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Edellisestä lehdestä oli nolosti jäänyt erkkarivoittajien nimet pois. Nämä upeat koirat 
ovat (vas. BIS) C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA Cloudmoore Hubba-N-Bubba 
ja (oik. BIS2) FI MVA Myway's A Little Less Conversation. Myös ulkomaan tuloksia oli 
jäänyt epähuomiossa julkaisematta. Ne löydätte tästä lehdestä. Toimitus pahoittelee!

Päätoimittajalta
On tullut aika kiittää kaikkia lehden lukijoita ja eritoten 

lehden tekemiseen tavalla tai toisella osallistuneita ihmisiä. 
Olette olleet suuri apu.

Haikein mielin jätän tälle rakkaalle projektille hyvästit. 
Lehteä on ollut tosi kiva tehdä, mutta en valitettavasti 
voi tällä hetkellä panostaa siihen niin paljon kuin kaikki 
tai ei mitään-tyyppisenä ihmisenä haluaisin. Osin 
tästä syystäkin tämä joulun lehti tulee näin myöhässä, 
oma laumani vie nyt kaiken liikenevän vapaa-ajan. 
Vapaaehtoistyö antaa paljon ja varmasti palaan vielä joskus, 
kun aika on otollinen. Pitäkää corgeistanne hyvää huolta ja 
hymyillään kun törmäillään.

KUVA: Karoliina Karkulahti
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Ja jälleen on yksi vuosi pian paketissa ja seuraavaa vuot-
ta aloitellaan. Melkoista vauhtia kiitävät päivät ohi, kun 
on paljon asioita hoidettavana ja huolehdittavana. Iha-
nat, pienet corgipennut onneksi piristävät kiireisiä päi-
viä ja saavat ajatukset pois vielä tekemättömistä asioista.  
 
Corgiseuran katseet ovat hiljalleen suuntautuneet kohti vuot-
ta 2021 jolloin juhlimme yhdistyksemme 50-vuotista taivalta. 
Ensi vuoden osalta ajatukset onkin jo tulevassa juhlavuodes-
sa lähes kaikessa toiminnassamme ja juhlavuoden valmistelut 
ovat jo nyt kovassa vauhdissa. Suunnitteilla on muun muassa 
paikallisesti toteutettavia tempauksia yhteistyössä alaosastojen 
kanssa sekä koko seuran yhteisenä taidonnäytteenä juhlaeri-
koisnäyttely viikonloppu. 

Lehdelle ei ole vielä löytynyt uutta päätoimittajaa, taittajan 
osalta tilanne näyttää valoisammalta. Joten jos koet, että sinul-
la olisi mielenkiintoa ja intoa kasata materiaalia yhdistyksem-
me lehteen ja langat pysyvät käsissä sekä osaat olla jämpti ja 
delegoida, niin älä epäröi ottaa yhteyttä, taustalle saat hyvän 
kokeneen lehtitiimin. 

Erikseen haluan kiittää vielä Juttaa lehden eteen tehdystä hie-
nosta työstä, rima on aika korkealle asetettu ja lehti on ottanut 
aimo harppauksia eteenpäin. Lehti toisensa jälkeen on näyt-
tänyt edellistä paremmalta. Paljon kiitoksia koko hallituksen 
puolesta ja sylillinen ruusuja! 

Ensi vuonna corgiseuran toiminta käynnistyy vuosikokouksella 
maaliskuussa ja toivottavasti harrastuslajien osalta mestaruuk-
sia ratkotaan kesän aikana. Ensi vuoden erikoisnäyttelymme 
on Jyväskylässä marraskuussa, se pidetään tällä kertaa perjan-
taina iltasella juuri ennen Jyväskylän koiranäyttelyitä. 

Kuitenkin ennen toiminnantäyteistä uut-
ta vuotta saamme pienen hetken aikaa huokais-
ta ja keskittyä joulun viettoon, kukin tavallaan.  
 
Toivotan teille kaikille rauhallista ja lämminhenkistä joulun ai-
kaa rakkaiden corgikoirien parissa! Ja upeaa uutta vuotta 2020!

Toivottelee Pinja

Suomen Welsh Corgi Seura ry 5

5/20174/19
TÄSSÄ LEHDESSÄ

Pinja Hiltunen

Puheenjohtajan palsta

Corgiset 1/20
Seuraava lehti ilmestyy alkuvuodesta 2020. Päätoimittajaa etsitään edelleen, 
joten jos tiedät innokkaan henkilön, vie viestiä eteenpäin!
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Hallitus kokoontuu 
 
KOKOUS 9 / 2019 (8.10. Skype)

Kennelliitto on laittanut palautteen 
JTO:n käyttäytymisosiosta; luonnetes-
tin ja MH:n ihanneprofiilit puuttuvat 
molemmilta roduilta, joten ne on vielä 
päivitettävä

Jäsentilanne 8.10. on 1137 henkilöä. 
Hyväksyttiin liittyneet 6 kpl ja todettiin 
eronneet 1 kpl.

Corgisetin päätoimittajan ja taittajan ha-
kuilmoitus laitetaan kaikkiin kanaviin. 
Sekä toimittajalle, että taittajalle makse-
taan korvaus. Lehden painosmäärä opti-
moidaan ensi vuodelle. 

Instagramissa on 573 seuraajaa, julkisella 
Facebook-sivulla 1831 tykkääjää ja 1943 
seuraajaa ja jäsenten Facebook-ryhmässä 
410 jäsentä. Uudet kotisivut ovat edel-
leen tekeillä. 

Kysellään pitempiaikaista sponsoria kaik-
kiin seuran tapahtumiin.

Erkkarin 2020 tuomarit on vahvistettu.

Juhlaerikoisnäyttely 2021 on anottu 
12.6. ja EuroCorgi Show sille tukinäyt-
telyksi 13.6. paikkana Tuomarinkartano.

Corgien tokomestaruuden Kaustisella vei 
Sirkka Roivainen ja welsh corgi pembro-
ke Cloudmoore Bee Or Nut To Be tulok-
sella 127,5 pistettä, ALO3. 

Rally-tokomestaruus järjestetään 23.11. 
Jyväskylässä PopDog Ry:n kanssa

Koiramessujen järjestelyt etenevät ja 
myyntituotteita on tulossa. 

Tehdään lisätilaus Arkkikaupan corgi-
pussukoista, piparimuoteista ja Veicon 
saunamittareista. Lisäksi tilataan pop-
socketeja, pipoja, tuubihuiveja paimen-
taa-kuosilla ja pyöreitä heijastimia seuran 
logolla.

Ulkomuototuomarien erikoiskoulutus 
oli Jämsässä, osallistujia 16. Pyritään jär-
jestämään koearvostelu vielä tänä vuon-
na.

Jalostustoimikunta laittaa Kennelliittoon 
kyselyä cardiganien viimeaikaisista lonk-
katuloksista.

Kennelliiton syventävä jalostuskurssi jär-
jestetään 2. – 3.11. Kuopiossa. 

SWCS RY TIEDOTTAA

Tilataan Vuoden corgi-ruusukkeet ja täy-
dennystä mestisruusukkeisiin.

Ruusuketervehdykset on lähetetty sekä 
Morokulieniin että CWCA:n päänäytte-
lyyn.
 
Seuraava kokous 5.11. Skypellä. 

KOKOUS 10 / 2019 (5.11. Skype)

Puollettiin Anna Mustapään kennelnimi-
anomusta.

Jumbon Faunatar on pyytänyt osallistu-
jia rotuesittelypäivään. Välitetään pyyntö 
Suur-Helsingin alaosastolle.

Päätettiin olla yhteydessä Finnkinoon 
mahdollisuudesta promota vastuullista 
corgin hankintaa uuden corgielokuvan 
yhteydessä. Kino Tapiola on pyytänyt 
corgeja paikalle elokuvan ennakkotilai-
suuteen 21.11. ja pyyntö välitetään Suur-
Helsingin alaosastolle. Myös Pirkanmaan 
alaosasto on ollut yhteydessä Finnkino 
Plevnaan ja corgeja on menossa paikalle 
17.11.
SAGI:n syyskokous 23.11. Turussa, Nina 
ilmoitetaan mukaan etäyhteydellä. 

SKL:n syysvaltuuston esityslista ja Pai-
mennuskollegion uutiskirje käytiin läpi.

Uudesta jäsenhallintajärjestelmästä pyy-
detään esittelyä.

Alaosastojen vuosikokoukset
Hallitus haluaa muistuttaa, että alaosas-
tojen vuosikokoukset olisi hyvä pitää heti 
vuoden alussa. Näin kaikki dokumentit 
saadaan toimitettua ajoissa vuosikokous-
ta varten.
Materiaalin toimitus alaosastovastaava 
Mira Timperille 1.2. mennessä. Vaadit-
tuja materiaaleja ovat kokouspöytäkir-
ja, toimintakertomus- ja suunnitelma 
sekä tilinpäätös.

SWCS RY TIEDOTTAA

Jäsentilanne 5.11. on 1148 henkilöä: 
Hyväksyttiin liittyneet 13 kpl ja todettiin 
eronneet 2 kpl. 

Corgisetin päätoimittajan ja taittajan pai-
kakan ei ole vielä tullut hakemuksia.

Instagramissa on 604 seuraajaa, julkisella 
Facebook-sivulla 1968 tykkääjää ja 2079 
seuraajaa ja jäsenten Facebook-ryhmässä 
410 jäsentä.

Koiramessujen kalusteet on tilattu.

Popsocketit ovat tulleet ja hinnaksi pää-
tettiin 12€/kpl. Lisäksi on tilattu 100 kpl 
putkihuiveja paimentaa-kuosilla, 100 kpl 
heijastimia ja 100 kpl piparimuotteja (50 
kpl pemu+50 kpl cardi). 

Ensi vuoden kalenteria kootaan.
Seuraava kokous 12.12. Skypellä.

Vuoden Corgi-kilpailut
Muistathan ilmoittaa koirasi Vuoden 
Corgi-kilpailuihin. Lomakkeet löytyvät 
Suomen Welsh Corgi Seura ry:n koti-
sivuilta. Näyttelytulokset on ilmoitet-
tava 1.1.2020 mennessä, muiden lajien 
15.1.2020 mennessä. Osallistujan tulee 
olla seuran jäsen.

Molemmista roduista palkitaan näyt-
telytulosten perusteella vuoden nuori, 
vuoden veteraani sekä vuoden uros ja 
narttu. Kilpailulajeista palkitaan vuoden 
rally-tokocorgi, tokocorgi sekä agilitycor-
gi ja näiden lisäksi tulokkaat jokaisesta 
edellä mainitusta lajista. Vuoden tulokas 
on eniten lajipisteitä kerännyt, vuonna 
2019 kisaamisen aloittanut corgi. Näiden 
lisäksi seuralla on kiertopalkinto vuoden 
agilitypembrokelle, vuoden rallytoko-
pembrokelle sekä vuoden tokopembro-
kelle. Pistelaskusäännöt löytyvät seuran 
kotisivuilta. Kaikki vuoden menesty-
neimmät koirat palkitaan vuosikokouk-
sessa ja heistä julkaistaan juttu ja kuva 
Corgiset-lehdessä. 

Jos sinulla on jotain kysyttävää piste-
laskusta tai vuoden corgi- kisoista, kään-
ny lajin yhteyshenkilön tai pistelaskijan 
puoleen. Yhteystiedot löytyvät lehden 
takakannesta. 

Corgiseura toivottaa hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2020! 

Perustetaanko alaosasto?
Onko asuinalueellesi viime vuosien 

aikana ilmestynyt corgeja yhä enemmän 
ja enemmän? Ja mietit, miten saisit kerät-
tyä porukan kasaan, että voisitte järjestää 
vaikka laskiaisriehan tai kesätapahtuman? 
Ratkaisu on alaosasto.

Suomen Welsh Corgi seuran sääntö-
jen 2§ mukaan yhdistyksen kokouksessa 
voidaanperustaa rekisteröimätön alaosas-
to, jos vähintään 20 yhdistyksen jäsentä 
sellaisen paikallisesti haluaisi perustaa. 
Alaosaston tulee toimia yhdistyksen sään-
töjen ja tavoitteiden mukaisesti, mutta 
ruohonjuuritasolla ja käytännönläheisesti 
samanhenkiset ihmiset yhdistäen ja jaka-
en yhteisiä onnistumisen hetkiä, vinkke-
jä, kokemuksia ja kommelluksia corgien 
parissa.

Miten asiassa tulisi käytännössä ede-
tä? Kerätä yhteen nuo 20 viisasta jäsentä, 
pitää perustamiskokous, jossa valitaan 
ensimmäisen toimintakauden toimihen-
kilöt, ja suunnitella ensimmäisen toimin-
takauden tapahtumat. Jos innostuitte ala-
osaston perustamisesta, jahaluaisitte sen 
vahvistettavaksi seuraavaan vuosikoko-
ukseen, voitte ”tilata” yhdistyksen vara-
puheenjohtajan työstämään ja pitämään 
kanssanne perustavan kokouksen.
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Jouluruoka on tärkeä osa joulun odotusta 
sekä joulunviettoa. Osa joulupöydän an-
timista on kuitenkin koiralle sopimatto-
mia ja voi aiheuttaa koiralle vatsavaivoja 
tai myrkytyksen. Koiralle kannattaa siis 
mieluiten antaa vain koirille tarkoitettuja 
herkkupaloja jouluruokien maistiaisten 
sijaan.

Koirille sopimattomia jouluruokia:

Tumma suklaa
Suolainen ja rasvainen joulukinkku
Taikina
Pähkinät
Rusinat
Sipuli
Suklaa

Suklaa sisältää koiralle myrkyllistä 
teobromiinia, tumma suklaa sisältää kor-
kean kaakaopitoisuutensa takia paljon 
teobromiinia ja on siksi koiralle vaaral-
lisin.

Suklaan sietokyky on yksilöllistä, 
mutta yleisesti ottaen koira, joka painaa 
10 kg, voi saada myrkytyksen oireita syö-
tyään noin 100–200 g maitosuklaata tai 
25-50 g tummaa suklaata.

Yleisimpiä suklaamyrkytyksen oireita 
ovat kuolaaminen, oksentelu, vatsavaivat, 
erityisen kova jano ja pissahätä.

Joulukinkku ja luut

Joulukinkku olisi monen koiran mie-
leen, mutta kinkku sisältää paljon rasvaa 
ja suolaa, jotka eivät ole koiralle hyväksi. 
Kinkun ympärillä oleva verkko puoles-
taan voi syötynä aiheuttaa koiralle suo-
listotukoksen. Myöskään sian luut eivät 
ole koiralle hyväksi - sama koskee kalan-
ruotoja ja siipikarjan luita. Älä siis anna 
koiralle jämäluita vaan ainoastaan koirille 
sopivia puruluita.

Varmistaaksesi, että koira ei pääse 
kinkkuun käsiksi anna kinkun jäähtyä 
koiran ulottumattomissa ja varmista, 
ettei koira pääse nappaamaan kinkun 
jämiä, verkkoa tai luita lautasilta tai ros-
kiksesta.

Taikinat, pähkinät ja rusinat

Erilaiset taikinat eivät ole hyväksi 
koiralle, sillä niiden sisältämä hiiva voi al-
kaa käydä koiran vatsassa ja siten tuottaa 
koiralle humalaa muistuttavan sekavan 
olotilan. Koiran vatsa ei kestä myöskään 
pähkinöitä, sillä se ei pysty pilkkomaan 
niitä. Glögin kanssa tarjottavat rusinat 
voivat myös aiheuttaa koiralle vatsavai-
voja.

Koiralle sopimattomat jouluruoat

Agria Eläinvakuutuksen 
5 vinkkiä turvalliseen 
jouluun:

1. Jos koira syö jotain sopimaton-
ta, tarkkaile koiran vointia ja ota 
tarvittaessa yhteyttä eläinlääkäriin. 
Myrkytyksen oireet näkyvät yleensä 
ensimmäisten 4–24 tunnin kuluessa.  
Tavallisia myrkytyksen oi-
reita ovat: heikentynyt yleis-
vointi, oksentelu, tärinä, 
pidätysongelmat, vatsakivut sekä li-
sääntynyt syljentuotanto ja janontunne. 

2. Hemmottele koiraasi joulupyhinä 
ihmisten jouluruokien sijaan koirille 
tarkoitetuilla herkuilla ja puruluilla. 

3. Jos koira on perso ruoalle, säilytä 
kaikki ruoat ja ruokien jämät koi-
ran ulottumattomissa äläkä päästä 
koiraa keittiöön kokkailun aikana. 

4. Myös joulukasvit kuten jouluruu-
su, amaryllis, joulutähti, hyasintti 
ja misteli voivat aiheuttaa koiral-
le myrkytyksen oireita, jos koira 
maistelee niitä tai niiden lehtiä. 

5. Opasta myös jouluvieraille (eri-
tyisesti pienille lapsille) mitä koiralle 
saa ja ei saa syöttää.
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Sukka on tehty niinkutsutulla "tikapuu-
tekniikalla" koska langanjuoksut nor-
maalilla kirjoneuleella tulisi liian pitkiksi. 
Sukan voi kyllä tehdä normaalilla kirjo-
neuleellakin, mutta pitkien langanjuok-
sujen sitomiset näkyy kyllä sitten vähän 
etupuolella. Siksi päädyin tikapuutek-
niikkaan. 

Tikapuutekniikasta on youtubessa 
ihan hakusanalla _tikapuutekniikka_ pa-
rikin suomalaista opetusvideota. Niistä 
saa kyllä langanpäästä kiinni. Tekniikka 
saattaa aluksi tuntua hieman hankalalta, 
mutta aika äkkiä sen oppii ja sitten sujuu-
kin jo ihan näppärästi. 

Sukka on normaalipaksuiselle 

Corgi-villasukat

pohkeelle sopiva. Sukan koiraku-
vio tulee pääosin puikoille 2 ja 3 ja 
teksti 1 tai 4 puikolle. Teksti kan-
nattaa tehdä ihan koirakuvion vie-
reen niin jää kavennuksille "tilaa" . 
Sukan alussa silmukoita puikolla 16 eli 
yhteensä 64. Resori on tehty kolme oi-
kein yksi nurin. 10 kerrosta.

Resorin jälkeen aloitin kavennuk-
set 5x joka viidennen kerroksen välein. 
Yksi kavennus 1 puikon ensimmäisen 
silmukan jälkeen toinen kavennus 4 
puikon toiseksi viimeiset silmukat.

Eli kavennuskerroksella kaventuu 
aina kaksi silmukkaa. Loput kolme 
kavennusta on 10 kerroksen välein. 

Kavennuksia tulee siis 9 rivillä ja yhteensä 
18.

Nilkan kohdalla siirtelen silmukoita 
niin, että 1 ja 4 puikoille tulee 12 
kummallekkin ja 2 ja 3 puikoille 11 . 
Kuviota voi kohdistaa tässä vaiheessa. 

Kantapää siis tehdään 12 silmukalla 
ja sukan kärjen voi tehdä yksivärisenä tai 
haluamallaan kuviolla. 

Kiitos Johanna Kansanojalle upeasta 
ohjeesta!
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Tuikitärkeä kasvattajan tuki

Tuula Kylmälä
1. Koirasi rotu, ikä ja nimi
Welsh corgi cardigan, Handskes Hellrider 
eli Juusoriiviö, 28.3.2014 - 08.03.2019 

2. Miten löysit koirasi kasvattajan?
Netissä tutkin eri cardikasvattajien 
kotisivuja. Handskes koirien kasvattaja 
Tarja Peltola asui kohtalaisen 
matkan päässä ja muutenkin tuntui 
vastuuntuntoiselta ja hyvältä kasvattajalta, 
joka ajatteli koirista pitkälti samoin kuin 
minä. Otin yhteyttä, kerroin haluavani 
toisen koiran puhtaasti kotikoiraksi, 
ilmoitin suoraan että jos koira on uros 
se tullaan aikanaan steriloimaan. Olin 
rehellinen toiveissani ja enkä olisi voinut 
parempaa koiraa perheeseemme saada.

3. Onko sinulla häneltä useampia 
koiria?
Ensimmäinen cardimme on eri 
kasvattajalta. Muita Handskes koiria 
meillä ei ole, mutta ehkä tulevaisuudessa 
vielä on.

4. Kuinka usein ja miten pidätte 
yhteyttä?
Olemme facebook-kavereita, joten sitä 
kautta tulee nähtyä, tykkäiltyä ja joskus 
kommentoituakin asioita. Varsinainen 
yhteydenpito on ollut facebook-
mesengerin kautta tai sähköpostitse aina 
koiran asioihin liittyvää ja tapahtunut siis 
"tarvittaessa". 

5. Missä tilanteessa kasvattaja on ollut 
sinulle avuksi?
Koiramme osoittautui melkoiseksi 
houdiniksi. Se meni piha-aidan yli, ali ja 
läpi nähdessään rusakon toisella puolella. 
Kasvattajalta kuulimme ominaisuuden 
olevan geneettistä ja saimme vinkkejä 
karkureissujen kiinniottotilanteisiin. 
Hyviä vinkkejä tuli myös sopivan gps-
pannan etsintään. Koiran terveyteen 
liittyvissä asioissa kasvattaja on ollut 

enemmän kuin kultaa. Hän on antanut 
neuvoja ja vinkkejä koiran suhteen 
ja neuvonut konsultoimaan toista 
eläinlääkäriä. 

Pentueen maanantaikappaleemme 
on kahdesti ollut leikkausuhan alla ja 
kummallakin kerralla päätimme vakavan 
harkinnan ja eri lääkärien konsultaatioiden 
jälkeen jättää leikkaukset tekemättä. 
Pentuna kyynärnivelen inkongruenssista 
selvittiin kipulääkkeillä ja siirtämällä 
lenkit metsään. Myöhemmin koiran 
halvaannuttua päädyimme lopettamaan 
koiran. Milloinkaan Tarja ei 
kyseenalaistanut päätöksiämme vaan tuki 
näissä vaikeissa tilanteissa. Vielä Juuso-
murun lopetuksen jälkeenkin Tarja on 
ollut aktiivisesti mukana ja auttanut 
toisiin koiriimme liittyvissä haasteissa. 

6. Tapaatteko kasvattajan 
kanssa esimerkiksi näyttelyissä, 
kasvattajapäivillä tms.?
Handskes-koirat tapaavat toisiaan 
satunnaisesti limevärein varustettuna 
näyttelyissä. Itse emme ole näyttelyissä 
käyneet emmekä näihin tapaamisiin 
osallistuneet. Mutta facebook-
ryhmässämme on kuvien kautta välittynyt 
mukavia hetkiä näistä tapahtumista.

7. Mikä ominaisuus on mielestäsi 
hänessä yhteistyön kannalta tärkeintä?
Rehellisyys, suorasanaisuus ja 
inhimillisyys. En kaipaa jossittelua ja 
lässytystä haastavassa tilanteessa, kun 
päätöksiä pitää tehdä, vaan neuvoja ja 
factaa. Kun keväällä haastavan päätöksen 
jälkeen laitoin viestin Juuson lopetuksesta 
ja kerroin rakkaan koiramme viimeisistä 
hetkistä, Tarja kirjoitti Englannista 
omalta reissultaan sydäntä lämmittävän 
viestin.   

8. Mitkä terveiset haluaisit sanoa 
corgin pentua miettivälle/etsivälle?
Ottakaa yhteyttä kasvattajiin rohkeasti. 
Tutustukaa kunnolla rotuun esim. 

paikallisyhdistysten tapahtumissa, 
samalla pääsette tutustumaan ihmisiin. 
Hyvä corgi maksaa, sen vanhemmat on 
tutkittu vähintään pevisan mukaisesti 
ja kasvattaja pystyy perustelemaan 
yhdistelmän sinulle niin luonteiden kuin 
terveystulosten suhteen hyvin. Älä sorru 
pentukuumeessasi ostamaan paperitonta 
koiraa. Ole avoin myös kodinvaihtajille! 
Silloin tällöin kotia voi etsiä kultaakin 
arvokkaampi yksilö, joka on jo sisäsiisti 
eikä järsi kaikkia lattialistojasi.

Ulla-Maija Nikko
1. Koirasi rotu ja ikä ja halutessasi 
koirasi oikea ja kutsumanimi
Welsh corgi pembroke, 4 v. Heinikosken 
Celina, kutsumanimeltään Sansa

2. Miten löysit koirasi kasvattajan?
Olin tutustunut koirani kasvattajaan 
Outi Toivolaan jo muutama vuosi 
ennen oman corgin hankkimista. Olen 
harrastanut koiranäyttelyitä toisen 
rodun parissa, ja nämä rodut arvosteltiin 
usein samassa tai vierekkäisissä kehissä. 
Ajauduimme juttelemaan kehän laidalla, 
ja koska otin usein valokuvia toisen 
rotuyhdistyksen tarpeisiin, otin samalla 
myös kuvia Outin ja hänen tuttaviensa 
koirista. Ystävystyimme tätä kautta jo 
ennen kuin olin edes ajatellut corgin 
hankkimista. 

Yhteisellä ystävällämme oli myös 
sijoituspentu Heinikosken kennelistä. 
Kun C-pentue syntyi, halusi Outi sijoittaa 
myös siitä narttupennun ja tiedusteli 
minulta kiinnostusta, kun asuimme 
sopivasti samassa kaupungissakin. ”Siitä 
se ajatus ikään kuin lähti”.

3. Onko sinulla häneltä useampia 
koiria?
Omassa perheessämme on vain 
tämä yksi, mutta myös tyttärelläni 
on pembrokenarttu sijoituksessa 

Heinikosken E-pentueesta. Tämä pian 
2-vuotias Kettu-tyttö, Heinikosken 
Eiriana, on tuttu vieras meillä! Ajatuksena 
on, että meille tulisi vuorostaan Ketun 
pentu jossakin vaiheessa.

4. Kuinka usein ja miten pidätte 
yhteyttä?
Toimimme molemmat aktiivisesti 
Turun Corgikerhossa, Outi 
Toivola puheenjohtajana ja minä 
varapuheenjohtajana, joten tapaamme 
kokouksissa noin kerran kuukaudessa. 
Tapaamme myös monissa kerhon 
järjestämissä tilaisuuksissa ja pidämme 
muutenkin yhteyttä.

5. Missä tilanteessa kasvattaja on ollut 
sinulle avuksi?
Saimme kattavan perehdytyksen rotuun 
ja pennun hoitoon sekä suullisesti että 
kirjallisesti, kun uusi pentu tuli taloon. 
Kasvattajan luota on aina löytynyt koiralle 
hoitopaikka, jos sellaista on tarvittu. 
Lisäksi kuljemme usein samalla kyydillä 
tapahtumiin. Sansa on onneksemme 
ollut hyvin terve ja on käynyt lääkärissä 
oikeastaan vain rokotuksissa, mutta 
todellisia kauhunhetkiä elettiin, kun 
Silpoja-Sansa paloitteli tennispallon ja 
nieli palasen, joka aiheutti suolitukoksen. 

Kasvattajan lohtu ja tuki oli silloin tosi 
tärkeää. Koira toipui leikkauksesta 
nopeasti ja omistajakin vähitellen!

6. Tapaatteko kasvattajan 
kanssa esimerkiksi näyttelyissä, 
kasvattajapäivillä tms.?
Olemme tehneet monia yhteisiä näyttely- 
ym matkoja erilaisiin tapahtumiin. 
Erityisesti E-pentue tapaa toisiaan ja 
kasvattajaansa aktiivisesti muutenkin 
ja Sansa on mukana topakkana tätinä! 
Suurin osa näistä pennuista asuu 
Turussa tai lähialueilla, mikä tietysti 
helpottaa yhteydenpitoa. Sansallakin on 
pentuesisaruksia Turussa ja myös isäkoira 
ja velipuoli asuvat täällä. Sukulaiset 
tapaavat toisiaan usein!

7. Mikä ominaisuus on mielestäsi 
hänessä yhteistyön kannalta tärkeintä?
Outi on hyvin lämminsydäminen ja 
avulias, apua löytyisi varmasti muihinkin, 
kuin vain koiraan liittyvissä asioissa! Hän 
on myös hyvin joustava ja yhteistyö 
sijoituskoirien kanssa on ollut helppoa. 
Kasvattaja on aina käytettävissä, mutta 
ei holhoa tai edellytä mitään erityistä. 
Lemmikkikoiran virkaa hoitavien 
kasvattien kuulumiset ovat hänelle yhtä 
tärkeitä kuin näyttelyissä tai muuten 

menestyvien uran seuraaminen. 

8. Mitkä terveiset haluaisit sanoa 
corgin pentua miettivälle/etsivälle?
Hyvää kannattaa odottaa! Corgi on 
suosittu rotu, ja pentua voi joutua 
odottamaan pitkäänkin. Varsinkin, 
jos haluaa koiran jostakin tietystä 
yhdistelmästä. Pentukuumeen ollessa 
korkeimmillaan, kannattaa säilyttää 
malttinsa ja etsiä vastuullisesti toimiva 
kasvattaja, jonka arvot ja tavoitteet on 
valmis itsekin allekirjoittamaan. 

Erityisesti, jos perheeseen on tulossa 
ensimmäinen corgi, on myös tärkeää, 
että kasvattajan ja uuden omistajan 
henkilökemiat kohtaavat ja yhteistyö 
tuntuu luontevalta. Tiedossa on kuitenkin 
parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen 
suhde! On ihan ymmärrettävää, että moni 
pennunostaja haaveilee ostohetkellä vain 
koirasta – ei uudesta ystäväpiiristä tai 
uusista harrastuksista, mutta corgielämä 
saattaa yllättää!

 
 
 
-> Jatkuu seuraavalla sivulla 
 

Kasvattajan osuus oman koirasi elämässä voi olla monenlainen. Mieti, millaisia ajatuksia sinulla on asiasta. 
Haluatko kasvattajan olevan läsnä ja millä tavoin? Etsiessäsi koiraa itsellesi, keskustelethan mahdollisen 
kasvattajasi kanssa. Kohtaavatko teidän toiveenne ja ajatuksenne? Kuusi corgin omistajaa kertoo hyviä 
kokemuksia yhteistyöstä koiriensa kasvattajien kanssa. 

Kuva: Sari Kärki

Koonnut: Kaisa Silander
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Kaisa Silander
1. Koirasi rotu ja ikä ja halutessasi 
koirasi oikea ja kutsuma nimi
Welsh corgi pembroke, Lappunaaman 
Komisario Kyösti Pöysti eli Terho synt. 
11.10.2018

2. Miten löysit koirasi kasvattajan?
Löysin kasvattajan kolmisen vuotta sitten, 
kun etsin vanhemmalle (erikasvattajan) 
koiralle kaveria. Pitkään tutkin 
kasvattajien nettisivuja. Vastaan tuli tämä 
Tamperelainen kasvattajapariskunta, 
Sinikka Mäkelä ja Vesa Koskinen, jotka 
vaan tuntuivat heti jotenkin oikealta. 
Laitoin kasvattajalle viestiä ja sovimme 
tapaamisesta. Keskustelun edetessä tiesin, 
että tältä kasvattajalta toivon saavani 
pennun. 

3. Onko sinulla häneltä useampia 
koiria?
Syksyllä 2016 syntyi Taavi, joka muutti 
minulle loppuvuodesta. Valitettavasti 
Taavi sairastui ja saimme viettää aikaa 
vain elokuulle 2017. Syksyllä 2018 syntyi 
Terho, josta vanhempi koirani Topi sai 
”veljen”.

4. Kuinka usein ja miten pidätte 
yhteyttä?
Pidämme yhteyttä usein joko kahden 
keskisen viestittelyn tai pentueryhmän 
kautta. Kahviteltua tulee aina kun 
Tampereella tulee käytyä.

5. Missä tilanteessa kasvattaja on ollut 
sinulle avuksi?
Hädässä ystävä tunnetaan, niin myös 
hyvä kasvattaja. Taavin sairastuminen 
oli sanomattakin kova paikka, meille 
molemmille. Oireiden alkaessa Sinikka 
vastasi viesteihin suorastaan 24/7 ja auttoi 
minkä pystyi ja sen yli. Olen kuullut 
paljon ”kauhutarinoita” kasvattajista, 
jotka syyttävät omistajaa sairauksista ja 
jättävät yhteyden pidon siihen. Tämä 
kauhutarina ei todellakaan minun 
kohdallani käynyt toteen. Sain aina 
tarvitsemani tuen ja avun. Aina Taavin 
viimeiseen päivään asti ja sen jälkeenkin. 

6. Tapaatteko kasvattajan 
kanssa esimerkiksi näyttelyissä, 
kasvattajapäivillä tms.?
Usein tavataan näyttelyissä ja olen päässyt 
osallistumaan ulkopaikkakuntalaisena 
erilaisiin kesä- ja talvipäiviin. Lisäksi 
tosiaan nähdään aina kun olen 
Tampereella tai muuten satutaan samaan 
paikkaan.

7. Mikä ominaisuus on mielestäsi 
hänessä yhteistyön kannalta tärkeintä?
Aito välittäminen ja kiinnostus kasvateista. 

Kiinnostaa tietää mitä oikeasti kuuluu 
eikä vain esim. näyttelymenestykset. 
Sinikka on ollut aina valmis auttamaan, 
oli sitten ilta tai aamu. Yhdessä voidaan 
itkeä ilosta ja surusta. Olen iloinen, että 
tämä kasvattajapariskunta on oikeasti osa 
minun ja koirieni elämää.

8. Mitkä terveiset haluaisit sanoa 
corgin pentua miettivälle/etsivälle?
Etsi pentuasi rauhassa, vaikka se voikin 
olla turhauttavaa. Aina se lähimpänä 
asuva kasvattaja ei välttämättä ole sinulle 
juuri se oikea. Tutustu kasvattajaan, 
jotta tiedät kemianne ja toiveidenne 
kohtaavan. Luota myös kasvattajan 
osaamiseen - usein olisi kiva valita itse 
ulkonäön perusteella itselleen pentu, 
mutta kasvattaja on se oikea henkilö 
valitsemaan juuri oikean pennun sinulle. 

Heidi Hirvelä 
1. Koirasi rotu ja ikä ja halutessasi 
koirasi oikea ja kutsumanimi
Welsh corgi cardigan, 2.v. Virallinen 
nimi Big-Wood´s Sua Varten, 
kutsumanimeltään Simo. 

2. Miten löysit koirasi kasvattajan?
Minulla on aiemmin ollut muun rotuisia 
isompia koiria ja kiinnostus corgeihin 
(erityisesti cardigan) heräsi yhteisen 
tuttavan välityksellä. Samaisen henkilön 
kautta sain myös koirani kasvattajan, 
Johanna Flinckin yhteystiedot.

3. Onko sinulla häneltä useampia 
koiria?
Kyllä, Simo on toinen koirani häneltä. 
(Ensimmäinen on jo edesmennyt)

4. Kuinka usein ja miten pidätte 
yhteyttä?
Yleensä olemme yhteydessä puhelimitse 
tai viestien välityksellä. Tapaamme myös 
yhteisissä koiratapahtumissa. Johannalta 
on aina voinut kysyä neuvoja ja vinkkejä 
kaikkeen koiran hoitoon, koulutukseen 
ja muuhun liittyen . Lisäksi hän on 
aina vastannut kysymyksiin nopeasti 
ja ollut turvana vaikeissakin tilanteissa. 
Meillä on myös hyvin aktiivinen 
ja lämminhenkinen "Big-Wood´s-
heimo",  joka koostuu saman kasvattajan 
koirista omistajineen ja perheineen ja 
viestittelemme face-ryhmässä hyvinkin 
ahkerasti. 

5. Missä tilanteessa kasvattaja on ollut 
sinulle avuksi?
Erityisesti silloin kun ensimmäinen 
corgini, Tara menehtyi äkillisesti 
sydänperäiseen, synnynnäiseen 
sairauteen. Sain silloin kasvattajalta 

paljon tukea. 

6. Tapaatteko kasvattajan 
kanssa esimerkiksi näyttelyissä, 
kasvattajapäivillä tms.? 
Joka kesä kasvattajamme järjestää jo 
perinteeksi muodostuneet "Big-Wood´s- 
festarit", jossa vietämme ihmisten ja 
koirien kanssa aikaa yhdessä treenaten 
eri lajeja ja nauttien toistemme seurasta. 
Näyttelyissä käymme yleensä hänen 
mukanaan isommalla porukalla.  Lisäksi 
hän on järjestänyt näyttelytreenejä ja 
paimennustreenejä omille kasvateilleen. 

7. Mikä ominaisuus on mielestäsi 
hänessä yhteistyön kannalta tärkeintä?
Auttavaisuus ja rehellisyys. Asioihin 
suhtaudutaan totuudenmukaisesti, 
mitään kaunistelematta. 

8. Mitkä terveiset haluaisit sanoa 
corgin pentua miettivälle/etsivälle?
Corgit ovat valloittaneet minun ja 
perheeni sydämen täysin ja voin suositella 
rotua lämpimästi harrastuskoiraksi, 
lenkkikaveriksi, kaverikoiraksi jne. 
Ne soveltuvat lähes mihin vaan, myös 
lapsiperheisiin.  Mutta vaikka ne osaavat 
olla niin söpöjä ja ihania, ne kuitenkin 
tarvitsevat kunnon arkikoulutuksen ja 
jämäkän omistajan.

Viime aikoina corgien suosio on 
noussut kovasti, eikä ns. pentutehtailulta 
ole valitettavasti voitu välttyä tämänkään 
rodun kohdalla. ERITYISEN tärkeää 
mielestäni on ottaa koira vastuulliselta 
kasvattajalta, rekisteröidystä pentueesta 
ja tutustua rotuun ja sen ominaisuuksiin 
etukäteen. Joskus omaa koiraa joutuu 
odottamaan hieman kauemmin, mutta 
odotus varmasti palkitaan ja kaupanpäälle 
saattaa saada jopa ystävyyssuhteen, 
hyvällä tuurilla jopa useamman. Tätä 
ei voi rahassa mitenkään mitata, eikä 
kiirehtimällä saavuttaa.

Janni Ratilainen
1. Koirasi rotu ja ikä ja halutessasi 
koirasi oikea ja kutsumanimi
Corgi (pembroke), 1v Lappunaaman 
Jammaileva Jemmica Laamanen eli Dana

2. Miten löysit koirasi kasvattajan?
SWCS nettisivujen kasvattajalistalta.

3. Onko sinulla häneltä useampia 
koiria?
Vain yksi - toistaiseksi.

4. Kuinka usein ja miten pidätte 
yhteyttä?
Suunnilleen viikottain. Meillä on koko 
pentueen kesken yhteinen chatryhmä 
missä vaihdellaan kuulumisia aktiivisesti 

sekä välillä myös ihan henkilökohtaisesti 
olen yhteydessä suoraan kasvattajaan 
Facebookin Messengerin kautta.

5. Missä tilanteessa kasvattaja on ollut 
sinulle avuksi?
Sellaisissa tilanteissa, missä itselläni ei 
ole ollut aiempaa kokemusta tai olen 
kaivannut kokeneempaa mielipidettä tai 
neuvoa rotua koskevissa kysymyksissä. 
Meidän kasvattajalla on pitkä kokemus 
rodun kanssa ja itse olen kuitenkin aika 
aloittelija, niin kaikki vinkit ja apu on 
kyllä ollut tervetullutta.

6. Tapaatteko kasvattajan 
kanssa esimerkiksi näyttelyissä, 
kasvattajapäivillä tms.?
Näyttelyissä olemme käyneet 
muutamissa yhdessä ja olemme saaneet 
siellä suuresti arvostettua tukea ja apua. 
Olemme pitäneet myös pentue-treffejä 
mitkä ovat olleet tosi kivoja. On ollut 
huippua nähdä myös muiden pentujen 
kasvua ja porukasta on saatu myös hyvää 
vertaistukea pentujen kasvaessa.

7. Mikä ominaisuus on mielestäsi 
hänessä yhteistyön kannalta tärkeintä?
Rehellisyys, samanhenkisyys ja sellainen 
hyvän asteinen maalaisjärki. Itselläni 
on ainakin sataprosenttisesti sellainen 
tunne, ettei yhteydenoton kanssa ole 
mitään kynnystä - niin positiivisessa 
kuin negatiivisessakin. Välillä vaikka 
olen saattanut kysellä omasta mielestään 
tyhmiäkin asioita, olen saanut joka kerta 
erittäin järkeviä ja asiallisia vastauksia. 
Kun aina puhutaan siitä, että olisi hyvä 
että pennun omistajalla ja kasvattajalla 
ns. synkkaa niin tässä tapauksessa ainakin 
koen niin tapahtuvan.

8. Mitkä terveiset haluaisit sanoa 
corgin pentua miettivälle/etsivälle?
Corgit ovat olleet viime vuosina hurjassa 
suosiossa ja sen kyllä huomasi nopeasti 
itsekin pentua etsiessä. Syntyneistä 
pentueista tai edes suunnitteilla olevista 
ei löydy juurikaan tietoa, ellei ole itse 
aktiivinen kasvattajien suuntaan. 

Alusta asti olin varautunut 
vähintäänkin vuoden verran 
odottamiseen, joten lähdin liikkeelle 

pentukyselyissä hyvissä ajoin. Vuoden 
verran siinä sitten ensikontaktista 
kasvattajaan menikin, että oma pentu oli 
kotona. Kannattaa ottaa hyvin selvää siitä, 
että millaiselta kasvattajalta on pentuaan 
ottamassa ja myös tutustua kasvattajan 
omiin koiriin sekä kasvatushistoriaan. 
Jalostustietojärjestelmä on hieno työkalu 
joka on kaikkien saatavilla ja sitä kannattaa 
hyödyntää. On myös aiheellista miettiä, 
että millaista kasvatustyötä haluaa 
tukea. Hyvän kasvattajan kyllä pitäisi 
myös kertoa omasta kasvatustyöstään 
avoimesti. Kokemuksesta voin sanoa, 
että siinä pentukuumeessa on välillä 
tosi vaikea ajatella järkevästi, mutta 
äkkipikaiset liikkeet voivat kostautua 
sitten myöhemmin. Suosion yleensä 
myös huomaavat valitettavasti sellaiset 
tahot, jotka tekevät asioita vain dollarin 
kuvat silmissään. Sellainen kasvatustyö 
jossa eläimistä ei välitetä tippaakaan ei 
tee rodulle todellakaan mitään hyvää. 
Tutustu myös rotuun huolella - söpö 
ulkokuori saattaa hämätä monia. 
Tiivistettynä: varaa pentuprosessiin aikaa 
sekä lehmänhermot.

Kuva: Johanna Flinck
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HERTAN MAAILMA

Jouluiset terkut teille! Ihan kuin haistaisin jo vie-
non kinkun tuoksun… joulu onkin jo ihan kohta 
täällä. Sitten ihmiset valmistavat meille taas sitä iha-
naa kuusimakuvettä josta viime joulun alla taisin 
mainita. Ihmiset siis tuovat sitä varten ihan oikean 
puun sisälle, ja laittavat meille vettä tarjolle siihen 
kuusipuuta pystyssä pitävään astiaan. Ihanan raikas 
ja kiva, luonnollinen twisti siinä maussa. Se astia on 
kyllä aina vähän hankalan muotoinen juomiseen, 
jotenkin tosi kapea. Saisi olla vähän leveämpi, niin 
olis helpompi hörppiä.

Yksi parhaimmista jutuista joulussa on kyllä 
just tuo kinkunpaistossa avustaminen. Ollaan uu-
nin melko välittömässä läheisyydessä, ja skarpataan 
heti kun luukku aukeaa, valmiina laatutarkastuk-
seen. Kuulemma ei saisi, että tulee kuumaa höyryä 
ja muuta. Mut joskus plussat voittaa miinukset, me 
ajatellaan. Ollaan kyllä muutenkin Hugon ja Ker-
tun kanssa aikamoisia apureita. Autetaan yleensä 
vähän kaikessa: huonekalujen kasaamisessa, pyyk-
kien viikkaamisessa, ruoanlaitossa, jalkalampun 
sähköjohdon korjaamisessa… oikeastaan hyvin 
monenlaisissa hommissa. Meidän ihmiset ei aina 
ihan ymmärrä, miten tärkeetä se meidän apu niille 
on. Ollaan siinä ihan lähellä, usein jalkojen juurel-
la ja annetaan sellaista henkistä tukea ja tsemppiä. 
Välillä ne sanoo, että voitais olla vähän kauempa-
nakin. Ei kyllä ymmärretä semmosta, mikä assari 
tai työnjohtaja sitä sitten olis jos ei olis siinä heti 
vierellä? Vois hyvin nopeesti mennä liimat tai ruu-
vit väärälle puolelle kalusteen osaa tai ruoka palaa 
pohjaan, jos ei oltais auttamassa.

Etenkin nyt joulun alla auttamisen ja kiltteyden 
merkitys korostuu. Oon kyllä kiltti ympäri vuoden, 
mut oon kuullut, että tähän aikaan tontut kurkis-
telee ikkunoista ja tarkkailee meitä! Sitä mä vaan 
mietin, kun meillä on ainakin ikkunat aika korke-
alla, että miten ne näkee tänne. Onko ne tontut 
sitten tosi pitkiä, vai käyttääkö ne tikkaita tai jotain 
nosturia? En tiiä kyllä. Mut ihan varmuuden vuok-
si aion nyt vähentää sukkien ja vessapaperihylsyjen 
näpistelyä minimiin, koska toivoisin taas joulupu-
kilta niin kovasti muutamaa omaa pakettia, jotka 
saan ihan itse avata. Tulee ihan sellainen aarteenet-
sijäfiilis niistä, kun saa jännittää että mitä sieltä oi-
kein paljastuu.

Kuten mä jo viimeksi teille kerroin, niin jätän 
tän kirjoitteluhomman nyt tauolle. On ollut kyllä 
mukava raapustella näitä viestejä teille, vähän oon 
tarvinnut apua tuolta ihmispuolelta, kun mun tas-
suilla on hiukan hankalaa näpytellä tietokoneen 
näppäimistöä. Toivottavasti ootte tykänneet lues-
kella mun kuulumisia! Toivon koko corgikansalle 
herkkujen ja lahjojen täyteistä joulunaikaa. Olkaa 
kilttejä ja reiluja toisillenne, lainatkaa välillä sitä 
lemppariröhköpossua myös kaverille. Haluun myös 
toivottaa iloista ja hännänheilutusten täyteistä, on-
nellista tulevaa vuotta!

Heitetään ylävitoset kun tavataan, moikka!

Terveisin,
Hertta, Tutkimusretkeilijä
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 17.12.2019
 Vinkit lemmikkiperheiden turvalliseen jouluun

 Joulu on iloinen yhdessäolon juhla, johon ottavat osaa myös perheen 
lemmikit. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY muistuttaa, että joulunviettoon 
liittyy myös tapoja, jotka voivat olla riski eläimelle ja joihin jokaisen lemmikin 

omistajan kannattaa varautua vahinkojen välttämiseksi. 
 

Koristeet
Kiiltävät ja roikkuvat hopealankakoristeet (samoin kuin lahjanauhat) 

houkuttelevat etenkin kissoja leikkiin. Jos kissa pureskelee ja nielee hopealankaa, 
kissan suoli voi tukkeutua, jolloin edessä on kiireellinen leikkaus. Lankamaisia 

joulukoristeita onkin syytä välttää lemmikkiperheissä tai sijoittaa ne lemmikkien 
ulottumattomiin.

Lasiset, alumiiniset ja paperiset koristeet kannattaa sijoittaa kuusen 
yläoksille. Koira tai kissa voi purra tai pudottaa koristeet rikki, jolloin niiden 
terävät reunat voivat repiä lemmikin suuta, kurkkua ja suolistoa ja aiheuttaa 

tukehtumisvaaran.
Lumisadepallot tulee sijoittaa lemmikkien ulottumattomiin. Vaikka 

niiden sisältämä neste on pääosin vettä, mukana voi olla esim. glyserolia tai 
jäätymisenestoon pieni määrä etyleeniglykolia, jotka ovat hyvin myrkyllisiä 

lemmikeille.
Ethän pue etenkään kissallesi hassunhauskaa joulupukua! Vaikka se 

olisikin ihmisten mielestä söpöä, kissat yleensä stressaantuvat vaatteista ja 
pääkoristuksista, eivätkä varmasti nauti niistä. 

 Valot
Jouluvalot johtoineen voivat aiheuttaa sähköiskuja ja palovammoja, jos 

utelias lemmikki pureskelee niitä. Johdot tulee suojata tai valot sammuttaa aina 
kun ei itse ole paikalla. Paristokäyttöiset LED-valot ovat myös hyvä vaihtoehto.

Kynttilät on huoneesta poistuttaessa aina sammutettava. Kynttilät kannattaa 
sijoittaa paikkoihin, joihin lemmikki ei pääse, vaikka eläimen kanssa oltaisiinkin 
samassa huoneessa. Muuten utelias lemmikki voi käräyttää liekissä viiksensä ja 

turkkinsa ja aiheuttaa jopa tulipalovaaran. 
 

 Joulupuu ja -kukat
 Joulukuusi on syytä laittaa niin tukevasti pystyyn, ettei se kaadu ja 

vahingoita lemmikkiä. Kissat ja koirat saattavat intoutua myös syömään 
kuusenneulasia ja -oksia, jotka voivat ärsyttää ja vahingoittaa suuta. Tällaiset 

lemmikit kannattaa pitää omistajien poissa ollessa eri huoneessa kuin joulupuu.
Monet suositut joulukukat, kuten mm. hyasintti, amaryllis, lilja ja 

tulppaani, ovat myrkyllisiä lemmikeille. Lemmikeille myrkytön joulukukka on 
esimerkiksi joulukaktus.  

 
 Herkut

 Monet ihmisten jouluherkut – esimerkiksi suklaa, ksylitolipitoiset 
makeiset, rusinat sekä ruoista jääneet luu- ja rasvatähteet – ovat haitallisia 

lemmikille. Siksi roskisten kannet on syytä pitää hyvin kiinni ja varmistua siitä, 
että lemmikki ei pääse nappaamaan pöydältä ihmisten juhla-antimia. Varmista 
myös, ettei lemmikki pääse tekemään tuttavuutta kinkkuverkon kanssa: se voi 

lemmikin vatsaan joutuessaan aiheuttaa hyvinkin vakavia ongelmia.
Jos juhlan yhteydessä on tarjolla alkoholipitoisia juomia, varmista, ettei 

juomia ei jää vartioimatta paikkoihin, joissa eläin voi päästä maistamaan niitä.
 Jouluhulinan keskellä eläimellekin pitää muistaa antaa joulurauha ja oma 

tila, johon se voi halutessaan vetäytyä. Etenkin arat kanit ja kissat saattavat 
haluta hakeutua turvaan ja rauhoittumaan huonekalujen alle, kuljetuskoppaan 

tai erilliseen huoneeseen.

 – Anna lemmikillesi lahjaksi aikaa. Herkkujen heittäminen on helppoa, 
mutta arjen kiireissä harva ehtii viihdyttää lemmikkiään niin kauaa kuin se 
haluaisi. Tarjoa siis lemmikillesi iloinen leikkihetki, jonka tempon ja keston 
lemmikki saa määritellä, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

HESY toivottaa kaikille eläinystävällistä joulua!

 Lisätietoja:
Koirille ja kissoille vaarallisia ruokia: http://tinyurl.com/k4dl679

Lemmikeille vaarallisia koristekasveja: http://tinyurl.com/mtw4dr7

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
 Hannele Luukkainen

puheenjohtaja

10v

10v

Golden Oldies 
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Hyvää Joulun Aikaa ja Onnea Uudelle Vuodelle!
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Hyvinkää KR 15.7.:  Beryllos Keepsake sijoittui ryhmässä neljänneksi 
ja oli BIS-3-veteraani. Kuva: Anne Waldén

Helsinki KR 19.8. RYP2 Myway's Let It Be Me

Muurame RN  9.9. Promisehill No Greater Kiss voitti ryhmän ja oli 
koko näyttelyn BIS2. Kuva: Salla Kuikka

TULOKSIA

Helsinki NORD 7.9.
Tuomari: Jari Partanen

Cardigan (14)

PU1 NORD SERT ROP Big-Wood's Big Mcintosh
PU2 NORD VASERT Imago's Moonwalker

PN1 NORD SERT VSP Margarita Nigra Wiento
PN2 NORD VASERT Big-Wood's Northamentha
PN3 SERT Dantalian's Magic Hope
PN4 Rotshcard Daisydoll

ROP-VET Imago's Moonwalker
VSP-VET Rotshcard Daisydoll

Pembroke (11)

PU1 NORD SERT VSP Haywire's Visible Voyager
PU2 NORD VASERT Haywire's Updated Edition
PU3 SERT Haywire's Ask For The Moon
PU4 Serpamin Xanado

PN1 NORD SERT ROP Haywire's Don't Mind Me
PN2 NORD VASERT Haywire's Worth Every Penny
PN3 SERT Wish It Get It From Valhalos Sargas
PN4 VASERT Haywire's Yours Faithfully

ROP-VET Haywire's Don't Mind Me
ROP-KASV Haywire’s

Porvoo KR 14.9.
Tuomari: Charlotte Höier, Tanska

Cardigan (22)

PU1 VSP Imago's Moonwalker
PU2 Kardibroke Yule Keep
PU3 Big-Wood's Big Mcintosh
PU4 Geestland's Quiz For You

PN1 SERT ROP Dantalian's Magic Hope
PN2 Big-Wood's No Doubt
PN3 VASERT Handskes New Frontier
PN4 Geestland's Rimy Rose

ROP-VET Big-Wood's No Doubt
VSP-VET Imago's Moonwalker
ROP-KASV Big-Wood’s

Pembroke (18)

PU1 ROP RYP2 Haywire's Updated Edition
PU2 SERT MVA Beryllos Fly Like A Wagtail
PU3 VASERT Haywire's Been Worth The Wait

PN1 VSP Haywire's Worth Every Penny
PN2 Haywire's Don't Mind Me
PN3 SERT Haywire's Yours Faithfully
PN4 VASERT Annline's Love This Dream Design
VASERT Wish It Get It From Valhalos Sargas

ROP-VET Haywire's Don't Mind Me
ROP-KASV Haywire's

Rauma RN 15.9.
Tuomari: Malgorzata Supronowicz, Puola

Cardigan (8)

PU1 VSP Kardibroke Yule Keep
PU2 SERT MVA Haapatassun Illan Varjoon 
Himmeään

PN1 SERT MVA ROP Newcard's Very Smooth
PN2 Geestland's Lucky Day
PN3 VASERT Wild Dream's Xtra Blue Diamond

ROP-PENTU Geestland's White Rose

Pembroke (12)

PU1 SERT MVA ROP Kulkurin-Tähden Onnemme 
Kyyneleet
PU2 VASERT Cloudmoore Brae-Burn

PN1 SERT VSP Munrony's Only My Way
PN2 VASERT Kulkurin-Tähden Villiruusu
PN3 Haywire's Until The End
PN4 Annline's For Your Eyes Only

ROP-VET Kulkurin-Tähden Villiruusu

Hyvinkää RN 22.9.

Cardigan (19)

Tuomari: Per Iversen, Ruotsi

PU1 SERT VSP Mythmakers Habanero
PU2 VASERT Elmsmere English Star

PN1 SERT ROP Haapatassun Melukylän Liisa
PN2 VASERT Geestland's Under The Roses
PN3 Beryllos Feeling So Good
PN4 Handskes Give Me Everything

Pembroke (15)
Tuomari: Tarja Löfman

PU1 SERT VSP Haywire's Better Watch Out
PU2  VASERT Erisdar's Donatello
PU3 Beryllos Shot 'N Flash
PU4 Lappunaaman Komisario Kyösti Pöysti

PN1 ROP Haywire's Don't Let Me Down
PN2 SERT Wish It Get It From Valhalos Sargas
PN3 VASERT Rowells Raspberry Sweet
PN4 Dame Fox Jet Set Queen

ROP-VET Haywire's Don't Let Me Down
ROP-KASV Beryllos

Eckerö KV 28.9.
Tuomari: Francisco Salvador Janeiro, Portugali

Cardigan (22)

PU1 SERT CACIB ROP Major Point Violet Hill
PU2 VASERT VACA Fest Teddy Bear
PU3 Newcard's Walnut Cracker
PU4 Geestland's Carbon Black

PN1 CACIB VSP Newcard's Very Smooth
PN2 VACA Geestland's Lucky Day
PN3 Newcard's Queen Of Hearts
PN4 Geestland's Rimy Rose
SERT MVA Newcard's X-Cellency
VASERT Skutegårdens Joys Plyma

ROP-VET Geestland's Carbon Black
VSP-VET Newcard's Queen Of Hearts
ROP-JUNIORI Zonenvelt Yarkiy Meteor
ROP-PENTU Geestland's White Rose
ROP-KASV Geestland's

Pembroke (27)

PU1 CACIB ROP Haywire's Visible Voyager
PU2 Promisehill No Greater Kiss
PU3 VACA Haywire's Updated Edition
PU4 SERT Siggen's Independent
VASERT Hugo Plyushevyi Volk

PN1 CACIB VSP Haywire's Worth Every Penny
PN2 Haywire's Don't Mind Me
PN3 SERT VACA Haywire's Yours Faithfully

ROP-VET BIS3-VET Haywire's Don't Mind Me
VSP-VET Promisehill No Greater Kiss
ROP-JUNIORI Wind Of Grand Odeliya L
ROP-PENTU Dame Fox Keep Me As A Glitter Star
ROP-KASV BIS1-KASV Haywire's

Näyttelytuloksia kotimaasta
KOONNUT: Tiia Salosaari

Seinäjoki KV 26.10.
Tuomari: Susanne Nilsson, Ruotsi

Cardigan (37)

PU1 SERT CACIB MVA ROP Jolizi's Santa's Little 
Helper
PU2 VASERT Dantalian's Magic Boy
PU3 VACA Geestland's Talk To Me

PN1 SERT VSP Dantalian's Magic Hope
PN2 CACIB Margarita Nigra Wiento
PN3 VACA Imago's Amazing Dantalian
PN4 Myway's A Little Less Conversation
VASERT Dantalian's Holiday Lady

ROP-PENTU Jeltson's Gypsy Queen
VSP-PENTU Handskes Run To The Hills
ROP-KASV Dantalian's

Pembroke (33)

Tuomari: Cindy Kerssemeijer, Alankomaat 
(Pennut ja Urokset)

PU1 CACIB VSP Haywire's Updated Edition
PU2 VACA Haywire's Visible Voyager
PU3 Royal Style Telman Haus
PU4 SERT Haywire's Detailed Decision
VASERT Neminoff's Most Like A Legacy

PN1 ROP RYP2 Haywire's Don't Mind Me
PN2 SERT CACIB Haywire's Yours Faithfully
PN3 Beryllos Touch O'wales Tale's
PN4 VASERT VACA Lejregård's One And Only

ROP-VET BIS1-VET Haywire's Don't Mind Me
ROP-KASV Haywire's
ROP-PENTU Murmur Hitchcock

Jyväskylä NORD 9.11.
Tuomari: Björn Erling Löken, Norja

Cardigan (29)

PU1 NORD SERT VSP Big-Wood's Hoity Toity
PU2 NORD VASERT Beryllos Keep Your Power
PU3 Imago's Moonwalker
PU4 SERT Dantalian's Magic Boy

PN1 NORD SERT ROP Big-Wood's Triumph 
Renown
PN2 NORD VASERT Myway's Amazing Grace
PN3 SERT Cuba Night Von Platonogi
PN4 VASERT Haapatassun Melukylän Liisa

ROP-VET Big-Wood's Triumph Renown
VSP-VET Beryllos Keep Your Power
ROP-PENTU Hässäkän Oh What A Dream
ROP-KASV Big-Wood’s

Pembroke (34)

PU1 NORD SERT ROP Haywire's Visible Voyager
PU2 NORD VASERT Promisehill No Greater Kiss
PU3 Annline's Im Dressed In Red Suit
PU4 SERT Haywire's Detailed Decision

PN1 SERT NORD SERT MVA VSP Haywire's Yours 
Faithfully
PN2 NORD VASERT Haywire's Don't Mind Me
PN3 Myway's Let It Be Me
PN4 Annline's Im Dressed In My Own Design
VASERT Annline's Power Of Crystal

ROP-VET BIS3-VET Haywire's Don't Mind Me
VSP-VET Promisehill No Greater Kiss
ROP-KASV Haywire’s
ROP-PENTU Cloudmoore The Greater Truth

Jyväskylä KV ROP-veteraani (vas.) Big-Wood's Triumph 
Renown ja VSP-vet Beryllos Keep Your Power

Jyväskylä KV ROP cardigan (vas.) Myway's Amazing Grace 
ja VSP Big-Wood's Big McIntosh. 

Jyväskylä KV:n ROP-veteraani (vas.) Haywire's Don't Mind Me ja VSP-vet 
Promisehill No Greater Kiss

Jyväskylä KV ROP (vas.) Glamdring's Dashing Daisy ja VSP Annline's I'm 
Dressed In Red Suit. Kuva: Tiia Salosaari

Flying Fox Del Casa Favore on saavuttanut syksyyn mennessä Latvian, Norjan, Tanskan, 
Suomen ja Pohjoismaiden muotovalion arvon. Omistaja: Helena Tiilikainen.  
Kuva: Jonna Hörkkä



22 23Suomen Welsh Corgi Seura ryCorgiset 4/19

TULOKSIATULOKSIA

Jyväskylä KV 10.11.
Tuomari: Christine Sonberg, Norja

Cardigan (27)
PU1 CACIB VSP Big-Wood's Big Mcintosh
PU2 VACA Big-Wood's Hoity Toity
PU3 Beryllos Keep Your Power

PN1 CACIB ROP Myway's Amazing Grace
PN2 Big-Wood's Triumph Renown
PN3 SERT VACA Haapatassun Melukylän Liisa

ROP-VET Big-Wood's Triumph Renown
VSP-VET Beryllos Keep Your Power
ROP-KASV Big-Wood's

Pembroke (37)
PU1 CACIB VSP Annline's Im Dressed In Red Suit
PU2 VACA Haywire's Visible Voyager
PU3 Promisehill No Greater Kiss
PU4 SERT Haywire's Been Worth The Wait
VASERT Annline's Peanut Butter

PN1 CACIB ROP Glamdring's Dashing Daisy
PN2 Haywire's Don't Mind Me
PN3 VACA Myway's Let It Be Me
PN4 Haywire's Yours Faithfully
SERT Kultasydämen Keskikesän Kipinä

ROP-VET Haywire's Don't Mind Me
VSP-VET Promisehill No Greater Kiss 
ROP-KASV Haywire's 

Pentunäyttelyt
Helsinki EPN 9.6. 
Tuomari: Tarja Löfman 

Cardigan (6)
ROP-PENTU RYP3-PENTU Dantalian's Magic 
Hope
VSP-PENTU Dantalian's Magic Boy
ROP-KASV BIS3-KASV Dantalian's

Lahti EPN 14.7.
Tuomari: Juha Putkonen 

Cardigan (1)
ROP-PENTU Beryllos Feeling So Good

Espoo EPN 21.7.
Tuomari: Tuire Okkola 

Pembroke (2)
ROP-PENTU RYP3-PENTU Dame Fox Keep Me As 
A Goulden Star
VSP-PENTU Dame Fox Keep Me In Your Soul

Kouvola EPN 27.7.
Tuomari: Irina Poletaeva 

Cardigan (1)
ROP-PENTU Beryllos Feeling So Good

Hausjärvi EPN 11.8.
Tuomari: Marja Talvitie

Cardigan (1)
ROP-PENTU Beryllos Tribute To Good Life

Helsinki EPN 17.8.
Tuomari: Goran Gladic 

Cardigan (1)
ROP-PENTU Beryllos Looking So Good

Helsinki EPN 25.8.
Tuomari: Nina Janger  

Cardigan (3)
ROP-PENTU Berlioz

Espoo EPN 14.9.
Tuomari: Satu Tanner

Cardigan (1)
ROP-PENTU Geestland's Wild Rose

Pembroke (2)
ROP-PENTU Dame Fox Keep Me As A Goulden 
Star
VSP-PENTU Dame Fox Keep Me In Your Soul

Kajaani EPN 5.10.
Tuomari: Mari Lackman

Cardigan (4)
ROP-PENTU RYP3-PENTU Cuba Night Von 
Platonogi
VSP-PENTU Asterland Knockout Idol

Pembroke (4)
ROP-PENTU Kanervakankaan Pesonen
VSP-PENTU Kanervakankaan Kultajellona 
ROP-kasv BIS3-kasvattaja Kanervakankaan

Lahti EPN 27.10.
Tuomari: Kati Taipale

Cardigan (3)
ROP-PENTU RYP3-PENTU Carddicted Taa Daa
VSP-PENTU Handskes Ride The Lighting

Pembroke (7)
ROP-PENTU Wales Tale's Neverending Dream
VSP-PENTU Lappunaaman Pieni Muna Iso Sielu

21.6.2019 Vejen Tanska, Nord
Tuomari,Birgitta Kremser (SI)

PU 2 SERT Vara Nord SERT Flying Fox Del Casa 
Favore

22.6.2019 Vejen Tanska,INT
Tuomari,Vincent O'brien (IE)

Flying Fox Del Casa Favore
PU 1 SERT CACIB VSP Flying Fox Del Casa Favore
  
 
3.8.2019 Fauske IDS
Tuomari: Ralf D Campbell

PN4 SERT NO & POHJ MVA Liebehund Red Troll 
 
12.10.2019 Valmiera Latvia KR 
Tuomari: Myriam Vermeire Belgia

PU 2 SERT LV MVA Flying Fox Del Casa Favore 

Näyttelytuloksia ulkomailta
27.10.2019 Baltian voittaja, Riika
Tuomari: Livija Zizevske, Liettua

ROP-VET BALTVV-19 Puksipuun Poppaloora

14.12.2019 Liepaja KR
Tuomari: Nenad Marič, Serbia

PN2 SERT LV & BALT MVA Big-Wood's My Ihq 
Indica

15.12.2019 Liepaja KR
Tuomari: Nebojša Švraka, Serbia

ROP SERT LV MVA Liebehund Red Troll

Coventry 29.9.2019
Iso-Britannian vuotuinen welsh corgi 
cardiganien päänäyttely pidettiin hienossa 
urheiluhallissa Coventryssä syyskuun 
lopussa. Tuomarina 86 ilmoitetulle 
koiralle toimi Rikarlo-kennelnimellä 
cardiganeja kasvattanut Mrs L Bolton. 

Ennakkosuosikki, rodun CC-
ennätyksen (”sertiennätyksen”) haltija 
Ch Joseter Mr Blobby (om. Peter Clifton) 
jätti jälleen kerran muut taakseen. 
Blobby on jo veteraani-ikäinen, mutta 
kilpaili kuitenkin nuorempiensa seassa 
Open luokassa. Urosten kakkossijalle 
nousi Open-luokassa toiseksi sijoittunut 
Blobbyn pikkuveli Ch Joseter Frazer Nash 
(om. Peter Clifton), joka on jo aloittanut 
kirimään veljensä sertiennätystä kiinni 
melkoista vauhtia. 

Nartuissa voittoruusukkeen sai vasta 
1,5 vuotias Hundahilli Veris (om. Ms 
H Greensill & Mr S McCallum), jolle 

Cardigan Welsh Corgi Association  
championship show

Näyttelyn tarkat tulokset:
 
https://www.
cardiganwelshcorgiassoc.co.uk/ 

(Show results > Show results > 
CWCA shows)

tämä CC oli ensimmäinen ja omistajansa 
ilo sen mukaista. Nartun isä on muuten 
kuuluisan Joseter-veljessarjan kolmas 
valio Ch Joseter Mr Parkinson, jonka 
jälkeläisryhmä palkittiin parhaana 
ryhmänä. Narttujen kakkoseksi nousi 
veteraaniluokan voittaja Liebehund 
Thyme Please (om. J. & M. Lovell).  Se 
sai kuitenkin tunnustaa rotunsa parasta 
veteraania valittaessa paremmakseen 
parhaan urosveteraanin Tamlin Prince 
Rainerin (om. Ms K. Frosdik). Parhaaksi 
pennuksi Mrs L Bolton nosti Venäjältä 
tuodun uroksen Mistycor Apollo Back to 
Black for Kalwig (om. Ms. K. Frosdik). 

Seuraava CWCA:n päänäyttely 
pidetään Keski-Englannissa Coventryn 
tuntumassa 26.9.2020.

Julkaisemme tulossivuilla jäsenten 
lähettämiä kuvia
Julkaisemme tulosten yhteydessä 
yhden kuvan / koira. Jos koirasi on 
ollut näyttelyissä ROP/VSP, se on 
saanut SERTin näyttelyissä tai muissa 
harrastuksissa tai se on saanut 
luokan vaihtoon oikeuttavan tunnuksen 
harrastuskentillä, lähetä kuva 
toimitukseen: 
corgiset.kuvat@gmail.com. Huom! 
Kuvan on oltava alkuperäiskoossa ja 
laadultaan hyvä. Mainitse kuvaaja 
tietojen yhteydessä.

!
Kajaani EPN 5.10. BIS3-kasvattaja kennel Kanervakankaan.  
Kuva: Hannele Leppänen
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Agilitytuloksia
17.3.2019 Vantaa, Rauno Virta
Wecope Beryllos Flirt And Fire
Pikkumini-1 Perusrata 5,00, 2. sija

3.8.2019 Janakkala, Jessi Landen
Wecope Aurum Nostrum Ave Sol
Mini-2 Perusrata -6,70, 2. sija
Mini-2 Perusrata -6,70, 2. sija

3.8.2019 Janakkala, Mika Kangas
Wecope Aurum Nostrum Ave Sol
Mini-2 Hyppyrata -10,14, 1. sija, LUVA
Mini-2 Hyppyrata -10,14, 1. sija, LUVA

4.8.2019 Janakkala, Ritva Herrala
Wecope Aurum Nostrum Ave Sol
Mini-2 Hyppyrata -5,24, 1. sija, LUVA
Mini-2 Hyppyrata -5,24, 1. sija, LUVA

4.8.2019 Vaasa, Jouni Kautto
Wecope Munrony's Call Me Maybe
Pikkumini-3 Perusrata 10,00, 1. sija

10.8.2019 Rovaniemi, Mika Moilanen
Wecoca Shiwacca Davvebardni
Mini-3 Hyppyrata -1,66, 5. sija
Mini-3 Perusrata 10,50, 5. sija

11.8.2019 Varkaus, Anne Savioja
Wecope Cloudmoore Wuhuu-N-Huu
Pikkumini-3 Perusrata 8,06, 3. sija

23.8.2019 Vantaa, Marko Mäkelä
Wecoca Agicard's Dream About You
Pikkumini-3 Perusrata 7,05, 6. sija
Pikkumini-3 Hyppyrata 2,48, 6. sija

1.9.2019 Keminmaa, Timo Vertanen
Wecoca Big-Wood's Triumph Renown
Pikkumini-3 Hyppyrata 1,68, 1. sija
Pikkumini-3 Hyppyrata 5,11, 1. sija

8.9.2019 Kajaani, Petteri Kerminen
Wecoca Agicard's Columba Palumbus
Mini-3 Perusrata 5,00, 5. sija
Mini-3 Perusrata 5,00, 4. sija
Mini-3 Hyppyrata -4,80, 2. sija
Wecoca Agicard's Dream About You
Pikkumini-3 Perusrata -1,13, 3. sija

8.9.2019 Mikkeli, Anne Savioja
Wecoca Liebehund Red Troll
Mini-2 Perusrata 5,00, 1. sija
Mini-2 Hyppyrata -5,68, 1. sija, LUVA

14.9.2019 Kajaani, Minna Väyrynen
Wecoca Big-Wood's Triumph Renown
Pikkumini-3 Hyppyrata 8,98, 1. sija

15.9.2019 Helsinki, Minna Räsänen
Wecoca Canja's Clory Crystal
Mini-3 Perusrata -9,34, 6. sija
Mini-3 Hyppyrata -5,61, 11. sija

15.9.2019 Kokkola, Reetta Pirttikoski
Wecoca Agicard's Columba Palumbus
Mini-3 Perusrata -2,61, 3. sija
Wecoca Agicard's Dream About You
Pikkumini-3 Perusrata 10,73, 1. sija
Pikkumini-3 Perusrata 7,49, 3. sija
Pikkumini-3 Hyppyrata 5,00, 2. sija

5.10.2019 Oulu, Anders Virtanen
Wecoca Big-Wood's Triumph Renown
Pikkumini-3 Hyppyrata 17,52, 4. sija

6.10.2019 Kajaani, Johanna Nyberg
Wecoca Agicard's Dream About You
Pikkumini-3 Perusrata -2,47, 1. sija, SERT
Pikkumini-3 Perusrata -2,70, 2. sija
Pikkumini-3 Hyppyrata -2,78, 1. sija, SERT

12.10.2019 Hyvinkää, Marja Lahikainen
Wecoca Liebehund Red Troll
Mini-2 Perusrata -9,92, 1. sija, LUVA
Mini-2 Hyppyrata -8,45, 1. sija, LUVA
Mini-2 Perusrata 10,00, 3. sija

13.10.2019 Hyvinkää, Markku Kaukinen
Wecoca Big-Wood's Grinn Gratincka
Mini-3 Hyppyrata 5,00, 5. sija

13.10.2019 Vantaa, Mika Kangas
Wecope Suukkosuun Kiss Me
Pikkumini-2 Perusrata 21,52, 1. sija

19.10.2019 Kokkola, Salme Mujunen
Wecoca Agicard's Columba Palumbus
Mini-3 Perusrata -10,15, 6. sija
Mini-3 Perusrata -13,31, 9. sija
Wecoca Agicard's Dream About You
Pikkumini-3 Hyppyrata 5,00, 4. sija
Pikkumini-3 Perusrata 10,00, 6. sija

19.10.2019 Kokkola, Vesa Sivonen
Wecope Suukkosuun Pink Passion
Pikkumini-2 Perusrata 10,05, 1. sija

20.10.2019 Sipoo, Henri Luomala
Wecoca Handskes King Of Dreams
Mini-1 Hyppyrata 10,02, 11. sija

26.10.2019 Varkaus, Anne Savioja
Wecope Cloudmoore Wuhuu-N-Huu
Pikkumini-3 Perusrata 0,72, 3. sija

26.10.2019 Varkaus, Laura Mättö
Wecope Cloudmoore Wuhuu-N-Huu
Pikkumini-3 Perusrata 28,12, 2. sija

27.10.2019 Janakkala, Mika Kangas
Wecoca Big-Wood's Grinn Gratincka
Mini-3 Perusrata 5,00, 10. sija

3.11.2019 Sipoo, Michael Schilling
Wecoca Canja's Clory Crystal
Mini-3 Hyppyrata -2,84, 6. sija
Mini-3 Hyppyrata 5,00, 17. sija

KOONNUT: Mikko Palsola

TULOKSIA

Muita tuloksia
LUONNETESTI

20.9.2019 Haapavesi
Keinänen Jari, Hynynen Reijo
Corgi Na Volge V-Wejt Standvastig LTE 110 
laukausvarma
Trafox Tutti Frutti LTE 110 laukauskokematon

19.10.2019 Kuopio
Kerkkä Jorma, Berg Leena
Alfafox Unique Gift LTE 190 laukausvarma

27.10.2019 Alajärvi
Kerkkä Jorma, Hynynen Reijo
Natural Stance Rubin Schwarz LTE 110 laukaus-
kokematon

KOIRATANSSITULOKSET 
 
9.11.2019 Lahti
Böckerman Nadja
Geestland’s Rare Rhime 124,33 AVO T

KOIRATANSSITULOKSET – VAPAAOHJELMA 

9.11.2019 Lahti
Böckerman Nadja
Geestland’s Rare Rhime 154,66 ALO H

KOONNUT: Mira Timperi
Tokotuloksia

19.10.2019 Janakkala
Laisi Harri
Beryllos Go Go Girl 165,50 ALO1

26.10.2019 Kuopio
Halmiala Marjo
Cloudmoore Bee Or Nut To Be 120,50 ALO3

Kuvat: 
 
Ylhäällä: Iloinen nainen koiransa kanssa 
on se paras narttu -voittaja 

Kekellä vasemmalla: ROP, VSP, ROP-
pentu, ROP-vet 
 
Keskellä oikealla: Peter & Ch Joseter 
Blobby 

Alhaalla:paras jälkeläisryhmä Ch Joseter 
Mr Parkinson jälkeläisineen
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TULOKSIA

Rally-Tokotuloksia
KOONNUT: Ida Jokela

Varkaus, 27.2.2019 Leskinen Taru
wcp Tsäpäkkä Amora ALO89
wcp Frendlain’s Aaron MES81

Lahti, 27.4.2019 Kirsi Petäjä 
wcc Beryllos Go Go Girl VOI81

Lohja, 4.5.2019 Leskinen Taru
wcp Suukkosuun Forever Gold MES72

Nokia, 11.5.2019Hannele Pirttimaa
wcc Big-wood’s Duchess MES91

Laukaa, 25.5.2019 Tiia Hämäläinen
Tsäpäkkä Amora ALO79

Muhos, 25.5.2019 Jaana Karppinen
wcc Big-wood’s Kätevä Kismet VOI83 RTK3

Lahti, 29.5.2019 Kirsi Petäjä
wcc Beryllo’s Go Go Girl VOI87

Pieksämäki, 8.6.2019 Minna Hillebrand
wcp Tsäpäkkä Amora ALO91 RTK1
wcp Kanervakankaan Kultakäpynen ALO95 
RTK1
wcc Beryllo’s Im Free To Disagree VOI80

Kangasala, 8.6.2019 Pirttimaa Hannele
wcp Kärppälehdon Tiffany Aching ALO84

Laukaa, 9.6.2019 Riski Maria
wcp Heinikosken Bettiina MES89

Laukaa, 9.6.2019 Pia Heikkinen
wcp Heinikosken Bettiina MES100
wcp Wales Tale’s Man Of Miracles MES70

Muhos, 15.6.2019 Fiia-Maria Kivioja
wcc Big-wood’s Duchess MES96

Lempäälä, 15.6.2019 Leskinen Taru
wcc Mythmakers A Perfect Circle ALO88
wcp Kärppälehdon Tiffany Aching ALO87

Imatra, 15.6.2019 Iiris Harju
wcp Serpamin Wild Thunder ALO99

Imatra, 15.6.2019 Iiris Harju
wcp Serpamin Wild Thunder ALO95

Oulu, 26.6.2019 Tytti Lintenhofer
wcc Big-wood’s Duchess MES95

Masku, 29.6.2019 Heikkinen Pia
wcp Suukkosuun Forever Gold MES77 RTK4

Porvoo, 3.7.2019 Tiia Hämäläinen 
wcp Suukkosuun Forever Gold MES94

Jyväskylä (piirinmestaruus) 
6.7.2019 Fiia-Maria Kivioja 
wcp Heinikosken Bettiina MES73
wcp Cloudmoore o’ Yippee-A AVO88

Jyväskylä, 20.7.2019 Taru Leskinen
wcp Heinikosken Bettiina MES98

Jyväskylä, 20.7.2019 Taru Leskinen
wcp Heinikosken Bettiina MES100

Alavus, 25.7.2019 Krista Karhu
wcc Mythmakers A Perfect Circle ALO99 RTK1

Hyvinkää, 27.7.2019 Tiia Hämäläinen
wcp Natural Stance Karibian Aurinko VOI95

Hyvinkää, 27.7.2019 Hannele Pirttimaa
wcp Natural Stance Karibian Aurinko VOI100

Somero, 28.7.2019 Anna Klingenberg
wcp Rowells Top Secret MES96 
wcp Rowells Let There Be Rock ALO97

Kemi, 10.8.2019 Minna Hillebrand 
wcc Big-wood’s Kätevä Kismet MES75

Laukaa, 11.8.2019 Fiia-Maria Kivioja
wcp Tsäpäkkä Amora AVO84

Kuopio, (SM-koe tai muu mestaruusottelu), 
17.8.2019 Taru Leskinen
wcp Heinikosken Bettiina MES94

Kuopio, (SM-koe tai muu mestaruusottelu), 
17.8.2019 Taru Leskinen
wcp Heinikosken Bettiina MES96
wcp Cloudmoore o’ Yippee-A AVO100 RTK2

Hamina, (piirimestaruuskoe) 
7.9.2019 Kirsi Petäjä
wcp Serpamin Wild Thunder ALO96 RTK1

Lieto, 8.9.2019 Krista Karhu
wcp Rowells Let There Be Rock ALO79

Vantaa, 21.9.2019 Taru Leskinen
wcp Natural Stance Karibia Aurinko VOI98 RTK3
wcc Beryllo’s Go Go Girl VOI99 RTK3
 
Ylöjärvi, 21.9.2019 Maria Riski
wcc Geestland’s Rare Ray AVO89

Pieksämäki, 21.9.2019 Tytti Lintenhofer
wcp Cloudmoore Miss Baggins AVO96
wcp Tsäpäkkä Amora AVO77

Vantaa, 22.9.2019 Anna Pekkala
wcc Beryllos Ready Steady Go ALO92

Loviisa, (piirimestaruuskoe)  
29.9.2019 Anna Klingenberg
wcc Handskens King Of Dreams ALO91

Janakkala, 6.10.2019 Pia Heikkinen 
wcc Beryllo’s Go Go Girl MES75

Kouvola, 6.10.2019 Kirsi Petäjä 
wcp Cennards Donnatella VOI77

Kirkkonummi, 6.10.2019 Anna Klingenberg
wcp Suukkosuun Kiss Me VOI89
wcp Viipottajan Who Else Is Nice ALO88

Tampere, 12.10.2019 Tiia Hämäläinen
wcp Haywire’s What Goes Around AVO73

Kuusamo, 12.10.2019 Heli Kelhälä
wcc Kivivainion Da Vinci ALO80
 

Ylöjärvi, 2.11.2019 Maria Riski 
wcc Geestland’s Rare Ray AVO84 RTK2

Mikkeli, 13.10.2019 Taru Leskinen
wcp Cennards Donnatella VOI76
wcp Varsinviisas AVO89
wcp Sacaron Victory Cruise ALO99

Jyväskylä, 19.10.2019 Taru Leskinen
wcp Heinikosken Bettiina MES99

Ylöjärvi, 19.10.2019 Maria Riski 
wcp Haywire’s What Goes Around AVO70

Vantaa, 27.10.2019 Riikka Timonen
wcp Rowells Let There Be Rock ALO77 RTK1

Vantaa, 27.10.2019 Maria Riski
wcp Natural Stance Karibian Aurinko MES94

Salo, 2.11.2019 Jaana Karppinen
wcp Rowells Let There Be Rock AVO90

Ylöjärvi, 2.11.2019 Maria Riski
wcc Geestland’s Rare Ray AVO84 RTK2

Hyvinkää, 2.11.2019 Hannele Pirttimaa
wcc Imago’s Natural Beauty ALO97
wcp Natural Stance Karibian Aurinko MES89 
RTK4

Kuopio, 2.11.2019 Anna Klingenberg
wcc Big-wood’s Oscar Blaketon ALO72 

Varkaus, 16.11.2019 Jaana Karppinen
wcp Heinikosken Bettiina MES100

Janakkala, 16.11.2019 Krista Karhu
wcp Sacaron Victory Cruise ALO98 

Janakkala, 16.11.2019 Riikka Timonen
wcp Sacaron Victory Cruise ALO98 RTK1

Maalahti, (piirinmestaruus)  
17.11.2019 Tytti Lintenhofer
Munrony’s Call Me Maybe AVO82 RTK2

Paketoin viimeisiä lahjojani 
hätäisemmin kuin olisin halunnut. Lattia 
oli täynnä erilaisia jouluapapereita ja 
niiden silppua. Oma pieni rakkaani, 3 
kuukautta vanha pentuni, oli onnistunut 
kierittämään lahjanarun kuononsa 
ympärille.

- Voi kulta, ihanaa kun olet mukana 
hommassa, mutta tuo ei nyt auta.

En voinut olla nauramatta pennulleni. 
Se kieriskeli iloisesti lahjapaperin ja narun 
seassa. Kaikki tuntui olevan sille ihanaa, 
uutta ja jännittävää. Osaisivatpa kaikki 
iloita noin pienistä asioista, ajattelin 
huokaisten. En voinut olla vilkaisematta 
pöydällä olevaa valokuvaa. Valokuvaa 
miehestä, joka oli vielä puoli vuotta sitten 
ollut koko elämäni. Tunsin ahdistuksen 
ja paniikin valtaavan kehoni. Silmiin 
ilmestyi kyyneleitä, vaikka kuinka yritin 
taistella vastaan. Mutta hento tönäisy 
jalkaani herätti minut ajatelmistani. 

Oma pieni pentuni oli noussut minua 
vasten. Jätin torumatta hyppimisestä, 
vaikkakin kaikki pennun kasvatusoppaat 
olisivat olleet pettyneitä minuun, ja 
otin pehmeän palleron syliini. Tiiu, 
minun oma pentuni, tuoksui ihanalle. 
Ei enään aivan pienelle pennulle, mutta 
ei läheskään aikuiselle koirallekaan. 
Tiiu puski itsensä minua vasten ikään 
kuin rauhoittaakseen minua. Ja niin se 
rauhoittikin. Tunsin kuinka hengitykseni 
tasaantui hiljalleen ja kyyneleet 
valuivat raivokkaan katkeruuden sijasta 
rauhallisesti poskelleni. Jokaisella 
silityksellä rauhoituin enemmän.

- Eiköhän jatketa, ettei myöhästytä 
Tiiu. Oli kulunut kuusi kuukautta lähes 
päivälleen siitä, kun elämäni muuttui. 
Päivä oli ollut normaali.

Töitä, kuntosalia ja ruoanlaittoa. 
Tiskasin astioita ja odotin koska ulko-
ovi avautuisi. Sen sijaan sain puhelun. 
Puhelun, joka sai minut kavahtamaan 
pitkään jokaista sen jälkeen tullutta 
soittoa.

Puhelun, joka mursi minut. Toni oli 
joutunut autokolariin ja menehtynyt 
välittömästi. Monta kuukautta makasin 
pimeässä huoneessa sängyssäni. Olin 
kuihtua pois. Minulle sanottiin, 
että minun pitäisi löytää kiintopiste 
elämälleni. Jokin, joka saisi minut 
nousemaan aamuisin ylös sängystä. 
Mutta sellaista ei ole, oli ensimmäinen 
vastaukseni. Kunnes eräällä

kauppareissulla, jolle äitini oli minut 
pakottanut, kuulin huutoa takaani. 
En saanut kunnolla siitä selvää, mutta 
käännyin katsomaan mistä oli kyse. 
Näin ison valkoisen koiran juoksevan 
minua kohti. Sen turkki hulmusi ja 
häntä heilui. Samassa sain sanoista ”ota 
kiinni” selvää. Valkoinen pörrykkä tuli 
suoraan syyliini. Koiran omistaja juoksi 

meidät kiinni ja kiitteli minua kovasti ja 
hämmästeli, ettei hänen koiransa ikinä 
ollut ennen karannut. Hyvä jos tämä 
kuulemma viitsi edes juosta. Koira katso 
minua kuitenkin suoraan silmiin ja nuoli 
naamaani ja korvani. Sen jälkeen se lähti 
jatkamaan lenkkiään tavalliseen tapaansa. 
Katsoin sitä lumoutuneena; olin saanut 
muistutuksen pitkäaikaisesta haaveestani.

Ajoin autoni vanhempieni pihatielle. 
Olin selvästi viimeinen perheestäni 
joka saapui paikalle, kuten arvelinkin. 
Tunsin ahdistuksen nousevan, kunnes 
Tiiu ilmoitti itsestään. Tiiu tiesi minne 
olimme tulleet ja halusi jo tutkimaan 
isoa pihaa ja sen puhdasta lunta. Vielä 
kuukausi sitten pelkäsin tätä päivää, 
jouluaattoa. Päivää jolloin kaikilla pitäisi 
olla hyvä mieli. Jolloin ei itketty pimeässä 
yksin.

Tiiu oli kuitenkin toista mieltä. Se ei 
pelännyt mitään vaa halusi kohti uusia 
kokemuksia ja ulkona tuoksuvaa ruokaa. 
Nyt jos koskaan oli hetki ottaa mallia 
koirista. Olla murehtimatta tulevaa ja 
lähteä rohkeasti uutta kohti. Koska meillä 
ei ollut mitään hätää. Meillä oli toisemme 
ja Tiiu tulisi olemaan koko perheen 
joulun kohokohta. Taustapeilistä näin 
hymyilevän naisen, jolle oli palannut 
väri kasvoille. Tunnistin pitkästä aikaa 
oman peilikuvani. Nostin Tiiun autosta 
ulos kaikkien lahjojen lisäksi ja suuntasin 
kohti ovea. Sisällä menimme suoraan 
joulukuusen luokse ja laitoimme Tonin 
kuvan sekä kynttilän sen viereen. Otin 
Tiiun syliini, jotta se saisi haistella kuusen 
oksia läheltä. Menimme perheeni luokse, 
joista jokaista Tiiu rakastaa yli kaiken. 
Tunsin lämmön täyttävän kehoni. Kun 
Tiiu sitten juoksi iloisesti luokseni 
kaappasin sen syliini ja kuiskasin pennun 
korvaan:

- Hyvää joulua rakas Tiiu.

Joulunovelli: Malli ja Muistuttaja
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Juniori-

corgisti

Luku 3
Ihmisten valtakuntaa hallitsi ilkeä, 

itsekäs ja ahne kuningas, joka oli hyvin 
ankara kansalleen. Kuningas nyhti 
kansalaisilta lähes joka ikisen lantin 
veroina. Rahat käytettiin yltäkylläiseen 
ja loisteliaaseen hovielämään linnassa. 
Kansa, Willyn perhe mukaan lukien, piti 
kuningasta julmana ja epäreiluna. 

Kuninkaalla oli kaksi suunnilleen Ed-
wardin ikäistä lasta, prinssi ja prinsessa. 
Prinssi, josta jonain päivänä oli tuleva 
valtakunnan hallitsija, oli luonteeltaan 
täysin samanlainen kuin isänsä. Prinsessa 
sen sijaan oli isänsä ja veljensä täydellinen 
vastakohta. Hänen mielestään kansaa oli 
kohdeltava hyvin ja oikeudenmukaisesti, 
kuningaskunnan huono-osaisimpia tuli 
auttaa eikä hovielämän välttämättä olisi 
pitänyt olla niin loisteliasta. Kuningas ja 
prinssi yrittivät väkisin saada prinsessaa 
ajattelemaan samoin kuin he itse, siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Aina välillä 
prinsessa, henkilöllisyytensä tietenkin sa-
laten, livahti kamarineitonsa kanssa ulos 
linnasta kansan pariin jakamaan linnan 
varastoista ruokaa ja vaatteita köyhille. 
Linnan varastot olivat niin runsaat, että 
tavaroiden puuttumista tuskin huomasi. 

Lopulta kuningas päätti, että prinses-
sa saataisiin kuriin vain avioliiton avulla. 
Niinpä prinsessalle järjestettiin puoliso, 
eräs herttua naapurivaltakunnasta. Hert-
tualla oli samanlaiset näkemykset asioista 
kuin kuninkaalla ja prinssillä. Prinsessa 
ei asiasta tietenkään ilahtunut. Kuul-
tuaan suunnitelmasta hän murehti ka-
marineidolleen: ”En voisi kuvitellakaan 

meneväni naimisiin, varsinkaan sen hert-
tuan kanssa, jolle isä minut on luvannut. 
Tämä tuhoaa auttamistyöni ja syöksee 
valtakuntamme entistä syvemmälle alis-
tamisen ja ahneuden syövereihin. Mitä 
isäni ja veljeni oikein ajattelevat? Kan-
sasta pitää välittää.” ”Rauhoittukaahan, 
teidän korkeutenne. Kyllä asiat varmasti 
jotenkin selviävät. Voinhan minä yrittää 
jatkaa auttamistyötä puolestanne”, kama-
rineito rauhoitteli. Prinsessa näki edes-
sään vain sysimustan tulevaisuuden ja 
purskahti itkuun. Ei tainnut olla mitään 
keinoa välttää vastenmielistä avioliittoa. 
Kyyneleet piti kuivata kuitenkin nopeas-
ti, sillä kuningas kutsui prinsessaa linnan 
suureen saliin.

”Kyllähän meidän sentään pitäisi jär-
jestää suuret ja komeat juhlat tulevalle 
aviomiehellesi, kun hän saapuu”, sanoi 
kuningas. ”Silloin hän tuntee itsensä ter-
vetulleeksi ja näkee, ettei valtakuntam-
me ja hovimme olekaan mikään aivan 
mitätön.” ”Niin kai”, prinsessa huokasi. 
”Mutta eikö kansankin pitäisi saada oma 
osansa juhlallisuuksista? Voisimme vaik-
ka tarjota ruokaa kaupungin torilla. Sieltä 
jokainen saisi käydä hakemassa itselleen 
juhla-aterian”, hän ehdotti sitten kainos-
ti. ”Montako kertaa minä olen sinulle 
tyttö hyvä yrittänyt opettaa, että kansa 
on vain sivistymätöntä rupusakkia, josta 
ei ole muuhun kuin veroja maksamaan? 
Lisäksi he suunnittelevat niitä iänikui-
sia vallankaappauksiaan ja kapinoitaan 
meitä vastaan. Kansa ei tarvitse yhtään 
mitään!” tyrmäsi kuningas ehdotuksen. 
”No olisiko se mikään ihme, että vallan-
kaappausta suunnittelisivatkin?” prin-

sessa mutisi, mutta kuningas ei kuullut. 
Hän oli jo täydessä touhussa lähettämässä 
veronkerääjiä keräämään kansalta varoja 
juhlien järjestämistä varten. 

Seuraavana päivänä veronkerääjät 
saapuivat myös Willyn kotitilalle. Siel-
tä vietiin lähes kaikki. Elintarvikkeetkin 
kelpasivat. Perheelle jäi hädin tuskin 
mitään. Prinsessa oli tietoinen siitä, että 
kansa oli veronkeräyksen jäljiltä jäänyt 
puille paljaille. Veronkerääjien palattua 
linnaan hän livahti taas ulos jakamaan 
apua sitä tarvitseville kamarineito muka-
naan. Kaupungin torilla sattuivat silloin 
olemaan myös Emily, Edward ja Willy. 
Hämmästyneinä he katselivat torin kes-
kelle kerääntynyttä väkijoukkoa ja päät-
tivät mennä lähemmäs katsomaan, mitä 
oikein oli tekeillä. 

Kuultuaan, että paikalla jaettiin köy-
häinavustusta, päätti kolmikko jäädä 
väkijoukon hännille odottamaan. Hekin 
olivat avun tarpeessa verokerääjien kynit-
tyä tilan putipuhtaaksi. Heidän vuoronsa 
tuli viimeisenä. Prinsessalla oli toki vielä 
jäljellä ruokaa ja vaatteita heitäkin varten. 
Ne olivatkin viimeiset. Emily oli pannut 
merkille, että heidän hyväntekijänsä vai-
kutti kaikin tavoin hyvin surulliselta. 
Kun tuli aika lähteä pois, tökkäisi Emily 
kyynärpäällään Edwardia kylkeen. ”Kuu-
le, minusta tuo tyttö näyttää hyvin surul-
liselta. Pitäisikö mennä kysymään, mikä 
häntä vaivaa?” hän mietti. ”Miksipä ei. 
Me olemme hänelle ikuisessa kiitollisuu-
denvelassa. Jospa voisimme jopa auttaa 
häntä murheessaan vastineeksi ruoka- ja 
vaateavustuksesta”, Edward vastasi.

Niin he palasivat prinsessan luo, ja 

Corgi - haltijoiden ratsu
TARINA: Maria Andersson PIIRROKSET: Jenni Flinck
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Emily aloitti: ”Tuota, meistä sinä näytät 
jollakin tavalla surulliselta. Saako kysyä, 
onko jokin hätänä tai onko sinulla jokin 
murhe tai ongelma?” Willy puolestaan 
arveli, että oli parasta näyttää hyvin 
suloiselta ja mukavalta koiralta. Parhaiten 
tämä mielikuva luotiin hyrräämällä 
prinsessan jaloissa häntä huiskien. 
”Olette aivan oikeassa. Minulla on suuri 
ongelma, joka aiheuttaa murhetta”, 
prinsessa huokasi. Kamarineito 
katsoi pistävästi prinsessaa, aivan 
kuin sanoakseen, ettei ventovieraille 
kannattanut asioistaan noin vain kertoa. 
Prinsessa jatkoi siitä huolimatta: ”Minä 
joudun pian menemään naimisiin 
sellaisen miehen kanssa, jota en yhtään 
tunne. En ole koskaan aiemmin edes 
häntä nähnyt, mutta olen aivan varma, 
että hän on hyvin vastenmielinen, enkä 
pidä hänestä lainkaan. Minulla ei taida 
olla enää mitään pakotietä tilanteesta.”

Emily mietti hetken ja sanoi: ”Ei 
kai tilanne nyt sentään ihan noin toi-
voton voi olla? Kai sentään jokin keino 
on olemassa.” Hän ei yksinkertaisesti 
keksinyt muitakaan sanoja prinsessaa 
lohduttaakseen. ”Sinulla ehkä samassa 
tilanteessa olisikin, mutta ei minulla. 
Ette te ymmärrä”, prinsessa niiskutti. 
”Mitä me emme ymmärrä?” ihmetteli 
Edward. ”Emme me voikaan ymmärtää, 
jos emme tiedä kaikkea. Me voisimme 
ehkä auttaa.” ”Te olette hyvin ystävälli-
siä, mutta minun on kieltäydyttävä. On 
vain parempi, että ette tiedä kaikkea. 
Enkä usko, että te pystyisitte auttamaan. 
Minun on sitä paitsi palattava jo kotiin. 
Kaikkea hyvää teille. Teillä on muuten 
hieno koira, ihka oikea corgi”, sanoi 
prinsessa ja lähti kamarineitonsa kanssa 
takaisin linnaan.

Emily, Edward ja Willy palasivat 
kotiin maatilalle mukanaan prinsessal-
ta saamansa vaatteet ja ruoat. He olivat 
autuaan tietämättömiä siitä, että heidän 
hyväntekijänsä oli ollut itse valtakunnan 
salaperäinen prinsessa Gabriella, josta 
hyvin harvoin annettiin tietoja kansal-
le. Äiti ja isä olivat ilahtuneita perheen 
saamasta avusta ja uskoivat, että he pär-
jäisivät jonkin aikaa. Ainakin siihen asti, 
kunnes tilalta saataisiin taas omia kasvik-
sia. Willy oli tyytyväinen saatuaan jälleen 
kehuja. Kaikki ihmettelivät, kuka oli 
tuo salaperäinen hyväntekijä, joka kävi 
kaupungissa auttamassa köyhiä. Hän 
oli käynyt siellä monta kertaa ja monet 
olivat hänet nähneet ja häneltä apua saa-
neet, mutta hänen henkilöllisyytensä oli 
yhä koko valtakunnalle arvoitus. Vasta-
uksen tiesi vain prinsessan kamarineito.

Linnassa olivat juhlavalmistelut 
jonkin ajan kuluttua täydessä vauhdissa. 
Tanssisaliin tehtiin uusia koristeita, 

hoviväelle ommeltiin uusia pukuja, ja 
linnan keittiössä valmistettiin mahdollisia 
juhlaruokia koemaistettaviksi. Prinsessaa 
ei koko touhu voinut vähempää 
kiinnostaa. Hän oli vain ahdistunut, sillä 
hänen elämänsä oli saamassa pian rajun 
käänteen, eikä ainakaan hyvään suuntaan. 
Pian hän tunsikin tarvitsevansa hieman 
omaa rauhaa ja muuta ajateltavaa. Niinpä 
hän kenenkään huomaamatta hiippaili 
ulos ja lähti yksikseen kävelylle metsään, 
omiin oloihinsa.

Metsäretkelle olivat päättäneet lähteä 
myös Emily, Edward ja Willy. He kul-
jeksivat hitaasti ympäri metsää maisemia 
ihaillen. Willy oli löytänyt suurehkon ok-
san, jota se retuutti mukanaan. Sen kuo-
nolle laskeutui myös yksi auringonkeltai-
nen perhonen. Yhtäkkiä he huomasivat 
jonkun istuvan suurella, sammaloituneel-
la kivellä. ”Tuollahan istuu se tyttö, jolta 
saimme jokin aika sitten ruokaa ja vaat-
teita. Mennään tervehtimään!” hihkaisi 
Emily tytön tunnistettuaan. 

Kolmikko huomasi oitis prinses-
san olevan edelleenkin surullinen. ”Hei! 
Hauska nähdä taas. Mitä kuuluu?” Emily 
aloitti keskustelun. ”Ai hei. Kuin myös. 
Eipä ole kehumista. Sulhaseni saapumi-
nen lähestyy. Oli pakko lähteä hetkeksi 
metsään henkeä vetämään”, vastasi prin-
sessa. ”Ikävä kuulla, että elämäsi on kur-
jaa. Varsinkin, kun meidän elämämme 
parani huomattavasti sinun ansiostasi”, 
sanoi Edward. ”Viime tapaamisestamme 
lähtien me olemme miettineet kuumei-
sesti, olisiko sittenkin olemassa jokin 
pelastuskeino. Me nimittäin tunnemme 
velvollisuudeksemme auttaa, ikään kuin 
vastapalveluksena”, hän jatkoi. ”Ja nyt 
me kyllä haluaisimme tietää tilanteestasi 
enemmän, jotta voisimme keksiä keinon”, 
Emily säesti. Willy uskoi näyttävänsä pi-
ristävän huvittavalta suuri keppi suussaan, 
ja siksi se tepasteli näyttävästi prinsessan 
edessä.

Prinsessa ajatteli, että parempi oli-
si yrityskin kuin ei mitään, ja hän päätti 
paljastaa henkilöllisyytensä sekä kertoa 
kaiken. Hän kertoi myös epäreiluista 
isästään ja veljestään ja salaisesta autta-
mistyöstään. Hän myös korosti, että oli 
täysin erilainen kuin nämä, ja aina kansan 
puolella. ”Valtakuntamme tarunhohtoi-
nen prinsessa Gabriella!” huokasivat sisa-
rukset yhteen ääneen. Emily niiasi syvään, 
ja Edward kumarsi. ”Voi hyvänen aika, ei 
tarvitse tuolla tavalla pokkuroida. Kaikki 
ihmiset, sekä kuninkaalliset että kansa, 
ovat samanarvoisia. Enkä missään nimes-
sä halua, että paljastuisin. Silloin isäni 
lähettäisi saman tien ritarinsa hakemaan 
minut kotiin, ja se on tällä hetkellä vii-
meinen asia, mitä minä toivoisin”, hätäili 
prinsessa. 

Kertomus sai Emilyn ja Edwardin 
mietteliäiksi. Ongelma totta tosiaan 
oli suurempi kuin he olivat voineet 
kuvitellakaan. Mutta ratkaista se piti 
yrittää, kun kerran tuli luvattua. Lopulta 
Edward keksi: ”Josko me veisimme 
prinsessan alustavasti piiloon kotiimme 
maatilalle? Ei kai kuninkaan joukot 
sieltä aivan ensimmäiseksi hoksaa etsiä? 
Saamme lisää aikaa miettiä, ja voimme 
tehdä suunnitelmia kaikessa rauhassa.” 
”Sehän kuulostaa loistavalta ajatukselta!”, 
prinsessa innostui. ”Olitte oikeassa. Jokin 
keino on vielä olemassa! Ette uskokaan, 
miten onnellinen ja kiitollinen minä 
nyt olen! Ja olen varma, ettei etsintöjäni 
mistään syrjäiseltä maatilalta aloiteta.” 
”Niin ja tiukan paikan tullen prinsessa 
voi esittää vaikka Edwardin morsianta”, 
Emily hihitti. Willy haukkui riemuissaan. 
Sekin oli ratkaisuun erittäin tyytyväinen, 
ja tietenkin ylpeä omista ihmisistään, 
jotka tämän nerokkaan ratkaisun olivat 
keksineet, vieläpä itseään prinsessaa 
varten.

Niin muutti itse prinsessa Gabriel-
la Willyn perheen kotitilalle asumaan. 
Prinsessa halusi tietenkin aatteidensa 
mukaisesti opetella tilan töitä ja osallistua 
niihin. Silloin hän pysyi myös paremmin 
piilossa. Lopulta tultiin myös siihen tu-
lokseen, että prinsessan tosiaankin olisi 
parasta esiintyä Edwardin morsiamena. 
Elämä tilalla oli rauhallista ja jatkui muu-
ten entiseen malliin. Hovissa ei aluksi 
oltu huolissaan prinsessan katoamisesta. 
Oltiin varmoja, että hän oli vain rasit-
tunut juhlavalmisteluista ja halusi levätä 
hetken ennen sulhasensa saapumista, jot-
ta jaksaisi pirteänä ja iloisena ottaa tämän 
vastaan. 

Herttuan saapumispäivä koitti, 
eikä prinsessaa vieläkään kuulunut ko-
tiin. Silloin hovissa jouduttiin suoras-
taan paniikkiin. Oli aloitettava suu-
retsinnät, joissa kiveäkään ei jätettäisi 
kääntämättä. Miten herttua voi saapua 
häihinsä, jos morsianta ei ole? Kaik-
ki keinot otettiin käyttöön prinsessan 
löytämiseksi. Jos saataisiin selville, että 
joku olisi tarkoituksella yrittänyt estää 
häät, tulisivat seuraukset olemaan an-
karimmat kaikista. Ja hiekka valui koko 
ajan myös keijukaismetsän tiimalasissa… 

Luku 4
Kuningas ravasi levottomana edesta-

kaisin linnan salissa. Prinssi naputteli sor-
millaan pöytää. Herttua saapui minä het-
kenä hyvänsä, eikä prinsessasta näkynyt 
jälkeäkään. Kaikki vain suinkin kynnelle 
kykenevät oli lähetetty ympäri valtakun-
taa etsimään häntä. Sitten kuninkaan pa-
hin pelko kävi toteen. Herttuan vaunut 

ajoivat sisään linnan muurien portista, 
ja oli jotenkin yritettävä selittää prinses-
san puuttuminen sekä vakuuttaa, että 
asiat selviäisivät. Herttua oli tilanteesta 
tyrmistynyt. Kuningas kuitenkin kertoi 
olevansa aivan varma, että joku rettelöi-
vä kansalainen oli kaiken takana ja että 
prinsessa oli siepattu törkeänä kapinoin-
tiyrityksenä. 

Suuretsinnät jatkuivat viikkoja. Prin-
sessaa ei löytynyt, ei edes pienintäkään 
vihjettä tämän olinpaikasta. Willyn koti-
tilalla oli kaikki mallillaan. Prinsessa oli 
oppinut hyvin eteväksi maatilan töissä. 
Eniten aikaa hän vietti Edwardin kanssa, 
saman ikäisiä kun olivat, ja kuten arvata 
saattaa, oli kaksikko viikkojen kuluessa 
alkanut oikeasti rakastua toisiinsa. Lo-
pullista ratkaisua ei kuitenkaan vielä ollut 
keksitty, vaikka tiedettiin varsin hyvin, 
ettei prinsessa pysyisi piilossa loputto-
miin.

Etsinnöissä oli otettu käyttöön ko-
vemmat keinot. Ihmisiä valittiin täysin 
sattumanvaraisesti ripustettaviksi häpeä-
paaluihin siinä toivossa, että kohdalle 
osuisi henkilö, jolla oli tietoja prinsessas-
ta. Tämäkin toiminta oli tuloksetonta. 
Kuningas määräsi ritarit rynnäköimään 
kaikkiin valtakunnan taloihin. Taloja oli 
myös jäätävä vahtimaan. 

Äidin ja isän oli eräänä päivänä läh-
dettävä maatilalta kauas markkinoille, 
vaikka tilanne ei ollutkaan ihanteellinen. 
Lapset, prinsessa ja Willy jäivät tilalle 
neljästään, ja heidän olisi itsekseen kek-
sittävä ratkaisut, jos hovissa sinä aikana 
saataisiin vihiä prinsessan olinpaikasta. 
Emily ja Willy kävivät kaupungin toril-
la, jossa he kuulivat keskustelun. Kaksi 
torikauppiasta puheli keskenään, miten 
ritarit olivat prinsessaa etsiessään kääntä-
neet heidän kotinsa ylösalaisin ja vartioi-
vat yötä päivää. Seuraavaksi he iskisivät 
kuulemma kaupungin laidalla sijaitseviin 
maatiloihin.

Emily pelästyi pahanpäiväisesti. Ri-
tarit olivat tulossa heille. Prinsessa-parka 
joutuisi vastenmieliseen avioliittoon, ja 
heidän itsensäkin kävisi aivan varmasti 
kalpaten. ”Willy, nyt äkkiä kotiin varoit-
tamaan Edwardia ja prinsessaa”, sanoi 
Emily kauhuissaan.

Tyttö ja koira juoksivat minkä jalois-
taan pääsivät. ”Ehdimme näköjään ajois-
sa”, Emily huokasi huomattuaan, ettei 
ritareita vielä heidän talossaan näkynyt. 
Emily kertoi heti kuulemastaan Edwar-
dille ja prinsessalle, ja nämä päättivät 
paeta ja piiloutua metsään. Edwardin piti 
lähteä mukaan siltä varalta, että prinsessa 
löydettäisiin metsästä. Hänellä olisi sil-
loin vielä mahdollisuus puolustaa prin-
sessaa. Ritareiden saapuessa tilalle Emilyn 
oli vakuutettava, ettei tiennyt asiasta mi-

tään. ”Pystyisinköhän tarpeen vaatiessa 
antamaan ritareille köniin?” Willy poh-
diskeli hieman itseriittoisesti.

Edward ja prinsessa olivat juuri para-
hiksi ehtineet pois alta, kun ritarijoukko 
ratsasti pihaan. Emily meni ovelle vastaan 
aivan muina naisina. ”Kovin ikävää, että 
valtakunnan kaikkien aikojen häiden 
morsian on kadonnut. Toivon totisesti, 
että hänet löydetään, mutta täällä hän 
valitettavasti ei ole. Ei ole ketään muu-
ta kuin minä ja koira, muu talon väki on 
markkinoilla”, hän puheli lämpimikseen 
ritareiden penkoessa paikkoja. Willy säes-
ti muutamalla haukahduksella. 

Mitään ei tilalta löytynyt, mutta yksi 
ritari jätettiin vahtiin. ”Minä taidan nyt 
ottaa hieman tätä puuroa. Miten olisi, 
maistuisiko kuninkaan urhealle sotilaal-
lekin?” kysyi Emily ritarilta aloittaessaan 
ruokailun. ”Ei kiitos”, murahti ritari. ”Ei 
talossa sattuisi olutta olemaan?” ”Pelkään 
pahoin, että se on päässyt loppumaan”, 
vastasi Emily. ”Entäpä raikas kaivovesi?”

Parin päivän kuluttua saapui ritari-
joukko jälleen pihaan. Tällä kertaa he 
tulivat ilmoittamaan, että vahtia ei enää 
tarvita. Prinsessa oli vihdoinkin löytynyt 
metsästä jonkun maalaistollon seurassa. 
Prinsessa oli palautettu kotiin linnaan 
hyvässä kunnossa, todennäköinen vallan-
kaappausta suunnitellut sieppaaja puoles-
taan oli teljetty linnan vankilaan. Illalla 
järjestettäisiin juhlat, joissa juhlittaisiin 
herttuan saapumisen lisäksi prinsessan ja 
hyvin todennäköisesti myös koko valta-
kunnan pelastumista. Kaikki etsintöihin 
osallistuneet olivat tervetulleita mukaan. 
Emily valahti uutisen kuultuaan aivan 
kalpeaksi, mutta sai pidettyä pokerin, 
kunnes ritarit olivat lähteneet. ”Voi ka-
mala. Mitä me nyt teemme, Willy? Äiti 
ja isäkin ovat kaukana markkinoilla”, hän 
alkoi nyyhkyttää ja lysähti istumaan pir-
tin pöydän ääreen.

Emily oli hetken täysin avuton ja 
kykenemätön ajattelemaan. Hän vain 
istui ja itki silmät päästään. Willy oli hy-
pännyt penkille Emilyn viereen ja yritti 
lohduttaa. ”Edward viruu vankityrmässä! 
Kuka tietää, mitä hänelle vielä tapahtuu? 
Pääseekö hän enää ikinä kotiin?” Emily 
itki. ”Ja prinsessan elämä on myös pi-
lalla!” ”Emily, yritä nyt jo rauhoittua ja 
keskity. Mitä pitäisi tapahtua, jotta kaik-
ki olisi taas hyvin?” yritti Willy rohkaista. 
”No, Edwardin pitäisi vapautua vanki-
lasta, ja prinsessan ja herttuan häät oli-
si estettävä”, Emily vastasi. ”Sitten niin 
on tapahduttava. Meidän on saatava se 
aikaan. Eikä siinä sivussa tehtävästä val-
lankaappauksestakaan varmaan olisi hait-
taa”, sanoi Willy siihen. ”Mutta miten se 
tehdään?” kysyi Emily epäuskoisena. ”En 
tiedä. Mietitään”, Willy vastasi.

Tultiin siihen tulokseen, että ensin 
olisi päästävä vankilaan vapauttamaan 
Edward, joka sitten tekisi morsiamen-
ryöstön häissä. Koko kansa oli saatava 
avuksi, jos kuninkaan mielivallalle vih-
doinkin haluttiin panna piste. ”Ei tule 
mitään. Emme me onnistu. Kuninkaalla 
on liian suuri ja vahva joukko ritareita ja 
muuta hoviväkeä”, Emily tuskaili. Sitten 
hänellä välähti: ”Kuule, Willy. Kyllä si-
nun nyt on haettava ne haltijasi apuun.”

Willy ei ollut asiasta oikein varma. 
”Ensiksikin, minä en ole enää tervetullut 
keijukaismetsään. En taida oikein voida 
mennä sinne. Toiseksi, haltijat eivät ehkä 
voi auttaa ilman taikavoimia”, se arveli. 
”Yrittäisit edes. Kaikki mahdolliset oljen-
korret on käytettävä”, Emily vaati. Eikä 
Willyn auttanut muu kuin lähteä vaelta-
maan takaisin keijukaismetsään. Se tiesi 
itsekin, että apuvoimat olivat tässä tilan-
teessa enemmän kuin tarpeen, eikä yh-
täkään mahdollisuutta niiden saamiseksi 
saanut hukata. Lisäksi oli eräs toinen asia, 
jonka hoitamista Willy oli sen haastavuu-
den vuoksi lykännyt, mutta nyt oli pakko 
tarttua härkää sarvista ja hoitaa se aivan 
ensimmäisenä.

Keijukaismetsän reunalla Willy py-
sähtyi ja nielaisi hermostuksissaan. Mil-
lainenkohan vastaanotto siellä olisi? Mi-
ten asia pitäisi esittää? Kuuntelisiko edes 
kukaan? Ensin olisi pyydettävä anteeksi 
ja myönnettävä virheensä, se oli välttä-
mätöntä. Vaikkei apua tulisi, saisi Willy 
ainakin yrittää tehdä sen, mikä olisi jo 
heti alkuunsa pitänyt tehdä. Se tiesi toi-
mineensa silloin väärin, ja oli potenut sii-
tä huonoa omaatuntoa koko ajan. Vain 
oikeasti hyväsydämiset olennot pystyisi-
vät pyytämään vilpittömästi anteeksi, ja 
tällainen olento Willy kieltämättä oli.

Metsä oli edelleen kokonaan ruskea 
ja lakastunut. Willyn teki mieli kääntyä 
kannoillaan, mutta urheasti se jatkoi 
eteenpäin keijukaismetsän uumeniin. 
Toista kertaa se ei omiaan pettäisi. Lam-
mella sammakot ilkkuivat: ”Mahtava 
tuholaisratsu on palannut! Mitähän sillä 
nyt on mielessään? Aikooko se vihdoin-
kin viimeistellä alulle panemansa tu-
hon?” Willy ei katsonut sammakoihin 
päinkään, eikä ottanut pilkkaa kuuleviin 
korviinsa. Määrätietoisesti se asteli koh-
ti keijukaiskuninkaan ja -kuningattaren 
linnaa. 

Saavuttuaan linnalle Willy koputti 
juhlallisesti oveen. Se kävi ovenkolkutti-
men avulla. Corgit käyttivät sitä suullaan. 
Hallitsijaparin edessä Willy kumarsi sy-
vään ja alkoi esittää asiaansa, vaikkei kei-
jukaiskuningas olisi sitä kovin mielellään 
kuunnellut. ”Ihan ensiksi, minä olen sy-
västi pahoillani kaikesta, mitä tein. Tun-
nustan, etten käyttäytynyt niin kuin olisi 
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pitänyt, ja olin liian ylpeä myöntääkseni 
virheeni. Myönnän sen nyt, vaikka taitaa-
kin jo olla liian myöhäistä. Vain minä itse 
olen vastuussa niistä asioista, jotka lopul-
ta johtivat kristallipallon rikkoutuiseen ja 
taian häviämiseen. Minä olisin voinut va-
lita toisin. Kadun kaikkea syvästi ja pyy-
dän mitä nöyrimmin anteeksi”, kuului 
Willyn puhe. 

Silloin näkyi taivaan 
täydeltä salamoita 
ja keijukaismetsään 
satoi ihmeellisesti 
kiiltäviä pisaroita. 
K r i s t a l l i p a l l o n 
palaset nousivat 
lammen pohjasta 
ja muotoutuivat 
uudelleen palloksi. 
Metsä muuttui jälleen 
vehreäksi, ja kasvit 
kukoistivat taas 
kaikessa loistossaan. 
Ikuinen yö vaihtui 
aurinkoiseksi päiväksi. 
Taika oli palannut 
k e i j u k a i s m e t s ä ä n , 
kaikki oli ennallaan. 
S a m m a k o t k i n 
menivät sanattomiksi 
tämän nähdessään. 
Tietäjähaltija kiiruhti 
linnaan riemuissaan 
huutaen: ”Kaikkein 
suurin haaste on 
voitettu! Haltijoiden 
valtakunta on 
pelastettu! Willy 
teki sen! Se pyysi 
vilpittömästi anteeksi! 
Nyt se on sankari!”

Keijukaiskuningas 
alkoi itkeä onnesta. 
”Willy, en koskaan 
lakannut syvällä 
s i s i m m ä s s ä n i 
luottamasta sinuun. 
Tiesin aina, että lopulta 
tekisit niin kuin oikein 
on. Ja lopulta teit myös 
sen, minkä lupasit. 
Korjasit vahingot 
ja palautit taian. 
Haltijoiden valtakunta 
on pelastettu. Nyt 
kaikki on taas hyvin”, 
se lausui helpottuneena 
ja onnellisena. ”Mutta 

minä pyytäisin erästä palvelusta, jos se 
vain suinkin sopii, herra kuningas”, sanoi 
Willy. ”Totta kai. Nyt saat pyytää mitä 
vain”, vastasi keijukaiskuningas. Niin 
Willy kertoi kaiken ihmisperheestään 
sekä perheen ja koko ihmisten 
valtakunnan tukalasta tilanteesta. Kaikki 
haltijat ja corgit olivat välittömästi 
valmiita auttamaan. 

Koko haltijaväki riensi kiireen 
vilkkaa maatilalle. Emily ei aluksi ollut 
uskoa silmiään, mutta sekä Willy että 
keijukaiskuningas vakuuttivat hänelle, 
että kaikki haltijat corgeineen olivat 
todellakin tulleet auttamaan. Ensiksi 
laadittiin toimintasuunnitelma. Koko 
kansa oli kerättävä kokoon ja saatava 
mukaan hankkeeseen. Hääpäivänä 

r y h d y t t ä i s i i n 
toimeen. Edward 
v a p a u t e t t a i s i i n 
vankilasta, ja sen 
jälkeen hän ryöstäisi 
prinsessan häistä, 
kuten Emily ja 
Willykin olivat 
suunnitelleet. Muu 
väki tunkeutuisi 
tämän jälkeen 
j u h l a p a i k a l l e , 
a i h e u t e t t a i s i i n 
kaaos, ja lopulta 
kei jukaiskuningas 
pitäisi puheen, 
jossa kuningasta 
v a a d i t t a i s i i n 
l u o v u t t a m a a n 
kruunu prinsessalle 
ja lähtemään 
valtakunnasta.

Hovissa häät 
haluttiin järjestää 
m a h d o l l i s i m m a n 
pian, ettei 
minkäänlaisia esteitä 
enää ilmaantuisi. 
Häistä tiedotettiin 
näyttävästi kaupungin 
torilla, ja näin 
vallankumoukselliset 
saivat tarvittavat 
tiedot iskuaan 
varten. Prinsessa oli 
h ä ä j ä r j e s t e l y i d en 
aikaan epätoivoinen 
ja lohduton. 
Edessä siinsi hänen 
mielestään sillä 
hetkellä synkin 
kuviteltavissa oleva 
tulevaisuus.

V a r h a i n 
hääpäivän aamuna, jo 
ennen kuin aurinko 
oli kunnolla edes 
noussut, hiipivät 
Emily, Willy ja 

kaksi keijua linnan vankilaan. Emily oli 
ottanut mukaansa ruokaa Edwardille, 
jotta tämä jaksaisi toteuttaa oman 
osansa suunnitelmasta. Keijut nukuttivat 
jokaisen vastaan tulleen vanginvartijan 
taialla, ja yhden vartijan taskusta Emily 
löysi suuren nipun avaimia. Nelikko 
huhuili Edwardia vankilan kolkolla 
käytävällä, ja lopulta tämä vastasi 
sellistään: ”Olen täällä. Mitä ihmettä te 
täällä teette? Mitä oikein on tekeillä?” 
Avaimia sovitettiin sellin oveen, ja lopulta 
löytyi sopiva. Suunnitelma kerrottiin 
Edwardille, ja kuunnellessaan tämä 
aterioi. 

Väkijoukko odotti linnan pihalla, 
kunnes hääkellot alkoivat soida. Keijut 
raivasivat Edwardille tien juhlapaikalle, 
linnan kirkkoon, muun muassa 
avaamalla lukittuja ovia taian avulla. 
Päästyään kirkon ovelle Edward ryntäsi 
salamannopeasti käytävän poikki 
alttarille, sieppasi prinsessan syliinsä ja 
juoksi pois prinsessa mukanaan yhtä 
nopeasti kuin oli tullutkin. Häävieraat 
olivat tilanteesta niin hämmentyneitä, 
etteivät ymmärtäneet eivätkä osanneet 
tehdä mitään, ennen kuin oli liian 
myöhäistä. Kaikki tapahtui niin nopeasti. 
Kun kuningas lopulta sai määrättyä 
ritarit morsiamenryöstäjän perään, 
olivat prinsessa ja Edward jo kadonneet 
näkyvistä. 

Kansa rynnisti sankoin joukoin lin-
naan. Juhlasaliin katettu hääateria katosi 
nopeasti nälkäisten kansalaisten suihin, ja 
saivat siitä corgitkin oman osuutensa. Vä-
kijoukko tanssahteli ympäriinsä hoilaten 
vapauden pian koittavan. Linnan höy-
hentyynyt päätyivät corgien puruleluiksi. 
Ritarit yrittivät kaikin voimin hallita syn-
tynyttä kaaosta, mutta keijut estivät sen 
taikansa avulla. Lopulta keijukaiskunin-
gas astui esiin ja aloitti puheensa. ”Ho-
viväki, kansalaiset! Tietäkääkin, ettei täl-
laista jaottelua ole lopulta oleva. Jokainen 
on yhtä arvokas ja yhdenvertainen, kun 
tämän yhteiskunnan rakenteet romute-
taan, ja edessä on viimeinen tuomio. Voi 
jopa olla, että oikeamielisin on juuri se 
kansalainen, jota kuningas kaikessa ylhäi-
syydessään on pitänyt kaikkein alempiar-
voisena. Hallitsijan tehtävänä on johtaa 
kansaa, mutta ei alistaa sitä palvelemaan 
omia tarkoituksiaan tai pönkittää omaa 
valtaansa ja asemaansa sen kustannuksel-
la. Kansalle on taattava yhdenvertaiset, 
hyvät elinolot, joissa jokainen todellakin 

tuntee omaavansa sen arvon, joka kaikil-
le syntymässä suodaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kaikkein huono-osaisimmista on 
pidettävä huolta. Olemme tietoisia siitä, 
että näin tässä valtakunnassa ei ole ollut. 
Kuningas on toiminut juuri niin kuin 
kunnioitettavan johtajan ei pitäisi. Kansa 
on kärsinyt vuosikaudet, ja sen ainoana 
tehtävänä on ollut kuninkaan yliloiste-
liaan elämän takaaminen. Kuningas on 
näin vääryydellä riistänyt itselleen myös 
kansan hyvinvoinnin sen hyvinvoinnin 
lisäksi, joka hänelle kaikille kuuluvissa oi-
keuksissa jo on luvattu. Tämä on väärin, 
oikein on jakaa hyvinvointia tasaisesti 
kaikille mihinkään muuhun kuin siihen, 
että on elävä olento, katsomatta. Asioihin 
on nyt tultava muutos.”

Silloin keijukaiskuninkaan puhe 
keskeytettiin. ”Prinsessa Gabriella hal-
litsijaksi!” huudahti muuan kansalainen. 
”Kruunu prinsessalle!” säesti toinen. 
Emily ja Willy olivat nimittäin väkijou-
kon kokoamisen yhteydessä paljastaneet 
kansalle, että tuo salaperäinen köyhien 
auttaja ja hyväntekijä oli itse prinsessa. 
Keijukaiskuningas jatkoi: ”Me olemme 
myös tietoisia siitä, että prinsessa Gabri-
ella on sisäistänyt nämä oikeudenmukai-
suuden periaatteet, ja on siten osoittanut 
hallitsijan kykynsä. Hän on teoillaan to-
distanut, että tahtoo jakaa hyvinvoinnin 
tasaisesti kaikille, kuten hyvän hallitsi-
jan ja kansan johtajan kuuluukin. Siksi 
pyydänkin nyt, arvoisa kuningas, teitä 
luopumaan kruunusta oikeamielisen 
ja hyväsydämisen tyttärenne, prinsessa 
Gabriellan hyväksi. Sitten lähdette val-
takunnasta koko itsekkään hoviväkenne 
kanssa.”

Kuningas oli tapahtumista 
hämmentynyt sekä järkyttynyt. Hän 
säikähti haltijaväkeä ja kansansa 
raivoa siinä määrin, ettei enää tiennyt 
mitä tehdä. Vanhan järjestyksen 
palauttaminen voimakeinoilla tai 
kansaa alistamalla ei enää ollut 
mahdollista. Muutahan kuningas ei 
sitten osannutkaan. ”Muistuttaisin vielä, 
että haltijaväki voi toki hieman avustaa 
kuningasta kruunun luovuttamisessa 
taian avulla”, sanoi keijukaiskuningas 
ja alkoi nostaa kuningasta hitaasti 
ilmaan taikavoimillaan. Kuningas oli 
lopulta niin peloissaan, ettei nähnyt 
enää muuta ratkaisua kuin toimia 
keijukaiskuninkaan kehottamalla tavalla. 
Niinpä hän luopui kruunustaan ja lähti 

saman tien valtakunnasta prinssin ja 
herttuan kanssa, eikä heitä valtakunnassa 
enää sen koommin nähty. Muu hoviväki 
puolestaan oli koko ajan totellut ja 
seurannut kuningasta vain pelosta, ja 
kaikki olivat hyvillään, kun pääsivät 
vihdoinkin siirtymään prinsessan 
alaisuuteen.

Sana vallanvaihdosta vietiin prinses-
salle, joka oli läheisessä metsässä piilossa 
Edwardin kanssa. Prinsessa palasi lin-
naan, ja sanoi ottavansa kruunun vastaan 
vain yhdellä ehdolla: ”Siis jos Edwardista 
tulee kuningas minun rinnalleni.” Ed-
ward oli asiasta häkeltynyt. Hän yritti 
selittää, ettei osaisi toimia kuninkaana, 
koska oli vain pelkkä maatilan poika eikä 
tiennyt hallitsemisesta mitään. Kansa 
kuitenkin hurrasi Edwardille ja kannus-
ti tätä: ”Sinulla on hyvä sydän, Edward. 
Seuraat vain sitä. Se riittää.”

Ja niin valtakunnassa alettiin järjestää 
sekä häitä että kruunajaisia. Emilyn ja 
Edwardin vanhemmat saapuivat markki-
noilta juuri järjestelyjen alettua, eivätkä 
olleet aluksi uskoa koko asiaa. Alkujärky-
tyksen jälkeen hekin tottuivat kaikkeen ja 
olivat hyvillään siitä, että elämä valtakun-
nassa muuttuisi huomattavasti parem-
maksi. Ylpeitäkin he olivat, sillä heidän 
lapsensa olivat olleet mukana saamassa 
kaiken aikaan. Vielä suurempia tekojakin 
oli mahdollisesti edessä. 

Pidettiin häät ja kruunajaiset. Kunin-
gas Edward ja kuningatar Gabriella oli-
vat valtakunnan historian pidetyimmät 
hallitsijat, valtakunnassa alkoi onnellinen 
aika, kansalla oli kaikkea, mitä se tarvit-
si, eikä kukaan enää kärsinyt köyhyyttä. 
Haltijat ja ihmiset tekivät välillä yhteis-
työtä, ja Willystä tehtiin tietenkin lähet-
tiläs valtakuntien välille. Corgit levittäy-
tyivät yhä laajemmalle ihmisten pariin, 
ja ne olivat arvostettuja ja rakastettuja. Ja 
sellaisiahan ne ovat yhä tänäkin päivänä.

Sen pituinen se.
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In memoriam - muistoissa

 Imago’s Weight Watcher ”Helmunen”  
5.3.2004 – 16.5.2019

  
Saattelimme Helmusen, perheemme kiistämättömän 

kuningattaren, viimeiselle matkalle 16.5. Se ehti 
olemaan pitkän elämänsä aikana äiti, kumppani sekä 
kasvattaja Mytylle, jonka isoisomummo Helmunen 
oli. Helmi oli tosikko. Helmi oli rakas. Helmunen oli 

Helmunen <3
   

Lepää rauhassa ja kerro tutuille terveisiä pilven 
reunalle.

Rakkaudella ja kaipauksella 

Heidi, Rauli, Senni ja Mytty

SWCS Toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Pinja Hiltunen
Viertokatu 13 as 1 045 122 5352
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Varapuheenjohtaja
Sinikka Mäkelä 
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Hallituksen jäsenet

Jutta Kilponen 
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Hanna Varhelahti
 

Emmi Kortelainen 
Karttula 

Päivi Huttunen 

Anu Tulensalo
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Mira Timperi 
Hamina 

Varajäsenet

Nina Kangasniemi 
Mustasaari

Ida Jokela
Marinkainen 
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Sihteeri/tiedottaja
Hanna Varhelahti sihteeri@corgiseura.net
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Emmi Kortelainen jasensihteeri@corgiseura.net
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Rahastonhoitaja
Päivi Huttunen  rahastonhoitaja@corgiseura.net
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