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Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa ja se sisältää tuttuun tapaan reportaasin maailman suurimmasta koiranäyttelystä, 
Cruftsista. Luvassa myös terveiset vuosikokouksesta sekä uuden hallituksen esittely.
Tähän lehten tulevan materiaalin tulee olla toimitettuna 20.4. mennessä.
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Corgimyyttien murtajat

"Corgit ovat niin söpöjä sohvaperunoita!"
Lyhyistä jaloistaan huolimatta corgi tarvitsee paljon liikuntaa ja aktivi-
teetteja. Sitä ei työkoirana ole tarkoitettu sohvakoiraksi, vaikka viihtyy 
kyllä sielläkin erittäin hyvin. Pidäthän kaverisi hyvässä lihaskunnossa 
riittävällä, monipuolisella liikunnalla. 

"Corgit ovat vihaisia."
Jokainen koira on yksilö. Usein 
agressiivisuudessa on kyse joko 
johtajuuden puutteesta, epävar-
muudesta tai vaikkapa kivusta. 
Yleisesti ottaen corgi on leppoisa 
koira.

Kokosimme toimituksessa corgeja koskevia uskomuksia, joihin törmää
internetin syövereissä useasti. Ja kumosimme ne.

"Corgin kanssa ei voi liikkua 
metsässä tai hangessa."
Corgit ovat mataluudestaan huo-
limatta hyvin ketteriä koiria. Terve 
koira kulkee helposti niin umpihan-
gessa, mättäillä kuin pidemmillä 
vaellusreissuillakin. 
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"Corgin ei pidä antaa hyppiä 
sohvalle tai sieltä alas,  eikä 
mennä portaita."
Corgi ei hyppimisestä rikki mene. 
Tai jos menee, sen rakenteessa 
on luultavasti ollut jotain rikki-
menevää jo alunperin. Jos koiraa 
varjellaan hyppimiseltä, on sillä 
suurempi riski loukata itsensä, kun 
se sattuu joskus itseään toteutta-
maan.
Pentua on hyvä estää tulemasta 
portaita alas liian nuorena, mutta 
aikuinen koira voi surutta niitä 
kavuta.

"Corgit eivät osaa uida."
Jokainen on varmaan nähnyt 
sen kuuluisan Corgi Flop-videon. 
Kyllä nämä uida osaavat, jos vain 
suostuvat veteen. Pembrokeilla 
töpöhäntä ei toimi kovin hyvänä 
peräsimenä mutta kyllä nekin 
pääsääntöisesti pinnalla pysyvät.

"Corgit ovat haukkuherkkiä."
No kyllähän nämä usein äänessä 
ovat. .Sen lisäksi corgit ölisevät, 
örisevät, joikaavat ja pitävät mitä 
eriskummallisinta ääntä. Tämä on 
myös vahvasti periytyvä ominai-
suus.

"Corgit ovat ahneita."
No, niin ovat. Toimitus on kyl-
lä kuullut huhupuheita myös 
yksittäistapauksista, jotka jättävät 
kuppeihinsa nappuloita, mutta 
todistusaineistoa tästä emme ole 
saaneet.



Harrastusvuosi 2017 on saatu päätökseen ja on aika katsas-
taa, mitä se piti sisällään. Voimme todeta, että  vuosi oli jälleen 
aktiivinen niin näyttelyissä kuin muissakin harrastuksissa.

 Näyttelykäyntejä kertyi cardiganeille yhteensä 1369 (vuon-
na 2016: 1139), pembrokeille 1565 (vuonna 2016: 1314). Ke-
hissä pyörähti yhteensä 154 cardigan-urosta (2016: 142) ja 204 
narttua (2016: 201). Vastaavat luvut pembrokeilla olivat 129 
urosta (2016: 133) ja 224 narttua (2016: 202).  C a r d i g a n i t 
osallistuivat vuonna 2017 yhteensä 81 näyttelyyn (2016: 68), 
pembroket pyörähtivät 82 (2016: 70) näyttelykehässä. 

Tuomarit nostivat corgeja usein myös isoissa ryhmäkehis-
sä jatkoon. Pembroke sijoittui ryhmissä yhteensä 26 kertaa, 
cardigan 7 kertaa. Vaikka pembroken löytää yhä cardigania 
useammin ryhmäsijoituspodiumilta, ovat tuomarit alkaneet 

kiinnittämään myös enemmän huomiota tähän "kirveellä 
veistettyyn"rotuun.

Agilitykentillä cardiganit olivat serkkujaan aktiivisempia. 
Koiria osallistui kisoihin vuoden 2016 tapaan yhteensä 15 
kappaletta ja tuloksia tahkottiin 169 radan verran (v. 2016: 
146). Pembrokeja nähtiin agilitykisoissa 12 (vuonna 2016: 
10 kpl), mutta tuloksia tehtiin vain 71, kun niitä viimee 
vuonna oli 136.

Tottelevaisuuskokeisiin osallistui viime vuonna 6 cardi-
gan-koirakkoa ja 7 pembroke-koirakkoa (v. 2016: 6 cardi-
gania, 8 pembrokea). Tuloksia tokossa cardiganit tekivät 23 
kappaletta, pembroket 19. Samoissa lukemissa oltiin vuonna 
2016.

Rallytokon suosio tuntuu kasvavan vuosi vuodelta eten-
kin pembrokeharrastajin keskuudessa. Kokeissa kävi peräti 
30 pembrokea ja 20 cardigania. Molemmissa roduissa koi-
rakoiden määrä lisääntyi viidellä koirakolla edellisvuoteen 
verrattuna. 

Seuraavilta sivuilta saatte lukea menneen vuoden menes-
tyksekkäimpien corgien haastatteluja. Kysyimme omistajilta, 
miten koirat alkujaan päätyivät heille, mitä he muuttaisivat 
näissä koirissa ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia heillä on.

Suomen Welsh Corgi Seura ry onnittelee jälleen kaikkia 
mahtavista tuloksista ja kiittää rodun hyväksi tehdystä pr-
työstä. Toivotaan, että kuluva harrastusvuosi on vähintään 
yhtä aktiivinen ja menestyksekäs!

VUODEN CORGIT 2017

Suomen Welsh Corgi Seura ry 17

KOONNUT: Jutta Kilponen
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Pietu ja Eetuhan ne siinä seikkai-
levat. Kohta 13-vuotiaan Pietu-corgin 
edesottamuksia ja oivaltavia kuvia on 
saatu seurata jo yli kymmenen vuotta 
Pietun blogin ja Facebook-sivun kaut-
ta. Ennen Eetua Pietun kanssa puuhaili 
sen viisas Likka-emo. Satojen ellei tu-
hansien kuvien ja tarinoiden takana 
ovat Minna ja Ere Lappi. Pariskunnan 
harrastuksen mukana reilu parituhatta 
seuraajaa on päässyt tutustumaan Pie-
tun matkoilla monenlaisiin maisemiin, 
kyliin ja kaupunkeihin sekä lintuihin ja 
muihin eläimiin.

Satunnainen kamerankäyttäjä jou-

Kehuilla koira kuvaukselliseksi

tuu usein huomaamaan, että tavallisesti 
riehakas ja iloinen koira näyttää kuvissa 
surkealta tai ainakin kääntää aina perä-
päänsä kohti linssiä. Miten ihmeessä 
Pietu ja Eetu saadaan poseeraamaan 
kameralle päivä toisensa jälkeen reip-
paina?

”Koiralle ei saa nauraa eikä pilkata, 
vaan sitä pitää kehua”, Minna kertoo 
menestysreseptinsä.

Pietu ja Eetu eivät kaipaa poseeraa-
misestaan yleensä muuta palkkaa kuin 
kehut. Itse kuvaaminen on jo niiden 
mielestä niin hauskaa, että se riittää. 
Jos jonain päivänä kameraa ei ole vielä 

otettu esille, Pietu saattaa tulla itse ehdot-
telemaan kuvaamista. Touhusta on tullut 
aidosti myös koirien harrastus. Kun ka-
merat otetaan esille, alkaa temppuilu.

”Pietuhan oikein innostuu, kun ote-
taan erilaisia lakkeja esille”, Minna kehuu 
koiransa esiintymistaitoja.

Yleensä pariskunta lähtee kuvausret-
kelle ja keksii vasta paikalla, millaisia ku-
via he alkavat ottaa. Yleensä kuvaaja on 
Minna. Ere toimii tarvittaessa ohjaajana, 
jos esimerkiksi koirien katsetta pitää saa-
da käännettyä johonkin suuntaan.

Tekstit taas syntyvät siinä vaiheessa, 
kun Minna näkee, mitä kuvista on tullut. 

Trikki cardigan poseeraa pakkasessa karvalakki päässä. Toisessa kuvassa se juoksee kimaltavalla hangella brin-
dlen corgikaverinsa kanssa auringonlaskun värjätessä taivaan uskomattomiin väreihin. Joulukuussa 2017 koi-
rapojat poseerasivat odotetussa joulukalenterissaan joka päivä taidemaailman klassikoista lainatuissa asetel-
missa milloin Gallen-Kallelan Symposionin Kajanuksena ja Sibeliuksena, milloin Mona Lisana. Kuvasarjoissa 
ilmeikkäät koirat saavat touhuilleen hauskoja selityksiä kuvateksteinä.

TEKSTI: Pia Alatorvinen KUVAT: Minna Lappi ja Johanna Flinck

Pietu innostuu, kun esille otetaan lakkeja. Se tietää pääsevänsä silloin esiintymään.
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Vuoden 2017 joulukalenterissa sai arvuutella, mitä taideteosta Pietu ja Eetu mukailevat. 
Tässä ollaan Gallen-Kallelan Symposionin tunnelmissa.

Puheliaampi Pietu esittelee kuvissa usein 
laulunlahjojaan ja onpa se corgimaiseen 
tapaan välillä pikkuisen komentelevai-
nenkin. Eetu taas on hyvin ilmeikäs koira 
ja esimerkiksi sen ujostelu perheen Oli-
ver-kukon seurassa on paitsi viihdyttävää 
myös koiran elekielen kannalta opetta-
vaista katsottavaa.

Minna on harrastanut valokuvausta 
alle kymmenvuotiaasta saakka. Viikko-
rahat menivät lapsena karkin sijasta fil-

mien kehittämiseen. Kuvissa seikkailivat 
silloin perheen kettuterrieri ja marsu. Di-
giaikaan Minna ja Ere siirtyivät noin 15 
vuotta sitten vahingon pakottamana. Ke-
sälomareissulla Minnan filmikamera jäi 
epähuomiossa auton katolle, ja eihän se 
siellä koko matkaa pysynyt. Tällä hetkellä 
hän kuvaa Olympuksen peilittömällä jär-
jestelmäkameralla.

Corgit tulivat Minnan elämään jo 
1980-luvulla. Silloin hän piti eläintarhaa 
ja etsi sinne sopivaa paimenkoirarotua, 
jota myös lapset voisivat käyttää näyt-
telyssä. Silloin Minna ihastui corgien 
luonteeseen. Sen jälkeen hänellä on ollut 
muitakin koirarotuja, dalmatialaisia ja 
vihikoiria. Tämän hetkiseen elämäntilan-
teeseen corgit ovat taas sopivia. Mukavan 
kokoiset koirat ovat paljon matkuste-
levalle pariskunnalle helppoja matkaan 
otettavia.

Eläintarhataustan takia Minnan ka-
merat ovat taltioineet vuosien varrella 
paljon kaikenlaisia eläimiä. Mukavimpia 
kuvattavia ovat olleet pesukarhut. Aiem-
min Minna ja Ere asuivat Runnilla, ja 
pihapiirissä vierailevat kauriit olivat myös 
upeita kuvauskohteita. Lintujen kuvaa-
misessa riittää edelleen haasteita, vaikka 
kuvattuja lintulajeja kertyy vuodessa jopa 
140.

”Lintujen kanssa tulee aina niitä ti-
lanteita, että esimerkiksi haluaisi, että sii-
vet olisi määrätyllä lailla kuvissa”, Minna 
pohtii vielä ottamatta olevaa täydellistä 
kuvaa.

Vaikka kuvausjälki on erittäin kor-
keatasoista, kuvaaminen on Lapeille vain 
harrastus. Esimerkiksi Pietu-tuotteita ei 
ole myytävänä.

Pietun touhuja seuratessa pääsee monenlaisiin maisemiin niin luontoon kuin ur-
baanimpiinkin ympäristöihin.
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”Minulle on tärkeintä ilahduttaa ih-
misiä ajankohtaisilla kuvilla”, Minna ker-
too.

Ja ihmisiähän todella ilahduttaa cor-
gipoikien meno. Fanit tunnistavat Pietun 
ympäri Suomen.

”Kerran Porin lähellä huoltoasemalla 
nainen tuli sanomaan, että onpa Pietun 
näköinen koira. Hän ilahtui kovin, kun 
kyseessä olikin Pietu ja pyysi meitä odot-
tamaan, että tytärkin näkee sen.”

Vinkkejä onnistuneisiin kuviin
Koiraa kuvatessa paras perspektiivi on koiran 
tasolla. Tämä tarkoittaa corgin kanssa usein kyy-
kistelyä tai jopa maassa makoilua.

Pyri ikuistamaan koira mahdollisimman luonnol-
lisesti. Jos joudut käyttämään hihnaa ja pantaa, 
käytä niitä huomaamattomasti. Valjaat painavat 
turkkia.

Käytä hyväksi luonnonvaloa. Jos se ei riitä, tur-
vaudu salamaan. Vältä kuvaamista vastavaloon. 
Auringon paisteessa katso, ettei kuvaan tule 
hassuja varjoja ja ettei osa kuvasta ns. pala puh-
ki. Puhki palaneita kuvia on mahdotonta korjata 
jälkikäteen.

Kiinnitä huomiota taustaan.  Joskus näkee kuvia, 
joissa lyhtypylväs tai pöydän jalka lähtee koiras-
ta. Jos taustalla on paljon "melua", vie se myös 
huomiota pois kuvauskohteesta ja saa kuvan 
vaikuttamaan rauhattomalta.

Pidä kuvatessa horisontti suorassa tai suorista se 
jälkeenpäin.

Minna ja Eero Lappi.

                   Pietu-corgi


