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Puuhavinkkejä
sadepäiville
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on ilmoitettava painetussa materiaalissa.
Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
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HALLITUKSELTA

Vuoden Bedlingtonit
2014

H

YVÄÄ ALKANUTTA KESÄÄ bedlingtonväki!

Hallitus pahoittelee alkuvuoden lehtien myöhästymistä. Otamme seuraaviin lehtiin mielellään myös
jäseniltä materiaalia, tekstejä ja kuvia, vastaan sekä lehteen, että
nettisivuille. Niitä voi toimittaa osoitteeseen bedlingtontiedote@gmail.com.
Kerho järjestää jäsenilleen syystreffit 13.9. tällä kertaa Forssassa – luvassa mukavaa yhdessäoloa, lajikokeiluja, monille jo
tutuksi tullut ”Sandran juoksu” ja muuta mukavaa tekemistä
yhdessä! Toivottavasti pääset paikalle!
Tänä vuonna ei järjestetä TerriEriä. Terrierien erikoisnäyttelyn
merkeissä tavataan ensi vuonna ja tuomarina silloin rodullamme on englantilainen bedlington-kasvattaja Mark Walshaw.
Syyskokous pidetään 25.10., tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kaikki tervetulleita!

▲ Vuoden Bedlington Veteraani

Oikein mukavaa kesän jatkoa kaikille!

?

◄ Vuoden Bedlington

?

▼ Vuoden Bedlington -kasvattaja

kennel Meripihkan

▲ Vuoden VSP Bedlington

NACHTWOLKEN SMALL
TOWN BOY
om. Jatta Harjula ja Lea 		
Mäkinen-Pulkkinen

Onnittelut
voittajille!
SBK ry
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Toivottaa,
Hallitus

FRÅN STYRELSEN

S

TYRELSEN BEKLAGAR att vår tidning kommer ut så sent.
Medlemmarna kan skicka egna material till kommande
tidningar till Maria Nemeläinen.
Vi arrangerar höstträff den 13 september den här gången i
Forssa. Hoppas att vi ses där!
Specialutställning TerriEri arrangeras inte i år. Nästa år på
TerriEri har vi som domare rasspecialisten och uppfödaren Mark
Walshaw från England.
Klubbens höstmöte är den 25 oktober, närmare plats och tid
anges senare. Alla välkomna!
Trevlig fortsättning på sommaren!
Önskar,
Styrelsen
Maria Nemeläinen
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Vuoden 1994 Bedlington -kilpailu
FIN&EST MVA V-94 ESTV-94
LE-LEELIA’S SIMON LEGREE ........................ 63 p./6
om. M Muukka

FIN MVA
NACHTWOLKEN JULIENAS .......................... 17p./3
om. A-M Harjula

KANS&FIN&EST MVA PLSG-93 ESTV-94
BLÅ SKUGGANS EVER SO EASY .................. 51p./6
om. R-M Liikanen

FIN MVA
NACHTWOLKEN OLD FASHIONED ............. 17p./3
om. A-M Harjula

FIN&S&EST MVA
KISAPIRTIN OMEGA ......................................... 41p./6
om. R Kohijoki

FIN MVA
EVALAINE EASY V POVERA ............................ 16p./3
om. K&P Koskela

BLÅ SKUGGANS JUST DO THE DANCE....... 41p./6
om. T Kiili

CARYOTAN MANCELL ...................................... 16p./3
om. A Patama

VINTILLAN NO COME BACK ......................... 40p./6
om. T Kiili

TANZARA DAYLIGHT ........................................ 11p./2
om. K Lukka

FIN MVA
NACHTWOLKEN JIM BEAM ......................... 38p./6
om. A-M Harjula

FIN MVA
NACHTWOLKEN ORANGEBALTICMIX ........ 11p./3
om. T Kiili

FIN&EST MVA
KISAPIRTIN OPTIMO ......................................... 34p./4
om. A Patama

FIN MVA V- 90 PLSG-94
KISAPIRTIN SUSETTE .......................................... 7p./1
om. R Kohijoki

TANZARA DANIELA .......................................... 21p./3
om. E Nuutinen

FIN MVA
TANZARA CINZINA .............................................. 5p./1
om. E Nuutinen

FIN MVA
NACHTWOLKEN ICEBRAKER ...................... 20p./4
om. A-M Harjula

Vuoden 1994 Bedlington Veteraani
FIN MVA
NACHTWOLKEN JIM BEAM ........................... 59p./6
om. A-M Harjula
FIN MVA
NACHTWOLKEN ICEBRAKER ........................ 21p./4
om. A-M Harjula

ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ
Palatkaamme ajassa 20 vuotta taaksepäin, jolloin Bedlington-tiedotteessa 1/95 julkaistiin vuoden 1994 voitokkaimpien suomalaisten ja
ruotsalaisten bedlingtonien listat. Listoilta löytyy tämän päivän tuttuja
sekä kennel- että omistajanimiä.
6
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BLUE FUNDOGS CRYSTALS CRISTA .............. 5p./1
om. A Patama

Vuoden 1994 voitokkaimmat bedlingtonit Ruotsissa
CH BLÅ SKUGGANS HUMAN TOUCH ..........125p./5
CH FRACAS BEAUTIFUL DREAM ................. 79p./5
CH ISOTOP’S MARWIN ..................................... 78p./5
VELVETY CHERRY BLOSSOM ......................... 69p./5

FIN MVA
NACHTWOLKEN JULIENAS ............................ 19p./3
om. A-M Harjula

ISOTOP’S SANS RIVAL .................................... 63p./5

FIN MVA V-90 PLSG-94
KISAPIRTIN SUSETTE .......................................... 8p./1
om. R Kohijoki

SV-94 VELVETY LOVE ME TENDER .............. 56p./3

KANS&POHJ MVA PMV-83 V-83-85-88
KISAPIRTIN TALITA .............................................. 6p./1
om. R Kohijoki

CH FRACAS DREAM BOY................................. 51p./5

CH BLÅ SKUGGANS I’M MOVING ON ............ 60p./5
BLÅ SKUGGANS JAZZ ME TO THE MOON ....... 54p./5
CH ISOTOP’S MAGNUM ................................... 51p./5
CH VELVETY KISS OF FIRE .............................. 51p./5
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1
0
2
rufts

Samassa numerossa (1/95) kerrotaan myös
rotumme uranuurtajakasvattaja Lempi
Laurenin (1907-1995) kuolemasta. Lempi
Laurenin ensimmäinen bedlington oli SF
MVA Pan (SF MVA Jalnas Blue Sonny – SF
MVA Peggen Blue Marimba), ja hänen menestyksekäs kasvatustyönsä alkoi Jalnaslinjaisella kantanartulla Anne (Jalnas Tommy – Jalnas Blue Sylvia) ja kennelnimellä
Tatin Tallin.
Hänen voitokkaimpia kasvattejaan olivat
KANS&POHJ MVA Tatin Tallin Monalisa,
POHJ MVA Tatin Tallin Edward ja POHJ
MVA Tatin Tallin Eveliina, kaikki SF&S
MVA Leasowes Rag-a-Muffinin ja Annen
jälkeläisiä. Kolmesta esitetystä kasvattajaryhmästä kaksi on ollut näyttelyn kauneinta! Viimeinen Tatin Tallin -pentue rekisterötiin vuonna 1973.
Lempi Lauren tunnettiin erittäin ystävällisenä ja vieraanvaraisena ihmisenä. Niin
koirat kuin kasvattien omistajat olivat hänelle hyvin tärkeitä.
8
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Keväiset terveiset Cruftsin koiranäyttelystä
Yksi maailman suurimmista koiranäyttelyistä, Crufts Englannin Birminghamissa keräsi

Rodun parhaaksi valittiin narttu, MITEYMIDGETS ENDLESS LOVE ”Meg”, omistaja Sue

koiramaailman aatelin ympäri maailmaa
kisailemaan maineesta ja kunniasta.

Lawrie, kasvattaja Yvonne Bannister ja urosten parhaaksi nousi Venäjältä kisaamaan tullut
nuori uros, Suomessakin tutuksi tullut L’END
SHOW METTI SURPRISE AT GLARE ”Matvey”,
omistaja ja kasvattaja Elena Pykhtar. •

Bedlingtoneja näyttelyyn oli ilmoitettu kaikkiaan 88 ja rodun arvosteli rouva Y. Greenland.

Varda

Kajo

Bedlington -TIEDOTE 1-2/2015
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ESITTELYSSÄ

Jaana, Snöre & Doris

Heipparallaa! Olen Jaana Sundberg, 28-vuotias tradenomi ja K-ruokakauppias Porvoosta. Vapaa-aikanani kuluu mm.
elokuvien katselun, käsitöiden, askartelun sekä koirieni kanssa ulkoilun ja puuhastelun merkeissä. Perheeseeni kuuluu
itseni lisäksi mieheni Max, bedlingtoninterrierit Snöre ja Doris sekä viljakäärme Luna.

E

ESITTELYSSÄ
LÄMÄÄNI ON KUULU-

käydään katsomassa. Innokkaina lähdimme tu-

NUT lapsuudesta saakka kissoja ja koiria. Kun
20-vuotiaana
vastavalmistuneena merkonomina muutiin työn perässä
Espooseen 2007 ja aloin tapailemaan Maxin
kanssa, joka kertoi olevansa erittäin allerginen
kissoille ja jonkin verran myös koirille. Pelkäsin
etten enää koskaan saa omistaa kissaa taikka
koiraa. Olimme Maxin kanssa kiinnostuneita
matelijoista ja niin viljakäärme naaras Luna
muutti luoksemme vuonna 2010.

tustumaan Montiin ja Lenitaan. Ihastuin. Maija
oli sopivasti lähdössä lomamatkalla ja tarvitsi
hoitopaikkaa Montille. Maxin allergiaoireiden
selvittämiseksi halusimme kotiimme testikäyttöön potentiaalisten rotujen edustajia, joten
tämähän sopi meille paremmin kuin loistavasti! Ennen Montin vierailua hoidimme kolmisen
viikkoa kahtaa luovutusikäistä bichon friséen
pentua Kennel Wyomaersista. Sitten huhtikuun
alussa 2013 tuli Monti aka L’End Show Monteggo. Rakastuin! Hoitoviikon viimeisenä päivänä
teimme päätöksen: Meille tulee vielä oma bedlington!

Rotuun tutustuminen

Doriksen ensimmäinen päivä uudessa kodissa

10
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Koiran hankkiminen

Koirakuume nousi ajoittain sietämättömäksi
ja lopulta ryhdyin tutkimaan mahdollisuutta
oman koiran hankintaan ottaen huomioon
Maxin allergian. Olin kuullut koirista, jotka allergisoivat vähemmän, kuin ns. tavalliset koirarodut. Ahmin tietoa erilaisista aluskarvattomista
koiraroduista, joiden väitettiin soveltuvan myös

Kun palautimme Montin takaisin, ilmoitimme
innoissamme Maijalle että nyt sitten meille yksi
tällainen kiitos! Saimme kovasti kannustusta
aikeillemme ja hyviä neuvoja kuinka edetä asiasta. Rupesin välittömästi tutkimaan pohjoismaisia kasvattajia netistä ja kyselin myös Mai-

allergisiin perheisiin. Metsästyskoiriin tottuneena ajatus bichon friséestä tai villakoirasta tuntui
aluksi melko kaukaiselta.
Eräänä kauniina päivänä istuimme korttiaskartelujen lomassa kahvilla anoppini Kirstin
kanssa. Keskustelimme eri koiraroduista ja mikään ei tuntunut siltä omalta koiralta, ainakaan
kuvien perusteella. Googlen kuvahaku oli kovassa käytössä ja eri rotuyhdistysten nettisivuja
selailtiin ahkerasti. Kirsti ehdotti että katsoisin
miltä bedlingtoninterrieri näyttää. Okei, katsotaan. No ei todellakaan! Kirsti kehui miten ihania
Maijan bedut, Lenita ja Monti ovat ja sanoi että
niitä saisi varmasti halutessaan mennä katsomaan. Okei, pidetään mielessä.
Kaikki rodut tuli käytyä läpi varmasti sata
kertaa. Palasimme jälleen kerran bedlingtoniin
ja ajettelin että eihän siinä mitään häviä jos

jalta jos hän tietäisi tulevista pentueista. Otin
yhteyttä kennel Tinwelindoniin, jossa oli pentuja
tiedossa. Kävin keskustelua sähköpostitse Sini
Tuovisen kanssa, joka vastasi kaikkiin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiini erittäin perusteellisesti vaikka vaikuttikin aluksi siltä ettei pentua
riittäisi meille asti suuren kysynnän vuoksi.
Innokkaana olin myös yhteydessä ruotsalaiseen kennel Jesslyyn, jossa oli juuri syntynyt
neljä bedupentua. Kävimme paljon keskustelua
sähköpostitse ja lopulta päätimme lähteä Ruotsiin pentuja katsomaan koko perheen voimin.
Reissu meni hyvin ja Jesslystä luvattiin meille
toivomamme ruskeanenäinen uros pentu.
Pennun tuloa ryhdyttiin valmistelemaan kiivaasti ja nopeasti tulikin aika lähteä uudestaan
Västeråsiin koiranhakureissulle! Jenny Joelsson
ja Roger Keller toivottivat meidät lämpimästi

Bedlington -TIEDOTE 1-2/2015
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ESITTELYSSÄ

ESITTELYSSÄ







 



 

Snöre ja Doris sohvalla  Snöre on juuri käynyt juoksemassa vastaleikatulla nurmella  Snöre
rakastaa uimista  Doris Grroomissa

 Snören vanhin ja rakkain lelu - pallo  Snöre ja Doris odottavat lupaa ottaa lelut  Snöre ja
mattoharjoittelu  Snöre ja Doris ahtautuu samaan pieneen petiin

tervetulleiksi kotiinsa jo toistamiseen ja saimme perusteellisen opastuksen koiran kasvatukseen turkin-

venäläisestä bedlington narttupennusta viime syksynä. Yhtäkkiä harkitsimmekin asiaa tosissamme ja

läsnäollessa ja asia vaikeutui ajan kuluessa. Rupesin etsimään yksityisopetusta ja päädyin Mirja

sä, eikä häiriinny vaikka sitä kosketellaan ja puristellaan joka paikasta.

hoidosta hihnakäytökseen. Jännittävä uusi elämä
oman koiran kanssa oli edessä! Laivamatka takaisin
Suomeen meni hienosti ja pieni Snöre aka Jesslys
Xarello herätti suurta ihastusta kaikkialla.
Elämä Snören kanssa on ollut jännittävää, eikä
murheiltakaan olla vältytty. Vakuutus on maksanut
jo monta kertaa itsensä takaisin! Kaikesta huolimatta Snöre on ollut maailman reippain ja innokkain
nuori mies ja virtaa riittää koko ajan vaikka muille
jakaa. Jo ihan pienestä pennusta saakka Snöre on
rakastanut kaikenlaisia leluja, rakkaimpia lienevät
edelleen oranssi kumipallo ja punakeltainen lötkö
kalkkuna!
Olin koko ajan salaisesti haaveillut toisesta koirasta, josta olisi seuraa Snörelle. Olimme puhuneetkin
jo Maxin kanssa asiasta silloin tällöin, mutta emme
edes vielä etsineet toista koiraa siinä vaiheessa kun
Maija alkoi lähettelemään minulle kuvia kauniista

päätös tehtiin nopeasti. Meille tulisi pian uusi perheenjäsen Venäjältä, Elena Pykhtarin kasvattama
puolivuotias L’End Show Menta Cool Breeze!
Doris, sininen bedlingtoninterrieri narttu tuli
Suomeen Elenan mukana astutusreissulla. Sain tytön kotiin 11.9. ja ensitapaaminen Snören kanssa
meni hienosti! Koirat tulivat toimeen keskenään
heti ja Doris kotiutui meille välittömästi. Snöre ja
Doris leikkivät, riehuvat ja nukkuvat yhdessä. Lenkkeilykin alkaa sujua kahden koiran kanssa, vaikka
muiden koirien ohittamiset ovat Snörelle vaikeaa!

Leinikan taidokkaaseen ohjaukseen. Opetuksessa
pureuduimme pääasiassa hihnakäytökseen ja siedätykseen vieraisiin koiriin. Olemme saaneet Mirjalta yksityisohjausta myös mm. äänien siedätykseen
kerrostalossa.
Tammikuussa osallistuin molempien koirien
kanssa kohdetyöskentelykurssille verkossa. Kyseessä on Koirakoulu Verkossa –niminen palvelu, joka
mahdollistaa kouluttautumisen ajasta ja paikasta
riippumatta. Koirat oppivat mm. koskettamaan
sekä etutassuillaan että nenällään erilaisia kohteita
(esim. matto ja kämmen), ja näitä kosketuksia hyödyntämällä saadaan aikaan hyödyllisiä arkisovelluksia. Kuuden viikon harjoittelun tuloksena Snöre
pystyy nyt makaamaan matolla paikallaan vaikka
lempparileluja heiteltäisin joka puolelle ja rappukäytävästä kuuluisi häiritseviä ääniä. Doris pystyy
seisomaan trimmipöydällä nenä kiinni kämmenes-

Tuon kurssin ansiosta intoa riittää vaikka mihin
ja kiinnostus uusia koiraharrastuksia kohtaan on
kasvanut hurjasti! Olen ilmoittanut itseni ja Snören
huhtikuussa alkavaan Nose Work -peruskurssille,
missä koira opetetaan tunnistamaan erilaisia hajuja. Nose Work on siis uusi hajutyöskelylaji, joka on
suunnattu harrastuskoirille. Nose Workissa ei siis
tunnisteta huumeita tai rahaa, vaan esimerkiksi
eucalyptuksen tuoksu! Doriksen kanssa meillä on
ensimmäiset oikeat näyttely tulossa ja niitä jäämme
innolla ja jännityksellä odottelemaan.

12
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Harrastaminen
Aloitin koirakoulussa käymisen Snören kanssa heti
pennusta alkaen. Aloitimme perustottelevaisuuskurssista, jonka aikana huomasin nopeasti, ettei
Snöre pysty tekemään harjoituksia muiden koirien

Toivotamme aurinkoista ja lämmintä kevättä kaikille Bedlingtonharrastajille!
Terveisin,
Snöre, Doris ja Jaana

Bedlington -TIEDOTE 1-2/2015
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HARRASTUS

HARRASTUS

Rally-toko

RTK1 Heinäkengän Napoleon

”Mielekästä puuhastelua sinulle ja bedlingtonillesi! ”
Mitä se on?
Rally-toko on 2000-luvun alussa Yhdysvalloissa kehitetty laji,
jossa on vaikutteita tokosta, agilitysta sekä koiratanssista.
Rallyssa-tokossa tärkeintä on ohjaajan ja koiran välinen iloinen
ja toimiva yhteistyö. Koiraa saa ohjata sekä suullisin että käsimerkein, sekä koiraa saa kehua koko suorituksen ajan.

Mitä siinä tehdään?

NAPON KANSSA ALOITETTIIN rally-tokon
harrastaminen ”vahingossa” opiskelujeni myötä
syksyllä 2014. Kävimme lokakuussa ensimmäisissä kisoissa ja siellä Napon saadessa ALOHYV
94p ja sijottui reilun parinkymmenen koirakon

Rally-toko koostuu erilaisista tehtäväkylteistä,
joita on radalla 10-20kpl, 3-5 metrin välein. Radalla edetään koira vasemmalla/tai oikealla puolella
seuraten ja suoritetaan määrätty tehtävä kyltin
kohdalla. Tehtävät voivat olla vauhti- ja suunnanmuutoksia, pujotteluja, pyörähdyksiä sekä
erilaisia asentoja.

Helppoa myös kotikonstein

Luokat ja pisteytys
Luokkia Rally-tokossa on neljä: Alokas(alo),
Avoin(avo),Voittaja(voi) ja Mestari(mes). Alokasluokka suoritetaan koira kytkettynä, muissa
luokissa koira on vapaana. Jokaisesta luokasta on
saatava 3 hyväksyttyä tulosta ja näin ollen saavuttaa tittelin RTK1-4 jolloin saa siirtyä seuraavaan
luokkaan. Hyväksyttyyn tulokseen vaaditaan 70p,
maksimipisteiden ollen joka luokassa 100p.
Pisteitä vähenee esim. väärin suoritetusta liikkeestä, taluttimen kiristymisestä, komentamisesta, liiallisesta vinoudesta tai koiraan koskemisesta.
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joukosta kuudenneksi.
Silloin kipinä lajiin syttyi
todella!
17.1.15 Napo saavutti
ensimmäisen koulutustunnuksensa RTK1 Seinäjoelta pistein 78, kolmen
kokeen jälkeen. Tämän
vuoden tavoitteet ovat
saavuttaa RTK2. Jää nähtäväksi, riittävätkö taitomme
pidemmälle.
Napon kanssa on ollut
helppo lähteä harrastamaan tätä lajia, kun sen
kanssa on tehty erilaisia temppuja ja harrastettu tokoa pienestä asti. Rally-toko on sopivan
rentoa ja siinä koiran iloinen luonne pääsee
näkyviin.

Keille rally-toko sopii?
Rally-toko on loistava harrastus, jota voivat harrastaa kaikenikäiset ja kokoiset koirat ja ihmiset.
Ylemmissä luokissa riittää haastetta myös niille,
ketkä sitä kaipaavat.
Rally-tokon tarkoituksena on sopia kaikille koirille ja ihmisille, edes pyörätuolissa liikkuminen
ei ole este tämän lajin harrastamiselle.

Rally-tokoa on helppo harrastaa myös kotona.
Rally-tokoyhdistyksen sivuilta pääset lukemaan
säännöt, sekä siellä on näkyvillä kyltit, jotka voi
halutessaan myös tulostaa itselleen. Kylttitelineinä käyvät esim. lautasliinatelineet, tai vielä
halvempana vinkkinä: Muoviset jäätelö/karkki/
jugurtti rasiat. Ne käännettynä nurinpäin, viilto
keskelle ja kyltti pystyyn.
Kylttien tehtäviä on helppo harjoitella vaikka
lenkillä, tai muuten iltapuuhasteluna kotona.
Ei tule kuitenkaan kokonaan unohtaa häiriössä
treenaamista.

Rally-tokossa parasta on se, ettei siinä tärkeintä ole pilkuntarkka paikka tai asennon
suoruus, vaan ohjaajan ja koiran välinen
iloinen yhteistyö!
Minä ja Napo haastamme kaikki bedlingtonit
omistajineen kokeilemaan tätä lajia. Innokkaimpia toivomme näkevän kisakentilläkin.
Iloisia treenihetkiä toivottaen,
Aino ja Napo
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NUORISO

eippa!
LEN AINO, 17-vuotias aktiivinen koiraharrastaja joka
vaikuttaa Äänekoskella ja Kannuksessa. Alan pitämään
tiedotteessa nuorisopalstaa ja ajattelin, että näin
alkuun esittelen itseni ja karvakaverini lyhyesti.

OPISKELEN NYT TOISTA vuotta Keski-

”

...kun pieni valkotassuinen
tupsutukka asteli
taloon.”

16
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Pohjanmaan ammattiopiston kennellinjalla eläintenhoitajaksi. Olen aikaansaava
ja iloinen höpöttelijä ja olen ollut eläinrakas koko ikäni ja niinhän tässä sitten
kävi, että lähdin hakemaan eläimistä itselleni ammattia. Aika näyttää mihin sitä
loppupelissä ajaudutaan.
Kuten nimi kennellinja jo varmaan
monelle kertookin, kouluni painottuu
koiriin. Kolmen vuoden aikana opiskelemme koiran nenästä hännän päähän.
Käymme lävitse niiden käyttäytymisen,
lisääntymisen, ruokinnan, hoidon, rakenteen… Kaiken! Lisäksi opiskelemme
tuotanto-ja pieneläimiä.
Omasta koirasta haaveilin ihan pikkutytöstä asti, ja vuonna 2010 se kävi toteen,
kun pieni valkotassuinen tupsutukka asteli taloon. Tämä kaveri on virallisesti
RTK1 Heinäkengän Napoleon, tuttavien
kesken Napo.
Napo on saatellut minut koiramaailman saloihin. Tämä terhakka terrieri on
opettanut mulle paljon kärsivällisyyttä ja
vastuuta. Napo on hauska tyyppi ja ehkä
omalla tapaa se ”elämäni koira”.
Toinen bedlingtoni minun elämääni
tupsahti vuonna 2013, kun lähdin pois

kotoa Napon kanssa, jäi porukoilleni
koiran kaipuu ja Uuno, H. Quunloiste,
muutti meille asumaan. Uuno on nimensä veroinen, iloinen ja rakastaa kaikkea
elollista kuin elotontakin. Se on pääasiassa kotikoirana Äänekoskella.
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Viimeisenä muttei
vähäisinpänä esittelen tämän ”väärän rotuisen” vahvistuksen. Rox on käyttölinjainen
labradori, josta olisi tarkoitus tulla poliisin
huume-ja rahakoira. Se tuli minulle koulutettavaksi koulun kautta viime keväänä, ja nyt
kevään aikana se tulee lähtemään jatkokoulutuksiin, ja täten tiemme erkanevat. Sitä ikävää ei sitten voi sanoilla kuvailla, mutta kaikki
tämä on varmasti ollut sen arvoista.

Voi olla, että toinen projektikoira olisi tulossa, opettamaan
minulle vielä enemmän koiran
kouluttamisesta ja yleensäkin tuomaan enemmän kokemusta erilaisista koirista. Tästä kuulette sitten lisää,
kun on sen aika!
Minua itseäni kiinnostaa koiran koulutus
posiitiivisen vahvistamisen kautta, luonnonmukainen ruokinta, koirien jalostus ja fyysinen terveys. Näistä aiheista varmasti tulen
kirjoittelemaan ainakin tämän vuoden ajan!
Sähköpostiini ronkainen.ainoo@gmail.com
voi laittaa tulemaan kysymyksiä tai ideoita
mistä tahtoisitte kuulla.
Aurinkoista ja lämmintä kevättä toivottaen,
Aino ja koirat

PUUHAA
sadepäiville

Sadepäivät ovat ihanaa aikaa köllöttelylle koirakaverin kanssa. Aika voi kuitenkin
ajoittain käydä pitkäksi energisille bedlingtoneille (tai miksei muillekin roduille).
Listasimme joitakin kivoja ideoita omistajan ja koiran viihdyttämiseksi.
Koulutuspeli
Sanotaan, ettei koiran oppimisella ole takarajaa!
Opeta koirallesi joka päivä uusi temppu tai käsky palkkiota vastaan. Ideoita voit vaikka löytää
netistä hakusanoilla “dog tricks”.

Ruokailut pelien kanssa
Monista eläinkaupoista löytyy tänä päivänä
erilaisia pelejä koirille. Hyvä idea on käyttää niitä
koiran ruokailussa, jolloin koira joutuu käyttämään aivojaan pelien ratkomisessa.

Hae!

Nenänappula

Harjoittele noutamista sisätiloissa namin kanssa.
Muista tässäkin leikissä hyvät alustat (esim.matto), jos koira innostuu juoksemaan lujempaa.

Voit opettaa koirasi painamaan nenällään avointa kämmentäsi saadakseen namin. Koiran voi
myös opettaa pysymään nenä kiinni kämmenessäsi useampia sekunteja. Jotkut koiran omistajat
ovat käyttäneet tätä myös apuna koiran paikallaan pysymisessä.

Etsi!
Pyydä koiraasi odottamaan toisessa huoneessa,
kun piilotat namin tai lelun toiseen huoneeseen.
Koira oppii nopeasti käskyn “Etsi!”. Voit lisätä
haastetta käyttämällä esimerkiksi omia kotiavaimiasi namien kanssa ja käskyä “Etsi avain!”. Tästä
voi joskus olla hyötyä tositilanteessa!
Kuplia

Treffiseuraa
Jos koirasi pitää muiden koirien kanssa leikkimisestä, voivat koiratreffit tuoda mukavaa vaihtelua arkeen. Jotkut koirakoulut järjestävät koirien
leikkitreffejä tai vuokraavat tilojaan niille, jotka
haluavat järjestää omia leikkitreffejään. •

Monet koirat rakastavat saippuakuplia ja niiden
metsästämistä. Käytä leikissä lapsi/lemmikkiystävällisiä kuplia.
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Mush

- raakaa ravintoa koiralle
Monet ovat varmasti kuulleet suomalaisesta yrityksestä nimeltä MUSH.
Kysyimme MUSHiltamuutamia mielenkiintoisia kysymyksiä aiheeseen liittyen!
Mitä on raakaruokinta?

Raakaruokinnalla tarkoitetaan koiran ruokkimista raaoilla lihoilla, luilla sekä kasviksilla.
Ruokintatapaa kutsutaan myös joskus BARFiksi. Se jäljittelee mahdollisimman tarkasti
koiran lajityypillistä ravintoa. Barffatessa koiralle tarjotaan raakaa ruokaa, jota koiraeläimet
söisivät luonnossakin: lihaa, luita ja sisäelimiä
sekä pieni määrä kasviksia. Tämän vuoksi
BARF on luonnollisinta mitä voit koirallesi
tarjota. .

Mushin kotisivuille luettavaksi. Hampaiden
puhtaanapidossa raakaruokinta auttaa myös,
mikäli luut annetaan kokonaisena.
Mitä haittapuolia?

Haittapuolina raakaruokinnassa koetaan
mahdolliset aloittamiseen liittyvät ongelmat,
sillä joillakin koirilla esiintyy ohimenevää
ummetusta tai oksentelua siirryttäessä raakaruokintaan. Tämä on kuitenkin kohtalaisen
harvinaista.

Mitä hyötyjä raakaruokinnasta voi olla?

Miten aloittaa raakaruokinta?

Raakaruokinnan aloittaneet kertovat koiransa
voivan kokonaisvaltaisesti paremmin ja sen
näkyvän vastustuskyvyssä, turkissa, energisyydessä sekä työkoirien osalta esim. ajokauden
aikana siinä, että paino ei tipun samanlailla
kuin ennen.

Helpointa on käyttää Vaistotuotteitamme.
Jotta koiran raakaruokinta olisi helppoa,
olemme kehittäneet Vaistotuotteet jotka ovat
mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja ne
sisältävät valmiiksi kolmen eri eläimen lihaa,
luita ja sisäelimiä sekä pienen määrän kasvista.
Aiempaa kokemusta BARFista ei siis vaadita.
MUSH B.A.R.F. Vaisto® Startertuotteemme
on suunniteltu nimenomaan kuivamuonasta
raakaruokintaan siirtyville ja siihen voidaan
siirtyä hiljalleen.
Mikäli koira ei koskaan ole saanut raakaruokaa, eikä tiedetä sulattaako se hyvin luuta,
on kannattavaa valita aluksi täysin luuton tuote, esim. naudan maha ja sikanauta jauheliha,
jota aletaan sekoittamaan kuivamuonan jouk-

Voiko raakaruokinnasta olla apua ihoongelmiin, allergioihin tai hampaiden puhtauteen?

Ihoongelmissa ja allergioissa raakaruoka on
melkeinpä parhaimmillaan. Helsingin yliopisto
on juuri saanut päätökseen tutkimuksen jossa
tutkittiin raakaruokinnan vaikutusta allergiaa
ja atopiaa poteviin koiriin. Tulokset olivat erittäin positiivisia. Vastaavia tutkimuksia on tehty
viime vuosina enemmänkin ja niitä on kerätty
20
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koon. Hiljalleen kuivamuonan määrää vähennetään ja raakaruoan määrää nostetaan kunnes
ruokavalio koostuu ainoastaan luuttomasta
raakaruoasta.
Tämän jälkeen voidaan hiljalleen siirtyä
Vaisto Startertuotteeseemme.
Mitä pitäisi varoa raakaruokintaan siirryttäessä?

Kun olet vaihtamassa kuivamuonasta BARFiin,
on syytä muistaa, ettei koira ole vielä tottunut
raakaan ruokaan. Luuaineksen sulattaminen
on myös monen koiran keholle vierasta, joten
luun syöttäminen tulisi aloittaa asteittain, jotta
ongelmilta vältyttäisiin.
Mitä pitää muistaa ottaa huomioon raakaruokinnassa? Esim.öljyt tms?

Mikäli mielii ruokkia koiransa pelkästään
raakaruoalla on muistettava sisällyttää ruokavalioon lihaa, luuta, sisäelimiä sekä pieni määrä
kasviksia. Monesti kuulee ruokavalioista joista
luu on jätetty täysin pois, esimerkiksi siksi, että
pelätään antaa koiralle luuainesta peläten tukosta tai esimerkiksi sitä, että luun palaset olisivat liian teräviä syötäväksi. Mikäli luu jätetään
pois, on sen sisältämät ravintoaineet ehdottomasti korvattava ravintolisillä jotta puutoksilta
vältyttäisiin. Sama pätee sisäelimiin. Ruokavalion tulisi sisältää ainakin maksaa ja sydäntä.
Miten MUSH syntyi?

Yrityksen perustaneella Stig Snellmanilla oli
visio raakaa lihaa ja luuta sisältävän koiranruoan tuotannosta. Hänen koiransa rakastivat
BARFia ja hän halusi aloittaa sen tuotannon.
19901996 Stigin serkut alkoivat tuottaa kypsennettyä koiranruokaa MUSCHtuotemerkillä.
1997 tehdas tuhoutui tulipalossa ja MUSCHin tuotanto loppui kunnes Stigin unelma
muuttui viimein todeksi 2004 kun hän osti
MUSCHtuotemerkin ja alkoi tuottamaan raa-

kaa koiranruokaa kahden poikansa kanssa.
2005 nykyinen toimitusjohtaja ja Stigin vävy
Magnus Pettersson tuli mukaan yritykseen ja
vuonna 2010 MUSCH BARF® tuotteet lanseerattiin. Uudet kuluttajapakkaukset mahdollistivat
BARFin myynnin myös yksityisille koiranomistajille. Vuonna 2011 MUSCHista tuli osa
Snellmankonsernia ja laajensimme toimintamme Ruotsiin seuraavana vuonna. Vuonna
(2013) lanseerasimme täysipainoisen, valmiista
annospaloista koostuvan tuotesarjan, MUSH
B.A.R.F. Vaisto® ja laajensimme toimintaamme
edelleen siten, että tänä vuonna toimimme
Suomen ja Ruotsin lisäksi Norjassa, Tanskassa,
Sloveniassa ja Saksassa.
Mitä raakaaineita tuotteissanne käytetään?

Raakaaineiden suhteen meillä on taipumus olla
hyvin valikoivia ja siksi käytämme kotimaisia
raakaaineita.
Raakaaineet muodostavat tuotteidemme
perustan, mutta ne ovat myös bisneksemme
sydän. Suomen elintarviketurvallisuuden taso
on korkea, sillä noudatamme tarkasti sekä
EU:n että maamme omia lainsäädännöllisiä
vaatimuksia. Tämän vuoksi kotimaiset elintarvikkeet ja suomalainen ruoka ovat turvallisia.
Maaperämme on kansainvälisillä standardeilla
puhdasta. Viljelykierron ja pakkastalvien ansioista torjuntaaineiden käyttö on
Suomessa vähäisempää kuin monissa muissa
teollistuneissa maissa, ja niiden käyttöä valvotaan. Suomen tuotantoeläimiä lääkitään vain
silloin kun siihen on todellista tarvetta, kuten
sairauksien hoidossa.
Mistä voin löytää lisää tietoa?

Kotisivuiltamme www.mushbarf.com
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UUDET VALIOT

KASVATTAJIA
Bestrella

Kimalteisen

Tanzara

Laura Pylvänäinen
Espoo
+358 445 605696
laura.pylvanainen1@gmail.com

Jutta Voutilainen
Läyliäinen
+358 504 114 443
jutan@luukku.com

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

Ciliari’s

Le-Leelia’s

Taigalta

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

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

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

Cuenta’s

Meripihkan

Tinwelindon

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

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

Diteblue

Nachtwolken

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

FI MVA Tanzara Ukulele

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

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

om. Linnea ja Tuomas Peurakoski
Valioitui Pieksämäen ryhmänäyttelyssä 2.5.2015

Feelgoods

Oikeesti

Kirsti ja Pauli Koskela
Helsinki

Jenni Niemelä
Helsinki
+358 400 186060

Heinäkengän

Precious Blue

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

Jenni Ruonio
Helsinki
+358 407 644494
jenni.ruonio@helsinki.fi

FI MVA Cuenta’s Esperanza
om. Suvi Kuivanen
Valioitui Pieksämäen ryhmänäyttelyssä 2.5.2015

Kuva ©HEIKKI LIIKANEN
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Yarmilan
Pia Forsman
Pietarsaari
+358 505 274242
yarmilan@gmail.com

FI MVA Tinwelindon Varda
om. Sini Tuovinen
Valioitui Riihimäellä 6.6.2015
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