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Eräs SPJ:n jäsen kysyi äskettäin 
minulta tietoja Lady Kitty Ritsonista. 
Nähtyään hänestä artikkelin eng-
lanniksi hän oli kiinnostunut Ladyn 
työstä suomenpystykorvien parissa. 
Juuri kun olin päättänyt, että SPJ:n vi-
rallisena englantilaisena kirjeenvaih-
tajana minun pitää vastata, muistin, 
että oman maamme rodun historioit-
sijana olin jo aikaisemmin kirjoittanut 
hänestä, joten tässä se on:

Lukuunottamatta ehkä paria koiraa, suomenpysty-
korvan ensiesittely Britanniaan tapahtui vuonna 1927, 
kun Sir Edward Chichester oli metsästämässä suomen-
pystykorvan kanssa Suomessa. Hän ihastui heti rotuun 
ja toi Englantiin kolme koiraa: kaksi urosta, Tommi ja 
Riku II, sekä yhden nartun, Hammon Siro. Hän toi myös 
toisen nartun, Hammon Ullan, joka valitettavasti kuoli. 
(Nartut, jotka kävivät näyttelyissä vielä niinkin myöhään 
kuin 1952 olivat, yhtä poikkeusta lukuunottamatta emo-
jen puolelta Hammon Siron jälkeläisiä. Se oli mahtava 
periyttäjä.)

Sir Edward käytti koiria näyttelyissä melko vähän, eikä 
voinut kehittää rotua niin paljon kuin olisi halunnut ja itse 
asiassa Lionel Taylor piti huolta monista hänen koiris-
taan. Lionelista tuli innokas kasvattaja ja näyttelyissä kä-
vijä ja hän myös toi Englantiin suomenpystykorvia Suo-
mesta (Aaro Ukinpoika ja Jeli). Jeli (syntynyt 26.3.1931 
(Louhen Viki – Sirri)), jonka oli kasvattanut Rouva 
Kanerva, voitti ai-
van ensimmäisen 
suomenpystykorvi-
en narttujen sertin 
Britanniassa (Sertit 
oli myönnetty ro-
dulle vuonna 1935). 
Olen saanut Lione-
lin historian ja ku-
vat rodusta hänen 
tyttäreltään, June 
Minnsilta, joka itse 
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jatkoi isänsä muistoksi rodun vaalimista. (Voin myös 
ylpeänä todeta, että hän myöhemmin hankki minun 
kasvattamiani koiria sekä esitteli niitä näyttelyissä). Toi-
nen henkilö, jonka Sir Edward värväsi apuun oli hänen 
ystävänsä Lady Kitty Ritson, josta tuli niin innokas, että 
sen jälkeen kun hän sai ensimmäisen pystykorvansa, 
hän lähti katsomaan niitä syntyperäiseen ympäristöön-
sä Suomeen vuonna 1933 ja palasi takaisin vieläpä 
innokkaampana.

Hän itse kirjoitti, että näki suomenpystykorvia ensi-
kerran 1930 koiranäyttelyssä, jossa oli 8 tai 9 koiraa.  
Sir Edward oli kaikkien omistaja ja niiden joukossa 
olivat Hammon Siro, Tommi ja Riku II. Lady Kitty ku-
vasi niitä seuraavasti: ’Ajattelen aina, että ne näyttävät 
parhaimmalta (sivustakatsojalle) kun ne ovat yhdes-
sä kuin syksyn lehdet punaisena tuulessa.’  Hänen 
ensimmäinen suomenpystykorvansa oli narttu Sir 
Edwardilta nimeltä Fenks Finsi, jonka isä oli Riku II ja 
äiti oli Hammon Siro. Finsi astutettiin Tommin kanssa 
ja yhdistelmästä syntyi 24.5.33 Andy of Tulchan, joka 
voitti ensimmäisen urosten sertin Britanniassa vuonna 
1935.  Vuonna 1934 Lady Kitty, yhdessä Rouva de la 

Poer Beresfordin kanssa toi 
Suomesta Hammon Äryn 
09047/31 Tohtori Multamä-
eltä ja 29.11.34 Ärylle syntyi 
karanteenissa 2 pentua, 
uros ja narttu, joiden isä oli 
Hammon Urpo (07824/30). 
Valitettavasti narttupentu 
kuoli, mutta uroksesta tuli 
Ch Hammon Irmas. Äryn 
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isä ja äiti olivat Haka Ukko 06534/28 ja Hammon Ypä 
08069/30 ja Urpon isä ja äiti olivat Hammon Timo 
04326/26 ja Seuran Tipsa 04387/25.

Lady Kitty Ritsonin kennelnimi oli ’Tulchan’ viitaten 
hänen isänsä, Kreivi Airlien, Skotlannissa sijaitsevan 
metsästystilan majaan, Tulchan Lodgeen. Silloin kun 
hän rakastui suomenpystykorvaan Lady Kittylla oli or-
jallisen kuuliaisia saksanpaimenkoiria ja hän sanoi, että  
kesti aikansa ennen kuin hän oli tottunut suomenpys-
tykorvien itsenäiseen luonteeseen! Hän ei kuitenkaan 
pelkästään tottunut siihen, vaan hänestä tuli sen suuri 
ihailija ja myös yksi suurimmista rodun auktoriteeteista. 

Lady Kitty kirjoitti Tulchan suomenpystykorvista ’ …
suurella nöyryydellä, koska olen kasvattanut paljon 
vähemmän pentueita kuin kukaan muu ja kiinnostukseni 
on ollut aika akateemista, vaikka olen aina ollut ja olen 
yhä, omistautunut niille’. Tämä tietenkin, on 
tyypillistä brittiläistä vähättelyä, mutta ’aika 
akateeminen’ viittaa siihen, että Lady Kitty 
Ritson (joka kirjoitti myös nimellä Lady Kitty 
Vincent) oli tuottoisa ja ajatuksia herättävä 
kirjailija.

Pitkään hän oli rotumuistiinpanojen ja 
artikkeleiden kirjoittaja koiralehtiin ja myös 
aikakauslehdille. Hän kirjoitti myös lukuja 
suomenpystykorvista kirjoihin ja hänen 
ilmeinen rakkautensa ja innostus suomen-
pystykorviin kuultaa niistä läpi ja on tarttu-
vaa. Monet vuodet todennäköisesti ainoa 
kirja suomenpystykorvista Britanniassa oli 
hänen ’Elkhounds ja Fenks Spetz’ (Nor-
janhirvikoira ja suomenpystykorva), joka 

julkaistiin vuonna 1936. Se on nyt hyvin 
harvinainen ja olen hyvin onnekas yhden 
kopion omistaja – kuin myös henkilökoh-
taisen lemmikkini, hänen kertomuksensa 
suomenpystykorvasta nimeltä ’Turi, Son of 
Repo’ (Turi, Revon poika). Tämä tarina jul-
kaistiin ensin aikakauslehdessä Pearson’s 
Magazine ja sitten toisessa englantilai-
sessa aikakauslehdessä. Se käännettiin 
ruotsiksi aikakauslehdelle Skandinaviassa, 
se on sisältynyt kirjaan ’Parhaat Koiraker-
tomukseni’ ja lopulta julkaistu Sveitsissä 
(saksaksi) kirjassa ’Maailman 100 parasta 
koirakertomusta’. Valokuva hänestä Fensk 
Finsien kanssa ilmestyi Hutchisonin Koira 
Tietosanakirjassa, joka oli paras kirja koi-

rista siihen aikaan.

Näiden julkaisujen lisäksi Lady Kittyltä on julkaistu 
kaksi muutakin kirjaa: 

’Your First Dog’ (’Ensimmäinen koirasi’) on kirja 
koirien hoidosta ja koulutuksessa, jossa on suomen-
pystykorvan kaunopuheinen kuvaus ja valokuva Fensk 
Finsiestä. Siinä myös sattumalta, mainitaan, että 
hänen ensimmäinen koiransa, kun hän oli 15-vuotias 
oli valkoinen Saksanpystykorva, joka oli suomenpys-
tykorvan kokoinen. Hänen toinen kirjansa ’Me and my 
Dogs’ (’Minä ja koirani’)  kertoo meille hieman myös 
hänen hämmästyttävästä elämästään punaisen ristin 
sairaanhoitajana Ranskassa 1914 – 18 sodan aikana, 
tämän jälkeen työstä vastavakoilussa (yksi ihminen, 
jonka tietoja hän käsitteli oli kuuluisa vakoilija Mata Hari, 
jonka hän näki teloitettavan). Itse asiassa matkustet-
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tuaan maailmalla ensin isänsä ja sitten aviomiehensä 
kanssa, kummatkin ammatiltaan sotilaallisia, ja käyty-
ään kaikissa muissa maanosissa paitsi Australiassa, 
on huvittavaa kun hän kertoo kirjassaan että: ’Kun olet 
lähdössä Suomeen suurin osa ystävistäsi pitää sinua 
paljon seikkailunhaluisempana kuin jos olet lähdössä 
Alaskaan tai Intiaan.’.

Englannin suomenpystykorvajärjestö rekisteröitiin 
vuonna 1934, Sir Edward Chichester oli puheenjohtaja-
na ja Lady Kitty Ritson oli yksi kahdeksasta hallituksen 
jäsenestä. Hänet valittiin suomenpystykorvajärjestön 
kunniapuheenjohtajaksi vuonna 1937. Hän oli myös 
rodun tuomari. Elämänsä loppuajaksi Lady Kitty muutti 
Etelä-Afrikkaan, jossa hän oli mukana eläinten hyvin-
vointi työssä ja jossa hän kuoli lokakuussa 1969 pitkän 
sairauden jälkeen. Lady Kitty Ritson oli todellakin suo-
menpystykorvan suurlähettiläs ja meillä on kiittäminen 

häntä siitä, että rodusta tuli tunnettu ja sen 
suosio levisi noina alkuaikoina. 

Minusta on paljastavaa ja kannustavaa että 
noina alkuaikoina, vaikka koirat tuotiinkin 
maahan perustamaan uusi rotu näytte-
lytarkoituksiin, niin tärkeä asia oli niiden 
metsästyskyky. Ensimmäiset yksilöt tuotiin 
maahan metsästysmatkan jälkeen; Lady 
Kittyn kennelnimi otettiin metsästysmajasta; 
ja siteeratakseni Sir Edwardia sen jälkeen 
kun hän oli arvostellut rotua vuonna 1938: 
’tärkein asia mihin tähdätä on koira, joka 
yleisiltä ominaisuuksiltaan pystyy parhaiten 

Haka Ukki.
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Äry, vasemmassa 
kuvassa suomalaisen 
rouva Larjan seurassa.
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täällä ovat erilaisia, voimme harrastaa ns. ’karkeaa 
ampumista’ eli mennä ystävällisen metsänomistajan 
maille koiriemme kanssa ja metsästää suomalaiseen 
tapaan, ja jotkut ovat sitä jo kokeilleet. Olen ikuisesti 
kiitollinen suomalaisille metsästäjille, jotka ovat uhran-
neet aikaansa ja asiantuntemustaan opettaa minulle 
metsästystä monilla unohtumattomilla matkoilla viimei-
sen 30 vuoden aikana.

Kerroin alussa ensimmäisistä tuontikoirista. Suoma-
laisten kasvattajien anteliaisuus on jatkunut ja myö-
hemmät tuonnit ovat myös nauttineet menestyksestä 
täällä ja samalla lisänneet koiriemme geenivarastoa. 
Santasepon Pipsan jälkeläiset voittavat yhä ja levittävät 
sen hyvää ulkomuotoa ja ihanaa luonnetta, Hakojen 
Patun poika oli BOB Cruftsissa ja uusimmasta tuonnista, 
Kullervon Arraksesta, on juuri tullut Englannin valio. Ja 
lopuksi; Suomessa on juuri julkaistu uusi kirja 22sta 
koirankasvattajasta ympäri maailmaa. Toivon, että mi-
nun osuuteni suomenpystykorvasta edes hieman jatkaa 
Lady Kitty Ritsonin hyvää työtä. Oli todella  kunnia tulla 
pyydetyksi puhumaan ’meidän’ kansalliskoirastamme. 

*Artikkelin tiedot on etsitty vanhoista kirjoista 
ja lehdistä, mutta haluan kiittää Taisto Colla-
nusta joka on nyt lähettänyt pitkälle ulottuvia 
sukutauluja monista yllämainituista koirista 
meidän järjestölle.

suorittamaan työtä, jota siltä vaaditaan. Koira tarvitaan 
metsästämään .....’

Sitten hän jatkaa kuvaamalla metsästysmaastoa ja 
millainen metsästyskoiran tulee olla rakenteeltaan, ja 
jatkaa:’ koiraa käytetään urheilumetsästyksessä, jossa 
koiralta vaaditaan erittäin hyvää näkö- ja kuuloaistia 
sekä yleisesti kutsuttua ’suurta valppautta’.  Sen on 
ensin haistettava teeri tai metso, joka ovat syönyt 
maassa ja sitten lentänyt puuhun. Kun haju on löytynyt 
se vaistomaisesti etsii lintua puusta –ja muistattehan  
kaikki, hyvin tiheässä metsässä. Siksi sen täytyy olla 
älykäs ja nopearefleksinen ja hyvän näkökyvyn omaa-
va. Tämän rodun korvien pitäisi olla liikkuvat, silmät 
ja häntä vilkkaat ja koko olemus eloisa. Miksi? Koska 
nämä luonteenpiirteet ovat osoitus siitä, että se on 
täysin omistautunut työhönsä ja ymmärtää mitä siltä 
vaaditaan. Olen varma, että meidän koiramme eivät 
edes huomaisi, jos kalkkunalauma kulkisi ohi!’

Nyt tähän päivään. Rodulla Britanniassa on edelleen 
innokkaita harrastajia. Olen kovasti kannustanut ihmi-
siä havainnoimaan rotua sen omassa elementissään, 
tekemässä työtään, minun mielestäni ainoa tapa todella 
ymmärtää niitä. Vaikka metsästysmenetelmämme 

Lady Kitty Ritson, Ch. Hammon Äry 
of Tulchan ja sen kolme pentua, sekä 
kantanarttu Fenks Finsie.


