Uutiset vuosilta 2011 – 2017.

2017
23.11.2017 Meille on toiveissa saada dalmatiankoirapentuja, Aida on astutettu Toivolla ja
pentujen toivotaan syntyvän tammikuun lopulla. Lisätietoja tulevat pentueet-sivulta ja
facebookistamme, tiedustelut tallpeak@suomi24.fi

23.5.2017 POINTTERINPENTUJA, vapaana vielä lupaavia pentuja joissa isänä meidän
Tenho! Katsoo lisää ja kasvattajan yhteystiedot tulevat pentueet sivulta!

2016
7.11.2016 Kaikki M-pentueen pienet beaglelapsoset ovat nyt muuttaneet omiin koteihinsa
ja meillä vietetään taas hetken hieman hiljaisempaa eloa aikuisten koirien ehdoilla.
Seuraavia suunnitelmia päivittelemme tänne sivuille ja paljastamme niitä myös FB-sivulla
sitä myöten kun tarkentuvat. Suunnitteilla ensi vuodelle on sekä dalmis-, että
beaglepentusia. Toivotaan vain, että onni on myötä ja suunnitelmat toteutuvat!

21.10.2016 Valitettavasti taas epäonni osui kohdalle dalmispentuesuunnitelmamme
suhteen eli ei pentuja loppuvuodelle. Keväällä olisi tarkoitus yrittää uudelleen Aidan
kanssa.

12.10.2016 M-pentueessamme vapaana vielä urospentu seurakoiraksi, hyvään ja
huolehtivaan loppuelämän kotiin!

HUOM! TIIMIPÄIVIEN osalta päädyimme kaksipäiväiseen ratkaisuun. Eli aloitamme
Hartolassa Kunkkulan koirakeskuksessa lauantaina kahvilla 15.10.2016 klo 13.00 (saapua
voivat majoittuvat klo 12 alkaen) ja jatkamme siitä ohjelmallisen toiminnan merkeissä.
Syömme päivällisen n. klo 18.00 ja istumme iltaa porukalla (saunakin lämpiää). Tarjolla on
majoituhuoneita joko 1hh tai sitten yhdessä kaverin/perheen kanssa. Voit myös saapua
vain päivän ohjelmaan ja skipata yöpymisen. Mukaan mahtuu vielä vaikket olisi
ilmoittautunutkaan. ilmoittautua voit joko s-postilla tai FB-tapahtumasivulla (tai
kennelsivulla). Ilmoittautuminen vaaditaan ja osallistumismaksun maksaminen viimeistään.
3.10.2016 ja hinnat ovat: Majoittuville 60€ hlö sis ruokailun (la päivällinen & su aamiainen)
ja mikäli tulet vain päiväksi mukaan 30€ hlö. Sunnuntaina ohjelmassa on perinteinen
Kaikkein Kaunein-kisa sekä muuta kisailua ja jos saavut pelkästään sunnuntaiksi on hinta
20€ (sis aamiaisen).
Lauantaina ohjelmassa seikkailurataa, aarteenmetsästys, Näyttelytreenit, tokoillua, rallytokoa, agilityyn tutustumista, canicrossia ja mejä- mahdollisuus. Osallistuminen
koulutuksiin vapaaehtoista ja ohjelma laaditaan osallistujien toiveiden mukaan!

7.9.2016 Meille syntyi beaglepentusia! Katso lisää pentupäiväkirjasta, tulevat pentueet
sivun alta!

TIIMIPÄIVÄT 2016 14.-16.10.2016 KUNKKULAN KOIRAKESKUKSESSA
HARTOLASSA!
Mukaan tarvitsette itsellenne petivaatteet (lakana, pussilakana, tyynyliina tai makuupussi)
sekä pyyhkeen + muut hygieniatarvikkeet. Koiralle mukaan peti ja omat kupit+ruuat. Peitot
ja tyynyt löytyvät huoneista. Huoneet ja yleiset tilat siivotaan luovutuskuntoon sunnuntaina,
tässä toivon pientä osallistumista kaikilta.

TallOlympialaisiin voidaan jakautua joko pentuekohtaisiin joukkueisiin tai sitten keskenään
sopimalla samankokoisiin joukkueisiin.
Ohjelma muotoutuu seuraavasti:
PE:
16.00 Saapuminen alkaa
Halukkaille ja innokkaimmille apua ja opastusta Näyttelykoulutus/Toko tai Agility
18.00 MEJÄN (metsästyskoirien jäljestämiskoe, sallittu kaikille roduille) perusteet ja
opetellaan jälkien tekoa. Teemme myös pienet treenijäljet halukkaiden koirille seuraavaksi
päiväksi; eli lajista kiinnostuneet mukaan!
19.30 Aarteenmetsästys (koirien kanssa) eli toiminnallinen rastirata
20.00 Sauna lämpiää ja iltapalaa ( sään salliessa grillaten), muutoin salaatti tms. omat
eväät (+juomat) sallittuja.
LA:
8.00-9.00 Aamupala
Aamulenkkeily kysymysradan merkeissä omaa tahtia
10.00 Agilityharjoituksia, pennuille tutustumista esteisiin ja kokeneemmille vaativampia
harjoituksia
11.00 Tokoharjoituksia, pennuille arkitottista, kokeneeemmille vaativampia harjoituksia
12.00 TallOlympialaisten eka laji: Pikajuoksukisa
13.00 LOUNAS
14.30 Näyttelytreenit
16.00 Mejä-harjoitukset, jälkiä tehneet pääsee kokeilemaan koirineen jäljestämistä
18.00 TallOlympialaisten toka laji:Ahmimiskisa
19.00 Sauna lämpiää..
20.00 ILTAPALAA kera visaisen ja vakavan iltaohjelman (omat juomat sallittu)
TallOlympialaisten koiraton laji
TallOlympialaisten palkintojen jako
SU:
8.00-9.00 Aamupala
Aamulenkkeily kysymysradan merkeissä omaa tahtia
10.00 Tutustumista Canicrossiin
11.00 Tutustumista Rally-Tokoon
12.00 KEN ON HEISTÄ KAIKKIEN KAUNEIN-kilpailu, jossa kilpaillaan sarjoissa urokset ja
nartut.
14.00 Mahdollisuus ohjattuun toko/agilitytreeniin
HEIHEIT ja seuraavaan kertaan!
Hinnat:
- 85€/pe-su
-lapset alle 16-v. ½ hintaan.
(La-su 60 € ja pelkkä yksi päivä paikalla 30€ sis.lounaan), kasvattaja kustantaa osan
viikonlopusta, joten siksi hinnat näin edulliset. Viimeinen ilm.päivä 26.9. Ilmoittautua
voi p. 0400-759 037 tekstarilla tai facebookissa yv:llä (johtuen
pentujenhoitokiireistäni). Maksut tilille FI80 1107 3500 5125 32 eräpäivä 30.9. Älkää

kuitenkaan maksako ennen kuin vahvistetaan riittävä osallistujamäärä, että
viikonloppu toteutuu!!

Hieman lisätietoa ja rohkaisua vielä tulemistaan empiville: Kunkkulassa on runsaasti
majoitushuoneita eli löytyy 1-hengen huoneista aina 5-hengen perhehuoneisiin. Koiriin
paikassa on totuttu eli siitä ei kannata kantaa huolta. Samoin tarkoituksena on
ensisijaisesti nähdä teitä kaikkia ja tavata koiria, mihinkään ei ole siis pakko osallistua tai
mitään ei tarvitse osata. Lupaan, että varsinkin nuorille koirille tekee todella hyvää viettää
toiminnallinen viikonloppu, jossa näkevät paljon muita koiria. Kokeneemmat tiimiläiset
neuvovat ihan yksityisestikin ongelmakohdissa paikan päällä jos sellaisia nuorison kanssa
on. Kaikki koirat pidetään kytkettynä viikonlopun aikana (käytettävissä koira-aitaus, jossa
keskenään toimeentulevat voivat leikkiä vapaana) eli siitäkään ei tarvitse huolehtia.
Varmistakaa ilmoittautumisenne maksamalla osallistumismaksu valitsemanne paketin
mukaisesti tilille: FI56 1107 3500 0170 03 /Sanna Heikkinen ja toiveita ja ideoita saa
esittää! Hinnathan olivat koko viikonlopulta 85€, la-su 65€ ja jos tulette vain päivän ajaksi
paikalle niin hinta on 30€ (sis lounaan & kaffen). Hinnat ovat samat riippumatta
huonekoosta. VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ ON 26.9.2016! Eli toivon, että
pikapuoliin ilmoittelette tulostanne! Osallistujia koko ajaksi majoittumaan tarvitsemme 15
hlöä, jotta saamme keskuksen käyttöömme.

HUOM TIIMIPÄIVILLE TULIJAT!
Muistakaa mukaan lämmintä päälle, koska pääosin ollaan ulkona. Jotain päällepantavaa
voi varalta ottaa myös koiralle, ainakin pennuille!
Majoittumista tarvitsette OMAT liinavaatteet eli lakana, pussilakana ja tyynyliina: peitot ja
tyynyt ovat valmiina talon puolesta. Myös koiralle kannattaa varata makuualusta/häkki
omaksi nukkumispaikaksi. Koirille ruuat ja kupit yms. mukaan luonnollisesti. Omat
sauna/peseytymisvermeet, koiria toivottavasti ei tarvitse pestä.

29.5.2016 Iitin ryhmänäyttelyyn suuntasimme kera ensikertalaisen eli hirvikoiramme Tarun
(Pelittäjän Lempi) sekä Pullan (Limited Edition). Pullan saaliina EH/2. Ja Tarun ROP, Sert
ja RYP-3 huikean isossa yhdistetyssä ryhmien 5/6 kilpailussa.

28.5.2016 Järvenpään KR koiranäyttelyssä meillä olikin iso joukko mukana.
Onni (Kidding Me) ERI/3
Jope (Just Joking) ERI/1
Skottis (Sassafras Paint It Black ERI/1SA PU-4 ROP-vet
Pulla (Limited Edition) EH
Ninni (Jin Will Win) EH/2
Riesa (Fire Walk With Me) ERI/1SA PN-2 Vara-sert
Kasvattajaryhmä 1.KP ROP-kasvattaja!
Myös Tene the pointteri ROP

22.5.2016 Vuorossa oli Helsingin kansainvälinen koiranäyttely, joka nyt valitettavasti jäi
meidän pojilta väliin, mutta meitä edustivat Ninni (Jin Will Win) EH:lla ja Jope (Just Joking)
ERI/1 SA ja vara-sert!

21.5.2016 Epäonnenpäivä. Nasse-parka satutti jalkansa ilmeisesti rikottuun pulloon sillä
vasemmassa etukäpälässä oli hyvin syvä ja tarkkareunainen haava koko toiseksi
ulommaisen varpaan mitalta. Tikkejähän siitä tuli ja näin ollen Nasse on määrätty lepoon
seuraavaksi kahdeksi viikoksi. Muistakaapa varoa niitä ansoja mitä piittaamattomat
kanssaeläjät luontoon jättävät ja ei me kukaan jätetä itse jälkeemme mitään mikä voi
vahingoittaa lemmikkejämme tai luonnoneläimiä!

15.5.2016 Mynämäki KR mukana oli toista kertaa kehässä Nasse (Lover Undercover) ja
huipputuloksin aloitti Nasse: ROP, Sert ja vielä ryhmässä 3. sija!

TIIMIPÄIVÄT SIIRRETTY 14.-16.10.2016!!!! Keväältä siis peruttu! Sen sijaan
pidämme MEJÄ-Treenit 23.4 Pertunmaalla, kysy lisää Sannalta p. 0400-759 037

15.5.2016 Mynämäki KR Tallpeak Lover Undercover eli Nasse ROP, Sert, RYP-3!
1.5-8.5 Tenho eli Ridanflight Rhydwyn mejäkokeissa:
1.5.2016 Heinola Avo-3
5.5.2016 Padasjoki Avo-0
6.5.2016 Sysmä Avo-3
8.5.2016 Heinola Avo-2

1.5.2016 Mejä-koe Heinolassa. Tallpeak Just Joking eli Jope AVO-2 ja 38pistettä ja
kokeen paras dalmatiankoira ja kokeen paras avoimen luokan koira!

24.4.2016 Inkeroinen ryhmänäyttely: Tallpeak Impossible eli Romeo ROP, Sert, RYP-2

5.3.2016 Kouvola Pentunäyttely Tallpeak Lover Undercover eli Nasse ROP, RYP-2 ja
siskonsa Tallpeak Luxury Design eli Vilja VSP. LImited edition toinen luokassaan samoin
kuin Look At Me ja edellisistä koostuva kasvattajaryhmä oli ROP-kasvattaja.

Tiimipäivät tulee taas!!!
Pe 22.4-su24.4.2016 olis ajankohta
ohjelmassa perinteisesti hauskaa yhdessä oloa, kisaa ja visaa sekä treenailuita eri
lajeissa! Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat!!
Hinnat:
- 85€/pe-su
-lapset alle 16-v. ½ hintaan.
(La-su 60 € ja pelkkä yksi päivä paikalla 30€ sis.lounaan), kasvattaja kustantaa osan
viikonlopusta, joten siksi hinnat näin edulliset. Viimeinen ilm.päivä 15.4.
Ilmoittautua voi p. 0400-759 037 tekstarilla tai iltaisin puhelimitse tai täällä yv:llä tai spostilla. Maksut tilille FI80 1107 3500 5125 32 eräpäivä 17.4.

Keväällä 2016 odotamme Dalmatiankoirapentuetta, lisätietoja TULEVAT PENTUEETsivulta.

Meillä oli hieman hektinen vuoden vaihde johtuen ei-koirallisista murheista, tästä syystä
sivujen päivitykset laahaavat hieman jäljessä. Kiitokset kuitenkin vuodesta 2015 kaikille
tiimiläisille ja yhteistyökumppaneille. Jatkamme innolla vuoteen 2016!

2015
HUOM TIIMIPÄIVILLE TULIJAT!
Muistakaa mukaan lämmintä päälle, koska pääosin ollaan ulkona. Jotain päällepantavaa
voi varalta ottaa myös koiralle, ainakin pennuille!
Majoittumista tarvitsette OMAT liinavaatteet eli lakana, pussilakana ja tyynyliina: peitot ja
tyynyt ovat valmiina talon puolesta. Myös koiralle kannattaa varata makuualusta/häkki
omaksi nukkumispaikaksi. Koirille ruuat ja kupit yms. mukaan luonnollisesti. Omat
sauna/peseytymisvermeet, koiria toivottavasti ei tarvitse pestä.
Ota mukaan myös jotain pientä naposteltavaa illoiksi, jos sellaista kaipaat.
Erikoisruokavalioita ei ole kukaan ilmoittanut eli tarjolla on perushyvää kotiruokaa.
Mikäli ette ole vielä maksaneet osallistumismaksuanne niin kipaiskaa pikapuoliin
hoitamaan asia kuntoon, maksuohjeet löytyvät alta. Vapaana on vielä muutama huone ja
päiväkävijöitä mahtuu niinikään jos yhtäkkiä alkoi osallistuminen houkutella!

Tiimipäivien ilmoittautumisia on tipahdellut kivasti. Hieman lisätietoa ja rohkaisua vielä
tulemistaan empiville: Kunkkulassa on runsaasti majoitushuoneita eli löytyy 1-hengen
huoneista aina 5-hengen perhehuoneisiin. Koiriin paikassa on totuttu eli siitä ei kannata
kantaa huolta. Samoin tarkoituksena on ensisijaisesti nähdä teitä kaikkia ja tavata koiria,
mihinkään ei ole siis pakko osallistua tai mitään ei tarvitse osata. Lupaan, että varsinkin
nuorille koirille tekee todella hyvää viettää toiminnallinen viikonloppu, jossa näkevät paljon
muita koiria. Kokeneemmat tiimiläiset neuvovat ihan yksityisestikin ongelmakohdissa
paikan päällä jos sellaisia nuorison kanssa on. Kaikki koirat pidetään kytkettynä
viikonlopun aikana ( käytettävissä koira-aitaus, jossa keskenään toimeentulevat voivat
leikkiä vapaana) eli siitäkään ei tarvitse huolehtia. Varmistakaa ilmoittautumisenne
maksamalla osallistumismaksu valitsemanne paketin mukaisesti tilille: FI56 1107 3500
0170 03 /Sanna Heikkinen ja toiveita ja ideoita saa esittää! Hinnathan olivat koko
viikonlopulta 85€, la-su 65€ ja jos tulette vain päivän ajaksi paikalle niin hinta on 30€.
Hinnat ovat samat riippumatta huonekoosta. VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ ON
21.9.2015! Eli toivon, että pikapuoliin ilmoittelette tulostanne! Tarkempi ohjelma julkaistaan
täällä ja FB-sivulla lähiaikoina (riippuu hieman osallistujien määrästä).

TIIMIPÄIVÄT 2015
Mukaan tarvitsette itsellenne petivaatteet (lakana, pussilakana, tyynyliina tai makuupussi)
sekä pyyhkeen + muut hygieniatarvikkeet. Koiralle mukaan peti ja omat kupit+ruuat. Peitot
ja tyynyt löytyvät huoneista. Huoneet ja yleiset tilat siivotaan luovutuskuntoon sunnuntaina,
tässä toivon pientä osallistumista kaikilta.
TallOlympialaisiin voidaan jakautua joko pentuekohtaisiin joukkueisiin tai sitten keskenään
sopimalla samankokoisiin joukkueisiin.

Ohjelma muotoutuu seuraavasti:
PE:
16.00 Saapuminen alkaa
Halukkaille ja innokkaimmille apua ja opastusta Näyttelykoulutus/Toko tai Agility
18.00 MEJÄN (metsästyskoirien jäljestämiskoe, sallittu kaikille roduille) perusteet ja
opetellaan jälkien tekoa. Teemme myös pienet treenijäljet halukkaiden koirille seuraavaksi
päiväksi; eli lajista kiinnostuneet mukaan!
19.30 Aarteenmetsästys (koirien kanssa) eli toiminnallinen rastirata
20.00 Sauna lämpiää ja iltapalaa ( sään salliessa grillaten), muutoin salaatti tms. omat
eväät (+juomat) sallittuja.
LA:
8.00-9.00 Aamupala
Aamulenkkeily kysymysradan merkeissä omaa tahtia
10.00 Agilityharjoituksia, pennuille tutustumista esteisiin ja kokeneemmille vaativampia
harjoituksia
11.00 Tokoharjoituksia, pennuille arkitottista, kokeneeemmille vaativampia harjoituksia
12.00 TallOlympialaisten eka laji: Pikajuoksukisa
13.00 LOUNAS
14.30 Näyttelytreenit
16.00 Mejä-harjoitukset, jälkiä tehneet pääsee kokeilemaan koirineen jäljestämistä
18.00 TallOlympialaisten toka laji:Ahmimiskisa
19.00 Sauna lämpiää..
20.00 ILTAPALAA kera visaisen ja vakavan iltaohjelman (omat juomat sallittu)
TallOlympialaisten koiraton laji
TallOlympialaisten palkintojen jako

SU:
8.00-9.00 Aamupala
Aamulenkkeily kysymysradan merkeissä omaa tahtia
10.00 Tutustumista Canicrossiin
11.00 Tutustumista Rally-Tokoon
12.00 KEN ON HEISTÄ KAIKKIEN KAUNEIN-kilpailu, jossa kilpaillaan sarjoissa urokset ja
nartut.
14.00 Mahdollisuus ohjattuun toko/agilitytreeniin
HEIHEIT ja seuraavaan kertaan!

1.9.2015 TALLPEAK TIIMIPÄIVÄT 2015
Pidetään Kunkkulan koirakeskuksessa, Hartolassa 2.-4.10.2015.
Ohjelmassa on:
*Agilitykoulutusta
*Näyttelytottumuskoulutusta
*Tottelevaisuuskoulutusta
*Mejä-koulutusta
*Canicross-koulutusta

*Rally-toko koulutusta
*ja muuta koulutusta minne kouluttaja löytyy (toiveita saa esittää)
Lisäksi kisaillaan ja visaillaan sekä ihmisten ja koirien osalta. Paikalle voi tulla yksin tai
koko perheellä (lapsille ei ole järjestetty mitään omaa ohjelmaa). Juoksuinen narttu ei voi
osallistua. Mukaan saa ottaa myös useamman koiran, jos niiden kanssa pärjää ryhmässä.
Koulutuksiin ja kilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista, ohjelma julkaistaan
lähempänä.
Luvassa on myös tuttu "Ken on heistä kaikkein kaunein"-kisa sunnuntaina. Arpajais- yms.
muut palkintolahjoitukset ovat tervetulleita!
Hinnat:
-85€/pe-su
-lapset alle 16-v. ½ hintaan.
(La-su 60 € ja pelkkä päiväkävijä 30€ sis.lounaan), kasvattaja kustantaa osan
viikonlopusta, joten siksi hinnat näin edulliset.
Hintaan sisältyy majoitus, iltapala pe& la, aamupala la &su ja lounas la &su sekä
koulutukset, sauna yms.
Osallistumismaksu maksetaan etukäteen, maksutiedot saat ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki tiimiläiset, mikäli paikkoja jää yli voidaan ottaa mukaan
myös muiden kenneleiden koirien omistajia, joille hinta +20€.
Ilmoittautua voi joko Facebook-yksityisviestillä Sannalle tai
sähköpostitse tallpeak@suomi24.fi
Ilmoita osallistujien nimet, koirien rodut &nimet, huonekaveritoiveet ja mahdolliset
erikoisruokavaliot. Ilmoita myös arvioitu saapumisaikasi.

19.7.2015 Pentutreffejä vietettiin K-pentueen uusien perheiden kanssa ja voi pojat meillä
oli koleasta kelistä huolimatta hauskaa! Pennut viilettivät hännät suorina lähes kaksi tuntia
keskenään ja samalla me ihmiset saimme vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia. Toivottavasti
yhtä moni pääsee paikalle myös tiimipäiville syksyllä!

TULOSSA: Pentutapaaminen K-pentueen väelle Lahdessa sunnuntaina 19.7.2015 klo
19.00 Löytyn koirakentällä (Vanha ravirata Kärpäsen kaupunginosassa). Tervetuloa kaikki
K-pennut tai koiristamme kiinnostuneet!

Olen suorittanut Suomen Kennelliitton mikrosiruttaja /tunnistusmerkitsijäkurssin
toukokuussa ja minut on nyt pätevöity tunnistusmerkitsijäksi. Jos siis kaipaat pentueellesi
tunnistusmerkintöjä niin ota yhteyttä!

22.6.2015 Lisää hyviä uutisia! Posti toi tuoreelle isälle kirjeen, jota on jo vähän odoteltu:
Kansainvälisen Muotovalion arvo on nyt vahvistettu!

21.6.2015 HUIKEA PÄIVÄ! Meille syntyi pentuja, ja sellaisia pentuja joita ei ajateltu enää
olevan saatavissa. Skottishan on tosiaan tehnyt varsin hienoja pentuja useille muille
kasvattajille ja itse olen sitä yrittänyt kolmeen kertaan käyttää jalostukseen, mutta
tuloksetta. Alkuvuodesta asiaa tutkittiin ja todettiin, että mahdollisuudet saada pentua enää
Skottikselta ovat varsin pienet (luokkaa 5%), toisin kuitenkin kävi ja nyt meillä mönkii
seitsemän terhakkaa pikkupilkkua ja olemme kovin innoissamme. Ultra aiheutti jo suuria
riemunkiljahduksia, mutta itse syntymä sai aikaan vielä isompia reaktioita. Nyt meillä on
kaikille "tilanneille" tarjota pentu, jos siis kaikki menee loppuun asti yhtä mallikkaasti, ja
lisäksi kaksi poikaa on vielä varattavissa.

13.6.2015 JUHLAT ON JUHLITTU ja kivaa oli, vieraita olisi mahtunut enemmänkin eikä
olis tarjoilut loppuneet kesken. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja toivottavasti edessä on
ainakin toiset 15 vuotta ja sekin sujuu yhtä mukavien ihmisten ja hurmaavien koirien
merkeissä. Kiitokset koko tiimille!!

7.6.2015 Olimme Mänttä-Vilppula kaikkien rotujen näyttelyssä kera Tenhon ja Sipen.
Sippe kylläkin lähti mukaan ihan Tenen seuraksi ja sillä perusteella, että ilmoittautuminen
oli yli 10-vuotiaalle ilmaista. Tene pokkasi ROP-ruusukkeen itselleen ja yllätys olikin
melkoinen kun myös jalkapuoli-Sippe kurvasi kaikki rusetit beaglekehältä niinikään ollen
sekä ROP, että ROP-veteraani. Isoissa kehissä menikin sitten varsinaiseksi showksi kun
Tene katseli Sipen ja Vesan perään ja Sippe puolestaan minun perääni, eli siitä ei
enempää kerrottavaa :) paitsi, että voitolla Sippe lunasti itselleen juustohampparin, joka
maistui makealta!

Kuva: Ronja Nieminen
Reino eli Tallpeak Graphic Design non aloittanut virallisen kisauransa agilityssä ja hienoja
ratoja on iloinen Reino ehtinyt jo kevään aikana väläytellä!

Miten se kaikki oikein alkoikaan...
Ensimmäinen Tallpeak-pentue syntyi 8.6.2000 asuessani Joutsassa. Pentueen
onnistumisessa oli jo selkeä tiimi-meininki; sijoitusnarttuni Perlan omistaja Maarit Haipus
huristeli narttunsa kanssa Jyväskylään, jossa Kirsi Ruotsalaisen luona astutettiin Perla
omalla Allullani. Synnytystä varten silloiseen kotiini Joutsaan saapui avuksi Niina
Huttunen, jonka avustuksella maailmaan saapui 12 pientä dalmiksen alkua. Pentujen
hoidossa isona apuna oli Anne Virolainen, joka sai siitä itselleen kivan kesätyöpaikan.
Pitkän pestin virallisena pentuaitauksen rakentajana sai jo tuolloin Tapsa Haajanen, ja tuo
pesti kestikin rapiat kymmenen vuotta!
Nämä ihanaiset A-pentuni löysivät kaikki tosi mukavat omat kodit, joistamonen kanssa
ollaan edelleen tekemisissä. Vaikka itse pentusista ei näin 15-vuoden jälkeen ole
seurassamme ketään on mukava pitää yhteyttä ihmisiin: Riina Zetterman, Teresa
Halttunen, Sari Mäkelä, Petra Vainio, Anu Rovio, Liisa Ilmonen! Sen jälkeen olikin pitkä
luova tauko dalmiksissa, kunnes päästiin uudelleen vauhtiin ja mukaan tiimiin on saatu
monia mahtavia tyyppejä!
Beaglejen osalta homma alkoi entisen työkaverini perheen koirakuumeesta ja Nina
Bomanin kanssa yhdessä hommattiin Lara-beagle. Laran ensimmäiset pennut (Bpentueeni) Katri Laitilalla lainassa olleen Emmetin kanssa olivat beaglekasvatukseni alku
ja siitä on edetty kiitos monien tärkeiden käytännön jutuissa auttaneiden mm. Maarika
Wallenius ja jälleen kerran Tapsa ja kasvattieni omistajaperheet.
Nyt on aika muistella, juhlistaa ja kiittää näistä 15 vuodesta! Paljon olen saanut sekä
konkreettista, että henkistä tukea ja apua monelta dalmis- ja beagleihmiseltä, mutta myös
muiden rotujen kasvattajilta ja harrastajilta. Tärkeää ovat olleet myös mahtavat kodit, joihin
kasvattini ovat saaneet muuttaa! Haluankin kutsua teidän ihan kaikki, jotka koette jollain
lailla olleenne mukana tässä tarinassa kippistämään ja syömään kakkua kanssamme.
Missään muuallahan emme voi tällaista juhlaa järjestää kuin Huipulla, eli Heinolan
korkeimmalla paikalla eli NÄKÖALATORNIN kahvilassa 30 metrin korkeudessa!
Toivon, että mahdollisimman moni pääsee edes piipahtamaan paikalla, jos mahdollista niin
ilmoittakaa etukäteen henkilömäärää jota on tulossa, kuitenkin tärkeämpää kuin ajoissa
ilmoittautuminen on saapuminen mukaan! Juhlat luultavasti kestävät pikkutunneille, joten
majoitusta Heinolassa löytyy mm. Kumpelista tai leirintäalueelta.

14.5.2015 UUSI ALUEVALTAUS, olimme Tenho-pointterin kanssa osallistumassa MEJÄ
(Metsästyskoirien jäljestämis-) kokeeseen. Ilmeisesti Tenho oli samalla ensimmäinen
pointteri Suomessa, joka kyseisestä kokeesta saa tuloksen ja eipä ihan mitä tahansa
tulosta! Tenho suoritti kokeen varsin mallikkaasti jäljestäen kilometrin matkan kuviteltua
haavoittuneen saaliseläimen jättämää vuorokauden ikäistä verijälkeä pitkin. Olen kyllä
niiiiiiin ylpeä Tenhosta!

4.5.2015 Henkilökohtaista kuntovalmentajaa kaipaavalle tarjoamme pitkäaikaiseen
valmennussuhteeseen personal-Raineria. Raineri eli Tallpeak Kidding Me on iloinen,
reipas ja komeakin nuori mies, joka etsii aktiivista omaa kotia. Rainer on hyväsukuinen ja
soveltuu kaikenlaiseen harrastamiseen. Raineri olisi valmis muuttamaan omaan kotiinsa
toukokuun puolivälissä. Raineri myydään tai sijoitetaan aktiiviseen kotiin, kysy rohkeasti
lisää ja tule tapaamaan ihastuttavaa hännänheiluttajaa; tykästyt varmasti!

24.4.2015 Meillä on vielä vapaana yksi uros ja yksi narttupentu Riesan ja Oivan suloisista
lapsista. Molemmat vapaana olevat pennut ovat sinisilmäisiä eli myydään edullisesti
lemmiksi ja seurakoiraksi, pennut rekisteröidään EJ-rekisteriin.

24.3.2015 MEILLE SYNTYI dalmatiankoiranpentuja. Riesa synnytti 12 reipasta pentua,
joista neljä on poikia ja kahdeksan tyttöjä. Pennut ja emä voivat hienosti ja kaikki pennut
ovat priimoja. Etsimme heille rakastavia ja hyviä koteja, joissa on dalmatiankoirankokoinen
seurakoiranvirka auki. Etsimme myös sijoituskotia sekä urokselle, että narttupennulle! Ota
rohkeasti yhteyttä jos kiinnostuit, pentuja pääsee katsomaan aikaisintaan huhtikuun
puolivälin jälkeen.

9.3.2015 Iloisia uutisia siltä osin, että Sippe-beaglen jalka on käytännössä entisellään!
Ontumista ei ole havaittavissa oikein missään tilanteessa ja pientä
ojentamis/koukistusjäykkyyttä lukuun ottamatta frouva on ihan täydellinen! Suurkiitos
Mevet ja Lotta Axelsson! Olemme kovin iloisia tässä kohdassa, että ryhdyimme välillä
hieman haastavaksi ja pitkäksi osoittautuneeseen leikkaus/kuntoutusprojektiin, koska nyt
saamme näinä päivinä 10-vuotissynttäreitään viettävän daamin pitää ilonamme vielä
pitkään!

2.3.2015 PENTUJA on tulossa maaliskuun lopussa (dalmatiankoira), tiedustelut
puhelimitse tai s-postilla! Our next dalmatianlitter is due in the end of march, inquiries are
wellcome by e-mail or phonecall, you are wellcome to contact us also in english.

24.1.2015 Osallistuimme kansainväliseen koiranäyttelyyn Kaunasissa, Liettuassa. Mukana
Skottis, joka oli hienosti ROP ja RYP-3 ja sai viimeisen Cacibin Kansainvälisen valion
arvoon ja samalla toki sai myös Liettuen sertin myötä maan valion arvon. Tene oli
niinikään ROP ja RYP-5. Sunnuntailta jätimmekin Skottiksen lepäilemään kun ei mitään
saatavaa ollut ja toivoimme sertiä toiselle suomalaiskoiralle joka oli sitä tullut hakemaan.
Tene puolestaan oli taas ROP.

22.1.2015 MEILLE TULEE PENTUJA! Riesa astutettiin tänään Oivalla, lisätietoja tulevat
pentueet sivulta! We are expecting puppies out of Tallpeak Fire Walk With Me & Araidan
Naurava Kulkuri. Please contact us by e-mail tallpeak@suomi24.fi if you are interested!

1.1.2015 ILOISTA UUTTA VUOTTA 2015!
Kiitokset kuluneesta vuodesta 2014 kaikille mukana olleille. Kiitokset kasvatinomistajat,
ystävät ja yhteistyökumppanit!
Tiimimme vahvuus ja voima perustuu kaikkien teidän ihanien ihmisten panostukseen ja
toimintaan. Yhä useampi pennuistamme löytää kodin joko kasvatinomistajan suosituksen
perusteella tai kasvattini tavanneiden ihmisten luota. Tämä on asia, mikä tekee minut
erittäin onnelliseksi ja ylpeäksi.
Ensi vuodelle on suunniteilla sekä pentueita, että yhteisiä tapahtumia. Pysykää siis
kuulolla! Erityisen helppoa on infota asioista facebookissa, joten siellä kannattaa
kurkistella uutisia tulevista jutuista. Toivottavasti pääsisimme tapaamaan mahdollisimman
monen kanssa ensi vuonna ja innostuisitte osallistumaan koirienne kanssa johonkin!
Erikseen haluan vielä kiittää aktiivisuudesta Liisaa, Riinaa, Reettaa, Meriä, Maijua,
Maarittia, Maarikaa, Tiinaa, Jaanaa, Marikaa, Annia, Ninaa, Merviä!
I want to wish you all a Happy New Year 2015 and most of all THANK you all for the year
2014 that has been a good year for us. The team work has been awesome!
What you see is what you get, and you ain't seen nothin' yet!

2014
Kaikki J-pentusemme ovat löytäneet omat kotinsa, kiitämme kaikkia pennuista
kiinnostuneita. Mahtavaa huomata miten tarkoin koiran hankintaa harkitsevat osaavat
vertailla pentueita ja arvioida myös omaa tilannetta ja pennun sopimista aikataulullisesti
perheen arkeen. Toivomme, että jatkossakin saamme yhtä paljon yhteydenottoja ja
pentujammehan saa aina tulla katsomaan ja tutustumaan rotuihimme! Seuraava pentue on
suunnitteilla keväälle 2015, alustavia tiedusteluja otamme jo mielellään vastaan!

26.9.2014 SIJOITUSKOTI etsinnässä mukavalle dalmistyttöpennulle. Etsinnässä koti
mielellään Jyväskylän alapuolelta ja plussaa olisi koti, jossa olisi aiempaa koirakokemusta
ja osaamista jo näyttelyidenkin suhteen. Ota yhteyttä jos kiinnostuit! p.0400-759037

12.9.2014 ETSIMME sijoituskotia urospennulle! Mikäli olet harkitsemassa uutta
harrastuskaveria ja dalmis kiinnostaisi niin meillä olisi reipas ja komea pieni urospentu
omaa hyvää kotia vailla sijoitussopimuksella. Jos ei sijoitusopimus ole käytäntönä tuttu,
kerron mielelläni aiheesta lisää! Samalla lunastat paikkasi aktiivisessa
näyttelytiimissämme ja kaikki muukin harrastuneisuus on plussaa! Asuinpaikkasi ei ole
meille kynnyskysymys vaan aktiviseen kotiin, missä välimatkoja harrastuksiin ei koeta
ongelmaksi voidaan pentu sijoittaa kauemmaskin. Toki plussaa on jos asut PäijätHämeessä/PK-seudulla. Pentu sijoitetaan Kennelliiton sijoitussopimusta käyttäen ja
pennusta peritään vakuusmaksu.

6.9.2014 Helsingin Kaikkien rotujen näyttelyssä meitä edustivat mallikkaasti Dalmistytöt
Aida ERI/3., Flirtti ERI/ 2. ja Nyyti ERI/2. PN-3. Hieno tytöt!

24.8.2014 Heinolassa kaikkien rotujen näyttelyssä Ella tyylitteli junioriluokasta ERII/1.SA,
PN-1 ja SERT sekä VSP! Aidalle EH/2. avoimessa luokassa. Tenelle tarjoiltiin sinistä
nauhaa hammaspuutosten vuoksi...

23.8.2014 Kouvolan kaikkien rotujen näyttelyssä tyttöset Riesa ja Nyyti edustivat hienosti!
Riesa ERI/1. SA, PN-2 ja SERT! Ja Nyyti hienosti valioluokan voittoon ja PN- sijalle.
Tenho oli PU-2.

9.8.2014 WORLD WINNER 2014 Näyttely oli vihdoinkin käsillä Helsingissä! Meillä
osallistumassa kolme junioribeaglea (Adele, Ella ja Romeo) sekä kolme dalmista (Riesa,
Nyyti ja Flirtti). Beagleista ERI:n sai taitavan handlerinsa Hilden käsissä Ella (Kiitos Hilde!!)
ja muulle kaksikolle EH:t, kasvattaluokka meni melkoiseksi pelleilyksi, miten niin kannattais
harjoitella.... Dalmisten puolella Riesa hienosti avoimen luokan ERI ja sijoitus neljäs
suuressa luokassa! Muille tytöille EH:t. Kasvattajaluokka esiintyi mallikkaasti, mutta
tuomari valitsi suuresta joukosta vain voittajan eikä se valinta osunut meihin. Suuret
onnittelu Holmankarin kenneliin päivän jättipotista ROP & ROP-kasvattaja, ansaitusti!
Valitettavasti kuvia meillä ei päivästä ole muistona vaikka kamera oli mukana ei sitä
kukaan ehtinyt käyttää...me niiiiiin tarvitaan porukkaan joku kuvaamisesta innostunut!

19.7.2014 Mäntsälän kaikkien rotujen näyttelyssä Riesalle EH avoimessa luokassa ja
Tenelle sileä eri niinikään avoimesta luokasta.

4.7.2014 Oli taas epäonnemme multihuipentuma. Rauhallinen koti-ilta kääntyi yhtäkkiä
totaaliseksi kaaokseksi. Sipen jalka jäi huonossa asennossa Tenen tassun alle ja vääntyi
todella pahasti. Seurauksena murtuma. Saimme ensiapuna lastan jalkaan Lahdessa
päivystyksessä ja lauantai-aamun suunnitelmat menivät uusiksi kun suuntasimme
Mevettiin leikkauspöydälle. Onneksi valtavan taitava Lotta Axelsson otti lauantai-iltansa
projektiksi Sipen naulaamiseen taas yheks kappaleeks ja toipuminen voi alkaa. Kipsin
kanssa könkkäillään ja näin ollen jäävät näyttelykehät nyt sitten Sipeltä. Toivomme
kivutonta ja toimivaa jalkaa, jolla voisi vielä köpsötellä mahdollisimman monta vuotta
tarpeellista vauhtia. Onneksi potilas itse suhtautuu asiaan tyynesti ja sitä kautta toiveet
ovat korkealla.

PUPPIES – PENTUJA – PUPPIES – PENTUJA: Meillä on tilauksessa
Dalmatiankoiranpentuja, nyt hartaasti toivomme, että neljäs kerta toden sanoisi ja
saisimme elokuussa uusia jäseniä tiimiimme... katso lisää Tulevat Pentueet- sivulta!

Romeo, Ella ja Adele (sekä narussaroikkujat Maiju ja Anni)

27.5.2014 Olimme pentunäyttelyssä Helsingissä I-pentueen kanssa. Hienosti meni,
Romeo (Impossible) oli ROP ja RYP-2, Ella ( Inspiration) oli VSP ja Ella (International) sai
myös KP:n ollen luokan toinen. Esiintymisharjoituksia tarvitaan vielä aika lailla ennen
elokuuta....

VAPAANA DALMATIANKOIRAN UROSPENTUJA: 19.4.2014 Syntyivät Tallpeak Fly Me
To The Moon ja Moppekerhon Suapas Nähhä pennut kennel Leodalma´siin. Pentuja syntyi
seitsemän, kuusi urosta ja yksi narttu, vapaana vielä urospentuja hyviin koteihin.
Kasvattaja sijoittaa yhden uroksen näyttelyistä kiinnostuneeseen kotiin ja myy kaksi urosta
kotikoiriksi edullisemmin kauneusvirheen vuoksi. Kannattaa kysellä lisää Siniltä p.046- 682
6812, pennut asustavat Kalvitsassa.

17.5.2014 Helsingissä palveluskoiratapahtumassa Reino EH/2. ja Pipsa ERI/3.

10.5.2014 Haminan näyttelyssä kehässä pyörähti Adele (Tallpeak International) ROPpentu! Samaan aikaan Helsingin näyttelyssä mukana Pipsa, joka sijoittui valioluokan
kolmanneksi SA:lla, paras narttusijalle 4.

4.5.2014 Tampereen KV:n kehässä dalmismiehitys, erittäin hauskaa oli ja tulokset oikein
mukavat! Reinolle EH ja samoin pitkästä aikaa iloksemme kehään tulleelle Juicelle (
Choice Is Yours), joka sijoittui avoimessa luokassa toiseksi. Tytöt sen sijaan menestyivät
taas osallistujamäärältään isoissa luokissa mainiosti; Flirtti ERI/2SA ja Riesa ERI /3. ja
Nyyti ERI/4.SA. Kasvattajaluokkamme oli kovassa kilpailussa 2.KP

3.5.2014 Tampereen KV:n kehässä Tenho, joka suoriutui PU-2 ja varasertin ja vara-cacib.

1.5.2014 Oltiin porukalla Vappua viettämässä Lahden ryhmiksessä. Pojat eivät loistaneet
tänään, sillä pitkästä aikaa kehään päässyt Skottis nilkutti sen verran, ettei sitä voitu
arvostella (ilmeisesti edellispäivän metsälenkillä pointterin kanssa vedetty voltti vaati
veronsa...), Reino sai EH:n. Tytöt sen sijaan saivat kaikki ERI:n ja Pipsa sijoittui
luokassaan neljänneksi. Päivän parhaan tuloksen tyylitteli Riesa, joka voitti valioluokan ja
jäi täpärästi paras narttu kakkoseksi kera Varasertin. Kasvattajaryhmämme oli 2. KP.

17.3.2014 Aina eivät parhaimmatkaan aikeet, hyvä toteutus, kova peukutus ja lähes
hengityksen pidättäminen useamman viikon ajan auta.. Meille ei tänäkään keväänä ole
tulossa dalmispentuja. Valitettavasti lupaavasti alkanut vatsan pyöristyminen ei lopulta
kehittynytkään niihin mittoihin, että voisimme odottaa Flirtin ja Skottiksen pentujen
syntyvän reilun viikon kuluttua. Pahimmoilleen tämä narttulinja on rakenteeltaan sen
verran pitkärunkoista, että ne onnistuvat aika pitkään piilottelemaan tuota pentukatrasta ja
siksi tämä ennustaminen näyttää olevan kovin hankalaa. Ultraan emme Flirttiä vieneet,
koska sen emä aikanaan ultrattiin kaksi kertaa (yhden astutuskerran jäljiltä) 100% tyhjäksi,
no meillehän syntyi 9 pentua. Näin ollen totesimme, että on turhaa vaivata ketään lääkäriä
"mission impossible"-tehtävän kanssa jossa tavoitteena olisi löytää jossain toivottavasti
lymyävät pentuset... näin ollen ajattelimme, että kärsivällisellä odottamisella tilanne kyllä
meille valkenee. Tässä on nyt menty aikamoista ylämäki-alamäki vuoristorataa kun joka
toinen päivä on tilanne näyttänyt siltä, että tulossa on pentuja ja joka toinen päivä on
iskenyt pieni epäilys siitä, että joku merkki kuitenkin puuttuu.... Nyt on pakko todeta, että
tukevasti valeraskaana se Flirtti vain ja ainoastaan on. Epäonneenhan on meillä kyllä
totuttu, sitä on ollut aiemmin, kertaalleen on dallupentujen kohdalla ollut 8 vuoden tauko
johtuen siitä, että asiat eivät menneet niinkuin toivottiin ( narttuja jäi tyhjäksi sekä
normiastutuksista, että pakastesiemennyksistä, terveystulokset eivät olleet riittävän hyviä,
luonteet eivät olleet riittävän hyviä jne. jne.) toivotaan, ettei tällä kertaa ihan niin pitkään
mene ennen seuraavaa onnistumista, tämä nyt vain on tällaista ja ei auta kuin joko jatkaa
yritystä tai ripustaa hanskat naulaan... Skottis nyt joutunee/pääsee jonkinlaiseen
tutkimussyyniin ettei nyt vaan olisi vika siinä, jos näin on niin sitten kyllä isku on
aikamoinen, omia pentujahan en ole siitä vielä lainkaan saanut eikä hyvällä
mielikuvituksella voi keksiä syytä miksi se olisi yhtäkkiä steriiliksi muuttunut kun ei ole
koskaan ollut kipeä tai syönyt mitään lääkkeitä tms. ja on kuitenkin aiemmin saanut
normaaleja pentueita aikaiseksi. Peukut siis pystyyn nyt jokaiselle, että jo valmiina
mielessä olevat seuraavat pentuesuunnitelmat natsaisivat sitten!

22.2.2014 Jyväskylän kansainvälisessä koiranäyttelyssä meillä oli mukana mukava
kattaus pilkullisia: Niistä parhaiten tällä kertaa menestyi Pluto (Can Be Reckless)
sijoittumalla avoimen luokan kakkoseksi ERI:n ja SA:n kera. Reino oli EH:lla luokkansa
neljäs, Riesa EH, Nyyti EH. Kasvattajaryhmämme oli kolmas KP:n kera. Tene Heikkinen
puolestaan keräsi yhden Sertin ja Cacibin lisää ollen ROP ja vielä ryhmäkilpailussa Tene
valittiin jatkoon! Mukava päivä, kiitos kaikille!

17.1.2014 UUSIA pentuesuunnitelmia. Kuin kohtalon oikkuna kasvattini Flirtin juoksu alkoi
seuraavana päivänä Pipsan ultrauksesta, jossa se todettiin tyhjäksi. Flirtti on
astutuspalkkiopentu F-pentueestani, joka meni siis isänsä omistajalle harrastus- ja
perhekoiraksi. Keskustelua on jo pidempään käyty Flirtin tulevista pentusuunnitelmista ja
yhtenä vaihtoehtona on ollut, että Flirtti tekisikin ensimmäiset pentunsa Tallpeak-

kennelnimen alle. Flirtin omistaja Reetta kun on yksi erittäin aktiivisista tiimiläisistämme,
niin taka-ajatuksena olisi saada uusia innokkaita tiimiläisiä sitä kautta hervottoman
hauskaan porukkaamme mukaan näyttelyharrastukseen. Tällä tavalla haluaisimme
vahvistaa tiimiämme tämän hetken tavoitteessamme eli kasvattajaryhmien esittämisessä.
Näin ollen suunnitelmaa Flirtin kanssa päätettiinkin lähteä viemään eteenpäin jo tänä
keväänä ja jännityksellä odotamme onnistuisiko tällä kertaa saada pentusia aikaiseksi.
Astutus meni kuin oppikirjassa, joten odotukset ovat varsin korkealla! Isänä tässä
pentueessa on Skottis, koska Pipsan kanssa pentuja ei saatu aikaiseksi ja
aluperinkin Flirtille oli suunnitelmissa englantilainen uros, niin päädyimme
pakasteen sijasta käyttämään saapuvilla olevaa englantilaista herrasmiestä :) Odotusarvo
on ainakin luonteen puolesta varsin korkealla, erittäin ihmis- ja koiraystävällisiä kun ovat
sekä tuleva äityli, että isukki!

6.1.2014 Valitettavasti uutiset Pipsan ultrasta eivät olleet tälläkään kertaa toivotun
kaltaisia. Pipsalle ei ole tulossa pentuja. Emme kuitenkaan luovuta, kuin jostain kohtalon
johdatuksesta aloitti Pipsan sisarentytär herttainen Flirtti juoksunsa Pipsan ultratutkimusta
seuraavana päivänä ja seuraava pentuesuunnitelmamme etenee näin ollen aika pian, lue
lisää Tulevat pentueet-sivulta!

2013
31.12.2013 Näin facebookin aikana näyttää siltä, että kotisivujen päivitys tuppaa aina
vaan jäämään unholaan kun kuvien, tulosten ja muiden uutisten päivitys käy niin paljon
näppärämmin ja nopeammin teamimme sivulle facebookissa! Sivusto on kaikille avoin,
jotenka uutisistamme kiinnostuneet; tervetuloa mukaan keskusteluihin! Pysytte paremmin
ajantasalla kun liitytte facebookissa "Tallpeak Team - Dalmatians & Beagles" -sivullemme!
Jouluntoivotukset jäivät tänäkin vuonna lähettämättä postissa, sillä kyseiset varat
lahjoitimme jälleen kerran WWF:n itämeri-projektille. Jouluilmoituksemme löydät
Showlinkin ja Kennelliiton virallisesta vuosikirjasta eli Annualista.
Viime vuosi oli taas vaiherikas, eikä voi ainakaan tapahtumien vähyydestä syyttää vuotta
2013! Paljon mukavia muistoja yhteisistä hetkistä, menestyksistä ja tulevaisuuden
suunnitelmista. Rautainen ryhmämme dalmisten kasvattajakisassa pääsi oikein kunnolla
kiertuevauhtiin ja aktiivisuutemme ja hyvä henkemme huomioitiin laajasti, vaikka sitä
menestystä nyt ei kahmalokaupalla vielä kohdalle osunutkaan. Pieniä onnistumisia
kuitenkin jo, suunta on ylöspäin. Kiitos suuresti vuodesta tehotiimi; Reetta, Riina, Meri,
Lissu ja Marika! Ja kiitos myös Maiju perheineen, Nina ja koko Lommin perhe, Risto,
Maarit, Jarkko ja Jaana, Yli-Heikkilät ja kaikki muut ketä en tässä muista viime vuodesta
kiittää! Debyytin kehiin teki myös Tenho Heikkinen, olemme kovin iloisia tuloksista.
Kehissä kävi muutamaan kertaan veteraaniluokissa myös Sippe, Skottis vietti
periaatteessa välivuotta ja Tango jatkoi elämäänsä hyvävoimaisena sohvanvaltiaana.
Vuodelle 2014 lähdetään entistä laajemmalla rintamalla ja ainakin yhtä suurella innolla ja
ilolla! Uusia beagleksiä mahtavine omistajineen saatiin mukaan jengiin, jotenka silläkin

puolella pientä comebackia kenties luvassa... Toivottavasti vuosi 2014 on meille suotuisa,
ainakin toivon että se on yhtä mukavaa yhdessä tekemistä kuin tämä vuosi on ollut!

13.-15.12.2014 Osallistuimme Megatapahtumaan eli KOIRA2013-näyttelyyn Tenhon
kanssa joka päivä. Perjantaina Tenho korkkasi näytelmät olemalla paras uros 4 ja olimme
erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä tästä aloituksesta! Lauantaina lanseerasimme omaan
käyttöömme kilpakumppanin esittelemän "limbolauantain" eli tuloksena Tenhon
ensimmäinen sininen nauha, se oli sitten tuon turneen sininen hetkemme :) Sunnuntaina
sitten olikin ilmeisesti nähtävillä alla oleva parin päivän tehotreeni kehästä ja pärähtikin
sellainen ylläripotti, että meni tilanne melkoiseksi sähläämikseksi; Tenho oli paras uros ja
sai siis kolmannen SERTinsä, toisen CACIBinsa ja on nyt myös VOITTAJA-13!
Sunnuntaille olin myös ilmoittanut yhden beaglen, Sippen mukaan kisoihin. Sippe omalla
vuorollaan varsin tiukalla tuomarilla pokkari VETERAANIVOITTAJA-13 tittelin omakseen ja
päivämme oli aivan täydellinen! Kiitokset menevät viikonlopun aikana seurueena olleille
"kamelinkarvatakkisen naisen saattojoukoille"!

8.12.2013 Osallistuimme Ruotsin Voittaja 2013- näyttelyyn Skottiksen kanssa. Tuloksena
oli valioluokan kolmas sija ERI:llä, johon täytyy sinänsä olla varsin tyytyväinen sillä tiukka
tuomari antoi uroksille kaikkiaan vain neljä erinomaista. Kovin vakavissaan ei tittelin tai
valionarvon metsästykseen lähdetty, mutta pieni ajatus tästä virisi, että ei se nyt ihan
mahdotonta kenties olisikaan... Suurkiitos matkaseuralle erittäin hauskasta reissusta,
Skottis erityisesti lähettää matkaheilalleen Mila- flätille pienet hännänheilutukset kera
tanssahtelevan askelsarjan :)

30.11.2013 ILOUUTISIA! Meille odotetaan dalmatiankoiranpentuja! Pipsan juoksu alkoi ja
eteni varsin vauhdikkaasti, tällä kertaa päädyimme seuraamaan juoksun etenemistä
progesteronitestien avulla, jotta voimme olla varmoja oikeasta astutusajankohdasta, sillä
tämä lienee Pipsan kohdalla viimeinen (ja ainoa) mahdollisuus saada jälkikasvua
aikaiseksi. Yllätykseksemme oikea astutuspäivä olikin varsin varhaisessa vaiheessa
juoksua ja onnistunut "suoritus" saatiinkin lauantaina 30.11.2013. Näin ollen pentujen
odotettavissa oleva syntymäaika tulee olemaan tammi-helmikuun vaihteessa. Mikäli
tiineyden merkit eivät ole päivänselvät, varmistamme ( ehkä joka tapauksessa, koska sen
verta tämän yhdistelmän onnistuminen meitä itseämmekin jännittää...) pentujen tulossa
olemisen ultralla vuoden vaihteen tienoilla. Pitäkääs siis kaikki peukkuja, että saadaan
tämä tärkeä yhdistelmä onnistumaan!
We are expecting puppies, see more on puppies-page!

16.11.2013 Jyväskylän kansainvälisessä koiranäyttelyssä mukaan pääsi ensimmäistä
kertaa sisänäyttelyyn Tene Heikkinen, Tenehän on muutaman kerran loppukesän ja
syksyn aikana käynyt treenailemassa näyttelytouhuja ja ilmeisen hauskaa on ollut. Tulosta
ei olla juurikaan saavutettu, koska jalannosto on innokkuudesta johtuen ollut lennokasta ja
onpa kertaalleen pääkin ollut kiinni erikoisessa paikassa. Nyt kuitenkin kehässä oli
arvioitaan antamassa amerikkalainen rodun kasvattajatuomari, jonka mielestä nuori herra
Heikkinen pääasiassa oli ihan mukiinmenevä. Tuloksena Sert, Cacib, VSP! Voi miten
iloisia olimmekaan!
Jyväskylä Int. show under breedspecialist Marjorie Martorella Tenho was Cac, Cacib,
BOS!

10.11.2013 LUONNETESTIUUTISIA, pitkästä aikaa meidän tiimiläiset kävivät
testailemassa virallisesti koirien luonnepuolta. Tallpeak Chanel Style eli Nyyti osallistui
luonnetestiin ja sai tuloksena 174p. ja tuomareiden sanojen mukaan on erittäin mukava ja
järkevä koira. Hienoa, että jaksatte olla aktiivisia Riina ja Nyyti!

5.11.2013 Hyvää 1-vuotissyntymäpäivää H-pentueen punapäille!

24.10.2013 Kaikki I-pentueemme pienet beaglet ovat löytäneet omat kotinsa. Seuraavaksi
alamme jännäämään Pipsan juoksujen alkamista ja mahdollisia pilkullisia vauvoja....

HAKUSESSA yhteistyöhaluinen ja -kykyinen sijoituskoti yhdelle lupaavalle
beaglenpennulle. Etsinnässä olisi koti, joka mielellään olisi entuudestaan tuttu ( tai
tutuntuttu) ja omaisi omaa innostusta ja aktiivisuutta näyttelytoimintaan. Toivomuksen olisi,
että sijoitusomistaja olisi innostunut itse treenaamaan ja esittämään koiraansa. Jos

kiinnostuit, tai tiedät jonkun joka etsii helppohoitoista ja mukavaa seurakoiraa
näyttelyharrastukseen, Ilmoittaudu NYT!

9.9.2013 Hyvää Synttäripäivää B-pennut, meidän kaikkien aikojen ensimmäiset
beaglepentuset Kiri ja Viivi syntyivät tasan seitsemän vuotta sitten! Onnea ja pitkää ikää!

8.9.2013 Vantaan kaikkien rotujen näyttelyssä meillä oli taas iloinen ryhmä tiimiläisiä
paikalla. Pojissa Reino sai EH:n ja Maikkeli jopa H:n, nyt jäädäänkin Maikkelin kanssa
pienelle tauolle odottamaan massan lisääntymistä kun sitä selkeästi tämän päivänä
kehissä tältäkin rodulta jo nuorena vaaditaan jo aika paljon. Tytöissä Aida sai oli luokkansa
toinen EH:lla ja Nyyti ja Pipsa valioluokan 3. ja 2. molemmat ERI:llä.
Kasvattajaryhmämme oli toinen KP:n kera. Aivan mahtavaa on kyllä kasvatinomistajien
aktiivisuus, koska kasvattajaluokan olemme saaneet kokoon tänä vuonna jo niin
monta kertaa ettei kasvattajan laskutaito pysy enää mukana. Nyt vaan täytynee
sinnikkäästi jatkaa kisaamista sillä esiintyminen tuolla luokalla on kokoonpanosta
riippumatta jo varsin mallikasta, menestystä vielä kun saadaan niin siitä se lähtee....
Todellisuudessa tasaisia kasvattajaluokkia on tänä päivänä rodussamme ilahduttavan
monta eikä niiden taakse jääminen ole milläänmuotoa häviö. Toivoisin vain, että näitä
hienoja luokkia esittävät kasvattajat jäisivät osallistumaan myös ryhmäkilpailuihin sillä
hienolla dalmisluokalla voi pärjätä ryhmässä kuten on jo tänä vuonna nähty useamman
kasvattajan toimesta, se on kuitenkin tärkeää rotumme esille tuomista!

2.9.2013 Meillä on PENTUJA! Beaglenpennut syntyivät 2.9.2013. Neljä tyttöä ja yksi poika
syntyivät nopeassa tahdissa ja emä ja pennut voivat hyvin. Kaikki pennut ovat
kolmivärisiä. Tiedustelut tallpeak(at)suomi24.fi tai puhelimitse 0400-759037

26.8.2013 Meille on selkeästi tulossa pentusia parin viikon sisällä. Syyskuun alussa on
Vickyn laskettu aika ja vatsa alkaa olla jo aika kiitettävissä mitoissa!

25.8.2013 Tervakoskella meitä edusti Riina kera Reinon ja Nyytin. Molempien kohtaloksi
koitui meidän viime aikaiseksi teemaksi muodostunut "Sininen hetki". Tämä alunperin
hilpeä vitsi alkaa jo pikkuhiljaa muuttua tylsäksi...

24.8.2013 Joukkomme suuntasivat Ristiinan ryhmänäyttelyyn. Tällä kertaa hieman
erilaisella kokoonpanolla kun mukana olivat Reino, Pluto, Flirtti ja Pipsa. Näistä muille EH,
mutta Pipsa sai ERIN voittaen valiot SA:N kera ja päätyen paras narttuluokan kolmoseksi.
Kasvattajaryhmämme oli ROP.

23.8.2013 Iso mies, iso persoona ja iso ääni täyttää tänään mahtavat 11 Vuotta! Isot ja
lämpimät onnittelut rakkaalle ystävällemme Tangolle! Jo kolme vuotta sitten tuli tuomio,
että yhteinen aika on lopussa, mutta sepäs ei ole päivänsankaria juuri hidastanut. Vauhtia
ja meteliä riittää edelleen ja toivottavasti yhteisiä vuosia on vielä edessä monta!

18.8.2013 Käytiin näyttelyt ihan kotikentällä, eli Heinolassa. Mukana oli
vakkarinelikkomme: Pipsa, Nyyti, Riesa ja Flirtti. Jokaiselle tuloksen supernopealta
tuomarilta ERI, Pipsa vielä sijoittui luokassaan. Kasvattajaryhmämme oli 3. KP. Tenho sai
pointteriosastolla tyytyä sileään Eriin, kun vauhtia on esiintymisessä sen verta paljon,
että etujalat muistuttavat lähinnä rumpupalikoita...

10.-11.8.2013 Joensuun kansainväliseen näyttelyviikonloppuun meitä lähtivät reippaana
edustamaan Reetta ja Meri kera Riesan ja Flirtin. Mahtava reissu tytöillä olikin! Riesa
viiletti molempina päivinä vakuuttavasti; lauantaina ERI/2. SA ja sunnuntaina ERI/1. Flirtti
lauantaina ERI/4. ja sunnuntaina mahtavasti ERI/1.SA PN-4 SERT!! Upeaa!!

22.7.2013 Tänään oli surun päivä ja yhden aikakauden päättyminen. A-entueeni viimeinen
tietojeni mukaan elossa ollut pentunen Aatu (Tallpeak Adi Dassler) siirtyi koirien
taivaaseen kunnioitettavassa 13 vuoden iässä. Aatu oli aikoinaan pentueensa viimeinen
kotonani ollut pentu, jolle varsinaisesti etsiskelin näyttelyistä kiinnostunutta sijoituskotia.
Tässä vaiheessa kuitenkin ilmaantui pentua kyselemään Vainion perhe, joka halusi
kuitenkin mieluummin oman koiran kuin sijoituskoiran. Vakuutuin tarjolla olevan kodin

hyvyydestä ja niinpä Aatu sitten muutti Lahteen Vainion perheeseen. Aatu oli suuri
persoona, hyvin omalaatuinen ja omapäinen dalmatiankoira. Näyttelytähteä Aatusta ei
ikinä tullut, mutta sitäkin tärkeämpi perheenjäsen. Aatun kuulumisia sain vuosien varrella
kuulla säännöllisesti ja yhteydenpito on säilynyt Vainion perheen kanssa kaikki nämä
vuodet, nyt koiran virkaa jäi Aatun poismenon jälkeen perheeseen hoitamaan Skottiksen
poika Onni yksistään. Suuri kiitos Petra, Tero ja Eemeli siitä, että tarjositte Aatulle
maailman parhaan kodin ja olen saanut kuulla kuulumisianne tässä vuosien varrella!

13.7.2013 Hyvinkään kaikkien rotujen näyttelyssä meillä oli jälleen kattava edustus
Tallpeakkilaisia paikalla. Päivän iloisimpana uutisena Nyytin (Tallpeak Chanel Style)
valioituminen!! Mahtavat valiojuhlat olivat siis ohjelmassa illalla :) Onnittelut Riina ja Nyyti,
kasvattaja on teistä erittäin ylpeä!! Myös kasvattajaryhmämme oli ROP, isossa kehässä
oltiin viitosia (ainoita jotka ei sijoittunut :) )

6.7.2013 Tänään koitti se jännä päivä kun Tene
Heikkinen pääsi ensimmäiseen viralliseen
koiranäyttelyynsä! Luvassa oli Mikkelin kaikkien
rotujen näyttely. Tene oli ainoa pointteri ilmoitettuna
ja kehässä heti aamun ensimmäisenä koirana.
Hienosti "hyppykeppi" jaksoi kehässä keskittyä
tuloksena ROP ja eka Serti! Ryhmässä oli vielä
kokoontumiskehän puolella homma kontrollissa,
mutta itse finaalissa sitten lähti "mopo keulimaan"
aika voimallisesti... Kokemusta tuli sieltäkin :)

16.6.2013 Osallistuimme suurella joukolla Kotkan Kansainväliseen näyttelyyn.
Valitettavasti Kotkan ykköstykki Skottis joutui jäämään kotiin edellispäivän vatsavaivojen
vuoksi. Onneksi kyseessä oli vain tilapäinen yrjötauti ja nyt herrasmies on jo kunnossa.
Kehään pääsivät kuitenkin Reino, Pluto, Riesa, Flirtti, Nyyti ja Pipsa. Tuomarin mieleen ei
ollut niistä yksikään. Pojat saivat EH:t ilman luokkasijoitusta, samoin Riesa, joka oli
luokassaan toinen. "Isot tytöt" saivat ERIt, mutta luokkasijoitukset olivat 3.-4. eli ei
suurempaa aihetta juhlaan. Kasvattajaryhmän arvostelusta selvisi sitten mistä kiikasti;
koiramme olivat liian suttuisen värisiä. Eli siis olisi kaivattu selkeämpää väritystä ja

tasaisempaa pilkutusta, sillepä ei voi enää paikan päällä mitään :) kasvattajaryhmämme oli
toinen KP:n kera.
Päivän valopilkuksi osoittautui pitkästä aikaa kehiin palannut Sani eli beagle Tallpeak Dixie
Chick olemalla PN-1, CACIB ja VSP!

8.6.2013 Miten aika kuluukin niin nopeasti.... Nimittäin tänään 13 vuotta sitten syntyi
ensimmäinen Tallpeak-dalmatiankoirapentue! Synttäripotretti saapui vielä Aatusta, jota
pääsinkin keväällä moikkaamaan ihan livenä! Ihana Aatu nautti synttäreistään
tennispallomeren ympäröimänä, isänsä poika! Kiitos Petra kuvasta ja ennenmuuta Aatun
hyvästä hoidosta ja yhteydenpidosta näiden vuosien ajan. Onnea sinne pilven reunalle
myös muille A-pesueen kultaisille koiruuksille <3

Toukokuu 2013: Valitettavasti meille ei ole tulossa kesäpentuja.

Kuvassa Fanny 1-vuotiskakkunsa kera (Tallpeak Good Vibrations)

7.5.2013 Onnea G-pennuille 1-vuotispäivänä!

Tallpeak Choice Is Yours (Kuva: Tiina Fyhr)

4.5.2013 Tampereen kansainvälisessä koiranäyttelyssä meillä oli mukana Sippe
debytoimassa veteraaniluokassa ja eihän se mennyt niinkun elokuvissa. Jostain syystä
tuomaria ei charmikkaan harmaa daami viehättänyt ja ei tippunut edes SA:ta. VSPveteraani oli lopullinen saavutus. Kasvateista mukana oli harvemmin näyttelykehissä nähty
Juice (Choice Is Yours), joka esiintyi avoimessa luokassa tyylikkään rauhallisesti kuin
vanha tekijä. Tuloksena EH. Skottis koiranen oli taas vauhdissaan ja voitti valioluokan ja
hävisi paras uros-luokassa vain pojalleen Roopelle (Holmankarin Robert Redford), joka oli
lopulta ROP ja RYP-3. Skottis sai vara-cacibin. Paras uros-luokan kulkua pääsee
kurkistamaan oheisen linkin takaa videolta: Tampere KV- paras uros luokka

27.4.2013 Osallistuimme kattavalla otannalla Lahden kansainväliseen koiranäyttelyyn.
Tällä kertaa menestys ei yhdessäkään luokassa osunut kohdallemme, tuloksina koirille
ERI tai EH. Sen sijaan kasvattajaryhmämme valittiin päivän parhaaksi, neljän
mustapilkkuisen tyttösen ryhmää olikin ilo esittää!

Pipsa champparissa (Kuva: Tiina Fyhr)

Skottis oikealla ensimmäisen parinsa kanssa (Kuvat: Tiina Fyhr)

20.4.2013 Osallistuimme Dalmatiankoirat ry:n Champion of Dalmatians-gaalaan (jonka
järjestelyistä vastasi muuten tänä vuonna meidän jengi) Pipsan ja Skottiksen voimin.
Molemmat selviytyivät hienosti esiintymisestä gaalayleisön edessä ja Skottis selviytyi
neljän parhaan koiran joukkoon semifinaaliin saakka!

3.4.2013 Pipsa on astutettu Skottiksella ja jäämme jännityksellä odottamaan alkaako vatsa
pyöristymään ja saadaanko kesäkuun alussa pieniä pilkullisia pentusia! Mikäli olet
kiinnostunut yhdistelmästä, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Molemmat
vanhemmat ovat tavattavissa esim. Lahden kansainvälisessä koiranäyttelyssä 27.4.2013.

SUUNNITTEILLA kesäpentuja. Toiveissa olisi pieniä pilkullisia kesälle 2013, katso lisää
pentuesuunnitelmasta Tulevat pentueet-sivulta!

Maaliskuu on meillä synttärikuukausi! Tenho täytti heti 1. päivä yhden vuoden, Sippe
puolestaa siirtyi veteraanisarjaan 8-vuotissynttäreiden kunniaksi 10. päivä.

Iloinen jälleennäkeminen! Talviloman kunniaksi pääsin tapaamaan vanhinta kasvattiani
A-pentueestani (synt.2000) olevaa Aatua (Tallpeak Adi Dasler) ja olipa hienoa nähdä
miten hyvässä kunnossa, hyvinhoidettu ja iloinen vanhus olikaan vastassa. Vierähtänyt on
yli kymmenen vuotta edellisestä kerrasta kun Aatun kanssa kohtasimme, mutta olisinpa
aika helposti tunnistanut edelleen. Aatu asustelee Skottiksen pojan Onnin kanssa ja
hassua oli huomata miten isänsä kaltaisia nämä kaksi koiraa ovat! Kiitokset Petralle ja
Terolle Aatun hyvästä hoidosta ja yhteydenpidosta näiden vuosien aikana. Pitkää ikää
Aatulle, ensi kesänä päästään toivottavasti viettämään 13-vuotissynttäreitä!

26.-27.1.2013 We had a nice weekendtrip to Portugal. We had entered Sippe (US Ch
Springfield´s Little Sister) to Porto Winner and CQ-shows in Porto. What a nice trip it
ended up to be. Saturday seemed to be "rehearsalday" as Sippe showed perfectly but was
not the type judge was looking for. She got Grandchampioncertificate and won the
champion but was not placed in Cacib-competition. On sunday she got what we were
longing for: Best female with grandchampioncertificate and CACIB which makes her now
C.I.E (Champion International d´Exposition). She was BOS in the end and have to say that
the best male had welldeserved win. This was a good way to end her showcareer in
championclass. Next time she will be shown in veteran as she turnes 8 year in march.

Maikkeli junioriluokassa Excl./2.

Juniorityttöset Riesa ja Flirtti
20.1.2013 Aloitimme näyttelyvuoden hienolla osallistujamäärällä Turun kansainvälisessä
koiranäyttelyssä. Maikkeli oli hienosti junioriluokan toinen erinomaisen ja SA:n kera. Flirtti
sisko teki saman junioritytöissä, Riesa-siskon arvosanaksi tuli EH. Nyyti sai avoimessa
luokassa Eri:n ja sijoittui neljänneksi. Pipsa sai valioluokassa Eri:n. Kasvattajaryhmämme
sijoittui kolmanneksi.

"Ulkojäseninä" mukana olleet Skottis ja F-pentueen isukki Veeti ottivat kaksoisvoiton
valioluokassa ja paras uros-luokassa, Veetin ollessa lopulta VSP.
We started our showyear in Turku int. and our team me us very proud. Fly Me To The
Moon was second in junior males with cq. Flirt With Me was also second in juniorbitches
with cq. Fire Walk With Me was Vg in juniorbitches. Chanel Style was fourth in open class
and Classic Design got Excl. in champions. Our "big boys" Scotty and father of F-litter
Veeti were two best in champion males with Cacib and res-Cacib and in the end Veeti
ended up BOS. Our breederclass was third.

Olemme muuttaneet, uusi osoitteemme on
Leinikkitie 15,18100 Heinola

4.1.2012 Vuosiluku vaihtui taas uuteen numeroon ja yritetään harjoitella tämän 2013
päättyvän päiväyksen kirjoittamista. Paljon muutakin on viime päivinä tapahtunut,
harmillisesti vuoden vaihde sotki kotisivujenkin toimintaa ja ne olivat jostain syystä hetken
kaatuneenakin. Muutama päivitys on sitä myötä kadonnut, jos siis huomaatte jotain
puuttuvan niin informoikaa, että osaan päivitellä kaikki tekstit ja kuvat takaisin paikoilleen!

Uusi vuosi alkaa meillä todellakin uusin kujein. Kaikki ihanaiset punapäät eli pienet Hpennut löysivät omat hyvät kotinsa ja Samu (Sumu-sireeni) Sirkkakin pääsee muuttamaan
juuri loppiaisen alla omien ihmistensä luo. Uusi vuosi tuo tullessaan meille myös isompia
muutoksia. Muutamme vuoden alussa uuteen osoitteeseen, siitä lisää hieman
myöhemmin...yhtä lailla ovat ovet edelleen avoinna kaikille!

Harmillisempia uuden vuoden alun uutisia ovat viime kesän G-pennuille yhtäaikaisesti
sattuneet haverit; Grandy-poika kunnostautui uuden vuoden juhlinnassa erityisellä
kekseliäisyydellä. Se murtautui lukitun oven läpi mussuttelemaan koirilta ehdottomasti
kiellettyjä aineita eli ihmisten resepti-särkylääkkeitä. Tilanne oli todella Grandyn henkeä
uhkaava, mutta Nina-omistajan nopea toiminta ja eläinlääkärin oikeaan hoitoon nopea
pääsy pelasti Grandyn hengen ja nyt näyttää kaikki olevan hyvin. Säikähdyksellä selvittiin,
joskin ihmetyttää, että miten tuollaiset pahanmakuiset pillerit edes jaksoivat nuorta koiraa
noin paljon innostaa...mutta ota näistä selvää, olkaahan siis varovaisia lääkkeiden ja
koirien kanssa!

Valitettavasti veljensä Reino ei ollut yhtä onnekas. Reino ei selvinnyt toisen koiran
hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta pelkällä säikähdyksellä vaan Riina&Sanna-kombon
yli vuosikymmenen kestänyt huono tuuri sai taas jatkoa. Reino sai pureman häntäänsä ja
suureksi murheeksemme Reinon häntä jouduttiin amputoimaan. Onneksi Reino itse on
kuitenkin reippaalla mielellä ja voi nyt hyvin.

Tässä kohdassa koen taas tarvetta hieman vuodattaa...
Aivan mutkatonta ei taaskaan tämä pennuille kotien löytyminen ole ja alkaakin kasvattajan
ominaisuudessa yhä vahvemmin tuntua siltä, että "jotakin tarttis tehrä" vähän isompien
toimijoiden toimesta, jotta koiranhankkijoille saataisiin paremmat neuvot, ohjeet ja
käyttäytymisohjeet niin, että koiranpennunhankinta sujuisi sekä ostajan, myyjän, että
pennun näkökulmasta onnistuneesti.

Kennelliitollahan onkin vireillä koiranomístajan peruskurssi ja sitä myötä neuvontaa
koiranhankinnan suhteen on mahdollista löytää luotettavasta lähteestä. Kaikilta osin en
omalta kohdaltani ihan samaa mieltä voi olla annetuista ohjeista jo ihan käytännön
syistäkin ja toisaalta taas osittain asettaisin hieman enemmän vastuuta ja velvollisuuksia
myös sinne ostajan puolelle. Rodun valinta on jo ensisijaisen tärkeä seikka kun halutaan
onnistua uuden perheenjäsenen valinnassa. Valitettavasti kaunis ajatus siitä, että
rotujärjestö olisi se paras ja luotettavin tietolähde niin koiran kasvattajalle kuin
pennunhankkijallekin, ei aina toteudu. Niinpä tietoa olisi syytä kyetä hakemaan hieman
laajemmaltakin. Ennenkaikkea painottaisin live-kontaktien merkitystä ja tärkeyttä; jos

harkitsette pennunhankintaa on kyseessä parhaimmillaan yli vuosikymmenen ajan
elämään vaikuttava seikka. Aikaa kannattaa siis alkuvaiheessa uhrata projektille ja
marssia katselemaan jonnekin (esim. koiranäyttelyyn, jossa koolla on kerralla paljon
samanrotuisia koiria ja niiden harrastajia sekä kasvattajia) ihan eläviä koiria ja juttelemaan
niiden omistajien kanssa.

Samoin ohjeistuksessa neuvotaan ostajaa katsastamaan pentujen emän ja aikaisemmin
myös isän. Itse koen, että jos pääsääntöisesti kasvattaja käyttää jalostukseen vain omia
uroksiaan ei ole kyse kovinkaan korkeatasoisesta kasvatustyöstä. Jalostusvalinnoissa
useinkaan se oma uros ei ole se paras vaihtoehto pentueen isäksi vaikka helpoin ja halvin
olisikin. Samoin aika moni kasvattaja käyttää jalostukseen sijoitusnarttuja ja usein
pennunostajien tullessa katsomaan pentuja voi äitikoira jo olla takaisin omassa kodissaan.
Se ei tarkoita sitä, että kyseessä olisi huono emä tai, että sitä ei olisi ostajille voinut
näyttää vaan enemminkin sitä, että rankka pentujenhoitourakka on äidin osalta ohitse ja on
päässyt omaan kotiinsa toipumaan ja kuntoutumaan.

Lisäksi toivoisin pennunostajille jonkin verran kriittisyyttä. Välttämättä itseään eniten
kehuva ja pilviä hipovia lupauksia antava kasvattaja ei ole se kaikkein osaavin ja paras
vaihtoehto. On myös syytä tiedostaa, että vaikka tänä päivänä voidaan monenlaisia asioita
tutkia ja mitata, ovat nämä kuitenkin vain yksilöön liittyviä ominaisuuksia eikä niiden
perinnöllisyys ole aina yksi-yhteen. Terveystulokset ovat tärkeitä, samoin harrastuspuolen
ja näyttelyiden tulokset. Ne eivät kuitenkaan kerro koko totuutta eivätkä missään nimessä
anna minkäänlaisia takuita pennun suhteen. Koiranpentu on aina kokonaisuus
perimästään, kasvuolosuhteistaan (niin kasvattajan luona kuin uudessa kodissaankin) ja
kokemuksistaan, pentu on siis koiranaihio, josta hyvillä perustuksilla ja hyvillä ohjeilla
tarmokas omistaja saa hyvän koiran. Kannattaa siis myös vaatia kunnolliset, kirjalliset
hoito-ohjeet ja käyttää hyväksi kasvattajan osaamista ja tietotaitoa kasvavan koiran
kanssa elettäessä. Mikäli ohjeita tai tukea ei ole tarjolla, kannattaa jo etukäteen harkita
haluaako sen tyyppistä koirien määrän lisäämistä tukea. Vaikka toiveena olisikin vain
mukava koti- ja seurakoira niin on ostajan oman oikeusturvan ja koko
koiranhankintaprosessin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että valitaan
sellainen kasvattaja, pentue ja pentu missä odotusarvo laadusta on suurin. Ottamalla
koiranpennun säälistä tai ajatuksella "me halutaan vaan tää yks koira kotikoiraksi, ei ole
väliä mistä se tulee", tuetaan juuri sen kaltaisten koirien määrän lisäämistä. Aina kun yksi
arveluttavista tai huonoista oloista haettu koira saa kodin, se tekee tilaa uudelle pennulle
joka tulee hetken kuluttua myyntiin samoista lähtökohdista.

Vuodelle 2013 toivotamme kaikille menestystä ja toivomme uutta ennätystä kasvattien
aktiivisuuden suhteen! Omissa tavoitteissa on Tenhonaattorin ensiesiintyminen jossain
vaiheessa, Sipettimen lanseeraus veteraaniluokkiin ja jos onni on myötä....kenties uusia
pentusiakin...

2012
Haluatko mukaan aktiiviseen tiimiimme? Etsimme sijoituskotia kaksiväriselle beaglen
urospennulle, jos olet innostunut näyttelytoiminnasta niin aikaisemmalla kokemuksella tai
asuinpaikallasi ei ole väliä. Ota rohkeasti yhteyttä p.0400-759 037

8.-9.12.2012 Osallistuimme Helsingin messukeskuksessa kansainväliseen
koiranäyttelyviikonloppuun. Lauantaina ohjelmassa oli Helsinki Winner-show, josta
Sippe pokkasi kotiintuomiseksi jo perinteiseksi käyneen vara-cacibin. Dalmispuolella
juniorityttöset Flirtti ja Riesa saivat EH:t ja Pipsa valioluokasta Eri:n. Sunnuntaina
Voittaja2012-näyttelyssä Sippe oli valioluokan kolmas SA:lla, Flirtti Junioriluokan kolmas
SA:lla ja Riesa sai EH:n. Pipsa puolestaan petrasi edellispäivän sijoitusta nousemalla
kovatasoisen valioluokan kakkoseksi SA:n kera. Sunnuntaina iloitsimme Skottiksen pojan
Roopen (Holmankarin Robert Redfort) valioitumisesta, Voittaja-12-tittelistä ja
ROP:sta! Ennenmuuta messarimaisen mukava tunnelma, paljon tuttuja ja suuren
urheilujuhlan tuntua. Vuosi 2012 on nyt näyttelyiden osalta pulkassa, siispä suuntaamme
kohti ensi vuoden suunnittelua!
We attended Helsinki Winner and Finnish Winner Shows. Sippe got res-cacib on saturday
and was third in champions on sunday. The junior girls Flirtti and Riesa got Vg on saturday
and Riesa also on sunday, Flirtti was excl./3. CQ on sunday. Pipsa got Excl. on saturday
and on sunday she was placed second in champion class in quality competition. On
sunday we had a perfect reason to celebrate when Scotty´s son Roope (Holmankarin
Robert Redfort) became a Finnish Champion and also gained the Finnish Winner-12 title
and was BOB! But the most important thing once again was the atmosphere, lovely friends
and our special team spirit! Now we start planning next year what comes to dogshows!

12.11.2012 Onnittelut päivän synttärisankareille, F-pennut tänään 1 vuotta!
Our F-litter is 1 year today, Congratulations!

11.11.2012 Jyväskylän kansainvälisessä näyttelyssä meillä oli edustajina timanttinen
tyttönelikko. Juniorluokassa Flirtti vei voiton Erinomaisella ja Riesa oli hyvä kakkonen
EH:lla. Avoimessa luokassa Nyyti sijoittui kolmanneksi erinomaisella. Valioluokassa Pipsa
kuittasi niinikään erinomaisen, mutta jäi tällä kertaa ilman sijoitusta. Sen sijaan
kasvattajaluokassa tyttöenergia sitten räjäytti potin kovasta kilpailusta huolimatta:
Ensimmäistä kertaa virallisissa näyttelyissä kasvattajaryhmämme oli ROP-kasvattaja!
Kiitokset Reetta, Riina, Lissu ja Meri!
In Jyväskylä int. we had team of girls representing us. In Junior class Flirtti won with Excl.
and Riesa was second with Vg. In open class Nyyti was third with excl and in champion
class Pipsa got Excl. In the breeders classes there was very high quality competition and
we are very happy to say that our group was BOB-breeder!

5.11.2012 MEILLE SYNTYI VIHDOIN KAUAN ODOTETTUJA BEAGLEPENTUJA! Ja nyt
kun niitä saatiin niin saatiinkin heti ennätyspentue, kokonaista kuusi pientä tuhisijaa ryömii
Alma-mamman ympärillä.

26.-28.6.2012 Vietimme Tallpeak-tiimipäiviä Hartolassa Kunkkulan Koirakeskuksessa
Mooses-beaglen vieraina. Osallistujia saapui paikalle kiitettävä määrä ja meillä kaikilla oli
niiiin mukavaa.... Ohjelmassa oli leikkien ja jutustelun lisäksi myös monenlaista treeniä
koirille. Tallpeakkilaiset pääsivät tutustumaan Mejään, Canicrossiin, Agilityyn, Tokoon,
Näyttelyharjoituksiin ja tietenkin leikkimielisesti kisattiin ahmimismestaruudesta sekä
pikajuoksumestaruudesta. Ahmimismestaruuden kuittasi tiukan uusinnan jälkeen Sanibeagle. Pikajuoksumestariksi pinkoi Rosvo-dalmis. Tiimiskabadabaduu-kisassa
Pipopäiden joukkue veti pisimmän korren ja korjasi kiertopalkinnon vuodeksi
palkintokaappiinsa. Skottiksen seikkailun visaisissa kysymyksissä tietoviisaimmaksi
osoittautui Mooseksen joukkue. Viikonloppu huipentui "Ken on heistä kaikkien kaunein"kisaan, jossa arvovaltainen tuomarivieras löysi kauneimmiksi Flirtin ja Reinon, joista
lopulta Reino oli koko porukan kaunein.
Suuret kiitokset Mooseksen taustajoukoille Jaanalle ja Penalle Kunkkulaan kutsumisesta
ja kaikesta avusta, Mummelle ja Tarjalle keittiöavusta, Tanelille leipomotuotteista, Reetalle
ja Riinalle kaikesta avusta, Maarikalle Mejä-koulutuksesta, Maaritille ja Sinille palkinnoista,
Tiinalle (Stronglines kennel) palkinnoista ja tuomaroinnista, pikkutytöille (ja Reetalle)
hienoista piirustuksista, Leilalle uusista hienoista villasukista ja kaikille osallistujille kun
saavuitte paikan päälle! Ihan mahtavaa!
Lisää kuvia ja tunnelmia facebook-ryhmässämme Tallpeak-team!

6.9.2012 Yksi on joukosta poissa ja suuri suru on kohdannut Anua ja Double Dots tiimiä.
Fin Mva Tallpeak Absolut Pearl, Dali on poissa. Vanhuuden vaivat veivät lopulta Dalin
voimat ja sen oli aika lähteä poikansa Dingon seuraan koirien taivaaseen. Dali oli mitä
ihanin lempein perhekoira ja myös monipuoilnen harrastuskoira. Se myös toimi Double
Dots pentujen varaäitinä ja kärsivällisen oikeudenmukaista koirankielioppia saivat Dalilta
oppia kaikki kennellistä maailmalle lähteneet pilkkukoiranalut. Poissa, mutta ei unohdettu.
Fi CH Tallpeak Absolut Pearl has passed away, our condolencies to Anu and the whole
Double Dots team for this great loss. She was the most loyal companion and also a great
randmother and teacher to all Double Dots litters. Gone, but not forgotten.

20.9.2012 Suuren suuret synttärionnittelut rakkaista rakkaimmalle, parhaimmalle
ystävälleni Skottikselle! Jo viisi vuotta yhteistä elämää takana ja siihen ei mahdu yhtään
huonoa päivää tai hetkeä. Aina aurinkoinen ja ihana Skottis jaksaa olla hyväntuulinen
tilanteessa kuin tilanteessa.
Birthday wishes to love of my life, my very best friend Scotty. Five years together with him
and not a one single moment that I would give away. He is the happiest and most gentle
dog you can imagine.

16.9.2012 Hyvinkään ryhmänäyttelyssä pyörähti Pipsa (T. Classic Design) ja jälleen kerran
Lissu ja Pipsa takoivat hienoa tulosta; VAL ERI/2 SA, PN-2 kovatasoisessa porukassa.
Pipsalla on kyllä tänä kesänä ollut mahtava vauhti päällä ja suuret kiitokset Lissulle

aktiivisuudesta ja Onnittelut menestyksestä!
At Hyvinkää group show Pipsa (T.Classic Design) did a great job once again; second in
champion and also second best bitch! Way to go Lissu and Pipsa!
9.9.2012 Onnea ensimmäisen beaglepentueeni sisaruksille Kirille ja Viiville, mittariin kilahti
jo kuusi vuotta!
Congratulations to my first beaglelitters sisters Kiri (T. Burberry) and Viivi (T. Beatless), six
years today!

2.9.2012 Helsingin kaikkien rotujen näyttelyssä meillä oli taas hyvä edustus paikalla.
Tulokset olivat jälleen erittäin mukavia! Nuoriso kunnostautui tällä kertaa erityisesti: Fly Me
To The Moon voitti junioriluokan SA:n kera. Flirt WIth Me niinikään voitti junioriluokan SA:n
kera sisarensa Fire Walk With Me:n seuratessa kakkosena laatuarvosanalla ERI. Chanel
Style sijoittui avoimessa luokassa neljänneksi ja samoin teki sisarensa Classic Design
valioluokassa saaden myös SA:n. Kasvattajaluokkamme (kuvassa) esiintyi varsin
mallikkaasti ja sijoittui kolmanneksi. Kiitokset kaikille!
At Helsinki All breed show we had five dalmatians entered. Results were nice Fly Me To
The Moon won juniormales with CQ and his sisters Flirt With Me and Fire Walk with Me
were 1st and 2nd in junior class and also Flirt got CQ. Chanel Style was 4th in open class
as well as her sister Classic Design in champion class eith CQ. Our breedersgroup was
third.

HUOMIO! Tiimipäiville on kutsuja postitettu muutamien viime viikkojen aikana. Mikäli
omaan postilaatikkoosi ei ole kutsua tippunut niin tilanne johtunee joko virheellisistä tai
puutteellisista osoitetiedoista. Tervetulleita mukaan ovat kuitenkin kaikki kasvattamieni
koirieni omistajat perheineen. Tässä pieni tiivistelmä viikonlopun tapahtumista, kutsun
saatte postissa ilmoittamalla osoitetietonne.
Tilaisuus pidetään Hartolassa Kunkkulan koirakeskuksessa perjantaista 26.10sunnuntaihin 28.10.2012.
Koko keskus on varattuna käyttöömme, yöpymismahdollisuudet ovat erinomaiset
(käytössä erilaisia 1-5hh).
Koko lysti kustantaa osallistujille vain pienen nimellisen yöpymishinnan 20€/yö/hlö, alle 16vuotiaat 10€/hlö.
Muista kustannuksista sekä ruokailuista huolehtii kasvattaja.
Perjantaina ohjelmassa on kotiutumista keskukseen, sen lisäksi Skottiksen seikkailu eli
leikkimielinen aarteenmetsästys ja näyttelykoulutus. Illan päälle lämmitämme saunan ja
grillaamme yhdessä.
Lauantaina ohjelmassa Mejä-koulutusta, Canicrossia, Agilityä, tokoa, näyttelykoulutusta,
piirustuskilpailua lapsille, koirien leikkimielistä kisailua Tallpeaklympialaisten hengessä, ja
tietenkin ihmisten tiimiskabadabaduut! Illalla taas lämpiää sauna ja grilli.
Sunnuntaina koulutellaan taas ja ohjelmassa on myös "ken on heistä kaikkien kaunein"kisailu, johon tuomaroimaan saapuu kokenut koirankasvattaja/-handleri.
Tällä kertaa rajaamme tapahtuman osanoton vain Tallpeak-koirien omistajille perheineen (
muutkin perheen koirat toki tervetulleita mukaan).
Toivon mahdollisimman suurta osallistujamäärää, mukaan voi tulla koko ajaksi tai vain

osaksi ja päiväpistäytyminenkin on sallittua!
Paikalle voi myös tulla tutustumaan kasvattamiini koiriin, niiden omistajiin ja kasvattajaan
itseensä mikäli harkitsee dalmis- tai beaglepennun hankintaa.
Lisätiedot tallpeak(at)suomi24.fi tai p.0400-759037/Sanna.

26.8.2012 Tervakosken kansainväliseen näyttelyyn suuntasi sankka joukko
Tallpeakkiläisiä, vaikka kasvattaja oli työtehtävissä toisessa näyttelyssä. Edustus olikin
aivan ensiluokkaista:
Fly Me To The Moon ERI/3.
Flirt With Me ERI/1. SA
Fire Walk With Me ERI/2. SA
Chanel Style ERI (tippui viimeisenä pois huikean suuressa luokassa sijoittuneista)
Coppertone Glow ERI/4.SA
Classic Design ERI
Kasvattajaryhmässä esiintyivät mustapilkkuiset tyttöset tyylikkäästi, mutta tällä kertaa ei
sijoitusta herunut. KIITOS upeasta päivästä Liisa, Reetta, Riina ja Meri, johon pääsin
osalliseksi puhelimen livelähetyksissä!
At the Tervakoski int show we had several dogs participating:
Fly Me To The Moon EXCL /3.
Flirt With Me EXCL/1. CK
Fire Walk With Me EXCL/2. CK
Chanel Style EXCL
Coppertone Glow EXCL/4. CK
Classic Design EXCL.
Our breedersclass consisted of the four black girls but was not placed in quality
competition. Thanks all involved!

23.8.2012 Our Grand Old Man Tango is 10 years today!!! Two years ago we thought that
we had only little time left together but mr. superman himself is thinking something totally
different. Still going strong (and loud!). Thank you Eeva, fortrusting this great personality
to my hands!

19.8.2012 Heinola kaikkien rotujen näyttelyssä mukana olivat urheasti Flirtti ja Pipsa.
Flirtille EH ja Pipsalle ERI.
At Heinola all breed show we had Flirt With Me, who got VG and Classic Design who got
EXCL.

18.8.2012 Kouvolan kaikkien rotujen näyttelyssä oli meiltä kattava edustus. Tällä kertaa ei
oltu ihan tuomarin mieleisiä. Musti (T. First and Foremost) ensimmäistä kertaa
junioriluokassa tuloksena H. Tyttösissä kehässä oli ensimmäisenä Flirtti (T. Flirt With Me),
joka sai hienosti ERI/1 sekä SA:n. Nyytin (T. Chanel Style) sertin metsästys ei vieläkään
tuottanut tulosta vaan tällä kertaa saldona H. Pipsa pyörähti valiokluokassa ERI/3.
sijoituksen arvoisesti. Kasvattajaryhmää ei näin ollen saatukaan kasaan vaikka se
toiveissa olikin, hyvin meni koirilla kehässä silti ja kehän reunalla oli hauskaa (ja kuumaa!).

At Kouvola all breed show we had T. First and Foremost G, T. Flirt With Me EXCL/1. CQ,
T. Chanel Style G, T. Cklassic Design EXCL/3. Not our day, but we hads fun anyways ;)

8.8.2012 Tänään saimme suruviestin Keski-Suomesta. A-pentueeni ilopilleri,
sijoitusnarttuni Wilma (Tallpeak Akvavit) nukutettiin ikiuneen vanhuuden vaivojen vuoksi.
Wilma oli aina hyvin iloinen ja leikkisä tyttönen. Wilman suhteen oli pentuna suuria
suunnitelmia, sillä se muistutti elävästi erittäin menestynyttä isoäitiään. Wilman pilkutus
kuitenkin muuttui kasvaessa varsin tummaksi ja se rajoitti Wilman näyttelykäyntejä.
Terveydelliset seikat A-pentueessani pakottivat lopulta päätökseen, ettei Wilmalla tulla
tekemään pentuja vaikka se itse elikin varsin terveenä pitkän ja hyvän elämän Dlonkistaan huolimatta. Kiitämme Mäkelän perhettä Wilman hyvästä hoidosta
ja ystävyydestä näiden yli 12 vuoden ajan. Suremme kanssanne Wilman menetystä.
Today was a sada day as one of the old girls left us, Tallpeak Akvavit was never used for
breeding but still she was loved member of the team.
Hurmuripoika Reino löysi parhaan mahdollisen harrastuskodin!

4.-5.8.2012 Meikäläisiä edusti Kuopion kansainvälisessä näyttelyssä Nyyti, viimeisen
sertin jahdissa. Tällä kertaa ei vielä tärpännyt, lauantain tuloksena avoimen luokan neljäs
sija Erinomaisella ja sunnuntaina oli tyytyminen EH:seen.
At Kuopio Int. show Nyyti (T. Chanel Style) was hunting the last Cac for her champion
title. On saturday she was 4th in open class with excl. and on sunday she got Vg.

31.7.2012 Tänään kasvattajalle palautui G-pentueen ilopilleri Reino-sijoituspentunen.
Mitään järkevää syytä palautumiselle ei ole ja siksipä tilanne onkin varsin pöyristyttävä.
Pentu on aivan mainio tapaus; iloinen, reipas, oppivainen ja vieläpä varsin lupaava. Perhe
johon koira muutti oli mukava, aktiivinen, iso piha ja mukava koirakaverikin valmiina. Mutta
jos koiranpentu otetaan (puhumattakaan sijoituskoirasta, jonka kanssa pitäisi ymmärtää,
että periaatteessa hoitaa toisen koiraa ja sille pitäisi VARMASTI pystyä tarjoamaan
sopimuksen mukaiset olosuhteet ja koulutus) vailla perusteellista harkintaa ja annetaan
kasvattajalle täysin virheellistä tietoa omasta elämästä ja tulevaisuudesta niin lopputulos
on varsin huono. Koiranpentu on elävä olento, eikä sitä voi hankkia kuin jotain
yhdentekevää lainattavaa tavaraa: Pidetään sen aikaa kun jaksaa kiinnostaa ja jätetään
hoitamatta/palautetaan sitten kun alkaa olla vaivalloinen tai ei enää huvita.
Nyt etsinnässä on sitten todellinen helmien helmi koiranhankkijoista. Uskallanko edes
kuvitella ja toivoa sellaisen vielä löytyvän?! Reino on kuitenkin tilanteeseen täysin syytön
ja haluaa muuttaa omaan kotiinsa. Pitäisin sen tässä kohdassa itse, mutta kaksi lähes
samanikäistä pentua yhdellä ihmisellä kolmen aikuisen koiran lisäksi ei ole kovinkaan
toimiva yhtälö.
Ihmiset oikeasti, yrittäkää ymmärtää, että koiranhankinta on oikeasti ISO päätös, joka
vaatii harkintaa ja aikaa siinä harkinnassa. Samoin se vaatii taustatyötä, että löydätte
itselleen juuri sopivan rodun ja pennun. Älkää siis hätiköikö, älkää missään vaiheessa
yliarvioiko omaa jaksamista tai omia kykyjänne kouluttaa/huolehtia koirasta ja
ennenmuuta; Älkää tehkö koiranhankintapäätöstä hetken mielijohteesta. Siitä ei tule kuin
paha mieli kaikille ja kärsijänä on ennenmuuta viaton luontokappale eli koira. Me

kasvattajat teemme tätä rakkaudesta koiriin ja valitsemaamme rotuun, nämä
epäonnistuneet kotiuttamiset aivan aikuisten oikeasti vievät yöunet, sekoittavat koko arjen,
aiheuttavat harmaita hiuksia ja kyseenalaistavat koko toiminnan jatkumisen. Tämä sama
ilmiö on kohdannut viime vuosina jokaista tuntemaani koirankasvattajaa, vaikka kuinka
hyvin tekisit ostajien valikoinnin niin tuntuu, että jokainen tulee huijatuksi jossain
vaiheessa. Jos ei pennunkyselijöiden rehellisyyteen, tarkoitusperiin ja sanomisiin voi
yhtään luottaa niin mitenkä kasvatustoimintaa voi kukaan jatkaa...?!

29.7.2012 Jännittävä päivä, koiriamme kisasi kahdessa näyttelyssä eri puolilla Suomea.
Flirtti edusti meitä Dalmatiankoirat ry:n erikoisnäyttelyssä, jonne emme aikataulusyistä
tänä vuonna päässeet isommalla joukolla osallistumaan ( ensi vuonna mennään sitten!).
Flirtti sijoittui pentuluokassa toiseksi ja sai KP:n. Huba taas puolestaan pyörähteli Porin
KV-näyttelyssä voittaen avoimen luokan ERI:llä.
Today we had dogs in two shows. At Dalmatian Club speciality show our only represetant
this year was Flirt With Me due to schedule reasons we couldnt enter more dogs. Flirt was
second in puppy class with HP. At Pori int. show Coppertone Glow won the open class
with excl.

28.7.2012 Mikkelin KV-näyttelyssä mukana olivat Flirtti ja Nyyti. Flirtti pokkasi itselleen
jälleen ROP-pennun ruusukkeen, hieno Reetta ja Flirtti! Nyyti puolestaan joutui tyytymään
arvosanaan EH eikä siis se viimeinen himoittu serti ollut tällä kertaa
lähelläkään...Tsemppiä Riinalle ja Nyytille sertijahtiin!
At Mikkeli int. Flirt With Me BOB-puppy, Chanel Style got VG so the hunt for the last CAC
continues....

22.7.2012 Mäntsälän kaikkien rotujen näyttelyssä näyttelydebyyttinsä teki Musti (T. First
and Foremost) handlerinsa Jeenan kera hienosti olemalla heti VSP-pentu. ROP-pennun
rusetin sai kotiinsa viedä Flirtti (T. Flirt With Me). Mukana oli myös Pipsa, joka tällä kertaa
juoksi kolmossijalle valioluokassa. Kiitokset kivasta päivästä!
At Mäntsälä all breed show:
Tallpeak First and Foremost BOS-puppy
Tallpeak Flirt With Me BOB-puppy
Tallpeak Classic Design third in championclass with excl.

15.7.2012 Suuntasimme ennätyssuurella joukolla Forssan kaikkien rotujen näyttelyyn
Mustialaan ja ohjelmassa oli näyttelytouhun lisäksi piknik-meininkiä. Ikävä kyllä ilma ei
meitä tällä kertaa piknik-hengessä juurikaan suosinut ja siksipä varsinaiset leirikuvat jäivät
ottamatta. Dalmiskehän ajan säilyimme kuivana sateelta, tosin edellispäivän vesisade
takasi riittävän mutaiset olosuhteet kehässä. Ja ystävämme Murphy iski taas
kuvaussession osalta siten, että patterit loppuivat jo alkumetreillä ja ennenkuin
täydennystä siihen saatiin oli Riesan vuoro jo mennyt eikä Riesasta saatu
kuvaa...Osallistumassa oli meiltä viisi koiraa seuraavin tuloksin:
Pentuluokassa Maikkeli (T. Fly Me To The Moon) oli VSP-pentu, Riesa (T. Fire Walk With
Me) oli luokassaan kolmas.
Urosten avoimessa luokassa Pluto (T. Can Be Reckless) sai ERI:n ja sijoittui hienosti
kolmanneksi.

Narttujen avoimessa luokassa Huba (T. Coppertone Glow) sai ERI:n, mutta tällä kertaa ei
luokkasijoitusta.
Narttujen valioluokassa Pipsa (T. Classic Design) sai ERI:n ja sijoittui toiseksi ja tämän
sijoituksen se piti myös parasnarttuluokassa.
Hieno päivä, kiitokset kaikille mukana olleille!
At Forssa nat. show
Tallpeak Fly Me To The Moon first in puppyclass with prize of honour and BOS-puppy
Tallpeak Fire Walk With Me third in puppyclass
Tallpeak Can Be Reckless third in open class with excl.
Tallpeak Coppertone Glow got excl. in open class
Tallpeak Classic Design was econd in champion class and also second in best bitch class.

5.7.2012 Kasvattajauraa on takana jo yli 12 vuotta, uskomatonta mutta totta! Niinpä
siirrymme hieman enempi kohti nykyaikaa ja nyt meidät löytää myös Facebookista kaikille
avoimesta "Tallpeak team"-ryhmästä. Sinne voi ( ja lähestulkoon pitää!) kirjoitella
kasvattien kuulumisia ja toivoisin myös kuvia mahdollisimman monesta kasvatistani
näkösälle! Uutisointi jatkuu toki edelleen täällä kotisivuillakin, mutta kuten tiedätte tuolla
sosiaalisessa mediassa kaikki käy nopeammin ja vuorovaikutteisuus on helpompaa kun
siellä voi jokainen itse julkaista oman koiransa kuvia eikä tartte odotella hitaan kasvattajan
kotisivupäivityksiä. Tervetuloa mukaan!
We are now also in facebook as a group by the name "Tallpeak team", group is open to
everyone so Wellcome!
Aida ja Rocky ottivat heti rennosti uusissa kodeissaan, kuvat ensimmäiseltä illalta
kummankin osalta.

4.7.2012 Kaikki G-pennut ovat muuttaneet omiin koteihinsa ja saamieni tietojen mukaan
ovat kotiutuneet loistavasti. Varsin reipasta, iloista ja helposti sopeutuvaa sakkia tuntuvat
olevan. Kaikki nukkuvat yönsä hyvin ja sisäsiisteyskuviotkin alkavat hahmottua hyvin
nopeasti! Onnea matkaan teille kaikille pikku-Geekkosille ja Tervetuloa tiimiin
omistajaperheet! Kuvalliset esittelyt ja tarkemmat sijaintikoordinaatit pentujen uusista
perheistä pentuepäiväkirjasta.
All the puppies from our G-litter are now with their new families. See pictures from
puppydiary!

28.6.2012 ONNITTELUT 4-vuotissynttäreitä viettäville C-pennuille! Ensimmäinen
valionarvokorkkaus suoritettiin toukokuun lopussa kun Pipsa pokkasi Suomen Muotovalion
tittelin, kukas on seuraavana....?! Koko pesue on kunnostautunut erinomaisina
seurakoirina, jotenka kiva olisi teitäkin nähdä syksyllä kennelpäivillämme!
Congratulations to our C-litter, 4 years today!

21.6.2012 Leppoisaa Juhannusta kaikille! Me vietämme juhannusta ihan kotosalla
pentujen ehdoilla ja kaikki kaupunkijuhannusta viettävät ovat tervetulleita pistäytymään!
Grilli kuumana ja skumppa kylmänä ;)

Pennut alkavat muistuttamaan jo koiria ja ottavat innokkaasti vastaan uusia tuttavuuksia.
Erittäin reippaita ja ystävällisiä pentusia on taas laatikko täynnä. Omaa kotia vailla vielä
yksi poika ja sijoituspoikasen osalta on suunnitelma vielä hieman auki, eli lupaavasta
näyttelykoirasta kiinnostuneet; tulkaa ihmeessä tutustumaan Reinoon - hän on hurmaava!

17.6.2012 Kotkan ruusu Kansainvälinen koiranäyttely, uskomaton päivä! Edellispäivän
helteestä sää muuttui totaalisesti ja ohjelmassa oli varsinaista snorklausta kaatosateessa.
Mukana menossa Skottis (FI &EE& RU CH Sassafras Paint It Black), Nyyti (Tallpeak
Chanel Style) sekä Sippe (AM CH Springfield's Little Sister). Skottis korjasi koko potin
dalmiksissa pienen näyttelytauon jäljiltä varsin lentävällä esityksellä; ROP, CACIB ja
lopulta vielä ryhmäkilpailussa RYP-3 ! Nyyti puolestaan kuittasi kovatasoisen
avoimenluokan voiton ja paras narttuluokan kakkostilan kera CACIBIN! Myös Sippebeagle tyylitteli sateesta huolimatta kovatasoisen valionarttuluokan voittoon ja lopulta
tuloksena CACIB ja VSP!
Kotka Int .show we had three dogs, three CACIBS! Sassafras Paint It Black was BOB,
CACIB, BIG-3. Tallpeak Chanel Style won the open class in quality competition and ended
up bestbitch-2 with CACIB. Springfield's Little Sister took bestbitch and CACIB, BOS! What
a day!

16.6.2012 Helsingin Kansaivälisessä koiranäyttelyssä meitä edusti taas Pipsa (FI CH,
NordW-09, NordJW-09 Tallpeak Classic Design) ja putki sai jatkoa...Pipsa pesi tyttöjen
sarjan suvereenisti ja helteestä huolimatta se kipitteli parhaaksi nartuksi, pokkasi CACIBin
ja oli lopulta VSP!
In Helsinki Int. show Pipsa (FI CH, NordW-09, NordJW-09 Tallpeak Classic Design) was
representing us and once again won bestbitch got CACIB and BOS!

HUOMIO KASVATINOMISTAJAT! Suunnitteilla syksyn tiimipäivät. Viime kerralla
osallistujamäärä oli jo oikein mukava, toivottavasti tällä kertaa saisimme mukaan vielä
isomman joukon. Toiveidenne mukaan on nyt alustavasti varattuna paikka, jossa voimme
viettää omalla porukalla koko viikonlopun yhdessä. Käytännössä vaihtoehtoina on joko
lokakuun viimeinen tai toiseksi viimeinen viikonloppu (19.-21.10 tai 26.-28.10) ja
enemmistö saa päättää kumpi sopii! Tervetullut mukaan on tottakai koko perhe. Luvassa
olisi koulutuksia koirille, mutta tällä kertaa hieman laajemmalla lajikirjolla eli
näyttelyharjoitusten lisäksi mukaan otetaan myös agility, toko ja mejä. Paikalle voi tulla
koko ajaksi tai vain itselleen sopivaksi ajankohdaksi. Kohteessa on mahdollista majoittua
mukavasti valitsemassaan 1-5 hengen huoneessa. Iltaohjelmaa, saunomista ja muuta
laadukasta yhdessäoloa unohtamatta ;) Paikkana olisi "Mooseksen majatalo" (Tallpeak
Electricin residenssi) eli www.kunkkulankoirakeskus.fi
Ilmoitelkaa osallistumishalukkuuttanne alustavasti tallpeak(at)suomi24.fi tai 0400-759037
/Tekstarilla niin osaan vahvistaa oikean viikonlopun! (Lopulliset ilmoittautumiset sitten
loppukesällä).
10.6.2012 Hyvää 2-vuotissynttäripäivää E -pentueellemme, joka on siis viimeisin
beaglepentueemme. Sen jälkeen onkin hienoinen epäonni vaivannut. Hauskaa synttäriä!

10.6.2012 Ja Pipsan viikonloppu senkun jatkuu loistavin tuloksin: Salon kaikkien rotujen
näyttelyssä jälleen ROP!
And she did it again, at Salo all breed show Pipsa (FI CH, NordW-09, NordJW-09 Tallpeak
Classic Design) was again BOB!

9.6.2012 Pipsa osallistui IItin ryhmänäyttelyyn ja valioitumisen jälkimainingeissa näyttää
tulosta syntyvän. Pipsa pokkari ROP-ruusukkeen itselleen ja vielä isossa yhdistetyssä
ryhmässä 4/6 kolmannen sijan!
Pipsa was at group speciality and she was BOB and also took third place in huge
combined group 4/6!

8.6.2012 Tänään on merkittävä päivä, nimittäin A-pentueeni täyttää 12 vuotta ja menossa
on ilokseni mukana edelleen suurin osa pentueen koirista ja suurin osa omistajista on
kaikki nämä vuodet pitänyt yhteyttä ja ilmoitellut koirien kuulumisia! Kuinka nopeaan tämä
aika oikein juokseekaan, just vastahan näitä palluteltiin pentulaatikossa KeskiSuomessa.... Isosti onnea ja Pitkää ikää!
My A-litter is 12 years today!

27.5.2012 Vihdoinkin! Järvenpään kaikkien rotujen koiranäyttelyssä viime vuosien ahkerin
näyttelykävijä-Tallpeakkilainen eli Pipsa vihdoin oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja
sai kauan kaivatun viimeisen sertinsä, varasertejä ehti kertyä kaikkiaan viisi kappaletta.
Nyt voimme siis iloita PMV-09, PMJV-09 Tallpeak Classic Design SUOMEN
MUOTOVALIO-tittelistä. Kiitos Liisa ahkeruudesta ja kiitos myös kaikille uskomisesta
Pipsan valioitumiseen; näin suurta kannustusta ja vilpitöntä iloa myös oman porukkamme
ulkopuolelta saa kokea harvoin!
Today was the amazing day that finally our most active team member Pipsa got her last cc
for the Finnish Champion title! I'm over the moon with this success and so thankful to her
owner Liisa. Also I want to thank you all for the nice congratulations which we have gotten
a huge amount of!

17.5.2012 Kaikkien rotujen pentunäyttelyssä oli mukana Flirtti (Tallpeak Flirt With Me),
joka hienosti pokkasi VSP-penturuusukkeen mukaansa. Onnea Reetta ja Flirtti.

16.5.2012 Tänään oli SUURI PÄIVÄ, nimittäin hyvin pitkäaikainen unelmani toteutui
vihdoinkin.... Meille muutti uusi perheenjäsen; Tenho. Olen jo yli vuosikymmenen ajan
ihaillut ja seurannut erästä koirarotua aina liikkuessani maailmalla ja pohtinut voisinko
sellaisen joskus hankkia. Yhtäkkiä kaikki palaset loksahtivat paikoilleen ja meille muutti
kauan kaivattu pointteripoika! Kiitokset menevät kaikille, jotka vaikuttivat siihen, että tästä
unelmasta tuli totta!
This was a BIG DAY, my longtime dream came true finally.... We have a new member in
our family, he is called Tenho! For over ten years I have admired a breed that I have been
finding myself searching for in the dogshows always when abroad and thinking could I
someday have one... Suddenly all the pieces went in to right places and now we have a
little pointerboy living with us! And he is so much fun, even the beagles like him! Thank

you all who helped me to get him! And most of all: Thank you so much Steve for letting me
have him, I will promise to love him so much!

14.5.2012 Valitettavasti tänäkään kesänä meille ei tule beaglenpentuja.
Unfortunately there is not going to be beaglepuppies this time either...

7.5.2012 Heilin ja Pluton pennut ovat syntyneet. Kuusi poikaa (1 blaffa) ja kaksi tyttöä
syntyivät yöllä sunnuntain ja maanantain välillä. Lisätietoja pentuepäiväkirjasta.

6.5.2012 Lahdessa järjestettiin kaikkien rotujen pentunäyttely, jossa meitä olivat
edustamassa F-pesueen nelikko Ani, Flirtti, Maikkeli ja Riesa. Hienosti meni
näyttelydebyytti pentusilta sekä esiintymisen, että menestymisen osalta. Lopputuloksissa
Anille pikkupentuluokan toinen sija veljensä jälkeen. Maikkeli puolestaan pokkasi
luokkansa voiton kunniapalkinnon kera sekä lopulta parhaan urospennun manttelin
harteilleen. Flirtti voitti pikkupentujen tyttösarjan kunniapalkinnolla ja lopulta pokkasi
parhaan tyttöpennun tittelin. Sisarensa Riesa tuli hyvänä kakkosena niin
pikkupentuluokassa kuin parhaan narttupennun valinnassa ja sai niinikään viedä
kunniapalkinnon mukanaan. Rotunsa parhaan valinnassa olivat siis vastakkain sisarukset
Maikkeli ja Flirtti, joista flirtaten voiton vei tällä kertaa Flirtti ollen siis ROP-pentu!
Pääsimme myös esittämään kasvattajaryhmän kaikkien pentujen omistajien ollessa niin
ystävällisiä, että jäivät paikalle. Kasvattajaryhmä oli Rotunsa paras kunniapalkinnon kera.
Loppukilpailuissa riemuksemme Flirtti nappasi vielä 6-ryhmän ryhmävoiton, BIS-kisassa
alkoi pitkä päivä jo painaa tassussa eikä sijoitusta enää liiennyt. Myös kasvattajaryhmä
esiintyi loppukilpailuissa mallikkaasti päästen 6 parhaan joukkoon, mutta jäi lopulta ilman
sijoitusta. Suurkiitos kaikki kasvattien omistajat ahkeruudesta ja Onnittelut menestyksestä!
(kasvattaja itse ei paikalle päässyt kun odotettavissa oli G-pentueen syntymä hyvinkin
pian).
At all breed pupppyshow in Lahti the Tallpeak F-litter did great: Ani was second in his
class, Maikkeli won his class and malepuppies and ended up BOS-puppy, Flirtti won her
class, also won the bitchpuppies and was BOB-puppy. Riesa was second in her class and
second best bitchpuppy also. Our breederclass was BOB. Flirtti also won the group 6 later
on the day. What a great day, even if the breeder was not able to be present due to
uppcoming litter.

16.4.2012 Uudet kuvat F-pentulaisista on tallennettu niiden omalle sivulle, käy
kurkistamassa mitä kenellekin kuuluu! Ja pentutapaamisesta poisjääneet voivat toimittaa
kuvansa s-postilla lisättäväksi sivulle.
New pictures of F-puppies are on their page!

14.-15.4.2012 Vietimme Tallpeak-tiimipäiviä Lahdessa Salpausselän kennelpiirin hallilla
Renkomäessä. Paikalle tuli ilahduttavasti neljästä eri pentueesta osallistujia ja meno ja
meininki oli sen mukaista. Ohjelmassa oli leikkimistä ja painimista F-pentujen osalta ja
siihen yhtyivät myös tätinsä-Nyyti (Tallpeak Chanel Style) ja "pikkuserkku"-Vicky (Tallpeak
Elegance). Sen jälkeen pidimme yhteistä näyttelytreeniä ja toivotaan, että saadaan

jatkossa edustava osanotto kehiinkin meikäläläisistä! Koska meillä kaikilla oli niin
mukavaa, niin heti laitettiin suunnittelun alle kesäpäivät tai toiset tiimipäivät, varmasti
viimeistään sitten kun Heilin (ja toivottavasti myös Sanin) pennut ovat sopivan ikäisiä
osallistumaan myöskin.
Iso kiitos osallistuneille, oikein sydäntä lämmitti nähdä yhtä aikaa niin monta iloista,
hyvinhoidettu ja mukavaluonteista kasvattia omistajineen. Kiitos Ani, Flirtti, Maikkeli, Musti,
Nyyti, Pepe, Pluto, Riesa, Sani ja Vicky kuljettajineen! Kiitos myös Jeenalle
osallistumisesta Mustin treenaajana!
We had a Teamday at Lahti and there was ten dogs bred by me from four different litters
attending, it was so heartwarming to see them all happy and cheerfull!

HUOMIO! Kaikki Tallpeak-koirista kiinnostuneet, Tiimipäiville ensi viikonloppuna tulevat ja
muutkin lähiseudulla asuvat:
Vietämme Tallpeak-tiimipäiviä Lahdessa ja ovet ovat avoinna klo 12-15 molempina päivinä
Simolankadun hallilla (sitä ennen F-pentujen treffit), tervetuloa pistäytymään ja
moikkaamaan meitä!
Illalliselle menemme yhdessä klo 19 ravintola Taivaanrantaan Lahdessa, ravintola toivoi,
että henkilömäärää ilmoittaisin mahdollisimman pian eli ilmoitelkaa osallistumisestanne
pikimmiten. Ruoka on tuolla tosi hyvää ja ei seurassakaan varmasti ole moittimista, ja
tosiaankin tervetuloa ihan kaikki!!

9.4.2012 Heilin vatsa näyttää pyöristyvän mukavasti eli odottelemme vappuviikolla pieniä
pilkullisia syntyväksi!
Heili is getting bigger and bigger so we are expecting puppies in early may!

28.3.2012 Uusia BEAGLEPENTUESUUNNITELMIA! Sanin juoksu alkoikin ykskaks
yllättäen ja aika monenlaisten mutkien kautta saimme onnistumaan Sanille treffit
belgialaisen Luca-herran kanssa. Lisätietoja toiveissa olevasta pentueesta Tulevat
pentueet-sivulla!
We have new beaglelitterplans... see more from the Uppcoming litters-page!

6.3.2012 Alma kävi tänään röntgenkuvissa varmistamassa, että onko beaglepentuja
tulossa. Valitettavasti kuvissa ei näkynyt taaskaan yhtään ainutta pentusta. Nyt näyttää
olevan roppakaupalla epäonnea näissä beaglepentuesuunnitelmissa, seuraavista
juoksuista yritetään kuitenkin taas kerran uudelleen. Tulossa tälle keväälle on kuitenkin
laadukkaita beaglepentueita suomalaisille kasvattajille, toivottavasti niistä löytyy hyviä
koiria rodusta kiinnostuneille!
Unfortunately Alma was x-rayed with the results "no puppies", some bad luck with
beaglebreeding, but we will try again later this year!
3.3.2012 Odotettavissa Dalmispentue keväälle 2012, luovutus kesäkuun lopussa. Katso
lisää Tulevat Pentueet-sivulta!
We are expecting dalmatianpuppies, Heili has been mated with Pluto!

HUOMIO! Kennelpäivä, pentutapaaminen F-pesueelle sekä näyttelykurssi!!
Järjestämme 14.-15.4.2012 Lahdessa Salpausselän kennelpiirin Renkomäen hallilla
(Simolankatu 2, Lahti) tapahtumaviikonlopun. Viikonlopun ohjelma:
LAUANTAI 14.4.2012
*F-pentujen PENTUTAPAAMINEN, leikkimisen merkeissä alkaa. klo 11.00
*klo 12-15 pidämme Tallpeak-tiimin näyttelykurssin
*klo 15. alkaa "Iloisen näyttelyesiintymisen"-kurssi, kurssi alkaa luennolla ja sen jälkeen
ohjelmassa on kaksi tuntia käytännön harjoittelua (pienissä pätkissä). Koiralla olisi hyvä
olla mukana häkki, jossa se voi rauhoittua ja levätä luennon aikana ja harjoitusten välissä.
SUNNUNTAI 15.4.2012
*klo 12 Tallpeak-tiimin näyttelykurssi
*klo 15 jatkuu "Iloisen näyttelyesiintymisen"-kurssi, kurssi on kaksipäiväinen, jotenka olisi
suositeltavaa osallistua molempiin kurssipäiviin jos
Kaikille Tallpeak-koirille osallistuminen toimintaan on ilmaista ja tarjoilu "kuuluu hintaan",
muistathan ilmoittaa mahdollisesta erikoisruokavaliosta! Toivomme, että kaikki tulijat
ilmoittautuvat ennakkoon, että osaamme varautua. Harjoitustila on lämmin sisähalli, jossa
on sosiaalitila (kahvihuone sekä wc), koirien ulkoituksen suhteen hallissa on ohjeet.
Näyttelykurssille ovat tervetulleita myös muut kiinnostuneet kaikenrotuisten koirien kanssa,
etusijalla Tallpeak-koirat ja Skottiksen lapset. Ei-Tallpeakilaisilta perimme pienen maksun,
joka sisältää tarjoilut. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: tallpeak@suomi24.fi

24.1.2012 Synttärionnittelut D-pentueelle! Mittariin tulee 3 vuotta ja kaikilla pyyhkii hyvin.
Odotamme jännityksellä miltä Alma-neidon vatsan seutu näyttää...

21.1.2012 Vihdoinkin olemme saaneet päivitettyä F-pentueen läksiäiskuvat
pentuepäiväkirjan sivulle, siellä voi käydä tutustumassa uusimpiin tiimimme ihmisjäseniin.
Tervetuloa mukaan porukkaan kaikki F-pentujen omistajat!
Muistakaa varata ensimmäiset rokotukset noin viikolle 6 ja ilokseni olettekin jo kaikki
johonkin pentujen koulutukseen menossa tai jo mukana! Tässä alkuvaiheessa ei voi liiaksi
korostaa yhdessä tekemisen tärkeyttä tulevan omistaja-koiran suhteen luomisessa!
Samoin koirankielen oppiminen on pennuille erittäin tärkeää ja tullakseen kelpo koiraksi
myös toisten koirien silmissä pennulle tulisi tarjota hyviä kokemuksia toisista koirista.
Maaliskuun lopulle olen suunnittelemassa kasvateilleni koulutusviikonloppua ja samalla
pentuetreffejä pikku-äffille, toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan ( postitan
kutsun kun saan varattua sopivan paikan tapaamiselle!)!

Meille on tulossa beaglepentue, jos kiinnostuit niin kurkista lisätietoja tulevat pentueet
sivulta!
We are expecting a beaglelitter, for more details see puppies-page!

7.1.2012 Kaikki dalmatiankoiranpennut F-pentueestamme ovat löytäneet omat, hyvät
kotinsa ja muuttaneet jo pois. Olemme erittäin kiitollisia näistä ihanista kodeista, joista
saamme varmasti aktiivisen lisän tiimiimme ja toivotamme kaikille ÄFFÄLÄISILLE
perheineen Onnea matkaan ja toivomme kuulevamme heistä!
All the puppies in the F-litter have moved to their own homes. We are thrilled to see what
comes out of these fabulous, bold & beautiful babies!

H Y V Ä Ä U U T T A V U O T T A 2 0 1 2 ! / HAPPY NEW YEAR 2012!

2011
2011 oli meille hyvä vuosi. Laumaamme liittyi ihastuttava Sippe-beagle, joka on
osoittautunut mitä mainioimmaksi pakkaukseksi ja sulautunut joukkoomme loistavasti.
Kiitos Judy ja Eeva Sippestä! Lisäksi saimme loppuvuodesta täydennystä
dalmisjoukkueeseemme, odotan malttamattomana kun pääsemme yhdessä heidän uusien
omistajiensa kanssa suunnittelemaan tulevaisuutta ja näemme mitä heistä kasvaa!
Beaglepienoisia emme pontevista yrityksistä huolimatta saaneet, mutta sekin asia
korjautunee heti uuden vuoden alkupuolella... Hienoja menestyksen hetkiä saimme kokea
näyttelypuolella, muutaman surun myös vanhuskoirien siirryttyä muistoihimme. Suurkiitos
kuuluu kaikille Tallpeak-koirien omistajille, ilman teitä ei mikään onnistuisi! Kiitokset myös
muille ystäville ja yhteistyökumppaneille tuestanne ja kannustuksesta! Toivottavasti kaikki
jaksatte innolla mukana menossa myös uutena vuotena 2012, olette mainioita!
Thank you all involved of the year 2011, it was a good year. I hope you all are going to be
as active next year. THANK YOU!

11.12.2011 Kävimme Sippen kanssa lennähtämässä Tukholmassa Pohjoismaidenvoittajanäyttelyssä. Malliesimerkki reissusta, jossa menee pieleen kaikki mikä voi
mennä...Aloitetaan reissua edeltävästä illasta, jolloin "kunnon koiranomistaja" palaa
kotiinsa löytääkseen oman hölmöytensä seuraukset kirjaimellisesti edestään. Nimittäin
überahneen narttukoiran omistajan ei kannattaisi jättää koiranruokaa koirien ulottuville.
Rouva olenko-huomenna-lähdössä-näyttelyyn oli nimittäin päättänyt ruokkia itse itsensä
tarjoamatta yhtään kavereille ja vetänyt kilon verran kuivamuonaa hyvällä ruokahalulla.
Lopputuloksena sellainen erittäin tyytyväinen, hyvinvoiva, mutta käsittämättömän pyöreä
koira. Yö kuluikin sitten ympäri Nupuria tepsuttelun merkeissä. Mutta ei kai se koira
kakkaa kun on kerrankin maha sopivan täynnä! Sama jatkui aamulla lentokentällä, jossa
myös ohjelmana jo perinteeksi muodostunut "passenger Sanna Heikkinen, please come to
the information desk"-kuuluttelutyyppinen ohjelma koskien koiran matkaa. Lopulta koira
saatiin kuin saatiinkin koneeseen, jossa ei pitänyt sille olla paikkaa ja pääsimme
aloittamaan pallomatkamme. Messukeskuksessa jatkui jo kotona harjoiteltu kävelytahti.
Aika kuitenkin loppui kesken, pari pientä kikkaretta ei tyhjentänyt edellisillan saldoa ja
olisittepa nähnyt tuomarin naaman kun lähes vatsa maata viistäen vaapuimme kehään (
sanalla sanoen, minä en olisi halunnut sitä ilmettä olla näkemässä...). Omistajalle tuli
kovasti ripirapia koiran kunnosta ja ihan syystä, miksi tuoda koiraa näyttelyyn kun se ei
kerta kaikkiaan ole kunnossa...?! No, turha kai selitellä, että oli se vielä timmi eilen tähän
samaan kellonaikaan.. Tuloksena jo perinteeksi muodostunut Parasnarttuluokan kakkostila
vara-cacibin kera. Ai niin, ja rakot kantapäissä, varpaissa ja jalkapohjissa. Ja juu, se
kakkasi sitten poislähtiessä lentokentän parkkihalliin megajöötin. Koko projektin ajan koira
voi mitä mainioimmin. Kiitokset Maaritille matkaseurasta, Sannalle mukana jännittämisestä
menomatkalla sekä Metelle koiranhoidosta. Taas jotakin mille naureskella kiikkustuolissa...
(toivottavasti kenelläkään EI ole kuvia)
We participated to Nordic Winner show with Sippe, unfortunately due to owners stupidity
she was not at her best in the ring. She got access to dogfoodbag and ate "decent meal"
saturday evening and was way off showcondition on sunday. Result was Bestfemale-2
with res-cacib. (I hope no-one has no pictures...)

4.12.2011 Voittaja 2011 Kansainvälinen koiranäyttely Helsingissä. Osallistumassa tällä
kertaa Sippe ja Pipsa. Sippe aloitti päivän sijoittumalla valioluokassa toiseksi ja pitämällä
tuon sijoituksen myös paras narttuluokassa. Kotiin viemisenä vara-cacib. Pipsa puolestaan
pääsi kehään ensimmäistä kertaa elämässään kasvattajan ohjastamana. Yllättävän hyvin
tilanteesta selvittiin ja tuloksen avoimen luokan voitto SA:n kera. Paras narttuluokassa ei
enää sijoitusta meille tullut.
Winner 2011 International show in Helsinki. We had Sippe and Pipsa participating. Sippe
started by beeing second in the champion class and ended up beeing second in best bitch
competition with res-cacib. Pipsa was shown first time by the breeder ( usually shown by
the owner) and she won the open class with cq but was not placed in the best bitch
competition.
3.12.2011 Helsinki Winner 2011 Kansainvälinen koiranäyttely Helsingin
Messukeskuksessa. Osallistumassa mukana Skottis, Nyyti ja Sippe. Skottis aloitti päivän
kilpailut ja heti olikin luvassa sellaista kyytiä, että eipä olisi aamulla moista
odottanut...Nimittäin Skottis juoksi ensin erittäin kovatasoisen valioluokan ykköseksi ja sen
jälkeen koko urosporukan voittajaksi. Siitä hyvästä sen tittelirivistöön voi nyt lisätä
HeW2011-tittelin! Nyyti puolestaan otti avoimessa luokassa kolmannen sijan erinomaisella
arvostelulla. Rodun parhaan valinnassa Skottis liihotteli jälleen voitokkaasti ja lunasti
tiketin haluttuun "Messarin isoon kehään" ryhmäkilpailuun iltapäiväksi. Päivän kruunasi
kuuden parhaan joukkoon pääsy isossa kehässä, ikimuistoisia tunnelmia kun koira
kertakaikkiaan lentää hihnan päässä onnellisena siitä, että saa olla kaiken huomion
keskipisteenä! Sippe puolestaan teki parhaansa beaglekehässä ja voitti erittäin
kovatasoisen valioluokan ja joutui nöyrtymään vain voitokkaan veteraaninartun edessä ja
sijoituksen lopulta narttujen kakkostila kera Cacibin. Mahtava päivä!
Helsinki Winner 2011 International show in Helsinki. We had three dogs participating;
Scotty, Nyyti and Sippe. We started with Scotty who totally suprised as by winning the
huge champion class in quality competition. Later on he also finished as the best male with
a new title of HeW2011! Nyyti participated in the open class and ended up third with excl.
In the end Scotty won Best of Breed and got the ticket to the "most wanted group finals of
the year". What a feeling when he was shortlisted among the six best in the group! I´ll
never forget how it felt like to run in the finals after the flying dalmatian who enjoys all the
attention he got from the audience! Sippe did also great winning a big champion class and
only had to give in to a very successfull veteran bitch in the best bitch competition; one
more Cacib for her! Amazing day!

20.11.2011 Jyväskylä KV-näyttely päivä 2. Tango jälleen hienosti Paras urosluokan neljäs
ja ROP-veteraani! Sippe valioluokassa kakkonen ja niinikään Paras narttuluokan kakkonen
vara-cacibin kera. Muita beagleja ei ollutkaan mukana. Dalmiksissa Skottis oli kohdannut
hirveän rupsahduksen yön aikana, ollen päivän tuomarille liian pieni ja kevyt ja
huonoliikkeinen, tuloksena valioluokassa EH. Nyytille niinikään avoimessa luokassa EH,
syy sama kuin edellä. Pipsa (Tallpeak Classic Design) saapui vahvistamaan tiimiämme
sunnuntaiksi ja pärjäsikin parhaiten, hurjan suuren avoimen luokan kolmas sija oli hieno
saavutus!
Jyväskylä int. day 2. Tango was again BM-4 and BOB-veteran! Sippe was 2nd in
champion class and also in BB-class with res-cacib. These were our only beagles this day.
In dalmatians Scotty had become uggly during the night, way too small and narrow and
no-good in movement for this judge, result VG in champion class. The same result for the

same reason to Nyyti. Fortunately Pipsa (Tallpeak Classic Design) arrived to represent our
team on sunday and in huge open class she was third!

19.11.2011 Jyväskylä KV-koiranäyttely. Beagleissa mukana Tango pitkästä aikaa.
Veteraaniluokassa tuloksen Paras urosluokan nelonen kera varasertin ja ROP-veteraani!
Tyttöset Sippe valioluokan voitto, Paras narttuluokan kakkostila vara-cacibin kera. Alma
(Tallpeak Donna Summer) avoimen luokan kakkonen SA:n kera (kiitos Jenni Alman
hienosta esittämisestä!). Dalmiksissa Skottis erittäin tasokkaan valioluokan kolmas, Paras
urosluokassa sijoitus sama! Nyyti jättisuuressa avoimessa luokassa neljäs.
Jyväskylä int. show. Tango was in veteran class, with lovely results: BM-4, res-cac, BOBveteran! The grils: Sippe won champion class, BB-2 with res-cacib, Alma (Tallpeak Donna
Summer) 2nd in open class with cq. In dalmatians Scotty was chmapion class 3rd in
quality competition and also BM-3 in huge BM-class. Nyyti (Tallpeak Chanel Style) was
fourth in huge open class.
12.11.2011 Meille syntyi tänään dalmatiankoiranpentuja. Yhteensä yhdeksän pentua,
kaikki mustapilkkuisia. Pentueessa on viisi poikaa ja neljä tyttöä. Lisätietoja Tulevat
pentueet sivulla. Vapaana on muutama pentu, joten otathan yhteyttä jos kiinnostuit!
We have dalmatian puppies. Alltogether nine puppies, five males and four girls. All are
black spotted.
4.11.2011 Odotamme seuraavien Tallpeak-pentujen syntymää ensi viikon lopussa. Pentue
on dalmatiankoirapentue, lisätietoa Tulevat Pentueet-sivulta!
We are expecting puppies next week, our F-litter is dalmatian litter, for further information
look at puppies-site!

23.9.2011 Jouduimme sanomaan tänään hyvästit A-pentueemme pikku prinssille, pienelle
suurelle miehelle Roopelle (Tallpeak Air Jordan). Valitettavasti pernasta levinnyt kasvain
oli liian vahva vastustaja monta terveysongelmaa elämänsä aikana selätteneelle
pikkumiehelle. Urhea Roope ehti elämänsä aikana kokeilla monenlaista koiraharrastuslajia
ja hankkia paljon ihailijoita. Roope oli ystävistä uskollisin ja luonteeltaan aina yhtä
hurmaavan vaatimaton. Riina perheineen tarjosi Roopelle parhaan mahdollisen kodin ja
pitkän elämän. Suremme yhdessä Roopen poismenoa, vaikka päällimmäisenä on
kiitollisuus siitä, että sai tuntea näin hienon koirapersoonan.
Our little prince Roope from the A-litter is gone. A battle against cancer was too much for
the old boy. We are gratefull for having him and thankfull to his owner Riina.

10.9.2011 Huba on astutettu Veetillä, meille tulee dalmatiankoirapentuja! Odotamme
innolla tulevia pentusia, mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan kodin Tallpeak-pennulle ota
yhteyttä!
Huba is mated with Veeti today, we are going to have dalmatianpuppies! Inquiries are
wellcome!

31.8.2011 HUBAN JUOKSU ON ALKANUT!! Dalmispentuesuunnitelma siis etenee!
Lisätietoja pentuja-sivulla! Huba is in season, we are going to have dalmatianpuppies!
More information on puppies-page!

28.8.2011 Tromso, Norja kansainvälinen koiranäyttely, jossa mukana Sippe l. Am Ch
Springfield´s Little Sister. Results ROP, Sert, Cacib,
Int show in Tromso, Norway with Am ch Springfield´s Little Sister BOB, Cac, Cacib.

30.7.2011 Suunnitteilla dalmatiankoiranpentuja. Päätimme, että jos pitkään
suunnittelemamme dalmatiankoirapentue toteutetaan tämän vuoden lopussa. Katso
lisätietoja Tulevat Pentueet-sivulta!
We are planning a dalmatian litter in the end of this year. See more from Puppies-page!
23.7.2011 Eukanuba Summer Show Kansainvälinen koiranäyttely Helsingissä. Nyyti
(Tallpeak Chanel Style) voitti avoimen luokan erinomaisella ja SA:lla, mutta se
valionarvoon tarvittava viimeinen serti jäi edelleen saavuttamatta...
Int. Eukanuba Summer show in Helsinki, Tallpeak Chanel Style won the open class with
Cq, but still missed the last Cac for champion title...
18.7.2011 Sani kävi ultrassa ja todettiin tiineeksi. Näkyvillä oli kuitenkin vain yksi alkio,
harmillista.
Sani was scanned today and they found one puppy, too bad that only one, but that is still a
puppy!

7.7.-10.7.2011 Maailmanvoittajanäyttely Pariisissa, Ranskassa. Työreissu, ei koiria
mukana tällä kertaa. Mukavaa oli silti päästä näkemään koiria maailmalta.
World Winner 2011 Show in Paris, France. No dogs to show for me, just work. But it was
still nice to see the quality of the dogs abroad at the moment!

3.7.2011 Juvan kaikkien rotujen koiranäyttelyssä Sippe oli VSP erittäin korkeatasoisessa
kilpailuissa ja Skottis ROP, RYP-4! Hieno päivä!
What a nice day in Juva all breed show; Sippe was BOS in quality competition and Scotty
as BOB, BIG-4!

2.7.2011 Tuusulan kaikkien rotujen koiranäyttelyssä menestyksestä vastasi Sippe, Am Ch
Springfield´s Little Sister BOB, BIG-2!
At Tuusula all breed show our teams most succesfull member was Sippe, she was BOB,
BIG-2!

18.6.2011 Sani siemennettiin tänään Stevenin pakastespermalla, kiitos taas kerran
Mäntsälän pieneläinklinikalle! Jäämme odottamaan tuloksia... Today Sani was
inseminated with Steven!

1.6.2011 Sanin juoksu alkoi, Tallpeak F-pentuesuunnitelmasta voit lukea lisää Pentujasivulta ja pentupäiväkirjasta! Sani is in season, more information on future litter you can
find on puppies and puppydiary!

22.5.2011 Helsinki Kansainvälinen koiranäyttely. Sippe sai päästää samat nuoremmat
tyttöset eteensä ja lopputulos eilisen kaltainen; paras narttu-3 ja vara-cacib, joka muuttuu
cacibiksi. Skottis sen sijaan putsasi koko pöydän; jälleen urosten voitto kera cacibin, mutta
lisäksi koko päivän kaunein dalmis ROP. Päivän kruunasi lisäksi ryhmäsijoitus RYP-4!
Eikä tässä vielä kaikki...nimittäin Pipsa ja Nyyti vakuuttivat jälleen avoimessa luokassa.
Tänään oli Nyytin päivä; avoimen luokan voitto ja paras narttu-luokan toinen sija toivat
Sertin ja vara-cacibin!! Nyt on siis Nyytilläkin valionarvonmetsästys kovassa vauhdissa...
At Helsinki Int. show Sippe had the same result as yesterday. This time it was really a
Scotty-day...BM-1, CACIB, BOB, BIG-4 !! And thats not all for dalmatians...Nyyti and Pipsa
both got excl. again and Nyyti won the open class and eventually was BB-2 with Cac and
res-cacib!!

21.5.2011 Haminan Kansainvälisessä koiranäyttelyssä Sippe sai tunnustaa nuoret
beagleneidot paremmakseen ja sijoituksen paras narttu-luokan kolmas sija ja oranssi varacacib ruusuke (joka kyllä muuttuu cacibiksi, kun kaunis Emmi-beagle on jo Int Ch). Sen
sijaan dalmiskehässä saimme juhlia; Skottis pokkasi valio urosten voiton ja lopulta oli
paras uros kera Cacibin. Loppusijoitus VSP. Lisäksi Pipsa ja Nyyti molemmat saivat
erinomaiset SA:n kera, joten hieno päivä kaikenkaikkiaan!
At Hamina int. dogshow Sippe had to give in for the younger, she was BB-3 with res-cacib
(will become cacib as the winner "Emmi" is allready Int Ch). With dalmatians we had a
great day; Scotty was best male with cacib and ended up with BOS. Our C-littersisters
Pipsa and Nyyti both got exl. with cq!

14.5.2011 Hollolan Ryhmänäyttelyssä Pipsa (PMV-09,PMJV-09 Tallpeak Classic Desing)
pokkasi hienosti avoimen luokan voiton, paras narttu-luokan kakkostilan ja toisen Sertin!!
Onnea Liisa ja Pipsa, valionarvo alkaa häämöttää!!
At groupshow in Hollola Pipsa was BB-2 with cac, one more to go for the champion title!

