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•	  Puheenjohtaja 
•	 Varaedustaja Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Maija Hänninen
 +358 505 442400
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•	 Varapuheenjohtaja
 Saana Remula
 +358 445 524117
 saana.remula@gmail.com

•	 Sihteeri
•	 Jäsensihteeri
•	 Yhteyshenkilö Venäjälle/Контактное лицо
•	 Nettisivut
 Maria Nemeläinen
 +358 458 502755 
 maria.nemelainen@gmail.com
 sbkjasensihteeri@gmail.com

•	 Yhteyshenkilö Ruotsiin/Kontaktperson 
 Riitta-Maija Liikanen
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Kennelpiiri ry:n  terrierijaostossa

 Minna Pihlavamäki
 +358 504 059376
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•	 Edustaja Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Lea Mäkinen-Pulkkinen
 +358 504 639405 
 leleelias@hotmail.com

•	 Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden  
bedlingtonpalstan vastaavat

 Senja-Elina Junttila
 +358 404 148443
 senja-elina.junttila@gmail.com

•	 Tapahtumatoimikunta
 Jutta Voutilainen
 Maria Nemeläinen
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 Hallitus
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•	 Jalostustoimikunta
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•	 Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
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BEDLINGTON- tiedote

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 jäsen-
sihteeriin

AINEISTO lähetetään osoitteella 
bedlingtontiedote@gmail.com 

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona 
(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 alku-
peräinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on il-
moitettava painetussa materiaalissa. Muis-
ta siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden 
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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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
•		 Suomen	Terrierijärjestön	jäsenyys
•		 Terrilife-lehti	4	kertaa	vuodessa 
	 (julkaisija:	Suomen	Terrierijärjestö	ry)
•		 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 mak-
saneille, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun 
omistajille toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. 
Terrilife -lehti lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmes-
tyneet numerot.
HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai pos-
titse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat. 
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne 
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2017
•	 Vuosijäsen  25.00 €
•	 Overseas member  25.00 € + 8.00 € (postage)
•	 Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12.00 €
•	 Perhejäsen (ei omaa lehteä)  5.00 €
•	 Ainaisjäsen  250.00 €
Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet, 
esim. Jäsenmaksu 2017 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

Kannen kuva: Vuoden Bedlington Meripihkan Killer Queen
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TIEDOTTEITA

Kevätkokous 12.3.2013
       Tervetuloa!

Aika  Sunnuntai 12.3.2017, klo 13.00 alkaen

Paikka Komeetankatu 1, Trimmauspalvelu Grroomin tilat,  
 02210 Espoo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat:

•	 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kah-
den pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ään-
tenlaskijan vaali. 

•	 Kokouksen laillisuuden toteaminen.

•	 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätök-
seen perustuva selostus yhdistyksen taloudes-
ta edellisenä kalenterivuonna.

•	 Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätök-
sen vahvistaminen ja vastuuvapauden myön-
täminen hallitukselle ja muille vastuuvelvol-
lisille.

•	 Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittä-
mät asiat.

Kokouksessa palkitaan vuoden 2016 voitokkaimmat bedling-
tonit/kasvattaja: Vuoden Bedlington ja Vuoden Vastakkaisen 
sukupuolen paras, Vuoden Veteraani ja VSP Veteraani, Vuoden 
Kasvattaja, Vuoden Agilitybedlington, Vuoden Junior Handler 
ja Vuoden Rally-Toko Bedlington.

Kokouksessa käsiteltäväksi halutut asiat tulee olla hallituksella 
1 viikko ennen kokousta.

Esityslista on nähtävillä noin viikkoa ennen kokousta, kerhon 
nettisivuilla.

15.2.2017

Suomen Bedlingtonkerho ry.

Hallitus

KOKOUSKUTSU

Kevätaiheisia kuvia

tulevaan

kalenteriin!
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 PUHEENJOHTAJALTA

T
ERVEISET TÄÄLTÄ KIIREEN KESKELTÄ!

KÄVÄISIN KENNELLIITON KOIRAEXPO -tapahtumassa oppimassa taas 
ajankohtaista koiramaailmasta. Täytyy sanoa, että siinä on oikein 
hieno tapahtuma ja ohjelmassa on onnistuttu joka vuosi niin kauan, 
kuin Expoa on järjestetty. 

Osallistuin itse reilu 10 vuotta sitten historian ensimmäiseen Koi-
raExpoon ja tuolloin koulutuksessa esiteltiin meille jo nykyisin itses-
täänselvyys - jalostustietojärjestelmä! Miten hienoa olikaan nähdä, 

että kaikkien meidän koirat olivat siirtymässä tietojärjestelmään, josta saattoi katsoa 
koiran sukutaulun, näyttelytulokset ja tervetystutkimukset! Nythän tuo järjestelmä 
on meille aivan arkipäivää ja jopa näyttelytulokset tulevat sinne reaaliaikaisena. Mut-
ta 10 vuotta sitten tämä uusi systeemi oli mullistava uudistus ja voin vain kuvitella 
miten se on helpottanut tiedonhakua.

Tätä ennen tietoa kerättiin koirayhdistysten lehtiin ja vuosijulkaisuihin, joita sitten 
ahkerasti selailtiin, kun halusimme etsiä tietoa esim. tulevasta sulhaskoirasta. Olisi 
mielenkiintoista kuulla mitä tiedonhaku oli vielä ennen Internetiä ja kännyköitä. Mi-
ten tietoa haettiin ja saatiin. Oliko turvauduttava ihan perinteiseen kirjeenvaihtoon ja 
kuinka kielimuurit ylitettiin ilman Google Kääntäjää? 

KEVÄTKOKOUSTAMME ESPOOSSA 12.3. ja tuolloin palkitaan myös vuoden 2016 voitok-
kaimmat bedlingtonit. Tervetuloa siis kokoustamaan ja juhlistamaan hienoja, menes-
tyneitä koiriamme! Uskon, että kahvipannu on taas kuumana ja jotain pientä nisua-
kin on tarjolla. Rohkeasti mukaan viettämään bedlington-iltapäivää!

Talvisin terveisin, 

Maija Hänninen
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bedlingtonclub_finland#Repost @
jennipien with @repostapp.
• • •
Pienet rusettipäät #sweetiepies #mylove 
#mypack #mylife #minischnauzer 
#bedlingtonterrier #bow 
#bedlingtonfinland
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ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ
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Kuva©MINNA TEERIJOKI
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VUODEN BEDLINGTON -KILPAILU

1 .  n  Meripihkan Killer Queen  ...........................................................  115 p. /6 
  om. Liikanen Riitta-Maija & Heikki

2 .  n  Cuenta’s Bahiyya  .............................................................................  57 p. /6 
  om. Kuivanen Suvi

3 .  n  Tinwelindon Varda  ..........................................................................  54 p. /4 
  om. Tuovinen Sini

4 .  u  Cuenta’s Baldomar  ..........................................................................  48 p. /6 
  om. Tanja Köykkä

5 .  u  Meripihkan Le Grande ...................................................................  45 p. /6 
  om. Liikanen Riitta-Maija ja Mari Heino

6 .  n  Meripihkan Great Pretender  .......................................................  45 p. /6 
  om. Liikanen Riitta-Maija

7 .  u  L’end Show Miro Make Me Smile  ...............................................  44 p. /6 
  om. Hänninen Maija

8 .  n  Kimalteisen Alice In Wonderland  ..............................................  33 p. /5 
  om. Voutilainen Jutta

9 .  n  Chablue’s Fancy Freyja  ..................................................................  30 p. /4 
  om. Leivonen Sinikka ja Reinisalo Mika

1 0 .  n  Champagne Heady Slovansky Perun  .......................................  26 p. /3 
  om. Tuovinen Sini

1 1 .  n  Tanzara Nanelle  ...............................................................................  25 p. /3 
  om. Niemelä Jenni

1 2 .  u  Nachtwolken Small Town Boy  ....................................................  25 p. /3 
  om. Mäkinen-Pulkkinen Lea ja Harjula Jatta

1 3 .  u  Kimalteisen Apple Of My Eye  .....................................................  17 p. /2 
  om. Seppälä Raija

1 4 .  n  Tinwelindon Nifredil  ......................................................................  14 p. /2 
  om. Tuovinen Sini

1 5 .  n  Oikeesti Ai Mää Vai  .........................................................................  12 p. /2 
  om. Tuovinen Sini

1 6 .  n  Tanzara La Chapelle  .......................................................................  10 p. /1 
  om. Hänninen Maija

1 7 .  n  Honeymist Swinging The Fair  ........................................................ 8 p. /1 
  om. Nuutinen Eila ja Hytönen Leena
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VUODEN BEDLINGTONVETERAANI -KILPAILU

1 .  n Meripihkan Great Pretender  ........................................................  71 p. /6 
 om. Liikanen Riitta-Maija

2 .  n Tanzara Odessa  .................................................................................  26 p. /3 
 om. Kuivanen Suvi

3 .  u Nachtwolken Small Town Boy  .....................................................  10 p. /1 
 om. Mäkinen-Pulkkinen Lea ja Harjula Jatta

4 .  u Honeymist Swinging The Fair  ........................................................ 9 p. /1 
 om. Nuutinen Eila&Hytönen Leena
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VUODEN AGILITYBEDLINGTON -KILPAILU

1 .  n  Heinäkengän Quunsirppi  ........................................................  29 p. 
 om. Tunturi Jaana

2 .  n  Cuenta’s Esperanza ........................................................................ 2 p. 
  om. Kuivanen Suvi
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VUODEN BEDLINGTONKASVATTAJA -KILPAILU

1 .  Tanzara  .......................................................................................................  50 p. 
Kasvattaja Eila Nuutinen

2 .  Tinwelindon  .............................................................................................  25 p. 
Kasvattajat Anna Korkeakangas ja Sini Tuovinen

3 .  Cuenta’s  .....................................................................................................  15 p. 
Kasvattaja Suvi Kuivanen
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VUODEN RALLY-TOKOBEDLINGTON -KILPAILU

1 .  n Heinäkengän Lillukka  ....................................................................... 7 p. 
 om. Nemeläinen Maria

Heinäkengän Lillukka 

 Kuva©TIMO HEINO
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Teksti ja kuvat • AMANDA SVÄRD
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ESITTELYSSÄ

Olin lapsesta asti haaveilut koirasta. Unelmakoirani 
oli alunperin agilityä harrastava kultainennoutaja 
nimeltään Tarzan. Ensimmäisen koirani rotu olikin 
eri, mutta aika lähelle tätä unelmaa olen päässyt. 



B EDLINGTONINTERRIERI OLI ROTUNA 
minulle tuttu vain äidin vanhoista 
valokuvista, sillä hänellä oli 
nuorena 70-luvulla hiekanvärinen 

Rea Hannulan jalostama bedlingtoni. Rotuun 
tutustuin ensimmäistä kertaa kunnolla, kun 
perheeseen vuonna 2008 otettiin bedlingtoni 
Ruffe, jonka elämä jäi lyhyeksi sydänvian 
vuoksi. Ruffelle tuotiin vuonna 2013 kaveriksi 
Robin Ruotsista ja se kerkesi myös viettämään 
viimeisen kesän Tarzanin kanssa. Robin asuu 
äitini kanssa Sipoossa ja on Tarzanin puoliveli. 
Robinin elämä on ollut hankalaa, sillä kyy puri 
sitä pentuna.'

Kukkakassilla kotiin

Smultronblommans Tarzan syntyi 8.4.2014 
Smultronblommanin kennelissä Ruotsissa. Sillä 
olin jo lapsena päättänyt, että kun hankin koi-
ran, sen nimeksi tulee Tarzan. Tiesin että tämä 
kaveri olikin aivan täydellinen minulle alusta 
lähtien. Lähdin siis Ruotsiin hakemaan Tarza-
nia tiukalla aikataululla, koska sen oli päästä-
vä rajan yli ennen kuin täyttäisi 3 kuukautta. 
Löysin äkkilähtölipun ja lähdin pikaiselle koi-
ranhakumatkalle kukallinen koirankantokassi, 
kaulapanta ja talutin mukanani, kun en ehtinyt 
muuta hankkimaan. Paluu matkalla kuulin kun 
lapsi totesi äidilleen, että kun hän kasvaa isok-
si hänkin hankkii tuollaisen kassikoiran. Kassi 
taitaa nykyisin kuitenkin olla vähän pieni tälle 
kaverille.

Agilityä ja veneilyä

Asumme  Turussa, kerrostaloalueella,  joten 
Tarzan on pienestä pitäen tottunut seuruste-
lemaan muiden koirien kanssa. Pienenä Tar-
zan kävi perustottelevaisuus kurssin ja agilityn 
alkeet. Kerran viikossa käymme yhdessä tree-
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naamassa agilityä. Tarzan on joskus myös saanut 
olla mukanani töissä vanhainkodissa, ja tykännyt 
monista rapsutuksista, vaikka päivän jälkeen on-
kin ollut todella väsynyt. Kävin myös koirahieronta 
kurssin, joten Tarzan saa välillä kokeilla hieronta-
taitojani.

Kesäisin Tarzan viihtyy Korppoossa mökillä, vaik-
ka vesi ei kuulu lempiharrastuksiin. Mökillä meidän 
on oltava varuillaan Robinin rankan käärmekoke-
muksen takia. Vaikka Tarzan ei tykkää uinnista, se 
kyllä viihtyy hyvin veneessä.

Tarzan on luonteeltaan leikkisä, mutta myös tosi 
lempeä, luottavainen ja ystävällinen. Koirani viihtyy 
hyvin sekä ihmisten että muiden koirien seurassa. 
Tarzan on oppinut olemaan yksin työpäivinä ja on 
pärjännyt hyvin.

Trimmipöydällä syntyi idea

Suvi Kuivanen on trimmannut yleensä Tarzanin 
turkin kuntoon.  Tarzanin ollessa trimmauspöydällä 
Suvilla heräsi ajatus siitä, että Tarzan voisi soveltua 
isäksi tulevaisuudessa ja niinhän siinä sitten kävi-
kin. Tarzan todettiin täysin terveeksi ja pian hän 
pääsikin tapailemaan Iiristä. 

Tammikuussa Tarzan kävi näyttelyssä ja pärjäsi 
ensikertalaiseksi hyvin.

Tarzan on nyt sitten tuore isä viidelle pennulle, 
jotka syntyivät tammikuun loppupuolella. Minun 
lapsuuden haaveena on myös ollut Zorro, ja tämä 
kaveri taisikin nytten syntyä... kukkakassille voi siis 
kohta	taas	olla	käyttöä!	 	•
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NÄYTTELYJÄ ON erilaisia. Kansainvä-
linen näyttely on kaikkien rotujen 
näyttely, joissa jaetaan sertejä ja 

cacibeja eli kansainvälisiä sertejä. Kaikkien 
rotujen kansallinen -, ryhmä ja erikoiskoi-
ranäyttelyssä jaetaan sertejä. Ryhmä- ja eri-
koisnäyttelyt voivat olla tietyn roturyhmän 
(FCI1-FCI10) tai vain yhden rodun näytte-
lyitä. 

Lisäksi on olemassa epävirallisia näyt-
telyitä, kuten pentunäyttelyt joissa jaetaan 
kunniapalkintoja, tai Match Show eli mätsärit, 
joissa koirat yleensä jaotellaan punaisin ja 
sinisin nauhoin, ja niistä valitaan voittajat. 
Mätsärit ja pentunäyttelyt ovat oivia paikkoja 
harjoitella näyttelykehässä liikkumista ja 
tottumista toisiin näyttelyssä kävijöihin.
Yleensä	näyttelyistä	ollaan	hakemassa	

arvostelua ja kaikki toivovat tietysti saavansa 
sertin ja muuten sijoittuvansa näyttelyssä 
hyvin. Kolme sertiä eri tuomarilta Suomessa 
tarkoittaa Suomen muotovalion oikeutta 
(koiran täytyy olla kaksi vuotias valioituak-
seen, eli viimesen sertin pitää tulla koiran 
ollessa kaksi vuotta). Joillakin roduilla sii-

hen vaaditaan myös käyttöpuolen tulokset. 
Esimerkiksi spanieleilla spanieleiden taipu-
muskokeet. Bedlingtoninterrierillä ei vaadita 
käyttöpuolen tulosta, vaan niistä tulee Suo-
men muotovalioita kolmella sertillä.

Näyttelyissä valitaan kustakin rodusta 
ROP eli rotunsa paras ja VSP eli vastakkai-
sen sukupuolen paras. Rotunsa paras etenee 
ryhmäkehään,	josta	valitaan	RYP	eli	ryhmän	
paras. Tämä koira pääsee BIS- kehään, jossa 
valitaan Best In Show, eli koko näyttelyn paras 
koira. Ryhmäkehissä valitaan myös paras 
kasvattajaryhmä ja paras veteraani.

KOIRANÄYTTELYISSÄ ON ERI LUOKKIA, ja koira 
täytyy ilmoittaa etukäteen haluttuun luok-
kaan, paitsi paikanpäällä voi ilmoittautua 
kasvattajaluokkaan ja jälkeläisluokkaan.

•	 pentuluokka	5	kk-	alle	7	kk (vain 
pentunäyttelyissä ja joissain erikois-
näyttelyissä)

•	 pentuluokka	7	kk	-	alle	9	kk
•	 junioriluokka	9	kk	-	alle	18	kk
•	 nuortenluokka	15	kk	-	alle	24	kk

Koiranäyttelyt 
pähkinänkuoressa
Koiranäyttelyiden tarkoitus on auttaa kasvattajia ja koiraharrastajia jalos-
tus- ja kasvatustyössään. Koiranäyttelyissä tuomari antaa koirasta kirjallisen 
arvostelun, jonka kriteerit nojaavat kunkin rodun omaan rotumääritelmään. 
Tuomareille järjestetään vuosittain koulutustilaisuuksia, joissa he perehtyvät 
eri rotuihin ja niiden haluttuihin ominaisuuksiin.
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•	 avoinluokka	alkaen	15	kk
•	 valioluokka	alkaen	15	kk	(koiran tulee 

olla jonkun maan muotovalio)
•	 käyttöluokka	alkaen	15	kk	(koiran 

tulee täyttää ko. rodun käyttöluokka-
vaatimukset)

•	 veteraaniluokka	alkaen	8	v
•	 kasvattajaluokka	(neljän samanro-

tuisen koiran muodostama ryhmä. 
Koirien on oltava saman kasvattajan 
kasvattamia tai samalle FCI:n vahvis-
tamalle kennelnimelle rekisteröityjä)

•	 jälkeläisluokka (neljä uroksen tai nar-
tun samanrotuista jälkeläistä) (vain 
erikoisnäyttelyissä)

Kehässä on tuomarin lisäksi kehätoimitsija, 
joka kutsuu koirakot luokittain numerojärjes-
tyksessä kehään. Ensin arvostellaan pennut, 
mikäli näyttelyssä on pentuluokka. Pennut 
saavat kilpailuarvostelun ja ne laitetaan pa-
remuusjärjestykseen ja niistä valitaan ROP 
ja VSP. Pennun pitää saada KP eli kunniapal-
kinto ollakseen ROP tai VS. 

Kehässä tuomari yleensä pyytää ensin kaik-
kia liikkumaan ringissä, ja ottaa sen jälkeen 
jokaisen koiran kerrallaan tarkempaan ar-
vosteluun. Bedlingtoninterrierit arvostellaan 
pöydällä, ja tuomari usein pyytää koirakkoa 
liikkumaan myös yksittäin kehässä. Tämän 
jälkeen tuomari voi liikuttaa vielä kaikkia 
yhdessä ja karsii sitten parhaat.

Tuomari arvostelee koiraa pöydällä
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KILPAILUARVOSTELU SIJOITUS osoitetaan seuraa-
vin värein *)
•	 punainen
•	 sininen
•	 keltainen
•	 vihreä

Tämän jälkeen on juniori urokset, nuoret 
urokset, urosten avoin, urosten valioluok-
ka ja urosten veteraaniluokka. Sen jälkeen 
nartut samassa järjestyksessä. Nämä luokat 
saavan laatuarvostelun. Sen jälkeen nartut sa-
massa järjestyksessä. Tämän jälkeen valitaan 
rotunsa paras eli ROP ja VSP, eli vastakkaisen 
sukupuolen paras. Myös veteraaneista vali-
taan ROP ja VSP. 

LAATUARVOSTELUN TULOS osoitetaan seuraavin 
värein *)
•	 erinomainen	– punainen
•	 erittäin	hyvä – sininen
•	 hyvä – keltainen
•	 tyydyttävä – vihreä
•	 hylkäävä – harmaa
•	 ei	voida	arvostella – ruskea
•	 sertifikaatin	arvoinen – vaaleanpu-

nainen

NÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT palkintoruusukkeet ja 
nauhat *)
•	 sertifikaatti	– sinivalkoinen
•	 varasertifikaatti – vaalensininen
•	 CACIB – valkoinen
•	 vara-CACIB – oranssi
•	 ROP – punakeltainen
•	 VSP – valkovihreä
•	 kunniapalkinto – lila
•	 Suomen	muotovalio - punavihreä

CACIBEJA ELI KANSAINVÄLISIÄ sertifikaatteja 
keräämällä voi valioitua kansainvälisesti. 
Koiran kanssa voi käydä myös ulkomailla 
ja hakea kunkin maan sertejä ja valioitua 
monesta eri maasta. Koiranäyttelysäännöt 

voivat vaihdella maittain. Lisää tietoa koira-
näyttelyistä löytyy muun muassa kennelliiton 
nettisivuilta www.kennelliitto.fi.		 •

*)  Lähde: http://www.kennelliitto.fi/koiraharras 
 tukset/koiranayttelyt/mita-koiranayttelyt-ovat

Sertifikaatteja
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Tuomari pyytää liikkumaan kehässä koiran kanssa...
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... ja lopuksi koiraa seisotetaan tuomarin edessä
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Temppujen opettaminen koiralle on hauskaa puuhaa. Itse käytän 
kouluttamisessa aina positiivista vahvistamista, eli palkitsen koiran aina 

oikeasta toiminnasta ja väärän toiminnan jätän palkitsematta.

T EMPPUJEN OPETTAMISESSA on helppoa 
käyttää hyväksi kohdetyöskentelyä, 
mikä tarkoittaa sitä että koira 

koskettaa vaikkapa kosketuskeppiä, 
mattoa tai kämmentä tassullaan 
tai kuonollaan. Kaikessa 
koiran kanssa treenailussa 
on hyvä muistaa pitää 
runsaasti taukoja ja 
harjoittelusessiot 
lyhyinä! Leiki välillä 
koirasi kanssa tai anna 
sen nukkua päiväunet. 
Muista myös varata 
riittävästi koiraa 
kiinnostavia 
palkkiota pieneksi 
pilkottuina (nakki, 
naudanmaha, 
nappula).

Teksti ja kuvat • JAANA SUNDBERG

Temppukoulu

HIGHFIVE - YLÄFEMMA
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Yläfemma-tempussa on tarkoitukse-
na saada koira paiskaamaan tassua 

kanssasi. Kuvasarjassa näytän miten tem-
pun voi opettaa hiirimaton avulla. Jos et ole 
opettanut koirallesi kohdetyöskentelyä, voit 
kokeilla temppua hyvin ilman mattoa. Kuvis-
sa on bedlingtoninterrierini Doris, jolla on jo 
vahva osaaminen kohdetyöskentelyssä. Doris 
tarjosi minulle aluksi paljon nenäkosketuksia 
kämmeneen, vaikka tässä tempussa halusin 
poikkeuksellisesti tassun kämmeneeni. Otin 
avuksi kosketusmaton (voi olla mikä tahansa 
kangasriepu, itse käytin tässä tilanteessa tai-
tettua hiirimattoa), jolla sain Doriksen käyttä-
mään tassuaan kuonon sijaan. 

Voit aluksi pyytää koirasi istumaan 
eteesi, varsinkin jos haluat että koira 

paiskaa tassua kämmeneesi istuvassa asen-
nossa. Koiran ei tarvitse istua koko ajan. Istu-
minen on myös kiva tapa aloittaa treenailu. 

Jos käytät kosketusmattoa, laita mat-
to esille koiran eteen lattialle. Vaihto-

ehtoisesti voit käyttää omaa kämmentäsi (lai-
ta kämmenesi lattialle kämmenselkä lattiaa 
vasten), mikäli kohdetyöskentely ei ole sinul-
le ja koirallesi tuttua. Aluksi voit palkata koi-
raa siitä, että se kiinnostuu kädestäsi/matosta 
(katse, raapaisu jne.). Meillä käytetään palkka-
sanana ”Hyvä”-sanaa. Eli sano oma palkkasa-
nasi ja anna heti perään (nopeasti!!) palkkiosi 
suoraan koiralle. 







Temppukoulu - HIGHFIVE - YLÄFEMMA
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Alussa voi olla tarpeen palkata koiraa 
suoraan kohteeseen, eli kämmeneen 

tai mattoon. Jatka harjoittelua tässä vaiheessa 
kunnes koira tarjoaa sinulle toistuvasti tassua 
kosketusmattoon/kämmeneesi lattiatasossa. 

Seuraavaksi voit kokeilla nostaa mat-
toa/kämmentäsi hieman lattiatasos-

ta ylöspäin. Älä kuitenkaan vaikeuta tehtävää 
liian nopeasti. Jos koira ei ymmärrä mitä teh-
dä, helpota tehtävää. Nosta mattoa/kämmen-
täsi hiljalleen korkeammalle ja palkitse koiraa 
jokaisesta onnistuneesta tassukosketuksesta. 
Toinen bedlarini Snöre kokee erittäin vaikeak-
si siirtää tassunsa lattiatasolta korkeammal-
le, joten ole kärsivällinen mikäli koirasi ei heti 
hoksaa mitä tehdä. Muista pitää harjoittelut 
lyhytkestoisina. 





Toistoja saat siten, että alat palkitse-
maan koiraa hieman kauemmas it-

sestäsi (koira joutuu poistumaan kätesi luota 
ja palaamaan takaisin). 



 HIGHFIVE - YLÄFEMMA - Temppukoulu 
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KUN TEMPPU ON valmis, eli koira paiskaa ojennet-
tuun kämmeneesi tassunsa aina vaan uudestaan ja 
uudestaan, voit alkaa nimeämään toimintaa (jotta 
koirasi heittäisi yläfemmat käskystä). Hyvä käskysa-
na voisi olla vaikka ”femma”. Sano aluksi valitsemasi 
käskysana (ainakin 20 yläfemmassa) juuri kun koi-
ran tassu koskettaa kättäsi. Sitten hieman aikaisem-
min (20 yläfemmassa) ja vielä aikaisemmin… Kun-
nes sanot käskysanan heti tempun alkaessa. Toista 
nimeämistä ainakin 100 kertaa yhteensä, ennen 


Päätät itse miten korkealle haluat 
koirasi nousevan tassunsa kanssa. 

Doris tykkää nousta seisomaan takajaloil-
leen, joten se korkeus sopii myös minulle täs-
sä tempussa. Jos käytät kosketusmattoa, voit 
häivyttää maton pois kädestäsi siinä vaihees-
sa, kun olet saanut koirasi nousemaan ha-
luttuun korkeuteen sujuvasti kerta toisensa 
jälkeen. Häivyttäminen tapahtuu siten, että 
pidät mattoa kädessäsi vain joka toisella tois-
tolla tai useammin. Lopulta voit jättää maton 
kokonaan pois. Jos koirasi ei ymmärrä mitä 
tehdä ilman mattoa, jatka harjoittelua maton 
kanssa ja tee häivyttäminen hitaammin.

kuin kokeilet sitä varsinaisena käskynä eli ennen 
kuin koira on tekemässä yhtään mitään. Jos käsky 
ei toimi, jatka nimeämistä.

Mukavia temppuhetkiä kaikille Bedlington-
harrastajille!

Toivottavat

Jaana, Doris ja Snöre

Temppukoulu - HIGHFIVE - YLÄFEMMA
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bedlingtonclub_finland#Repost @jaana_sundberg 
with @repostapp.
• • •
#Doris ja #Snöre #selätvastakkain #yinyang 
#bedlingtonfinland



Cuenta´s Baldomar

Suomen muotovalio
Turku Top Dog Show 2017

om. Tanja Köykkä
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VALIOITUNEET



Maija Hänninen

•	 HELSINKI / ESPOO
  050 544 2400

Suvi Kuivanen

•	 HELSINKI
  040 561 5178

Toini Kärkkäinen

•	 JYVÄSKYLÄ
  044 355 3399

Eila Nuutinen

•	 JYSKÄ
  0400 641 555

Jutta Voutilainen

•	 JÄRVENPÄÄ
  0504 114 443
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Cuenta’s Suvi Kuivanen
 Vantaa
 +358 405 615178
 suvi.kuivanen@nic.fi

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

Le-Leelia’s Lea Mäkinen-Pulkkinen 
 Espoo
 +358 504 639405 
 leleelias@hotmail.com

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

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

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

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

Ciliari’s Mona Suominen
 Luoma
 +358 408 409010
 mona_suominen@hotmail.com

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

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

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

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

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

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



Palautusosoite:

Maria Nemeläinen
Sofianlehdonkatu 10 C 20 
00610 Helsinki
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