
 

 

LKK:n vuoden 2002 näyttelypentu   
                                                                        
Irlanninvesispanieli CurlyCo Mister Twister “Mici” 
 
 Isä:     Coleenville Stop The Rakin   “Bentley” 
 Emä:  INT & FIN & S(u) & N & DK & PL & EST MVA, EstW-99, BaltW-00,  
           PLW-00, PZsg-00, EUW-00, KBHW-01 Starfish's First Lady "Nekku"   
Kasv. Sari Vottonen,  Om. Kasv. & Matti Vottonen 

 
 
Rastatukkainen, rottahäntäinen irlantilainen klovni…... 
Synnyin huhtikuun kuudentena päivänä, koko pentueen viimeisenä. Ja vaikka olenkin pen-
tueen nuorin niin en suinkaan ole pienin... Jo heti synnyttyäni minussa oli kuulema sitä jo-
takin? Olinkin pentueen suosikki myös vierailijoiden keskuudessa. Kun aloin pysyä  tolpil-
lani ja varsinkin  liikkua niin oli selvää, että minun viralliseksi nimekseni tulee Mister 
Twister  sekä  että muutan Pietarinkadulle. Perheeseeni siis kuuluu isäntäni Matti ja 
emäntäni Eva sekä coctail Ruffe sekä osan minusta omistaa kasvattajani Sari.  
 
Ja miten perheeni päätyi Irlanninvesispanieliin, johtuu varmaankin siitä, että he ovat seu-
rannet hyvin läheltä muutamia sukulaisiani, jotka ovat vuosien saatossa hurmanneet hei-
dän lisäkseen lukemattoman määrän ihmisiä ympäri maailmaa luonteillaan, ulkonäöllään ja 
käyttöominaisuuksillaan. 
Isäni ”Bentley”  on  nuori aito  irlantilainen (Irlannin-tuonti) joka asustaa Ruotsissa. Äitini 
Nekun  LKK:n porukka on varmaankin nähnyt  näyttelyiden ja kokeiden lisäksi  kilpailemas-



sa muutamia kertoja mm. ystävyysotteluissa toisin EKK:n joukkueessa…, mutta perimältä-
ni olen  iloinen sekoitus niin  amerikkalaisia kuin eurooppalaisiakin huippukoiria. Ukkini on 
mm. ROP Cruftissa sekä voittanut Best In Shown  Blackboolissa, yms…... Myös koepuolella 
tuloksia löytyy joten jo suku rasittaa meikäläistä (Sarin lisäksi) niin näyttely-, kuin koe-
kentillä. 
 
Minulle itselleni tosin on aina riittänyt, että saan mahani täyteen ruokaa. Ja teen ihan 
mitä vain että saan mättöä huuleen (salaisuutemme toko-kentillä paljastui) Olenkin pitä-
nyt ruuasta huolen koko elämäni ajan. Tosin joudun keksimään jos jonkin näköisiä jippoja 
millä saan hieman extraa kurnivaan mahaani, mutta onneksi erinomainen nenäni ja sieluk-
kaat ruskeat silmäni auttavat minua. Tosin emäntäni saa aina välillä halvauksen ja kasvat-
taja määrää koko ajan laihikselle??? Joten ymmärrätte miksi joudun itse pitämään huolen 
siitä, että komea ulkokuoreni säilyy… 
 Olen aivan innoissani aina kun pääsen kasvattajani Sarin luokse kylään, kun näen emoni ja 
sisarruksiani, mutta usein valitettavasti joudun heti rääkkiin eli saan seistä muutaman 
tunnin trimmauspöydällä leikattavana. Ja edellisenä päivänä minut on jo pesty ja aamulla 
kammattu auki. Olenkin saanut lisänimen karva-ooppeli ! Onneksi aina ei trimmata, vaan  
välillä harjoitellaan nuuskittamista esim. MEJÄ- tai laahausjälkeä, yms. ja  ”aina työn” 
jälkeen aina pääsen  kunnolla leikkimään  ja kantamaan puolet metsästä kotia! 
Se että minusta tuli LKK:n vuoden näyttely pentu ei ollut mitenkään itsestään selvyys!  
Pääsin iästäni johtuen vasta loppuvuodesta kilpailemaan pentuluokkiin ja kilpailu oli jo ro-
dussamme todella kovaa. En koskaan ollut ainut pentu näyttelyssä ja parhaimmillaan mi-
nulla oli kilpakumppaninani 8 sisarusta samasta pentueesta eli  koko pentue 9 kpl  kilpaili 
ROP- pentu tittelistä!!! En todellakaan aina ollut  ROP-pentu. Parhaat  sijoitukseni pentu-
luokissa on RYP-2  sekä olin mukana  BIS 1. kasvattajaluokassa. Myös muitakin pentuja  
samasta pentueesta on  sijoittuneet sekä ryhmä että BIS - pentu kehässä . Joten  olen 
saanut todella tehdä töitä menestykseni eteen.   
Tänä vuonna  LKK:n vuoden 2002  näyttelypentukilpailussa oli kilpailijoilla  erittäin kovia 
pisteitä joten onnittelut myös muille kilpailijoille! 
Tänä vuonna tulen käymään näyttelyissä, metsällä, spanieleiden taipumuskokeissa sekä 
tietenkin heti kevään alussa aloitamme taasen  toko-harjoitukset  koulutuskentällä!  
Tosin kesähelteellä minut voi bongata esim. uimasta Kaivarin rannassa. 
 

  Aurinkoisin terveisin  
                               Mici  

                                     Matti & Eva & Ruffe & Sari 
                                     ( www.kolumbus.fi/curlyco ) 
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