HELMIKUU 2015 - Tarjoukset voimassa 26.2.2015 saakka

tuottaisin paljon pentuja. Saaliin saaminen ei ole minulle
tärkeintä vaan se, että koirat saavat mahdollisimman paljon
metsätyöskentelypäiviä ja että kuulen yhden Suomen
hienoimman metsästyskoiran ajoääntä. Parasta on nähdä
ja kuulla koirien työskentelyä metsässä. Koska olen itse
saanut ajokoiraharrastuksesta paljon, haluan tukea nuorten
ajokoiraharrastusta. Lahjoitan jokaisesta pentueesta yhden
pennun nuorelle, alle 25-vuotiaalle harrastajalle.

Kennel Talvitien, Jani Määränen
Olen Jani Määränen, 33-vuotias palomies Keski-Suomesta
Uuraisilta. Kasvatan suomenajokoiria kennelnimellä Talvitien.
Metsästäminen on minulle kaikkein tärkein harrastus, jänisten
lisäksi metsästän vuodenajasta riippuen muutakin riistaa
kuten hirviä, kauriita ja lintuja pääasiassa Karstulan suunnalla.
Talvitien kennel sai alkunsa vuonna 2012. Olen pitkän linjan
ajokoiraharrastaja jo toisessa sukupolvessa. Isälläni on ollut
ajokoiria1960-luvulta saakka ja jäniksenmetsästysvietin
olen saanut verenperintönä. Voisin sanoa metsästämisen
olevan minulle elämäntapa. Metsästyskausi kuluu pitkälti
jäniksenmetsästyksen parissa. Kuulun metsästysseuroihin
Saarijärvellä ja Vantaalla. Istun myös Keski-Suomen
Ajokoirayhdistyksen hallituksessa.
Uuraisilla olen asunut vuodesta 2005. Ensimmäisen kokonaan
oman koirani hankin 2009 Jänovaaran kennelistä. Jänövaaran
Siru on erittäin hyväluonteinen ja kaunis ajokoira, jonka ajoa
on ilo kuunnella. Toisen koirani hankin kesällä 2013 Meripojan
kennelistä Torniosta. Meripojan Hely on nuoresta iästään
huolimatta jo osoittanut lahjakkuutensa metsällä. Keväällä
2014 jätin Sirun ensimmäisestä pentueesta nimiini Talvitien
Viiman, jonka koti on isäni luona.
En tee pentu-/koirahommaa bisnesmielessä, vaan ajattelen
aina koirien ja rodun parasta. Harrastukseni keskittyy
metsästämiseen ja koirieni pääasiallinen tarkoitus on oppia
ajamaan jänistä mahdollisimman hyvin sen sijaan, että
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Näyttelyiden ja ajokokeiden
sijaan olen vielä keskittynyt
koirieni treenaamiseen. Minulla
on koetoimitsijakortti jänispuolelle ja käyn aktiivisesti
ajokokeissa tuomarina.
ProBoosteria olen käyttänyt
hieman yli vuoden. Ennen
ProBoosteria en ollut tyytyväinen käyttämiini koiranruokiin
laadunvaihtelun takia, joten etsin koirilleni hyvää ja
tasalaatuista ruokaa, jossa on hyvä hinta-laatu -suhde.
Kokeilin muitakin merkkejä ennen ProBoosteria, mutta en
ollut laatuun tyytyväinen. ProBoosterilla koirien mahat ja
turkki ovat pysyneet kunnossa. Luovuin samaan aikaan myös
vehnän antamisesta koirille, vaikka toisinaan annan joitakin
ruuantähteitä nappuloiden lisäksi. Halvemmissa laaduissa on
enemmän aineita, jotka eivät imeydy koiran suolistosta, mikä
tarkoittaa sitä, että jätösten määrä on suuri. ProBoosterilla
sain tämän ongelman korjattua „normaalille“ tasolle. Minusta
on myös hyvää palvelua, että voi tilata isomman satsin ruokia
kerralla ja saan ne kotiovelle toimitettuna. Käytän koirillani
ProBooster Adult Maxi -täysravintoa.
Ajokoirille yleensä kelpaa ruoka kuin ruoka, mutta tällä
ravinnolla omat koirani ovat pysyneet hyvässä kunnossa
ja samoin pennut, jotka ruokin myös ProBoosterilla.
Pennunostajat kehuivat kovasti pentupakkausia.
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