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2.
3.
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4. 
DONUT'S TIRAMISU  42/6
	 i.	Ch	White	Villan	Vengeance	Is	Mine
	 e.	Ch	Donut's	Peanut
	 kasvattaja:		 Piia	Saarela,	Kouvola
	 omistaja:		 Minna	Jaakkola,	Heinlahti

4. 
PMJV-13	
WHO'S GUILTY   42/6
	 i.	Ch	Loving	You	Lord	Of	Spirit
	 e.	That's	About	Oodi
	 kasvattaja:		 Vesa	Lehtonen,	Otalampi
	 omistaja:		 Riikka	Santalahti,	Ojakkala

6.
POHJ	MVA	FI	MVA	DK	MVA	NO	MVA	DKV-14	 
NOV-14	PMV-14	V-14	HeW-14	SEV-14
GIA' CHE CI SEI DELLA RIVA D'ARNO  40/5
	 i.	Ch	Leonhard's	Lucky	Boy
	 e.	Rockwell	Eden
	 omistajat:		 Vesa	Lehtonen,	Lorena	Lozniker,		
	 	 	 	 Juha	Palosaari,	Otalampi

7. 
FI	MVA	SEJV-13	
LOVING YOU LOOKS TO DIE FOR      34/5	
	 i.	Ch	Loving	You	Liar	My	Desire
	 e.	Ch	Loving	You	Look	Of	An	Angel
	 kasvataja:		 Sari	Ruokonen,	Vesilahti
	 omistaja:		 Sari	Ruokonen,	Vesilahti

8.
GB	MVA	
COMDALE JOHNNY BOY  34/6
	 i.	Walk	The	Line	Vom	Deipenbrook	To	Krisma
	 e.	Llovall	As	Mama	Said	To	Comdale
	 kasvattajat:		 Steve	ja	Denice	Jennings
	 omistajat:		 Minna	Jaakkola	ja	Steve	Jennings,	Heinlahti

8. 
FI	MVA	SE	MVA	
GORWIN ENTERTAINER         			34/6
	 i.	Ch	Don't	Touch	Del	Goyepino
	 e.	Atenea	Del	Goyepino
	 kasvattaja:		 Olena	Gordowska,	Unkari
	 omistaja:		 Arja	Koskela,	Kempele

10. 
C.I.B	POHJ	MVA	FIN	MVA	SE	MVA	BALT	MVA	NO	MVA	EE	MVA	 
LV	MVA	EE	VMVA	LT	MVA	RU	MVA	LV	VMVA	LT	VMVA	BALT	VMVA	
EE	JMVA	EEJV-07	BALTVV-14	EEVV-14	VV-14	HeVW-14	

LOVING YOU LET'S GET LOUD       32/6
	 i.	Ch	Shot	Adoxa
	 e.	Loving	You	Little	Dreamer
	 kasvattaja:		 Sari	Ruokonen,	Vesilahti
	 omistajat:		 Camilla	ja	Matti	Sundström,	Valkeakoski

11. 
ALPPILAAKSON AMAZING AMBER  31/6	

11.
LITTLE LADYBUG'S  
BEAUTIFUL STRANGER 31/6

13. 
APARHANTI BERNÁT ODIN 30/6

14. 
WHO'S NOT GUILTY  27/6

15. 
LITTLE LADYBUG'S BODYGUARD 23/6

16. 
UNIQUE ONE DESIRE SIRIUS 21/5

17. 
ALPPILAAKSON AMAZING ADAM 20/3

17. 
HOPECARM BRIGHT STAR 20/3

19. 
ALPPILAAKSON TRULY TALENTED  18/3

20. 
UNIQUE ONE FRODO  18/4

21. 
THAT'S ABOUT SHORT AND SWEET	 17/4

22. 
WHITE TWINKLES ESMERALDA 16/3

23. 
ALPPILAAKSON AMAZING AVA 15/3

24. 
NORWESTSKO DICA  15/4

25. 
HAPPY JAMMIE’S LOVE YOU FOREVER 14/3

26. 
UNIQUE ONE LUMINARY STAR 11/3

27. 
UNIQUE ONE DESIRE FANNY 10/3

27. 
DONUT'S TOSCA  8/3

29. 
LITTLE LADYBUG'S BETTY BOOP 5/2

1.

FI	MVA	EE	MVA	LV	MVA	RUS	MVA	 
RKF	MVA	LV	JMVA	EE	JMVA	EEJV-13

LITTLE LADYBUG'S  
BORN TO BE WILD                 
46/6	

	 i.	Ch	Who's	Yes	And	Who's	No
	 e.	Ch	Starring	Ruusa	
	 kasvattaja:		Camilla	Sundström,	Valkeakoski
	 omistajat:		 Hanna	ja	Joona	Kallio,	Espoo

FI	MVA

LOVING YOU LIAR MY DESIRE   
50/5	 PARAS UROS

	 i.	Ch	Loving	You	Lord	Of	Spirit
	 e.	Ch	Loving	You	Let	Me	Kiss	You
	 kasvattaja:		Sari	Ruokonen,	Vesilahti
	 omistaja:		 Sari	Ruokonen,	Vesilahti

FI	MVA	GB	MVA	NO	MVA	EEJV-11	 
HeW-12	DKV-14	NOV-14	V-14	HeW-14	

WHO'S HOT AND WHO'S COLD 
112/6	 PARAS NARTTU

	 i.	Ch	Alborada	Heraldo
	 e.	Ch	Who's	Divine	Breath
	 kasvattaja:		Vesa	Lehtonen,	Otalampi
	 omistajat:		 Ann-Sofie	ja	Tiina	Hotanen,	Turku	



 

Wuoden Westieveteraani

1.  
C.I.B	POHJ	MVA	FIN	MVA	SE	MVA	BALT	MVA	NO	MVA	 
EE	MVA	LV	MVA	EE	VMVA	LT	MVA	RU	MVA	LV	VMVA	 
LT	VMVA	BALT	VMVA	EE	JMVA	EEJV-07	BALTVV-14	 
EEVV-14	VV-14	HeVW-14				

LOVING YOU  
LET'S GET LOUD    48/6
	 i.	Ch	Shot	Adoxa
	 e.	Loving	You	Little	Dreamer
	 kasvattaja:		 Sari	Ruokonen,	Vesilahti
	 omistajat:		 Camilla	ja	Matti	Sundström,	 
	 	 	 	 Valkeakoski

 Wuoden Westiepentu 

1. 
EEJV-14	EEV-14	JV-14	

WHITE VILLAN  
IT MUST BE MAGIC 52/6
 i.	White	Villan	Like	No	Other	 	
	 e.	Ch	White	Villan	Ultra	High
	 kasvattaja:		 Minna	Jaakkola,	Heinlahti
	 omistaja:		 Minna	Jaakkola,	Heinlahti

2. 
FI	MVA	SE	MVA	
LAZYDAYS CLOUDBERRY     38/6
	 i.	Ch	Spark's	Midsummerexpres
	 e.	Lazydays	Sky	Pilot
	 kasvattaja:		 Ulla	Koivuniemi,	Espoo
	 omistaja:		 Kaija	Karjalainen,	Joensuu

3. 
C.I.B	POHJ	MVA	FIN	MVA	SE	MVA	NO	MVA	 
EE	MVA	HeVW-13	PMVV-13	VV-13	MVV-14				
WHITE TWINKLES  
ALBORADA ARMANI   27/4			
	 i.	Ch	Alborada	Magister
	 e.	Who's	Sundae
	 kasvattaja:		 Paula	Kilpeläinen,	Pello
	 omistajat:		 Anne	ja	Timo	Mäki-Rautila,	Oulu

4. 
NORWESTSKO DICA   	27/6
	 i.	Ch	Alborada	Magister
	 e.	Alderhill's	Onyx
	 kasvattaja:		 Marjatta	Moisander,	Akaa
	 omistaja:		 Marjatta	Moisander,	Akaa

Wuoden  
Westiekasvattaja

1.  
KENNEL WHO’S   
 Vesa	Lehtonen,	Otalampi	 	 	 19

2. 
KENNEL UNIQUE ONE  
 Jonna	Tukiainen,	Turenki	 	 	 9

3. 
KENNEL LITTLE LADYBUG’S
	 Camilla	Sundström,	Valkeakoski	 	 6

Wuoden Agilitywestie

1.   

LAZYDAYS ORIENT EXPRESS  
”KITI” 	 	 	 40/5 
	 omistaja/ohjaaja:	Niina	Kotomäki,	Nakkila

2. 
ELVIIRA     32/4
	 omistaja/ohjaaja:	Teresa	Rosenlund,	Kortesjärvi

3. 
AVE ALBICO BELLATRIX  ”ROXY” 28/5
	 omistaja/ohjaaja:	Anniina	Luostarinen,	Mynämäki

2. 
UNIQUE ONE FRODO   
38/6
	 i.	Ch	Loving	You	Lord	Of	Spirit
	 e.	White	Villan	Fairy	Dust
	 kasvattaja:		 Jonna	Tukiainen,	Turenki
	 omistaja:		 Jonna	Tukiainen,	Turenki

3. 
WHITE TWINKLES FULL OF LOVE 24/2
	 i.	Ch	White	Twinkles	Call	Me	Hero
	 e.	Ch	Tweed	Take	Cover
	 kasvattaja:		 Paula	Kilpeläinen,	Pello
	 omistaja:		 Paula	Kilpeläinen,	Pello

4. 
WHITE SAGA'S DARE TO FASCINATE  17/6
5. 
WILD WEASELS BELOVED QUEEN 14/2

6. 
LAZYDAYS TOP CHEF 13/2

7. 
THAT'S ABOUT ZARAMAMA MY STAR  12/2
8. 
ALPPILAAKSON BELIEVE OR NOT 12/1

9. 
UNIQUE ONE LUMINARY STAR 10/2

Wuoden Tokowestie

1.  
GEROSHINE CAYENNE   
”ELLI”    40/4

	 omistajat:	Maiju	Ojamies	ja	Roope,	Kylmäkoski,	Tampere
	 ohjaaja:	Maiju	Ojamies,	Tampere

2. 
GLORIJA WINTER SHOWFLAKE   
”GLORIA”    5/2
	 omistaja/ohjaaja:	Saara	Nyholm,	Äänekoski
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Kohta viisi vuotta sitten syntyi Otalammella  

WHO'S-kennelissä viiden pennun pentue, jossa  

yhtenä neitokaisena oli tämä itseään täynnä oleva 

määrätietoinen diiva. Luovutusiän jälkeen Diiva  

muutti Tiina Hotasen perheeseen muutaman muun 

westien ja belgianpaimenkoiran (Tervuren) kaveriksi. 

Nimeä ei vielä ennen muuttoa ollut keksitty, mutta 

muutaman päivän päästä Tiina ilmoitti, että nimeksi 

on annettu Diiva. Tuolloin ei vielä arvattu kuinka  

hyvin nimi kuvaakaan tätä neitokaista.

Diiva aloittikin näyttelyhommat jo pentuluokista ollen Wuoden Westiepentu vuonna 2010. Kukapa olisi arvannut, 

että muutaman vuoden kuluttua Diiva saa myös kantaa ”harteillaan” Wuoden Westie 2014 viittaa. Nyt jääkin 

sitten nähtäväksi vieläkö muutaman vuoden kuluttua kohdalle osuisi Wuoden Westieveteraani viitta.

Kotioloissa Diiva on mitä helpoin ja vaatimattomin koira. Se on hyvin tyytyväinen oloonsa, eikä turhia hötkyile. 

Valmis se on aina toimintaan ja metsälenkit ovat sen suurinta nautintoa näytte-lyiden ohella. Metsässä se saa 

juosta sydämensä kyllyydestä belgianpaimenkoirien kanssa ja komentaa laumaansa pysymään ojennuksessa. 

Komentaminen on nimittäin neidin toinen suuri hupi ulos mentäessä, Diiva haluaa aina ensimmäisenä ulos 

odottamaan oven suuhun muita tulijoita päästäkseen komentamaan jokaista ulostulijaa vuorollaan.

On ollut aivan ihanaa huomata, kuinka fiksusti Diiva on sisäistänyt kahden kodin elämisen. Otalammelle se 

tulee aina innoissaan ja meillä ollessaan se tietää tarkalleen kuinka homma toimii ja missä on hänen paikkansa. 

Diiva onkin ylitsevuotavan rakastava koira, joka kuitenkin koettelee välillä hermoja, mutta sille ei kuitenkaan voi 

olla vihainen.

Diiva on myös matkustellut melko paljon. …nglannissa se kävi vierailemassa vuoden verran nuoremman polven 

kasvattajan Thomas Westin (kennel Tomlyndon) luona. Diivahan saavutti vuoden 2014 aikana …nglannin  

valionarvon. Juhannuksena Diiva kotiutui …nglannista ja vain 4 kuukauden näyttelyissä käynnillä Diivasta  

tuli Wuoden Westie 2014 sekä Vuoden Koira 2. Uskomatonta.

Kiitos Tiina ja Ann-Sofie hienosta saumattomasta yhteistyöstä, ilman teitä  

emme olisi Diivan kanssa näitä hienoja saavutuksia saaneet.

Vesa

Wuoden Westie
WHO'S HOT AND WHO'S COLD
eli ”Diiva”

Kun vuosituhannen vaihteen tienoilla tutustuin koiranäyt-
tely-toimintaan ja sitä kautta moniin eri rotuihin, ei pian  
ollut mitään vaihtoehtoa; valkoinen länsiylämaanterrieri  
meille tulisi! Kesällä 2006, noin vuoden odottelun jälkeen, 
meille muutti pieni ja terhakka westietyttö Fani (Loving  
You Let’s Get Loud). Sillä tiellä ollaan ja loppua ei näy!

Näyttelyharrastus vei totaalisesti mennessään, mutta  
muutakin ollaan Fanin kanssa kokeiltu. Jo useamman  
vuoden ajan olemme osallistuneet oman seuramme  
agilitykurssille ja muutama verijälkikin on kokeiltu.  
Fanin mielestä jännintä on ehdottomasti ollut kone- 
karhukoe sekä kettujen haukkuminen keinoluolalla.

Jouluaattoaamuna 2009 Fanille syntyi poikapentu …lmo (Little Ladybug’s Action Man), joka jäikin 
kotiin täyttämään ”isännän koiran” virkaa, pitäähän talossa toinen mies olla! Nimi taisi todellakin  
olla enne, sillä Duracell-pattereilla varustettu poika sieltä kasvoikin! Elmolla on myös jälkeläisiä  
muutaman pentueen verran.

Veteraani-ikäinen Fani on kotona edelleen kuin juniori-ikäinen riiviö! Muutamia lepotaukoja lukuun 
ottamatta sillä on suussaan lelu, jota se kuljettaa isäntäväelle ja pojalleen …lmolle vetoleikkejä varten. 
Pian talon täyttääkin terrierimäinen ärinä ja lelut saavat kyytiä. Ulkoilu on myös mukavaa, kunhan 
sateella ei tarvitsisi lähteä kastumaan, tuumaa Fani. Lumi on elementtinä Fanin lemppari; isännän 
heittelemien lumipallojen metsästys on talvipäivien kohokohta – ruokailun ohella tietenkin!

Huhtikuussa 2014 Fani pääsi mummon ikään ja palasi parin vuoden näyttelytauon jälkeen kehiin  
hienolla menestyksellä! Plakkariin on kertynyt vuoden aikana 4 uutta veteraanimuotovalio -titteliä,  
4 uutta veteraani voittaja -titteliä ja mitä hienoimpina maailmannäyttelyvuoden erikoisnäyttelyn  
VSP-veteraanin arvo sekä viisi kertaa sijoitus näyttelyn neljän kauneimman veteraanin joukkoon  
yhteensä neljässä eri maassa. Nyt titteliriviä koristaakin seuraava rimpsu: C.I.B & NORD & BALT &  
FI & S… & NO & …… & LV & LT & RUS MVA, …… JMVA, BALT & …… & LV & LT VMVA, …… JW-07, BALT VW-14,  
…… VW-14, HeVW-14, FI VW-14.

Suurin kiitos Fanin menestyksestä kuuluu Juhalle (Starring) ja Vesalle (Who’s), jotka ovat vuosien 
varrella jaksaneet kuunnella huolia, neuvoa erilaisten kysymysten äärellä ja ennen kaikkea käyt- 
täneet tunteja aikaa Fanin trimmaamiseen sekä emännän opettamiseen trimmauksen saloihin.  
Kiitos Juha ja Vesa! Kiitos myös näyttelyreissujen matkaseuralle ja Fanin tukijoukkoihin kuuluville!

Pian näyttelyreissuille pääsevät mukaan myös Little Ladybug’s kennelin viime kesänä syntyneet  
pennut ja Fanin näyttelyreissut toivottavasti jatkuvat tulevaisuudessa heidän kanssaan, kunhan  
vain vanharouva pysyy terveenä. Näyttelyissä nähdään!

Camilla ja Fani

Wuoden  
Westieveteraani
LOVING YOU LET’S GET LOUD  
”Fani”
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Tervehdys lukijat!

Minä olen Kiti, viralliselta nimeltäni Lazydays Orient …xpress. Täytän 
maaliskuussa jo 7 vuotta ja asun ihmisperheeni kanssa Porin liepeillä 
Nakkilassa. Tammikuussa emäntä sai puhelun kasvattajaltani Koivunie-
men Ullalta, että minusta oli tullut Wuoden Agilitywestie 2014! …mäntä taisi vähän seota, se hihkui  
ja tuli pussailemaan. Jonkunhan täytyi pitää tilanne hallinnassa, joten käänsin kylkeä ja jatkoin  
iltauniani. Vaikka ei sen puoleen, kyllähän tuollaiset tittelit aina hivelevät itsetuntoa!

Agilitya olen harrastanut 1-vuotiaasta asti. …mäntä siitä ensin innostui, mutta muutaman kokeilu-
kerran jälkeen minäkin olin myyty! Juokseminen on ehdottomasti se mun juttu! Ullakin taisi jo arvata 
tämän nimeten minut Idän pikajunan mukaan. Ja täytyy sanoa, ettei ikä ainakaan vielä ole vauhtia 
hidastanut.

Agilityn perustaidot hankittiin Turussa, mutta vasta tänne Nakkilaan muuton myötä vuonna 2010 
emäntä uskalsi viedä minut kisaamaankin. Siitä asti olemme kilpailleet tässä lähiseudulla ja joskus 
vanhoilla kotiseuduillani Turussa, aina muutamia kisoja vuosittain. Tällä hetkellä kilpailemme 2. 
luokassa. Olisihan se mukava päästä kokeilemaan 3. luokan ratojakin ennen kuin olen mummoiässä, 
mutta meidän tavoitteemme agilityssa on alusta asti ollut harrastaa yhdessä ja pitää hauskaa.  
Kisamenestystä tulee jos on tullakseen. Vaikken enää ihan nuori olekaan, on minusta edelleen  
kaikkein hauskinta silloin tällöin jättää korvat kentän laidalle ja kaahailla ihan itse suunnittelemiani 
agilityratoja. Kovin usein tätä en kuitenkaan uskalla tehdä, ettei vaan nakkihanat ehdy!

Toivotamme kaikille iloista ja vauhdikasta vuotta 2015 koiraharrastusten parissa!

Kiti  ja Niina

Wuoden Agilitywestie
LAZYDAYS ORIENT EXPRESS  ”Kiti”
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Wuoden Westiepentu 

WHITE VILLAN IT MUST BE MAGIC "Redi"
13.8.2013 syntyi 7 pennun pentue, 3 urosta ja 4 narttua, jossa on  
vanhempina omat kasvatit, isä White Villan Like No Other ja emä  
White Villan Ultra High. 

Yksi pennuista oli heti minun suosikki. Pennun kennelnimeksi tuli  
White Villan It Must Be Magic ja kutsumanimeksi Redi. Redi oli heti  
pienestä alkaen aina valmiina ja sillä oli punainen panta. Pannan ja  
luonteen takia nimi oli jotenkin luonteva.

Redi tuli synnyinkodistaan minulle ja sitä en ole katunut hetkeäkään, että juuri tämän pennun  
valitsin omakseni. Koira on täynnä energiaa, aina innostunut kaikesta ja tuntuu rakastavan  
näyttelyitä. Redin sisko asuu Hollannissa ja veli Australiassa.

Redistä tuli …estin Juniori Voittaja 2014 ja …estin Voittaja 2014 heti kun se pääsi juniori- 
luokkaan. Pentunäyttelyissä Redi sijoittui kahdesti terrieriryhmässä. 

Minna ja Redi

Me tehtiin se! Loppuvuodesta 2014 kahdeksanvuotiaasta  
…llistä tuli ensimmäinen Suomessa nykysäännöillä tottele-
vaisuusvalioitunut valkoinen länsiylämaanterrieri. Samalla  
neiti saa viidettä ja viimeistä kertaa kunnian olla Wuoden  
Tokowestie.

…lli aloitti tokoilun keväällä 2009 eli vasta kolmevuotiaana.  
Alokasluokka kisattiin läpi ensimmäisenä kesänä, seuraavana avoin, sitten voittajaluokka ja loppu-
kesällä 2012 uskaltauduttiin ekaa kertaa erikoisvoittajaluokkaan, jossa yksikään suomalaiswestie  
ei aikaisemmin ollut kilpaillut.

…kana kesänä ei kuninkuusluokasta ykköstuloksia tullut, mutta seuraavana jo tuli ja vielä kaksin  
kappalein. Kisakauteen 2014 lähdettiin siis tosimielellä, mutta pilke silmäkulmassa ja seura- ja  
treenikaverien positiivisella tavalla painostamana hakemaan sitä viimeistä valioykköstä.

Kauden aikana kävimme seitsemässä kokeessa, joista kolmessa jäimme ilman tulosta ja kolmesta 
saimme kakkostuloksen. Loppusyksylle oli vielä jokusia kokeita katsottuna ennen kylmiä talvikuu-
kausia, jolloin en ole yhtenäkään talvena …llin kanssa halunnut kisata pitkän erikoisvoittajaluokan 
paikallamakuun (4 minuuttia) takia, kokeet kun meilläpäin järjestetään talvisin käytännössä aina 
kylmässä hallissa.

Viimeisessä kokeessa marraskuun alussa napsahti kaikki kohdalleen. …lli oli hyväntuulinen ja inno- 
kas ja teki kaiken niin hyvin kuin se vain osaa. Oli mahtavaa, kuinka seurakaverit elivät mukana 
kisasuorituksessamme ja jännittivät kanssamme - koe kun oli oman seuramme TamSKin järjestämä. 
Ja sieltähän se viimeinen ykköstulos ja koulutustunnus TK4 napsahti 274 pisteellä, ja pääsimme vielä 
palkintopallillekin sijoittuen kokeessa toiseksi. …llille ei varmasti jäänyt epäselväksi sen suorituksen 
hienous, niin paljon sille sateli herkkuja ja rapsutuksia niin minulta kuin kaikilta kavereiltakin.

Ja koska tie tottelevaisuusvalioksi oli ollut pitkä ja ikimuistoinen reissu, pitihän sen päätteeksi järjes-
tää kunnon kemut! …llin joulukuisiin valiojuhliin osallistui parikymmentä ystävää, tuttua ja treeni- 
kaveria matkan varrelta, mukana niin kaksi- kuin nelijalkaisiakin kavereita, muiden muassa …llin 
14,5-vuotias Lotta-äiti. Kakunsyönnin lomassa kisailtiin erilaisissa tokoon liittyvissä humoristisissa 
lajeissa. Ja se lahjojen määrä... Joululahjat jätettiinkin hyvästä syystä …llille tänä vuonna ostamatta!

Näillä näkymin …lli jättää valioitumisensa myötä viralliset koekentät taakseen ja antaa tilaa nuorem-
milleen. Tokosäännöt uusiutuvat elokuussa 2015 enkä näillä näkymin aio …llille enää uusia liikkeitä 
opettaa, vaikka ne kivoja ovatkin. …rikoisvoittajaluokan suoritus on kovin pitkä ja erityisesti seuraa-
miskaavio, joka kestää jopa useita minuutteja, on pienen westien niskalle raskas... Joten …lli aloitti 
uuden vuoden kunniaksi uuden harrastuksen, rally-tokon. Heti ekasta kisasta saatiin hyväksytty  
tulos ja tuomarin suosikki -palkinto saatesanoilla "Koiralta täydellinen suoritus". Ohjaaja sen sijaan 
mokaili parinkymmenen pisteen verran, koska ei osaa sääntöjä... No, ehkä minäkin vielä opin.

Kiitos kaikille meidän tokoharrastuksessa vuosien  
varrella mukana eläneille, matka on ollut antoisa!  
Kiitos kärsivälliselle miehelleni, joka kestää yhä  
enemmän ja enemmän aikaa vievää koiraharrasta- 
mistani. Kiitos kasvattajille, …ijalle ja Arholle,  
sekä …llin Lotta-äidille aivan mahtavasta  
…llistä. Ja ennen kaikkea: kiitos, …lli!

Wuoden Tokowestie 

GEROSHINE CAYENNE ”Elli”
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Monen monen vuoden jälkeen päätin Maailman Voittaja-
näyttelyn kunniaksi esittää kasvattajaluokkia muutamas-
sa näyttelyssä. Kaiken kaikkiaan näin tapahtui kolmessa 
näyttelyssä. Kasvattajaluokkia on erittäin mukava esittää, 
mutta valitettavasti se on myös hyvin työlästä tällaisessa 
trimmattavassa rodussa. 

Kuten varmaan olette toisaalta jo huomanneet, niin vuosi 
2014 oli kasvattajalla monella tapaa huippu vuosi. Vuoden 
aikana tuli pieni pala uutta historiaa suomalaisten westien  
historiaan yksilötasolla. Kasvattajaluokkien osalta mieleenpainuvin oli Terrierijärjestön näyttelyn  
BIS-kasvattaja. Kasvattajaluokka, jonka kyseisessä näyttelyssä esitin, koostui kolmesta eri  
yhdistelmästä ja ikä haarukka osallistuvilla koirilla oli 10 - 18 kk eli siis kaikki vielä juniori- 
ikäisiä. Myös Westien oman erikoisnäyttelyn BIS-kasvattaja voitto on aina eräänlainen  
kannustin ja palkinto tehdylle työlle.

Kasvattajaluokkiahan ei kasvattaja voi esittää ilman yhteistyöhaluisia ja innostuneita kasvatinomis-
tajia. Tässä haluankin kiittää kaikkia kasvatinomistajiani hienosta ja kannustavasta tuesta kasvatus-
työlleni. On äärimmäisen palkitsevaa, kun te jaksatte osallistua ja mahdollistatte välillä hölmöjäkin 
kasvattajan päähänpistoja☺. Olen ollut onnekas saadessani ympärilleni innostuneen kasvatin- 
omistajaporukan, jossa me kaikki olemme tasavertaisia ja teemme yhdessä töitä rakkaiden  
koiriemme hyväksi. Kiitos!!!!

Vesa 

Wuoden  
Kasvattaja
KENNEL WHO'S
Vesa Lehtonen
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