Wuoden Westie 2011 tulokset
1.

Fi & EE & SE CH, FiW-11, NordW-11,
HeW-11, EEW-11
110/6

LEONHARD’S LIBERTY
PARAS NARTTU
i. CH Ashgate Cornus
e. CH Leonhards’s Sparks N’Fire
kasvattaja: Marion Grünewald, Saksa
omistaja: Vesa Lehtonen, Otalampi

2.

3.

EEJ CH, EEJW-11
71/6

FI & SE & EE & PT CH, HeW-11
60/6

WHO’S HOT AND
WHO’S COLD

ALBORADA HARRISON

i. CH Alborada Heraldo
e. CH Who’s Divine Breath
kasvattaja: Vesa Lehtonen, Otalampi
omistajat: Ann-Sofie ja Tiina Hotanen, Turku
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PARAS UROS
i. CH Alborada Duende
e. Alborada Consentida
kasvattaja: Jesus Pastor, Espania
omistajat: Jesus Pasto,
Maite Gonzalbo, Juha Palosaari ja
Vesa Lehtonen, Otalampi
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4. FI & EE CH, EEJMA, PMJV-09, JV-09,
EEJV-10
47/6
TWEED TIME AND SPACE
kasvattajat: Birgitta ja Catharina
Hasselgren, Ruotsi
omistaja: Ulla Koivuniemi, Espoo
5. FI MVA, HeJW-10
IVET BILA AMFORA
kasvattaja: Jana Novakova, Tsekki
omistaja: Minna Jaakkola, Heinlahti

1. FI & SE & EE CH
CAITHNESS POSH PROMOTER

35/6

6. C.I.B FI & SE & LV & EE CH,
EE JMVA, EE JV-07
33/6
LOVING YOU LET’S GET LOUD
kasvattaja: Sari ja Marko Ruokonen,
Vesilahti
omistaja: Camilla ja Matti Sundström,
Valkeakoski
7. FI & EE CH
UNIQUE ONE GLADIATOR MAXIM
kasvattaja: Jonna Tukiainen, Turenki
omistaja: Jonna Tukiainen, Turenki

32/6

8. FI & SE & EE CH
CAITHNESS POSH PROMOTER
kasvattaja: Lia Meerwijk, Hollanti
omistaja: Sari Ruokonen, Vesilahti

32/6

i. CH Caithness Prototype
e. Caithness Pearl
kasvattaja: Lia Meerwijk, Hollanti
omistajat: Sari ja Marko Ruokonen, Vesilahti
2. WHAT’S UP EXQUISITE
43/6
i. CH Who’s Guess Who
e. CH What’s Up Crystal Star
kasvattaja: Hannele Oksanen, Orimattila
omistajat: Hannele Oksanen ja
Riitta Konttinen, Orimattila

Wuoden Westiepentu

9. POHJ & FI & SE & NO CH
32/6
LIKE’N’ ANGEL OF GRYFFINDOR
kasvattaja: Agnieszka Kryszak, Puola
omistaja: Irja Mämmelä, Kiviniemi
10 FI CH
WHITE TWINKLES CALL ME BIG
kasvattaja: Paula Kilpeläinen, Pello
omistajat: Essi Viitala ja Christian
Sundström, Jungsund

31/6

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

31/6
30/6
30/6
28/6
25/4
26/6
22/4
20/5
19/2

WHITE VILLAN LIKE NO OTHER
HOVA-WEST GENTLEMAN
DONUT’S PEANUT
IVONASH BILA AMFORA
GLINT’S CHILLER
LITTLE LADYBUG’S ACTION MAN
WHO’S THIEF OF HEADS
WHAT’S UP EXQUISITE
WHITE TWINKLES BEAUTY QUEEN
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51/6

1. WHITE VILLAN TERMINATOR

17

44/6

i. CH Ionash Bilá Amfora
e. CH White Villan Quite a Chick
kasvattaja: Minna Jaakkola, Heinlahti
omistajat: Minna Jaakkola ja Birgit Juura,
Heinlahti
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2. UNIQUE ONE FIRE FAIRY
37/6
i. CH Lovin You Light My Fire		
e. White Villan Fairy Dust
kasvattaja: Jonna Tukiainen, Turenki
omistajat: Jonna Tukiainen ja
Marianne Hakkarainen, Turenki
3. FLUFFYHEAD ETERNAL MIRACLE
i. Ratatouille Sunshine Celebration
e. Fluffyhead Amazingstar
kasvattaja: Tytti Purho, Imatra
omistaja: Tytti Purho, Imatra

34/5

4. WEST STORM’S MAY DAY
kasvattaja: Emilia Uutela, Seinäjoki
omistajat: Emilia Uutela ja
Janne Alasaari, Seinäjoki

18/2

5. ANTONIO BANDERAS URWISKA
SZKOCJI
kasvattaja: Nina Perek, Puola
omistajat: Sirpa ja Mirka Helander ja
Irja Mämmelä, Oulu

16/2

6. WEST STROM’S MR WHITE
kasvattaja: Emilia Uutela, Seinäjoki
omistajat: Matti Uutela ja
Annika Mäntykoski, Seinäjoki

8/1

6. UNIQUE ONE PRETTY WOMAN
kasvattaja: Jonna Tukiainen, Turenki
omistaja: Oona Seppälä, Helsinki

8/1

Wuoden Agility Westie
1. GEROSHINE BRUNO "RONTTI"

68/5

omistaja/ohjaaja: Tiina Jakkola
2. GEROSHINE CAYENNE "ELLI"
omistajat: Maiju Ojamies ja
Roope Kylmäkoski
ohjaaja: Maiju Ojamies

34/5

3. GLACE CHERRY URSA MAJOR
"MIMMI"
omistaja/ohjaaja: Tiina Jaakkola

14/2

Wuoden KoiraTanssi Westie
1. LOVING YOU LIME "LIME"

53/4

Wuoden Westie kasvattaja
1. KENNEL UNIQUE ONE
omistaja: Jonna Tukiainen, Turenki
2. KENNEL WHITE TWINKLES
omistaja: Paula Kilpeläinen, Pello

15/5
3/1

omistaja/ohjaaja: Salla Haavisto
2. LOVING YOU LIKE IT OR NOT
"GREIPPI"
omistaja/ohjaaja: Salla Haavisto
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52/4
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Wuoden MeJä Westie
1. LOVING YOU LIME "LIME"

Wuoden ToKo Westie
38/4

1. GEROSHINE CAYENNE "ELLI"

26/3

omistajat: Maiju Ojamies ja
Roope Kylmäkoski
ohjaaja: Maiju Ojamies

omistaja/ohjaaja: Salla Haavisto
2. LOVING YOU LADY LIKE
omistajat: Annika ja Vesa Rasku
ohjaaja: Annika Rasku

2. SNAZZY MASCOTS GIDEON
omistaja/ohjaaja: Miia Savolainen

33/5

11/3

3. LOVING YOU LIKE IT OR NOT "GREIPPI" 8/1
omistaja/ohjaaja: Salla Haavisto
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Wuoden Westie-kilpailujen
Wuoden Westie
FI & SE & EE CH, NORDW-11, FIW-11, HeW-11, EEW-11

Leonhard´s Liberty
mutta se jäi kun oli omia kasvatteja kilpailemassa. Kolmessa näyttelyssä käytiin, kun
Puppe oli n. 2-vuotias ja hups, suoraan
muotovalioksi kolmella näyttelyllä. Sitten
vierähti taas vuosi, kunnes tuli tilanne että
ei oikein ollut omia kasvatteja ja päätimme,
että nyt Puppe saa lähteä seuraneidiksi Espanjan herralle näyttelyihin. Kauan ei seuraneitinä tarvinnut matkustaa, kun kuningatar
otti paikkansa ja espanjalainen sai tyytyä
seuraherran rooliin.

Pupen tarinaa voisi kutsua ”tuhkimotarinaksi”. Puppe saapui Otalammelle
elokuussa 2008 kasvattajansa kanssa.
Emme tienneet Pupen tulosta mitään
vaan Marion kaivoi kantokassista ”lahjansa” ja sieltä paljastui pieni n. 4 kuukautinen pentu. Kauniilta ja reippaalta vaikutti
jo silloin ja siitä alkoi Pupen tarina Otalammen joukoissa.
Puppe nimen taakse kätkeytyy myös pieni
tarina. Pupen emä on yksi Marionin menestyneimmistä nartuista ja sitä kutsutaan
kotona Pupeksi. Mietimme Marionin kanssa nimeä pennulle. Hän ehdotti että koska
hänellä on Saksan Puppe, niin meillä täytyy
olla Suomen Puppe – siis pennusta tuli Puppe. Saksaksi Puppe tarkoittaa nukkea, joten
aika osuvasti nimetty.

Kotona Puppe on mitä helpoin ja kiltein koira. Aina iloinen ja aina touhukas, mikään
ei pääse ohi huomaamatta, mutta turhia ei
kannata hötkyillä. Nyt onkin sitten vuorossa
toisenlaiset haasteet ja erilaiset touhut.
Kiitos Marion, tästä valloittavasta persoonasta!

Vuodet vierivät ja totesimme aina, että Pupenkin kait pitäisi käydä jossain näytillä,

20
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lujen voittajat lähikuvassa
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Caithness Posh Promotor
Caithness Posh Promotor alias ”Wesseli” on nyt yhdeksän vuotias vanha herra,
joka asustelee Vesilahdella kasvattajan
luona nimeltä Loving You.
Wesseli on tällä hetkellä puolisiskonsa Pinkin kanssa westielauman kingi, joka pitää
nuoret herrat Väiskin, Spiritin ja Arnon kurissa ja nuhteessa.
Luonteeltaan herra on tosi symppis, rakastaa palloleikkejä sekä vauhtia ja vaarallisia
tilanteita. Saunominen on myöskin herran
lempipuuhaa, kuten mamman kainaloon
käpertyminen!

Wuoden Westiepentu

White Villan Terminator
Kevin on syntynyt 7.12.2010 ja teki kasvattajaansa jo 5-viikkoisena pikkupentuna vaikutuksen ei niinkään ulkonäöllisesti mutta käytöksellään.
Kevin, Kevari, Kepponen, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kevin on koko ajan
liikkeessä ja keksimässä kujeita - jollei ole
nukkumassa.
Kevin asustaa Birgit Juuran ja Timo Lousaaren luona isänsä ”Jontun” Ionash Bila Amforan ja mummonsa Whitebriar Jaunt to Minna
”Zeelan” kanssa. Siellä se kiusaa sukulaisiaan minkä ennättää, vetää Jonttua partakarvoista ja yrittää astua Zeelaa. Ja jos sitä ei
huomata, naukuu se kissamaisesti ja pomppii tasajalkaa muita härnäten. Kiitos Birgitille
ja Timpalle Kevinin hyvästä hoidosta.
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Kevin on oikea ilopilleri ja hauskuttaa myös
Kannelmäen muita asukkaita energisyydellään ja vintiömäisyydellään.

21
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Kennel Unique One / Jonna Tukiainen,
Turenki
Olen Jonna Tukiainen ja asun tällä hetkellä Turengissa. Ensimmäinen westiepentueeni syntyi 2002. Ennen westien
kasvattamista minulla oli kaksi dobermannia ja olin vannoutunut palveluskoiraihminen.
Näyttelyt eivät minua kiinnostaneet, enkä
niissä kovinkaan montaa kertaa dobermannieni kanssa käynyt. Sen sijaan aikani meni
koulutuskentillä. Olin mukana paikallisen
koirayhdistyksen hallituksessa ja kouluttajana. Perehdyin tuolloin perinpohjaisesti
koirien luonteeseen ja koulutukseen ja koulutusmetodini on edelleen laumanjohtajan
kouluttaminen. Tämä kaikki antoi minulla
hyvän perustan nykyiselle kasvatustyölleni
ja osaan antaa tukea kasvattieni omistajille
koulutukseen ja koiran kanssa elämiseen
liittyvissä haasteissa. Pitkän prosessin jälkeen sain ensimmäisen westien ja heti alusta pitäen oli tarkoitus mennä näyttelyihin ja
kasvattaa westejä.
Koirien luonteen ymmärtämisen jälkeen oli
tutustuttava aivan uuteen rotuun westiepennun saapuessa kotiin. Ihana pikkuinen valkoinen karvapallo, joka alkoi terrorisoimaan
isäntäväkeä, mutta lopulta se asettautui
koulutuksella koiran rooliin. Edellinen rotuni
oli turkinhoidoltaan erittäin helppo. Kumisualla edestakaisin hetken aikaa, säämiskällä
pyyhittiin ja koira olikin jo valmis. No jokainen tietää, ettei tämä toimi westien kanssa.
Minulla ei alussa tietenkään ollut taitoa itse
trimmata, eikä sormet vielä siihen suuntaan
edes syyhynneet. Näyttelyissä käymisen
myötä tuli kuitenkin tarpeelliseksi opetella
trimmaamaan omat koiransa itse. Maximuksen kanssa tuota jaloa taitoa tuli opeteltua
eniten ja siitä tietenkin kärsi koiran näytte-
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lymenestys ja kantapään kautta oppiminen
tuli kalliiksi. Poika parka oli joutunut malliksi
trimmauksen salaiseen maailmaan oppimisessani. Sanotaan, ettei kysyvä tieltä eksy ja
apua saa, kun sitä pyytää. Vesa kerran sanoi
näyttelyssä, että apua kannattaa pyytää kokeneemmilta. Tartuin luuriin ja soitin Vesalle,
sanoin tarvitsevani apua ja kysyin sitä häneltä ja sainkin jatkokoulutusta trimmauksessa.
Kiitos siitä. Trimmaus on taito, jota oppii vain
tekemällä ja tekemällä. Edelleen opettelen
tuota jaloa taitoa, sillä ainahan sen voi tehdä
vielä paremmin.
Tänä vuonna lähdin ensimmäistä kertaa
esittämään kasvattajaryhmiä. Näyttelypäivät
olivat erittäin kiireisiä ja työntäyteisiä. ”Team
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Unique One” teki töitä milloin hiki hatussa, milloin vesisateessa. Niille jotka pitävät
näyttelyssä käymistä glamourina, voin kertoa sen olevan kaikkea muuta. Se on pitkiä
ajomatkoja, tuntikaupalla trimmaamista,
tuhansien eurojen menetystä vuosittain, tavaran raahaamista, koirien laittamista, jne.
Se vaatii uhrautumista, panostamista ja
jostain muusta on luovuttava saavuttaakseen näyttelyissä jotain. Kasvattajaryhmän
esittämisessä oli tänä vuonna ensimmäistä
ja viimeistä kertaa sääntö, että kaikilla kasvattajaryhmässä esitettävillä koirilla on oltava laatuarvostelu ERI. Olen aina arvostanut
muiden kasvattajien saamia vuoden kasvattaja voittoja, koska minusta sen saamiseksi
vaaditaan paljon. Voitto kertoo laadukkaasta ja pitkäjännitteisestä kasvatustyöstä, joka
on saavutettavissa kasvattajan useamman
eri kasvatin saavutuksilla. Olin odottanut sitä
päivää, että pääsisin esittämään oman kasvattajaryhmäni ja halusin kuulla tuomareiden mielipiteitä kasvateistani. Wuoden westiekasvattajatittelin saaminen ensimmäisenä
vuotena, kun on kisaan osallistunut, tuntuu
aivan mielettömän huimalta saavutukselta.
Vielä arvokkaammalta se tuntuu juuri tänä
vuonna, kun vaadittiin se ERI kasvattajaryhmään pääsemiseksi. Uskomattomaksi sen
tekee myös se, että minun oli mahdollista
esittää kasvattajaryhmässä vain viittä eri

koiraa ja kaikilla niillä on sama emo eli Unique One Dazzle Doris. Kasvattajaryhmissäni esiintyivät Unique One Gladiator Maxim
(Maximus), Unique One Celebrate This Is It
(Neccu) , Unique One Who`s Bad Madonna
(Tosca), Unique One Pretty Woman (Isla) ja
Unique One Moulin Rouge (Pyry).
Työläiden näyttelypäivien uurastus ei siis
mennyt hukkaan. Vuoden varrella mainitsemisen arvoinen voitto oli myös ryhmänäyttely, jossa ensimmäisen kerran esitimme
kasvattajaryhmää ja sijoituimme 3 parhaaksi kasvattajaksi. Upein voitto tuli Helsingin
kansainvälisessä koiranäyttelyssä, jossa
nousimme upeasti BIS 3 kasvattajaksi.
Yksin en olisi tähän pystynyt. Kiitos teille kaikille minua vuosien varrella kannustaneille
ja auttaneille. Kiitos myös kaikille, jotka ovat
uroksiaan antaneet nartuilleni.
Viimeisimpänä ja tärkeimpänä, kiitos ”Team
Unique One”. Siis kiitos Petelle, Oonalle,
Annelille, Jannille ja kaikille, jotka olette koirieni esittämisessä auttaneet. Tärkeitä ovat
myös kaikki ne henkilöt, jotka ovat kotona
olevia koiriani hoitaneet. Kiitos ihanille sijoitusperheille kasvattieni hoitamisesta. Kiitos
Nellan ja Doriksen perheille eläkepäiväkodin tarjoamisesta sekä kiitos kaikille teille
23
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ihanille kotikoirien omistajille. Kaikki te teette tästä kasvattajana olemisesta voitokasta
ja jatkamisen arvoista. Tärkeintä minulle ei
ole vain kasvattaa näyttelyissä menestyviä
koiria vaan tärkeintä kasvattajana minulle ovat onnelliset westien omistajat, joiden
kanssa tehdään yhteistyötä riippumatta siitä onko koira sitten kotikoirana tai näyttelykoirana. Tietenkin kasvattajana minulle on
erittäin mieluista se, että kasvattejani näkyisi
näyttelyissä.
Olen omalla kasvattajaurallani oppinut paljon ja huomannut sen, että mitä enemmän
olen oppinut, sitä paremmin ymmärrän miten paljon minulla on vielä opittavaa. Pienin
askelin olen päässyt eteenpäin ja on kannattanut kysyä apua kokeneemmilta kasvattajilta. Avoimeen ilmapiiriin tarvitaan tahtoa
ja jokainen meistä voi itse omalla toiminnallaan olla avoin ja rehti toisia kohtaan. Olen
saanut apua ja neuvoja, joita arvostan kovasti. Tällä tavoin voimme viedä rotuamme
eteenpäin. Onhan aivan turhaa takoa samasta asiasta päätä mäntyyn kerta toisensa jälkeen, kun kokeneemmat kasvattajat
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voivat sen meiltä tuoreemmilta kasvattajilta
välttää. On vain uskallettava kysyä ja pyytää apua. Tällä tavoin myös rakastamamme
rotu pääsee eteenpäin.
Minulle kasvatustyössäni itsestään selviä
asioita ovat koiran luonne ja terveys. Tärkeitä rodunomaisia asioita ovat pää ja ilme
sekä karkea karvan laatu. Perusrakenne
on aina tavoittelemisen arvoinen, jota kohti
pyrin. Näin kasvatustyön alussa joutuu olemaan vielä hyvinkin nöyrin mielin ja joutuu
tekemään paljon kompromisseja. Pienin askelin on kuitenkin eteenpäin menty ja päästy. Samalla strategialla on tarkoitus jatkaa
eteenpäin. Vuosi 2011 oli mahtava ja saavutukset olivat kasvattajaurani parhaat. Tästä
on hyvä jatkaa ja kehittyä. Tulevat vuodet
näyttävät mitä tulevaisuudessa vielä saavutamme. Kehitystyö jatkuu ja tämä kannustaa
jatkamaan.
Iloisin terrieriterquin
Jonna Tukiainen
kenneluniqueone@gmail.com
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Mää tiätty, eli Rontti
Virallisest TK1 Geroshine Bruno
Terveissi taas Turuust! Mää sai kunnia
kantta Wuore Agility Westi titteli kolmanne kerra, se taitta olla ensmäne kert, ku
joku o se saanu nii mont kertta.

Agilitykuvat: Kati Dahlström, Agilityn SM kisat, Nastola

Tää o kuures kert ku pääsi kisaama mokomast tittelist, eka kertaa 2006 2. sijal, 2007
3. sijal, 2008 ja 2009 1. sijal, 2010 2. sijal
ja nym mää oo sit taas ykköne. Vuoret ne
kulluu, mut mää vaa pistä kirmate sii mis
ain enneki, ellei jopa kovemppa. Hiukka toi
koitta toi kartturi himmailla jo kisa- ja reenimäärä, mut ei se mun miälest tarttis, mää
ole kunno vanha´aja miäs, mikä kestä mitä
miähe tartte, kunno työt ja pitkä päivä. Vaiks
jossai vaihhees kai se pittää alkaa neuvo
noit nuoremppi ja alkka itte enempi olla siel
johtoporttaas. Mut se aika ei ol iha viäl, mää
ainaski ensvuore paina viel!
Jos si jottai jorinoittis vuore 2011 huippuhetkist. Viimekesän olttii SM-kisois Nastolas
kolmat kertta ainoona westinä, itteasias jopa
ainoona tappijalkatankkina eli raskasrakenteisena lyhytjalkasena terrinä, jos russelit
lasketaa kuitekki vähä kevyemppä kaliiperi. Kaikkines 174 koirakko oli saanu kasaa
vaarittavat tulokse n. 900 3-luokas kisaavast
koirakost. Finaaliradal pääs eka rada jälkke
joko 50 parast, tai kaik virheettömä rada teh-
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neet. Tänä vuonna virheettömii ratoi tuli 74,
eli SM-tason ihanne aikka tartti mahtuu, jos
miäli finaali pääst. Viel ei oltu aikasempi vuosin mahruttu SM-taso aikkoihi, mut täl kertta
mahrutti ja iha reilustki viäl, aika jäi 2,36 s
alle 39 s ihanneajast. Ensmäise rada jälkke
oltii sijal 55, eli mää juoksi kovempa ku n. 20
sporttisemppa kaveri.
Finaaliradal lährettii kaikki tai ei mittä menttaliteetil, mittä ei haluttu varmistel vaa päätetti tehrä mitä osatti. Must kaikist parast
SM:is on se, ku päässe finaaliradal, sillo sää
pääset kirmaama kaikkie silmie ette, ku finaaliradat tahtoo kaikki katto. Kaikki pirättää
henkityst yht aikka ja jännittä kaikkie puolest. Sillo mää pääse oikeuksi ku kaik o siel
iha vaa mua vart, kaik katto ku mää mene
ja mitä mää ossa ja vaik kui hiano ja taitava
mää ole. Kepeil toi mu kartturi päätti näyttä, et westieki ossaa tehrä kepit iha itte, ei
sitä tartte siel saatella liki ja määhä si tei.
Keppie aikan kuuluttajaki totes ”Hyvin tämä
ylämaanterrieri liikkuu” ja hetken hämmennykse jälkke ”Oikein hyvin!”. Ei tainnu moni
minikartturi irrota kepeil sivvuu ja siittä tuli
koko kisoje paras fiilis. Loppurevittelys mult
pääs viimene rima tipahtaa alas, mut silti
olttii loppu sijotuksis 28. Aika huikee sijotus
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melkee veteraani-ikäselt westilt Suome agility huippukoirie joukos! Ilma rima tiputust
ajat olis riittäny 12. sijal. Ja kyl muu si vaa
juhlitti! Mu menoo SM kisois voi kattoo vireolt ku hakee YouTubesta ”RonttiSM2011”.

muuta toivo. Yksilöpuolel mää sijottusi yhrel virheel 6. sijal. Ens kesä SM-nollat tairetti
saara kassa samois kisois. Sinne siis nokka
sit taas kesäl ja fiilistelemä ainoost westierustaja tehtäväst neljät kertta!

Lisäks mää juoksi ATTn riveis SM-joukkuees ja toi meirä Mimmiki pääs juoksee joukkuekisoihin HarWestie riveis lainakartturil.
Täytty myöntää, et on seki tainnu jottai vähä
ees must alkanu otta mallii, ku se kulki iha
hienost siel ja niitte joukkue sijottu 8. kaikist.

Ai nii, yks mu huippukohrist oli ehrottomast
komeilla Agi.fi rankinkis 18. sijal syyskuus,
siinä on rankattu vajaa 1000 kolmosis kisaava mini-koirakkoo. Pisteit saa virheettömist
radoist ja sijotuksist. Mukan laskuis o 15
viimesint starttii, eli suoritusvarmuus ratkassee aika paljo. Sitä multa löytyy, mää mene
aina just sinne minne näytetä ja takas o turha huutta.

Kesäl käytti kisareissul loma yhteyres vähä
pohjosemmas, Varkaures ja Kuopijjoos. Varkaure kisois oli kaamee helle ja mulla kaameesti virtaa, kartturi oli helteest iha seis ja
niist kisoist ei si sen kummemmi kerrottava
jäänykkä, mut Kuopijjoos si sarepäivän pysy
kartturiki paremmi muka. Meil oli tuomari
Briteist ja se tykkäs must kovast, vinkeest
virnisti ku näki mu tuleva radal ekaa kert ja
kisoje jälkke tuli iha erikse mul sanoma, et o
sii mainio westi. Mont mu rotust o kuulemma nähny, muttei yhtä mun laist. Mun egoha
kasvo taas vähintä metri, aikasemmist ku e
taira olla enää ees laskuis... Mut siis Kuopijjoos saatii heti seuraavaks kesäks tuplanolla kassa (kaks virheetönt ratta peräkkäi samal päiväl) ja kotimatkal Helsinkist haetti viel
yks nolla lissä, ni meil oliki si jo yhre viiko
aikan haettun puolet seuraava vuore karsintatuloksist. Si oli hyvä pittää hetki taukko.

Ny kuluva vuore mää pääsenki opetta junnuu mite agilittyy tehrää, ku toi kartturi o
ottamas uutta kartturoitavaa tänne mein
lauma. Toivottavast seki oppii, et mää ole
se paras ja must paremmaks se ei voi tulla. Ja toivottavast toi mu kartturi ei innostu
enempä kiikuttaa mua veteraanikehhii, se o
jo kuulemma yhtee mut mukkaa ilmottanu.
Mää e niist näyttelyist nii perusta ku siel ei
o mittää jännä, kierretä vaa kehää ympäri ja
joku hiplaa ällöst... Mää tahtoisi vähä enempi äksönii ku oon vieläki täynnä virttaa.
Pitäkä niist karttureistanne huolta,
Rakkai terveisi,
teirä Rontti

Turuus pirettii taas Varsinaisse-Suoame Piirimestaruuskisat syyskuus. Sekä mää et
Mimmi oltti molemmat ATTn ykkös joukkuees. Mimmi pääs varakoiram paikalt, ku
meiti vanhi konkari joukkueest joutu tapaturma takia ollee saikul. Mimmiki teki virheettömä rada, vaikkei iha aikka mahtunukka ja
mein joukkue otti Hoppeet! Voito vei ATTn
kakkosjoukkue, mis kirmas yks westi lissä,
Aatu-nimine. Se alkaa olla ja jo aika kelpo
jannu, vaik ei mittä ylimpi ystävyksi ollakka
sen kans, vaiks noi kartturit ehkä vois jottai
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Wuoden Toko Westie

Geroshine Cayenne ”Elli”
”Moro! Mä oon Elli ja musta tuli kuulemma taas vuoden toko-westi. Aiemmin toi
Maiju on kirjottanut musta esittelyjä, joita
lehteen on pyydetty, mut nyt mää aattelin
kirjottaa ihan ite ku eihän niitä sen juttuja
jaksa kukaan varmaa enää lukee.
Joo, mitähän mää kertosin... Mä oon kuusvuotias westineiti ja vaikka ite sanonki niin
oon kyllä aika taitava ja aika ihana! Mutta
tää esittelyhomma on vähän vaikee, koska
mä oon enemmän niinku toiminnan nainen enkä kamalasti mieti tämmösiä syvällisiä juttuja. Tykkään enempi tekemisestä ku
miettimisestä ja se kyllä kuulemma näkyy
tossa tokohommassaki, Maiju sanoo. Se
kyllä kertoo mulle aina treenatessaki ennen
joka liikettä et mikä juttu nyt tehdään, kun
muutenhan siitä ei tulis yhtään mitään jos
en etukäteen tietäis et mitähän seuraavaks
käsketään. Ne sanoo sitä vissiin virittelyks.
Varsinki se on tärkee semmosessa liikkeessä missä kävellään sellasten tötteröiden vieressä ja sit pitäis joko jäädä seisoon, istuun

tai mennä maahan aina ku käsketään. Miten sä siinä kerkeet kävellessä alkaa miettiin
että mikä sana se nyt olikaan...
Noissa ylimmissä tokoluokissa liikkeet alkaa
olemaan aika monimutkasii, pitäis miettii
monta juttua kerralla ja se on mulle vähän
vaikeeta. Vaikka esimerkiks ruutuliike – niinku ekaks etitään missä se merkkitötterö on,
sit mennään kovaa sinne tötterön taakse ja
jäädään siihe seisoon (vasta ku käsketään,
ei aiemmi!), ja sit vasta taas ku uudestaan
käsketään ni juostaan sieltä ruutuun jonka
pitäis kans olla jo siinä merkillä seistessä
katottuna et mistä se löytyy. No mää yleensä kyllä lähden ekaks siitä merkiltä juoksee
ihan miljoonaa vaan jonnekki, ja sit matkalla
yritän miettii et missä se ruutu taas olikaan,
ja joskus joudun vaihtaan suuntaa monta
kertaa ku oon ekaks juossu ihan vikasuuntaan. Meidän treenikaverit sanooki et ollaan
ryhmän hauskin koirakko. Mää en ihan tiä
mitä se tarkottaa, mutta kai se jotain hyvää
on koska kaikkia aina ihan hirveesti alkaa
naurattaa!
27
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Wuoden Toko Westie
Joo... alukshan mää harrastin vaan agilityä
eli sitä estehyppelyy, mutta sitten alettiin
tokoileen ku pitää kuulemma olla joku eläkelajikin. Mä en oo ihan varma että mitä se
eläkkeellä olo tarkottaa mutta toivottavasti
sitä et saisin vähä enempi ruokaa ja ehkä
vähän enemmän kaikenlaisii vapauksia!
Esimerkiks oravien ja pupujen jahtaaminen,
se olis musta ihan parasta, mut toi Maiju on
tollasten juttujen suhteen aika tylsä. Muuten
se on ihan okei, mut välillä tuntuu et sillä on
pipo vähä kireellä... älkää kertoko sille.
Mut nii se toko, siitähän mun piti kertoo! Se
on kyllä oikeesti kivaa vaikka monet luulee et se on tylsää ku mikä. Parasta siinä
on tietty kaikki vauhdikkaat jutut. Ne missä
saa juosta kovaa, niinku ruutuun meno. Ja
kaikki missä saa hakee tavaroita! Kyllä me
niitä kaikkia muitakin juttuja yritetään harjotella nii että niistäki tulis mahdollisimman
vauhdikkaita, et juosta saa vähän joka välissä. Siitä mä tykkään. Ja seuraaminen, se
on musta ihan mahdottoman hienoo! Siinä
jotenki tuntee olonsa niin tärkeeks ku kulje-

taan yhdessä ohjaajan kanssa ja kaikki kattoo et onpa taitava pieni valkonen koira, ja
sit kuuluu ihastuneita huokauksia... Tai niin
mää sen ainaki aina aattelen.
Ja se mikä tokossa on tosi hienoo on se,
että siinä saa ihan tosi mitättömistä pikkuasioista vähän väliä ruokaa! Agilityssä juostaan yleensä aina vähän pitempään ennenku mitään syötävää heltiää, mut tokossa
sitä ruokaa sataa treeneissä koko ajan. Sit
ku mennään niihin kokeisiin tai kisoihin vai
mitänenytoli, ni siellä ei kyl yleensä saa liikkeiden välissä mitään muuta ku rapsutuksii
ja kehuja. Mutta se ei oikeestaan haittaa,
koska sillon musta tuntuu et kaikki kattoo
mua niin ihailevasti ja Maijuki on niin tyytyväinen kun mä jotain vähän teen, että en mä
oikeestaan siellä mitään niin tarviikaan. Sit
ku juostaan autolle tai treenikassille, niin sit
meinaan saan yleensä jotain vielä parempaa ku yleensä. Ja jotenki mä tykkään siitä
kun saa olla huomion keskipisteenä, ja siks
yleensä yritänkin pistää parastani. Paitsi jos
on tosi kuuma, sillon tekee vähän tiukkaa...
28
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Joo, eiköhän tossa nyt ollu tekstiä ihan tarpeeks. Alkakaahan te muutki westit tokoilla,
se on tosi kivaa puuhaa ku eka koulutatte
ne ihmisenne riittävän hyvin, että ymmärtävät palkita teidät jokasesta pikkuasiastaki!
Ja tulkaa ihmeessä kattoo mua kokeisiin,
mää yritän nyt tänä vuonna kuulemma mennä sinne ylimpään luokkaan kisaamaan!
Siellä ei oo vielä ykskään tänrotunen Suomessa ikinä kilpaillu, joten pitäähän mun
mennä niillä tuomareille näyttään että kyllä
ne liikkeet voi tehdä vähän eri tavalla ku noi
mustavalkoset isommat koirat, joita noissa
kokeissa lähinnä nykyään on. Joo, mut törmäillään tuolla kisa- ja treenikentillä! Moro
ny!

Ainoo tyhmä juttu siinä tokossa on ettei siinä muka saa haukkuu! Agilityssä saa ja aina
välillä multa vähän ”vahingossa” unohtuu
se ja sit me Maijun kanssa siitä vähän keskustellaan... Niinku siitäkin, että saako niitä
semmosia puukapuloita, joista yks haisee
ohjaajalta ja muut joltain vieraalta ihmiseltä,
maistella vai pitäiskö niitä vaan haistella ilman että niitä otetaan jokasta suuhun. Maiju
sanoo että mä en haluu mennä oikeeseen
mielentilaan et pystysin rauhassa niitä haisteleen sen sijaan et räjäytän ne taivaan tuuliin ja nostelen niitä innoissaan hampaisiini.
Mä en tiä et mitä se mielentila oikein meinaa
mutta eihän sitä nyt aina millään jaksais keskittyy sellaseen pipertämiseen ku vois tehdä jotain vauhdikkaampaaki! Mutta ollaan
me siitä tunnariasiastaki (niin, sitä vissiin
sanotaan joksku tunnistusnoudoks) päästy
johonki yhteisymmärrykseen. Kyllä noi ihmiset yleensä ymmärtää asiat ku niitä niille riittävän monta kertaa ja kärsivällisesti yrittää
selittää.

terkuin Elli
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Wuoden KoiraTanssi ja MeJä Westie

Moi!
Mä oon 4-vuotias Lime Viialasta. On tässä pitäny aikas haipakkaa ku ollaan ton
emännän kans kaikkee touhuttu ja kyllä
on ollu hirmu kivaa.
Alkuvuodesta me reenattiin uus tanssiohjelma ja helmikuussa sillä irtos eka AVO luokan KUMA ja hopee sija.
No sitten sitä yhdessä entrattiin ja mä tarjosin sinne pari liikettä, jotka toi mun ohjaaja
onneks tajus ottaan mukaan ohjelmaan…
Meil on ollu sellanen vaarallinen tehtävä ja
ku mä saan olla ton ohjelman sankari en voinu ymmärtää miks mä en saanu heti purkaa
pommia, muka varastin siihen liikkeeseen.
No sitten tuli SM-kisat, Arvokisat. Mä osasin
ohjelman hyvin, aattelin et nyt vedetään sitten näyttävästi. Ette tie mitä tekee emäntä,
laahustaa (sano menevänsä muka musiikin
tahtiin) ja mä yritin näyttää et NÄIN ja TÄÄ

liike seuraavaks ja sanoin ”WOU WOU WOU
Tuu ny jo” ”WOU WOU WOU”. Selkeesti
emännän laahustamisen takia jäätiin vaille palkintosijaa ja se tais sanoo et ton mun
”hoputtamisen” takia.
Tulihan se kevät ja päästiin taas jälkitreeneihin! Voi jukra ku mä en meinaa nahoissani
pysyä ku emäntä laittaa mulle jälkivermeet
päälle ja kantaa mut alkumakuulle, on se
vaan niin superia!
Kesäkuun alussa lähdettiin taas laivalla tonne ruåttin puolelle näyttään kuinka jäljestetään. Kaks koetta vetäsin ja molemmista
ykköstulokset ja toisesta vielä täysin pistein.
Mä kuulemma sain jotku valion arvot, no se
ja sama sain kovasti nameja ja ku toi jäljestäminen on vaan niin huippua!
Marraskuussa pääsin taas emännän kans
reissuun, mikä on muuten ihan huippua
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ku muu lauma jää kotiin ja MÄ saan kaiken
huomion, nautin näistä reissuista!
Tällä kertaa siis Lilleströmiin Norjaan, koiratanssin PM-kisoihin! Mä olin päättäny et voisin kai mä tota emäntää miellyttää ja mennä
sit vähä hitaammin, vaikka olin edelleen sitä
mieltä et osasin meidän tanssin paremmin…
Menin kai sit niin hyvin, että päästii 8 parhaan joukkoon ja finaaliin. Kuulemma oon
nyt sitten Pohjoismaiden kuudenneksi paras koiratanssikoira! Brittituomarille vähän
nikkailin tanssin lomassa silmää ku se tuli
sanoon et mä menin hienosti ja oli finaalissa
sijoittanu meidät toiseksi. Palkintopallillekkin pääsin kun joukkueena saatiin KULTAA!
Viimen rutistus oli sitten vaan viikko PM-kisojen jälkeen voittajanäyttelyn yhteydessä
pidetyssä kisassa. Mä taisin vetää niin hyvin
että kehästä ku tultiin ja mä sain RUNSAAN
ja ansaitun palkan, niin toi emäntä alko itkee, silitteli mua ja sano et oot sä vaan mahtava! No toisen kerran se sit kyynelehti ku
meidät kuulutettiin päivän voittajaksi ja että
saadaan kunniamaininta ja nousu voittajaluokkaan!
Lime
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