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Reilut kolmekymmentä vuotta sitten Paulalle
varmistui käsitys tiibetinspanielin tyypistä,
mihin hän tähtäisi kasvatustyössään. Tiibe-
tinspanieleita hänellä oli ollut tuolloin jo yli
kymmenen vuoden ajan. Nuo kymmenen en-
simmäistä vuotta kuluivat tiedon ja kokemuk-
sen keräämiseen oman jalostustyön pohjal-
ta. Paula oli tietoisesti aloittanut kasvatuksen
tuomalla mahdollisimman monta sukulinjaa
Suomeen. Ulkosiitos on enemmän hakuam-
muntaa; mahdollisuudet onnistua tai epäon-
nistua ovat yhtä suuret. Linjasiitoksen kautta
on helpompi vakiinnuttaa tyyppi. Jotta voidaan
linjata täytyy tietää mitä linjataan. Toisaalta
kaikki koirat eivät sovellu jalostukseen ja hy-
vän kasvattajan yksi ominaisuus on osata ja
pystyä karsimaan jalostuskoiria. Tuo linjojen

PAULA KANGASSALON
AJATUKSIA KASVATUSTYÖSTÄ

Paula ja SF & S MVA Sivas Meta (GB CH Sivas Ten-Sing of Myarlune x Sema of Glenholme)
- synt. 9.6.1964  - kasvattaja: Miss Sara Selby, Englanti  - omistaja: Paula Kangassalo
- kolmas valionarvon saavuttanut tiibetinspanieli Suomessa
- valokuva: Copyright ANDREAS Foto, Carl A. Andréason, Husby, Åkers-Runö, Ruotsi

tutkiminen ja karsiminen oli Paulan ensimmäi-
sen kymmenen vuoden tärkein tehtävä kas-
vattaessaan tiibetinspanieleita. Hyvä ja antoi-
sa yhteistyö edesmenneen englantilaisen Ann
Wynyard:in (Braeduke kennel) kanssa yli kym-
menen vuoden ajan kantoi Paulan kasvatus-
työssä hedelmää. Niinpä jotkut 70-luvun lop-
pupuolella Englannista Suomeen tuodut jalos-
tuskoirat eivät enää miellyttäneetkään Pau-
laa, hänen omat kasvattinsa vastasivat pa-
remmin mielikuvaa rotutyypillisestä tiibe-
tinspanielista. Tuonti Englannista loppui.

Ihannetipsut

Paulalle hänen ihannetyyppiään lähellä ole-
via Zlazano-tiibetinspanieleita ovat olleet
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POHJ MVA Sivas Suzuki (Kam Gala x Kyungu)
- synt. 6.1.1963
- kasvattaja: Miss Sara Selby, Englanti
- omistaja: Paula Kangassalo
- ensimmäinen valionarvon saavuttanut tiibe-
tinspanieli Suomessa
- valokuva: tuntematon

Paula ja koiralauma Kestilässä
- valokuva: tuntematon

POHJ MVA V-65, V-66 Sivas Kirbah (GB CH Sivas
Ten-Sing of Myarlune x Sema of Glenholme)
synt. 20.4.1963
- kasvattaja: Miss Sara Selby, Englanti
- omistaja: Paula Kangassalo
- toinen valionarvon saavuttanut tiibetinspanieli
Suomessa
- valokuva: Anne Roslin Williams, Englanti
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SF & S MVA of Zlazano Zalita (KANS & POHJ MVA Huntglen Northanger Tai Tsung
x KANS & POHJ MVA Huntglen Braeduke Lhotse)
- synt. 3.7.1972  - kasvattaja: Paula Kangassalo  - omistaja: Liisa Järvi
- valokuva: tuntematon

mm.: Zumancia, Zindy, Ka-Da-Pa, Zamovar,
Zanzara, Zhangri La ja Zherua  Tipsut, jotka
ovat merkinneet Paulalle muutakin kuin ulko-
muodollista ihannetta, ovat Zalentino, Zindy
ja Zamovar.

Paulan arvostamat
tiibetinspanielin ominaisuudet

Tärkein on luonne, tipsun tulee olla ujostele-
maton ja tasapainoinen. Ei arka, agressiivi-
nen eikä jatkuvasti haukkuva. Tipsulla tulee
olla pieni pää suhteessa runkoon eikä kaula
saa olla liian lyhyt.

Oikean ilmeen saadakseen sillä tulisi olla
pienet mantelinmuotoiset silmät, ei suuret,
pyöreät eikä liikaa ulkonevat. Korvien tulee

olla pienet ja linjassa kalloon. Tipsu ei saa
olla liian turkikas, eivätkä hapsut ole välttä-
mättömiä. Hapsuisten tipsujen runko on
yleensä liian kevyt.

Tiibetinspanielin koko on suurentunut Suo-
messa, tulevaisuudessa kokoon tulisi kiinnit-
tää huomiota.

Pevisa

Viime vuosina Pevisa-ohjelma on puhuttanut
monia. Paula pitää sitä tiibetinspanielin koh-
dalla turhana. Toista yhtä tervettä rotua on
vaikea löytää. Silmätarkastukset ovat kuulu-
neet Zlazano- kennelin jalostusohjelmaan jo
vuodesta 1978 alkaen. Jalostuskoirien terve-
ys on kasvatustyön perusta. Pakottaminen jo-
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KANS & POHJ MVA of Zlazano Zardiella (KANS &
POHJ MVA Braeduke Lham x Silences Hanah)
- synt. 20.8.1976
- kasvattaja ja omistaja: Paula Kangassalo
- valokuva: Eija Lehtimäki – Oulu 20.8.1978

KANS & POHJ MVA of Zlazano Zalentino (AM CH
Braeduke Dung-Ka x Wildhern A-Rabella)
- synt. 23.10.1973
- kasvattaja ja omistaja: Paula Kangassalo
- yksi rodun menestyksekkäimmistä jalostusurok-
sista kautta aikojen
- valokuva: Christer Jansson 1974

honkin tuo mukanaan yleensä enemmän ne-
gaatioita, kuin hyvää. Mikäli Pevisa-ohjelma
kuitenkin jatkuu, tarkastusten tulee edelleen
olla rekisteröinnin, ei astutuksen ehtona, näin
saadaan tarkastusten piiriin enemmän tipsu-
ja. 24 kk:n tarkastusväli on riittävä.

Paula ei ole kokenut
kyllästymisen tunnetta kasvatustyöhön

Tiibetinspanieli kiehtoo ja kiinnostaa edelleen
44 vuoden jälkeen. Paula sanoo eläneensä
tähän saakka hyvän ja rikkaan elämän, joka
on sisältänyt hyviä ja huonoja hetkiä, niin kuin
kaikilla. Kaksi tapahtumaa hän nostaa esille
tipsuvuosien ajalta. Toinen on Hänen Pyhyy-
tensä Dalai Laman henkilökohtainen tutta-
vuus. Dalai Lama on auttanut Paulaa hänen
Tiibetin matkoillaan ja vuonna 1988 Dalai
Laman vieraillessa Suomessa Hän siunasi of
Zlazano Neen.

Toinen huippuhetkistä oli vuonna 1989.
Zlazano-tiibetinspanielit valittiin näyttelyn kau-
neimmaksi kasvattajar yhmäksi Helsingin
Messukeskuksessa Suomen Kennelliiton
100-vuotisjuhlanäyttelyssä, missä myös myön-
nettiin Paulalle Vuoden Kasvattaja-arvo, sii-
hen ei ole yltänyt kukaan muu rodussamme.

Teksti Jouni Seppänen
Kuvat Jouni Seppäsen omistamasta

Paula Kangassalon valokuva-arkistosta

GB CH & SF MVA Benagh Chensa
(Braeduke Rab-Shi x GB CH Benagh Chelsea)
- synt. 16.9.1974
- kasvattaja: Miss M.C. Moorhead, Englanti
- omistaja: Paula Kangassalo
- valokuva: tuntematon

GB CH Benagh Chelsea
(Ir. CH Balgay A-Li-Ka-Li x Clawson Me-Tsag)
- synt. 19.9.1972
- kasvattaja ja omistaja: Miss M.C. Moorhead,
Englanti
- Paula Kangassalon, Suomen Kennelliiton vuon-
na 1977 rekisteröimän englannintuontinartun GB
& SF MVA Benagh Chensan emä
- valokuva: Diane Pearce, Iso-Britannia


