivotaan mukaan myös uusia harrastajia ja 
vanhoja konkareita. Tästä eteenpäin me 
jatketaan Novan kanssa meidän rakasta 
harrastusta, toivottavasti mahdollisimman 
monen vuoden ajan. 

-Iina- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Joulukuu  Weimariwiesti 2022 

Marjaana Kinnunen 

WeimariMestis 2.sija: Metsätien Ömazing Fiona 
”Sunny” ja eka koe 
  
 
 

 Tämän vuoden weikkumestikseen meillä oli alusta 
alkaen tavoitteena osallistua poikani alle 
vuosikkaalla Sunnylla ( Metsätien Ömazing Fiona). 
Tavoite helpottui huomattavasti, kun Sunny 
saavutti vesikokeesta täydet pisteet heti 9kk 
täytettyään. Syksyn se treenaili äitinsä ja 
perheemme Slovakianseisojan mukana. 

Sunnysta näki heti alusta alkaen, että se on todella 
lupaava metsästyskoiran alku. Se liikkui pellolla 
kivasti vaikkei sillä varmasti ollut hajuakaan miksi. 
Se löysi lintuja heti alusta asti ja seisontakin löytyi 
helposti. 

Poikani oli tehnyt muuten hienoa työtä Sunnyn 
peruskoulutuksen kanssa, mutta tottelevaisuus 
notkahti melko pahasti linnun siivittäessä.  
Vielä viikko ennen koetta oli melko epävarmaa 
muistaako Sunny pysähtyä käskystä. Vaihtoehtoina 
oli joko vaihtaa osallistuva koira kohta 10-
vuotiaaseen Sunnyn mummoon tai ottaa viikon 
intensiivinen tottelevaisuus remontti. Päätin 
yrittää jälkimmäistä. Aloitimme pysähtymistreenit 
nollasta eli keittiössämme. Perjantai iltana ennen 
koetta kävin ensimmäisen kerran kokeilemassa 
linnuilla ja sehän toimi! Ei kun aamulla kokeisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen ehkä vähän jäävi kertomaan sen 
enempää kokeen järjestelyistä, mutta 
mielestäni kokeessa oli koko päivän kiva ja 
kaikkia kannustava tunnelma. Tuomarit olivat 
tasapuoliset ja kaikilla koirilla oli 
mahdollisuus linnuille. Itselläni näissä 
tilanteissa, joissa osallistujissa on kasvatteja 
mukana taitaa olla vaikeinta. Elän niin kovasti 
mukana, että välillä taidan suorittaa 

muidenkin riistatyöt 😉 

Sunnyn päivä kokeessa alkoi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Se teki heti 
ensimmäisen eränsä alussa upean riistatyön. 
Jo tässä vaiheessa oli selvää, että Sunny 
aloittaisi koeuransa palkinnolla, koska se 
kilpaili nuortenluokassa. Kolmannessa erässä 
Sunnylle tuomittiin tyhjä seisonta, juoksevan 
kukon vetäessä pidemmän korren. 
Kylmälinnunnoudon Sunny teki moitteetta. 
Laskeskelin että pisteemme riittänevät 
nuorten luokan kakkospalkintoon. 
Aikamoinen yllätys oli kuitenkin myös koko 
mestisten kakkossija tulos NUO2 70pist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aikaisemmin olen osallistunut mestiksiin 
Sunnyn mummolla ja muutamalla 
sijoituskoiralla. Jatkossakin pyrimme 
osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. 
Kiva tapahtuma, jossa näkee myös muiden 
osaamista. 

Sunnyn tavoitteet ovat ensi vuoden 
junkkarissa ja Ladies Trialissa. Tavoitteena 
on myös mennä äidin (joka on nyt 
metsäykköstä vaille käyttövalio) jalan 
jäljissä. 

Kiitos, että saimme järjestää mestikset 
täällä Pihtiputaalla! 

 

-Marjaana- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Edellisvuoden voittaja joutui tyytymään pronssiin
 

Olitteko aiemmin osallistuneet? 

Olen osallistunut kerran aiemmin Sirin 

kanssa weimariseisojakerhon 

järjestämään kokeeseen. Viime vuoden 

kokeesta jäi yllättävän pystin lisäksi 

mieleen hyvä, rento ja lupsakka 

tunnelma. 

Miten valmistauduttiin kokeeseen? 

Oliko odotuksia / toteutuiko ne? 

Syksyn tavoitteena oli lähinnä 

metsästää ja saada koiralle paljon 

tilanteita ja rutiinia sekä 

vesilinnustuksessa että metsässä. Siri 

myös siirtyi tänä vuonna avoimeen 

luokkaan ja ensimmäiseksi oli saatava 

hyväksytty vesityötulos, mikäli 

mielimme koerintamalle. Täydet 

pisteet napsahti toisella yrittämällä, 

ensimmäinen yritys jäi kolmeen 

pisteeseen. Siri on osoittanut läpi 

syksyn sorsastuksessa hyvää 

vesityöskentelyä, ja paistiakin on saatu 

runsaasti omaan ja jahtikavereiden 

pöytään. Rantojenporkkaus on ollut 

parasta ja mieluisaa puuhaa. 

Tänä syksynä kävimme muutaman 

kerran kokeenomaisissa 

fasaanijahdeissa, jotta näin miten 

peltohaku ja yhteistyö siellä sujuu, 

ennen kuin uskaltauduin ilmoittautua 

kokeisiin. Lokakuussa alkoi palikat olla 

koirakolla sen verran kohdillaan, jotta 

tulosta voisi yrittää. Pihtiputaan 

kokeen ilmoittautuminen osui juuri 

sopivaan saumaan yritykselle. Olin 

asettanut parin seuraavan vuoden 

tavoitteeksi saada hyväksytty koetulos 

avoimesta luokasta jollain aikavälillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten peltopäivä sujui ja mitkä 

tunnelmat jäi viikonlopusta? 

Siri haki kaikkiaan neljässä erässä 

saaden yhteensä noin tunnin 

hakuaikaa Tomi Kipon tuomaroimana. 

Ensimmäisessä erässä piti hieman 

kehoittaa hakuun, koska hiirenpesät 

kiinnostivat kovin. Muut erät olikin 

kelpo hakua, mutta lintuja ei löytynyt 

ja päiväkin alkoi hämärtyä. Tuomari 

halusi saada koirille riistatyöt ja niin 

lähdettiin neljänteen erään 

tietolinnuille. Aivan erän lopussa 

viimein onnisti, lintu löytyi ja 

vaiheittaisella etenemisellä saatiin 

riistatyö. Harmikseni tilanteeseen ei 

voitu pudottaa ja tämä tiesi meille ei 

niin mieluisaa kylmänlinnunnoutoa, 

joka on ollut kokeenomaisena meille 

haasteellinen.  

Noudosta yksi piste, lisäksi rasitteena 

yksi tulokseton seisonta. Näin ollen 

päivän saldona AVO2 62 pistettä, 

mutta olin enemmän kuin tyytyväinen 

tulokseen, olihan tämä ensimmäinen 

avoimen luokan koe myös itselle. 

Meidän ryhmässä oli koko päivän rento 

ja tsemppaava meininki. Koemaastot ja 

-järjestelyt olivat erittäin hyvät, kiitos 

siitä järjestäjille.  

 

Suosittelen tapahtumaa muillekin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuinka suunnitelmat tästä 

eteenpäin? 

Olen tällä hetkellä saavuttanut Sirin 

kanssa koerintamalle asetetut 

tavoitteet. Tälle kaudelle en enää 

ilmoittautunut muihin kokeisiin. Toki 

nälkä kasvaa syödessä, ja mahdollisesti 

jossain vaiheessa haluaisin tavoitella 

tuloksen korotusta, kun kaikki osa 

alueet saadaan varmaksi (viitaten 

kylmänlinnun noutoon). Siristä on 

tullut kelpo metsästyskaveri ja se on 

terve käyttökoira, jonka kanssa on ilo 

kulkea metsällä. Jotta metsästys olisi 

rentoa meille itselle, emme ole 

vaatineet koiralta täydellisyyttä vaan 

iloinneet pienistä onnistumisista. 

-Riina- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuu 

 
Weimariwiesti 

 

 

2022 

Riina Koljonen 

WeimariMestis 3.sija: Gamepoint Sweet Lies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulukuu  Weimariwiesti 2022 

Sari Koistinen  

Weimariseisojakerhon syyskokous ja pikkujoulujahti   
Hollolassa 26.-27.11.2022 

 
Weimariseisojakerhon sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 26.11. 
Samalla vietettiin kerhon pikkujoulua 
jouluruuan ja kaksipäiväisen fasaanijahdin 
merkeissä. Viikonlopun tapahtumapaikkana oli 
Hollolan Manskivi. Väkeä olisi mukaan 
mahtunut enemmänkin, molempina päivinä 
jahdissa oli mukana viisi koirakkoa. 
Menossa mukana olivat pitkäkarvainen 
weimarinseisoja Taika ja Salla, Lyhytkarvaiset 
weimarit Piika ja Satu, Usva ja Annariina, Stella 
ja Satu sekä Lemmy ja Sari & Janne.  
 
Lauantai aamuna päivä startattiin pellolla 
pikkupakkasessa. Maastot olivat hienot, 
vaihtelevasti erilaista peltoa ja metsäalueita. 
Kaikille koirille saatiin päivän aikana mukavasti 
lintukontakteja ja onnistuneita riistatöitä, 
mahtuipa mukaan joku paukkunouto ja yksi 
kopiksi jäänyt lintu. 
 
Eikä jahtipäivä olisi mitään ilman kunnon 
eväitä, taukoa vietettiin upeissa puitteissa 
nuotiolla makkaraa paistaen ja pannukahvia 
keitellen. Ensimmäisen jahtipäivän saldona 3 
lintua reppuun asti ja joukko väsyneitä, mutta 
hymyileviä koiranohjaajia. Päivää kerrattiin 
vielä jahdin päätteeksi nakkikeiton ja 
torttukahvien äärellä. 
  
Jahtipäivän päätteeksi pidettiin viikonlopun 
virallinen osuus kokouksen merkeissä. 
Kokous olikin nopeasti ohi ja päästiin 
valmistelemaan kerhon pikkujouluja. 
Päivän päätteeksi maistuikin sauna ja 
porukalla laitettu perinteinen jouluateria. 
Iltaan mahtui kyllä paljon mukavaa 
keskustelua ja iloista naurua päivän monille 
hauskoille sattumuksille.  

 
Sunnuntaiaamuna suunta olikin kohti toista 
jahtipäivää. Samat 5 koirakkoa oli mukana 
myös tässä päivässä. Koirat työskentelivät 
hienosti, välillä useampikin koira pääsi 
työskentelemään yhtä aikaa laajoilla alueilla. 
Linnut olivat kovasti juoksutuulella, mutta 
niin sieltä saatiin hienoja riistatöitä tällekin 
päivälle. Kolme koirakkoa jatkoi sitkeästi 
koko päivän loppuun asti ja viimein 
loppumetreillä 1 fasaani saatiin 
pudotettuakin. 
 
Viikonloppu oli kokonaisuudessaan oikein 
onnistunut! Koirat toimivat, yhteishenki oli 
ihan loistava, jahdissa kaikki tsemppasivat 
toisiaan ja iloittiin yhdessä muidenkin 
onnistumisesta, sehän se onkin näiden 
yhteistapahtumien parasta antia. 
Kiitos kaikille oikein antoisaan ja mukavaan 
viikonloppuun osallistuneille! 
 

- Sari - 
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Sini Vedenoja 

Kuvakavalkaadia Messarista   
HeWinner-, PM Voittaja- & Voittaja-22 

 
Allekirjoittanut alkaa olla ehkä jo hieman 
väsynyt kuluneen vuoden matkusteluista ja 
vastuista mutta löysi siltikin itsensä Pasilasta, 
messukeskuksen syövereistä kolmena 
joulukuisena päivänä. 
 
Olimme luottoystäväni Meerin kanssa 
liikenteessä volkkarilla, elikkä tyyliin torstaina 
vedettiin työpäivä ja iltaa myöden kohti isoa 
kirkkoa. Hotellilla olimme hieman ennen 
puolta yötä. Mukana tällä kertaa karvakorvista 
oli juniori ikäinen uros ”Kumu” Waldgeist 
Nyyrikk vom Wenzelhorst sekä veteraani 
narttumme ”Ruska” Ora Rotundo Bellona, 
molemmat pitkäkarvaisia weimareita. 
 
Meillä Meerin kanssa alkaa olla jo niin rutiinia 
nämä shöwRuljanssit, että napoitimme joka 
päivä hyvissä ajoin kehän reunalla ja 
seurailimme tuomareiden toimintaa ennen 
omaa vuoroamme.  
 
Ja hienostihan se viikonloppu sitten menikin, 
vaikka kuukautta aiemmin ”Ruska” sairastui 
idiopaattiseen vestipulaari syndroomaan ja oli 
viimeiseen asti epävarmaa, kuntoutuuko se 
tarpeeksi moiseen kolmen päivän koitokseen. 
”Ruskan” kunnon mukaan mentiin ja Titteleitä 
tulikin joka päivälle ja molemmille tasaisesti. 
Perjantaina korkeahäntäisenä tunnettu 
”Kumu” oli ROP ja lauantain sekä sunnuntain 
tittelit veti puolestaan ”Ruska”.  
”Kumu”:  HeW-22 & HeJW-22 
”Ruska”:  PMV-22,  PMVV-22,  V-22 &  VV-22 
Olihan se viikonloppu, Piehinki hiljenee mutta 
vain hetkeksi... 
 
PS..se kävi vielä vajaan parin päästä tuosta 
Kumun kanssa Liettuan Vilnassa repimässä 3.n 

päivän ROP.it ->  LT GR JMVA & C.I.B-J 😉   
 

-Sini- 
 

 
Ohessa myös kuvia muutamista lyhkäreistä 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Joulukuu  Weimariwiesti 2022 

Maiju Ruohio  

Voittaja Näyttelyt 2022   
Helsinki 2.-4.12.2022 

Tulipahan taas lähdettyä, voi todeta näin 
reissun jälkeen. Me eli minä, Harry ja äitini 
Liisa sekä tyttäreni Anna suuntasimme meidän 
perinteiselle joulun reissulle kohti Helsinkiä ja 
Helsingin Messukeskusta jo torstai iltapäivällä 
2.12. päämääränämme tietysti vuoden 
kohokohta eli Helsingin Voittaja 2022 
näyttelyt. Ilman kommelluksia emme 
tietenkään päässeet matkaan, kun huomasin 
ennen juna-asemaa puhelimen jääneen kotiin. 
Noh, eipähän tuo nyt varmaan hirveästi 
menoa haittaa, jos sitä puhelinta ei nyt 
mukana olekaan, näin ajattelin. Ajattelin 
väärin. Torstai iltana kirjauduttiin hotelliin 
(Sokos Hotel Tripla) ihan Pasilan ytimeen ja 
kun saatiin tavarat purettua, käytiin syömässä 
hotellin viereisessä ravintolassa, johon myös 
koiran sai ottaa mukaan. Ruoan jälkeen oli 
syytä käydä lepäämään, jotta aamulla jaksaa 
ajoissa lähteä koiran kanssa pelipaikoille. 
 
Aamulla sit herätys, koira ulos lenkille, 
aamupalaa ja kävellen messukeskukseen kohti 
Helsinki WinnerShowta. Sisälle päästyämme 
rupesin ihmettelemään väljyyttä, kun parhaina 
vuosina on saanut aamustakin jo jonottaa 
koiran kanssa sisälle, saati tunkea koiran 
kanssa väkisin kehänlaitoja pitkin ihmismassan 
läpi oman kehän laitaan. Nyt kulkureitti oli 
melkoisen jopa suoraan sanottuna todella 
väljä ja hyvillä mielin lähdettiin tallustamaan 
Harryn kanssa kohti meidän kehäämme eli 
kehä numero 3, joka löytyikin yllättävän 
helposti ja kehän laidallakin oli vielä mukavasti 
tilaa, vaikka meitä ennen kehässä oli mm. 
englanninsettereitä. 
 
Kehät tuntuivat olevan aikataulussa hyvin ja 
tuomarina meillä oli todella iloisen oloinen 
mies: Jean-Francois Vanaken, Belgia. Kehässä 
meitä oli yhteensä 8 weimaria, joista 2 urosta 
ja 6 narttua. Harryn kanssa pyörähdettiin 
pokkaamassa Helsinki Winner 2022 tittelin 
sekä ollen vastakkaisen sukupuolen paras 
(VSP) ja saatiin se viimeinen SERTi, jota 
lähdettiin hakemaan vieläpä kivalla 
arvostelulla. ”Nice type, masculine head. 
Elegant topline, excellent front and chest, well 
angulated good balance. Easy going, 
free carriage. / Hyvä tyyppi, maskuliininen 
pää. Elegantti ylälinja, erinomainen etuosa ja 
rintakehä, hyvin kulmautunut hyvin 
tasapainoinen. Helpot ja vapaat liikkeet.” 
Rotunsa parhaaksi valittiin Tiia ja Jessica Yli-
Sassin A Prima Vista De La Gioconda Kennel. 
 
Mukava uudistus oli tuo, että monesta 
kehästä arvosteluja ei saatu paperisena vaan 
ne tuli suoraan tuonne koiranettiin näkyviin 
sähköisessä muodossa ja on sieltä luettavissa 
myös muille. Ensimmäisen päivän päätteeksi 
shoppailujen kautta takaisin hotellille, 
syömään, lepäämään ja valmistautumaan 
seuraavan päivän koitokseen. 

Toinen aamu alkoi hieman rauhallisemmin 
kuin edellinen, koska meidän kehä oli vasta 
klo 11 jälkeen. Aamupalaa taas naamariin, 
koiran aamun pikku lenkki ja kävellen 
näyttelypaikalle. Sisään päästiin yhtä 
sutjakkaasti kuin edellisenäkin päivänä ja 
lähdin raivaamaan tietäni yläkertaan kehän 
ollessa 2. kerroksen viimeisimmässä 
takanurkassa. Lauantaina tuomarinamme 
toimi suomalainen tuomari Esa Ruotsalainen 
ja kehät olivat aavistuksen myöhässä. En 
kylläkään yhtään ihmettele, kun koiramäärä 
oli kokonaisuudessaan niin suuri. 
Samat koirat pyörähtivät kehässä mitä 
perjantainakin eli 8 koiraa, joista voittajaksi 
valittiin sama koira kuin perjantaina ja meille 
sileä ERI ihan kivalla arvostelulla: 
”Mittasuhteiltaan erinomainen. Riittävän 
urosmainen pää. Hyvä ylälinja, erinomainen 
eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvät 
takakulmaukset. Vahvat käpälät. Etuosa voisi 
olla kulmautunut voimakkaammin. Turhan 
korkealla kannettu häntä. Liikkuu pitkällä 
askeleella.” 
 
Tämän jälkeen suuntasimme takaisin 
hotellille ja käytiin myös tekemässä 
muutamia jouluostoksia Triplan 
ostoshelvetistä. Vielä olisi viimeinen näyttely 
tiristettävä vaikka 2 päivän rupeama jo 
alkoikin painaa sekä reissaajia, että koiraakin, 
joka kyllä osasi ottaa kaiken irti hotellissa 
nukkumisesta. 
Kolmas aamu ja oli taas aikainen herätys, 
aamupalalle sekä tavaroiden pakkaamista. 
Kassit veimme hotellin respaan odottamaan 
iltapäivän junaa ja suunnattiin väsyneenä 
kohti messukeskusta. Onneksi kehän laidalla 
oli muutkin ihan yhtä väsyneen näköisenä ja 
odoteltiin tovi vuoroamme. Sunnuntain 
tuomarina toimi Bo Skalin 
Ruotsista ja kehät taisivat olla ihan inauksen 
vain myöhässä. En tiedä mistä johtui, mutta 
oma olo oli todella rentoutunut ja koirakin 
selkeästi vain iloitsi olla kehässä miun kanssa 
ja heilutteli rauhallisesti häntäänsä. 
Tästä syystä saatiinkin jopa arvosteluun 
maininta myös Harryn arvostelussa: 
”Masculine head, good eyes, correct ears, 
very good neck. Correct proportions. Good 
angulations, good forechest. Moves very 
well. Little weak in elbows. Lovely attitude in 
ring. Lovely temperament. little long in loin / 
Maskuliininen pää, hyvät silmät, oikeanlaiset 
korvat, hyvä niska. Oikeat mittasuhteet. 
Hyvät kulmaukset, hyvä eturinta. Liikkuu tosi 
hyvin. Hieman heikot kyynärät. Hyvä asenne 
kehässä. Ihana temperamentti, hieman pitkä 
lanne.” 
Harry oli omaksi yllätyksekseni rotunsa paras, 
saaden Voittaja 2022 tittelin! Tästähän 
syntyikin sitten pienoinen paniikki, kun oltiin 
varattu junat iltapäivälle puolen kuuden 
junaan ja mietittiin että vaihdetaanko 
myöhempään vai yritetäänkö ehtiä. Noh, 
kyllähän siinä hieman pelko persiissä isoon 
kehään mentiin, että ehdittäiskö vaiko eikö 
ehdittäis junaan. 

 
 
 
 

Päästiin vielä 7 parhaan joukkoon isosta 
ryhmästä, mutta ihan 4 parhaan joukkoon 
ei vielä päästy. Hirveällä vauhdilla kehästä 
ulos, takki niskaan ja hissillä 2 kerrokseen, 
jotta ei myöhästytä junasta. 2 kerroksessa 
tuli stoppi ovilla, kun henkilökunta sanoikin 
että koirat eivät tästä ovesta saa ulos 
kulkea, ei auttanut muu kuin lähteä 
juoksujalkaa alaovelle ja sieltä sitten 
juosten juna-asemalle, hotellille hakemaan 
tavarat ja takaisin odottamaan junaa. MUT 
EHDITTIIN! Jouduttiin ehkä pari minuuttia 
odottamaan jopa junaa, mut ehdittiin eikä 
junanvaihtoa tarvinnut tehdä. 
 
Kuvia ei juurikaan ole, kun se puhelin oli 
jäänyt kotiin, mut jotain kuvia sentäs saatiin 
nipsastua meidän reissusta. Ja toiveena 
kaikille weimaristeille, että rohkeasti vain 
niiden omien koirien kanssa sinne 
näyttelyyn ja jos ei itse uskalla sinne kehään 
mennä niin aina voi laittaa viestiä tai 
nykästä hihasta näyttelypaikalla (ainakin 
miuta) ni mie kyllä juoksen koiran, jos 
toisenkin kanssa. 
 

-Maiju- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

Joulukuu                 Weimariwiesti 2022 

Sini Vedenoja & Salla Mattila 

Muutoksia kerhonhallitukseen sekä rodun PEVISAan 2023  
 

Weimarinseisojakerhon 
hallituksen muutos vuoden 
2023 alusta  
 

Kerhon jäsensihteerin ja 
rahastonhoitajan jättäessä pestinsä 
kesken kauden, jäsen Hanna 
Juutinen astui esiin ja ottaa 
rohkeasti vastuullisen tehtävänsä 
vastaan.  
 
Hanna valittiin syyskokouksessa 
hallitukseen selkeällä kannatuksella 
ja astuu virallisesti remmiin vuoden 
2023 alusta. Mutta kuten tarkimmat 
ovat jo huomanneet olemme 
liittäneet jäsenrekisterin 
yhteystietoihin Hannan.  
Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin 
hallituksessa, jos tulee jotain 
kysyttävää jäsenasioista tai muuta 
vastaavaa. 
 
 

Hanna Juutinen: 
kerro vähän itsestäsi       

 
Meillä tosiaan itsellämme pyörii yksi 
pitkäkarvainen weimari uros tällä hetkellä 
menossa mukana ja kovasti 
katselmuksessa on samanlainen narttu. 
Meillä isäntä metsästää ja itse koulutan 
sen minkä osaan ...molempia! Mukana 
metsällä pyörii vielä poikamme, jolle uusi 
koira on luvattu vaikkakin äiti sekä isä sitä 
eniten taitaa käyttää, kun pikkumiehellä 
on ikää vasta 9 vuotta. 
 
Mutta rodussa pysyminen on sen vuoksi 
taattua, kun poikaakin tuo metsästys 
kiinnostaa kovasti. 
Töissä tämän yleisen Hanna nimen 
johdosta kaikki kutsuu minua Juutiskaksi, 
joten se saattaa helpottaa myös 
hallituksen keskusteluissa. 
 
Mukavan rennon oloista porukkaa 
kuulostaa olevan hallituksessa ja Itse 
odotan innolla porukkaan tutustumista 
sekä koko metsästys/ näyttelykenttään 
tutustumista uudesta näkökulmasta. 
 
Jospa sitten uuden koiruuden kanssa 
itsekin pääsisimme osallistumaan kaikkiin 
ihaniin tapahtumiin joita 
olette järjestäneet. Tämä meidän pk uros 
on jo 9-vuotias palliton poika, niin sen 
kanssa ei oikein minnekään muualle enää 
osallistuta kuin omiin metsä hommiin 
edes lapissa.  
 
 

 
 
 

 

PEVISA 1.1.2023 
 

Kennelliitto on hyväksynyt kokouksessaan 
weimarinseisojien 1.1.2023 voimaan 
astuvan PEVISA:n. 
 

”Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 
11.8.2022 (8/2022):  
Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy 
lyhyt- ja pitkäkarvaiselle weimarinseisojalle 
seuraavan PEVISA -ohjelman ajalle 
1.1.2023-31.12.2026. 

*Astutushetkellä tulee koirilla olla virallinen 
lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-
arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. 

*Koiralle rekisteröidään korkeintaan 21 
pentua, viimeinen pentue rekisteröidään 
kuitenkin kokonaan. 

*Astutushetkellä tulee koirilla olla 
vähintään KAER (kanakoirien erikoiskoe) 3-
tulos. Vastaava ulkomainen koetulos 
hyväksytään rotujärjestön lausunnon 
perusteella. 

*Suomeen rekisteröidyille typistetyille 
tuontiuroksilta ei vaadita koetulosta.” 

 


