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BEDLINGTON- tiedote

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

KOKOUSKUTSU

ULKOASU/TAITTO

Päivi Vallittu

PUHEENJOHTAJALTA
Vuoden Bedlingtonit 2015
Terveist KoiraExposta

PAINOPAIKKA

Grano Oy, Tampere
ILMESTYMISAIKATAULU

ESITTELYSSÄ hallituslaiset
Kansallispuistoja, patikointia ja bedlingtoneja
Bedlingtonin trimmaus
Järjestä oma bedlintonlenkki

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

VALIOITUNEET, TRIMMAAJIA
KASVATTAJIA

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

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

Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•

Bedlingtontiedote

•

Osallistumisoikeus kilpailuihin:
Vuoden Bedlington
Vuoden Bedlingtonveteraani
Vuoden Bedlingtonkasvattaja
Vuoden Agilitybedlington
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler

•

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

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2016
•
•
•
•
•

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

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

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2015 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

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,
käytä aina viitettä 1009 ja liitä kuitti mate-

riaalin mukaan.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on ilmoitettava painetussa materiaalissa. Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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Yhdistyksen jäsenet kutsutaan
sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika

Sunnuntai 20.3.2016 alkaen klo 14.00

Paikka

Komeetankatu 1, Trimmauspalvelu Grroomin tilat, 02210 Espoo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat:
1.

Kokouksen puheenjohtajaan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan
sekä kahden ääntenlaskijan vaali.

2.

Kokouksen laillisuuden toteaminen.

3.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus
yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna.

4.

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

5.

Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.

Kokouksessa palkitaan vuoden 2015 voitokkaimmat bedlingtonit/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.
Oheisohjelmasta julkaistaan lisätietoa kerhon nettisivuilla ja facebook- sivuilla.
17.2.2016
Suomen Bedlingtonkerho r.y.
Hallitus

•
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PUHEENJOHTAJALTA
teista ja terveydestä. Kasvattaminen ja yhdistystoimintakin olisi helpompaa, jos osaisimme ennustaa
tulevaa. Vuodenvaihde on aina hyvää aikaa tehdä
suunnitelmia ja pohtia mihin suuntaan olemme
itse kukin menossa.
Kerhon osalta uusi vuosi synnytti taas paljon
hienoja ideoita toimihenkilöiden kesken. Toimintasuunnitelmaan kirjasimme syyskokouksessa mm.
jäsenmäärän pienoisen kasvattamisen. Tähän tarvitsemme toki kaikkien apua, varsinkin kasvattajien
panostusta. Muistattehan tarjota vuoden ilmaisjäsenyyttä uusille bedlingtonien omistajille! Tehdään siis yhdessä kunnon pr-työtä rodun ja kerhon
hyväksi.
LEHDESSÄ ON LUETTAVISSA tällä kertaa toimihenkilöi-

T

den esittelyt ja muutamia tärkeitä päivämääriä,
joista mainittakoon kevätkokous maaliskuussa.
Myös rodun oma erikoisnäyttely kannattaa merkitä ajoissa kalenteriin.
ERVEHDYS

KÄYTÄN PUHEENJOHTAJANPALSTAA VIELÄ esitelläkseni it-

BEDLINGTONVÄELLE!

seäni hieman lisää.
Aloitin koiraharrastamisen vuonna 2003 bichon
frisé rodulla, joita edelleen seuraan tarkasti ja omistan vielä yhden rodun edustajan. Bedlingtoninterrieri asteli talouteeni 2009, jolloin hankin Kennel
Tanzarasta pienen tyttösen, Lenitan (Tanzara La
Chapelle). Eipä mennyt kovin kauan, kun bedlingtonit lisääntyivät ja nyt Lenitan seurana ovat Monti
(L’end Show Monteggo) ja Wursti (L’end Show Miro
Make Me Smile). Olemme harrastaneet aktiivisesti
näyttelyitä ja bichoneiden kanssa tuli kokeiltua jos
jonkinlaista harrastamista. Itse työskentelen trimmaajana pääkaupunkiseudulla eli vietän kaiken aikani koirien ympäröimänä.

Uusi vuosi alkoi taas vauhdilla - eihän tässä meinaa
perässä pysyä.
Tulin valituksi kerhomme uudeksi puheenjohtajaksi syyskokouksessa. Suurkiitokset tästä luottamuksesta kokousväelle. Kokous itsessään oli
erittäin antoisa, kun kävimme yhdessä uutta rotumme jalostuksen tavoiteohjelmaa läpi. Tavoiteohjelma julkaistaan kerhon kotisivuilla, jonne toivonkin jäsenistön suunnistavan tähän ohjelmaan
tutustumaan. Iso kiitos Kirsi Sainio uskomattoman hienosta panoksestasi tämän projektin eteen.
Unohtamatta Sini Tuovisen kerholle luovuttamia
terveyskyselyn tuloksia.
TAVOITEOHJELMAA LÄPIKÄYDESSÄMME KATSE siirtyi jo vä-

kisinkin tulevaisuuteen. Mitä meidän tulee ottaa
huomioon uusia yhdistelmiä toteuttaessamme,
miten saamme luotettavaa tietoa koiriemme luon-

NYT ODOTTELEMAAN KEVÄÄN saapumista ja kelien kuivumista!
Näin tänään jo auringon paistavan!

Maija Hänninen (ent. Heikkonen)
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Vuoden Bedlington 2015
Meripihkan Killer Queen, om. Riitta-Maija Liikanen ja Heikki Liikanen



V uo

Vuoden VSP Bedlington 2015
Meripihkan Le Grande, om. Riitta-Maija Liikanen ja Mari Heino
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Vuoden Agilitybedlington 2015
Tinwelindon Tinuviel, om. Laura Pylvänäinen
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Vuoden Bedlingtonveteraani 2015
Meripihkan On My Way, om. Vappu Erähäme-Mutka

on  Vuoden Bedlington  Vuoden Bedlington  Vuoden

V uo

den Bedlington  Vuoden Bedlington  Vuoden Bedlington  Vuoden Bedlingt

on  Vuoden Bedlington  Vuoden Bedlington  Vuoden B

edlington  Vuoden Bedlington  Vuoden Bedlington 

Bedlington  Vuoden Bedlington  Vuoden Bedlington 

Vuoden Bedlingtonkasvattaja 2015
Kasvattaja Kennel Meripihkan, Riitta-Maija Liikanen
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Terveisiä

KoiraExposta!

KoiraExpo on Suomen kennelliiton järjestämä seminaari- ja
koulutustilaisuus Kennelliiton alaisille järjestöille, kerhoille
ja yhdistyksille. KoiraExpo järjestetään joka vuosi ja
ensimmäisen kerran se pidettiin vuonna 2005.
TÄMÄN VUODEN TEEMANA oli yhdistysten uusien
toimihenkilöiden koulutus. Luentojen aiheita
olivat muun muassa hallituksen perustehtävät,
jalostuksen toimintaohjeen ja jalostustoimikunnan tarkoitus ja tehtävät, luonnetestien
tarkoitus ja hyödyntäminen jalostuksessa, sekä
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tapahtumien järjestäminen ja talkoohengen
luominen.
TAPAHTUMA OLI HYVIN antoisa ja saimme siitä paljon puhtia ja uusia ideoita kerhon toiminnan
parantamiseksi! •

hallituslaiset

ESITTELYSSÄ

Olen Kirsi Sainio, omistanut rekisteröityjä koiria vuodesta 1972,
ensimmäiset rodut karjalankarhukoira ja lyhytkarvainen saksanseisoja.
Ensimmäinen skyenterrieri vuodelta 1974, ”äiti, mä haluun näyttelyihin...”,

K

ENNELNIMI OF SKYELINE perustettu 1965,

olen nykyään ko. kennelnimen ainoa
omistaja. Suomen Terrierijärjestön varapuheenjohtaja, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, Kennelliiton hallituksen
jäsen, PKU:n tieteellisen toimikunnan jäsen, FCI:n
tieteellisen toimikunnan jäsen.
Ulkomuototuomari vuodesta 1994, roturyhmä 3.
Laajentamassa roturyhmiin 5, 7 ja 4.

Siviilissä Helsingin yliopiston kehitysbiologian
dosentti (siis ns. kaiken maailman dosentti), yliopistonlehtori, tutkija. Joku voisi jopa kutsua kasvattajaksi muutaman pentueen jälkeen. Kasvatuksesta
en ehkä paljoa ymmärrä, sen sijaan jalostuksesta
ymmärrän ehkä enemmän kuin koiraihmiset keskimäärin...
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ESITTELYSSÄ

hallituslaiset

Olen Riitta-Maija Liikanen ja sain ensimmäisen bedlingtoninterrierini Santun, Peggen Blue
Pop-Boyn, 1967. Rotu valloitti minut täysin, ja olen ollut aktiivinen rodun harrastaja tuosta
vuodesta lähtien. Minulla on ollut myös yksi skyenterrieri ja löwchen.

V

UONNA 1988 olin mukana perustamassa
Suomen Bedlingtonkerhoa. Järjestötoiminta on muutenkin vienyt minut mukaansa. Vuodesta 1984 lähtien olen ollut mukana
Forssan koiranäyttelytoimikunnissa. Olen myös paikallisen Lounais-Hämeen Kennelkerhon puheenjohtaja sekä Etelä-Hämeen kennelpiirin puheenjohtaja ja edustaja Suomen Kennelliiton valtuustossa.
Kahdestatoista Meripihkan-pentueesta ensim-
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mäinen syntyi vuonna 1981. Kotona meillä on
mieheni Heikin kanssa tällä hetkellä ihanan rakastettavat bedlingtonit Nelli 13 v (Meripihkan Hypnotic Poison), tyttärensä Ippe 8 v (Meripihkan Great
Pretender) ja Ipen tytär Kerttu 3 v (Meripihkan Killer Queen) sekä Iines 10 v (Meripihkan Fairy Tale) ja
Jussi 12 v (Blju Be Judzhens Je Petit Soleil).
Aikuiset lapsemme Ville ja Vilhelmiina ovat jo
lähteneet maailmalle.

hallituslaiset

ESITTELYSSÄ

Moikka kaikille! Olen Maria
Nemeläinen ja asun Helsingissä.
Toimin kerhon sihteerinä ja
jäsensihteerinä, sekä olen
tapahtumatoimikunnan jäsen.

K

OTONA ON 7-VUOTIAS bedlingtonnarttu Lilu eli Heinäkengän Lillukka. Tällä hetkellä
harrastamme Lilun kanssa rally-tokoa,
kävimme vuoden alussa ensimmäisissä kisoissamme, tuloksena 88/100p.
Olemme kokeilleet myös tokoa, agilityä, doboa, viehejuoksua ja verijälkeä.
Olemme olleet pari kertaa myös Roturacessa eli leikkimielisessä viehejuoksukilpailussa mukana, oikein mukava
tapahtuma! Tänä vuonna tapahtuma
järjestetään 21.-22 toukokuuta, olisi
kiva jos saisimme taas paljon bedlingtoneja mukaan!
Minuun voi olla aina yhteydessä facebookissa viestitse, sähköpostitse tai
soittaamalla!
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ESITTELYSSÄ

hallituslaiset

Olen Jenni Ruonio, Suomen Bedlingtonkerho ry:n hallituksen jäsen.
Opiskelen maataloustieteitä Helsingin yliopistossa, ja asun Espoossa miehen
ja kahden koiratytön kanssa. Koiria olen harrastanut koko nuoruuteni.

E

NSIMMÄISEN OMAN KOIRANI, bedlingtonin-

terrieri Wernan, sain vuoden 2009 alussa.
Rotu tuli minulle sattuman kautta, mutta
se oli kaikkea, mitä pystyin koiralta toivomaan: sydämellinen ystävä ja erinomainen harrastuskaveri,
joka haluaa olla mukana kaikessa toiminnassa. Werna synnytti sijoituspentueen vuoden 2011 kesällä,
josta kotiin jäi kasvamaan bedlingtontyttö Jade.
Kasvattajakurssin kävin vuonna 2011, ja kennelnimi minulle myönnettiin vuoden 2012 lopulla.
Opinnoissani olen suorittanut lukuisia kotieläin-
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ten perinnöllisyys- ja ravitsemustieteeseen liittyviä
kursseja. Lemmikkieläinten lisäksi myös tuotantoeläinten hyvinvointi on lähellä sydäntäni.
Ykkösharrastus minulle ja koirilleni on tällä hetkellä agility. Olemme tutustuneet myös tottelevaisuuskoulutukseen, vinttikoirajuoksuun ja verijälkeen. Seuraavaksi olisi tarkoitus tutustua rallytokon
maailmaan. Koiranäyttelyissä käymme silloin tällöin. Molemmat koirani ovat aktiivisia ja nauttivat
tekemisestä, joten niiden kanssa on mukavaa kokeilla erilaisia harrastuksia.

hallituslaiset

ESITTELYSSÄ

Hei kaikille bedlareista hullaantuneille! Täällä Noora Tirkkonen - yksi
hallituksen suht’ uusista jäsenistä. Olen itse vasta aloittelija koiratouhuissa ja
aivan rakastunut ensimmäiseen koiraani Ensioon!

E

NSIO - Meripihkan Keep Me In Mind - ja
minulle ja lähipiirilleni täysin alkuperäisen nimensä veroinen. Vaikka Ensio on jo
3-vuotias, olemme kerenneet käymään vasta pentukoulussa, pentuagilityssa ja muutamassa näyttelyssä - toiveissa kuitenkin olisi löytää jokin hauska
ja menevä harrastus tulevaisuudessa!
Olen töissä laboratoriodiagnostiikan alalla ja
matkustan työssäni paljon. Ensio onkin kulkenut
mukanani täältä kotikaupungistamme Helsingistä

Jyväskylään, Turkuun ja muualle aika ajoin. Yöpyessämme hotelleissa Ensio saa yleensä toisen sängyistä ja nautimme pitkistä lenkeistä meille uusissa
metsissä ja maisemissa!
Toivottavasti näemme tulevaisuudessa kerhomme järjestämissä tapahtumissa ja kokouksissa, jonne ovat tervetulleita niin konkarit kuin minunlaiseni vasta-alkajatkin!
Tervetuloa mukaan!
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ESITTELYSSÄ

hallituslaiset

Olen Elina Junttila ja uutena mukana kerhon
toiminnassa, minut valittiin varajäseneksi
kaudelle 2016. Lisäksi toimin kerhon
pentuneuvojana, ja kirjoitan artikkeleita
lehteen.

T

ÄLLÄ HETKELLÄ KOTOA löytyy kaksi bed-

lingtoninterrieriä Merri 3 v ja Hippa
1,5 v. Alkuvuodesta meille kotiutuu
kolmanneksi koiraksi cockerspanieli. Aikaisemmat
rodut ovat olleet walesinspringerspanieli ja saksanpaimenkoira. Ensimmäisen oman koiran hankin -98.
Koirien kanssa olen harrastanut TOKOa ja rallytokoa, sekä jälkeä. Uusina harrastuksina näyttelyt,
doboilu ja viehejuoksua. Olen kiinnostunut koirien
kouluttamisesta, käyttäytymisestä ja koirien toiminnasta erilaisissa tehtävissä ja ympäristöissä.
Haluan kehittää itseäni koiran kanssa toimimisen
ja koirien käyttäytymisen sekä koulutuksen osalta,

olen osallistunut moniin koulutuksiin koirien kanssa ja hakeudun aina mielenkiintoisille luennoille kun sellaisia on tarjolla. Olen ollut mm. Tommy
Wirenin Hienosti hihnassa –koulutuksessa, Tuire
Kaimion luennoilla, Liisa Tikan BAT-koulutuksessa,
sekä Mirkka Koivusalon kurssikokonaisuudessa Koira kontrollissa hihnatta.

Moikka kerholaiset! olen Anneli Raitanen, kerhon
rahastonhoitaja, eli istun kerhon rahojen päällä.

M

EILLÄ ON KOLMAS bedlington perheessä, muut

lapset (2 kpl) ovat jo maailmalla. Lastenlapsiakin on viisi, monet teistä tuntevatkin vanhim-

man, Sonjan.
Olen tehnyt elämäntyöni postineitinä, josta virasta olen
ollut eläkkeellä jo pian 20 vuotta. Samaa ukkoa
olen komentanut jo 54 vuotta, ei enää
uutta jaksaisi opettaa. Matkustaminen on yhteinen intohimomme, joka talvi pitää
päästä lämpimään.
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hallituslaiset

ESITTELYSSÄ

Hei! Olen Saana Remula ja Bedlingtonkerhon
hallituksen varajäsen sekä jalostustoimikunnan jäsen kuluvalla kaudella.

P

ERHEESEENI KUULUUVAT mieheni Mikko,

poikani Oiva (1v) sekä karvaiset jäsenet:
Yuki (Slioorin Stuntman kohta 12v),
Savu (Honeymist Finlandia pian 9v) ja oma kasvatti Halla (Taigalta Hallan Harha 6v). Asumme tällä hetkellä Espoossa, mutta liikumme aika paljon
muuallakin.
Kasvatan bedlingtoneita erittäin pienimuotoisesti kennelnimellä Taigalta. Koulutukseltani olen

perinnöllisyystieteen tutkija, mutta kouluttaudun
parhaillaan biologian opettajaksi. Koirieni kanssa olen harrastanut viehejuoksua (rata- ja maastojuoksua), agilitya, näyttelyitä, doboilua, verijälkeä
ja Savu toimii kaverikoirana.
Olen erityisen kiinnostunut jalostuksesta, koirien
terveydestä, koirien liikkeistä ja rakenteesta sekä
niiden luonteista ja kouluttamisesta.
Bedlingtoneissa minua kiehtoo niiden kaunis
rakenne, liikkeiden helppous ja luonne, joka saa
ne makoilemaan sohvalla sisätiloissa ja olemaan
tulta ja tappuraa irti juostessa. Olen aina innostunut juttelemaan koirista, joten minua
saa nykäistä hihasta, jos törmäät meihin.
Lisäksi minut tavoittaa puhelimitse: 0445524117 ja sähköpostitse saana.remula@
gmail.com.
LISÄÄ MEIDÄN LAUMAN toimista voit lukea

kotisivuiltani:
•

Vanhat sivut
http://www.bedlington.kotisivukone.com/

•

Uudet sivut
www.taigalta.com

•

Hallan blogi
http://www.koirat.com/blogit/hallanÏharhaa/
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Jäsenmaksut
Jäsenet saavat kotiinsa sekä Bedlingtontiedotteen
että Terrilifen ja STJ:n jäsenyyden. Lisäksi jäsenet
saavat oikeuden osallistua Vuoden Bedlington
-kilpailuun ja alle 20-vuotiaat voivat hakea
nuorisostipendiä.
Yhdistyksen jäsenenä saat olla mukana
kehittämässä bedlingtonharrastajia yhdistävää
toimintaa esim. tapahtumapäiviä tai
bedlingtonlenkkejä.

Jos olet uusi jäsen tai et ole varma ovatko yhteystietosi ajantasalla,
käy täyttämässä kerhon nettisivuilla jäsenkaavake ja maksa jäsenmaksu:
Jäsenmaksut 2016
• Vuosijäsen
• Overseas members
• Nuorisojäsen (alle 17 v.)
• Perhejäsen
• Ainaisjäsen

25€
25€ + postage 8€
12€
5€
250€

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet.
Esim. Jäsenmaksu 2016 Mikko Möttönen ja perhejäsen Marja Möttönen
ERÄPÄIVÄ 29.2.2016

Artikkelisarja Suomen kansallispuistoista, osa 2.

Patikointia,
kansallispuistoja ja
bedlingtoneja
Teksti ja kuvat ELINA JUNTTILA

Namitauko, taustalla Pieni Koirajärvi

20 Bedlington -TIEDOTE 1/2016

Salamajärven
kansallispuisto
Perustettu 1982, Keski-Pohjanmaa
Suo- ja metsäpuisto, useita reittejä, reippaasti yli 100km vaellettaa,
mahdollista liikkua myös soutaen
ja meloen. Useita yöpymispakkoja,
myös huonevuokrausta Koirasalmella (mahdollisuus saunoa).
Tunnetaan metäspeuroistaan, historialtaan tunnetaan Tervanpoltosta ja alueella tervapirtin ja tervahaudan jäänteet.
www.luontoon.fi/salamajarvi,
www.luontoon.fi/peuranpolku,
www.reisjarvi.fi
www.luonnonvoimaa.net/luontoreitit

R

EISSUMME KOLMAS KOHDE oli Sala-

majärven kansallispuisto. Päätimme yöpyä huoneessa Koirasalmen luontotuvalla. Ensimmäisenä
iltana saapumisen jälkeen kävimme kiertämässä Pienen Koirajärven. Tämä ei pituudeltaan päätä huimaa, mutta jälleen
kerran maisemat ja alueen rauha saivat
meidät lumoihinsa.
Seuraavana päivänä aloitimme aamun
pienen koirajärven kierrolla, ja aamiasien jälkeen
koirat jäivät huoneeseen ja me ihmiset kävimme
soutaen kiertämässä Ison-Koirajärven.

Illalla koko porukka kiersimme vielä Pakosuon
kierroksen. Matkaa kertyi 4,5 kilometriä ja tämä
oli jännittävin vaellusreiteistämme. Koko ajan oli
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Hippa kuuntelee peuroja
tunne, että meitä seurataan ja vahditaan. Ja niin
meitä vahdittiinkin, tämä puisto on nimittäin metsäpeuran koti. Kuulimme kuinka peurat ääntelivät
ja varoittivat tulostamme omalaatuisella urinallaan. Ääni kantoi kauas, ja mieleen tuli ensimmäisenä jokin lintu. Peuroja näki kaukaa, mutta valokuvausetäisyydelle ei koirien kanssa päästy. Koirat
kummastelivat ääniä ja höristelivät korviaan. Vaikka tunntelma oli jännittävä, koirat eivät turhia jännittäneet, pikemminkin tuntuivat aistivan että me
olemme nyt kylässä noiden eläinten kotona. Haistellaan, kävellään ja annetaan niiden olla rauhassa.
Täällä jos missä heräsi kunnioitus luontoa ja eläimiä kohtaan. Peurojen lisäksi näimme soilla kurkia.
Maasto vaihteli suomaastosta kangasmetsiin. Joka
puolella näki salaman iskemiä ja polttamia puita,
sekä valtavan kauniita kelottuneita mäntyjä.
Nälkä kasvaa syödessä. Päätimme että tulemme tänne joskus uudestaan ja patikoimme Peuranpolun. Se on 85 kilometrin reitti, jonka varrella
on paljon nähtävää ja koettavaa. Reitin varrella on
kuulttuurihistoriallisia kohteita kuten Kirves-Heikin
kanava, Matoharjun hiljentymistupa ja savupirtti. Reitin varrella on yöpymispaikkoja, tulenteko-

22 Bedlington -TIEDOTE 1/2016

Kelottunut mänty

Salaman polttama puu
paikkoja, uimpaikkoja, autiotupia ja kaivoja. Reitti
kulkee pääsääntöisesti asumattomissa erämaissa
ja niinkin etelässä ollakseen, on siis ainutlaatuinen
paikka Suomessa.

Tiilikkajärven
kansallispuisto
Pohjois-Savo ja Oulun alue, kolme
reittiä (joista yhden ympäri
meno vaatii veden ylityksen,
onnistuu myös uimalla n. 100m,
sekä kansallispuistoon saapuva
Virvatulten polku joka lähtee
Rautavaaran Metsäkartanolta.
Suo- ja metsäpuisto,
yöpymispaikkoja reitillä
www.luontoon.fi/tiilikkajarvi

T

IILIKKAJÄRVEN KANSALLISPUISTO OLI viimeinen pisteemme patikointien osalta.
Tämä puisto oli ehdottomasti rauhallisin,
täällä oli työn alla löytää ihmisiä. Täältä löytyi myös
upeimmat hiekkarannat. Koska rinkan puutteessa emme saaneet kuljetettua varusteitamme reitille yöpymispaikalle, päätimme yöpyä Rautavaaran
kunnan Rouskun uimarannalla, ja kiersimme Uitonkierron päiväretkenä, poikkesimme myös Venäjänhiekalla ja Kalmoniemessä.
Tauon pidimme upella Uitonkämpällä, jota saa
vuokrata yöpymiseen, mutta pihalta löytyy myös
tulentekopaikka, sekä kaivo jotka ovat kaikkien

vaeltajien käytössä. Paikka on todella kaunis ja viihtyisä, läheltä löytyy jättimäinen mänty, jonka uittojätkät ovat jättäneet kaatamatta kunnioituksesta
puuta kohtaan.

Venäjänhiekan ja Tiilikanaution historiaa
Tiilikanaution torppa on 1700- luvulla perustettu tila, joka tunnetaan parhaiten Suomen sodan
(1808-1809) rajakapteeni ja sissipäällikkö Olli Tiaisen synnyinkotina. Tarina kertoo Olli Tiaisen huijanneen venäläisiä hulluuteen asti uskomattomilla metkuilla, joilla hän hämäsi vihollista. Muun
muassa muuttamalla metsänrajaa, siten että mie-
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Tiilikkajärvi

Merri chillaa

Kalmoniemi
het kävelivät kuuset kainalossa aina kauemmas ja
kauemmas, jolloin vihollinen kyllästyi jahtaamaan
katoavaa metsänrajaa. Olli Tiainen oli venäläisten
toimesta etsitty mies, ja kun häntä etsittiin Autiontilalta ja sen metsiköistä hänellä oli piilomaja muutaman sadan metrin päässä Venäjänhiekalta. Venä-

24 Bedlington -TIEDOTE 1/2016

Uitonkämppä
läiset löysivät Venäjänhiekan ja rantautuivat, mutta
eivät löytäneet piilopaikkaa. Tästä syystä ranta nimettiin Venäjänhiekaksi.
Lähteet: Retkeilijän kansallispuistot, Jouni Laaksonen,
OTAVA 2012

Silta Uitonkämpälle

Jättiläismänty

Tassut hiekassa
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Reissun yhteenveto
Viikko ja viisi kansallispuistoa oli vain pieni pintaraapaisu Suomen kauniisen luontoon ja suuriin erämaihin. Luonnonkeskellä lepää ihmisen ja koiran
mieli, ja mikä onkaan luonnolisempi tapa viettää
yhteistä laatuaikaa koiran kanssa, kuin astua polulle ja talsia eteenpäin.
Monia paikkoja on vielä näkemättä ja seikkalumme varmasti jatkuvat, jos sinulla on patikointi kokemuksia, tai tunnet jonkin kansallispuiston todella
hyvin, voit jatkaa tätä artikkelisarjaa kertomalla kokemuksestasi. Jutun ja kuvat voi lähettää hallituksen sihteerille sähköpostiin
bedlingtontiedote@gmail.com

Neuvoja vellukselle
Kansallispuitoissa luonto on rauhoitettu, ja niissä
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liikkuessa kehotetaan koirat pitämään kytkettynä
tai välittömästi kytkettävissä ja varsinkin lintujen
pesimäaikaan suositellaan ettei poluilta poiketa
lainkaan. Lisäksi alueilla löytyy vielä erikseen luonnonsuojelualueita, joissa koirien irtipito on kokonaan kielletty. Joskus maasto on niin hankalaa, että
remmissä kulkeminen on erityisen vaikeaa. Jokainen meistä tuntee oman koiransa parhaiten, ja tekee lain puitteissa vastuullisen päätöksen miten
koiran kanssa luonnossa kulkee.
Vielä tärkeämpää on olla aiheuttamatta turhaa
tuhoa alueille. Tulen teko vain sille merkityille paikoille, ja roskat pois luonnosta! Ruokatarpeita pakatessa, kannattaa jo kotona poistaa turhia kääreitä, varsinkin muovisia joita ei voi polttaa.
Vettä täytyy aina olla varmuuden vuoksi jonkin
verran mukana, vaikka useilla reiteillä on lähteitä ja
kaivoja, sillä aina on voinut sattua vedenotto paikalla jotain. Koirat löytävät luonnosta helposti vet-

Lisätietoja retkeilystä ja kansallispuistoista löydät
•
•
•
•
•

www.luontoon.fi
www.metsa.fi
www.discoveringfinland.com
www.lappi.fi
www.suomensaaristo.com

sekä teoksista
• Retkeilijän kansallispuistot, Jouni Laaksonen, OTAVA 2012
• Viiden tähden vaellus, Piritta Kantojärvi, TAMMI 2014
Blogeista
•
•
•
•

www.retkiremmi.net
www.retkipaikka.fi
www.luonnonvalo.net
www.tassunjalkiasydammessa.blogspot.fi

tä, mutta välttämättä yöpymispaikan lähellä ei ole
luonnon vettä, joten koiralle vesikuppi ja täytettä
myös teltalle.
Koirille on kehitetty erilaisia reppuja, joissa ne
voivat kantaa oman ruokansa, vaelluksilla kannattaa suosia pentunappulaa, tai muutoin energia
pitoista nappulaa, ja syöttää sitä vaikka palkkion
muodossa vaeltamisen ohella, jotta koira ei taukopaikalla ahda itseään täyteen ja matkan jatkuessa
ole huonovointinen.
Hyönteiset ja kyyt on otettava huomioon niin
ihmisten kuin koirienkin riskinä. Kyyn puremassa
tärkeintä on pitää koira paikoillaan ja nesteyttää se,
matkaan kannattaa varata ruisku, jolla koiralle saa
helposti ruiskutettua suuhun ensiavuksi vettä. Kyyn
purressa ihmistä tai koiraa on hälytettävä apua, lähimmästä mahdollisesta avuntarjoajasta. Jos ollaan
alueella, josta on matkaa ja tilanne on kriittinen
apu soitetaan hälytyskeskuksesta. Kannattaa ope-

tella tekemään narusta ja risuista paarit, joilla loukkaantunutta koiraa tai ihmistä voi kantaa tai vetää.
Ampiaisen pistoihin tai vakaviin allergisiin reaktioihin suositellaan kyytabletteja (nimestään huolimatta niitä ei suositella kyyn puremaan, muutoin kuin
jos hengitystiet ovat turpoamassa kiinni, tämä siksi
koska kyynmyrkky ja tabletit yhdessä vaarantavat
munuaiset). Tiukkaa tukisidosta on hyvä olla mukana venähdysten ja verenvuodon varalta, kuin myös
puhtaita sideharsoja. Särkylääkettä sekä koirille
että ihmisille. Jos kiusana on itikoita tai mäkäröäisiä on myös koira hyvä suojata niiltä. Paras suoja on
vaate, tiheästä verkkomateriaalista valmistettu vaate hengittää ja suojaa parhaiten.  •
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Teksti ELINA JUNTTILA • Piirrokset SINI TUOVINEN

Bedlingtonin trimmaus
Olen omistanut bedlingtoninterrierin kohta kolme vuotta, tämä on
ensimmäinen niin sanottu turkkirotu joka minulla on. Koiraa hankkiessa tiesin
kuinka työlästä turkin hoito on, ja suunnitelmissa minulla oli alunperin käyttää
trimmaamiseen ammattitrimmaajaa.

M

UTTA KUINKAS KÄVIKÄÄN, turkinhoito
ja trimmaus tuntui olevan niin
mukavaa hommaa, ja koska kasvattajan kanssa tavataan niin tiuhaan, ei ulkopuoliselle trimmaajalle ole ollut tarvetta.
Oman kokemukseni mukaan itse turkinhoito
on suhteellisen helppoa hommaa, ja kotitrimmikin menee ihan kiitettävästi (tosin aika konevoittoisesti), mutta osaisipa joskus trimmata
itse näyttelyyn. Vierestä katsoen näyttää todella
helpolta kun kasvattaja klipsii saksilla tottunein
ottein. Ja voi, miten tasaista jälkeä siitä tulee!
Trimmauksen periaatteet kun saa haltuunsa
pesun, kuivauksen ja takuttomuuden suhteen,
on jo voiton puolella, mutta saksien käyttö
(ihan jo se oikea saksimisote) vie aikaa, ainakin
itseltäni. Viimeksi harjoittelin trimmaamaan
kasvattajan saksilla, ja huomasin kuinka ensiarvoisen tärkeää on omaan käteen sopivat sakset.
Omat Roselinet tuntuivat kilon painoisilta ja
kömpelöiltä verrattuna kasvattajan Chris Christensseneihin.
Toinen hämmentävä seikka näin aloitelevana bedlingtonien trimmaajana on se että bedlingtonin trimmejä on useampia. Sain selville,
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että on olemassa kolme niin sanottua päälinjaa:
brittiläinen, skandinaavinen ja jenkkitrimmi.
Tämän lisäksi on pieniä maakohtaisia eroja,
sekä vielä ne trimmaajan omat mieltymykset.
Muun muassa pään trimmaustyyli vaihtelee,
toiset trimmaavat kuonon edestä ikäänkuin neliömäisemmäksi ja toiset hieman suipommaksi.
Samoin niskasta toiset pyöristävät toiset leikkaavat kulmikkaan niskan.
Briteissä bedlingtoneista on erikseen näyttelyja käyttölinjaiset bedlingtonit. Näyttelylinjaiset
trimmataan briteissä pääosin brittiläisittäin,
tässä trimmausstyylissä turkki on lyhyempi,
kuin meillä suomessa on totuttu näyttelyissä
näkemään. Työlinjaiset käyttöbedlingtonit ovat
turkiltaan erilaisia, ja niiden trimmaaminen ja
turkin hoito perustuu käytännöllisyyteen.
Meillä suomessa suositaan yleisesti skandinaavista trimmiä, jossa karva on pidempää
kuin briteissä. Toki britti tyylillä on omat kannattajansa myös Suomessa. Skandinaavista tyyliä käytetään yleisesti myös Ruotsissa ja Venäjällä, sekä yleisesti myös muualla Euroopassa.
Jenkeillä on oma jenkkitrimmi, jota suositaan
myös mm. Australiassa ja kaukoidässä.

Kulmikas niska © SINI TUOVINEN

Lyhyempi karva, brittitrimmi © SINI TUOVINEN

Pyöreä niska © SINI TUOVINEN

Pidempi karva, skandinaavinen trimmi © SINI TUOVINEN

Jenkki trimmi © SINI TUOVINEN

Halusin myös tietää millaista ”turkkiarkea” bedlingtonin omistajat elävät, ja mikä
on tuntunut rodun hankkineilta vaikealta,
vai onko turkin hoito missään kohtaa tuntunut hankalalta. Siksi päätin haastatella eri
kasvatin omistajia. Näin haastateltavat vastasivat kysymyksiin ja kertoivat turkinhoidosta
ja trimmauksesta:

Kulmikas kuono

Suippokuono

© SINI TUOVINEN

© SINI TUOVINEN

•

Onko koira pääsääntöisesti näyttelytrimmissä
vai vapaamuotoisessa trimmissä?

•

Trimmaatko itse vai trimmaako kasvattaja?

•

Onko turkin hoidossa tullut yllätyksiä, eli oliko
haastavampaa kuin luulit vai helpompaa?

•

Miten pidät turkin ylläpidon kunnossa?

•

Mitä välineitä löytyy?

•

Onko kunnianhimoisia tavoitteita trimmauksen
opettelun suhteen?
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Bedlingtonin trimmaus...

Paula

Korpela

Koirat Lotta (Slioorin Bad Romance) kotiutui 2011
itsenäisyyspäivänä ja Villa (Slioorin Cosmopolitan Girl) vappuna 2013
• K esään 2015 asti koirani ovat olleet perinteisessä bedlingtontrimmissä. Tämän jälkeen selkäkipujen vuoksi en kyennyt itse hoitamaan turkkia, joten mies opetteli pesun
ja ajelee turkit koneella pois. Itse yritän saksilla siistiä minkä voin. Palaamme perinteiseen
trimmiin toivottavasti taas ensi vuonna.

Arkitrimmin olen laittanut itse pentuiän jälkeen (tuolloin
Saana Remula, joka asui lähellä minua trimmasi ja neuvoi
alkuun), kasvattaja on laittanut näyttelytrimmin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kun olen tehnyt
itse.

•

Ehkä hiukan yllätys ollut turkin takkuuntuminen ja jostain syystä ei meinaa pysyä
mielessä pentuajan jälkeen, kuinka tiheään
saisi olla kampailemassa... Olin kyllä tietoinen hoidontarpeesta ja siihen varautunut,
eikä se tunnu vastenmieliseltä vaikka välillä
tuntuu, että vastahan tämä trimmattiin...

•

Tällä hetkellä koirat pestään kahden
kuukauden välein (tai tarpeen vaatiessa)
ja turkit ajetaan samalla alas. Kun hoidin
itse, pesin kerran kuussa ja yritin pitää
ulkonäön siistinä. Turkin kunto on kokoajan tiedossa, kampaan kun tarvetta
näyttää olevan.

•

Kaikki tarpeellinen ja vähän
ylikin? Kampaa, karstaa, fööniä,
tehofööniä, kolmet-neljät
sakset...

•

Ei, mutta ainahan sitä
paremmaksi toivoisi tulevan.

•

Kuvassa Slioorin Bad
Romance, Lotta
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Emma

Kauppila

Koirat Prinssi (Yarmilan
Whealer Dealer) ja whippet Giovanni
Näyttelyissä ei olla vielä ehditty käymään
nuoren iän (8kk) vuoksi, niin pidän sitä sellaisessa turkissa mistä on helppo leikellä näyttelytrimmi, kun näyttelyissä aletaan ensivuonna
käymään.

•

•

Trimmaan itse.

Liisa

Mikkola

Koirat Tanzara Nerissa eli Maisa
4 vuotta, kiinanharjakoirat Kerttu ja Unna
(ensimmäinen bedlington oli Le-lee’lias Show
Vintilla eli Iina 1994-2002)
Koira on ollut kotitrimmissä reilut pari
vuotta kun ollaan pidetty näyttelyistä taukoa.
Tarkoitus taas jossain vaiheessa lähteä valoittamaan uudestaan kehiä.

•

Alkeellista trimmiä olen tehnyt itsekin,
mutta yleensä kasvattaja trimmaa.

•

Nautin turkinlaitosta niin tähän on vaikea
sanoa että olisi haastavaa.

•

Harjaan jokapäivä ja rapasilla säillä pidän
kurahaalaria, että turkki pysyy puhtaana. Pesen
myös kerran kuukaudessa ja leikkaan ja ajelen
muotoon.

•

Andiksen fööni, sakset ja kone sekä tietenkin kynsisakset. Ja tietenkin tärkeimmät, eli
karsta ja metallikampa.

•

• Yllätyksiä ei ole tullut sillä samanrotuinen
koira ollut ennenkin -90 luvulla. Tuttua hommaa siis.

Koira pestään kun näyttää likaiselta. Alkaa
takkuuntumaan tiuhempaan kun turkki likaantuu, joten meillä takkujen lisääntyminen on
merkki siitä että pesulle mars.

•

Kampoja kolme erilaista, 3 erilaista/eri
kokoista karstaa. Turbokuivain, trimmipöytä,
sakset ja pari erilaista trimmeriä. Paria erilaista
shampoota ja hoitoainetta (ja noiden lisäksi
vielä toisen rotuiselle turkkikoiralle omat aineensa). Käytännössä koiralla on laadukkaammat aineet kuin itsellä.

•

Itse olen suorittanut trimmauskurssin ja
taidot ovat ruostuneet, mutta bedlingtonin
ottamisen jälkeen on alkanut trimmaus sujua
kokoajan parempaan suuntaan. Tavoitteena
virheetön ja tasainen turkki.

•

Toiveita tirmmauksen suhteen on, mutta ei
riitä itsellä kärsivällisyys hienoon näyttelytrimmiin. Ehkä tulevaisuudessa?

•
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Bedlingtonin trimmaus...

Aino

Ronkainen

Koirat Heinäkengän Napoleon, Napo (2013) ja
Heinäkengän Quunloiste, Urho (2010)
Napo on vapaamuotoisessa trimmissä (turkki ajettu kauttaataan alas, ja parin sentin pituisena leikkaan sen uudelleen lyhkäseksi). Napoa ei näyttelyissä käytetä, ja se on sellainen ojauimari että lyhyt turkki on sopinut sille parhaiten. Uuno taas on pääsääntöisesti näyttelytrimmissä, toki esim, silmäreiät jne pieniä muutoksia teen aina näyttelyiden jälkeen, koska mua
itseäni ahistaa se ylituuhea tupsu, koska koen että koira ei sen alta näe kaikkea. Jos ei käytäisi
näyttelyissä varmaan Uunollakin turkkia pidettäisiin vähän lyhyemmässä karvassa.

•

•
•

Trimmaan itse.

Napon turkki oli vuotiaaksi asti sellainen että jouduin harjaamaan sen joka päivä.
Huopaantui helposti, ja selvittäminen vei kauan aikaa. Turkkia on helppo trimmatessa käsitellä. Nyt vanhempana turkin laatu on parantunut, ja vaikka se pääsääntöisesti onkin lyhyessä karvassa, silloin kun se on pisimmillään niin
ei se mene takkuun sitten millään. Uunon karva on vieläkin aika
pehmeää ja sitä ei ole kovin paljoa (ohut turkki siis) ja se on
vaikeaa varsinkin näin talvella kun puetaan koiria, menee helposti huopaan.
• Napon pesen ehkä kerran kahdessa kuussa, aina
sillon kun trimmaan sen. Harjata sitä ei juuri tarvitse.
Uuno taas harjataan muutaman kerran viikkoon, ja
pestään hoitavalla shampoolla n. kerran kuussa ja
trimmaus samalla
•

Välineitä löytyy kotoa kampoja, harjoja, trimmauskone, trimmaussaksia, hoitoainetta, shampoota, takunpoistajaa ja sähkönpoistajaa
• Eipä ole kunnianhimoisempia tavoitteita.
Teen omille koirille näyttelytrimmit ja se riittää minulle, vaikkeivat olekaan ehkä ihan niin
millilleen kuin joillain muilla, mut mä huollan
turkit jne näyttelyihin koirien rajoissa, hifistely
on musta turhaa.

Kuvassa Heinäkengän Napoleon, Napo
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on lihaksikas ja notkea, jolla on
täysin omalaatuinen turkki ja pään
trimmi. Turkki koostuu alusvillasta ja karkeasta tukikarvasta. Tunnistettavin piirre trimmistä
huolimatta on pään harjas kuonosta niskaan
(top-knot), joka muistuttaa irokeesiä, sekä
korvien päissä olevat tupsut.
Trimmaustyyleistä ollaan montaa mieltä,
mutta kauneus on aina katsojan silmissä, joten
parhaimman tyylin kiistely lienee turhaa. Tyylistä riippumatta viimeisen päälle trimmattu
bedlongton on katseita kääntävä ilmestys.
Turkin pitkänä ja näyttelykuntoisena pitäminen vaatii kuitenkin töitä, varsinkin Suomen
sääoloissa, jossa iso osa vuodesta on märkää ja
kosteaa joilloin turkki kastuu ja siihen tarttuu
varsinkin metsässä oksia ja neulasia. Kylmillä
ilmoilla koiria usein vaatetaan mikä saattaa
takuttaa turkkia.
Oli trimmaustyyli mikä vain, tärkeintä on
turkin alta löytyvä onnellinen ja hyvinhoidettu
koira. Nämä valloittavan ihanat pikku karitsat
ovat tiensä meidän bedlingtonin omistajien
sydämiin löytäneet ja siellä paikkansa ansainneet. Seuraavassa numerossa tutustumme kasvattajiin ja haastattelemme heitä trimmausen ja
turkinhoidon osalta.

T

on ollut
Sini Tuovinen kennel Tinwelindonista, joka ystävällisesti kertoi minulle sanoin ja kuvin eri trimmien eroja. Kuvat
ovat myös Sinin piirroksia. •
IETOLÄHTEENI ARTIKKELI VARTEN

Lähteet: FCI Bedlingtoninterrierin
rotumääritelmä 2011,
http://www.bedlingtonkerho.fi/
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Järjestä oma

bedlingtonlenkki!

Pidä oma bedlingtonlenkki, eväsretki, penturieha
tai vaikka saunailta bedlington porukalla!
Bedlingtonkerho avustaa 20 eurolla jäsenten järjestämiä
bedlingtontapahtumia – sovi tapahtumasta etukäteen
hallituksen kanssa ja toimita kuitti eväistä rahastonhoitajalle.
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Lenkki Nuuksiossa


Lenkki Turussa
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UUDET VALIOT

Cirrus Yade the Precious
uusi C.I.B. sekä Viron ja
Baltian valio
Kuva ©ANNE EKLUND

TRIMMAAJIA
Maija Hänninen

Sini Tuovinen

Eila Nuutinen

•


•


•


HELSINKI / ESPOO
050 544 2400

HELSINKI
040 777 0464

Suvi Kuivanen

Toini Kärkkäinen

•


•


HELSINKI
040 561 5178
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JYVÄSKYLÄ
044 355 3399

JYSKÄ
0400 641 555



KASVATTAJIA

Bestrella

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

Ciliari’s

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

Cuenta’s

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

Diteblue

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

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

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

Le-Leelia’s

Meripihkan

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

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

Oikeesti

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

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

Taigalta

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

Tanzara

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

Yarmilan

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

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

Lea Mäkinen-Pulkkinen
Espoo
+358 504 639405
leleelias@hotmail.com
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Palautusosoite:
Maria Nemeläinen
Savelantie 3 I 76
00720 Helsinki

Voittaja 2015 • BIS4
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