
AM & CAN & FIN & EST CH, BALTW-06 Mystic Torin  AKC CD  & CKC  CD  
( CH Medawisla Bluwater Yachtsman CD CGC -  CH Medawisla Bluwater Yachtsman CD CGC)  
Kasv. Nancy Viley, USA om. Paul Price Kanada 
 

 
Ensimmäisessä kaikkien rotujen näyttelyssä Suomessa… Best in Show – 
voitto! Tällaisen voiton saimme rotuumme yli 10 vuoden tauon jälleen. 
Torin teki rotumme eteen korvaamatonta pr-työtä vierailullaan Suomes-
sa.  
 
Sain puhelinsoiton KLM:tä ja siellä tiedusteltiin, että otanko koiran Kana-
dasta vastaan? Vasta tällöin aloin todella uskoa, että Torin on todella 
tulossa Suomeen luokseni siitoslainaan, vaikka asioista oli sovittu jo pal-
jon aiemmin… 
 
Olen seurannut Torinia jo pitkään nuoresta pojasta asti. Olin tuonut To-
rinista spermaa aikaisemmin Suomeen ja yrittänyt saada narttuani kanta-
vaksi tuloksetta, joten ainut vaihtoehto oli kysyä Torinia siitoslainaan.  
(Olen ihmisen joka uskoo haluamaansa ja tekee sen eteen tinkimättö-
mästi työtä). On todella pitkä ja kallis tie saada menestyksekäs koira 
toiselle puolella maapalloa lainaksi. Myös tämän kokoisen koiran lennä-
tykset eivät ole kovin halpoja. Kysyessäni Tornia lainaan en vielä usko-

nut, että todella saan sen toiselle puolelle maapalloa. Suuret kiitokset luottamuksesta Paul Pricelle saada 
Torin tänne!  
 
Torin saapui Suomeen helmikuun 22. päivä lähdettyään kotoaan Galgarysta jo muutama päivä aiemmin. 
Torin lensi ensin Galgarysta Vancouveriin ja sieltä Amsterdamin kautta Helsinki-Vantaalle. Torin palasi takai-
sin Kanadaan 4.10.2006 hieman alkuperäistä aikataulua myöhemmin.  Torin oli suomessa reilu 7 kk ja 
näyttelyissä esillä noin 6 kk.  
 
Torinin sopeutuminen meille meni todella loistavasti ja elämä ko. kaverin kanssa oli kaikin puolin helppoa.  
Torin eli meillä normaalin koiran elämää juosten päivittäin metsässä, kesällä uitiin paljon ja yöt nukkuen sän-
kyni vieressä. Torin elää normaalin koiranelämää kotonaankin muutamien muiden vespojen kera. 
 
Torinilla on hyvä hermorakeenne sekä omaa todella avoimen luonteeltaan kaikkia asioita kohtaan. Torin on 
aina iloinen ja sen silmissä näkyy pieni pilke.  Koira, jolla todella on show-luonne ja taputusten saattelemana 
heräsi lentoon näyttelyssä, mutta kuitenkin koira joka myös työskentelee metsällä isäntänsä kanssa.  
 
Torin oli Suomeen saapuessaan Amerikan ja Kanadan muotovalio sekä suorittanut Amerikan ja Kanadan 
Kennel Clubin CD- (tottelevaisuus) tittelit. Torinilla oli 24 Best in Show-voittoa 94 ryhmävoittoa, sekä useita 
muita voittoja rotumme parissa niin Amerikassa kuin Kanadassakin. Torin oli vuonna 2003 Kanadan kaikkien 
rotujen 3. voitokkain koira.  
 
Suomen muotovalion arvoon Torin tarvitsi hyväksytyn tuloksen spanieleiden taipumuskokeesta.  
Torin suoritti Pyhännällä vuoden ensimmäisessä taipumuskokeessa kokeen hyväksytysti läpi.  Toki Torinin 
työskentelyssä näkyi metsästyskokemus ja saikin kehuja tuomarilta päivän parhaasta metsätyöstä! Tämä 
koe oli myös ohjaajalle suuri nautinto.  
 
Heinäkuussa saimme Torinin omistajan Paul Pricen vierailulle Suomeen.  Paul tutustui täällä niin koiriin kuin 
näyttelykäytäntöömmekin helteisessä säässä viikon ajan.  
 
Jo alkoi koittaa Torinin kotiin lähtö. Lennot oli varattu ja kaikki paperit eläinlääkärillä oli hoidettu kuntoon, kun 
viime hetkellä Mocha aloitit juoksun. Saimme viivästettyä Torin kotiinpaluuta vielä pienellä hetkellä, jotta 
Mocha saatiin astutettua.  Saimmekin jonkin ajanpäästä ilouutisen, että Mocha on tukevasti tiineenä.  
 
Tässä listaus Suomen voitoista: Lappeenranta BIS-voitto, Lahti BIS-3. (Ryhmävoittajaksi Torinin laittoi ro-
dussamme erittäin arvostettu tuomari maailmanlaajuisesti, eli Hans ”Hasse” Lehtinen), Hamina RYP3, Jär-
venpää RYP1, Club Show PU2,  EUW vara-cacib, Salo  RYP2, Savonlinna RYP2, Helsinki RYP3, Kuopio 
RYP1, Kuopio RYP2, Heinola RYP4.  Torin saavutti myös Suomen ja Eestin muotovalion arvon sekä Baltian 
Voittaja 2006  -tittelin. Parhaimmillaan Torin oli kolmantena  Vuoden Näyttelykoira -tilastossa ja lopullisissa 
tuloksissa oli 10. voitokkain koira vain kilpailtuaan puoli vuotta Suomessa. Lappeenrannan BIS-pallilla seis-
tessämme tuomarimme ensimmäinen kysymys onnitteluiden jälkeen oli: olenko minä arvostellut tämän koi-
ran Kanadassa, Vancouverissa? vastasin: en tiedä, koira on lainassa Kanadasta. Tiedustelin Paulilta ja sain 
vahvistuksen että 2003 sama tuomari oli arvostellut Torinin ja laittanut sen rotunsa parhaaksi.   
 



Palattuaan Kanadaan Torin saavutti ryhmäsijoituksia ja muutaman hienon Best in Show- voiton.  Tämä vuosi 
alkoi loistavasti ROP – voitolla Westminsterissä.  Näyttelyvideolla näet mm. Torinin 
http://www.westminsterkennelclub.org/2007/results/breed/irishwas.html 
 
Tällä hetkellä on Torinin ensimmäinen pentue INT &  FIN & SVK & DK & EST MVA, EUW-03, KBHW-05  
CurlyCo Magic Mocha:n kanssa on jo uusissa kodeissa ja toinen pentue INT & FIN & DK & N& PL MVA, 
KBHW-05, NORDW-06 CurlyCo Riverdancen (Sunny) odottaa vielä hetken ennen uusiin koteihin lähtö. Tori-
nin jäkeläisiä on CurlyCo C- &  W- pentue.  
 
Uskon että Torin tulee olemaan vielä pitkään useiden koiraihmisten mielissä rotumme upeana edustajana 
niin luonteen kuin ulkonäkönsäkin vuoksi.   
 
Tornilla tulee aina olemaan paikka sydämessäni. Saat olla onnellinen jos kerran elämässäsi saat tällaisen 
koiran omaksesi!  
 
Sari Vottonen  
kennel CurlyCo 
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