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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! Tavoittee-
namme on päästä pitämään kauniissa Lohjan 
Koivulan kartanon maisemissa erikoisnäyt-
tely suunnitelmien mukaisesti alkusyksystä. 
Syyskuun näyttelyn järjestelyt ovat kovassa 
käynnissä, nyt vaan kaikki pitämään peukku-
ja, että kokoontumiset sallitaan ja tuomarikin 
pääsisi matkustamaan paikan päälle.
 Tuomariksemme on tänä vuonna lupautu-
nut Tina Deipenbrock. Hän kasvattaa westi-
eitä Saksassa menestyksekkäästi kennelni-
mellä vom Deipen Brook. Tinasta löydät lyhyen 
esittelyn tämän tekstin jatkona. 
 Näyttelyssä arvostellaan pikkupennuista 
(5kk) ylöspäin aina mummo- ja pappa-sarjoi-
hin asti. Kaikki voivat siis karvoihin katsomat-
ta tulla hakemaan ammattitaitoiselta, rodun 
hyvin tuntevalta tuomarilta kirjallisen arvoste-
lun 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 mu-
kaan! 
 Ilmoittautumiset näyttelyyn 19.8.2020 
mennessä joko sähköisesti tai perinteisellä 

!PERUTTU!

!PERUTTU!
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Tämänvuotinen Westie-Tempaus pidetään lauantaina 5.9.2020  
Lohjalla, Koivulan Kartanolla, merkitkäähän jo kalentereihinne  
hyvän mielen tapahtumamme ajankohta! 

Ohjelmassa on westieiden epävirallinen näyttely, näyttelytreeni,  
nakkiralli ja säntäyskilpailu sekä muuta mukavaa tekemistä. 

Westie-Tempaus 

WESTIE-TEMPAUS
LOHJALLA  

lauantaina 5.9.2020
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Tuomariksi tämän vuoden westieiden leikkimieli- 
seen näyttelyyn on lupautunut Annamari Mattila. 
Annamarin esittely on tämän ilmoituksen jatkona. 

 Ilmoittautuminen paikan päällä  
 klo 11.30–12.30, arvostelu alkaa noin klo 12.30

 Ennen näyttelyn alkua pidetään näyttelytreeni  
 klo 12.00 alkaen, treenin vetää Paavo Tervonen 

Näyttelyn ilmoittautumismaksu 10 €/kuono. Maksu  
kortilla tai käteisellä (mielellään tasaraha). 

Näyttelytreenaus ei maksa mitään.

Tempauksen näyttelyssä kilpailuluokkia on kolme, 
nartuille ja uroksille omat ja lopuksi parhaat  
kisaavat vielä yhdessä: 

 • alle 1-vuotiaat 
 • 1–8 -vuotiaat 
 • yli 8-vuotiaat 

Luokkia on siis kaikille pikkupennuista (rokotusten 
varoaika tulee olla täyttynyt) aina arvokkaisiin 
vanhempiin mummoihin ja pappoihin asti. Jokaisen 
karvan ei tarvitse olla ojennuksessa, eli osallistua 
saa ihan kotilookissa. Epävirallinen näyttely on siis 
tarkoitettu kaikenkarvaisille westieille! Tule vaikkapa 
vain kokeilemaan, millaista on olla koiran kanssa 
näyttelyssä!

UUSI AIKA 
JA PAIKKA!
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Annamari Mattila

Hei vaan koko Westie-kansa,
Miut varmaan monet tunnistaa omien koirieni 
(Nemo & …lan) myötä Westie-palstalta, eli  
nimeni on Annamari Mattila. Nyt ensimmäistä 
kertaa astun sinne tuomaripöydän taakse,  
iloisin mielin ja mikä tärkeintä, tarkoitus on  
tuoda hyviä kokemuksia kaikille koirille sekä 
heidän omistajilleen.

Itse olen koirien keskellä kasvanut, ja oli selvää 
että haluan aikanaan itselleni myös koiran, jolla 
on luonnetta. Westie oli ollut jo pitkään miun 
oma suosikki, mutta rodun tai ylipäätään koiran 
hankinta ei todellakaan ollut mikään hetken 
mielijohde.

…lämäni ensimmäinen ikioma Westie, Nemo, 
kotiutui vuonna 2013 joulukuussa, pitkältä  
tuntuneen odottelun jälkeen, ja jo aika pian  
oli selvää, että ei se yhteen koiraan jää. …lan, 
”the pomppukoira”, liittyi meidän porukkaan 
marraskuussa 2015.

Nemosta kehkeytyi luonteensa vuoksi Kennel- 
liiton kaverikoira ja säännöllisesti käymme  
vanhuksia ilostuttamassa, nuorempi …lan on 
sitten opettanut emäntäänsä siihen koira- 
näyttelymaailmaan. 

…iköhän tehdä tämän vuoden Westie-tempauk- 
sesta kaikkien aikojen parhain ja hauskin?  
Miulla tulee ainakin olemaan yksi elämäni  
parhaimmista päivistä yhdessä kaikkien  
teidän kanssa.  

Nähdään toukokuussa,

A ns ku  s ek ä  ( Nempp a  &  … l tsu )

Koivulan kartanon pihamaa tarjoaa idyllisen 
paikan Westie-Tempauksellemme. Kartanon 
omasta ravintolasta voi ostaa pientä syötä-
vää tai kevyen lounaan. 
 Halukkaat voivat majoittua kartanon 
kauniiseen miljööseen. Huoneita on vuok-
rattavana muutamia, huoneet tulee jokaisen 
halukkaan varata suoraan kartanolta. Alueella 
voi myös majoittua asuntoautolla tai -vaunulla, 
mutta siitä pyydetään ennakkoilmoittautu-
minen Koivulan kartanolle. Muistakaahan 
mainita varauksen yhteydessä, että olette 
tulossa westietapahtumaan. 
 Tapahtuman jälkeen voi osallistuaWestie-
kerho ry:n kevätokoukseen kartanon tiloissa. 
Tarjolla on kahvia ja pientä makeaa/suolaista.
 Yleisöllä ja turistikoirilla on tapahtumaan 
vapaa pääsy. Kaikki koirat pitää olla asian-
mukaisesti rokotettuja ja rokotustodistukset 
tarkistetaan pistokokein alueelle tultaessa.  
Tervetuloa kisaamaan tai vaikka vain  
seuraamaan tapahtumaa ja tutustumaan 
muihin westieihin omistajineen!
Nähdään Lohjalla ja vietetään  
poikkeusoloista huolimatta mukava 
hyväntuulinen tapahtumapäivä! 
Muistetaan kuitenkin pitää myös tapahtumas-
sa hyvä käsihygienia ja  suositelut turvavälit. 
Ethän tule tapahtumaan kipeänä.
Tervetuloa!
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Aika:  Lauantaina 5.9.2020 Westie-Tempauksen päätyttyä (noin klo 15 alk.) 
Paikka:  Koivulan kartano, Karnaistentie 261, 08350 Lohja 
Kutsutut: 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

KOKOUSKUTSU
– Sääntömääräinen kevätkokous –

 W E S T IE K E R HO  r y  –  W E S T IE K LU BBE N  r f
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kaikissa Wuoden Westie -kilpailusarjoissa 1.–3. sijoittuneet.

Tervetuloa noutamaan palkinnot ja kunniakirjat 
5.9.2020 Koivulan kartanolle Westie-Tempauksen jälkeen 
pidettävän Westiekerhon kevätkokouksen jatkona järjestettävään 
palkintotilaisuuteen! 

 P.S. Myös sijoittuneet koirat  
  ovat todella tervetulleita 
  paikalle!

      
 Kevätkokouksen jälkeen  

onnitellaan ja palkitaan

Tervetuloa!
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