
 

Kesäkuu  
WeimariWiesti 

Kevät ja kesä -tunnelmia Weimaririntamalta  
2022 

 

 

Henna Julkunen & Sini Vedenoja 

Kyyhky- ja noutotreenit 

Karstulassa 
2.-3.4.2022 

Tmi Erä-Ässä (Paula Torro), Karstula 
 
Kausi aloitettiin huhtikuussa, ehkäpä jo 
perinteeksi muotoutuvalla, kyyhky/ 
nouto -treeniviikonlopulla Paulan 
opissa. 
 
Osallistujalista niin sanotusti eli 
viimeiseen päivään asti mutta saimme 
sopivasti koirakkoja eli molemmille 
päiville 8 koiraa. Suurin osa 
osallistujista koostui tänä vuonna 
pitkäkarvaisista. Johtuen ilmeisesti 
pörrökasvattajan (joka toimi samalla 
koulutuksen järjestäjänä) 

aktiivisuudesta         
 
Lauantain PK.t: Kumu&Sini, Domi&Lauri, 
Hopo&Eve, Harmi&Jonna sekä Otto&Henna. 
LK.t: Lillith&Harri ja Iitu&Jani. 
Sunnuntain PK.t: Kumu&Sini, Aarre&Meeri, 
Hopo&Eve, Roihu&Terhi sekä Cina&Arto. 
LK.t: Kuura&Anna-Reeta sekä rodun 
ulkopuolelta mutta kerhon jäsenen oikeudella 
lkssn Ilo&Riitta. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Yllä: PKWSn Ora Rotundp Bellona & Meeri Pantti 
oik: LKWSn Greygem Artraia & Satu Määttänen                                                                                                             
Kuvat: Sini Vedenoja                                                                                                              
 

 

Satu Määttänen & Sini Vedenoja 

Erikoisnäyttely, Ylistaro 

Mannermaisten kanakoirien erikoisnäyttely 11.6.2022  

Vuoden 2022 Mannermaisten kanakoirien 
erikoisnäyttely pidettiin Ylistarossa. 
Ilmoittautuneita oli mukavasti, pitkäkarvaiset 
oli tänä vuonna historiallisesti paikalla 10 
koiruuden verran ja lyhytkarvaisia oli 
ilmoittautuneiden 6.n sijasta 4kpl paikalla. 
 
 Korkeimmat sijoitukset veivät lyhytkarvaisissa 
Satu Määttäsen omistama narttu Greygem 
Astraia, ollen Rotunsa paras sekä Rotunsa paras 
käyttökoira. Sertifikaattiin ylsi Iina Mannisen 
omistama narttu: Qasida’s AG Kiss. Paikalla oli 
ainoastaan yksi uros pentuluokassa: Haavisto 
Jaanan omistama Metsätien Ömazin Hiro, joka 
oli ROP -pentu. 

 
 Pitkäkarvaisissa Erinomaiseen ja sertin 
arvoiseen suoritukseen ylsivät ”vain” 
veteraani-ikäiset nartut: Meeri Pantin ja Sini 
Vedenojan omistama 8-vuotias, Ora Rotundo 
Bellona sekä Sini Vedenojan omistama ja 
kasvattama 10½-vuotias, Dragonghost Annie 
The Hunter. Näistä upeimpaan suoritukseen 
ylsi Ora Rotundo Bellona, ollen ROP-koira.  
 
 
 
Weimarikerhon hallitus onnittelee palkittuja 

ja toivoen samalla ensi vuodelle useampia 
käyttökoiria esille, vuoden ainokaiseen 

erikoisnäyttelyyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kevään yhteiset touhut aloitettiin Karstulasta 
Kuva: Sini Vedenoja 

 

 

Weimarinseisojakerhon  
yhteistreenit aloitettiin  
huhtikuussa Erä-Ässällä 

 Weimarinseisojakerhon  

Match Show 10.6.2022 

Lapuan Rauniorata 

Mannermaisten kanakoirien 

Erikoisnäyttely  

Ylistaro 11.6.2022 

   

Lauantain tunnelmista kyyhky- ja 
noutotreeneistä ”Oton” kanssa kertoilee 

pitkään weimarinseisojan kanssa harrastanut 
Suonenjokinen Henna Julkunen 

 
seuraavalla sivulla juttua 

Weimarinseisojakerhon pitkään tauolla ollut 
mätsäri saatiin järjestettyä pienelle mutta 

pippurisella talkooporukolla. 
 

Seuraavilla sivuilla hieman tuloksia 

Seinäjoen Ylistarossa järjestettyyn 
mannermaisten kanakoirien erikoisnäyttelyyn 
osallistui 4 lyhytkarvaista ja 10 pitkäkarvaista 

weimarinseisojaa 
 
Juttu, tulokset & kuvia julkaisun välimaastossa 

 2021  



 

Kesäkuu Weimariwiesti 2022 

Henna Julkunen  

Oton kanssa Paulan opissa  
Silver Maiden’s Oden ”Otto” (pörrö Ruottinmaalta) kyyhky ja noutotreeneissä 

 
Alkupohdintaa  
Karstulaan, Erä-Ässälle, Torron Paulan luo 
oli sovittu kyyhkytreeni viikonloppu 
weimariwäelle 2.-3.4.2022. 
Olin lupautunut osallistua treeneihin 
lauantaina murkkuikäisen pk weimari 
urokseni kanssa. Päivään osallistui 
seitsemän koirakkoa, kaksi lyhytkarvaista 
weimaria ja kuusi meitä pitkäkarvaisten 
kanssa touhuajia. 
PK.t Kumu&Sini, Domi&Lauri, Hopo&Eve, 
Harmi&Jonna ja Otto&allekirjoittanut 
LK.t Lillith&Harri ja Iitu&Jani 
Kyydissä minulla oli siis arvoituksellinen 
ruotsintuonti Silver Maiden’s Oden 
”Otto”, jonka kanssa, jo alle vuoden 
ikään, on koettu monenlaista. 
Reilun parin tunnin ajomatkan mielessä 
pyöri kymmenittäin ajatuksia. Mitähän 
tämäkin päivä tuo? Ottaako Otto ”ritolat” 
jos on irti? Kuuleko pilliä ollenkaan?  
Eli pientä jännitystä oli ilmassa. 
 
Tutustumista puolin ja toisin 
Paikalle saavuttua olikin Paula keittänyt 
kunnon nokipannukahvit, ja niitä juodessa 
tutustuimme toinen toisiimme. Siinä juttu 
luisti ja kerroimme hieman enemmän 
itsestämme sekä koiristamme. Avasin 
hieman meidän historiaamme Oton 
kanssa, koiran omistushalusta sekä 
vaikeuksista luovutustilanteissa.  
Tämä huhtikuun alkuhan tuli meille 
pikkasen liian nopeasti, koska tammikuun 
alussa aloitettiin koulutus ns.alusta, kun 
Otto oli tuolloin kahdeksankuukautinen. 
Tähän alkuun oli siis keretty ottaa 
tiukkoja ja tarkkoja ”kalvosulkeisia” 
peruskäytöksen puolella. Muistissa 
kuitenkin oli onnistuneita treenejä ja 
Oton suuri riistavietti. 
Onneksi päivän koiraporukka oli 
pääsääntöisesti aloittelevia nuoria, joilla 
jokaisella oli, jos jonkinlaisia 
hankaluuksia. Paulan tsemppipuhe ja 
hänen usko koiriimme antoi kaikille 
boostia sekä luottoa. Siinä myös oma 
jännitys purkaantui ja iloisilla mielillä 
kohti harjoituksia. Ensimmäisenä 
annettiin koirien, yksitellen, tutustua 
ympäristöön ja päälle hieman 
noutoharjoituksia. 
 
 
 
 
 

 
Ottomaista menoa 
Olimme ensimmäisenä vuorossa. 
”Korvat lukkoon, pöhinä päälle ja 
emäntä jäähän”, niin tuttua 
murkkuikäiseltä urokselta. Otto 
uskolliseen tyyliinsä unohti omat 
pillikomennotkin siinä 
vauhdinhuumassaan.  
Härväämistä ensimmäiset minuutit, 
kunnes Paula esitti herkkunakkien 
tilalle jytäkämpää palkkaa. Hän sai 
koiran huomion kiinnitettyä 
rauhallisella olemuksellaan sekä 
rehellisellä grillimakkaralla.  
Harjoituksen lopuksi Otto vaihtoi jopa 
jäisen variksen palaan makkaraa. Sekös 
sai omistajan iloiselle mielelle. 
No, olimme ensimmäiset ja mursimme 
jään muilta suorittajilta. Oli ilo seurata 
muiden suorituksia sekä Paulan 
ottautumista jokaiseen koirakkoon 
yksilönä. Pidemmälle edenneet saivat 
noutaa jo kylmää fasaania. Vinkkejä ja 
”kotiläksyjä” saimme liittyen 
ensimmäiseen osioon roppakaupalla. 
 
Kyyhkyt 
Kello oli jo pitkällä iltapäivän puolella, 
kunnes makkaranpaiston ja kahvittelun 
jälkeen pääsimme itse asiaan; kyyhkyt. 
Turbovaihteen laannuttua, jopa Otto jäi 
paikoilleen, kun kyyhky ampaisi lentoon 
Paulan kädestä. 
Päivä päättyi, kaikesta kohelluksesta 
huolimatta, meilläkin onnistuneeseen 
suoritukseen. Siitä ilahtuneena sekä 
paljon vinkkejä saaneena, Poprilli-
kaupan kautta kotiin ja kohti uusia, 
vaativampia treenejä. 
 

-Henna- 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: Sini Vedenoja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henna ja ”Otto” virallisemmin 
Hennalla on ollut pitkäkarvaisia weimareita 
jo vuodesta 2007. Hän siis kuuluu siihen 
sakkiin, jotka saivat ensimmäisestä Suomessa 
syntyneestä pk pentueesta koiran itselleen. 
Hennan ja Jackyn (uros Wayfarer’s Dear 
John) yhteinen taival kesti pitkään ja koiran 
vanhentuessa oli selkeää, että seuraavakin 
koira on pk weimari.  
Seuraava karvainen ei ollut uros eikä edes 
pentu, vaan Sinin ja tšekkiläisen kasvattajan 
Norjasta (kettingin päästä setterilauman 
keskeltä) pelastama narttu: C.I.E. EE LV LT 
BALT MVA Brook Crazy Forever ”Kreisi”. 
Henna rakensi Kreisin päätä uudelleen ja uusi 
elämä oli vasta päässyt aluilleen ja mahtavat 
metsästyssyksyt odottivat tulevaa mutta 
nopeasti edennyt kasvain leukaluussa vei 
nämä haaveet.  
Hennalle löydettiin kuitenkin ihmeenkin 
nopeasti Ruotsista, mielenkiintoisen suvun 
omaava, Silver Maiden’s Oden ”Otto”.  
Toivon mukaan tästä pienestä saksalaisen 
mentaliteetin omaavasta nuorukaisesta saa 
Henna monivuotisen metsästyskumppanin 

      Pienet on piirit mutta yhdessä käydään 
iloissa ja suruissa. 

-Sini- 
Jacky SSK.n tietokanta 
Kreisi SSK.n tietokanta 
Otto SSK.n tietokanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tietokanta.saksanseisojakerho.fi/koira/FIN25095/07
https://tietokanta.saksanseisojakerho.fi/koira/FI27280/18
https://tietokanta.saksanseisojakerho.fi/koira/FI42128/21


 
Kesäkuu Weimariwiesti 2022 

Sini Vedenoja 

Kyyhky- ja Noutotreeni’22  
Järjestäjän painajaisesta ihan kelpo viikonloppu 
 

Sain tehtäväkseni sopia ja järjestää 
WSK.n vuoden aloittavan treenin eli jo 
edellisvuonna hyvän vastaanoton 
saaneen kyyhky- ja noutotreenin. 
Paikaksi valikoitui edellisvuoden tapaan 
Keski-Suomen ja Pirkanmaan rajalla 
sijaitseva Karstula elikkä Tmi Erä-Ässä, 
joka antaa koulutuksia seisojille. 

Hyvissä ajoin sovimme Paulan kanssa 
sopivat ryhmäkoot ja päivät, jolloin 
kokoontuisimme Karstulaan.  
Viikonlopulle suunnitellut päivät osuivat 
edellisvuoden tapaan huhtikuun alkuun. 
Ilmoittautumisia alkoi heti tulla 
hyväänkin malliin mutta erinäisten 
peruuntumisten ynnä muiden ongelmien 
takia osa joukosta kerkesi vaihtua 
moneenkin otteeseen. Välillä kuulostaa, 
että näitä on ihan helppo järjestää ja 
ettei se vie paljoakaan aikaa mutta nyt 
näin jälkikäteen voin sanoa, että kun 
tämän kaiken yrittää soljuttaa arjen 
pyöritykseen niin helppoa ei ole. Sinänsä 
minulla oli hyvä onni, että saatoin 
houkutella omia (sopivan ikäisiä 
nuorukaisia) kasvattejani sekä 
osaomistuskoirakoita treeniin mukaan. 
Näin me sitten lopulta olimme kasassa: 
molemmille päiville 8koirakkoa, koostuen 
pääosin pitkäkarvaisista. Ikähaarukka oli 
yhdeksänkuisesta 5-vuoteen. 

Matkasimme serkkuni Eveliinan kanssa 
lauantai aamuna varhain kohti Karstulaa. 
Sinänsä meidän kuljetusjärjestelmä oli 
mielenkiintoinen. Mukaan lähti Kumun 
lisäksi minulta molemmat pörrötytöt ja 
Eveltä kasvattini ”Hopo”n lisäksi 
saksanpaimen sekä saksanmehtäterri. 
Kuljetuskalusto koostui onneksi 
pakettiautosta ja koirakärrystä, joten 
jousilla kulkeneet saattoivat viettää 
treenipäivät leppoisasti omissa bokseissa 
nukkuen. 

Lauantaina sovitusti porukka oli klo11 
Erä-Ässän kodalla ja nokipannukahvien 
lomassa jutustelimme ja tutustelimme 
toisiimme. Alkuun käytiin koirakko 
kohtaisesti lävitse mitä oli pohjalla ja 
mitä ongelmia itse kullakin sattui 
olemaan. Päivä alkoi noutojutuilla, joissa 
kukin koirakko sai noutaa joko damia, 
varista, fasaania ja jos homma luisti, 
vaikka kaikkia kolmea. Tuli onnistumisia 
ja epäonnistumisia ja paljon ohjeita 
tulevaan. Lopuksi katsoimme kuinka 
koirat reagoivat eläviin kyyhkyihin ja 
niiden lentoon lähtöihin. Jarruissa oli 
monella luppakorvalla sanomista ja 
esimerkiksi oma koirani ”Kumu” oli ihan 
järkyttynyt ensimmäisen linnun lähtiessä 
Paulan kädestä. 

Lauantain saldona oli hurjasti siis oppia 
ja reilu raitisilmamyrkytys, taidettiin 
olla läheisellä mökillä vasta seitsemän 
jälkeen illalla mutta onneksi kasvattini 
omistajat olivat lämmittäneet saunan 
valmiiksi, niin pääsimme 
rentoutumaan loppuillaksi. 

Sunnuntaiaamu alkoi meidän 
yöpyjäporukan kesken aamupalalla ja 
mökin siivouksella. Pikkasen rankka 
edellinen päivä painoi silmässä mutta 
reippaasti olimme taas ajoissa Paulan 
nokipannukahvia särpimässä.  

Sunnuntaille osallistui minun (”Kumu”) 
ja Even(”Hopo”) lisäksi pari kasvattiani 
(”Cina”&”Roihu”) lisää sekä 
osaomistusurokseni ”Aarre”, joka on jo 
konkari Paulan opissa. Lyhytkarvaisia 
pyhäpäivälle edusti ”Kuura” ja LKSSn 
”Ilo”. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita oli 
tällekin päivää mutta olihan meillä 
kyllä opettavainen reissu. Kumukin 
alkoi yön mietittyään selkeästi 
aukeamaan noutoihin (joita se kyllä 
kotona osaa) eikä käsikyyhkytkään 
tuntuneet niin järkyttäviltä.   

Lopputulemana onnistuimme saamaan 
kaikille oppia ja koulutusohjeita tulevia 
haasteita silmällä pitäen. Hauskaa oli ja 
ehkä ensi vuonna sitten taas 
uudelleen. 

 

KIITOS kaikille osallistujille! 
-Sini- 

 
Kuvat: Sini & Eveliina Vedenoja  

 

 

 



 

   

Kesäkuu Weimariwiesti 2022 

Satu Määttänen 

Weimarinseisojakerho Ry:n Match Show 10.6.2022   
Lapuan Raunioradan kenttä 
 

 Weimarinseisojakerho Ry:n 
talkoovoimin järjestämä 
leikkimielinen yhteistyöhön 
perustuva näyttely saatiin vedettyä 
läpi iloisin mielin. Osallistujia oli 
kiva määrä: Pentuja 7 kpl, 
veteraaneja 5 kpl sekä aikuisia 
yhteensä 28 kpl. 
 
 Tuomareina toimivat: 
Hanna Tynkkynen, kennel 
Aavetunturin: pennut ja pienet 
aikuiset sekä Sini Vedenoja, kennel 
Dragonghost:  veteraanit ja isot 
aikuiset 
 
 BIS kehässä päivän parhaasta 
yhteistyöstä kilpaili pennuista 
Saksanpaimenkoira Rea ja 
Labradorinnoutaja Unna, 
veteraaneista monirotuinen 
valjakkokoira Prinsessa ja 
Australianpaimenkoira Luca. 
Aikuisista BIS- kehän saavuttivat 
labradorinnoutaja Lyyli ja jo 
veteraaneistakin BIS kehän 
saavuttanut Australianpaimenkoira 
Luca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Päivän sijoittuneet: 
BIS I Labradorinnoutaja Lyyli 
BIS II Australianpaimenkoira Luca 
BIS III Monirotuinen Prinsessa 
BIS IV Saksanpaimenkoira Rea 
BIS V Labradorinnoutaja Unna 
 
 Pääsponsoreina 
Weimarinseisojakerho ry:n 
Match Show:ssa olivat Kennel 
Dragonghost ja 
Eläinkoulutus Sari Koistinen, 
mukana lahjoittajina myös muun 
muassa: Salla Mattila, Satu 
Määttänen sekä Hanna 
Tynkkynen. 
 
– Suuret kiitokset sponsoreille, 
tuomareille sekä talkoolaisille!- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME NIIN TEHTIIN SE!! 

BEST IN SHOW 

BIS I-IV 

TUPLAMENESTYJÄ ”LUCA” 

NUORIMMALLA ESITTÄJÄLLÄ OLI LKSS 

REA   BIS IV 
UNNA BIS V 



 

Kesäkuu Weimariwiesti 2022 

Satu Määttänen 

Saksanseisojakerhon erikoisnäyttely 11.6.2022 
Ylistaron Metsästysseura järjestämä Mannermaistenkanakoirien erikoisnäyttely 

 

Vuosittainen mannermaisten 
kanakoirien erikoisnäyttely 
järjestettiin Seinäjoen Ylistarossa, 
jossa näyttelypaikaksi oli valittu 
Mäki-Pohdon Ravi- ja 
ratsastuskeskus. Näyttelypäivänä 
sää oli lämmin, jokseenkin 
kuumuuteen asti. Tuuli toi 
mukanaan kuitenkin sopivasti 
viilennystä, mutta myös nostatti 
iloksemme hiekkapöllyä ilmaan 
raviradan kaviouralta, johon 
näyttelykehät oli sijoitettu. Lyhyt ja 
pitkäkarvaiset weimarinseisojat 
arvosteltiin kehässä 3, jossa 
tuomarina toimi kokenut Joanna 
Bronin.  

LK weimarinseisojia oli 
ilmoittautunut 6 kpl, joista paikalle 
arvosteltavaksi saapui 4 kpl: 1 uros 
ja 3narttua.   

PK weimarinseisojista kaikki 10 kpl 
ilmoittautunutta olivat saapuneet 
paikalle: tämä on huikea määrä 
pienessä Suomen 
pörröpopulaatiossa.  
 
Lyhytkarvaisten weimarien 
pentuluokassa esiintyi hienosti 
ainoa uros: Metsätien Ömazing 
Hiro. Arvostelusta koira nappasi 
kunniapalkinnon (KP). Ainoana 
lyhytkarva pentuna se valittiin 
Rotunsa Parhaaksi pennuksi ja näin 
ollen sai oikeuden osallistua 
pentujen ryhmäkehään. 
Kaikki aikuiset lyhytkarvaiset nartut 
arvosteltiin erinomaisiksi: 
Qasidas Ag Kiss ”Nova” Avoimessa 
luokassa: Erinomainen, Sertin 
Arvoinen.  Greygem Astraia ”Asta” 
Käyttöluokassa: Erinomainen, Sertin 
Arvoinen sekä Greygem Spica 
”Piika”, niin ikään käyttöluokassa: 
Erinomainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Narttujen kilpailuluokassa 
ParasNarttu1 palkittiin Greygem 
Astraia: ollen siis ROtunsaParas 
sekä ROtunsaParas käyttökoira ja 
samalla saavuttaen 
osallistumisoikeuden paras 
käyttökoira- ja Best In Show 
ryhmiin. Qasidas Ag kiss palkittiin 
ParasNarttu2 sijoituksella ja 
saavutti ensimmäisen sertin,  
”Asta”n ollessa jo FIN MVA. 
 
Pitkäkarvaisissa weimareissa 
esiintyjät koostui hulvattomista 
nuorista pörröistä kokeneisiin 
konkareihin. Arvostelut olivat 
tasokkaita: Erittäin Hyvästä-
Erinomaiseen ja esiintymiset 
erityisen iloisia. Iloiset ja välillä 
riehakkaatkin kehätouhut saivat 
tuomarinkin mielipiteen 
muuttumaan, että pitkikset olisi 
rauhallisempia kuin lyhkärit.  
Junioriluokan iloiset pojat 
esiintyivät Erittäin Hyvän 
arvoisesti: Waldgeist Nyyrikk Vom 
Wenzelhorst ”Kumu” JUN-EH 1 ja 
Silver Maiden’s Oden ”Otto” JUN-
EH 2. Nuortenluokan hulvattoman 
hienot pojat saivat arviokseen 
Erinomaisen: Eye Of The North 
Crazy Forever”Capu” NUO-ERI 1 ja 
Aramis Vom Naunhofer Forst 
”Aarre” NUO-ERI 2. 
Kaikki pitkäkarvanartut esiintyivät 
Erinomaisen arvoisesti: 
Dragonghost Chili Of Power 
”Cina” JUN-ERI1, Differentkinda 
Magic Grazy Forever  ”Taika” 
AVO-ERI1, Catch It Dragonghost 
Crazy Forever ”Kätsä” VAL-ERI1 ja 
Harmony Ze Stiteckych Zahrad 
“Harmi” VAL-ERI2. Veteraani 
nartut esiintyivät arvokkaasti 
saaden arvioikseen Erinomaiset 
sekä SertinArvoiset: Ora Rotundo 
Bellona ”Ruska” VET-ERI, SA. 
Kilpailuluokassa ParasNarttu1, 
ollen siten RotunsaParas ja myös 
RotunsaParas Veteraani ja 
ansaitusti isoon kehään. 
Dragonghost Annie The Hunter 
”Anni” jäi niukasti toiseksi 
tuloksena VET-ERI, SA, PN 

 
Kuvat: Satu Määttänen, Sini Vedenoja & Riikka Mattanen 

 

”ASTA”  LKWS ROP, ROPKÄYTTÖKOIRA. BIS4KÄYTTÖKOIRA 

”RUSKA” PKWS ROP, ROPVETERAANI 

JUNIORIT = HULIGAANIT & SALLA MATTILA 

Edessä ”Kumu” ja taustalla ”Otto” 



 

Weimarinseisojat koirakohtaisesti
 

Ohessa Koirakohtainen kuva ja tulos -

kokoelma erikoisnäyttelyyn 

osallistujista. Ainoastaan 

pentuluokkaan osallistuneesta ei 

valitettavasti löytynyt allekirjoittaneen 

kameran kätköistä kuvaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Kesäkuu 

 
Weimariwiesti 

 

 

2022 

Sini Vedenoja 

Mannermaisten kanakoirien erikoisnäyttely 11.6.2022 

QASIDAS AG KISS: AVO-ERI1, SA, PN2, SERT 

GREYGEM SPICA: KÄY-ERI2 

GREYGEM ASTRAIA: KÄY-ERI1, SA, PN1, 
ROP & ROPKÄYTTÖKOIRA, BIS4 KÄYTTÖKOIRA 

WALDGEIST NYYRIKK VOM WENZELHORST: JUN-EH2 

SILVER MAIDEN’S ODEN: JUN-EH2 

EYE OF THE NORTH CRAZY FOREVER: NUO-ERI1 

DRAGONGHOST CHILI OF POWER: JUN-ERI1 

DIFFERENTKINDA MAGIC GRAZY FOREVER: AVO-ERI1 

HARMONY ZE STITECKYCH ZAHRAD: VAL-ERI2 

 

ORA ROTUNDO BELLONA: VET-ERI1, SA, PN1, VETSERT, ROPVET, ROP  

DRAGONGHOST ANNIE THE HUNTER: VET-ERI2, SA, PN2 

CATCH IT DRAGONGHOST CRAZY FOREVER: VAL-ERI1 

ARAMIS VOM NAUNHOFER FORST: NUO-ERI2 



 
 

 

Kesäkuu 

 
Weimariwiesti                  2022                

Johanna Mustajärvi 

Pennusta KAER-menestyjäksi  
Kennel GottaGo: Pennusta metsästyskoiraksi 

  

 Pyydettiin kirjoittamaan jotain 

otsikkoon sopivaa, ilmeisestikin siksi,  
että kokeissa on muutaman 
weimarinseisojan kanssa tullut 
pyörähdettyä ja joskus ihan hyvillä 
tuloksillakin.  
 

 Tykkään touhuta koirien kanssa ja 
varsinkin pentuaika on ihan 
mahtavaa aikaa. Kaikki tekeminen 
tähtää siihen, että koira on arjessa 
mukava kaveri ja jos se sellaiseksi 
osoittautuu, niin sillä on 
edellytykset olla mukava kaveri 
myös metsästystilanteessa. 
Omaan kohtuulliset tiedot koiran 
kouluttamisesta, mutta en ole 
mitenkään erityisen perehtynyt 
erilaisiin koulutusteorioihin enkä 
orjallisesti liputa minkään 
menetelmän nimiin. Pyrin 
etenemään positiivisen 
vahvistamisen kautta, mutta 
tarvittaessa oikaisen mutkia ja 
yksinkertaisesti näytän koiralle, 
kuinka sen tulee toimia, sen sijaan, 
että jaksaisin lähteä ihan kaikkea 
opettamaan takaperin 
ketjuttamalla. Uskon edelleen 
johtajuuteen, vaikka sellainen 
uskomus monesta suusta 
romukoppaan on suositeltu 
heitettävän, ja myönnän avoimesti 
käyttäväni myös pakotteita 
tilanteen vaatiessa. 
 
 Kaikki lähtee kontaktista: Pentuun 
tulee olla hyvä kontakti, sen 
huomio on saatava tilanteessa kuin 
tilanteessa ja sitä pidetään yllä 
myös aikuisella koiralla. Ilman 
kontaktia ei ole edellytyksiä 
hallintaan. Paras tapa luoda hyvä 
suhde pentuun on leikkiä sen 
kanssa. Itse aloitan noutoleikin 
heti, kun pennulla on vähänkään 
intoa kantaa leluja. Silloin noudon 
opettaminen sujuu kaikkein 
helpommin. Noutoleikkien lomassa 
pentu oppii ymmärtämään palkan 
merkityksen, kun noutolelusta 
käydään vaihtokauppaa 
jauhelihaan.  Alkuun pentu syökin 
mahdollisimman paljon 
päivittäisestä ruuastaan minun 
käsieni kautta ja oppii tekemään 
”töitä” ruokansa eteen.  Tekeminen 
ei ole varsinaisesti kouluttamista, 
vaan arjessa elämistä ja jatkuvaa 
pelisääntöjen opettelua. 

 Vaadin jo pennulta asioita ja 
nostan haastetta 
suunnitelmallisesti, sillä pentu 
imee oppia kuin pesusieni 
ensimmäisten viikkojensa aikana. 
Ei siis kannata haaskata näitä 
kullanarvoisia oppiviikkoja 
pentuhuumassa haahuiluun. 
Noudossa yhdistyy moni 
oleellinen asia. Se ei ole 
pelkästään riistan kantamista, 
siinä opetellaan myös paikalla 
pysymistä, luokse tuloa, 
markkeerausta, nenänkäyttöä, 
vahvistetaan muistia, sen 
avulla opitaan suuntia ja 
ohjausta. Noutamisen tulee olla 
weimarille luontaista ja helppoa, 
onhan se alun perin jalostettu 
nimenomaan laukauksen 
jälkeisiin tehtäviin ja riistan 
talteenottoon. Mutta tätäkään ei 
saa ilmaiseksi, vaan hyvä 
pohjatyö ja monipuolinen 
harjoittelu varmistaa 
menestyksen tällä saralla. 
Tärkeä taito on myös 
rauhoittumisen opettelu.  
Koiralla tulee olla selkeät säännöt 
sisällä kotona käyttäytymisessä, 
paikka missä se saa ja missä sen 
omistajan niin halutessa pitää 
rauhoittua. Rauhoittumista 
opetellaan kodin lisäksi erilaisissa 
ympäristöissä ja erilaisissa 
häiriöissä.  
Paljon puhutaan oikeassa 
vireessä harjoittelun 
merkityksestä ja miten koiran 
viretilaa saa nostettua. 
Mielestäni tärkeämpää on 
opettaa koira rauhoittumaan ja 
antaa sille eväät, miten se itse 
hallitsee kierrosten säätelyä. 
Kierrosten nostaminen on 
helppoa, mutta oleellista onkin 
miten koira saa itsensä 
rauhoittumaan niin, että se on 
kontrollissa myös 
työskennellessään korkeassa 
vireessä. Mielestäni weimari 
vaatii hieman enemmän 
herättelyä riistalle kuin 
valtarotujen edustajat. Siksi 
aloitankin riistalla kouluttamisen 
mahdollisimman varhain. 
Noutoharjoituksissa käytän alusta 
alkaen damien lisäksi myös 
riistaa.  
jatkuu seuraavalla sivulla→ 



 
 

Kun nouto on siinä vaiheessa, että 
pentu kokee damin luovuttamisen 
mielekkääksi ja sille on rakentunut 
riittävän korkea palkka vaihto -
kaupan tekemiseen. Elävää riistaa 
meillä näkee pennut jo ennen 
luovutusikää, niitä herätellään 
kyyhkyille ja viiriäisille. 
Valtarotuihin verraten herääminen 
tapahtuu jonkun verran 
myöhemmin weimarilla. Seisontaa 
herätellään myös ongenvavalla ja 
siivellä - vanha hyväksi havaittu 
tapa, jolla voi opettaa riistatyön 
alkeet; kaivellaan pennusta esiin 
seisonta, opetetaan avanssi, 
siivittymisen jälkeinen 
pysähtyminen, jopa tiedottaminen. 
Samat asiat voidaan opetella myös 
kyyhkyjen avulla. Jos 
kyyhkytreeneihin on mahdollisuus, 
se kannattaa ottaa ohjelmaan niin 
varhain kuin mahdollista. 
Tehokkainta on muutaman kerran 
treenisetti kohtuullisen lyhyellä 
aikajänteellä. Yksi kerta ei 
tässäkään asiassa tee 
vielä ihmeitä. 
 
 Pellolle siirryttäessä ja hakua 
opetellessa itse hyödynnän aikuisia, 
hyvin liikkuvia koiria. Juoksutan 
koiria tyhjällä pellolla ja annan 
aikuisen (kuuliaisen) koiran opettaa 
hakua nuoremmalle, näin pentuun 
iskostuu liike ja haun laajuus. 
Pikkuhiljaa opetusmestari jää 
syrjään ja pentu saa tilaisuuden 
näyttää osaamistaan. Pentua 
viedään vastatuuleen, mikä 
erityisesti weimarille on tärkeää, 
jotta se pitää päänsä ylhäällä. 
Juoksutussessiot pidetään 
suhteellisen lyhyinä, jotta pentu 
liikkuu aina mahdollisimman 
reippaasti eikä ehdi pahasti 
väsymään. Annan koiran 
luontaisesti osoittaa taitonsa. 
Seisontaa vahvistetaan rauhallisesti 
ja avanssikäsky annetaan innostaen 
ja pentua tukien. Avanssia tulee 
tukea jo siitäkin syystä, että pysyt 
mahdollisimman lähellä pentua 
siivitystilanteessa, jotta siihen saa 
hallinnan linnun siivityttyä. Jos 
pohjatyöt on tehty hyvin, isoja 
ongelmia ei pitäisi olla luvassa. 
 Kun riistatyön alkeet ja siihen 
liittyvät käskyt on opetettu esim. 
kyyhkyjen avulla, voidaan siirtyä 
pennun kanssa fasaaneille. Alkuun 
pyrin luomaan tilanteet 
mahdollisimman hallitusti, niin että 
itse tiedän linnun sijainnin, jotta 
voin viedä pennun linnulle hyvässä 
tuulessa.   

 En käytä liinaa, vaan annan 
koiran luontaisesti osoittaa 
taitonsa. Seisontaa vahvistetaan 
rauhallisesti, ja avanssikäsky 
annetaan innostaen ja pentua 
tukien. Avanssia tulee tukea jo 
siitäkin syystä, että pysyt 
mahdollisimman lähellä pentua 
siivitystilanteessa, jotta siihen saa 
hallinnan linnun siivityttyä. Jos 
pohjatyöt on tehty hyvin, isoja 
ongelmia ei pitäisi olla luvassa. 
Toki tässä, kuten kaikessa 
kouluttamisessa tulee muistaa se, 
että erilaisissa ympäristöissä ja 
häiriöissä, uusissa tilanteissa 
ylipäätään, jo opitut asiat tulee 
opettaa koiralle uusina. Mitä 
monipuolisemmin ja erilaisissa 
häiriöissä asioita on käyty läpi, 
sitä helpompaa asioiden 
kertaaminen uudessa tilanteessa 
on. 
 
 Kun nuorelle seisojalle on asiat 
ja pelisäännöt selvät, sen kanssa 
voidaan alkaa toden teolla 
harjoittelemaan aidoissa 
tilanteissa, aidon riistan 
käsittelyä. Pudotuksissa 
suosittelen käyttämään 
malttia ja palkitsemaan koira 
riistalla vain hyvistä töistä. 
Yleensä omilla koirilla ongelmat 
tulevat esiin tässä vaiheessa; 
koiralle vahvaksi luotu nouto 
muuttuu automaatioksi, eli koira 
alkaa odottamaan pudotusta ja 
singahtaa helposti 
paukkunoutoon, jos emäntä tai 
isäntä ei ole valppaana. 
Metsästyksellisesti tässä ei 
sinänsä ole ongelmaa, mutta 
kokeissa ei moista katsota 
hyvällä. Koulutan koirani 
metsästyskoiriksi, en koekoiriksi. 
Silti suosittelen lukemaan 
ajatuksella KAER -kokeiden 
säännöt ja miettimään oman 
koiran koulutusta sen pohjalta, 
vaikka kokeisiin ei koskaan 
olisi menossakaan. 
Koesäännöissä on kuitenkin 
taustalla metsästyksellisyys ja 
säännöissä edellytetyillä asioilla 
on perustelunsa. Koesääntöjen 
mukaisesti toimivalla koiralla on 
hyvä metsästää ja jos koira toimii 
metsällä, niin suosittelen sen 
kanssa osallistumaan myös 
kokeisiin. Ihan vaikka vain 
ajatellen rotumme mainetta 
varteenotettavana 
metsästyskoirana! 

 

 

 

Johanna Mustajärvi taustoja 

Kasvattajanimellä GottaGo 

Lyhytkarvaisia weimarinseisojia: 4pentuetta 

 

Menestyneitä koiria: 

FI MVA EE JMVA V-& JV-11, WSK ry Vuoden Tulokas’12                     
Femme Like U At GottaGo Von Silberweiss Jager (Avo2)  

LT & EE JMVA EEJV-16 JV-16 GottaGo Of The Seventh Son (Nuo2) 

FI MVA JV-17, WeimariPysti’20                                                 
Fenomena Team Rumour Has It At GottaGo (Avo1) 

 

Upeita käyttökoetuloksia omilla kasvateilla, joista ensinnä 
mainittu Johannan oma ”Rona”; viime vuoden menestyjä: 

WeimariPysti’21 GottaGo Set Fire To The Rain (Nuo1 &Avo2) 

GottaGo Skyfall (Nuo3) 

 

 


