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Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•

Bedlingtontiedote

•

Osallistumisoikeus kilpailuihin:
Vuoden Bedlington
Vuoden Bedlingtonveteraani
Vuoden Bedlingtonkasvattaja
Vuoden Agilitybedlington
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
Vuoden Rally-tokobedlington
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Suomen Terrierijärjestön jäsenyys
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Terrilife-lehti 4 kertaa vuodessa
(julkaisija: Suomen Terrierijärjestö ry)
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Alle 20-vuotiaat jäsenet voivat hakea nuorisostipendiä

•

Yhdistyksen jäsenenä saat olla mukana kehittämässä bed
lingtonharrastajia yhdistävää toimintaa esim. tapahtuma		
päiviä tai bedlingtonlenkkejä

Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa maksaneille, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun omistajille
toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. Terrilife -lehti
lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.
HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai postitse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat.
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2018
Vuosijäsen
Overseas member
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
Ainaisjäsen

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com
ULKOASU/TAITTO

Päivi Vallittu

PAINOPAIKKA

Grano Oy, Tampere
ILMESTYMISAIKATAULU

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. kesäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. syyskuu (aineisto 15.7. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 15.10. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin
AINEISTO lähetetään osoitteella
bedlingtontiedote@gmail.com
TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

Kannen kuva ©SAANA REMUALA

•
•
•
•
•

BEDLINGTON- tiedote

25.00 €
25.00 € + 8.00 € (postage)
12.00 €
5.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2018 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

(doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse
selkeällä käsialalla kirjoitettuna.

KUVAT

Digikameralla otetut tai skannatut kuvat
• resoluutio 300 dpi tai fyysisesti suuri
kuva (esim. resoluutio 72 dpi, mutta
koko n. 1500x2000 pix)
• tallennusmuotona jpg, tiff tai psd
• muista toimittaa myös haluamasi
kuvatekstit
• varmista kuvaajalta etukäteen lupa
kuvan julkaisemiseen ja ilmoita kuvaa
lähetettäessä kuvaajan nimi
• älä upota kuvia word-tiedostoon vaan
lähetä teksti ja kuvat erikseen
MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Valmiit mainokset PDF-tiedostoina
(sivukoko A5, mv). Tarkempia ohjeita
päätoimittajalta.
ILMOITUSHINNAT ............................... (jäsenille)

1/1 sivu ............................... 50 € ...... (20) €
1/2 sivu ............................... 25 € ...... (15) €
Koko vuosi
1/1 sivu ............................. 180 € ...... (60) €
Takakansi ......................... 68 € ...... (50) €
Koko vuosi ........................ 250 € .... (100) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille

DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21.

Liitä kuitti materiaalin mukaan.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on ilmoitettava painetussa materiaalissa. Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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 PUHEENJOHTAJALTA

Joulua kohti
Tätä kirjoittaessani ikkunan takana vaanii pimeys ja kuratassuiset bedlingtonit
odottavat pesua. En silti valita, sillä samalla se tarkoittaa sitä, että voi taas käpertyä sohvan nurkkaan nauttimaan takkatulesta ja koiran rapsuttelusta.
Juhlavuosi lähestyy loppuaan ja juhlanäyttely on takana. Oli ilahduttavaa tavata
uusia ja vanhoja tuttavuuksia, vaihtaa kuulumisia ja nauttia siitä jaetusta onnesta,
joka koostuu kosteista kuonoista ja iloisesti heiluvista bedlingtonhännistä.
Yhteinen juhlapöytä täyttyi herkuista niin, että lopulta lainasimme trimmipöytiä saadaksemme kaiken mahtumaan. Ja riittipä herkuista jaettavaa rotuuntutustujille ja näyttelyjärjestäjille sekä tuomareillekin. Yhdessä tehden iloa riittää
jaettavaksi.
Syyskokouskin on takana. Siellä käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset löydät tästä lehdestä. Ensi vuonna ei sitten enää olekaan kahta kokousta vaan pidämme
yhden vuosikokouksen keväällä. Lisäksi ensi vuoden tehtävinä on PEVISA:n ja
JTO:n päivitykset.
Näin juhlavuoden lopuksi haluan vielä kannustaa kaikkia mukaan tekemään
edelleen enemmän jäseniensä näköistä kerhoa. Vaikuttaa voi monella eri tavalla:
kirjoittamalla lehteä, ottamalla kuvia, piirtäen, osallistuen kokouksiin, hallituksen toimintaan tai toimielimiin, järjestämällä tapahtumia tai vaikka kasaamalla
bedlingtonlenkin (makkararahat kerholta!) Mukana voi olla ihan pienesti tai
enemmän ihan sen mukaan mikä itselle parhaiten sopii.
Omalta osaltani väistyn puheenjohtajan paikalta kokemuksen rikkaampana, sillä
on vain myönnettävä ettei aika riitä kaikkeen siihen mitä haluaisin pystyä tekemään. Jatkan silti vielä hallituksessa ja puheenjohtajaksi palaa Maija Hänninen.
Rapsutuksia kaikille

ihmisille

Saana & lauma
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bedlingtoneille ja rauhaisaa joulunodotusta bedlingtonien
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Hyvää Joulua & a Vuotta 2019!
Onnellista Uuttnkerho ry
lingto

Suomen Bed
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Suomen Bedlingtonkerho ry

LIITE 1

1(2)

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Suomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttämään rotua harrastavalle yhdistykselle asetetut vaatimukset. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bedlingtoninterrierien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia
aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistämiseksi.

Varsinainen toiminta
Sääntömääräinen toiminta

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitus ja toimikunnat kokoontuvat
tarpeen vaatiessa. Edustajat osallistuvat Helsingin Seudun Kennelpiiri (HSKP) ry:n ja
sen terrierijaoston sekä Suomen Terrierijärjestö (STJ) ry:n kokouksiin.
Jäsenet

Jäsenmäärää pyritään lisäämään toiminnan tehostamisen ja tiedottamisen avulla. Uudet Suomessa rekisteröityjen, suomalaisen kasvattajan kasvattamien pentujen omistajat
saavat edelleen vuoden ilmaisjäsenyyden, mikäli kasvattaja ilmoittaa osoitetiedot jäsensihteerille.
Tiedotustoiminta

Bedlington Tiedote julkaistaan neljä kertaa. STJ:n Terrilifen bedlington-palstalle lähetetään materiaalia. Skandinaviska Bedlingtonklubbenin julkaisemaan Bedlington Nyttiin
lähetetään Suomesta uutisia. Yhdistyksemme www-sivuja pidetään yllä osoitteessa www.
bedlingtonkerho.fi. Pyritään jakamaan näyttelyissä esitettä kerhostamme ja bedlingtoneista. Internetsivujen lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen Facebooksivulla. Tuomarijäsenille lähetään Bedlington-tiedote sähköisenä versiona, ja pyydettäessä painettuna.
Virkistys- ja harrastustoiminta

Jäsenistön toiveiden ja aktiivisuuden mukaan pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia
ja tapaamisia. Yhdistys tukee jäsenien järjestämiä yhteislenkkejä 20 eur eväsrahalla. Järjestetään toiminnallinen kesä/syyspäivät. Järjestetään bedlingtoneille agilitykoulutusta,
viehejuoksutapahtumia, sekä mahdollisesti koiratanssikoulutusta.
Jalostustoimikunta

Seurataan rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien tilannetta. Jalostustoimikunnan
harkinnan mukaan tuetaan taloudellisesti ruumiinavauksia. Mietitään jalostustarkastuksen tarpeellisuutta lähivuosina. Pyritään järjestämään joukkotarkastustilaisuus
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silmä- ja polvitutkimusten osalta. Jalostustoimikunta valmistelee uuden jalostuksentavoiteohjelman (JTO) uutta PEVISA-ohjelmaavarten.
Pentuneuvonta

Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituksen kanssa pentuneuvojan. Pentuneuvoja
antaa tietoa myytävistä ja suunnitelluista pennuista. Pentuneuvoja valitaan vuodeksi
kerrallaan.
Varainhankinta ja talous

Yhdistyksen rahoituksen muodostavat jäsenmaksu-, myynti- ja erilaisten tapahtumien
tuotot, sekä toiminta-avustukset. Kaikki tilaisuudet pyritään järjestämään itsekannattavuusperiaatteella ja toteuttamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan tukena eri
yhteistyökumppaneita. HSKP:n terrierijaosto myöntää avustusta yhdistyksille jäsenten
aktiivisen talkoo-osallistumisen perusteella. Kennelliitto myöntää myös toimintamäärärahaa. Kerhon jäsenten ja muiden sidosryhmien (esim.ulkomuototuomarit) merkkipäiviä voidaan muistaa rahallisesti.
Kilpailutoiminta

Järjestetään seuraavat kilpailut:
Vuoden Bedlington
Vuoden Bedlingtonveteraani
Vuoden Kasvattaja
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
Vuoden Agilitybedlington
Vuoden Agilitytulokas
Vuoden Rallytokobedlington
Yhteistyö

Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä STJ:n toimintaan. Pyritään olemaan yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kenneljärjestöjen kanssa, erityisesti Skandinaviska
Bedlingtonklubbeniin.Toimintaan voi osallistua kuka tahansa kerhon jäsen.
Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat kaikkeen edellä mainittuun toimintaan
parhaan kykynsä mukaan. Pyritään aktivoimaan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä
osallistumaan toimintaan.
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Suomen Bedlingtonkerho ry
Esitettäväksi Syyskokoukselle 20.10.2018
§6 Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt joko vuosi-, ainais-, perhe-, nuoriso-, tuomaritai kunniajäseninä. Nuorisojäseniä ovat alle 17-vuotiaat yhdistyksen jäsenet. Jäsenyyden hyväksyy
yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen
perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi tai edistänyt
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsen suorittavat jäsenmaksun vuosittain. Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena. Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Muutettavaksi muotoon:
§ 6 Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt joko vuosi-, ainais-, perhe-, nuoriso-, tuomaritai kunniajäseninä. Nuorisojäseniä ovat alle 17-vuotiaat yhdistyksen jäsenet. Jäsenyyden hyväksyy
yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen
perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi tai edistänyt
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsen suorittavat jäsenmaksun vuosittain. Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena. Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
§ 7 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon vuodeksi kerrallaan
valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan sekä 2 varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi
on kalenterivuosi.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta
ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan,
yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Muutettavaksi muotoon:
§ 7 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus, johon vuodeksi kerrallaan
valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan sekä 2 varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta
ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, tulee
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yhdityksen hallituksen nimetä hänen tilalleen valitsemisjärjestyksen mukainen varajäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
§ 9 Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on esitettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
Muutettavaksi muotoon:
§ 9 Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on esitettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
§ 11 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun aikana.
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- tai lokakuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Muutettavaksi muotoon:
§ 11 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun
aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
§ 12 Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajaan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden
ääntenlaskijan vaali.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
3. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudesta edellisenä kalenterivuonna.
4. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
5. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.
6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden
ääntenlaskijan vaali.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
3. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
4. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle.
5. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle ja hallituksen ensimmäisen ja toisen varajäsenen vaali.
6. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali.
7. Kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
Muutettavaksi muotoon:
§ 12 Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
		
a) puheenjohtajaan vaali
		
b) sihteerin vaali
		
c) pöytäkirjantarkastajien (2) vaali
		
d) ääntenlaskijoiden (2) vaali
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudesta edellisenä kalenterivuonna.
6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintakaudelle.
9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle ja hallituksen ensimmäisen ja toisen varajäsenen vaali.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali.
11. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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 TULLAAN TUTUIKSI
Tämä kirjoitusten sarja esittelee teille, että millaisia upeita
bedlingtonpersoonia löytyykään ilostuttamasta ihmisten
elämää eri puolilta Suomea. Jokainen sarjaan kirjoittaja
haastaa lopuksi seuraavan henkilön kertomaan omasta/
omista bedlingtonistaan/bedlingtoneistaan.

# 2.

H

ei. Minä olen Lilli, pieni kesäkuussa
syntynyt bedlingtontyttö. Hienolta nimeltäni olen Presious Blue Brilliant
Disguise. Minun laumaani kuuluu Hippa -bedlingtonpoika 3 v. Hänen hieno nimensä on
Kimalteisen And Proud Of It. Sitten on vielä
minun ihmiset: Simo-Papi, Leena-Mami ja
Frida-tyttö, 10v. Meidän reviiriä on vanha omakotitalo Eurassa ja sen pihapiiri. Kerron vähän
meidän puuhista.
Ollaan Hipan kanssa aika erilaisia, minä
olen ahkera ja nopea, Hippa hillitty, harkitseva ja huomaavainen. Yritän opettaa joka päivä

a ja

Hipp

Lilli

Leena Kurki-Salomaa

Vauhdilla kohti uusia seikkailuja
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Hipalle monta uutta leikkiä ja ideaa. Ei Se aina
innostu, mutta aika usein.
Papi sanoo, että Hippa on tosi pitkämielinen,
kun yritän saada kaveriin liikettä koivesta puremalla ja Hippa vaan vaihtaa makuupaikkaa.
Yhtenäkin päivänä Papi ihmetteli, mistä Hipan
turkkiin on verta tullut. Sitten hän huomasi,
että minun maitohampaanihan siellä turkissa
roikkui.
Odottelen vielä hammaskeijulta makkaraa.
Kyllä Hippa minua komentaakin, jos oikein
kamalasti riehun. Sitä kyllä ihmettelen, että
kuinka voi olla niin vahva, vaikka makaa niin
paljon. Voi ottaa varastamani luunkin takaisin
milloin vain, jos tahtoo.
Tykkään kovasti kaivaa ja kieriskellä. Sammaleet vaan pöllyävät kun möyhennän tehokkaasti. Hippa on tässäkin asiassa aivan minun
vastakohta. Hän ei kaiva, eikä tykkää edes istua
maahan, eikä sotkea itseään.
Johtuukohan se hänen ruotsalaisista sukujuuristaan, kun on noin hieno. Onneksi se juoksee
minun kanssa kilpaa pellolla, eikä sen jälkeen
näytä enää niin tyylikkäältä.
Hippa on kyllä sankarikoira ja suojelee minua. Kyllä vähän pelottaa, että susiako se joskus sinne metsään vuhkuttaa? Pitäisikö silloin
juosta turvaan ihmisteni jalkoihin, vai ihan Volvoon, joka on myös turvallinen ja kiva paikka
minusta.
Hipalla on tosi paljon kavereita lenkillä ja vilkasta kirjeenvaihtoa. Monta kertaa minulla on
märkä viiru kyljessä lenkillä, kun olen osunut
vikkelänä merkkaussuihkun alle.

a

Hipp

Hippa on lenkillä niin huomaavainen, että on
aina kiertänyt puut oikeaa kautta takaisin polulle. Minusta on taas hauskaa, kun on haasteita
ja Mami selvittää talutintani, kuin villalankaa
labyrintissa, samalla kun oksat läpsii naamaan.
Minä jatkan koulutusta.
Nukkumajärjestelykoulutuksessa olen onnistunut kiitettävästi. Mami ja Papi olivat sitä mieltä, ettei meillä koirat ennenkään ole sänkyyn
tulleet. Ennen meitä on ollut amstaffi ja mustaterrieri. Minä olin niin pikkuinen, viluinen
ja suloinen, että monen päivän neuvotteluiden
jälkeen heltyivät. Vanhana sitä viisastuu, taitaa
pitää paikkansa.
Hippa kyllä katsoi huolissaan, että kuinka SÄ
kehtaat sänkyyn mennä, kun ei ole saanut. Nyt
hänkin jo pomppaa sinne, mutta vieläkin kysyy
katseellaan ihmisiltä, että oikeastiko saa tulla?
Minä en paljoa kysele, ennen kuin laitan toimeksi. Mamikin ihmetteli, että miten paljon täkissä oli ollutkaan täytteenä vanua, kun olin sen
pieninä hahtuvina kiskonut irti. Frida taas totesi
iloisena, että hienoa keppihevosen täytettä. Eikö
se ollut aika kivasti askarreltu?
Hippa ei tykkää saunoa. Sanoi, ettei viitsi tulla saunatiloihin, jos kuitenkin innostuvat pesemään. En minäkään siitä pesemisestä perusta,

Lill

i

mutta kovasti tykkäisin istua saunanlauteilla ja
nuolla vaikka ihmisten suolaista selkää. Harmi,
kun nostavat minut lasioven taakse, väittävät,
että pienelle koiralle tulee kuuma.
Me harjoitellaan kauneudenhoitoa Mamin
kanssa. Otan rennosti ja minua alkaa usein nukuttamaan siinä trimmauspöydällä kamalasti ja
Mami väittää, että on vaikea leikata makaavan
koiran turkkia. Minä kyllä aina jotenkin ihmepiristyn, kun minut nostetaan lattialle.
Tiedän trimmauksesta jotain, sillä seuraan
tarkkaavaisena mitä Hipalle tehdään. Parasta
olisi, jos meidät nostettaisiin samaan aikaa sinne pöydälle, ettei minulta mene trimmauspalkkanamit sivusuun.
Kaiken kaikkiaan aika rentoa koiran elämää
täällä vietetään. Meiltä ei ihmeitä vaadita, mutta
ilmeisesti osataan me koirat ihmisten mieliksi
olla. Sanovat, ettei meillä voisi ihanampia koiria
ollakaan.
Terveiset kaikille muillekin ihanille Bedlingtoneille ja heidän ihmisilleen.
Lilli ja Leena Kurki-Salomaa
PS. Haluaisimme kuulla Onnin ja Marin laumasta.
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Juhlanäyttely
Tuttuun tapaan elokuun lopulla keräännyimme yhdessä terrierijärjestön
erikoisnäyttelyyn Vantaalle. Näyttely järjestettiin 25.8. ja tuomarina toimineelle
Harri Lehkoselle oli ilmoitettu arvosteltavaksi 25 bedlingtonia, joista 24 oli
paikalla ja arvosteltavana näyttelypäivänä. Tämä näyttely oli bedlingtonkerhon
juhlanäyttely. Teksti JUTTA VOUTILAINEN
Terhi Kaiti
la

Tunnelmia näyttelykehän
laidalta. Erikoisnäyttelyyn
oli saapunut mukava
määrä koiria sekä
bedlingtonharrastajia.
Terhi Kaitila
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O

limme saaneet mukavasti kerättyä sponsoreilta
tavaralahjoituksia jaettaviksi palkinnoiksi, joten
sijoittuneet koirat saivat hienojen ruusukkeiden lisäksi
mukaan myös jotain koirille sopivaa.
Ensimmäisenä kehään astuivat tietenkin pennut, joita esitettiin yhteensä 6 kappaletta. Eila Nuutisen kasvattama sisaruspari vei ROP ja VSP pystit, kun rotunsa
parhaaksi pennuksi valittiin narttupentu Tanzara Kamomilla ja VSP-pennuksi Tanzara Kastanja. Myös Tinwelindon Svarog ja Gabriella Iz Moskovskoy Bemty palkittiin kunniapalkinnoin. Näiden neljän pennun lisäksi
esitettiin myös Tanzara Kipinä ja Tanzara Kuurankukka,
joiden tuloksina luokistaan PPEK2 sekä PPEK3.

Terhi Kaitila

 Pentukehässä oli ihan pentumaista
meininkiä havaittavissa!
Erikoisnäyttelyn ROP & VSP pennut eli
Tanzara Kamomilla & Tanzara Kastanja 

Urosten arvostelu aloitettiin avoimesta luokasta, sillä tällä kertaa mukana ei ollut yhtäkään juniori- tai
nuortenluokan koiraa. Avoimessa luokassa esitettiin Cuenta’s Bijou, jonka tulos tässä näyttelyssä oli
ERI1. Seuraavaksi siirryttiin valioluokkaan, jossa kolme hienoa valiourosta kilpailivat päivän kauneimman
valiouroksen valinnasta. Jokainen näistä koirista sai
laatuarvostelukseen erinomaisen ja tulokset jakaantuivat seuraavasti: Kimalteisen And Proud Of It ERI1
Terhi Kaitila
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SA, Cuenta’s Baldomar ERI2 SA sekä Tanzara Ukulele ERI3.
Koska avoimen luokan urosta ei palkittu SA:lla,
niin valioluokan kaksi ensimmäistä koiraa palkittiin
niin ikään paras uros luokassa samassa järjestyksessä kuin valioluokassa. Parhaaksi urokseksi tässä
näyttelyssä valittiin siis toisin sanoen Kimalteisen
And Proud Of It sekä paras uros 2 oli Cuenta’s Baldomar.

Terhi Kaitila
Terhi Kaitila

 Valioluokan urosten arvostelua.
Yksilöarvostelussa vuorossa Kimalteisen And
Proud Of It sekä pöydällä vuoroaan odottelee
Tanzara Ukulele

Avoimenluokan uros Cuenta’s Bijou 
Paras uros 2 Cuenta’s Baldomar 

Paras uros 1 Kimalteisen And Proud Of It 

Terhi Kaitila

Terhi Kaitila
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Terhi Kaitila

Terhi Kaitila

 Nuortenluokan nartut Cuenta’s Taguhi ja
Cuenta’s Themba
Terhi Kaitila

 Nuortenluokan narttu Meripihkan New Flame

 Nuortenluokan narttu
Meripihkan Never Say Never
Terhi Kaitila



Avoimenluokan narttu Tanzara Zemina
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Terhi Kaitila



Avoimenluokan narttu Tanzara Viola

Terhi Kaitila



Terhi Kaitila

Valioluokan nartut

Nartut aloitettiin nuorten luokalla, jossa kilpaili yhteensä
neljä koiraa. Tämän luokan kaikki koirat arvosteltiin erinomaisiksi ja niistä kolmelle ensimmäiselle jaettiin myös SA. Ensimmäiseksi osoitettiin Riitta-Maija Liikasen kasvattama Meripihkan New Flame ja toiseksi tämän pentuesisar Meripihkan
Never Say Never. Kolmanneksi luokassaan sijoittui Suvi Kuivasen kasvatti Cuenta’s Taguhi ja neljänneksi sen sisar Cuenta’s
Themba. Nuorten luokasta parhaan nartun valintaan jatkoi siis
kolme koiraa.
Avoimessa luokassa kilpailivat Tanzara Zemina sekä Tanzara Viola. Näistä Tanzara Violan tuloksena ERI1 SA ja kilpailupaikka paras narttu-luokkaan sekä Tanzara Zeminan tuloksena EH2.
Narttujen valioluokka oli kaikkein suurin esitetyistä luokista
ja siinä kilpaili yhteensä 6 koiraa. Tämän luokan ensimmäiseksi sijoitettiin Meripihkan Killer Queen tuloksenaan siis ERI1 SA.
Toiseksi valittiin Cuenta’s Bahiyya ERI2 SA, kolmanneksi Meripihkan Je T’Aime ERI3 SA sekä neljänneksi Stars Rondel Keeper Of Beauty ERI4 SA. Näiden lisäksi valioluokassa kilpailivat
Kimalteisen Alice in Wonderland sekä Tanzara Ulderica, joiden
molempien tuloksena tässä näyttelyssä ERI.
Veteraaniluokassa esitettiin kaksi reipasta veteraania, joista ensimmäiseksi valittiin Meripihkan Forever Love ERI1 SA ja
toiseksi Tanzara Ivonette ERI2. Ja koska uroksissa ei kilpailtu
ollenkaan tässä vastaavassa luokassa, niin Meripihkan Forever Love oli myös rotunsa paras veteraani tämän luokkavoiton myötä.



Valioluokan narttu Cuenta’s Bahiyya

Jutta Voutilainen

 Rotunsa paras veteraani
Meripihkan Forever Love
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Terhi Kaitila

Paras narttu luokkaan tuomarimme oli siis valinnut kilpailemaan yhteensä 9 loistavaa koiraa
eri kilpailuluokista. Tiukan mietinnän jälkeen oli
sijoitusten aika ja ensimmäiseksi osoitettiin valioluokan narttu Meripihkan Killer Queen, toiseksi nuorten luokan narttu Meripihkan New
Flame, kolmanneksi valioluokan Cuenta’s Bahiyya sekä neljänneksi nuorten luokan Meripihkan Never Say Never.
 Paras narttu 3 Cuenta’s Bahiyya sekä
Paras narttu 4 Meripihkan Never Say Never

itila
Terhi Ka

Rotunsa paras kilpailussa vastakkain olivat Kimalteisen And Proud Of It sekä Meripihkan Killer
Queen, joista Harri Lehkonen valitsi tämän päivän kauneimmaksi bedlingtoniksi urokset voittaneen Kimalteisen -kasvatin.

 Voittajien tunnelmia rotunsa parhaan
koiran valinnan jälkeen
ROP Kimalteisen and Proud Of It ja
VSP Meripihkan Killer Queen 
Jutta Voutilainen
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Näyttelyssä esitettiin myös kolme kasvattajaluokkaa, joista jokainen luokka palkittiin kunniapalkinnolla ja sijoitukset jaettiin seuraavasti:

Terhi Kaitila

Cuenta’s kasvattajaluokka 

Terhi Kaitila

Tanzara kasvattajaluokka 
Cuenta’s Idril -jälkeläisluokka 

•

Meripihkan

•

Tanzara

•

Cuenta’s

Lisäksi esillä oli myös yksi jälkeläisluokka Cuenta’s Idril, joka palkittiin myös kunniapalkinnolla.
Ryhmäkilpailussa rotunsa parhaalle
koiralle ei kovatasoisessa terrierijoukossa
tullut sijoitusta, mutta sen sijaan tuomari
Mette Soerum sijoitti Kennel Meripihkan
kasvattajaluokan Best In Show 4 -sijalle.
Myös näyttelyn paras pari -kilpailussa
saimme bedlington menestystä, kun sisarukset Kimalteisen Alice in Wonderland
sekä Kimalteisen And Proud Of It sijoittuvat BIS3 Pariksi.

Terhi Kaitila

Rotukehän jälkeen meillä on runsas picnic-pöytä, josta löytyi jokaiselle varmasti
jotakin ja itseasiassa pöydän antimet olivatkin kehän aikaankin jo suuressa suosiossa erityisesti pienempien näyttelyvieraiden osalta.
Oli erityisen mukavaa nähdä bedlingtonharrastajia niin sankoin joukoin paikalla, vaikka osallistuneiden koirien määrä ei
ollut lähelläkään parhaimpien vuosien lukemia.
Haluan omalta osaltani ja tietysti myös
kerhomme puolesta kiittää jokaista näyttelyn järjestämiseen osallistunutta henkilöä
työstä, jonka näitte tämän näyttelyn eteen.
Kiitos kaikille mukana olleille mukavasta
päivästä ja kiitos kaikille näytteilleasettajille, jotka kunnostitte kauniit koiranne tuomarimme arvosteltaviksi.
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Noora Tirkkonen

 Meripihkan kasvattajaluokka, joka oli
rotukehässä ROP sekä lopulta näyttelyn
BIS4

 Terri-Eri näyttelyn BIS3 pari Kimalteisen
And Proud Of It & Kimalteisen Alice in
Wonderland
Leena Kurki-Salomaa

Terhi Kaitila

Erikoisnäyttely on itselleni tapah-

tuma, johon menen vuosi toisensa
jälkeen, riippumatta siitä kuka rotumme minäkin vuonna arvostelee.
Minulle on tärkeintä olla mukana
tässä meidän vuoden päänäyttelyssämme ja toivonkin, että tapaamme taas kaikki teidät ensi vuonna
saman näyttelyn merkeissä. 

a

il
i Kait

Terh

24 Bedlington -TIEDOTE 4/2018

 Näyttelyssäkin voi ottaa
rennosti!

HARRASTUS 

Bedlingtonkerhon oma
agilityryhmä on taas alkanut!
Kurssiin kuuluu luennon lisäksi kuusi käytännön kertaa ja tällä hetkellä tätä kirjoitellessani niistä on kulunut kaksi kertaa.

Agilitya

bedlingto

nin kanssa

Kouluttajana meillä on mahtava Suvi, joka
myös kisaa omien bedlingtoniensa kanssa menestyksekkäästi. Onkin etuoikeus olla oikean
bedlingtonohjaajan opeissa, koska hän osaa
ottaa huomioon myös bedlingtonin mentaliteetin kouluttaessaan meitä kohti kisakenttiä.
Ryhmässä on sekä jo kokeneempia että
aloittelevia koirakoita, ja treenit pystytään
suunnittelemaan hienosti jokaisen oman taitotason mukaan.
On ollut upeaa huomata, miten innoissaan
kaikki koirat ovat agilitysta ja yhteisestä tekemisestä omistajansa kanssa. Monet koirat innostuvat hienosti myös lelupalkasta. Ahneemmille yksilöille motivaattorina toimii herkut.
Bedlingtonin kanssa treenatessa on muistettava antaa koiralle tarpeeksi hengähdystaukoja, koska liiallinen saman asian toistaminen
saa koiran helposti väsymään. Bedlingtonagilityssa nämä asiat on otettu huomioon.
Toivon kovasti, että bedlingtonagility jatkuisi
myös keväällä oman treeniryhmän merkeissä.
On mukavaa päästä seuraamaan muiden bedlingtonien kehitystä.
Milan kanssa olisi jossain vaiheessa toivomus päästä kisakentille, mutta ensin on treenattava vaikeammatkin esteet varmoiksi.
Suvilla on onneksi varmat näkemykset siitä,
miten esteitä ja ohjauskuvioita kannattaa lähteä treenaamaan bedlingtonin kanssa.
Uusia treenejä odotellessa!
Agilityterveisin,
Jenni ja Mila

”

Milan kanssa olisi jossain vaiheessa toivomus
päästä kisakentille, mutta ensin on treenattava
vaikeammatkin esteet varmoiksi."
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 HARRASTUS

Teksti ja kuvat SUVI KUIVANEN

Agilityn huipulla
Agilityn suosio on kasvanut viime vuosina huimasti.

V

uonna 2016 agility hyväksyttiin Suomessa viralliseksi urheilulajiksi, mikä
osaltaan nosti myös lajin statusta. Harrastajia on tällä hetkellä Suomessa noin 13 000.
Yksittäisiä kilpailustartteja oli vuonna 2016
120 000.
Kilpailusuoritus radalla on intensiivinen:
suoritus kestää alle minuutin, mutta siihen vaadittava työ on pitkäjänteistä koiran ja ohjaajan
taitojen ja fysiikan kehittämistä ja hiomista.
Agility on ennen kaikkea mukava ja rento
harrastus, mutta laji työllistää myös ammattilaisia aina huippu-urheilijoiksi saakka. Parhaista kootaan karsintakilpailujen kautta vuosittain
maajoukkueet, jotka edustavat Suomea Pohjoismaiden- ja maailmanmestaruuskisoissa, sekä
Euroopassa European Open -kilpailuissa.

Agilityn MM-kisat järjestetään vuosittain syyslokakuussa. Tänä vuonna kilpailujen isäntämaana toimi Ruotsi, ja kisat järjestettiin 6.–7.10.
Kristianstadissa, Etelä-Ruotsissa.
Maailmanmestaruuksia tavoiteltiin FCI:n
sääntöjen mukaan kolmessa säkäluokassa
(mini, medi ja maksi) joukkueina ja yksilökilpailuna. Viikonlopun aikana radalla nähtiin
huikeita suorituksia, kun yli 300 koirakkoa 35
eri maasta suorittivat kilpailuratoja.
Tänä vuonna kirkkaimmat mitalit matkasivat
joukkuekilpailussa mini -luokassa Viroon, medi
-luokassa Ranskaan ja maksi -luokassa kultamitalin nappasi Belgia. Suomi ylsi maksi -luokassa
hienosti pronssille. Yksilökilpailussa korkeim-
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malle korokkeelle nousivat
niinikään eurooppalaiset: shetlanninlammaskoira Tanskasta, mudi
Tsekeistä ja bordercollie Italiasta.
Agility on yleisölajina vertaansa vailla. Pienissä
kansallisissa kisoissakin tunnelman ja jännityksen voi aistia kentän laidalla, ja kun sama viedään isolle areenalle sata- tai tuhatpäisen yleisön eteen, on tunnelma huumaava.
Agility on yleisölajina siinäkin mielessä
erityinen, että kaikki ovat kaikkien puolella: jännittävä laji saa katsojan kuin katsojan
pidättämään hengitystä toivoessaan kilpailijalle
virheetöntä suoritusta lähtöviivalta viimeiselle
esteelle.
MM-kisoissa koirakon henkistä kanttia punnitaankin isolla areenalla raikuvien kannustusten keskellä.
Suomi on toiminut MM-kilpailujen isäntämaana ensimmäisen kerran vuonna 2000, toisen
kerran 2008 ja seuraavan kerran MM-mitaleista
taistellaan Suomen Turussa vuonna 2019.
Ensi vuonna onkin siis huikea mahdollisuus
päästä seuraamaan läheltä koiran ja ihmisen
saumatonta yhteistyötä, vauhdin hurmaa, ja kokemaan lajin tuoma käsin kosketeltava jännitys.

Lähteet:
www.agilitywc2018.com
www.agilityliitto.fi
www.yle.fi/uutiset/3-8655802

Kilpailijat tutustumassa tuomarin
suunnittelemaan rataan.

Koirakko lähdössä omalle
suoritusvuorolleen mini-luokassa.
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N M O N KSI
E

MITÄ
KAIKKEA VOIMMEKAAN YHDESSÄ TEHDÄ!
ESIMERKKIÄ NÄYTTÄÄ
JUTTA JA HILLA

Mistä muodostuu koiran hyvä elämä?

Koiran kanssa eläminen on hyvin antoisaa. Ne
toimivat meidän personal trainereina ja pakottavat ylös sohvalta lenkille. Ne saavat meidät hymyilemään suloisella olemuksellaan ja
hassuilla tempauksillaan. Niiden silittäminen
laskee tutkitusti verenpainetta ja ehkäisee
muun muassa masennusta. Niiden kautta oma
sosiaalisuutemme kasvaa, jo lenkillä saadut pienet kohtaamiset ja sananvaihdot toisten ihmisten
kanssa ehkäisevät yksinäisyyttä. Meidän vastuullamme on vastavuoroisesti tarjota nelijalkaisille ystävillemä
k uva ©
Sami N evanper
me mahdollisimman hyvä elämä.
Tärkeintä koiran elämässä on perustarpeiden tyydyttäminen. Ruoka, vesi, turkinhoito, terveys, liikunta ja rodunomaisen
käytöksen takaaminen. Omat luotettavat ihmiset, lämmin koti ja sopivasti aktiviteettia sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten koirien
kanssa. Jokaisella koiralla pitäisi olla oikeus päästä metsään ja saada liikuntaa mahdollisimman monipuolisesti. Vapaana juokseminen turvallisella alueella on myös jokaisen koiran hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

AO

T U PS U K OR

T
S
VA

Pitääkö koiran kanssa harrastaa?
Ilman sen kummempia harrastuksia koiran elämä voi olla yhtä antoisaa ja hyvää kuin koiralla, jonka kanssa
käydään treenaamassa jotain lajia. Paljon tämä on kiinni myös yksilöstä. Harrastaminen ja mahdollinen kilpaileminen tulevat sitten hyvänä bonuksena, mikäli ne tuntuvat omalta jutulta ja koira näistä nauttii.

Harrastusten loputtomat vaihtoehdot
Yleisin harrastus bedlingtonin kanssa on agility. Rotu on siihen oikein sopiva ketteryytensä ja nopeutensa
ansiosta. Lajin vauhti saakin bedlingtonin syttymään nopeasti ja juoksemisen tarve tyydyttyy.
Yleisesti ottaen bedlingtonit rakastavat juoksemista, varsinkin saaliin perässä. Viehejuoksu on tähän vallan
oiva laji. Viehejuoksu mielletään usein pelkäksi vinttikoirien lajiksi, mutta suurimmalla osalla juoksuradoista
on mahdollisuus osallistua myös muiden rotujen kanssa. Myös käsiviehe on erittäin hyvä vaihtoehto, ja sellainen kerholta löytyy omasta takaa. Sitä saa lainata, jos haluaa järjestää juoksutapahtuman omalla paikkakunnalla ja sen käyttöön on mahdollisuus saada ohjausta muutamalta jäseneltämme.
Nykyisin harrastuslajeja on monen moisia. Edellisessä numerossa esiteltiinkin rally-tokoa ja koiratanssia,
jotka molemmat sopivat myös bedlingtoneille. En niistä nyt tällä kertaa kirjoita mainintaa enempää.
Dobo on suomessa kehitetty laji, jonka tarkoitus on kehittää sekä ihmisen että koiran lihaskuntoa. Doboilu parantaa myös koiran taitoa käyttää esimerkiksi takapäätään, mistä on paljon hyötyä muissa lajeissa.
Nykyisin on joissain koulukoirissa tarjolla myös yhteistä jumppaa koiralle ja ohjaajalle, tässä ohjaaja hikoilee
ja koira oppii temppuja!
Fyysisissä lajjeissa täytyy muistaa koiran lihashuollon ja oikean ravinnon merkitys. Hyvä alku- ja loppuverryttely sekä venytykset ovat tärkeitä. Myös esimerkiksi ennen viehejuoksukauden alkua ja sen loputtua on
hyvä käyttää koira hierojalla mahdollisten lihasjumien varalta.
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Nenän käyttö tunnetusti väsyttää koiraa, ja siitä ne rotuun katsomatta nauttivat. Nosework perustuu nimenomaan nenän käyttöön. Toinen hyvä nenälaji on jäljestäminen, jossa koira kulkee
ihmisen tekemän jäljen. Jälki tehdään yleensä verellä metsämaastoon tai pellolle.
Oman nenälajin voi kehittää vaikka ruokanappuloilla tai nameilla. Herkun piilotus kotiin – tai vaikka ruokanappuloiden levittäminen KOIRAN ELÄMÄÄ
kipon sijasta pihalle isolle alueelle – on touhua, jossa koira joutuu
käyttämään nenäänsä niiden löytämiseksi. Lisäksi on olemassa erilaisia
koirien aktivointipelejä, jotka perustuvat hajuun. Erittäin halpa keino on
hankkia lasten muoviämpäreitä ja opettaa koira osoittamaan, minkä ämNUUSKUTTELUA
pärin alla on herkku. Tai voi uusiokäyttää pahvilaatikon ja sanomalehden, joista voi tehdä koiralle puuhaboxin: pahvilaatikko täytetään rutistetuilla sanomalehden palasilla ja sinne heitetään herkkuja. Mitä
vähemmän kerrallaan herkkuja laitetaan sitä haastavampi tehtävä!
Bedlingtoneja on myös kaverikoirina ja koulukoirina. Taitavan ohjaajan kanssa näihin ne soveltuvat varmasti oikein hyvin. Pumpulin
pehmeä turkki, ihmisrakkaus ja valloittava ulkonäkö luovat positiiviseen tunnelman ja sytyttävät varmasti monen hymyn huulille.

Kilpaileminen ja tavoitteellisuus
Näyttelyiden ohella myös muut lajit tuovat rotuamme tunnetuksi –
kertoohan se siitä, että tupsukorvista on moneen – ja antavat tietoa rotunsa edustajien luonteesta ja ominaisuuksista. Suurin osa
koiraroduista on alunperin työkoiria: ne on jalostettu tiettyä tarkoitusta varten ja niillä on siksi sisäsyntyinen rodunomainen
käytösmallinsa. Nämä tulevat usein hyvin esille erilaisissa harrastuslajeissa, ja näin osaltaan myös antavat tietoa rodun tilanteesta. Koiranäyttelyidenkin ensisijainen tarkoitus on palvella
koirien kasvatus- ja jalostustyötä kuten muidenkin koiraa testaavien harrastusten.
Kaikessa koiriin liittyvässä harrastamisessa ja kisaamisessa, niin
näyttelyissä kuin muissakin lajeissa keskiönä on koira, ei ihminen. Kaiken tarkoituksena on hyvinvoiva, touhuamisesta nauttiva koira, vasta sen
jälkeen ihmisen oma kilpailuvietti. Koiran hyvä fyysinen kunto ja positiivinen mielentila yhdessä ihmisen kanssa työskentelyyn vaikuttavat niin kilpakentille, näyttelyissä esiintymiseen kuin arjessa elämiseenkin!

Elina ja koiratanssijat, Merri & Nemi

LENKILLE!

An na K ork eaka ng a

Toivotamme kaikille menestyksekästä ja ennen kaikkea hauskaa loppuvuotta näyttelykehiin, kisakentille ja lenkkipoluille!

KOULUKOIRA
EEMELI TYÖSSÄÄN

s
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Koirien hyvinvointikeskus
Minä ja 7,5 vuotias koirani Nimo
käymme Koirien hyvinvointikeskuksessa koirahieroja Tytti Kuusen luona noin kerran kuussa ja
samassa paikassa myös trimmaaja Essi hoitaa Nimon turkin
trimmaamisen säännöllisesti.

Päivi Blåfield-Mäkelä

Nimo rentoutumassa Koirien
hyvinvointikeskuksessa
hieronnassa.

Koirien hyvinvointikeskus sijaitsee kotikaupungissamme Järvenpäässä. Samassa paikassa tutulla hoitajalla ja trimmaajalla on mukava käydä.
Mielestäni oli erityisen mukavaa, kun
hyvinvointikeskus järjesti myös kesäkuvakilpailun ja he esittivät kuvia liiketilassaan näytöltä. Näin kaikki hienot kuvat pääsivät esille ja sohvalla istuminen ja odottaminen
sujui toisten lemmikkien upeita kuvia ihaillen.
Tytti on vuosien varrella oppinut tuntemaan
Nimon todella hyvin läpikotaisin, sekä kropan
että luonteen osalta, ja tietää esimerkiksi sen
kropan mahdolliset jumiutuvat kohdat. Hieronnan aikana minä istun siinä lattialla ja pidän
Nimosta hiukan kiinni, jos hierojan käsi osuu
kipeään kohtaan. Pääsääntöisesti koira rentoutuu silminnähden ja nauttii aina hoidosta.
Useiden hierontakertojen jälkeen tämä hoitoalustalle köllähtäminen ja rentoutuminen on
nopeutunut. Ja tietysti namit hieronnan jälkeen
auttavat unohtamaan, jos hieronnan aikana jokin lihas on ollut niin jumissa, että se on tuntunut vähän kurjalta.
Trimmaaja Essin luona käymme noin 2 kk:n
välein. Pesen ja kuivaan koiran kotona valmiiksi. Olen aina mukana kun Nimoa trimmataan
ja autan Essiä tarvittaessa pitämällä Nimosta
kiinni Essin toivomalla tavalla. Trimmaus kestää yleensä noin 1,5 tuntia.
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Minusta on ollut mukavaa olla mukana,
kun Nimoa trimmataan sillä samalla näen miten koirani käyttäytyy tuossa tilanteessa, sekä
kuulen heti jos Essi löytää esimerkiksi jotain
poikkeavaa Nimon turkin seasta. Kerran löytyi
lituskainen roikkuva luomi korvalehden kärjestä, joka sitten poistettiin eläinlääkärillä.
Suosittelen hierojalla käymistä, jos vähänkin
epäilee koiralla olevan lihaskramppeja ja kipuja. Tykkäämmehän me ihmisetkin käydä silloin
tällöin hieronnassa niin miksipä ei myös koiramme.
Hyvinvointikeskukselta löytyy myös vesijuoksumatto ja varsinkin leikkauksien jälkeisissä toipumisissa siitä on monelle koiralle suuri
apu. Siitäkin meillä on kokemusta.
Nyt kun tulee liukkaat ajat niin koirankin lihakset joutuvat jännittymään ja välillä voi jalatkin
livetä liukkaalla kävellessä, niin nyt jos koskaan
kannattaa pitää huolta myös koiran lihaksista!
Terveisin,
Päivi Blåfield-Mäkelä ja Nimo

NUORISO 
Palstan pitäjä ROOSA KIVILAHTI, 12

Kuva © Roosa Kivilahti

HEI TAAS BEDLINGTONVÄKI!
Talvi ei ole tätä kirjoittaessani meille vielä saapunut. Toivottavasti se sieltä joskus tulee, talvi on
syksyn ohella yksi kauneimmista vuodenajoista! Loska ja sade on tosin hieman inhottavia, mutta
maisemat ovat lähes poikkeuksetta kauniita.
Terri-Eri oli yksi parhaista näyttelyistä joissa olen käynyt. Näyttelyssä oli mahtava tunnelma ja aivan ihania koiria. Odotan innolla ensi vuoden Terri-Eriä, siellä nähdään!
Olen tässä hieman pohtinut, että kun eri maissa on erilaisia trimmauksia bedlareille, mitenköhän ne ovat syntyneet? Onko joku vain päättänyt tehdä trimmauksen hieman eri tavalla ja kaikki
muutkin ovat päätyneet tekemään samanlaisen trimmauksen? Vai päätettiinkö ne suoraan rodun
syntyessä? Kun esimerkiksi Englannissa selkäosuus trimmataan lyhyeksi ja jalkoihin jätetään pitkää karvaa, Amerikassa lähes koko koirassa on yleensä lyhyempää karvaa, ja Suomessa sille taas
jätetään melko pitkä karvoitus. Mistä nämä ovat tulleet, vai onko ne vain muotoutuneet ajan kuluessa sellaisiksi kuin ovat?
No, tässä se nyt taas oli. Ensi kertaan!

Roosa
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 NUORISO
Viime lehdessä Roosa esitti hyvän kysymyksen:
“ Olen tässä jonkin aikaa myös miettinyt, kun tuolla bedlareiden
syntymaassa Iso-Britanniassa luokitellaan nämä tupsukorvat
työlinjaisiin ja näyttelylinjaisiin, mutta en ole tällaista käytäntöä Suomessa havainnut? Täällä näytetään vain pitävän bedlaria
joko riistaviettisenä tai ei-riistaviettisenä. Onko tähän joku syykin
vai ovatko Suomalaiset bedlarit vain sekoituksia näistä kahdesta linjasta?”

Vastaus
Bedlington tiedote 3/20
18
nuorten pals
tan
kysymykseen

Määritellään ensin muutama käsite:
•
•

•

Riistaviettinen koira pyrkii aktiivisesti etsimään saalista ja käyttää tässä apuna kaikkia
aistejaan (erityisesti hajuaistia)
Saalisvietti puolestaan syttyy vain koiran nähdessä saaliin ja usein ajaminen loppuu, jos
saalis katoaa näkyvistä. Voimakkaasti riistaviettinen koira etsii saalista aina kun sitä voisi olla saatavilla. Lievemmän riistavietin omaava koira taas saattaa etsiä saalista kun sen
haju tuntuu voimakkaasti tai jatkaa hajuaistilla etsintää kun näköyhteys saaliiseen katoaa.
Työlinjaisina pidetään koiria, joita käytetään aktiivisesti metsästykseen ja joiden jalostus
pohjautuu niiden toimintaan metsästyskoirina. Näyttelylinjaisia puolestaan ovat koirat,
jotka eivät ole metsästyskäytössä ja joiden jalostus pohjautuu osin näyttelyarvosteluihin
ja -meriitteihin.

Suomessa ei tietääkseni ole lainkaan työlinjaisia bedlingtoneita. Syitä tähän on useampi:
•

•
•

työlinjaisia koiria ei haluta myydä muuten kuin työkäyttöön ja Suomessa bedlington on
epäkäytännöllinen metsästyskoira (pääasiassa näöllä ajava koira hukkaa saaliin metsässä
ja toisaalta saaliin ravistava koira on käsittääkseni kielletty?)
työlinjaiset koirat ovat luonteeltaan usein enemmän “terriereitä” eli terävämpiä, haastavampia ja huonommin lajitovereitaan sietäviä
työlinjaiset koirat eivät yleensä ole rekisteröityjä (tai niillä on oma rekisteri jota kennelliitto
ei hyväksy), joten koirat ovat automaattisesti poissa osasta harrastuksista ja kasvatustyöstä

Tästä johtuen koiramme ovat siis pääasiassa näyttelylinjaista alkuperää ja koska tässä linjassa ei ole aktiivisesti valikoitu metsästykseen sopivia koiria (ja niin valittu riistaviettisiä) on riistavietin määrä varsin
vaihteleva koirakannassamme. Valtaosalla bedlingtoneista löytynee saalisvietti (koira lähtee näkemänsä saaliin perään) sillä se on todennäköisesti ollut alkuperäisessä bedlingtoneissa riistaviettiä voimakkaampi (johtuen bedlingtonien ja whippettien yhteisestä historiasta ja käytöstä). Lisäksi saalisviettiä
voidaan käyttää koulutuksessa apuna koiran palkitsemisessa, mutta riistavietti tekee usein seurakoiranpidosta haastavampaa (kun koiraa ei voi pitää irti ilman pelkoa siitä että se lähtee etsimään saalista).
Saana
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Näyttelytuloksia

Linda Lindström

Jälleen on aika kasata yhteen bedlingtoneiden näyttelytuloksia kuluneilta
kuukausilta. Edellisen kerran kävimme läpi alkuvuoden tuloksia aina huhtikuun Vaasan Kansainväliseen näyttelyyn asti, joten nyt jatkamme siitä mihin
silloin jäimme.
Heti toukokuun alussa 5.5.-6.5. järjestettiin
Tampereella NORD sekä kansainvälinen koiranäyttely. Lauantain NORD näyttelyn tuomarina toimi Gerard Cox, jonka valinta tällä
kertaa ROP:ksi oli Meripihkan Killer Queen
sekä VSP:ksi Kimalteisen And Proud Of It.
Sunnuntaina kansainvälisen näyttelyn tuomarina toiminut Kimmo Mustonen palkitsi rotunsa
parhaana sekä rotunsa parhaana veteraanina
Meripihkan Great Pretenderin ja VSP:nä Kimalteisen And Proud Of Itin.
Oulussa kilpailtiin 12.5. NORD-näyttelyn
merkeissä. Tuomarina toiminut Helin Tenson
sai arvostella tässä näyttelyssä 5 bedlingtonia,
joista hän valitsi ROP:ksi ruotsalaisen Esterin
ja VSP:ksi niin ikään ruotsalaisen Galactic Defender Midwinter Moonin. Myös Haminassa
järjestettiin toukokuussa NORD-näyttely, jossa
tuomari Marko Lepasaar valitsi rotunsa parhaaksi Kimalteisen Alice in Wonderlandin.
Toukokuun loppupuolelle mahtuivat vielä
Helsingin kansainvälinen näyttely, Joensuun
näyttelyt sekä Rauma KR. Ensin koiria esiteltiin
Helsingissä 20.5. ja tuomarina toimineelle Päivi
Eerolalle oli ilmoitettu arvosteltavaksi yhteensä
4 bedlingtonia, joista rotunsa parhaaksi valittiin
Meripihkan Killer Queen sekä VSP:ksi Kimalteisen And Proud Of It. Joensuussa vuorossa oli
ensin lauantaina 26.5. kansainvälinen näyttely,
jossa rotunsa parhaaksi nousi Meripihkan Killer Queen. Uroksia tähän näyttelyyn ei ollut ilmoitettu ollenkaan Arne Fossin arvosteltavaksi.
Sunnuntaina 27.5. Joensuussa kilpailtiin kaik-
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Oulu Nord-näyttelyn ROP Ester &
VSP Galactic Defender Midwinter Moon

kien rotujen näyttelyssä, jossa tuomari Tinna
Grubbe valitsi rotunsa parhaaksi Kimalteisen
Alice in Wonderlandin. Myöskään sunnuntaina ei esitetty yhtään urosta. Rauman kaikkien
rotujen näyttelyssä 26.5. esitettiin yksi bedlington tuomarina toimineelle John ConstantineAmodeille. Rotunsa paras tässä näyttelyssä
oli Kimalteisen And Proud of It. Toukokuussa
järjestettiin myös Järvenpäässä kaikkien rotujen näyttely, jossa tuomarina toiminut Paula
Heikkinen-Lehkonen oli saanut arvosteltavakseen kaksi bedlingtonia, mutta valitettavasti
emme nähneet tässä näyttelyssä bedlingtonilla
rop-tulosta.
Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna vuorossa oli Mänttä-Vilppula kaikkien rotujen
näyttely, johon tuomarina toimineelle Kirsi Sainiolle oli ilmoitettu neljä bedlingtonia. Rotunsa
parhaaksi hän valitsi Meripihkan New Flamen
sekä rotunsa parhaaksi veteraaniksi Meripihkan
Great Pretenderin. Seuraavana viikonloppuna tästä oli vuorossa Forssan kaikkien rotujen
näyttely, jossa rotunsa parhaaksi valittiin Stars
Rondel Keeper Of Beauty sekä VSP:ksi Kimalteisen And Proud Of It. Tuomarina tässä näyt-

Heikki Liikanen

Essi Koivu

Joensuu KV paras narttu kilpailussa sijoittunut
kolmikko. Vasemmalta Kimalteisen Alice in
Wonderland PN3, Meripihkan Killer Queen PN1
sekä Meripihkan New Flame PN2

Juvan kaikkien rotujen näyttelyn ROP
Heinäkengän Oneida

Jenni Ruonio

telyssä toimi Juha Palosaari. Kotkan NORDnäyttely järjestettiin 17.6., jossa tuomari Tiina
Taulos valitsi rotunsa parhaaksi koiraksi Meripihkan Killer Queenin.
Heinäkuussa kuukauden näyttelyt aloitti Karjaan kaikkien rotujen näyttely. Tuomari Anne
Sume valitsi rotunsa parhaaksi Meripihkan
Killer Queenin ja ROP-veteraaniksi Meripihkan
Great Pretenderin. Seuraavana viikonloppuna
kilpailtiin Juvan Kaikkien rotujen näyttelyssä,
jossa Hannele Jokisilta valitsi rotunsa parhaaksi
Heinäkengän Oneidan. Samana viikonloppuna
Juvan näyttelyn kanssa järjestettiin myös Oulun
kansainvälinen näyttely 8.7., johon oli ilmoitettu yksi bedlington, mutta valitettavasti tämä ilmoitettu koira ei päässytkään paikalle. Oulusta
emme siis saaneet tuloksia rodullemme. 14.7.
oli vuorossa Mäntsälän kaikkien rotujen näyttely, jossa tuomari Marja Talvitie valitsi rotunsa
parhaaksi bedlingtoniksi Meripihkan Never Say
Neverin.
21.-22.7. oli vuorossa Kemi & Ylivieska näyttelyviikonloppu. Molemmat näistä olivat kansainvälisiä näyttelyitä ja niihin olikin ilmoitettu
useampia bedlingtoneja tuomareiden arvosteltavaksi. Lauantaina oli vuorossa Ylivieska ja
tuomari Nina Karlsdotter valitsi rotunsa parhaaksi Meripihkan Killer Queenin. Kerttu kipusi myös terrieriryhmän neljänneksi ja otti näin

Mäntsälä KR ROP Meripihkan Never Say Never

ollen ensimmäisen ryhmäsijoituksen Suomessa
rodullemme tälle vuodelle. Ryhmätuomarina
toimi Rui Oliveira. Rotukehässä VSP:ksi valittiin Slioorin Freelove ja parhaaksi veteraaniksi
Meripihkan Great Pretender. Sunnuntaina siirryttiin Kemiin, jossa 9 bedlingtonia esitettiin
tuomarina toimineelle Jasna Matejcicille. Rotunsa paras oli Ruotsissa asuva Kinterra Nils
The Fairy Boy ja VSP Amerikasta Suomeen
tuotu Jewelbox Bonnie Jet-Setter. Rotunsa paras
veteraani oli Meripihkan Great Pretender.
Heinäkuu oli oikea kansainvälisten näyttelyiden kuukausi, sillä vielä viimeisenäkin heinäkuisena viikonloppuna saimme mahdollisuuden kilpailla cacibeista Mikkelissä ja Porissa.
Mikkelissä esitettiin lauantaina 28.7. tuomarina
toimineelle Helin Tensonille kolme bedlingtonia, joista rotunsa parhaaksi valittiin Tinwelindon Alagos. VSP oli Meripihkan Killer Queen
ja ROP-veteraani Meripihkan Great Pretender.
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Maria Pärnänen

Heikki Liikanen

Mikkeli KV ROP Tinwelindon Alagos

Ylivieska KV RYP4 Meripihkan Killer Queen
Maria Mäkelä

Kemi KV rotunsa kauneimmat koirat. ROP Kinterra
Nils The Fairy Boy ja VSP Jewelbox Bonnie Jet-Setter

Sunnuntaina 29.7. Poriin oli ilmoitettu vain yksi
bedlington, jonka Tanya Ahlman-Stockmari
palkitsikin rotunsa parhaana. Kimalteisen And
Proud Of It keräsi siis jälleen itsellensä yhden
rop-tuloksen lisää tälle vuodelle!
Tänä vuonna järjestettiin myös Kuopion
kolmepäiväinen näyttely 3.-5.8. Ensimmäisenä
päivänä vuorossa oli kaikkien rotujen näyttely, jossa Marja Salminen valitsi ROP:ksi Meripihkan Killer Queenin ja ROP veteraaniksi
Meripihkan Great Pretenderin. Lauantaina
kilpailtiin NORD-näyttelyssä ja tuomari Cindy

38 Bedlington -TIEDOTE 4/2018

Petterson valitsi edellisen päivän voittajan myös
tänään rotunsa parhaaksi eli Meripihkan Killer
Queen palkittiin myös tänään puna-keltaisella
rop-ruusukkeella. Sunnuntaina oli vuorossa
kansainvälinen näyttely, jossa tuomari Lesley
Chalmers valitsi rotunsa parhaaksi nuorten
luokan nartun Nezhnaya Melodiya Iz Laplandii
Kanisin. Valitettavasti Kuopion kolmenpäivän
näyttelyssä emme saaneet rotuumme minään
päivänä VSP:tä emmekä ROP-veteraania.
Elokuussa järjestettiin myös Raision kaikkien
rotujen elonäyttely, jossa tuomari Pirjo Aaltonen valitsi rotunsa parhaaksi Meripihkan Killer
Queenin sekä rotunsa parhaaksi veteraaniksi
Meripihkan Great Pretenderin. Tässä näyttelyssä esitettiin myös kasvattajaluokka ja Meripihkan valittiinkin rotunsa parhaaksi kasvattajaksi.
Raision näyttelyn jälkeen vuorossa oli Kouvolan
ja Heinolan kaikkien rotujen näyttelyviikonloppu. Lauantaina 18.8. Kouvolassa tuomari
Martin Baskaran valitsi rotunsa parhaaksi Meripihkan Never Say Neverin. Seuraavana päivänä Heinolassa tuomari Karin Bergbom valitsi
rotunsa parhaaksi Tanzara Violan. Riihimäen
NORD-näyttely oli vuorossa erikoisnäyttelyviikonloppunamme ja siellä tuomarina toiminut
Marie Gadolin valitsi rotunsa parhaaksi edellisenä päivänä erikoisnäyttelynkin voittaneen
Kimalteisen And Proud Of Itin.
Syyskuussa

vuorossa oli Helsingin kaikkien

Leena Kurki-Salomaa

Kuopion kaikkien rotujen näyttelyn ROP
Meripihkan Killer Queen sekä serti-voittaja
Meripihkan New Flame
Anna Korkeakangas

Pori KV rotunsa paras Kimalteisen And Proud Of It
Eila Nuutinen

Helsinki KR ROP Blue Hunter Orlando
Kati Lönnström

Heinola KR ROP Tanzara Viola

rotujen näyttely 1.9., Porvoon kaikkien rotujen
näyttely 8.9. sekä Eckerö KV Ahvenanmaalla
30.9. Helsingissä tuomari Svein Bjørnes valitsi rotunsa parhaaksi Blue Hunter Orlandon
sekä VSP:ksi Meripihkan Never Say Neverin.
Porvoossa tuomarina toiminut Tanya AhlmanStockmari oli saanut arvosteltavakseen 5 bedlingtonia ja näistä rotunsa parhaaksi valittiin
Kimalteisen Alice in Wonderland.
Eckerö KV on perinteisesti ruotsalaisten bedlingtonharrastajien suosiossa ja niimpä myös
tänä vuonna rotunsa parhaat koirat tulivat
Ruotsista. Tuomari Karl-Erik Johansson valitsi
rotunsa parhaaksi Notice Knight Riderin ja VSP
oli valioluokan narttu Isotop’s Kotte. ROP-pennuksi valittiin Isotop´S Rock Olga.

Porvoo KR ROP Kimalteisen Alice in Wonderland
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Lena Byberg

Maria Mäkelä

Eckerö KV:ssä rotunsa parhaaksi valittiin Notice
Knight Rider ja VSP:ksi Isotop’s Kotte

Seinäjoki KV rotunsa paras Jewelbox Bonnie JetSetter ja VSP Slioorin Freelove

Lokakuussa järjestetyssä Seinäjoen kansainvälisessä näyttelyssä kilpailtiin 27.10. Tuomari
Vesic Rade oli saanut arvosteltavakseen neljä
bedlingtonia, joista hän valitsi rotunsa parhaaksi Jewelbox Bonnie Jet-Setterin. Paras uros
ja VSP oli Slioorin Freelove sekä ROP-veteraani
Heinäkengän Just Happy.

Elokuussa saimme ihastella myös bedlingtoneja terrierijärjestön erikoisnäyttelyssä, josta
voittekin lukea erikseen tästä lehdestä kattavamman tuloskatsauksen. Tänä vuonna meillä
on vuorossa vielä Jyväskylän ja Helsingin näyttelyt, joihin toivotankin kaikille osallistujille
kovasti tsemppiä! 

 VALIOITUNEET

FI MVA Blue Hunter Orlando

FI MVA Tanzara Viola

om. Anna Korkeakangas, Janne
Nieminen ja Johanna Ranta

om. Eila Nuutinen
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TRIMMAAJIA

Maija Hänninen

Toini Kärkkäinen

Jutta Voutilainen

•


•


•


HELSINKI / ESPOO
050 544 2400

JYVÄSKYLÄ
044 355 3399

Suvi Kuivanen

Eila Nuutinen

•


•


VANTAA
040 561 5178
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JYSKÄ
0400 641 555

JÄRVENPÄÄ
0504 114 443



KASVATTAJIA

Cuenta’s

Suvi Kuivanen
Vantaa
+358 405 615178
suvi.kuivanen@nic.fi

Diteblue

Helena Lammenaho
Kotka
+358 405 909010
helena.lammenaho@gmail.com

Heinäkengän Leena Hytönen
Louko
+358 503 845464
leena.hytonen@gmail.com

Kimalteisen Jutta Voutilainen
Järvenpää
+358 504 114 443
kimalteisen@gmail.com

Le-Leelia’s

Meripihkan

Riitta-Maija Liikanen
Forssa
+358 505 844347
riitta-maija.liikanen@luukku.com

Nachtwolken Jatta Harjula
Vaasa
+358 468 858330
jattaharjula@gmail.com

Oikeesti

Jenni Niemelä
Kerava
+358 400 186060
niemela.jenni@hotmail.com

Precious Blue Jenni Ruonio
Vantaa
+358 407 644494
jenni.ruonio@helsinki.fi

Taigalta

Saana Remula
Espoo
+358 445 524117
saana.remula@gmail.com

Tanzara

Eila Nuutinen
Jyskä
+358 400 641555
eila.nuutinen@tanzara.fi

Yarmilan

Pia Forsman
Pietarsaari
+358 505 274242
yarmilan@gmail.com

Tinwelindon Anna Korkeakangas ja
Sini Tuovinen
Helsinki/Hamina
+358 504 021852
+358 407 770464
kennel.tinwelindon@gmail.com

Ciliari’s

Lea Mäkinen-Pulkkinen
Espoo
+358 504 639405
leleelias@hotmail.com

Mona Suominen
Luoma
+358 408 409010
mona_suominen@hotmail.com
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Palautusosoite:
Elina Junttila
Rautapolku 8
21270 Nousiainen

Kuva ©jutta voutilainen

