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gsn�PURONPERÄN�PAKKANEN�105�piste�ä�
synt.�17.3.2020�Karvala,�Lappajärvi
Yhdistelmä:�SE�MVA�Puronperän�Villivadelma�/�Kesärannan�Banjo
Kasva�aja/ohjaaja/omistaja:�Jukka�Puro

Vilun�emä,�Va�u,�on�yksi�parhasta�kanakoi

ristani,� vaikka�vuosien�varrella�olenkin�ollut�

sikäli� onnellisessa�asemassa,� e�ä�olen�saa

nut�omistaa�useita�loistavia�koiria.�Sen�kans

sa� metsästäminen�on�vaivatonta:�haku�kul

kee,� linnut� löytyvät� ja�niiden�kanssa�ei� tule�

lähes�koskaan�töppäyksiä,�vaan�linnut�löyty

vät�2lanteen�pää�eeksi�usemmiten�repusta.�

Muutenkin�koira�suorastaan�lukee�ajatuksia

ni.�Oli�luonnollista,�e�ä�halusin�itselleni�siitä�

pennun�taloon�kasvamaan!

Puronperän� P-pentueeseen� syntyi� kaksi�

nar�ua.� Oman� pennun� valinta� oli� vaikeaa,�

koska�molemmissa�nartuissa�oli�omat�vahvat�

puolensa.� Kovin� pahas2� valinta� ei� olisi� kui

tenkaan�voinut�epäonnistua,�sillä�sisko�Pihla,�

”Mila”,�on�esi�änyt�myös�erinomaisia�o�eita�

ja� palki�u� ken�äkokeessa� nuorten� luokan�

kakkostuloksella.

Vilu�sai�pentuna�elellä�melko�huoletonta�koi

ranpennun� elämää.� Rinnalla� leikkikaverina�

temusi�vielä�sitäkin�lahjakkaampi�pentu,�ke

vään�2020� toisesta�pentueesta�ollut�Puron

perän� Zephyr,� ”Metka”.� Valite�avas2� se� jäi�

auton�alle�hieman�ennen�joulua�alle�vuoden�

ikäisenä.�Parivaljakko�var�ui�yhdessä� ja�nii

den�kehitystä�oli�upea�seurata.

Nuorena� Vilua� ei� koulutuksella� paljoakaan�

häiri�y,�mu�a�sille�on�aina�kaikki�ollut�help

poa�ja�vaivatonta,�kuten�äidilleen.�Sen�edis

tyminen�on�ollut�suorastaan�hengästy�ävää�

ajatellen�sitä,�kuinka�höselö�se�on�-�energiaa�

rii�ää�ko2tarpeiksi.�Uteliaisuus� ja�mielly�ä

misenhalu�ovat�sillä�niin�voimakkaana,�e�ä�

koulutuksen�vastaano�o�on�melko�huimaa.

Vilun�parhaita�ominaisuuksia�ovat� tuuleen�

nojautuva�säännöllinen�haku,�erinomainen�

linnunlöytökyky�nuoreksi�koiraksi�ja�räväkkä�

nosto.�Hyvät�ominaisuudet�eivät�ole�sinän

sä�yllätyksiä,� sillä�sen�molemmat�vanhem

mat�kisaavat�voi�ajaluokassa.�Vilu�isä�Banjo�

oli� astutushetkellä�nuori� ja� sillä�ei� tuolloin�

ollut� vielä� nykyisiä� näy�öjä� koe-� ja� siitos

puolella.�Olin�kuitenkin�tutustunut�siihen�jo�

aikaisemmin� ja� ihastunut� sen� luonteeseen�

ja� käy�öominaisuuksiin.� Parinkymmenen�

vuoden� jalostuskokemuksen� perusteella�

uskalsin� käy�ää� nuorta� urosta.� Sanna� ja�

Jaakko� jopa� antoivat� Banjon� riiuureissulle�

Lappajärvelle�-�tästä�olen�heille�suures2�kii

tollinen!

Viime�vuosina�olenkin�käy�änyt�siitosyhdis

telmissä�usein� nuoria�uroksia� ja� olen� ollut�

tuloksiin� tyytyväinen.� Tämän� vuosisadan�

alussa� gordoninse�eri� oli� englan2laisia�

kanakoirarotuja� myöhäissy�yisempi.� Tuol

loin� jalostusneuvonnassa� ja� -yhdistelmissä�

haimme�varhaiskypsyy�ä�ja�nykyisin�kaikki�

bri:läiset� kanakoirarodut� ovat� kokolailla�

samalla�viivalla;�myös�irkut�keikkuvat�usein�

kärkipaikoilla.� Nykypisteytyksen� aikana�

vuodesta� 2018� läh2en� gordoninse�eri� on�

ollut�kolme�kertaa�Suomen�paras�nuori�ka

nakoira;� Vilun� lisäksi� 2019� Opendora’s� Re

bekka�ja�2018�Puronperän�Islay,�”Isla”.

Rehellisyyden� nimissä� on� tunnuste�ava,�

e�ä�Vilu�oli�viime�koesyksynä�hieman�etu

lyön2asemassa� ikätovereihinsa� verra�una,�

sillä�olen�sitä�hieman�myös�koulutellut�ja�se�

on�saanut�käydä�paljon�jah2a.�Meillä�pyörii�

talon� ympärillä� 2luksilla� peltopyyparvia� ja�

fasaaneja�-�sekä�rusakoita.�Vilulla�on�takana�

lukema�omia�seisontoja�ja� linnunkäsi�ely

harjoituksia.�Lisäksi�olen�käynyt�sen�kanssa�

Tässä� esi�elyssä� kauden� 2021� parhaat� englan2laiset� kanakoirat.�

Osalla�taisto�paalupaikasta�oli�niin�2ukka,�e�ä�lopulta�näy�elypis

teet�ratkaisivat�voi�ajan.�Hyvä�muistutus�siitä,�e�ä�näy�elykäyn2�

kanna�aa� -�edes�kerran�vuodessa.�Omistajat�saivat�oheisen�kysy

myspa�erin,�johon�kukin�vastasi�vapaamuotoises2.�

-�Miksi/miten�juuri�kyseinen�pentu�päätyi�sinulle?�

-�Millainen�koira�on�luonteeltaan/ominaisuuksiltaan?

-�Täh2hetket�pää�yneellä�koekaudella?

-�Milloin�koira�on�parhaimmillaan?�

-�Tulevaisuuden�tavoi�eet�ja�suunnitelmat?

���toim.�Birgi�a�Vuorela
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verellistä� jah.a� 12-kuukau.sesta� läh.en.�

Kaikki� koirat� ovat� aina� mukana� lintu.lan�

teessa,�joten�Vilukin�taitaa�olla�ollut�muka�

na�jo�lähes�sadassa�pudotuksessa.�Noudon�

olen� sen� antanut� tehdä� aina� silloin� tällöin�

palkinnoksi�viime�kevä�alven�tunturijahdis�

ta�läh.en.

Verellisessä� jahdissa� on� myös� varjopuo�

lensa,�sillä� loppukauden�kokeissa�Vilu�kyllä�

istui�lintujen�siivi�yessä�normaaliin�tapaan�

sa,�mu�a� laukauksen� jälkeen� alkoi� olla� jo�

hieman� levo�omuu�a.� Viides� nuorten� yk�

köstulos� jäi� tästä� syystä� lopulta� saama�a:�

tuomarin�mukaan�haku�ja�muu�työskentely�

olisi� kyllä� rii�änyt� ykköselle,� mu�a� lauka�

uksen� jälkeen� istunut� koira� pomppikin� vii�

.sentoista�metriä� linnun�perään,�mikä�pu�

do5�tuloksen�nuorten�luokan�kolmoseksi.

Syksyllä� kävi� ilmi,� e�ä� ihan� kaikkea�Vilu� ei�

osaa.� Tarkoituksella� ei� sille� ole� vielä� ”ope�

te�u”� ojanvarsihakua,� joka� on� tehokkain�

hakutyyli� fasaanijahdissa.�Niinpä�kokeessa�

kin�ilmeni,�e�ä�vaikka�nosto�lähtee�hienos.,�

niin�ojan�pohjalla�lymyävän�fasaanin�kimp�

puun�se�ei�oikein�vielä�osaa�syöksyä�-�teeret�

ja� peltopyyt� kun� siivi�yvät� huoma�avas.�

helpommin.

Koeura� on� lähtenyt� käyn.in� melko� kivas�

..� Kovinkaan� paljon� sitä� ei� ole� tarvinnut�

pohjalaisi�ain�trossata,�vaan�tuomarit�ovat�

hoitaneet� sen� puolen� ja� ovathan� nuo� ni�

menneet�Vilun�muutamassa�kokeessa�jopa�

kokeen�parhaaksi�koiraksi.

Hauska�anekdoo5�viime�kaudelta�on�Vilun�

ensimmäinen� tunturikoe.� Erinäisten� sa�u�

mien� summana� kokeeseen� tuli� lähde�yä�

täysin� ilman� syystunturikokemusta.� Tuu�

masin,�e�ä�kai�se�nyt�hyvin�menee,�onhan�

Vilu�ollut�puolisen�vuo�a�aikaisemmin�talvi�

tunturissa�ja�toimii�hienos.�teerien�kanssa.�

Menihän�se�lopulta�hienos.:�syksyn�ensim�

mäisenä� koeviikonloppuna� kaksi� ykköstu�

losta�tuomarien�suitsutusten�kera!

Kuten� edellä� ehkä� kävi� jo� ilmi,� treenaam�

me� paljon� metsämaastossa,� vaikka� ykkö�

set�onkin�kerä�y�tunturista�ja�pellolta.�Itse�

asiassa�Vilu� onkin� säännöllisen�hakunsa� ja�

kontak.npitonsa� ansiosta� ehkä� juuri� met�

sässä�parhaimmillaan.� Jälkeenpäin�hieman�

harmi�aa,�e�ä�ei� tullut�sen�kanssa�metsä�

kokeessa�starta�ua�muiden�velvoi�eiden�ja�

syksyn�aikataulupaineiden�takia.

Vilu�on�käynyt�kerran�koirien�kauneuskilpai�

lussa.�Sekin�sujui�he.�ensimmäisellä�yri�ä�

mällä� mallikkaas.:� tuloksena� ser.<kaa5�

ja�Rotunsa�Paras.�Muotovalioarvon�edessä�

oleva�suurin�kanto�kaskessa�lieneekin�avoi�

men�luokan�ykkösen�saavu�aminen.

Jatkossakin� Vilulla� tullaan� varmas.� käy�

mään� paljon� jah.a.� Myös� star�eja� tulee�

melko� suurella� todennäköisyydellä,� sillä�

nuorella� koiralla� on� jo� nyt� kaikki� ”palikat�

koossa”� ja� ne� rii�ävät� tarvi�aessa� vaikka�

mihin.� Lähiajan� tähtäin� on� Dansk� Gordon�

Se�er� Klubin� 100-vuo.sjuhlamaao�elu� ja�

-kokeet�maaliskuussa.�Vilu�vali5in�nuoresta�

iästään�huolima�a�Suomen�edustajaksi�yh�

dessä�isänsä�Banjon�ja�äi.nsä�Vatun�kanssa�

-�hauska� sa�uma,� e�ä�koko� ”perhe”� esi5�

samana� syksynä� rii�ävät� näytöt� joukkuee�

seen�valinnan�takaamiseksi.

Jukka�Puro

Puronperän�kennel

www.gordoninse�eri.<
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