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kuvaaja Reetta Svennblad
Takakannen kuva: Zero ja …lsa Porvoonjoen
rantamaisemissa, kuva Paula Koskinen.

3

Tervehdys westieväelle,
Meillä kaikilla on hyvin erilainen kevät takana ja kesä alkusuoralla.
Moni on tehnyt etätöitä kotona ja harrastustoiminta on ollut
minimissä. Koirat ovat kuitenkin pitäneet monen mielen positiivisena ja saaneet meidät liikkeelle luontoon.
Helatorstaille suunniteltu match show peruttiin, mutta perinteinen tempaus yritetään järjestää
mahdollisuuksien mukaan syksyllä. …rikoisnäyttelyn pitäisi olla syyskuun alussa. Toivottavasti se
voidaan järjestää. …rikoisnäyttelymme tuomarin esittely on toisaalla tässä sähköisessä lehdessä.
Kevätkokous oli myös siirrettävä ja se pidetään heti erikoisnäyttelyn jälkeen näyttelypaikan
yhteydessä. Näistä asioista tulee myöhemmin lisätietoa kerhon nettisivuille ja facebookiin.
Syyskokouksen aika on sitten normaalisti myöhemmin syksyllä.
Päädyimme siis tällä kertaa tekemään tällaisen sähköisen lehden, koska keväältä ei juuri ole
mitään materiaalia eri harrastusmuodoista. Tämä on varmaan monelle pettymys, mutta nyt on
poikkeustilanne. Jatkossa lehti ilmestyy tutussa muodossa paperisena.
Koronatilanteen helpottaessa voimme taas pikkuhiljaa alkaa harrastaa ja voimme nauttia
kevättä mukavammasta kesästä!
Kes ä ter veisin Juha
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Arvoisa jäsen,
Juhannus lähestyy kovaa vauhtia ja joukko jäsenmaksulaskuja on edelleen auki. Maksumuistutukset ovat näinä päivinä lähteneet ulos, hoidathan asian pikimmiten kuntoon, kiitos. Myös
sähköpostiosoitteita voi edelleen lähetellä, lisäilen niitä rekisteriin sitä mukaan kun niitä saan...
lähes puolet osoitteista puuttuu vielä.
Muistathan myös sen, että loppuvuoden Westie-lehdet lähetetään ainoastaan heille, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksunsa.
ARVOISA KASVATTAJA, kun haluat liittää kasvattisi omistajan Westiekerhon jäseneksi
1) varmista, ettei pennunomistaja ole jo Westiekerhon jäsen.
2) täytä pennunomistajan tiedot jäsenhakemukseen, yksi jäsen/hakemus, ja tulosta se
3) muista pyytää pennunomistajan allekirjoitus (kasvattajan allekirjoitus ei ole pätevä)
4) jäsenmaksu 15 €/jäsen suoritetaan kerhon tilille OP FI28 5541 2820 0198 76/Westiekerho ry
5) Jäsenhakemus ja maksukuitti lähetetään jäsensihteerille osoitteeseen:
Ulla Pohjalainen, Laitilantie 6, 00420 Helsinki
Westiekerhon sääntöjen mukaisesti uudet jäsenet hyväksytetään hallituksella ja jäsenyys
astuu voimaan sen jälkeen, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen ja jäsensihteerin
sähköpostitse lähettämä jäsenmaksulasku on maksettu. Tämän jälkeen jäsensihteeri lähettää
saman vuoden jo ilmestyneet lehdet. Hyväksyttämiskäytäntö koskee myös kasvattajien
liittämiä uusia pennunomistajia.
Westiekerhon jäsenyysvuosi on kalenterivuosi (alkaen tammikuun alusta ja päättyen joulukuun
loppuun). Näin ollen loppuvuodesta saman vuoden jäsenmaksunsa maksanut ja lehden vuosikerran saanut jäsen saa seuraavan jäsenmaksulappunsa seuraavasta vuodesta vuoden lopussa/
heti alkuvuodesta. Mikäli liittyminen tapahtuu joulukuun lopussa, jäsenmaksu ja lehtien tulo
luonnollisesti siirretään seuraavalle vuodelle.

Ja jotta Westie-lehti löytäisi perille...
muistathan ilmoittaa minulle sähköpostitse muutoksista nimi- tai osoitetiedoissasi
(westie.jasensihteeri@westiekerho.fi). Samalla kun teet muutosilmoituksen esim. kasvattajatai trimmaajalistalle, kerrothan asiasta myös jäsensihteerille!

Aurinkoista juhannusta
toivotellen
t . Ulla & pojat
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Westie-lehti etsii uutta

PÄÄTOIMITTAJAA
jo seuraavasta lehdestä alkaen tai
viimeistään vuoden 2021 alusta lähtien,
nykyisen siirtyessä muihin tehtäviin.

Olisitko sinä
seuraava päätoimittaja?
Mitään ihmeellisiä ja erikoisia taitoja ei tarvitse osata. Jos pystyt pitämään kiinni aikatauluista ja huolehtimaan, että kaikki lehteen
lähetetty materiaali löytyy myös valmiista lehdestä, niin nämä taidot riittävät.
Riittää siis, kun osaat pitää langat käsissä ja
olla tarvittaessa tiukkana aikatauluista.
Tietokone ja toimiva nettiyhteys on välttämätön apuväline. Päätoimittaja voi olla fyysisesti missä päin maailmaa tahansa.Yksin ei lehteä
tietenkään tarvitse tehdä, sillä Westie-lehdellä on lehtitoimikunta.
Lehden taittajana (julkaisun ulkoasun suunnittelijana ja juttujen kokonaisuudeksi koostajana) ja painovalmiiksi tiedostoksi tekevänä
on rautainen ammattilainen. Hän myös toimittaa
lehden materiaalin painoon.
Olisitko kiinnostunut tästä kivasta koiraharrastuksesta valkoisen länsiylämaanterrieri -rodun parissa ja olemaan osana lehtitoimikuntajoukkuetta?

Jos lehden päätoimittaminen kiinnostaa, niin laitathan
pikaisesti sähköpostia westie.lehti@ westiekerho.fi tai
soittele Tuulalle p. 050 355 3064.

Tehdään jatkossakin kiva ja kiinnostava, oman rodun julkaisu yhdessä =)
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WE S TIE K E R HO r y – W E S TIE KLU BBE N r f

KOKOUSKUTSU
– Sääntömääräinen kevätkokous –
Aika:		
Paikka:		
Kutsutut:

Lauantaina 5.9.2020 Erikoisnäyttelyn arvostelun päätyttyä
Koivulan kartano, Karnaistentie 261, 08350 Lohja
Kaikki Westiekerho ry:n jäsenet

Huom! Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi
		
ennen kokouksen alkua. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta
		
huomioon kokouksessa.
Esityslista, sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat:

1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
sekä kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan osallistujat ja valtakirjat

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävalta

5.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019, tilinpäätökseen perustuva
selostus yhdistyksen taloudesta vuodelta 2019.

6.

Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7.

Muut asiat

8.

Kokouksen päättäminen

		

		
		

Tervetuloa!
Westiekerhon hallitus
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kaikissa Wuoden Westie -kilpailusarjoissa 1.–3. sijoittuneet.
Tervetuloa noutamaan palkinnot ja kunniakirjat
5.9.2020 Koivulan kartanolle Westieiden Erikoisnäyttelyn
jälkeen pidettävän Westiekerhon kevätkokouksen jatkona järjestettävään palkintotilaisuuteen!

Tervetuloa!

P.S. Myös sijoittuneet koirat
		
ovat todella tervetulleita
		paikalle!
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Woittanein
Wuoden Westiekasvattaja
				 kautta aikojen
				
Eli eniten Wuoden Westiekasvattaja -kilpailun 		
voittoja saavuttanut kasvattaja vuoden 2019
			
		 loppuun mennessä oli: Kennel White Villan/Minna Jaakkola.
Palkinnon lahjoittaja on Westiemamma Kibe eli Ingrid Kalima.
Palkinto jaetaan kertaluontoisesti. Palkinto luovutetaan
		 voittajalle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
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Westieiden

ERIKOISNÄYTTELY 5.9.2020
Lohja, Koivulan kartano

Westieiden ERIKOISNÄYTTELY
lauantaina 5.9.2020 Lohjalla
Paikka: Koivulan kartano,
Karnaistentie 261, 08350 Lohja
Palkintotuomari: Tina Deipenbrock,
kennel vom Deipen Brook, Saksa
Myös pennut (5 - alle 7 kk ja 7 - alle 9 kk)
ja jälkeläisluokka
Arvostelu alkaa klo 10.00
Ilmoittautumiset 19.8.2020 mennessä osoitteella:
Westie ER 2020, PL 50, 02771 Espoo tai internetissä
www.showlink.fi --> ilmoittautuminen näyttelyyn
Ilmoittautumismaksut:
• 35 euroa/koira
• saman omistajan 2. jne. koira 30 euroa
• pennut ja veteraanit 30 euroa
• yli 10 v. veteraanit ilmaiseksi.
Maksu tilille:
OP FI28 5541 2820 0198 76/Westiekerho ry
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut
Showlink, info@showlink.fi, ark. 11–17 p. 09 887 303 20.
Muut tiedustelut: 040 735 5282/Camilla

Hei porkkanahäntien palvelusväki! Tavoitteenamme on päästä pitämään kauniissa Lohjan
Koivulan kartanon maisemissa erikoisnäyttely suunnitelmien mukaisesti alkusyksystä.
Syyskuun näyttelyn järjestelyt ovat kovassa
käynnissä, nyt vaan kaikki pitämään peukkuja, että kokoontumiset sallitaan ja tuomarikin
pääsisi matkustamaan paikan päälle.
Tuomariksemme on tänä vuonna lupautunut Tina Deipenbrock. Hän kasvattaa westieitä Saksassa menestyksekkäästi kennelnimellä vom Deipen Brook. Tinasta löydät lyhyen
esittelyn tämän tekstin jatkona.
Näyttelyssä arvostellaan pikkupennuista
(5kk) ylöspäin aina mummo- ja pappa-sarjoihin asti. Kaikki voivat siis karvoihin katsomatta tulla hakemaan ammattitaitoiselta, rodun
hyvin tuntevalta tuomarilta kirjallisen arvostelun koirastaan. Vaikka ihan ”once in a lifetime”
kokeiluna. Kaikki uudet halukkaat saavat
taatusti paikan päällä opastusta Westiekerhon
näyttelykonkareilta. Vetäiskäähän hihasta
ympäriinsä hääriviä järjestäjiä, jos tarvitsette
neuvoja esimerkiksi koirienne esittämisen
suhteen. Yritämme auttaa parhaamme mukaan!
Ilmoittautumiset näyttelyyn 19.8.2020
mennessä joko sähköisesti tai perinteisellä
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postilla (info alempana). Parikilpailuun voi
ilmoittautua myös paikan päällä. Parikilpailussa kisaavat saman omistajan kaksi koiraa
parina eli ne esitetään yhtä aikaa kehässä.
Parikilpailun koirat voivat olla samaa sukupuolta. Näyttelypäivänä voi ilmoittautua myös
lapsi ja koira -kilpailuun. Lapsi ja koira -kilpailun tuomari selviää myöhemmin. Varsinaisen
näyttelyn ilmoittautumishinnat löytyvät ohesta. Sekä lapsi ja koira -kilpailu että parikilpailu
ovat ilmaisia.
Näyttelyn ajankohta on poikkeuksellisesti tänä vuonna syksyn puolella, syyskuun
alkupäivinä. Näyttelypaikkakin on sellainen,
jossa emme ole aiemmin erikoisnäyttelymme
pitäneet. Koivulan kartanon pihamaa tarjoaa
idyllisen paikan näyttelyllemme. Kartanon
omasta ravintolasta voi ostaa pientä syötävää tai kevyen lounaan.
Halukkaat voivat majoittua kartanon
kauniiseen miljööseen. Huoneita on vuokrattavana muutamia, huoneet tulee jokaisen
halukkaan varata suoraan kartanolta. Alueella
voi myös majoittua asuntoautolla tai -vaunulla, mutta siitä pyydetään ennakkoilmoittautuminen Koivulan kartanolle. Muistakaahan
mainita varauksen yhteydessä, että olette
tulossa erikoisnäyttelyyn, sillä kartanon
kaikki majoitustilat ovat kokonaan varattu
westienäyttelyä varten.
Näyttelyn jälkeen on mahdollista osallistua omakustanteiseen näyttelyillalliseen
kartanon tiloissa. Tarjolla on grilliruokaa
kartanon tapaan (kasviksia, pihviä, makkaraa,
kalaa, jälkiruokaa...). Näyttelyillalliselle pitää
ilmoittautua ennakkoon, ja ilmoittaa samalla
mahdollisista ruokarajoitteista, Camillalle
sähköpostitse osoitteeseen littleladybugs@
luukku.com 19.8 mennessä. Menun hintaarvio on noin 36 euroa/henkilö.
Yleisöllä ja turistikoirilla vapaa pääsy.
Turistikoirat pitää olla asianmukaisesti rokotettuja ja rokotustodistukset tarkistetaan
pistokokein alueelle tultaessa. Turistikoirat
eivät saa häiritä näyttelyä.
Tervetuloa kisaamaan tai vaikka vain
seuraamaan rotumme kavalkaadia!
Koivulan Kartanon yhteystiedot:
www.koivulankartano.fi
Puh. 0400 420 445

Nähdään Lohjalla ja vietetään
poikkeusoloista huolimatta mukava
hyväntuulinen näyttelypäivä!
Muistetaan kuitenkin pitää myös näyttelyssä
parin metrin suositeltu turvaväli.
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Tina Deipenbrock
…lämä ilman westieitäni olisi
aivan mahdoton ajatus
Kuinka päädyin westieiden pariin? Miten sen sanoisi
– olen syntynyt suoraan westiemaailmaan. Vuonna
1980 meille tuli ensimmäinen westienarttumme
…liska from Pieperbach. Olin silloin kaksivuotias.
Meistä tuli heti läheiset ystävät …liskan kanssa.
Olimme usein yhdessä samassa leikkikehässä.
Sitten huhtikuussa 1981 …liska vietiin ensimmäiseen näyttelyyn. Voisin sanoa, että joskus tarvitaan
vähän onnea. Se voitti heti ensimmäisessä näyttelyssä luokkansa ja oli jopa rotunsa paras. Oliko se
onnenkantamoinen vai olimmeko todella saaneet
niin upean nartun? Se oli vain hieno! …liskan takia
isääni tarttui todella nopeasti ”näyttelyvirus”.
Alussa me kolme lasta kinastelimme siitä, kuka
pääsisi isän mukaan koiranäyttelyyn. Vaikka olen
nuorin meistä kolmesta, onnistuin jonkin ajan kuluttua vakuutamaan isäni. …i ollut mitään parempaa
kuin matkustaa isäni kanssa näyttelyihin melkein
joka viikonloppu. Isä oli tietenkin idolini ja halusin
luonnollisesti tehdä kuten hän. Hyvin varhain aloin
osallistua lapsi ja koira -kilpailuihin ja myöhemmin
myös junior handler -kilpailuihin.
Tällainen oli minun alkuni näyttelyuralla ja pian
minuunkin tarttui ”näyttelyvirus”. Vähitellen minä
aloin esittää kaikkia meidän koiriamme näyttelyissä.
Uroksemme Hollywood vom Deipen Brookin myötä
otin kokonaan haltuuni koiriemme esittämisen, joka
oli ollut isäni homma. Olen varma, että isä oli onnellinen tyttärestään, joka alkoi seurata hänen jalanjälkiään.
Kotona meillä kaikilla oli omat tehtävämme
koirien parissa. Äitini huolehtii rakkaudella pennuista,
pitää yhteyttä pennunomistajiin ja antaa heille neuvoja ja käytännön apua. Isä ja minä matkustimme
yhdessä näyttelyihin ympäri maailmaa, trimmasimme ne näyttelyihin ja suunnittelimme pentueet.
…nsimmäinen pentue ”vom Deipen Brook”-kennelissämme syntyi vuonna 1981. Meillä oli pieni määrä
itse kasvatettuja narttuja ja muutamia korkeatasoisia tuontiuroksia Ruotsista ja …nglannista. Kunnianhimoinen tavoitteemme oli aina yhdistää terveys,
ihana luonne ja kauneus koirissamme. Ja menestys
todisti meidän ollen oikeassa! Laatu ennen määrää
teki kaikki nämä tulokset mahdolliseksi. Sanoimme
aina, että on todella vaikeaa päästä huipulle mutta
vielä vaikeampaa on pysyä siellä.
…hdoton huippuhetkemme urallamme oli kun
saimme tittelin ”Vuoden Westiekasvattaja” …nglannissa, rodun kotimaassa huolimatta siitä, että

olemme saksalainen kasvattaja. Kiitos tästä menee
koirallemme Walk the Line vom Deipen Brook to
Krisma, joka asuu todella arvostamamme ystävän
Dot Brittenin luona, Krisma-kennelissä. Siitä tuli
kaiken lisäksi Vuoden Westie 2012 …nglannissa.
Tämän lisäksi kiitos myös koirallemme Here I Am
vom Deipen Brook, joka voitti kolme kertaa CC:n
…nglannissa. Unelmasta tuli totta!
Mutta vielä tärkeämpää kuin kaikki nämä saavutukset on onni elää koiriemme kanssa ja nauttia
niiden ihastuttavasta luonteesta päivittäin. Vain
pitämällä koiria oikeina perheenjäseninä voi niiden
kanssa läheiseen kontaktiin. Meidän koiramme,
myös näyttelykoirat, nauttivat ja rakastavat leikkiä
puutarhassa, kaivaa suuria kuoppia kukkapenkkeihin, käydä kavelyllä, rentoutua sohvalla ja jotkut
niistä nukkua sängyssämme. …mme voi kuvitella
elämää ilman koiriamme!
Kasvattamisen ja näytteilleasettamisen lisäksi
löysin uuden näkökulman koiramaailmaan. Narttuni
Royal Diva vom Deipen Brook teki unelmistani totta
tulemalla Cruftin voittajaksi, Maailmanvoittajaksi
ja …nglannin valioksi. Aloin etsiä uutta haastetta
koiramaailmassa ja päätin tulla tuomariksi. Oli luonteva askel tutustua näyttelykehän toiseen puoleen
monen vuoden jälkeen menestyksekkäänä kasvattajana ja näytteilleasettajana.
Nautin suuresti aina uudestaan ja uudestaan,
kun näen kehässä kauniita rotumääritelmän mukaisia koiria, joilla on kunnon asenne – sekä tuomarina
että näytteilleasettajana.
						
Tina Deipenbrock
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A life without my Westies is
absolutely unimaginable for me!
How I got contact to Westies? What can I say – I
have been born straight into the ”World of Westies”.
1980 our first West Highland WhiteTerrier bitch
”…liska from Pieperbach” came to us. At this point
I was just 2 years old. …liska and I immediately
became close friends. We often shared together
the playpen.
On April 1981 it was time. …liska had been
exhibited for the first time. What can I say –
sometimes you need a little bit of luck. She won
directly at her first show the class and she even
was “Best of Breed”. Well – was just luck or did
we really get such a fantastic bitch? She was
just great. Due to …liska my father then was
influenced very quickly by the ”…xhibition virus”!
Initially we three children always quarreled
about who was allowed to go with my father to
the exhibitions. What can I say, after a certain
time, even I was the youngest of the three, I had
successfully enforced. So there was nothing
better than riding with my dad to dog shows
almost every weekend. Of course my father was
my idol. I naturally wanted to do, what he did.
So I very early started to participate in the
competition ”Child with Dog” and later took
part in the ”Junior Handling” too.
That was the start of my exhibition career –
and soon I was infected by the exhibition Virus too.
Step by step, I completely took over to exhibit our
dogs. With our male dog ”Hollywood vom Deipen
Brook” I took over the business of my father to
exhibit our dogs completely. I am sure my father
was really happy to have a daughter who started
following in his footsteps.
At home everyone has his own tasks, when it
goes around the dogs. My mother lovingly cares
for the rearing of puppies, keeping in touch with
new puppy owners and providing them with advice
and practical help. My father and I travel together
with our dogs to exhibitions around the world,
trim them for the exhibitions and plan the
combinations of the litters.
The first litter in our kennel ”vom Deipen
Brook” was 1981. With a small group of self-bred
dogs and with few, but first-class dogs imported
from Sweden and …ngland, it was always our

ambition to combine health, wonderful nature
and beauty within in our dogs. And the success
proved us to be right! Quality instead of quantity
made all these results possible. We always say,
it’s very hard to get to the top, but it’s even
harder to stay there.
The absolute highlight of our career: 2012
we got the title ”Westie Breeder of the Year” in
…ngland - the origin country of the West Highland
Terrier - and that although as we are a breeder
from Germany. Our thanks for that go to our dog
”Walk the Line vom Deipen Brook to Krisma” who
lives with our much valued friend Dot Britten in
the kennel ”Krisma”. In addition although to our
dog ”Here I am vom Deipen Brook”, who won
three CC’s in …ngland.
Moreover, it was ”Walk the Line vom Deipen
Brook to Krisma”, who got 2012 best West Highland White Terrier of the year in …ngland too.
A dream had come true!
But even more important than all these
achievements, however, to us is the happiness
that we have with our dogs and their charming nature in our daily live. Only by the setting of the family to see the dogs as real family members – the
close contact is possible between them and us. Our
dogs – even the show dogs - love and enjoy playing
in the garden, digging large holes in the flower beds,
take a walk, rest on the sofa and
some of them sleep in our bed.
We can’t imagine a life without our dogs!
Apart from the cohabitation, the breed and the
presentation on shows, I discovered for me another
view to the dog world. My female ”Royal Diva vom
Deipen Brook” have made my dreams come true by
becoming Crufs Winner, World Winner and …nglish
Champion. So I looked for another challenge in the
dog business. That is why I decided to become a
judge. It was a logical step after many years of
being a successful breeder and exhibitor, to come
to know to the other side in the show ring.
It is again and again a great pleasure to have
in the ring a nice, standards-compliant dog, well
equipped with personality. Both, as a judge and
as an exhibitor.
Tina Deipenbrock
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Jalostustoimikunta
Westiekerhon jalostustoimikunta
ja hallitus esittivät syyskokouksessa jäsenistölle, että kasvattajalistalle voivat ilmoittautua kaikki
ne kasvattajat, jotka toimivat
rodun JTO:n mukaisesti. Tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti!
Pyrimme päivittämään kasvattajalistaa mahdollisimman usein.

Erityistilanne, covid-19 eli koronapandemia keväällä ja tulevana kesänä,
on aiheuttanut jo paljon erilaisia muutoksia moniin asioihin. Koronatilanteen seurauksena mm. näyttelyt ja koetoiminnat ovat peruutettuja,
mikä vaikeuttaa tulosten saamista mm. jalostuskoirille. Westiekerhon
jalostustoimikunta ja hallitus ovat päättäneet olla myötämielisiä puuttuvien näyttelytulosten osalta vuoden 2020 loppuun saakka. Mutta
painotamme ehdottomaan terveystulosten teettämiseen hyvissä ajoin
ennen koirien astutuksia, terveystulosten teettämiseen koronatilanne ei
vaikuta.
Jalostustoimikunta ottaa mielellään vastaan aihe-ehdotuksia
kerhoiltoihin ja kasvattajapäiville, ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla westie.jalostustoimikunta@westiekerho.fi tai soittamalla
jalostustoimikunnan jäsenille.

Ihanaakesää
kesääkaikille
kaikille
Ihanaa
westie-lehdenlukijoille!
lukijoille!
westielehden
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Tällä kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat allekirjoittaneet Westiekerhon kasvattajasitoumuksen ja ovat sitoutuneet sitä noudattamaan. Westiekerhon kevätkokouksen
20.3.2010 päätöksen mukaisesti kasvattajalistan säännöt astuivat voimaan 1.5.2010.

HUOM. KASVATTAJA!!!

Halutessasi lisätä tai poistaa kennelnimesi ja yhteystietosi kasvattajalistalta Westie-lehdessä
ja/tai Westiekerhon nettisivuilta, ilmoita siitä westie.jalostustoimikunta@westiekerho.fi.
1.5.2010 alkaen Westiekerhon jalostustoimikunta aina ensin tarkistaa ehtojen täyttymisen,
jotta kasvattaja pääsee kasvattajalistalle ja välittää tiedot nettisivuille ja Westie-lehteen.
ALDERHILL'S

LAKUNAPIN

ALPPILAAKSON

LAUTTURIN

• Pirjo Lehtinen, JÄRVENPÄÄ
p. 040 595 0159
pirjo.lehtinen@nic.fi
• Irja Mämmelä, OULU
p. 040 587 3334
irja@mammela.fi
www.alppilaakson.fi

CHRISTLE’S GANG

• Krista Soini, NOKIA
p. 045 677 7664
krista.soini@hotmail.com

DONUT’S

• Sirkka Hiltunen, LEPSÄMÄ
p. 040 508 6519
sirkka.hiltunen@itella.com
• Siru ja Tuomas Niemelä, KERAVA
p. 040 144 9300
lautturinkennel@gmail.com

LAZYDAYS

• Ulla Koivuniemi, ESPOO
p. 040 555 3669
ulla.koivuniemi@gmail.com

LUCKY WHITE

THAT’S ABOUT

• Riikka Santalahti,
OJAKKALA (VIHTI)
p.050 522 6881
riikka.santalahti@kolumbus.fi

UNIQUE ONE

• Jonna Tukiainen, RIIHIMÄKI
p. 040 581 6024
kenneluniqueone@gmail.com

VITIVALKEAN

• Marja Sillanpää, HELSINKI
p. 050 581 6747
marjasill@gmail.com

• Seija Matilainen,
ORAVASAARI (Jyväskylä)
p. 040 708 4854
se.ma@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kennelluckywhite

VÄNDEN

• Katja ja Tuula Pettersson,
HELSINKI
p. 040 762 7344
petters@welho.com

MINAROS

• Satu Korhonen, SÄYNEINEN
p. 044 515 6779
whitesagas@luukku.com

HIGHWHITE

MINE LUCK

JARDIN BLANC

NIITTYLEINIKIN

• Eeva Hara-Lindström, ESPOO • Sari Salonen, VANTAA
p. 040 554 2985
p. 050 594 8305
eeva.haralindstrom@gmail.com salonensari8@gmail.com

• Paula Kilpeläinen, PELLO
p. 040 759 0739
paula.kilpelainen@pp.inet.fi
www.whitetwinkleswesties.com

KARDEMUMMAN

NOITAPILLIN

WHO'S

STARRING

WILD WEASELS

• Piia Saarela, KOUVOLA
p. 040 571 9338
www.kenneldonuts.com

ET CETERA

• Jannika Elfving, SIPOO
p. 040 500 2900
kennel.highwhite@gmail.com

• Päivi Matchalov, HELSINKI
p. 040 564 1458
paivi.matchalov@gmail.com

KUBICON

• Jaana Federley, LEMPÄÄLÄ
p. 040 733 4115
jaana.federley@platinumpet.fi
www.kennelkubicon.fi

• Milla Romppanen, ORIMATTILA
p. 050 526 9656
kennelminaros@gmail.com
• Anne Hokkanen, SIILINJÄRVI
p. 040 752 9960
anne_hokkanen@hotmail.com

• Suoma Vänttinen, LEPSÄMÄ
p. 050 356 4947
vanttinen.suoma@gmail.com

WHITE SAGA’S

WHITESNOUT’S

• Anja Mikkonen, VAAJAKOSKI
p. 0400 545 776
mikkonen.anja@gmail.com

WHITE TWINKLES

• Soile Ruonala, SIILINJÄRVI
• Vesa Lehtonen, OTALAMPI
p. 050 309 8095
p. 040 554 1509
noitapillin@gmail.com
vesa@whoswesties.com
www.sites.google.com/site/noitapillin www.whoswesties.com
• Juha Palosaari, OTALAMPI
p. 050 328 5636
juha.palosaari@starringterriers.com

• Tiina Maikku, ROVANIEMI
p. 040 703 8560
roinwestiet@gmail.com
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ETELÄ-SUOMI
• Front Mervi,
Eläinlääkäriasema Kirsu,
VANTAA (Korso)
Kaikki rodut
p. 045 646 7887
• Kuonola,
HELSINKI (Lauttasaari)
p. 029 1700 810
https://www.kuonola.fi
• Lehtonen Vesa,
KERAVA ja OTALAMPI
p. 040 554 1509
• Niemelä Siru,
KERAVA
p. 050 432 3421
• Niskanen Heidi,
SAMMATTI/LOHJA
p. 050 301 6289
www.heimanis.com
• Palosaari Juha, OTALAMPI
p. 050 328 5636
(kaikki rodut)

• Sillanpää Marja,
HELSINKI (Maunula)
p. 050 581 6747
• Sjöström Gun, MUSTIO
p. (019) 348 252
• Wikström Marianne,
HELSINKI (Viikki)
p. 044 982 2927
marianne.trimmaus@gmail.com
www.trimmaamohillan.fi

LÄNSI-SUOMI
• Koskenoja Satu-K
at
KAARINA (Littoinen) ariina, 		
p. 050 301 2930
• Laamanen Nina, TU
RKU
p. 050 530 6714
• Laamanen Tiia, TU
RKU
p. 044 256 6298

ITÄ-SUOMI
• Helenius Pirjo, VUORELA 		
(Kuopion ja Siilinjärven välillä)
ja IISALMI
p. 040 584 7123
• Matikainen Jenni,
TOHMAJÄRVI
p. 050 363 6917
matikainen.jenni@gmail.com
• Räsänen Riitta,
POLVIJÄRVI/KINAHMO
044 966 9877
• Smolander Juha,
OUTOKUMPU
p. 040 540 2112
• Taipale Tuula, KOUVOLA
p. (05) 381 1100
• TrimDo, Saarela Piia,
KOUVOLA
p. 040 571 9338
(kaikki nypittävät rodut, 		
myös näyttelytrimmit)

HÄME
• Hara Aila, KÄRKÖLÄ (Järvelä)
p. 050 545 9768 (iltaisin)
• Mäki Marianna, LEMPÄÄLÄ
p. 050 434 3731
• Ruokonen Sari, VESILAHTI
p. 040 507 6162
• Skalin Anne, LAHTI (Hollola)
p. 0500 939 991
coastal@kolumbus.fi
(kaikki nypittävät rodut,
ei näyttelytrimmejä)
• Trimmauspalvelu Katiini,
Tuovinen Camilla,
PARKANO
p. 040 755 0287
www.katiini.fi

KESKI-SUOMI
• Huuskonen Mervi,
JYVÄSKYLÄ (Aittorinne)
p. 040 413 1815

POHJOIS-SUOMI

• Maikku Tiina,
RO
p. 040 703 8560VANIEMI
(ei näyttely)

TATUOINNIT & MIKROSIRUT
• Dykas Marianna, VANTAA
(vain mikrosirut)
p. 09 851 3005
www.kirsu.fi
• Niskanen Heidi,
SAMMATTI/LOHJA
p. 050 301 6289
www.heimanis.com
• Salmi Sari, MASKU
p. 044 587 2143

Westiekerho ry ei vastaa listalla olevien trimmaajien ammattitaidosta ja työn laadusta, listalle voivat ilmoittaa yhteystietonsa
kaikki halukkaat. Westie-kerhon jäsenille listailmoitus on ilmainen, muille 15 euroa/kalenterivuosi.
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K

ukaan ei koskaan kerro miten nopeasti koirat ikääntyvät. Kuinka jonain päivänä heräät
ja yhtäkkiä huomaat kuinka heidän kasvoissa on harmaita karvoja, miten heidän silmänsä
ovat sameammat, miten heidän nimeään pitää kutsua muutaman kerran enemmän kuin
ennen.
Ihmiset suorittavat omaa arkea ja perustavat perheitä, entä se koira joka oli tässä kaikessa taustalla mukana. Koira joka oli rinnallasi kun löysit elämäsi rakkauden, koira joka kulki
muutosta toiseen ja hyväksyi kaikki ratkaisusi.
Helli koiraa. Sitä joka on seissyt rinnallasi jokaisen eron ja jokaisen tyhmän riidan parhaan
ystäväsi kanssa. Se koira joka nukkui vieressäsi ja sai tuntemaan olosi turvallisemmaksi.
Helli häntä, sillä jonain päivänä viet hänet kävelylle ja huomaat ettei hän pysy tahdissasi ja
ymmärrät miten monta vuotta hän on kulkenut rinnallasi, ollut aina taustalla, sinua varten. ❤

Teksti ja ku va Noora Kau rola, ku vass a Inka -westie
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• Koirien namit kotikonstein •
Ajatus näiden tekemisestä sai alkunsa, kun kaupoista saatavissa, lähes aina ulkolaisissa,
koirien nameissa on alkanut tulla useampienkin lehtijuttujen mukaan esille sivuvaikutuksia,
niinpä ainakin tiedän ihan tarkkaan, mitä koirilleni herkkuina tarjoan,
kun olen ne itse kokkaillut. Pieni vaiva itselleni, suuri ilo koirille!
Enemmän aineksia sisältävä namiohje on sovellettu netistä löydetystä ohjeesta ja
toisen ohjeen kehitin useamman epäonnistuneen ja muutaman kerran
onnistuneen oikeanlaisen raaka-ainekokeilun jälkeen vinkiksi myös muille.

Broilerinamit
uunipellillä

600 g broilerinjauhelihaa
3 kananmunaa
(3 dl vehnäjauhoja)
3 rkl perunajauhoja
3 dl vettä

Broilerifilenamit uunissa

2 rasiaa broilerin isoja filesuikaleita

(kaupassa on nykyään myytävänä
erikseen myös isoja suikaleita, osta niitä,
normaalit suikaleet palavat uunissa)
Laita leivinpaperi uunipellille ja levitä isot broilerisuikaleet pellille väljästi erilleen toisistaan.
Laita pelti uuniin 175 °C ja paista palat kypsiksi.
Koska suikaleet ovat aina jonkin verran erikokoisia, osa saattaa hieman palaa ennen kuin
isoimmat ovat kypsiä, ei haittaa, koirat syövät
tummemmatkin namit hyvällä ruokahalulla.

Sekoita ainekset keskenään kulhossa ja
levitä käsin leivinpaperilla päällystetylle
uunipellille mahdollisimman tasaisesti.
Itse en ole käyttänyt lainkaan vehnäjauhoja, mutta laittanut sitten enemmän
perunajauhoja. Paistoksen on tarkoitus
tulla kovaksi.
Paista 175° C:ssa reilu tunti. Paistoaika
riippuu uunin tehosta, seuraa paistumista,
reunat paistuvat aina hieman liikaa, koska
massa on siellä ohuempaa, mutta se ei
haittaa.
Anna paistoksen jäähtyä uunipellillä
peittelemättä ihan kunnolla, itse olen
jäähdyttänyt sitä jopa vuorokauden tai
välillä kaksikin vuorokautta.
Pilko paistos pieniksi namipaloiksi ja
anna olla väljässä astiassa ilman kantta,
jotta palat varmasti kuivuvat. Jos ne ovat
kosteita ja säilytysastia suljettuna, namit
homehtuvat.
Nämä menevät ainakin omilla koirillani niin
mieluisana namina, että meinaa itseltäni
sormet lähteä samalla.

Kirjoittaja ja kuvat Tuula Rissanen, namien
maukkauden testanneet Tinka, Tuisku ja Terri.
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Tee itse aktivointi-/nuuskumatto

KOIRALLE VIRIKKEEKSI

Aktivointimaton tekoon tarvittavat tarvikkeet:
Matto on helppo tehdä ja materiaalit ovat lähes
ilmaiset. Hyvä lahjaidea tehdä kesäpuuhana joko
omalle koiralle tai koirakavereille vaikkapa joululahjaksi, syntymäpäivälahjaksi tai tuliaiseksi.
Maton ideana on, että koira saa etsiä maton kätköistä nameja. Kaikenlainen nenätyöskentely rauhoittaa
ja väsyttää koiraa, antaa koiralle mielekästä tekemistä ja on mitä parhainta koiramaista puuhaa.
Maton voit tehdä haluaamasi kokoon. Pieni aktivointimatto on helppo ottaa mukaan vaikkapa mökille
tai hoitopaikkaan ja isompaa voi käyttää myös koiran
makuualustana ja isompaan saa myös piilotettua
enemmän nameja. Muista namien etsinnässä, että
ne ovat koiralle lisäruokaa, eli pienennä hieman
muun ruokinnan annoskokoja. Jos teet maton omasta vanhasta lakanasta tai t-paidasta, matto myös
tuoksuu sinulle ja esim. pelkäävä koira voi saada turvallisuudentunnetta ollessaan nuuskumaton päällä,
joka tuoksuu sen omalta ihmiseltä.
Käytä maton tekoon luonnonkuituja, kuten vanhaa puuvillalakanaa tai vanhoja t-paitoja. Kaikesta
tekstiilistä irtoaa pölyä, mutta suikaleiksi revitystä
puuvillasta ja t-paidoista sitä irtoaa vähemmän koiran haistellessa ja puhistessa maton keskellä.

• pala liukuestemattoa
• vanha lakana, t-paitoja tai muuta tekstiiliä
		(ei fleece, frotee, tai muu pöllyävää materiaali)
• sakset
• reilusti aikaa
Leikkaa tai revi kangas suikaleiksi. Jos teet maton
vanhasta lakanasta pääset helpommalla, kun revit
lakanan pitkiksi suikaleiksi (kannattaa tehdä ulkona,
sillä lakanakangas pöllyää revittäessä) ja sen jälkeen
leikkaa suikaleet paloiksi.
Poista irtonaiset langanpätkät paloista.
Palan koko noin 2,5 cm x 10 cm. Valmis aktivointimatto
saa olla pinnaltaan epätasainen, joten palat voivat olla
keskenään hieman erikokoisia
Pujota kangaspala verkkoon ja solmi kiinni suikaleen
puolesta välistä ihan vain yksinkertaisella perussolmulla.
Voit solmia kangassuikaleita joko jokaiseen ruutuun tai
vaikkapa vain joka toiseen ruutuun riippuen miten tiiviin
maton haluat tehdä ja mikä on palojen ja verkon silmien
koko. Itse olen solminut palan
yleensä joka toiseen ruutuun.

Matto on helppo tehdä, mutta se on hieman aikaa vievää, sitä voi tehdä
vaikkapa sadesäällä, televisiota katsellen tai äänikirjaa kuunnellessa.
Valmista mattoa voit käyttää koiran virikkeistämiseen kotona, ottaa
mukaan kyläpaikkoihin, treenihalliin tai kun koiran liikkumista on rajoitettava
vaikka loukkaantumisen vuoksi.
Muista vahtia koirasi leikkiä maton kanssa, varsinkin terrieri, jonka leikit
voivat olla toisinaan varsin rajujakin ja koira voi repiä maton palasiksi tai saa
kangassuikaleita irtoamaan. Tarkkaile myös kangaspalojen kuntoa, sillä joistakin kankaista irtoaa lankoja. Leikkaa irtolangat pois, jotta koira ei vahingossakaan syö niitä.
Aktivointimatto on konepestävä ja se on hyvä välillä pestäkin ettei se ala
haista.
Jos et halua tehdä syystä tai toisesta itse aktivointimattoa, niitä myydään
ainakin Musti&Mirri -lemmikkitarvikeliikkeissä ja Peten koiratarvikkeessa.
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Rotukoirakävely
2020
Rotukoirakävely 2020
30.8.2020 klo 14
helsinki, vaasa, seinäjoki, lahti, tampere

Rotukoirakävely on neljättä kertaa järjestettävä hyväntekeväisyystapahtuma. Se järjestetään
viidellä paikkakunnalla samanaikaisesti. Tapahtuman tuotto menee tänä vuonna lyhentämättömänä InnoMediDogs ry:n kipukoirakoulutuksen tukemiseen. Rotukoirakävelyn järjestää
Ladies Kennel Club ry ja Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry.
Lähde koirasi kanssa mukaan hyvän mielen tapahtumaan!
Lahjoitustilinumero: FI51 1432 5000 1114 06/Ladies Kennel Club viitenumero 2244.
Myös paikan päällä voit tukea kipukoirakoulutusta!

Rotukoirakävely 2020
Seuraa tapahtuman Facebooksivua ja kutsu ystäväsi myös
mukaan!
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Mac ihailee auringonlaskua, kuva Seppo Toivo.

Olipa kerran

pieni westietyttö, jolla oli
porkkanahäntä ja lakritsinenä ja pyllyssä makkaroita. Eräänä päivänä
tytteli tapasi komean
westiepojan.
Sitten syntyi rakkaus.
Ne nuuskivat toisiaan,
hellästi kiehnasivat. Hyvä
kiehnaus tuotti tuloksen
– pieniä westietyttöjä ja
-uroksen! Se uros oli oikea
rasavilli.
Yhdellä tytöistä oli
kuitenkin syntymämerkki
– iso musta läikkä, siksi
hänestä tuli ainutlaatuinen Johtotähti. Hän pääsi
perheeseen, jossa oli pienen pieni tyttö. Tyttö rakasti westietyttöä yli kaiken. He varttuivat yhdessä. Luottamus ja rakkaus
yhdisti. Ihmistyttö leikki
kaiket päivät westieprinsessan kanssa, ja nukkui
yöt pieni koira kainalossaan. Heillä oli sanaton
yhteys keskenään.
Sitten tuli aika, kun pienestä tytöstä oli tullut
koululainen. Westieprinsessa odotti tyttöä koulusta
malttamattomana. Tyttö ja westie olivat edelleen
kuin paita ja peppu. Pienen pieni tyttö oli ollut kiusattu, mutta nyt, kun perheeseen oli tullut ainutlaatuinen Johtotähti, kaikki muuttui.
Missäpä westietytön veli luuraa – minkälaista
puuhaa veljellä meneillään?
Kasvattaja halusi pitää itsellään nuoren villikon
ja katsoa mimmoinen Hulivili nuorikosta kehkeytyy...
Hulivili-veli muisti ilmoitella joka oravan liikkeistä
niin, että koko kylä kuuli.
Westietytöt ja uros löysivät omat kodin samalta
paikkakunnalta ja tapasivat toisiaan iloisilla leikkitreffeillä. Leikkitreffit johtivat usein lähimetsään,
jossa sai kirmata vapaana. Yhdessä leikkiessä oli
kivaa ja arjen murheet unohtui. Porkkanahännät
vaan iloisesti heiluivat.
Vaan erään metsäretken aikana tapahtui kummia. Kuului outoa rapinaa ja ihan kuin nyyhkytystä
tuon ison vanhan tammen takaa. Hetkessä nuo
heiluvat porkkanat pysähtyivät ja jähmettyivät kuulostelemaan tilannetta. Hulivili lähti rohkeasti ääntä
kohti tyttöjen jäädessä katsomaan, mitä tapahtuu.
Tammen luo päästyään Hulivili pysähtyi äkisti...
mikä kumma tuo on?!?!

”Tunnen tuulenvireen
viiksikarvoissani, nenään
nousee vihollisen haju.”
MITÄ????? Ei kai vain
se ollut Orre Kuravainen,
metsän vanha ja viekas
orava, se jota yksikään
metsästäjä-westie ei ollut
saanut haukuttua alas
puusta. Oliko Orre nyt kohdannut voittajansa tämän
pentukatraan edessä.
Ei kai sentään.
Hulivili hiipi hiljaa
porkkanahäntä pystyssä
tammen toiselle puolelle.
Pontevalla haukahduksella Hulivili kutsui siskot paikalle. Valkeat yksisarviset Johtotähti, Tähtisade ja Pilvenhattara saapuivat, vaikka Johtotähteä hiukan jännitti. Hulivili oli löytänyt aarteen,
jonka joku oli piilottanut
tammen juurelle, kasan
possunkorvia. Voi tätä
onnenpäivää.
Orava oksalla oli kuitenkin asiasta eri mieltä, hänkin halusi possunkorvia.
Ja piti niitä jopa omana saaliinaan. Mutta Johtotähti
keksi loistavan idean Orre Kuravaisen hämäämiseksi. Johtotähti kiersi ison kiven takaa ja kerran vielä
yli suuren kuusenkannon ja lähti kohti saalistaan
tammea kohden, mutta tuo viekas kippurahäntä Orre
Kuravainen odotti tammen oksalla. Ja sitten pamahti! Orre Kuravainen heitti tammenterhoja alas puusta.
Nyt westienelikko on pulassa. Ottaako possunkorvan
silläkin uhalla, että saa terhosta päähänsä? Silloin
Johtotähdellä välähti!
Alkoi raivoisa haukunta, nelikko sai hepulijuoksuvimman ja Johtotähti nappasi possunkorvan yksi
kerrallaan muiden hämmentäessä Orrea oksallaan.
Orren pää meni pyörälle moisesta menosta ja se
pyörtyä kupsahti osalta alas ja lähti häntä ojossa
juoksemaan karkuun.
Westienelikko antoi Orre Kuravaiselle opetuksen,
ei westien apajille ole asiaa, jos nelikko Hulivili, Johtotähti, Tähtisade ja Pilvenhattara ovat asialla. Nelikko
asettui peppu peppua vasten nauttimaan
possunkorvistaan läheiselle nurmelle.
Ja jatkoivat onnellista westie-elämää.

Westiesatu

Satu kirjoitettu Valkoinen Länsiylämaanterrieri Suomi / Westie Finland Facebookryhmässä jäsenten kesken siten, että
yksi aloitti ja sitten toinen jatkoi edellistä
lausetta. Näin syntyi satu lause kerrallaan.
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Ihanaa kesää
kaikille westieille
perheineen ja
läheisineen!

Toivottaa
Westiekerhon hallitus
ja toimihenkilöt
Kesäisillä päiväunilla Olka 8 v.
(Loving You Likeness), kuva Kati Pietilä
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Westiekerho ry:n hallitus
ja toimikunnat vuonna 2020
HALLITUS

JALOSTUSTOIMIKUNTA

Hallitukselle tarkoitettu posti lähetetään hallituksen
sihteerille westie.sihteeri2010@westiekerho.fi tai
pyytämällä sihteeriltä postitusosoite
Puheenjohtaja 2019-2020
• Juha Palosaari
p. 050 328 5636
		westie.puheenjohtaja@westiekerho.fi
(klo 17 jälk)
Varapuheenjohtaja 2020, jäsen 2018-2020
• Camilla Sundström
p. 040 735 5282
		littleladybugs@luukku.com
Sihteeri 2020, taloudenhoitaja 2020, varajäsen 2020
• Marja Laine
p. 050 386 3500
		westie.sihteeri2010@westiekerho.fi
Jäsen 2018-2020
• Ulla Pohjalainen
p. 040 775 2760
		westie.jasensihteeri@westiekerho.fi
(ark. klo 18-20)
Kokoussihteeri 2020, jäsen 2019-2021
• Mari Kaleva
p. 044 511 4589
		m.kaleva@outlook.com
Jäsen 2019-2021
• Sirpa Kuikka
p. 050 569 5401
		sirpam.kuikka@gmail.com
(iltaisin)
Jäsen 2020-2022
• Jannika Elfving
p. 040 500 2900
		kennel.highwhite@gmail.com
Jäsen 2020-2022
• Joakim Kajan
p. 040 487 2396
		kennel@white-system.net
Varajäsen 2020
• Tuula Rissanen
p. 050 355 3064
		tuula2010@gmail.com

Toimikunnalle tarkoitettu posti lähetetään jalostustoimikunnalle westie.jalostustmk@westiekerho.fi

LEHTITOIMIKUNTA
Lehteen tuleva posti toimitetaan osoitteeseen
westie.lehti@westiekerho.fi tai postitse
Sirpa Kuikka, Kuusamakuja 1, 02770, Espoo,
p. 050 569 5401 (iltaisin)
• Sirpa Kuikka, päätoimittaja
• Tiija Lehtonen, Nuudelikuu Oy/taitto
• Merja Collanus, oikoluku
• Tuula Rissanen
• Harrastustoimikunta

NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Toimikunnalle tarkoitettu posti lähetetään näyttelytoimikunnalle westie.nayttelytmk@westiekerho.fi
Puheenjohtaja
• Jannika Elfving
Sihteeri
• Juha Palosaari
Jäsen
• Camilla Sundström
Jäsen
• Mari Kaleva
Jäsen
• Peppi Lindholm

p. 040 500 2900
p. 050 328 5636

Puheenjohtaja
• Ulla Koivuniemi
			
Sihteeri
• Katja Pettersson
Jäsen
• Pia Saarela

p. 040 555 3669
(klo 17 jälk)
p. 040 762 7344
p. 040 571 9338

HARRASTUSTOIMIKUNTA
Toimikunnalle tarkoitettu posti lähetetään jalostustoimikunnalle westie.harrastukset@westiekerho.fi
Jäsen
• Emmi Heikkinen
Jäsen
• Tuula Rissanen
			

p. 040 820 6811
p. 050 355 3064
(ark. klo 17-20)

MUUT TOIMIHENKILÖT
Jäsensihteeri
• Ulla Pohjalainen
		westie.jasensihteeri@westiekerho.fi
Ulkomuototuomarikoulutusvastaava
• Veli-Pekka Kumpumäki
		kennel.perhaps@kolumbus.fi
Pentuvälittäjä
• Mari Kaleva
		westie.palvelut@westiekerho.fi
Tarvikemyyjä
• Johanna Ollila
		westie.tarvike@westiekerho.fi
Kiertopalkintovastaava
• Sirpa Kuikka
		sirpam.kuikka@gmail.com
Trimmikurssivastaava
• Mari Kaleva
		m.kaleva@outlook.com
Nettisiviujen ylläpitäjä
• Stina Carlsson
		westie.nettisivut@westiekerho.fi

p. 040 775 2760
(ark. klo 18-20)
p. 050 517 7505
p. 040 755 9440
(ti ja to 19-21)

p. 050 569 5401
(iltaisin)
p. 044 511 4589
p. 040 837 4029

MUUT TEHTÄVÄT
Kirjanpitäjä 2020
• Hanna Kallio
Varsinainen toiminnantarkastaja 2020
• Päivi Aarnio
Varatoiminnantarkastaja 2020
• Päivi Matchalov

p. 040 735 528
p. 044 511 4589
p.040 755 0370
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WESTIESI
ENNALTAEHKÄISEWÄT
TERWEYDENHOITOPALVELUT
Kattavasti samasta paikasta!

Eläinlääkäri
Marianna Dykas (Westcharm's)
09 851 3005

Trimmaaja
Mervi Front (amm. tutk.)
045 646 7887

• perustason eläinlääkintä
• leikkaukset
• hammaskiven poistot
• tiineys- ja pentutarkastukset ym

• trimmaukset (kaikki rodut)
• EmmiPet hammashoidot
• koirahieronta

Löydät meidät myös
Facebookista!

www.kirsu.fi • Merikotkanpolku 2 (II.krs) 01450 Vantaa
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KORVAKORUT 10,00 €

Koira on valkoinen ja emaloitua hopeanväristä korumetallia. Koiran koko:
leveys 2 cm,korkeus n. 1,5 cm.

TERVETULOA-OVIKYLTTI 11,00 €

Puinen ovikyltti, jossa piirroshahmona
westie ja teksti Tervetuloa. Kotimainen,
käsityönä valmistettu. Taustassa ripustuskoukku. Kyltin korkeus 17,5 cm.

KAULAKORU 10,00 €

Koira on valkoinen ja emaloitua hopeanväristä korumetallia. Koiran koko:
leveys 2 cm, korkeus n. 1,5 cm.
Ketjun pituus 45 cm.

PYYHEKOUKKU 12,00 €

Polttomaalattua terästä. Kotimainen
tuote!

PEHMOLELU-WESTIE 12,00 €

Valkoinen pehmolelu (Huom! EI SOVELLU KOIRALLE LELUKSI!). Leveys noin 24
cm (+ häntä), korkeus noin 19 cm. Tosi
pehmeä ja söpö pehmolelu.

HÄTÄTILANNE-KORTTI 3,00 €

Kortti on luottokortin oloista ja
paksuista muovia eli kestää hyvin
mukana kuljettamista lompakossa
tms. Omien tietojen täydennyskohdissa pinta, johon voi kirjoittaa.
Kortin koko luotto-/pankkikorttikoko.

JÄÄKAAPPIMAGNEETTI 1,50 €

Taiteilija Tommi Vuorisen käsin piirtämä
karikatyyri westiestä. Magneetin koko
n. 4 x 4,5 cm.

TÖLKKI-COOLERI 4,50 €

Neoprenista valmistettu juomacooleri 0,33 l tölkille tuntuu kädessä
lämpimältä mutta jättää sisällön
kylmäksi. Coolerissa Päivi Suoniemen
piirros.Kiva tuliaislahja!
Värit: vihreä, punainen,
sininen ja oranssi.
Ilmoita tilatessasi, minkä
värisen coolerin tilaat.
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Nyt myös
valkoisena!

WESTIEKORISTE 3,50 €

Kiva koriste joulukuuseen,
laukkuun tai avaimenperäksi. Koko n. 7 x 5,5 cm
Tehty puulevystä.
Suomalaista käsi työtä.
Saatavilla vain Westiekerhosta. Värit: piparinruskea valkoisilla pilkuilla, valkoinen
mustilla pilkuilla. Ilmoita tilatessasi,
kumman koristeen tilaat.

VARAKASSI 10,00 €

Vaaleanharmaa varakassi mukaan
kauppaan tai matkalle. Kassi on pakattu
suojapussiin, jossa nyörit. Materiaali
kestävää ja pestävää mikropolyesteriä.
Kassin koko 54 x 39 x 15 cm. Kassin
toisella sivulla Päivi Suoniemen piirros.
Saatavilla vain Westiekerhosta.

KIRJANMERKKI 2,00 €

Hieman kimaltelevaa kartonkia, 2puoleinen, ylälaidassa reikä, jos haluaa
laittaa vaikkapa nauhan tms. Merkin
molemmilla puolilla Päivi Suoniemen
tekemät piirroskuvat. Merkin koko
8,5x19 cm. Saatavilla vain Westiekerhosta.

JOULUKORTTISARJA 5,00 €

Joulukortit ovat kokoa 15 x 15 cm.
Kortit myydään 8 kortin nippuina,
jokaista korttia on 1 kpl nipussa.
Näitä joulukortteja ei voi ostaa
muualta, vain Westiekerhon kautta.

KOIRAN HEIJASTINLIIVI 10,00 €

Laadukas neonkeltainen heijastinliivi,
jossa silkkipainettuna Westiekerhon
logo ja Wälkky westie liikenteessä
-teksti. Liivissä on molemmissa kyljissä
heijastavat tassukuviot ja kaulan ympärillä heijastava raita. Helppohoitoista
polyesteria näppärällä Velcro-tarrakiinityksellä.
Nopea pukea ja poistaa päältä. Säätövaraa sekä kaulassa että vatsan ympäri. Yksi koko, sopii sekä nartuille että
uroksille, S-koko kaula 38–45 cm,
rinta 40–55 cm.

Liivi koiran päällä.
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KANSIO WESTIE-LEHDILLE 8,00 €

Kansioon mahtuu noin 3 vuosikertaa (yht. 12
lehteä) Westielehtiä. Metalliset pujotuskoukut
lehdille (vrt. mm. Aku Ankka tai Suuri Käsityökerho -kansiot).

POSTIKORTTISARJA 5,00 €

Kuvituksena suomalaisia westieitä “vapaalla”
eri vuodenaikoina. Korttien koko 15 x 10 cm
(normaali postikorttikoko). Kortit myydään 12
kortin nippuina, jokaista aihetta on 1 kpl nipussa. Näitä postikortteja ei voi ostaa muualta,
vain Westiekerhon kautta.

IKKUNATARRA 4,00 €/kpl

Piirroskuva, tarra liimataan ikkunan sisäpintaan
(esim. autoon). Päivi Suoniemen piirtämä kuva.
Näitä tarroja ei voi ostaa muualta, vain Westiekerhon kautta.

KERHOAUTOTARRA 1,50 €

Pyöreässä tarrassa Westiekerhon logo, ø
7 cm. Liimataan ikkunan sisäpuolelle.

KERHOTARRA 0,50 €

Pyöreässä tarrassa Westiekerhon logo, ø 4,5 cm.

KERHON KANGASMERKKI 1,50 €

Pyöreä, ø 4 cm, musta pohja, kuva ja teksti
valkoisella. Merkki voidaan kiinnittää silittämällä
puuvillavaatteeseen tai ompelemalla.

KAULANAUHA 3,00 €

Musta nailonnauha, leveys 1 cm, metallilenkki
esim. avaimille, niskassa muovilukko. Nauhassa kiertää painatus valkoisella: …lämä ilman
terrieriä on teeskentelyä OSTY ry (myydään
yhteistyössä Oulun seudun terrieriyhdistys ry:n kanssa).

HEIJASTIN 2,00 €

Kotimainen, valkoinen pehmoheijastin, ø n. 50
mm, pisaranmallinen, mukana kolme kiinnitysvaihtoehtoa (lanka-haka-neula, joustava spiraali,
metalliklipsi). Toisella puolella Westiekerhon
logo, kääntöpuolella teksti: Wälkyt westiet
liikenteessä. Kiinnitä laukkuun, takkiin, koiran
remmiin...

ESITE Maksat vain postituskulut!
8-sivuinen A4-kokoinen esite, jossa mm.
lyhyesti esittely rodusta, tietoa koiran
hankinnasta ja selvitettäviä asioita
koiraa hankittaessa. Esite ei itsessään
maksa mitään, vastaanottaja maksaa
ainoastaan postituskulut. (Postikulut
= kuori, postimerkki, yms.)

TRIMMAUSOHJEITA
Maksat vain
postituskulut!
Valkoisen länsiylämaanterrierin trimmaus.
Westiekerhon aiemman trimmausmonisteen pohjalta Raija Järvisen “Koirien
trimmauskirjaan” ja trimmausohjeisiin
pohjautuen tekstin trimmannut Maija
Mäkinen. 12-sivuinen vihkonen, jossa
havainnollinen piirroskuvitus. Ohje ei
itsessään maksa mitään, vastaanottaja
maksaa ainoastaan postituskulut. (Postikulut = kuori, postimerkki, yms.) 28

NÄIN TILAAT:
Ilmoita aina tilausta tehdessäsi omat yhteystietosi:
1. nimesi
2. osoitteesi
3. puhelinnumerosi
4. sähköpostiosoitteesi
5. jos haluat tilauksesti toimituksen pakettiautomaattiin, kerro tilauksessasi

		
		
		

PAKETTIAUTOMAATTITOIMITUS ja tarkasti paikkakunta sekä pakettiautomaatin
nimi (esim. Helsinki,K-supermarket Kontumarket). Saat saapumisilmoituksen 			
antamaasi puhelinnumeroon (vain suomalaiset kännykkänumerot mahdollisia).

Emme tee tilaajista rekisteriä, eli uutta tilausta tehdessäsi, ole ystävällinen ja ilmoita aina yllä
pyydetyt tiedot uudelleen. Tee tilaukset mahdollisuuksien mukaan aina ensisijaisesti sähköpostilla.
Tilauksesi on tullut perille, kun saat siihen automaatisen vastauksen.
HUOM! Sähköposti vastaa vain kerran samalle henkilölle, saman otsikon viestiin.
•
•
•
•
		

Toimituksen mukana lähetetään lasku.
Vastaanottaja maksaa aina postituskulut.
Voit tilata tuotteita vaikket olisikaan Westiekerhon jäsen.
Tilauksia voi myös noutaa Itä-Helsingistä (Puotila)
erikseen sovittuna ajankohtana.

TILAUKSET:
• sähköpostitse: westie.tarvike@westiekerho.fi

-A LElaari

TRIKOOPIPO 10,00 €
Kotimainen tuote, trikoota, jossa
heijastinpainatuksella westiesivuprofiili.
Materiaali: 92 % puuvilla, 8 % elastan.Pipon koko
sopii kun pään ympärysmitta 52-58 cm, pipon korkeus 22 cm.
Pipon väri: pinkki. Aiempi hinta 18,00 €.

JOULUKUUSENPALLOSETTI 6,00 €

Palloissa (halkaisija 6 cm) musta westiesilhuetti.
Setti sisältää 4 palloa: 2 mattapintaista ja 2 kirkaspintaista.
Väri: punainen. Aiempi hinta 12,00 €
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Koko 132 x 205 mm • 124 sivua.
Hinta 25 €

Paljon toivottu ja epätoivoisesti divareista etsitty

On kotona koira tai kaksi -kirja
on nyt saatavilla uusintapainoksena
Westiekerhon tarvikemyynnistä!
Kirjan runot on kirjoittanut Seija Mäki ja piirroskuvitus on Maija
Mäkisen käsialaa. Molemmat vannoutuneista westieihmisiä jo
useamman vuosikymmenen ajan.
Kirja on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 19xx ja nyt siitä on
tehty uusintapainos.
Hellyyttävää ja viisasta vapaamuotoista runoa ihmisen parhaasta ystävästä.
Yksinkertaisesti ja ymmärtävästi kertova kirja koirasta perheenjäsenenä:
lämmintä runosanomaa kaikille koiranystäville. Vapaamuotoisissa runoissaan
Seija Mäki kuvaa koiranelämää pikkupennusta vanhaksi viisaaksi ystäväksi.
Hänen mukanaan käydään riemukkailla aamulenkeillä ja totisilla eläinlääkärimatkoilla, jännitetään pentujen syntymää ja asetutaan rauhalliseen vanhuuteen.
Runojen lomaan sijoituvat Maija Mäkisen ihastuttavat piirrokset, jotka avaavat
oman näkökulmansa ihmisen ja koiran väliseen yhteiseloon.
Seija Mäki, toimistonhoitaja ja perheenäiti, jonka elämään koirat ovat aina
kuuluneet olennaisena osana, kertoilee omista kokemuksistaan niin että
koiratonkin lukija innostuu ja koiranomistaja huomaa pohtivansa suhtautumistaan perheen nelijalkaisin aivan uudella tavalla.

Tämä on jokaisen westieystävän pakollinen aarre hankittavaksi
ja luettavaksi aina uudelleen ja uudelleen.
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Ohje materiaalien
toimittamisesta Westie-lehteen
Westie-lehti on puolueeton jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Lehdessä julkaistaan ilmoituksia, artikkeleita, näyttelytuloksia, jalostustoimikunnan palstaa sekä paljon muuta westieihin liittyvää. Materiaalia lehteen voivat
toimittaa kaikki halukkaat, rotuun ihastuneet henkilöt sekä yhteisöt ja harrastajat.

MATERIAALIN LÄHETYSOHJEET:
• Noudata aineiston deadlinepäiviä!
Jos tarvitset lisäaikaa, ota yhteys päätoimittajaan.
• Aineistot lähetetään lehden sähköpostiosoitteeseen:
westie.lehti@westiekerho.fi tai postitse päätoimittajalle:
Sirpa Kuikka, Kuusamakuja 1, 02770 …spoo
• Materiaalia otetaan vastaan sekä paperisessa että
sähköisessä muodossa.
• Sähköisesti lähetettyjen kuvien tulee olla tiedostokooltaan riittävän isoja, jotta niistä saadaan painokelpoisia.
Lähetä kuva mahdollisimman isona, mieluiten suoraan
sellaisena kuin saat sen digikamerasta/puhelimesta.
• Liitä mukaan alkuperäinen, käsittelemätön kuva.
Älä käsittele kuvaa mitenkään. Jos tahdot kuvaa
käsiteltävän (poistaa päivämäärän, häivyttää reunoja,
rajata kuvasta jotain pois tms.), kerro se tai näytä
mallikuvalla.
• Kännykällä otettuja kuvia ei välttämättä saada painokelpoiseksi. Jos käytät kännykkäkuvaa, ota se puhelimella
mahdollisimman isossa koossa (puhelimen asetuksista).
• Älä lähetä kuvia wordiin tai muuhun ohjelmaan upotettuna.
Voit lähettää luonnoksen ilmoituksesta word-tiedostona,
mutta lähetä alkuperäinen kuva silti aina omana liitetiedostonaan.
• Paperivalokuvia ei pidä rajata leikkaamalla, vaan rajauksen
voi piirtää kuvan takapuolelle.
• Kirjoita tekstit joko suoraan sähköpostiin tai worddokumenttina tallennettuna joko rtf-, doc- tai docxmuotoon. Ilmaisen tekstiohjelman odt-tallennusmuotoa emme välttämättä saa auki.
• Jos aineistojen tai kuvien suhteen on kysyttävää,
ota yhteyttä päätoimittajaan.

• Ilmoita aina, minkä kokoinen ilmoituksen on tarkoitus
olla lehdessä (neljäsosa, puolikas, koko sivu, aukeama).
• Ilmoitukset maksetaan aina etukäteen ja materiaalin
mukaan liitetään kuitti tai kuvaruutukaappaus maksusta.
Westiekerhon tilinumero: FI28 5541 2820 0198 76
(Osuuspankki), tekstiosaan tieto: ilmoitus Westie-lehti
ja kennelnimi, kaupallisen yrityksen nimi, ilmoittajan
oma nimi tms. selkeä tunniste.
• Paperisen materiaalin mukaan tulee liittää lähettäjän
yhteystiedot.
• Paperikuville tulee liittää mukaan palautuskuori postimerkkeineen, ilman niitä aineistoa ei palauteta eikä
säilytetä.

Otamme kiitollisina vastaan kaikenlaisia
koira-aiheisia kuvia ja juttuja!
Voit myös ehdottaa jutun aiheeksi sellaista,
mistä itsekin haluaisit lukea tai tietää lisää.

HUOM! Westie-lehden sähköpostiosoite on
tarkoitettu vain lehteen tarkoitetulle materiaalille
ja lehden sisältöä koskeville viesteille.
Lehden jakeluun tai peruutuksiin liittyvät asiat hoitaa
aina jäsensihteeri (westie.jasensihteeri@westiekerho.fi).
Jos et ole saanut lehteä tai osoitteesi on muuttunut, ota
yhteyttä jäsensihteeriin: Ulla Pohjalainen, Laitilantie 6,
00420 Helsinki, p. 040 775 2760 (arkisin klo 18-20) ja
westie.jasensihteeri@westiekerho.fi, ilmoita aina kenen
nimellä ja millä osoitteella lehti tulee ja osoitemuutoksissa sekä vanha että uusi osoite.

Tulevia tapahtumia
• 10.8.2020
• 5.9.2020
• 6.9.2020

Westie-lehti 2-3/2020 aineistopäivä
Westieiden Erikoisnäyttely, Lohja, Koivulan
kartano, tuomarina Tina Deipenbrock,
kennel vom Deipen Brook,Saksa
Terri-Eri -näyttely, Vantaa,
Hakunilan Urheilupuisto

• 19.10.2020
• 5.12.2020
• 6.12.2020

Westie-lehti 4/2020 aineistopäivä
Helsinki NORD- ja Pentunäyttelyt,
Helsinki, Messukeskus
Helsinki KV- ja Pentunäyttelyt,
Helsinki, Messukeskus

Tapahtumia saattaa tulla lisää lehden ilmestymisten välilläkin, joten seuraa Westiekerhon nettisivujen Tapahtumatosiota www.westiekerho.fi/tapahtumat/ ja Westiekerhon facebook-sivua www.facebook.com/Westiekerho/
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