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Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

HALLITUS

•	 Puheenjohtaja
 Saana Remula
 044 552 4117
 bedlingtonkerho@gmail.com
 saana.remula@gmail.com

•	 Varapuheenjohtaja
•	 Edustaja Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Maija Hänninen
 050 544 2400
 bedlingtonkerho@gmail.com

•	 Sihteeri
•	 Jäsensihteeri
•	 Pentuneuvoja
 Senja-Elina Junttila
 040 414 8443
 sbkjasensihteeri@gmail.com
 sbkpentuneuvonta@gmail.com

•	 Jäsen 
•	 Nettisivut
 Jenni Ruonio
 040 764 4494
 jenni.ruonio@helsinki.fi

•	 Jäsen
•	 Yhteyshenkilö Ruotsiin ja Amerikkaan
 Maria Mäkelä
 050 355 6778
 maria.nurmi@netikka.fi

•	 Jäsen
 Liisa Mikkola
 041 469 9690
 mikkli@hotmail.com

•	 Jäsen
•	 Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 

terrierijaostossa
 Suvi Kuivanen
 040 561 5178 
 suvi.kuivanen@nic.fi

•	 Varajäsen
 Noora Tirkkonen
 050 597 0584 
 noora.m.tirkkonen@gmail.com

•	 Varajäsen
 Jenni Niemelä
 040 018 6060
 niemela.jenni@hotmail.com

•	 Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

•	 Yhteyshenkilö Venäjälle/Контактное лицо
 Maria Nemeläinen
 045 850 2755 
 maria.nemelainen@gmail.com

TOIMIHENKILÖT

•	 Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 
terrierijaostossa

 Suvi Kuivanen
 040 561 5178 
 suvi.kuivanen@nic.fi

•	 Edustajamme Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Maija Hänninen
 044 552 4117
 bedlingtonkerho@gmail.com

•	 Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden 
bedlingtonpalstan vastaava

 Senja-Elina Junttila
 040 414 8443
 sbkjasensihteeri@gmail.com
 sbkpentuneuvonta@gmail.com

•	 Tapahtumatoimikunta
 Otamme jäsenistöä mukaan suunnittelemaan 

juhlavuoden tapahtumia! Ilmoita itsesi 
hallitukselle, mikäli olet kiinnostunut 
tulemaan mukaan toimintaan.

•	 Bedlingtontiedote
 Hallitus
 bedlingtontiedote@gmail.com

•	 Jalostustoimikunta
 Suvi Kuivanen
 Saana Remula
 Maria Mäkelä

•	 Koulutus- ja kollegiovastaavat
 Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen 

kanssa
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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.

Sisällys 1/2018 

4 KUTSU kevätkokoukseen

5 Viehejuoksutapahtuma -ilmoitus

7 Vuoden Bedlington 2017 -kilpailun tulokset

12 Esittelyssä SBK ry:n hallituslaiset

23 Maailmalla menestyneet bedlingtonit 2017

24 Loppuvuoden näyttelyt 2017

27 Matka Ruotisin Voittaja -näyttelyyn

30 Näyttelytuomareita maailmalta

10 TRIMMAAJAT

11 KASVATTAJIA

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 maksaneil-
le, 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 pos-
titse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat. 
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne 
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2018
•	 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 2018 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

Kannen Kuva • Kimalteisen alice in Wonderland ©aino vaKKilainen
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 SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika Lauantai 24.3.2018, klo 13
Paikka  ABC Keljonkangas, Eteläväylä 17, 40530 Jyväskylä

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä palkitaan vuoden 
2017 menestyksekkäimmät bedlingtonit. Lisäksi kokouksessa käsitellään 
bedlingtonkerhon vuosikokouskäytännöt, liittyminen Suomen Agilityliittoon 
ja Agilitybedlington kilpailun säännöt. 

ESITYSLISTA

•	 Kokouksen avaus

•	 Kokouksen puheenjohtajan valinta

•	 Kokouksen sihteerin valinta

•	 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

•	 Kahden ääntenlaskijan valinta

•	 Kokouksen laillisuuden toteaminen

•	 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

•	 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

•	 Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

•	 Suomen Bedlingtonkerho ry:n siirtyminen yhteen vuosikokoukseen

•	 Suomen Bedlingtonkerho ry:n liittyminen Suomen Agilityliiton jäseneksi

•	 Suomen Bedlingtonkerho ry:n Vuoden Agilitybedlington -kilpailun 
säännöt

•	 Muut asiat

•	 Kokouksen päättäminen

 Tervetuloa! 
 Hallitus
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Vuoden Bedlington 2017
– kilpailun tulokset

Vuoden Bedlington 217

1. Kimalteisen Alice In Wonderland 
om. Jutta Voutilainen 86 p. (114) / 6 (12)

2. Meripihkan Killer Queen 
om. Riitta-Maija ja Heikki Liikanen 72 p. (143) / 6 (15)

3. Kimalteisen And Proud Of It 
om. Frida ja Simo Salomaa 60 p. (94) / 6 (12)

4. Diamond Von-Ebingen 
om. Essi Heimovaara-Kotonen 59 p. (77) / 6 (11)

5. Tinwelindon Varda 
om. Sini Tuovinen  46 p. / 5

Pisteet (kaikkien näyttelyiden pisteet) / pistelaskussa mukana olleiden näyttelyiden määrä 
(kaikkien näyttelyiden määrä)

1. Kimalteisen Alice In Wonderland
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6. Tinwelindon Alagos 
om. Maria Pärnänen 41 p. / 5 (7)

7. Precious Blue Amore Mio 
om. Auli Hildén 39 p. / 5 (7)

8. Kimalteisen A Gift To The World 
om. Sanna Kaivaara 25 p. / 3

9. Blue Hunter Orlando
om.  Anna Korkeakangas 18 p. / 2 (4)

10. Heinäkengän Oneida 
om. Essi Koivu 18 p. / 3 (7)

11. Velvety Sapphire 
om. Iida Hurskainen 18 p.  / 4

12. Cuenta’s Bahiyya 
om. Suvi Kuivanen 16p. / 1 (2)

13. 

(jaettu)

Chablue’s Fancy Freyja 
om. Sinikka Leivonen ja Mika Reinisalo 16 p. / 2

Winston 
om. Sinikka Leivonen ja Mika Reinisalo 16 p. / 2 (4)

14. Tanzara Ukulele 
om. Linnea Peurakoski 13 p. / 2

15. Kimalteisen Apple Of My Eye 
om. Raija ja Vesa Seppälä 13 p. / 3

16. 

(jaettu)

Oikeesti Aatteleppa Ite 
om. Niina ja Harri Laitinen 12 p. / 2

Heinäkengän Tonnikeiju 
om. Leena Hytönen 12 p. / 2 (4)

17. 

(jaettu)

Sharnor Justa Joker 
om. Sini Tuovinen ja Jenni Niemelä  10 p. / 1

Cuenta’s Baldomar 
om. Tanja Köykkä 10 p. / 1

18. Tanzara Viola 
om. Eila Nuutinen 10 p. / 2 (6)

19. Oikeesti Aukoton Logiikka 
om. Miia Järvenpää 8 p. / 1

20. 

(jaettu)

Heinäkengän Wattivenla 
om. Leena Hytönen 6 p. / 1 (2)

Meripihkan Never Say Never 
om. Jenni Ruonio 6 p. / 1

Oikeesti Ai Mää Vai 
om. Sini Tuovinen 6 p. / 1

Tanzara Ulderica 
om. Linnea Peurakoski 6 p. / 1

Yarmilan Wheeler Dealer 
om. Emma Kauppila 6 p. / 1

21. Rhicullen My Patchwork 
om. Leena Hytönen 4 p. / 1
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2. Meripihkan Killer Queen

3. Kimalteisen And Proud Of It

5. Diamond Von-Ebingen

4. Tinwelindon Varda
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Muut sijoitukset (ei jäsenet vuonna 2017)

Jewelbox Bonnie Jet-Setter, om. Maria Mäkelä 61 p. / 6

Kinterra Worth Waiting For, om. Maria Mäkelä, Miia Granqvist ja Teuvo Kiili 60 p. / 8 (9)

Slioorin Diamonds And Pearls, om. Maria Mäkelä 35 p. / 4

Toolbox Life Is Life , om. Maria Mäkelä, Miia Granqvist ja Teuvo Kiili 28 p. / 3

Slioorin Enjoy The Silence, om. Maria Mäkelä  27 p. / 3

Stars Rondel Keeper Of Beaty, om. Erica Hagman 22 p. / 3 (6)

Slioorin Freelove, om. Maria Mäkelä 16 p. / 3

Heinäkengän Tuhattaituri, om. Reetta Liikanen 13 p. / 2 (7)

6. Tinwelindon Alagos

7. Precious Blue Amore Mio 8. Kimalteisen A Gift To The World 
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1. Meripihkan Great Pretender

2. Nachtwolken 
Small Town Boy

Vuoden Bedlingtonveteraani 2017

1. Meripihkan Great Pretender 
om. Riitta-Maija Liikanen  73p. (132) / 6 (13)

2. Nachtwolken Small Town Boy 
om. Jatta Harjula  22p. / 3

3. Tanzara Ivonette 
om. Eila Nuutinen  20p. / 3

4. Heinäkengän Just Happy 
om. Essi Koivu 18p. / 2 (3)

5. Honeymist  Swinging The Fair 
om. Leena Hytönen ja Eila Nuutinen 16p. / 2

6. 
(jaettu)

Bisbee Nottingham Minstrel 
om. Laura Pylvänäinen  10p. / 1

Cirrus Werna 
om. Jenni Ruonio  10p. / 1

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

7. Heinäkengän Lillukka 
om. Maria Nemeläinen  8p. / 1

8. Nachtwolken Sturm Und Drang 
om. Jatta Harjula  4p. / 1
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Vuoden Agilitybedlington 2017

1. Cinna (Heinäkengän Quunsirppi) 
om. & ohj. Jaana Tunturi  36p.

2. Bella (Tinwelindon Tinuviel) 
om. & ohj. Laura Pylvänäinen  19p.

3. 
Iiris (Cuenta’s Idril) 
om. Tapani Määttänen & ohj. Suvi Kuivanen 7p. 

Vuoden Rally-Tokobedlington 2017

1. 
(jaettu)

Heinäkengän Quunlilja 89p. (yksi hyväksytty rata)

Barchuki.Ru Duna Efa 87p. (yksi hyväksytty rata)

Slioorin Careless Whisper 85p. (yksi hyväksytty rata)

Vuoden Agilitybedlington
1. Cinna (Heinäkengän Quunsirppi) 

Paljon onnea 
voittajille ja kaikille 

vuoden aikana 
sijoittuneille!
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Muistoja ja uusia tuulia

 OLEN ELINA JUNTTILA ja olen kolmatta vuotta 
Bedlingtonkerhon hallituksessa. Toimin kerhon 
pentuneuvojana.

Tämä vuosi on minulle erityinen, sillä aloi-
tin myös kerhon sihteerinä ja jäsensihteerinä. 
Lisäksi tämä vuosi on erityinen myös meille 
kaikille, sillä kerho täyttää 30 vuotta.

Kaikenlaista tapaahtumaa on tulossa ja kai-
ken huippuna juhlanäyttely elokuussa. Toivo-
tamme teidät kaikki tervetulleeksi suunnittele-
maan ja toteuttamaan juhlavuoden tapahtumia, 
sekä tietysti osallistumaan niihin! 

Myös kerhon tiedote uudistuu ja muuttuu 
värilliseksi. Tiedotteen tekemiseen ovat kaikki 
tervetulleita. Meille voi lähettää artikkeleita, 
kirjoituksia, valokuvia ja tietoa tapahtumista, 
tai vaikka ideoita tiedotetta varten. Näitä voi 
lähettää osoitteeseen bedlingtonkerho@gmail.
com. 

PENTUNEUVOJANA olen saanut iloita, kun ihmi-

nen löytää oman pennun ja pentu oman ihmi-
sen. Tämä herättää muistoja, kuinka itse pää-
dyin rodun pariin ja miten sain ensimmäisen 
pentuni. Olin ihastunut Bedlingtoneihin alun 
perin eräällä koirasivustolla, jossa Saana Remu-
la kertoi tekstein ja kuvin koiristaan ja elämästä 
niiden kanssa. Pääsimme mieheni kanssa tu-
tustumaan heidän koiriinsa ja päätös ottaa oma 
tupsukorva tehtiin samantien. 

Odotimme pentua puoli vuotta. Ikävä kyllä 
pentueesta syntyi vain yksi pentu ja sen elämä 
kesti vain muutamia viikkoja. Pettymys oli tie-
tysti suuri, sillä hetkellä ei ollut pentuja vapaana 
muilla kasvattajilla. Saana kuitenkin kehotti mi-
nua tiedustelemaan pentua vielä Slioorin ken-
nelistä. Soitin sydän pamppaillen Miia Gran-
qvistille, joka kertoi, että kaksi urosta on vielä 
jäljellä. Toinen jäisi heille kasvattajille ja toisella 
oli jo koti katsottuna. Taas uusi pettymys. 

Parin viikon päästä sain kuitenkin maailman 
ihanimman puhelun, jossa kerrottiin että toi-
nen pentu olisi minun, jos olisin vielä kiinnos-
tunut. Ai, olinko kiinnostunut, no kyllä! Kävin 
tutstumassa Miian ja Mariaan, sekä pentuihin. 
Kuukauden päästä hain kotiin omani.  Näin 
meille muutti Merri -poika (Slioorin Careless 
Whisper).

Nyt meillä asuu myös toinen tupsukorva, 
Nemi -nappisilmä (Slioorin Fooling Around). 

KOEN olevani erittäin onnekas, että päädyin 
näin ihanan rodun pariin. Olen tavannut paljon 
mukavia ihmisiä, saanut tukea ja neuvoja niin 
koiriin liittyvissä asioissa, kuin hallituksessa 
toimimiseen.

Kiitos teille kaikille ja erityisesti teille, joista 
on tullut ystäviäni vuosien varrella. Tiedättekö 
kyllä keitä olette. 

RAKKAUDELLA

Elina ja tupsukorvat

Minä ja Merri
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Hei kaikki tutut ja tuntemattomat 
bedlingtonharrastajat! 

 OLEN JENNI RUONIO, opiskelija Vantaalta sekä 
Suomen Bedlingtonkerhon hallituksen jäsen. 
Kerhon hallituksessa olen ollut mukana vuo-
desta 2015 lähtien, joten nyt pyörähtää käyntiin 
jo neljäs vuosi mukana hallituksen toiminnassa.

Opiskelen maataloustieteitä Helsingin yli-
opistossa, erityisenä kiinnostuksen kohteena 
kotieläinten ravitsemus. Kirjoitankin tällä het-
kellä koirien ravitsemukseen liittyvää kandidaa-
tin tutkielmaa.

Myös kotieläinten jalostus kiinnostaa, ja olen 
suorittanut myös jalostustieteisiin liittyviä opin-
toja.

Koirien lisäksi myös hevosharrastus on mi-
nulle rakas, mutta valitettavasti aika (ja raha) 
eivät riitä kaikkeen tällä hetkellä.

ASUMME Vantaalla mieheni ja koiriemme kans-
sa. Tällä hetkellä kanssamme asustavat Werna, 
9 (Cirrus Werna) sekä Mila, 1 (Meripihkan 
Never Say Never). Lisäksi vanhemmillani asus-
telee kolmas koirani Jade, 6 (Cirrus Yade the 
Precious).

Koiriemme kanssa harrastamme pääasias-
sa lenkkeilyä ja kotoilua. Lisäksi Milan kanssa 
harrastamme viikoittain agilitya, ja siitä onkin 
kehkeytymässä oikein reipas harrastuskaveri. 

Näyttelyissäkin meihin voi toisinaan törmä-
tä, ja toivon, että tulette silloin nykäisemään 
hihasta. On aina mukavaa tutustua uusiin har-
rastajiin! 

MINULLA on myös kennelnimi (Precious Blue), 
mutta en varsinaisesti tituleeraa itseäni kasvat-
tajaksi ennen kuin kokemusta karttuu ja pys-
tyn panostamaan kasvatustoimintaan nykyistä 
enemmän.

Tällä hetkellä opiskelu ja työt vievät suurim-
man osan ajastani, ja vapaa-aika onkin usein 
kortilla. Haluan kuitenkin olla mukana kehittä-
mässä kerhoa parhaaseen mahdolliseen suun-
taan.

Myös jäsenet ovat tärkeässä osassa tänä juhla-
vuonna, ja toivonkin, että tulette mukaan suun-
nittelemaan juhlavuoden tapahtumia! Esimer-
kiksi yhteislenkit ovat oivallinen tapa juhlistaa 
vuotta sekä yhdistää harrastajia.

KUVASSA minä ja Mila Lahden pentunäyttelyssä.

TÖRMÄILLÄÄN!

Jenni
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Hei vaan!

 TÄÄLLÄ esittäytyy hallituksen varajäsen; Jen-
ni Niemelä. Olen pian 3-kymppinen koirahar-
rastaja Kanta-Hämeestä. Asustelemme mieheni 
ja kolmen koiramme kanssa Janakkalan Launo-
sissa, täydellisessä luonnon rauhassa keskellä “ei 
mitään”.

Opiskelen tällä hetkellä eläintenhoitajan am-
mattitutkintoa, sekä trimmauksen että koira-
hieronnan osaamisaloilla. Lisäksi työskentelen 
trimmaamossa ja silloin tällöin teen myyjän 
vuoroja myös eläintarvikeliikkeeseen.

Niin vaan tämä elämäntapa tuntuu tuppaa-
van harrastuksen lisäksi jatkuvasti myös tuonne 
työelämänkin puolelle!

ENSIMMÄINEN bed-
lington minulle on 
tullut 2011, joten 
olen vielä varsin 
tuore tämän ro-
dun parissa. Lysti 
(Tanzara Nanelle) 
saapui perhee-
seemme siis 2011 
alkukesällä. Per-
heeseemme kuului 
tuolloin kääpiös-
nautseri Moona 

jonka kautta olin päässyt toteamaan että aller-
giani kannalta paras vaihtoehto on koira, jolla ei 
ole karvanlähtöä. Toinen kääpiösnautseri nypit-
tävine turkkeineen ei kuitenkaan tuohon aikaan 
tuntunut oikealta lisältä laumaamme ja halusin 
koiran jonka turkki olisi leikattava.

Rakastan terrierimäistä luonteen lujuutta ja 
terrierin asennetta, joten bedlington oli lop-
pujen lopuksi (sen ulkonäköön tottumisen 
jälkeen) melko selkeä valinta. Rotu tempasi 
mukaansa ja perheen toinen bedlington, Lempi 

(Gitan Comtesse Terra Latgale), haettiin Lat-
viasta riemastuttamaan eloamme 2014 kesällä. 
Lempi ja Lysti ovat luonteeltaan kovin erilaisia, 
vaikka tietynlaisia (bedlingtonmaisia) yhtäläi-
syyksiä toki luonteista löytyykin. 

Perheemme kolmas koira on varsin eri tyyp-
pinen, mutta ollut haaveissani jo 10 vuoden 
ajan. Lopulta vuoden 2016 joulukuussa to-
teutin unelmani ja Ulla, isosveitsinpaimenkoi-
ra, muutti meille kantamaan lauman juniorin 
viittaa.

Lisäksi omistan yhdessä Sini Tuovisen kanssa 
tuontiuros Jameksen (Sharnos Justa Joker), joka 
asuu Sinin hellässä huomassa Haminassa.

ALOITTELEN myös bedlingtonien kasvatusta ken-
nelnimellä Oikeesti. Ensimmäinen Oikeesti 
-pentue syntyi joulukuussa 2015. Seuraava on 
suunnitteilla mahdollisesti 2018-2019, mutta 
sen suhteen on vielä monia avoimia asioita ja 
haasteita matkan varrella.

TULKAA nykäisemään hihasta, pistäkää viestiä 
tai “tökätkää” vaikka facebookissa, on aina yhtä 
mukava tutustua uusiin ihmisiin yhteisen mie-
lenkiinnonkohteen äärellä!

Jenni
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Mummo-
snautseri 
Moonan 
kanssa 
syksyllä 
2016
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Keväinen tervehdys Keski-Suomesta!

 LIISA MIKKOLA tässä terve. Olen reilu kolme-
kymppinen ”uusioaktiivi” Jyväskylästä. Halli-
tuksen toiminnassa en ole aiemmin ollut, mut-
ta joku saattaa muistaa että toimin tiedotteen 
päätoimittajana parin vuoden ajan 2013/2014.

Nyt innostuin uudelleen toimintaan mukaan. 
Muutoin minua voisikin sanoa yhdistyskonka-
riksi, kun olen ollut useita vuosia mukana eri 
jyrsijäyhdistysten toiminnassa. 

BEDLINGTONEIHIN tutustuin ensimmäisen kerran 
jo 90-luvulla, kun parhaan ystäväni perheeseen 
sellainen tuli. Meille ei oltu voitu koiraa ottaa 
allergisen isosiskon vuoksi, joten olikin minun 
onni, että vain yhden talon päässä asui tämä 
ystäväni, joilla oli koiria. Aikanaan ystävän äiti 
päätti pennuttaa bedlingtoninsa, mutta en vielä 
silloin osannut realistisesti unelmoida omasta 
karvapallosta. Nartun ensimmäiseen pentuee-
seen syntyikin vain yksi pentu. Toisella kerralla 
pentuja tuli reippaasti enemmän ja kun kesäi-
senä päivänä vuonna 1994 sain puhelun äidiltä 
ollessani mökillä, en ollut uskoa kuulemaani. 
Meinasin siltä istumalta lähteä takaisin kaupun-
kiin vaikka kävellen.

Vanhempani olivat salaa (minun ollessa mö-
killä isovanhempien kanssa) ottaneet kotiin 
käymään kaksi bedlingtonpentua, että tuleeko 
niistä välittömästi oireita isosiskolle vai pystyi-
sikö hän olemaan koiran kanssa.

Näistä pennuista minä sain sitten valita meil-
le tulevan yksilön, Le-leelia’s Show Vintilla eli  
Iina. Iinan kanssa harrastettiin näyttelyitä, agi-
litya ja tokoa, mutta enimmäkseen se oli rakas 
perheenjäsen, jonka kanssa sai nukkua pitkään 
ja kävellä metsässä. 

IINASTA jätti aika jo 2002 ja todella monta vuotta 
meni koirattomana ollessa. Ensin elämääni tuli 
kiinanharjakoira Kerttu (Wau Päivänkakkara) 
ja vuotta myöhemmin asunnossa oli jälleen be-
dlington. Maisa, Tanzara Nerissa, tuli elämääni 
aika yllättäen.

Olin huomannut, että Jyskässä, vain parin ki-
lometrin päässä, oli bedlingtonkasvattaja. Toi-
veikkaana laitoin sähköpostia, jos saisin tulla 
ihan vain rapsuttelemaan bedlingtoneja pitkästä 
aikaa. Eila toivotti minut tervetulleeksi ja kuin-
ka ollakkaan, siellä sattui olemaan myös pen-
tuja. Vierailun lopputulemana luokseni muutti 
bedlingtonpentu parin viikon päästä vierailusta. 

Liisa 9v ja naapurin 
bedlington Tutu ja 
isovillakoira Taika
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Hei kerholaiset!

 OLEN MAIJA HÄNNINEN, bedlingtonin omistaja vuodesta 
2009. Kerhossa olen ollut mukana toimihenkilönä siitä asti.

Nyt olen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Kotona 
vilistää bedujen lisäksi bullterrieri ja välillä joukon jatkona 
on myös bichon frisé, rotu jota olen harrastanut 15 vuotta.

TYÖSKENTELEN trimmaajana omassa yrityksessäni pk-seudulla 
ja työn paljouden vuoksi välillä aika on kortilla yhdistystoi-
minnalle mutta yritän parhaani mukaan jakautua ja jalkautua 
kerhon toimintaan.

ODOTAN innolla uutta, toiminnallista aikaa kerhon jäsenistön 
kesken. 
Maija

Maija Hänninen Boriksen 
kanssa Sydneyssä

Maisan kanssa on nyt harrastettu lähinnä 
näyttelyitä, mutta ehtiihän tässä vielä jotain uut-
takin keksiä. Maisa on kaikkea sitä, mitä muis-
telinkin	bedlingtonin	olevan:	älykäs,	energinen,	
itsepäinn ja rakastettava pehmopakkaus.

Maisa sai pentuja Eilan luona 2016 ja vähältä 
piti, ettei sieltä tullut toista bedlingtonia. Koi-
raluku on nyt kuitenkin toistaiseksi täynnä, 
kun Kertun ja Maisan lisäksi meillä asustaa 
vuosimallia 2015 oleva kiinanharjakoira Unna 
(Maybell´s Upside-Down). Näiden kolmen 
kanssa	ei	käy	aika	pitkäksi	:D	

LEPPOISAA kesänodotusta!

Liisa
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 OLEN MARIA MÄKELÄ Vaa-
sasta. Perheeseen kuuluu mies, 
tytär, x määrä bedlingtoneja ja 
Espanjalainen Prinsessa eli 
rescuepodenco Ellie.

Koirat ovat olleet elämässäni 
jo yli 25 vuotta. Ensimmäiset 
rotuni olivat greyhound, skot-
lanninhirvikoira ja puolan-
vinttikoira.

ENSIMMÄISEN bedlingtonin 
sain 2004, ”Tilda” Ch Slioorin 
Heavens Gift. Nykyään olen-
kin osallisena kyseisessä ken-
nelissä ja olen kasvattanut 6 
bedlingtonpentuetta.

Kasvattien omistajista onkin 
tullut hienoja ja rakkaita ystä-
viä, joiden kanssa on ihana 
harrastaa ja viettää muutenkin aikaa. Koirien 
kautta olenkin tutustunut elämäni ihanimpiin 
(ja kamalampiin) ihmisiin.

Koirien kanssa ”harrastamme” tuntitolkulla 
ulkoilua luonnossa. Siellä viihdymme parhaiten 
ja koemme onnenhetkiä luonnosta nauttien.
Näyttelyissä käymme muutaman kerran vuo-
dessa.

PIKÄSTÄ aikaa olen taas yhdistystoiminnassa 
mukana, ja täytyy sanoa että nyt on kyllä hie-
no tekemisen meininki ja positiivinen ilmapiiri 
hallituksessa.

Toivottavasti se välittyy myös kaikille jäsenil-
le. Tehdään yhdessä tästä vuodesta juhlavuosi!

Maria

 Bedlington -TIEDOTE 1/2018 17



Heippa kaikki!

 OLEN NOORA TIRKKONEn ja 5-vuo-
tiaan Ension (Meripihkan Keep Me 
In Mind) onnellinen omistaja!

Työskentelen tuotepäällikkönä 
diagnostiikka-alalla ja Ensio on vuo-
sien varrella päässytkin matkustele-
maan ympäri Suomea kanssani työ-
matkoilla. Etsimme matkoillamme 
aina uusia jännittäviä lenkkimaasto-
ja ja kivoja koiraystävällisiä hotelleja.

OLEN nuoresta asti ollut paljon te-
kemisissä erilaisten koirien kanssa, 
mutta omistanut nuorempana vain 
kissoja ja jyrsijöitä. Toimin jopa 
opiskeluaikoina aktiivisena yhdis-
tyksessä kodittomien kissojen hy-
väksi ja väliaikaiskotina yhdeksälle 
eri löytökissalle.

Haaveilin aina omasta koirasta ja 
löysin Bedlingtonit melkeinpä va-
hingossa internetistä! Tutustuttuani 
rotuun tarkemmin, ne veivät sydä-
meni mennessään!

ASUMME nykyään Espoossa ja nau-
timme pitkistä kävelylenkeistä luon-
nossa ja leikkihetkistä naapurien 
koirien kanssa!

Olemme käyneet kokeilemassa 
erilaisia harrastuksia agilitysta rally-
tokoon ja näyttelyihin. Nyt uudella 
asuinalueella olisi taas tarkoitus 
löytää jotain kivaa harrastusta tästä 
läheltä. 

OLEN ollut mukana Suomen Bedlingtonkerhon hal-
lituksessa nyt muutaman vuoden ja toivotan terve-
tulleiksi kaikki uudet ja vanhat harrastajat mukaan 
ideoimaan esimerkiksi juhlavuoden tapahtumia!

KIVAA ja aurinkoista kevättä kaikille!

Noora
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Juhlahumua ja auringon paistetta

 KIRJOITAN teille nyt ensimmäistä kertaa pu-
heenjohtajan roolissa. Bedlingtonkerhon juhla-
vuosi on alkanut hallituksessa iloisen yhdessä 
tekemisen	merkeissä.	Yksi	mielestäni	hyvä	uu-
distus on tämä lehti. Jatkossa saamme nauttia 
bedlingtoneista väreissä, sillä tiedote ilmestyy 
tästä lähtien värillisenä.

PUHEENJOHTAJANA haluan, että bedlingtonkerho 
kehittyy ja vastaa jäsenien toiveisiin sekä tarpei-
siin. Tässä olette hallituksen ohessa tärkeässä 
roolissa	te	jäsenet:

Millaisen kerhon haluamme? Millaiset asiat 
tuovat iloa harrastukseen? Millaista tukea voi-
simme antaa toisillemme? Mitä kerholta kai-
paavat uudet harrastajat, pentujen ja vanhusten 
omistajat, trimmausta opettelevat, kasvattajat, 
lapset, nuoret, aikuiset..?

Olemme hallituksen kanssa ideoineet erilai-
sia tapahtumia juhlavuodelle, mutta haluamme 
jäseniä mukaan ideoimaan, suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja osallistumaan tapahtumiin. 

Etsinnässä juhlavuoden ideanikkarit, 
suunnittelijat, toteuttajat ja osallistujat

 
Bedlingtonit ovat 

kauniimpia väreissä, joten 
jatkossa tiedote ilmestyy 

värillisenä. 

"YuKi" © saana remula

"etsivinä savu ja halla" ©saana remula
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KUN 13 vuotta sitten tulin bedlingtonpiireihin 
sain omakseni paitsi pumpulin pehmeän 
pentukoiran, myös tukea ja ystävyyksiä, joista 
en osannut pentua ottaessa edes haaveilla. Nyt 
13 vuotta, 4 koiraa ja 3 pentuetta myöhemmin 
samojen ihmisten tuki on edelleen osa 
arkeani.

Vaikka kokemusta on vuosien myötä karttu-
nut, on yhdessä tekeminen aina arvokasta. Koi-
rieni kanssa olen kohdannut haasteita, onnea, 
surua ja pettymyksiä.

Ajoittain olisin kaivannut kerholta enemmän 
yhdessä tekemistä, toistemme tukemista, iloista 
olemista ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia. 
Koiran omistajana haluan keskittyä näihin asi-
oihin toimikauteni aikana. 

Mitä kaikkea pieni bedlingtonpentu voikaan 
tuoda tullessaan? 

SEN lisäksi, että olen omistanut bedlingtonei-
ta, olen koulutukseltani perinnöllisyystieteen 
tutkija ja kasvattanut muutaman pentueen. Us-
koakseni osaan siis luotsata myös jalostustoi-
mikuntaa siihen suuntaan, että se tukee mah-
dollisimman hyvin kasvattajien työtä ja on sitä 
kautta turvaamassa tämän ihanan rodun terve-
yttä ja riittävän kattavaa geenipohjaa. 

KOTONA minulla on tällä hetkellä Yuki (Slioorin 
Stuntman), joka täyttää keväällä 14 vuotta. Olen 
kiitollinen jokaisesta päivästä, jonka saan olla 
tämän	vanhuksen	kanssa.	Yuki	on	jo	vanhuu-
den höperö eikä sydänkään ole enää niin kuin 
nuorella koiralla, mutta katseessa on viisautta 
jollaista on vain vanhoilla koirilla.
Yukin	 jälkeen	 seuraavana	meille	 tuli	 Savu 

(Honeymist Finlandia), joka on pieni mutta 
pippurinen tuontinarttu. Savukin on jo 10 -vuo-
tias, vaikkei sitä aina uskoisikaan.
Savun	 ja	 Yukin	 pentueesta	meille	 jäi	 aika-

naan häntämutkainen Halla (Taigalta Hallan 
Harha), joka ei vielä 8 -vuotiaanakaan ole rau-
hoittunut kuin aivan piirun verran.

Nuorimmainen laumassamme on Hippa (Sli-
oorin Eye Candy),	Yukin	tyttö,	joka	sai	pennut	
viime keväänä. Hippa ja Halla pitävät huolen 
siitä ettei elämä käy tylsäksi (pelastin Hipan ei-
len loukusta, johon se oli nimensä mukaisesti 
hippaillut kotipihalta omin luvin).

NYT kevään aikana meille on luvassa kerhon 
puitteissa makkaralenkkejä, koirauintia, vie-

saan
a r

em
u
la

Lauman nuorin (Hippa) ja vanhin (Yuki)

"taiGalta Kevät pennut" ©saana remula
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hejuoksua ja kevätkokous Jyväskylässä. Tulkaa 
sankoin joukoin paikalle ja tehdään tästä yhdes-
sä hyvä vuosi!

HYMYILLÄÄN kun kohdataan, 

Saana Remula

ps. Tätä kirjoittaessani haaveilen pääsystä meren 
jäälle ja taivaalla roihuavista revontulista. Koi-
rien kanssa koettuna Suomen luonto kaikissa 
muodoissaan jaksaa ihastuttaa päivästä toiseen. 

Elämä ei käy tylsäksi kun koiria on 
laumallinen

Halla rakastaa meren 
jäätä, jopa enemmän kuin 

emäntänsä

saana remula

"savu" ©saana remula
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Hei bedlingtonväki!

 OLEN SUVI KUIVANEN, koiraharrastaja Van-
taalta. Olen muutamien vuosien jälkeen jälleen 
Bedlingtonkerhon hallituksessa, ja innolla odo-
tan mitä alkanut vuosi, ja vielä juhlavuosi, tuo 
tullessaan.

Toimin myös kuudetta vuotta kerhon edus-
tajana Helsingin Seudun Kennelpiirin terrieri-
jaoston hallituksessa, joista viidettä vuotta sih-
teerinä. Vaikutan kuluvan vuoden alusta myös 
Bedlingtonkerhon	jalostustoimikunnassa.	Yh-
distystoiminta on tuttua paitsi oman kerhomme 
kautta ja kennelpiirin toimissa, myös Hakunilan 
Seudun Koiraharrastajien aktiivina.

Kennelnimi Cuenta’s myönnettiin minulle 
alkuvuodesta 2008. Pentueita on tämän 10 vuo-
den aikana syntynyt viisi.

Työskentelen tutkijana molekyylibiologian 
parissa Helsingin yliopistossa. Niin kuin mo-
nella meistä, vapaa-aikani täyttää suurelta osin 
koiramainen toiminta.

OMIA koiria minulla on kotona neljä. Ensimmäi-
nen koirani, bedlingtoninterrieri Helmi (Tan-
zara Odessa), syntyi Jyskässä 2004. Helmi sai 

kesällä 2006 seurakseen espanjanvesikoira Mai-
san, ja 2009 omasta pentueesta kotiin jäi Ansa 
(Cuenta’s Esperanza). Viimeisin lisäys laumaan 
tapahtui vuoden 2017 alussa, kun kotiin jäi kas-
vamaan Seela (Cuenta’s Taguhi). 

Suuri osa vapaa-ajastani kuluu agilityn paris-
sa. Aloitin lajin Maisan kanssa reilu 10 vuotta 
sitten, ja kisasimme ylimmässä 3-luokassa. 
Maisan jalanjäljissä jatkoi Ansa, jonka kans-
sa kilpaillaan vielä harvakseltaan, niin ikään 
3-luokassa.

Minulla on ollut myös mahdollisuus harras-
taa kasvattini Iiriksen (Cuenta’s Idril) kanssa, 
jonka kanssa starttasimme ensimmäistä kertaa 
viime vuoden syksyllä 1-luokassa. Seela jatkaa 
niin ikään äidin ja tädin näyttämällä tiellä, ja on 
jo päässyt tutustumaan lajin perusteisiin.

Olen suorittanut agilitykoulutusohjaajakurs-
sin	 vuonna	 2009	 ja	 koulutan	 lajia	HSKH:ssa.	
Suunnitelmissa onkin järjestää bedlingtoneille 
suunnattua koulutusta, otathan yhteyttä mikäli 
laji kiinnostaa!

Suvi
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Maailmalla menestyneet bedlingtonit 2017

 Slioorin Enjoy The 
Silence (omistaja Maria 
Mäkelä) Amerikan MV 
ja The Bedlingtonterrier 
Club Of American 
erikoisnäyttelyn Best Of 
Winners

 Sharnor Justa Joker (omistajat Sini 
Tuovinen ja Jenni Niemelä) Crufts 
junoriluokan ensimmäinen ja paras 
uros kehässä 2.

 Meripihkan Killer Queen (omistaja Riitta-Maija 
Liikanen) German Winner ja Meripihkan Great 
Pretender (omistaja Riitta-Maija Liikanen) German 
Veteran Winner
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V AIKKA kaikilla katseet ovatkin jo var-
masti tämän vuoden puolella niin pa-
lataan nyt kuitenkin vielä loppuvuoden 

näyttelyihin tulosten muodossa ja muistellaan 
vähän viime vuotta.Melkein jokaisessa näytte-
lyssä oli bedlingtoneja esillä, vaikkakin osallis-
tujamäärät olivat joissakin näyttelyissä vuoden 
aikana melko pieniä. Pääasia kuitenkin on, että 
uusien harrastajien on mahdollista nähdä hieno 
rotumme esimerkiksi juurikin näyttelyissä, 
vaikka sitten vain niiden muutaman osallistu-
van bedlingtonin avulla!

Mieluusti nostaisin kaikkien koirien tulokset 
esille kaikista näyttelyistä, mutta johonkin raja 

on vedettävä, joten aloitetaan syyskuusta 2017 
ja keskitytään KV ja KR -näyttelyiden rotunsa 
parhaisiin koiriin.

SYYSKUUN ensimmäinen näyttely oli Helsinki 
KR 3.9. jossa tuomarina toimi Kimmo Mus-
tonen. Rotunsa parhaaksi koiraksi hän valitsi 
Meripihkan Killer Queenin ja rotunsa parhaak-
si veteraaniksi Meripihkan Great Pretenderin. 
Uroksia tässä näyttelyssä ei ollut hänen arvos-
teltavanaan. 

Seuraavaksi vuorossa oli Porvoo KR 9.9. jossa 
tuomarina toimineen Rainer Vuorisen valinta 
ROP-koiraksi oli paras narttu Stars Rondel Kee-

Vuosi 2017 on saatu jo tovi sitten päätökseen näyttelyiden osalta ja muutamat 
ovatkin ehtineet jo avata näyttelykauden 2018 tammikuun näyttelyiden parissa. 

Teksti • JUTTA VOUTILAINEN

Lokakuisen lauantain Jyväskylän näyttelyn ROP & VSP koirat kuvattuna 
Ylivieskassa heinäkuussa 2017. Kuvassa VSP Kimalteisen A Gift To The World ja 
ROP Kimalteisen Alice in Wonderland. 

miKa Kaivaara

Loppuvuoden näyttelyt 2017
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per Of Beauty. Blue Hunter Orlando palkittiin 
parhaana	uroksena	ja	niin	ikään	VSP:nä.

Eckerö KV järjestettiin 30.9. ja sinne 
tuomariksi oli valikoitunut Monique Van 
Brempt. Koiria hänen arvosteltavakseen oli 
ilmoitettu yhteensä 5, joista rotunsa parhaak-
si valittiin uros First Class Willow Wind The 
Phoenix sekä parhaaksi nartuksi Willow Wind 
First Class Firecracker. Kaikki osallistuneet koi-
rat olivat ruotsalaisia, saisimmekohan joku vuo-
si myös suomalaisia bedlingtoneja omistajineen 
mukaan Ahvenanmaalle?

LOKAKUUSSA ensin vuorossa oli kaksi kansain-
välistä näyttelyä Jyväskylässä 14.-15.10. Lauan-
taina tuomarina toimi Matti Luoso ja päivän 
parhaat bedlingtonit olivat Kimalteisen Alice in 
Wonderland ROP sekä Kimalteisen A Gift To 
The World VSP. Veteraaneja kyseisenä päivänä 
ei ollut yhtään, mutta sen sijaan saimme ihas-
tella pentuenergiaa kun ROP-pennuksi valittiin 
Nezhnaya Melodiya Iz Laplandii Kanis.

Sunnuntaina tuomarina toiminut Vesa Leh-
tonen valitsi ROPiksi Meripihkan Killer Quee-
nin	 sekä	 VSP:ksi	 Kinterra Eremey Gift For 
Soulin. ROP-veteraani oli Meripihkan Great 
Pretender sekä ROP-pentu Meripihkan New 
Flame.

Seinäjoen kansainvälisessä näyttelyssä kil-
pailtiin 29.10. ja kuuden esillä olleen bedlingto-
nin joukosta rotunsa parhaaksi valittiin Slioorin 
Freelove. VSP tässä näyttelyssä oli Jewelbox 
Bonnie Jet-Setter. Tuomarina toimi Lemmer 
Torsten.

Myös Tampereella järjestettiin kaksi näyttelyä 
saman viikonlopun aikana. Ensin oli vuorossa 
Tampere KR 25.11., ROPiksi esitettiin Kimaltei-
sen And Proud Of It	ja	VSP:ksi	Kinterra Worth 
Waiting For. ROP-veteraani oli Toolbox Life is 
Life. Seuraavana päivänä rotunsa parhaassa ke-
hässä vastakkain oli sama kaksikko ja tällä ker-
taa ROP oli paras narttu Kinterra Worth Wai-
ting For ja VSP oli paras uros Kimalteisen And 
Proud Of It. Toolbox Life is Life nappasi myös 

3 sukupolvea Jyväskylän 
näyttelyssä: sunnuntain ROP-

pentu Meripihkan New Flame, 
ROP Meripihkan Killer Queen ja 

ROP-veteraani Meripihkan Great 
Pretender

heiKKi liiKanen
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toisena näyttelypäivänä ROP-veteraanin tulok-
sen itselleen. Lauantaina tuomarina toimi Pirjo 
Hjelm ja sunnuntaina Veli-Pekka Kumpumäki.

LOPUKSI pääsemme vielä muistelemaan Helsin-
gin Voittaja-näyttelyitä, joita olikin tänä vuon-
na kolme, sillä oli Suomen vuoro järjestää myös 
Pohjoismaiden Voittaja-näyttely. Ensimmäisenä 
näyttelypäivänä kilpailtiin Helsinki Winner-
näyttelyssä ja Harry Tastin valinta ROPiksi oli 
junioriluokan uros Säfva´S Something Beauti-
ful, joka keräsi siis itselleen tällä voitolla HeW-
17 sekä HeJW-17 tittelit. VSP oli Meripihkan 
Killer Queen. Narttujen juniori voittajaksi valit-
tiin Meripihkan New Flame. Rop-veteraani täs-
sä näyttelyssä oli Meripihkan Great Pretender. 
Näyttelyssä tittelit jaettiin siis parhaalle urok-
selle, parhaalle nartulle, parhaalle junioriluokan 
urokselle sekä nartulle ja parhaalle veteraanille. 
Näin ollen myös Meripihkan koirat saivat näyt-
telystä kolme titteliä mukaansa!

Lauantaina vuorossa oli Marja Talvitien ar-
vostelemana Pohjoismaiden Voittaja -näyttely. 
ROP oli Kinterra Elfs Queen Enviable Star ja 
VSP edellisen päivän voittaja Säfva’s Somet-
hing Beautiful. Paras junioriluokan narttu oli 
Meripihkan Never Say Never. Nämä kaikki 
koirat palkittiin siis myös titteleillä, paras uros 

ja narttu Pohjoismaiden Voittaja 
2017-tittelillä ja paras juniori-
luokan	narttu	 ja	VSP:ksi	 valittu	
uros myös Pohjoismaiden Juniori 
Voittaja 2017-tittelillä.

Sunnuntaina alkoi varmasti 
jo väsyttää jokaista, sekä koi-
raa että ihmistä, joka oli ollut 
mukana näissä vuoden suurim-
missa näyttelyissä perjantaista 
asti! Vielä edessä oli kuitenkin 
Suomen Voittaja 2017 näyttely, 
johon tuomariksi oli valittu Soile 
Bister. ROP oli Blue Foundati-
on Bibbidi-Bobbidi-Boo ja VSP 

Säfva’s Casablanca. Tämä rotunsa paras kaksik-
ko sai tittelit V-17 sekä ROP-koira myös tittelin 
JV-17. Valitettavasti nartuista emme saaneet ju-
niorivoittajaa ollenkaan tässä näyttelyssä.

SYKSYN ja alkutalven näyttelyissä emme saaneet 
harmillisesti juhlia ollenkaan bedlingtonien 
ryhmäsijoituksia, mutta kyllä niitäkin tähän 
vuoteen mahtui. Nyt kun syksy ja loppuvuosi 
on vedetty yhteen näyttelyiden osalta, voimme 
kääntää katseen kohti tulevaa. Tänä vuonna 
uutena juttuna näyttelylistalta löytyy NORD-
näyttelyt, joista voisimme lukea enemmän tie-
toa mahdollisesti seuraavissa tiedotteissa. 

MINUSTA henkilökohtaisesti on mukava käydä 
eri puolella Suomea näyttelyissä, sillä eri näytte-
lyissä tapaa myös bedlingtonharrastajia, joihin 
ei välttämättä törmää omissa lähinäyttelyissä. 
Haastankin kaikki teidät katsomaan näyttelyitä 
myös vähän kauempana olevilta paikkakunnil-
ta! Ja miksipä ei katsoisi vielä vaikka pidem-
mälle, tarjoaisiko Ruotsi, Norja tai Viro uuden 
näyttelykokemuksen tänä vuonna?

KOVASTI tsemppiä ja hyvää mieltä tuleviin näyt-
telyihin!	•

Pohjoismaiden 
Juniori Voittaja 

2017 Meripihkan 
Never Say Never

heiKKi liiKanen

26 Bedlington -TIEDOTE 1/2018



T APASIN Jyväskylän näyttelyssä tuttuja 
dandie-harrastajia ja he heittivät ilmoil-
le ajatuksen lähteä joulukuussa Tukhol-

maan Ruotsin Voittaja-näyttelyyn. Oikeastaan sillä 
samalla hetkellä ilmoitin haluavani myös matkaan ja 
näyttelyn jälkeen alkoikin reissun selvittely.

Tiesin jo etukäteen, että laivamatkat myydään 
nopeasti loppuun ja niinhän siinä oli käynyt. Joita-

kin matkoja vielä oli jäljellä, mutta ne olisivat vaa-
tineet myös hotelliyön varaamisen Tukholmasta. 
Suurin osa näyttelyharrastajistahan lähtee matkaan 
iltalaivalla, on yön laivassa ja aamulla ajaa suoraa lai-
vasta näyttelypaikalle. Vastaavasti myös paluumat-
kalle lähdetään jo heti näyttelypäivän jälkeen ja taas 
yön voi viettää laivassa. 

Helsingin ja Turun laivat oli siis täyteen buukattu 

Matka Ruotsin Voittaja -näyttelyyn
Juuri kun olimme saaneet kerättyä itsellemme taas voimia 

messarin pitkän viikonlopun jälkeen, aloimme jo pakata 
näyttelykassia kohti uutta reissua.

maria nordberG
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ja viimeisenä vaihtoehtona soitimme vielä kolman-
nelle laivamatkojen järjestäjälle ja uskomatonta 
kyllä, saimme viimeisen lemmikkihytin Naantalista-
Kapellskäriin liikennöivällä laivalla. Kapellskäristä 
Tukholmaan reittiopas ilmoitti matkaa olevan noin 
100 km.

Kun laivamatkat ja koirien ilmoittautumiset näyt-
telyyn oli hoidettu niin jäimme jännityksellä odot-
tamaan aikataulujen ilmestymistä. Matkaan valmis-
tautuessa Elsalle haettiin eläinlääkäristä matolääke 
kaksi kertaa ja näistä merkinnät passiin, sillä ne vaa-
ditaan matkaa varten. Lisäksi ennen matkaa koirista 
tulee tehdä ilmoitus Ruotsin tulliin. 

Noin viikkoa ennen saimme tietää vihdoin ja vii-
mein monelta kehä alkaisi ja kuinka monta bed-
lingtonia näyttelyyn oli ilmoitettu. Ensimmäisenä 

huomioni kiinnittyi siihen, että kehämme oli mää-
rä alkaa jo ennen kymmentä. Jännitys nousi kahta 
kauheammaksi, kun en tiennyt kuinka ehtisimme 
ylipäätään näyttelypaikalle.

Bedlingtoneja näyttelyyn oli ilmoitettu 17.

MATKAAN lähdimme lauantaina 16.12. Järvenpääs-
tä Tuusulan kautta Naantaliin. Matkaryhmämme 
koostui yhdestä bedlingtonista, kahdesta dandie 
dinmontinterrieristä sekä neljästä ihmisestä.

Laiva lähti illalla kymmenen aikoihin kohti Ka-
pellskäriä ja aamulla olimme perillä puoli seitsemäl-
tä. Pääsimme hyvissä ajoin ajamaan kohti Tukhol-
maa ja näyttelypaikalla olimme kahdeksan aikoihin. 
Päänvaivaa tuotti kuitenkin se, että olimme liikkeel-
lä isolla pakettiautolla ja kukaan ei tuntunut tietä-

Ruotsin Voittaja -näyttelyn ROP Ashcroft Wedding Singer ja 
VSP Kimalteisen Alice in Wonderland.

patricia eriKsson
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”Valioluokassa kilpaili kolme 
narttua, joista Elsa valittiin 
parhaaksi erin ja sa:n kera. 
Uskomatonta!”

vän minne auton voisi jättää. Henkilöautoille oli va-
rattu parkkihallitilaa, mutta halliin ei olisi mahtunut 
mitenkään korkeampi auto.

Lopulta saimme kuitenkin auton parkkiin ja pää-
simme sisään näyttelyyn. Suomesta poiketen, näyt-
telyyn sisään tultaessa koirien tulee kävellä rampille, 
jotta eläinlääkäri voi katsoa ne läpi ennen näyttely-
paikalle pääsyä.

Bedlingtoneja oli jo runsaasti paikalla, mutta 
saimme häkin kuitenkin melko lähelle kehäämme. 
Jäihän sitä aikaa myös hengähtämiselle, vaikka al-
kuun sitä pelkäsinkin. 

TUOMARINA näyttelyssä toimi Henrik Johansson. 
Uroksia kehässä oli yhteensä 6 ja narttuja 11. Uros-
ten voittajaksi valittiin Ruotsissa huippu hyvin pär-
jännyt Ninna Odehagin omistama Ashcroft Wed-
ding Singer.

Seurasin jännittyneenä narttujen arvostelua, sil-
lä kilpailemassa oli toinen toistaan kauniimpia be-
dlingtoneja, mutta tuomari piti yllä tiukkaa linjaa. 
Nartuille jaettiin useampia erittäin hyviä sekä erin-
omaisia ilman sa:ta, toki joukossa oli monia myös 
erin ja sa:n saaneita koiria. Valioluokassa kilpaili kol-
me narttua, joista Elsa valittiin parhaaksi erin ja sa:n 
kera. Uskomatonta!

Tiemme jatkui siis parhaan nartun valintaan, jos-
sa Elsa osoitettiin jälleen ensimmäiseksi. Ilmeeni oli 
varmasti näkemisen arvoinen, sillä tämä oli niin suu-
ri yllätys kovatasoisessa porukassa.

Erityisesti minua ilahdutti ruotsalaisten tapa on-

nitella. Useampi heistä tuli halaamaan ja kehän lai-
dalta kaikui myös suomeksi: Onnea onnea!

Myöhemmin rotunsa parhaaksi valittiin Ninnan 
uros Singer, joka onkin kerrassaan upea ja esiintyy 
erittäin kauniisti. 

OLIN sanoinkuvaamattoman iloinen ja onnellinen! 
Lähdimme reissuun ilman minkäänlaisia odotuksia 
viettämään aikaa ystävien kanssa ja katselemaan 
kauniita koiria, mutta päivä todella yllätti meidät.

Elsa sai tämän myötä myös uuden tittelin Ruotsin 
Voittaja-2017 sekä valioitui samalla Ruotsin muoto-
valioksi.

Kehän jälkeen meillä oli hyvin aikaa tehdä ostok-
sia näyttelyssä, ja jos joku ajattelee, että Suomessa 
messarissa on paljon erilaisia kojuja niin Ruotsissa 
niitä oli varmasti melkein tuplasti enemmän!

Kaiken kaikkiaan matka oli erittäin onnistunut ja 
Ruotsiin oli todella helppo mennä näyttelyyn. Ilta-
päivällä matkamme alkoikin kohti kotia ja mietin 
vain, että en tiedä parempaa tapaa päättää näytte-
lyvuotta.

Jutta & Elsa 
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Birgitta Hasselgren

1 ) When I had my first dog 1962, I became 
a member of Terrierjuniorerna the juni-

or club of the Swedish Terrier Club, and that 
changed my life. We were all teenagers, had dif-
ferent breeds, many had experience from shows 
and were already breeding in a small way. I who 
hardly knew my own breed, started to take in 
interest in all my friends breeds. We went to 
shows together in a hired bus, and had a great 
time, but also learned so much about different 
terriers.

I had my westie and very soon also a scottie, 
and these are still my breeds, but westies are my 
main breed and I still breed them after more 
than fifty years, but will always also have a scot-
tie. After school I went to England for a year 
to learn about westies, that payed off and I was 
addicted to breeding and showing.

I became a judge 1976.

2 ) I judge all terriers, schnauzers and pin-
schers, several more breeds in group two, 

poodles and a few more toy breeds, and a coup-
le of odd breeds.

3 ) This is a difficult question. I am ofcourse 
used to the Swedish style, but it also vary 

quite a bit, as there are a few experts and they 
do excellent work and everybody are not as 

1 ) Kuka olet? Mikä on taustasi koirien 
kanssa/ näyttelymaailmassa? Kauanko 

olet toiminut tuomarina?

2 ) Mitä rotuja arvostelet bedlingtonien 
lisäksi?

3 ) Mitä trimmaustyyliä suosit 
bedlingtoneilla? Mitä odotat 

bedlingtonin trimmiltä sen tullessa 
näyttelyyn ja kehään?

4 ) Pystyykö trimmauksella peittämään 
koiran vikoja, vai näkeekö tuomari 

näiden ”läpi”?

5 ) Kuinka merkittävä osa arvostelua ja 
menestystä on hyvä trimmi?

6 ) Onko sinulla neuvoja näyttelyyn 
aikoville?

7 ) Please tell about yourself. What is your 
background with the dogs and in the 

shows? How long have you worked as a dog 
show judge?

8 ) Which breeds do you judge besides the 
bedlington terriers?

9 ) Which grooming style do you prefer with 
the bedlingtons terriers? What are your 

expectations of the grooming when the dog 
enters the show and the ring?

1 0 ) Can you hide the shortcomings of the 
dog with grooming or does the judge  

see trough it?

1 1 ) How important part of the dog 
evaluation and success is a good 

grooming?

1 2 ) Do you have any words of advice for 
dog owners entering a dog show?

Näyttelytuomareita maailmalta
Saimme kunnian haastatella näyttelytuomareita ympäri maailmaa. Haastateltavina 
olivat Birgitta Hasselgren Ruotsista, Richard L. Reynold Amerikasta, Anca Diana 
Giura Romaniasta, Mark Walsh Britanniasta, ja Veli-Pekka Kumpumäki Suomesta. 
Kysymykset ovat tässä artikkelissa suomeksi, ja englanniksi, mutta vastaukset 
(Kumpumäkeä) lukuunottamatta englanniksi. Haastattelut • kuvat • teksti • MARIA MÄKELÄ ja ELINA JUNTTILA
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good. There are different styles in most coun-
tries. When I judged a Bedlington Specialty in 
USA, I thought that the dogs looked completely 
different, they also have a different standard, 
but I got used to it after a couple of classes.

It´s easier when you judge and have the eva-
luation on the table, instead of just watching 
from ringside when the dogs look so different.

I expect a dog to be in good condition, and 
look clean and fresh with enough coat to feel 
the texture. I don´t like when they are almost 
naked.

4 ) A good groomer can hide a lot of faults 
when you see the dog coming into the 

ring, but a judge with good knowledge of the 
breed will find the faults on the table. Sadly a 
lot of judges has no knowledge and only judge 

for presentation and showmanship, and that is 
very bad for the breed.

5 ) On the table judging a dog, you know 
which basic price a dog should have, con-

sidering type, confirmation, coat and move-
ment, and being graded excellent, very good 
etc. The next step is going a bit further, here are 
the best dogs and in which order should they 
be placed, that´s where presentation and show-
manship can come in and also the dog that 
makes the most of himself, and also the judge´s 
personal preferences. There is never right or 
wrong, it´s always room for different opinions.

6 ) Have your dog in the best possible condi-
tion, trained to move and stand to perfec-

tion,	if	you	need	help	with	the	coat	get	it.		•

Birgitte Hasselgren, Rauma KR 2015
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Rickhard L. Reynolds

1 ) Purebred dogs have been my passion 
since I was a kid. I have been a breeder of 

Beagles, English Foxhounds, Jack Russell Ter-
riers, Dachshunds, Smooth Fox Terriers, Nor-
folk Terriers and a few unintentional crosses of 
those breeds. I have been an AKC licensed all 
breed professional handler. The Plum Run Eng-
lish Foxhounds were the only dual registered 
pack in history and not only hunted three days 
a week, but won at conformation shows includ-
ing Westminster. I have hunted many breeds of 
terriers and am an approved mentor of the Bed-
lington Terrier Club of America. I have been an 
AKC approved dog show judge since 1981.

2 ) I judge the hound and terrier breeds as well 
as Best in Show. I am also and approved 

judge for AKC Earthdog Tests and den trials by 
the American Working Terrier Association.

3 ) There are so many differences in the styles 
of grooming a Bedlington that this is a dif-

ficult question to answer. I must admit that I 
like to see a bit more coat left on the dog than 
the American standard requires (1” overall). 
In the US, most Beddys are over groomed. 
The current trend of having a full “topknot” of 
hair that extends the length of the head actu-
ally obscures the dog’s forward vision. I’d be oh 
so grateful for some eye holes so the dog could 
move in a straight line and actually see its quar-
ry in the field.

Bedlington groomers all over the world are 
very very professional. Many times the groom-
ing can become more important than the dog 
underneath. In many breeds the parent clubs 
are calling for less “creative” grooming. I often 
look more carefully at an exhibit that is not 
perfectly groomed than one where the overall 
picture is just too good to be true.

4 ) Of course you can try to hide shortcom-
ings with clever grooming. We all do it. I 

leave a crest along the top of the neck to make 
it look stronger than it is. Many folks “carve in” 
an exaggerated rise over the loin and an equal 
number trim the rear legs to conceal cow hocks 
or other sins. Every judge though, is trained to 
evaluate exhibits through careful examination 
with one’s hands while the dog is on the table. 
It is the fingers inside the coat that reveal the 
true structure and condition of the dog. Most 
often I pick a likely winner early in the judging 
and then try to confirm my choice with closer 
examination. Maybe we should have a class in 
which the dogs are judged wet?

 It has been said that the handler tries to “sell” 
the dog from the ground. The wise judge “buys” 
from examination on the table.

5 ) Unfortunately dogs that present a pret-
ty picture often win. Clever grooming 

can conceal a fault especially when a judge is 
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pressed for time or inexperienced in the breed. 
Grooming should NEVER surpass conformati-
on in determining the winner. I would much 
rather place a good dog that was poorly groo-
med than an average dog that was professional-
ly done up.

6 ) There is a lifetime of advice for dog own-
ers entering a dog show, far too much to be 

written here. In the US the average span of an 
exhibitor is just less than three years. Bedling-

tons are a complex breed and it takes years to 
learn the ins and outs of these wonderful dogs. 
Many people shy away from the breed because 
of the challenge of grooming. No dog ever won 
or lost a show because a hair or two was out 
of place. Go to shows, watch the established 
breeders, look for judges who spend time ex-
amining the dogs on the table and set your own 
style of showing. It doesn’t happen overnight, 
but eventually good dogs and good exhibitors 
come	out	on	top.	•

Anca Diana Giura

1 ) I am an artist and visual art teacher in a 
high school of art. Most of my own paint-

ings and drawings represent dogs and horses. 
In the past I was a breeder of  dachshunds, 

unfortunately, I am not in the position to carry 
on breeding but I will always have at least one 
dachshund in my life. I am a member of the 
Romanian Kennel Club since 1976 and began 
judging in 1983.

For many years I judged only groups 4,6,7,8 
and 10. Over time I added groups to finally be-
come an all-rounder judge in 2011 after 30 years 
of working my way up the ladder. 

I have been fortunate to judge in many won-
derful	 countries	 including:	 Finland,	 France,	
Italy, Belgium, Norway, Sweden, Estonia, Lat-
via, Netherlands, Denmark, Lithuania, Russia, 
Malta, Greece, Cyprus, Japan, Turkey, Czech 
Republic, Portugal, Norway, Ireland, Switzer-
land, Philippines, Germany, Austria, Australia 
and South Africa. 

I love all dogs and I wish they all could have 
great owners and receive the proper respect we 
owe them. 

For me judging it is a form of art, working 

with the proportions, the beauty, the brain and 
the heart, without forgetting the balance be-
tween them, being able to search and see the 
beauty as close to the perfection as it relates to 
the various breed standards.

Anca Giur, Vaasa KV 2014
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5 ) The first thing an exhibitor has to do is 
study their breed standard; the Bedlington 

has very specific points that need to be shown. 
Learn where the curve in the topline needs 
to begin and end. Understand the flow of of 
neck into shoulders and finally into ribs and 
elbows. Learn the faults and positive points of 
their own dog and how they can shape them 
to appear more in line with the breed standard. 
Without an intricate knowledge of the Breed 
standard and the outline that must be presented 
the exhibitor is showing only a dog and not the 
potentially	out-standing	Bedlington.	•

Mark Walshaw

1 ) I followed in my father’s footsteps by own-
ing working terriers at a young age. Regu-

larly showing at working terrier shows, my 
passions have also included showing ferrets 
and fancy bantams. I eventually moved onto 
pedigree terriers. My first show breed was the 
Lakeland Terrier, which I had fun showing 
in the 80’s. At the present time we show both 
Bedlington and Manchester Terriers, under the 
affix JANMARK.

We have achieved considerable success with 
the Bedlington Terriers, making up many 
champions and with many achievements along 
the way, including Best of Breed at Crufts, Pup 
of	 the	Year	qualifiers,	Best	 in	Shows	and	also	
4th in the Kennel Club Breeders final at Crufts. 
Manchester Terriers are a relatively new breed 
to us, however in the short time of owning 
them, we gained Champion status with our girl 

2 ) I am a judge of all breeds, groups and Best 
In Show.

3 ) Although there are numerous styles in 
grooming bedlingtons overall the one that 

shows balance and correct outline is my prefe-
rence. There is no mistaking a bedlington when 
they come in the ring, it is up to the exhibitor 
to enhance the positive and and play down the 
weakness. My expectation in the ring is to see 
a typical general appearance under a beneath a 
clean well-groomed coat 

4 ) A skillled groomer is able to disguise many 
faults to the naked eye of an unskilled jud-

ge. That being said, it is up to the judge to be 
able to see through the grooming when evalua-
ting the dog on the table. 

and following in her footsteps the young boy 
was	Terrier	Puppy	of	the	Year	in	the	Our	Dogs	
competition, all Terrier breeds and went on to 
be UK champion. 

My wife and I are Kennel Club Assured Breed-
ers for Bedlington and Manchester Terriers. I 
play an active part in the dog world, serving on 
the committees of Darlington Championship 
Dog Society ( Assistant Show Manager / Health 
& Safety), National Bedlington Terrier Club & 
Northern Counties Sporting Terrier Club. I am 
a Kennel Club Member. I am the Kennel Club 
Breed representative for Bedlington Terriers. 

2 ) I currently award CC›s in Bedlington Ter-
riers, Border Terriers, Manchester Terriers 

& Parson Russell Terriers. I do however judge 
all terrier breeds and hounds at Open Show lev-
el. I can be found every weekend either show-
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ing, judging, officiating or 
stewarding at a dog shows 
around the UK. I com-
menced judging in 2004. I 
have passed 20+ seminars 
in terrier breeds & hope to 
award CCs in more breeds 
in the next few years.

3 ) A Bedlington Terrier 
is in essence a working 

terrier, it will carry a thick 
linty coat of good colour. I 
like to see the true outline of 
the bedlington terrier and 
not one that has been sculp-
tured from coat. The breed 
standard sums up how the 
appearance of the bedling-
ton should be "graceful & 
lithe" , too much jacket on 
a bedlington makes it look 
heavy and coarse! A lot of exhibitors leave too 
much on the leg furnishings, which again spoils 
the overall shape & makes for false movement. 
I prefer to clip and scissor bedlingtons 2 weeks 
prior to the show, short, nothing hidden.

4 ) As a judge you see through the "clever" 
trimming, as I have previously mentioned, 

I like to see the true outline of the dog. Good 
trimming does not hide faults and poor move-
ment. sometimes dogs are groomed in a fashi-
on that the balance of the dog is totally altered. 
It is possible to say groom the head in several 
ways to enhance the shape / size, from ringside 
this looks good, but hands on the shape is there 
to be handled.

5 ) Obviously a well groomed dog immediate-
ly takes the eye when entering the show-

ring, this however should not be the deciding 

factor, all lther areas should also be good, breed 
type, conformation and movement. I think that 
any judge would go for a well groomed bed-
lington with similar attributes to one that is not 
groomed as well. However to me, the deciding 
factor would be coat texture and colour, sadly 
missing in many bedlingtons.

6 ) My advice to anyone going in to dog 
showing is simple. Go in to it expecting 

nothing, then any winnings is a bonus. Enjoy 
the experience. Listen, watch and learn from 
other	 exhibitors,	 Always	 take	 advice.	 You	 get	
great satisfaction from showing your own dogs 
& preparing them for competition.

Always ensure your dogs are in peak conditi-
on, sporting a good coat and excellent muscle-
tone. My pet hate - Dirty Teeth! The more you 
put	in,	the	more	you	will	get	out!	•

Well groomed bedlington with correct jacket and colour, 
Mark Walshaw

diGelsa©photoGraphY
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Veli-Pekka Kumpumäki

1 ) Olen Veli-Pekka Kumpumäki. Kasva-
tan pienimuotoisesti westieitä ja skot-

teja PERHAPS -kennelnimellä. Minulla on 
trimmausliike Helsingin Munkkiniemessä 
nimeltään STADIN MURRE ja lisäksi koulu-
tan aikuisopiskelijoita trimmaajan ammattiin 
Amiedussa. Ulkomuototuomarina olen toimi-
nut pian 20 vuoden ajan.

2 ) Arvostelen useita rotuja ryhmistä 1, 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10 

3 ) Tuomari haluaa tietenkin koskea vain 
puhtaisiin, takuttomiin ja muutenkin hy-

vin kunnostettuihin koiriin. Rodulle tyypillisiä 
ominaisuuksia tulisi korostaa, vaan ei iioitella. 
Minusta bedlingtoneilla on nykyään turhan 
paljon karvaa, erityisesti raajoissa, ja aivan eri-
tyisesti eturaajoissa. Rodulle tyypillistä V-etu-
osaa ja jäniksenkäpäliä tulisi mielummin ko-
rostaa, kuin peittää! Turhan pitkässä karvassa 
myöskään värit eivät pääse oikeuksiinsa, saati 
sen kauniit kaarevat linjat. Lisäksi liioiteltu kar-
va tekee bedlingtonista turhan raskaan. 

4 ) Kyllä pystyy, mutta osaava tuomari toki 
”näkee” karvan alle. Luulen, että esimer-

kiksi tämä etuosan muotoileminen tavalliseksi 
suoraksi terrierin etuosaksi johtuu ainoastaan 
siitä, että tuomarit eivät osaa arvostaa oikeaa 
bedlingtonille tyypillistä V-etuosaa, vaan suo-
rastaan pitävät sitä virheenä. Tämä on tietysti 
katastrofi, mutta ”metsä vastaa, niinkuin sinne 
huudetaan”? 

5 - 6 ) Puhdas ja hyvin hoidettu koira on me-
nestykselle välttämättömyys. Se, että 

koira on ”tip top” kertoo myös paljon sen omis-
tajasta ja hänen periaatteistaan. Jos käydään 
näyttelyissä, niin sitten siihen panostetaan täy-
sillä. Kuitenkin toivoisi, että koira olisi hyvässä 
kunnossa myös arkena, ei vaan pyhinä. Koira 
on	monella	tapaa	sen	omistajan	käyntikortti.	•

Veli-Pekka Kumpumäki, 
Tampere KV 2017
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Maija Hänninen

•	 HELSINKI / ESPOO
  050 544 2400

Suvi Kuivanen

•	 VANTAA
  040 561 5178

Toini Kärkkäinen

•	 JYVÄSKYLÄ
  044 355 3399

Eila Nuutinen

•	 JYSKÄ
  0400 641 555

Jutta Voutilainen

•	 JÄRVENPÄÄ
  0504 114 443



noora tirKKonen
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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:

Saana Remula
Rautapolku 8
21270 Nousiainen

vuoden voitoKKain bedlinGtoninterrieri uros Kimalteisen and proud of it


