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Gordoninsetterijaoksen jalostusrekisteris-
sä on ollut melko niukasti uroksia. Terve-
tullut lisäys rekisteriin oli, kun Puronperän 
Voltti sai erikoisnäyttelystä viimeisen vaa-
ditun kriteerin rekisteriin pääsemiseksi. 
Voltilla on jo aikaisemmin olleet käyttö-
puolen ja terveysvaatimukset täytettyinä. 
Gordoninsetterijaoksella oli mieluinen 
tehtävä lisätä nuori uros jalostusurosten 
joukkoon.

Volttia voi kuvailla lahjakkaaksi gor-
doninsetteriksi ja todelliseksi luonnon-
lapseksi. Sille kaikki metsästykseen liitty-
vät jutut ovat ovat menneet edellä, sillä 
voimakas metsästysvietti ohjaa kaikkea 
toimintaa. Kapasiteettia on ollut vaikka 
mihin, mutta nuoruuden into on lyönyt 
hieman turhankin painavasti leimaa kaik-
keen toimintaan.

Voltti ihastutti Kultamaljassa 2014 koe-
yleisöä ja tuomareita etenkin haullaan. 
Karsinnan tuomari Markku Hakuli kuvai-
lee vuosikirjassa Voltin edesottamuksia 
mm. seuraavasti: ”Voltti hakee erinomai-
sella tyylillä ja hivenen avonaisella kuviol-
la. Haun laajuus on erittäin hyvä... Voltti 
esittää aamupäivän ryhmän energisintä 
hakua... Voltti hakee hyvin myötätuuliha-
kua, joka on lähes oikeaoppista.” Vielä kun 
lintujakin tavattiin, niin paikka sunnuntain 
finaaliin tuli ensikertalaisille. Eikä suotta, 
sillä sielläkin Voltti esitti erinomaisia ot-
teita. Finaalituomari Matti Juuti kuvailee 
koiraa finaalissa lähestulkoon Hakulin sa-
noilla: ”Voltti hakee erinomaisella tyylillä 
ja vauhdilla. Haku on suoraviivaista ja laa-
jaa, joskin hieman avointa. Myös toisessa 
erässä hyvä haku jatkuu.” Juuti sijoitti Vol-
tin lopulta Kultamaljan viidenneksi.

Voltilla oli jo aikaisemmin näyttelystä 
hankittuna junnutulos starttilupaa varten. 
Jalostusrekisteriin pääsemiseksi tarvittava 
avoimen luokan näyttelytulos tuli lopulta 
melko reilusti. Ensimmäisessä avoimen 
luokan näyttelyssä, Kerhon erikoisnäyt-
telyssä, tuomari Per Nymark piti Voltista 
todella paljon. Lopulta se jäi luokassaan 
kakkoseksi vain rodun kauneimmaksi vali-
tulle urokselle - tuomarin mukaan osittain 
kokemattomuuttaan.

Terveysvaatimukset olivat täytettyinä 
jo viime vuoden alussa. Virallinen Kennel-
liiton lonkkatulos on paras mahdollinen 
eli A/A, kuten myös kyynärkuvauksen tu-
los 0/0. Pentueesta on HD-kuvattu seitse-
män koiraa tuloksilla 5*A/A ja 2*B/B. Kyy-
närpäät on kuvattu kuudelta pentueesta 
ja kaikilla puhdas 0/0.

Voltin isän puolelta tulevat vahvat 
käyttöveret. Isä ≈shöjdens Walther on 
”ennätyspentueesta”; pentueen kaikki 
kuusi koiraa palkittiin jo nuortenluokassa 
ja ykköstuloksia näille tuli peräti kymmen-
kunta. Walther on vielä nuori ja koeuran 
alussa, mutta ensimmäisiä voittajaluokan 
tuloksia on jo tullut. Uroslinja on vaikut-
tava, sillä Waltherin isä on NO KVA KANS 
MVA NO M-14skog DKV-10 Imingens EK 
Elle-Gant, joka saavutti toissa syksynä 
Norjanmestaruuden metsässä. Isoisä on 

KANS KVA Robin’s Kjell, jolla on vaikuttava 
kansainvälinen koeura.

Emän takaa tulee lähes yhtä vakuutta-
va narttulinja. Voltin emä FI MVA Puron-
perän Olga sekä isoäiti Imingens ET Datter 
ovat molemmat hyväksytty gordoninset-
terijaoksen jalostusrekisteriin - toki Tatti 
jo ikänsä puolesta sieltä poistunut. Lisäksi 
narttulinja jatkuu vielä Norsk Gordonset-
ter Klubin jalostusrekisteriin hyväksytyillä, 
sillä emälinjasta kaikki ovat suoraan ale-
nevassa polvessa rekisteriin hyväksyttyjä: 
N S MVA Imingens BR Elleville, N S MVA 
NV-00 Imingens Miss Bowie II ja N MVA 
NV-94 Imingens Ima Charm II. 

Puronperän V-pentue on ollut melko 
lupaava. Voltin sisko Puronperän Villiva-
delma on hyväksytty gordoninsetterin 
jalostusrekisteriin ja kilpailee kokeissa jo 
voittajaluokassa. Myös Puronperän Vih-

Erikoisnäyttelystä lohkesi laatuarvostelu erinomainen ja samalla täyttyi viimeinenkin 
jalostusrekisterikriteeri. Kuva Sanna Mustonen.

Jalostusrekisteriin hyväksytty

Puronperän Voltti
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Syyskuu

17.9.2016 Ulkomuototuoma-
reiden erikoiskoulutus, Lapua
Tarkempi paikka ja aikataulu 
ilmoitetaan myöhemmin. 
Ilmoittautumiset 5.9.2016 
mennessä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
leena.majala-heino@pp.inet.fi

17.-18.9.2016 Gordoninset-
tereiden metsämestaruus, 
Pudasjärvi

22.-25.9.2016 Gordoninsette-
reiden maaottelu, Norja

Lokakuu

16.10.2016 Gordon Race, 
Ilmajoki

Marraskuu
15.11.2016 Lahti
Kanakoirakerho-Hönshunds-

sektionen ry järjestää point-
terin ja gordoninsetterin 
näyttö- ja arvostelukokeen 
Salpausselän Kennelpiirin Ren-
komäen hallissa, os. Simolan-
katu 2, Lahti. Ilmoittautumiset 
31.10.2016 mennessä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
leena.majala-heino@pp.inet.fi

tori on palkittu metsäkokeissa. Vihtorin 
ja velipojan Puronperän Valtterin hyvät 
otteet antavat osviittaa siitä, että jalostus-
rekisteriin lisätään kohta lisää uroksia... 
Pentueen kaikki seitsemän näyttelyssä 
käynyttä koiraa on palkittu vähintään erit-
täin hyvä -laatupalkinnolla. Kuten edellä 
jo mainittiinkin, koko pentueen ja suvun 
terveys vaikuttaa olevan erittäin hyvällä 
mallilla.

Omistajan Esa Kauppisen mukaan 
Voltti on älykäs ja ystävällinen koira. ”Ko-
tioloissa äärimmäisen rauhallinen, mutta 
metsässä tai pellolla menohaluja riittää. 
Voltti on toisaalta sosiaalinen ja leikkisä, 
mutta esimerkiksi parihakutilanteessa toi-
mii itsenäisesti. Uhittelua toisille uroksille 
ei ole ilmennyt, asia josta olen hyvin tyy-
tyväinen.”

- Koulutuksellisesti Voltti tarvitsee tiu-
kempaa otetta kun minun aiemmin käyt-
tämäni neuvottelutaktiikka, mutta kyllä 
Voltti osaa sitten myös loukkaantua, jos 
tiukkuutta on liikaa. Rajanveto otteissa on 
melko tarkkaa eli siinä suhteessa Voltti on 
vaativa koulutetava, Esa jatkaa.

- Voltti on innostuessaan melkoisen 
äänekäs koira, jollotusta riittää, samoin 
menohaluja eli hihna on tiukalla. Ruuan 
kanssa Voltti on joskus oikukas. Varsinkin 
reissussa ollessa ruoka ei tahdo maistua, 
luettelee Esa kysyttäessä ei-niin-positiivi-
sia ominaisuuksia.

- Mielestäni setteri ei ole hätäisen ih-
misen koira, vaan vaatii pitkäjänteistä 
toimintaa ja hidasta kiiruhtamista. Oma 
ajatukseni siitä, että Voltti olisi metsäs-
tystilanteessa varmatoiminen kolmen 
vuoden iässä ei ehkä aivan toteudu, mut-
ta katsotaan syksyllä. Seisonta on hyvä, 
mutta peräänmenon taipumusta on. Haku 

Voltti ja Esa treenissä. Kuva Sanna Mustonen.

Kultamaljassa Voltti ihastutti otteillaan. 
Finaalituomari Matti Juuti sijoitti sen viiden-
neksi. Kuva Jukka Puro.

on mielestäni järjestelmällistä ja sopivan 
laajaa, yhteydenpito on parantunut vii-
meaikoina.

Sanotaan, että koira periyttää suvul-
laan. Jos tämä pitää myös Voltin kohdalla 
paikkaansa, niin melko kovaa jälkeä on sii-
tospuolella odotettavissa - sen verran ko-
vat käyttöveret ovat takana. Koira itse on 
mallikelpoinen gordoninsetteriuros ja kun 
myös koko muu pentue sekä suku ovat 
osoittaneet erinomaisia otteita, niin jäl-
keläisiä on varmasti luvassa. Aika näyttää, 
tuleeko myös jälkeläisistä Voltin veroisia.

Puronperän Voltin omistaja on Esa 
Kauppinen Siilinjärveltä ja kasvattaja Juk-
ka Puro Lappajärveltä.
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