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Gordoninsetterit kanalintujen kintereillä

Tero Soronen toimii myös
koiraoppaana metsästysmiehille. Kuva otettu Ruotsista Kristinebergistä miehen koirien Kian sekä
Ronin kanssa.
Tero Soronen on kanakoiraharrastaja Pudasjärvellä,
jonne hän muutti tyttöystävänsä perässä. Sorosen vanhemmat ovat paikallisia ja
paikkakunnalla asuu myös
paljon sukulaisia, mutta seuraavaksi tärkein asia seudulla on mahtavat maastot sekä
valmis tietämys siitä, mistä kanalintuja löytyy – ja on
aina löytynyt!
Soronen kuuluu myös
Yli-Siuruan metsästys seuraan Ukkolan perikunnan
maiden kautta, mikä mahdollistaa lapsuudesta tuttujen maiden käyttöä.
- Tämän metsästyskauden aikana sain iloikseni huomata, että riekon pesintä on jälleen onnistunut
hienosti. Joka vuosi puhutaan, että hukassa ovat, mutta aina lintuja on ja ne löytyvät hyvän koiran avulla.
Tämän vuoden paras reissu

oli kun yhden päivän aikana näin arviolta 80 riekkoa ja
yhden pyyn. Välillä toivoinkin, että olisipa muitakin lintuja kuin riekkoja, ihmettelee Soronen.
Kanakoirien harrastaminen alkoi siitä kun aina lintukoirasta haaveillut Soronen sai ensimmäisen
gordoninsetterinsä
vuonna 2005. Gordoninsetteri on
metsästyskoira, mikä leimaa
sen käyttäytymistä. Pelkäksi seurakoiraksi sellaista ei
pitäisi ottaa. Rotu vaatii aktiivisen sekä mielellään metsästävän omistajan.

Roni
Ensimmäinen Sorosen gordoninsetteri saapui Kennel
Goangolta ja koiran koko
nimi on Goango Black Antonius, kutsumanimekseen
se sai Roni. Koira on hyväluonteinen uros ja kaunis, ja
sitä on käytetty muutamissa
näyttelyissä ja kokeissa Suomessa.
Tarkoitus olisi saada Roni

17

lehti

Viikolla 46 järjestettiin vuosittaiset pentuetreffit, tällä
kertaa Tyrnävällä, jossa paikalla oli Roni-koiran jälkeläisiä uusien omistajiensa kanssa. Tarkoituksen tapahtumassa on antaa neuvoja uusille omistajille miten jatkaa
koiran kouluttamista.

Roni-koira katselemassa fasaaneja.

valioksi, mihin vaaditaan
tietyt koetulokset ja Roni onkin jo aika lähellä täydellisiä
tuloksia. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään FIN MVA
gordoninsetterivaliota,
ja
koko Suomen historian aikana niitä on ollut vain kymmenen.
Roni on erittäin suosittu jalostusuros, joten sillä
on tällä hetkellä 13 jälkeläistä neljän eri nartun kanssa Suomessa. Roni on myös
Hyväksytty
KKK-HHS:n
gordoninsetterijaoksen jalostusrekisteriin. Jälkeläisiä Ronilla on Saksassakin ja pian
myös Unkarissa.
- Tietenkin on hienoa
omistaa koira, joka on myös
maailmalla tunnettu, ja että
ihmiset tulevat pitkän matkan takaa tänne asti Ronin takia. Ensi vuonna tulee
myös astutus Puolaan, kertoo Soronen.

Kia
Kennel Opendorasta lähtöisin oleva narttukoira
Kia, jonka koko nimi on
Opendora`s Isabella. Kia on
todella nopea ja kevyt koira, jonka kanssa Soronen on
käynyt kokeissa ja Kia kilpaileekin
voittajaluokassa kentällä sekä tunturissa,
sekä se on koepalkittu metsässä. Tämän lisäksi Kia on
osoittanut varhaiskypsyytensä, kun oli Kultamaljassa
viidenneksi paras koira. Kultamalja on nuorten koirien
kisa, jossa edellisenä vuonna syntyneet koirat kisaavat
keskenään. P.P.K.H ry palkitsi myös koirani vuoden
nuorena kanakoirana 2009.
- Halusin käyttää Kiaa jalostuksessa ja uros valintani
oli sinänsä helppo kun käytin omaa Roniani. 20.3.2010
syntynyt pentue on kasvanut

Narttu Arwen Unkarista ja Sorosen Roni-koira ihailevat
Pudasjärven metsiä. Rauhoitusaikana aseena isännillä
oli kamerat.
edukseen. Se oli niin suosittu, että ensimmäiset kolme
pentua oli varattu noin vuosi ennen kuin ne syntyivät,
kertoo Soronen.
Kialle on tulossa jälleen
uusi pentue ja kyselyitä on
tullut jo yli kymmenen. Tietenkin Sorosella on myös
tarkoitus saada itsellensäkin
uusi pentu kasvamaan.

Koirat turistien ilona

Kia seisoo peltopyyparvea Tyrnävällä.

- Koirani ovat olleet myös
työkoirana sekä Espanjalaisille turisteille että Suomalaisille. Kun Kia oli nuori tytön
hupakko, hieman yli vuoden
ikäinen, otin sen ensimmäisen kerran mukaan jahtimatkalle töiden merkeissä, Ruotsin Kristinebergiin. Siellä
meitä odotti viisi suomalaista metsästäjää. He halusivat
metsästää seisovilla koirilla,
muistelee Soronen.
Kia nuoresta iästään huolimatta toimi jo todella hyvin, ja Sorosesta oli mukava kuulla kuinka ihmeissään

muut olivat, miten voi näin
nuori koira tehdä jo niin varmaa työtä koko ajan.
- Viimeisimmät espanjalaiset, joille olen ollut oppaana olivat ensimmäistä
kertaa metsässä ja heillä oli
kokemuksia vain peltometsästyksessä. He ihannoivat
Suomen luontoa ja miljöötä, jossa jahdata lintuja. Tilanteita oli, mutta turisteilta
ei sujunut ampuminen, niin
päätin näyttää niille miten
homma tapahtuu. Hienosta
riistatyöstä hieno pudotus!
Olivat mielissään ja sain siitä ylimääräisen 50 euroa tippiä, kun saivat viedä jotain
mökilleen, tarinoi Soronen.
Miehen tarkoituksena on
ensi vuonna ottaa enemmän
jahtireissuja vastaan ja olla
oppaana turisteille. Harmikseen tästä hommasta ei voi
saada ammattia, sillä näillä
korkeuksilla on melko lyhyt
aika jahdata kanalintuja.

Tero Soronen

Salottaren Senjasta vuokratuoliyrittäjä
Kauneuskeskus Salottaren
kosmetologi Senja Latvalalla
on uudet kuviot. Seitsemän
vuotta palkallisena työntekijänä Salottaressa toiminut Latvala vaihtaa samoissa tiloissa työskenteleväksi
”vuokratuoliyrittäjäksi” hoitoalan puolelle.
Tuore naisyrittäjä muuttaa hieman hinnastoa ja hoi-

tovalikoimaa, mutta peruspalvelut säilyvät ennallaan
sekä varausjärjestelmät toimivat samalla tavalla kuin
ennenkin – Salottaren kautta.
Latvala valmistui vuonna 2004 SKY kosmetologiksi
Jyväskylän ammattiopistosta ja pääsi heti valmistuttuaan töihin Pudasjärvelle, si-

Senja Latvala on SKY Kosmetologi, eli Suomen Kosmetologien Yhdistyksen valtuuttama hyvää kotimaista osaamista edustava ammattilainen.

jaistamaan äitiyslomalaista.
Tuore yrittäjä on edelleen
samalla reissulla ja samassa työssä kuin mihin 7 vuotta sitten pääsi. Koska puolisokin paikkakunnalta löytyi,
niin suurta muuttohinkua ei
enää ole.
-Valmistuttuani lähettelin eri puolille Suomea hakemuksia ja täältä tärppäsi.
Silloin en edes ollut kuullut
Pudasjärvestä enkä tiennyt
ollenkaan missä sellainen
paikka on, ennen kuin katsoin kartasta. Kun hoksasin
että Iso-Syöte on tässä lähellä niin kuvio alkoi hahmot-

tua. Tietenkin muuttaminen
jännitti, kertoo Latvala.
Tuore yrittäjä on hieman
yksinkertaistanut
tulevaa
hoitovalikoimaansa, mutta
edelleen palveluiden listalta
löytyy kasvo-, vartalo- ja jalkahoidot sekä rakennekynsien tekeminen. Lisäksi hän
tekee erikoisempia mikroneulahoitoja, joilla pystyy
parantamaan ihon juonteita,
maksaläiskiä ja couperosaa.

Jenny Kärki

