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

25.00 €
25.00 € + 8.00 € (postage)
12.00 €
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Pankkiyhteys
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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.

Bedlington -TIEDOTE 2/2016 3

O

nnittelumme
Jatta Harjula

70 vuotta

Toini Kärkkäinen

60 vuotta
Laske yösi tähdistä, älä varjoista.
Laske elämäsi hymyistä, älä kyynelistä.
Jokaisena syntymäpäivänä laske ikäsi ystävistä,
älä vuosista!
Sydämelliset onnittelut molemmille!
Toivottaa
Suomen Bedlingtonkerho ry
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PUHEENJOHTAJALTA

J

OKO SINÄ OLET hoitanut koirasi punkkitorjunnan kuntoon?
ITSE KÄVÄISIN JUURI apteekista hakemassa punkkitabletit koirille-

ni. Tyyristä hommaa mutta pieni hinta siitä, että mahdollisesti näillä
pienillä tableteilla suojaan koiriani punkkien levittämiltä taudeilta.
Tapoja suojautua on monia ja eläinlääkäriä konsultoimalla löydät
omalle lemmikillesi parhaan vaihtoehdon. Vielä kun muistaisi omat punkkirokotteet
hoitaa kuntoon. Se jää varmasti taas hamaan tulevaisuuteen. Miten sitä aina laittaakin nuo karvakavereiden asiat omien edelle. Kuulostaako tutulta?
KESÄ TUO MUKANAAN onneksi mukaviakin asioita. Päivä pitenee vauhdilla ja koiri-

en kanssa on ihanaa kulkea lämpimissä kesäilloissa, kun naapurusto alkaa jo painua
untenmaille. Tuli myös päivitettyä näyttelykalenteria pitkästä aikaa. Muistakaahan
ilmoittautua rotumme erikoisnäyttelyyn, josta mainos myöhemmin tässä lehdessä.
Itselläni on jo kova into päästä näyttelykehiin pitkän tauon jälkeen. Pieni tauko teki
kyllä hyvää! Näyttelyteltta on urhoollisesti ottanut autokyytiä läpi talven. Vieläköhän
se talviunien jälkeen jaksaa suojata meitä kesäsateilta?
VUODEN BEDLINGTONKILPAILUT eivät taas viime vuonna keränneet kovasti osallistujia,

joten hallitus päätti palata vanhaan ja laskea pisteet itse - läpi vuoden. Eli nyt meillä
on suhteellisen ajantasainen pistetaulukko, jota päivitetään aina, kun uusia näyttelyitä ilmestyy jalostustietojärjestelmään. Edelleen kuitenkin tarvitsemme tiedot ryhmäja BIS-sijoituksista sekä ulkomaisista näyttelytuloksista.
JA HEI, KESÄTREFFIT TULOSSA! Pistäkäähän kalenteriin ylös. Hallitus päätti rohkeas-

ti lähteä kokeilemaan, että löytyykö osallistujia ja toivottavasti saamme treffit tänä
vuonna järjestymään!
AURINKOISIA KESÄPÄIVIÄ ja treffeillä tai näyttelykehissä tavataan!

Maija Hänninen
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Rally-toko
- päivä Turussa

Lauantaina 5.3. Bedlingtonkerho järjesti rally-tokon koulutuspäivän Turun Murren
koulutushallissa.
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K

OULUTTAJANA TOIMI VIRALLINEN rally-toko kouluttaja
Anna Sydänheimo. Osallistujista kuusi oli bedlingtoneja
ja muiden rotujen edustajia oli yksi löwchen, yksi schipperke ja yksi belgianpaimenkoira. Tapahtuma kesti kolme tuntia.
Päivä alkoi kahvituksella ja luennolla, jossa käytiin läpi mitä rallytoko on, kisasääntöjä ja lajin perusteita. Esimerkkikoirana toimi

Merri, joka allekirjoittaneen kanssa näytti muun muassa oikean suorituspaikan kylteillä sekä muutamia hassun kuuloisia liikkeitä, kuten Tulppaani ja Valkovuokko.
Tämän jälkeen oli pieni tauko, ja ensimmäinen ryhmä pääsi treenaamaan liikkeitä. Harjoiteltiin eteentuloa ja kiertoja,
sekä seuraamista pujottelu tehtävässä. Tämän jälkeen oli taas
pieni tauko, ja sen jälkeen toinen ryhmä pääsi treenaamaan.
Päivä sai paljon kiitosta, ja hännän huiske ja into oli valtava.
Rally-toko on mukava ja rento laji, jota kaikki voivat harrastaa
ja jossa tärkeää on iloinen meno. Tämä iloisuus korostui meidän
päivässämme!
Kiitos vielä kaikille osallistujille, toivotaan että saamme järjestettyä lisää tälläisiä mukavia päiviä! •
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Asiaa

KOIRAN
KOULUTTAMISESTA
Koiran kouluttaminen on monisäikeinen asia,
johon ei täysin yhtä ja samaa vastausta löydy
jokaisen koiran kohdalla.

A

IHE HERÄTTÄÄ KOIRAPIIREISSÄ paljon keskustelua. Nykyisin monet
tavallisen kotikoiran omistajat ovat heränneet huomaamaan
koiran kouluttamisen hyödyt. Koiran kouluttaminen on käynyt
aikamoisen murroksen parinkymmenen vuoden aikana. Perinteisellä kouluttamisella on yhä kannattajansa, mutta positiivisen kouluttamisen ja operantin ehdollistamisen hyödyt on huomattu monissa
paikoissa, ja nämä alkavat olla yleisimmät tavat kouluttaa koiria.

POSITIIVINEN KOULUTUSMETODI

Positiivisen kouluttamisen perustana on positiivinen palkkio: koira tekee
oikein ja saa palkan, sekä negatiivinen rankaisu: koira tekee väärin, ei seuraa
rangaistusta eikä palkkaa, vaan yritetään uudestaan. Monet yleistävät tämän
negatiivisen rankaisun tarkoittamaan sitä että koira saa tehdä mitä vaan, eikä
sitä rajoiteta. Tämä ei pidä paikkaansa. Negatiivinen rankaisu eli huomiotta
jättäminen on koulutustilanteen keino. Arkielämässä kaikille tulee tilanteita,
jolloin koiraa täytyy rajoittaa: sulkea se portin tai oven taakse, ottaa syliin,
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Merri on tullut vihjeestä sivulle
ja saa siitä namipalkan
Bedlington -TIEDOTE 2/2016 11

laittaa jäähylle yms. Kuitenkaan koiran
fyysinen kurittaminen, tai hyödyttömien
kieltojen karjuminen ei kuulu positiiviseen arkeen.
HOUKUTTELU ELI PERINTEINEN KOULUTUSTYYLI

Perinteinen kouluttaminen on ollut koiran houkuttelua namin avulla tekemään
tietyn tehtävän. Esim. halutaan koiran
menemään maahan, viedään namikäsi
maahan, ja toivotaan koiran seuraavan
sitä. Koiran kouluttamisessa on siis
käytetty klassista ehdollistumista.
 Koiraa koulutetaan houkuttelemalla se namin avulla
•

koira oppii seuraamaan namikättä,
pitkällä harjoittelulla koira oppii
yhdistämään halutun asian ja palkkion

•

tällä koulutustyylillä täytyy ensin
karsia namit ja sen jälkeen vielä
namikäsi pois, ennen kuin päästään
itse käskyyn ja toimintaan ilman
niitä

•

koira oppii nopeammin hoksaamalla itse tehtävän liikkeen ilman
houkutusta

•

joskus houkuttelu voi olla paras
tapa esim. jos opetellaan liikettä
mitä koira ei tee itsenäisesti ja spontaanisti

Klassinen ehdollistuminen

= reaktio (koira huomaa omistajalla
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Hippa ottaa katsekontaktin

makkaran houkuttimena) + seuraus (koira katsoo omistajaa, tai omistajan kättä, kun tällä on
makkara)  opittu käytös (katso omistajaa,
kun sillä on makkaraa)

Negatiivinen rankaisu (hyvät asiat loppuvat)

Operantti ehdollistuminen

VALITETTAVASTI VIELÄKIN KUULEE KÄYTETTÄVÄN SEURAAVIA
RANKAISUMETODEITA KOIRAN KOULUTUKSESSA

= reaktio (koira vilkaisee omistajaa) + seuraus
(omistaja palkkaa)  opittu käytös (koira
oppii, että on kannattavaa ottaa katsekontakti
ihmiseen. Eli käytännössä koira tarjoaa toimintoa, josta ihminen palkkaa (oikea aikainen
palkkaus ensiarvoisen tärkeää!)
Esim. kaikki koirat osaavat istua, sitä ei tarvitse
opettaa houkuttelemalla tai pepusta painamalla, ainoa asia on opettaa vihje sana istumiseen.
Palkkaa koiraa siis silloin kun se istuu itsestään
ja liitä siihen myöhemmin vihjesana.
POSITIIVISEN JA PERINTEISEN KOULUTTAMISEN EROT

Positiivisen ja perinteisen kouluttamisen erot
voidaan jakaa seuraavan kaavion avulla. Tätä
käsitteistöä käyttää moni kouluttaja.
Positiivinen vahvistaminen (hyvät asiat alkavat)

= koira tekee halutun asian (istuu) + seuraus
(palkka)  koira oppii tarjoamaan istumista
Positiivinen rankaisu (pahat asiat alkavat)

= koira tekee väärin (koira seisoo, eikä istu) +
seuraus (rankaisu, esim. painetaan pepusta tai
kiskotaan hihnasta, tai huudetaan)  koira
seisoo epätodennäköisemmin
Negatiivinen vahvistaminen (pahat asiat loppuvat)

= koira seisoo (vaikka sen halutaan istuvan
+ seuraus (sitä kiskotaan hihnasta, kunnes se
istuu)  koira istuu, koska epämukavuus
loppuu silloin

= koira seisoo (sen pitäisi istua) + seuraus
(omistaja ei tee mitään)  koira kokeilee
tarjota oikeaa käyttäytymistä palkkion toivossa

Pakottaminen ja alistaminen ovat kuluneet
vanhoihin koulutusmetodeihin, joissa koira on
ohjattu fyysisesti tekemään haluttu asia esim.
painetaan pepusta koira istumaan, kun sen halutaan istua. Sekä käytetty rankaisemista (huutamista ja alistamista) mikäli koira ei ole syystä
tai toisesta totellut. Paljon näkee edelleen koiralle karjuttavan hyödyttömiä lauseita (esim.
tänne nyt, tule tänne nyt!), joita koiran on
mahdoton seurata. Koira kuulee huutamatta,
mutta koiran pitää ymmärtää mitä sille sanotaan, se ei osaa poimia lauseesta käskysanaa.
Alistaminen

Ikävä kyllä alistaminen ja pelotteen käyttäminen ovat yhä olemassa olevia koulutus tyylejä.
Alistaminen perustuu ajatukseen, jossa koiralle
on osoitettava laumassa se ”alin” paikka, jotta
se ei pyri pomoksi. Tämä ajatusmalli koirien
käyttäytymiseen ja koulutuksen perustaksi
on lähtöisin 1940-luvulla tarhaoloissa tehtyyn
lyhytaikaiseen susitutkimukseen. Tämän
tutkimuksen tulokset todettiin myöhemmin
virheellisiksi ja puutteellisiksi koska susien
käyttäytymistä tulkittiin väärin. Valitettavasti
näistä tulkinnoista syntyi yhä edelleen sitkeästi
elävä dominanssimalli. Pelote perustuu koiran
alistamisen hyväksikäyttöön, eli koiran pomo
aiheuttaa pahaa oloa tai jopa kipua rangaistukseksi.
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 Koira alistetaan esim. Pakottamalla se maahan
makaamaan tai selälleen tassut kohti taivasta, jos se
tekee jotain ei toivottua tai ei tottele (mikä voi johtua
siitä että koira ei ymmärrä mitä siltä halutaan)
•

todennäköisesti koira oppii karttamaan ja pelkäämään makuu asentoa

•

myös hoitotoimenpiteet vaikeutuvat, jos vaikka ison
koiran kynnet leikataan kyljellään maatessa, ja
koira kokee sen alistavaksi ja epämukavaksi

•

todennäköisesti koira ei opi yhdistämään alistamista
rangaistukseksi edeltävään asiaan, vaan kokee pelkoa sillä hetkellä alistajaa kohtaan

Pelote

 Käytetään rankaisuna jotain pelottavaa, esim.
rämisevää peltipurkkia
•

koiran huomio on joko kokonaan pelottavassa esineessä, tai esine voi muuttua merkittömäksi, jopa
leikkikaluksi

•

koira oppii olemaan varuillaan, sillä epämiellyttävä
asia voi tulla milloin vain, sillä oikea aikainen rankaiseminen on yhtä vaikeaa, kuin oikea aikainen
palkkaus

•

tähän samaan kastiin luetaan kipua tai epämiellyttävää asiaa tuottavat erilaiset tuotteet, kuten sähkö- ja sitruunapannat. Sitruuna- ja sähköpannat
perustuvat mikrofoniin, jos koira haukkuu se saa
sähköiskun tai sitruunaa naamalleen. Valitettavasti
mikrofoni ei osaa erottaa ääniä koiran haukusta
ja vaikka naapurin poraamisesta tai toisen koiran
haukkumisesta. Nämä välineet ovat julmia ja epäluotettavia, eikä koira opi niiden avulla mitään.
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Anne ja Blancan
upea kontakti

KOIRA TEKEE SITÄ, MINKÄ SE KOKEE KANNATTAVAKSI! TEE SIIS
KOULUTTAMISESTA JA TOTTELEMISESTA KOIRALLE KANNATTAVAA!

Asiat kannattaa ajatella ensin itselle selväksi. Mitä haluan koiran tekevän, mistä palkkaan, mikä on tavoite?
Kannattaa myös miettiä ettei tee turhaa työtä. Jokainen
koira osaa istua, vilkaista ihmiseen ja niin edelleen.
Näitä taitoja ei tarvitse koiralle opettaa, vaan ne kannattaa yhdistää sanaan tai käsimerkkiin, tässä on operantin
kouluttamisen perusidea!
Seuraavassa numerossa käymme läpi muita kouluttamiseen vaikuttavia asioita, palkkausta ja muuta hyödyllistä
tietoa. Mukavia koulutus hetkiä! •

Lähteet:
•

Tuire Kaimio: koiran koulutusopas

•

Tommy Wiren- Päivi Romppainen: Hienosti hihnassa
WSOY 2014

•

Tuire Kaimio: Koirien käyttäytyminen WSOY 2010

•

Tuire Kaimio: Lajityypillisen käyttäytymisen
huomioiminen koulutuksessa -luento 26.1.2014
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Osa 2.

Bedlingtonin trimmaus
Oikean koirarodun ja yksilön päätymisessä oikealle ihmiselle on
kasvattajan vastuu ja asiantuntemus tärkeässä osassa. Sen oikean koiran
löydyttyä kasvattajan rooli koiran hoidossa ja kaikessa koiraan liittyvässä
neuvonnassa on ensiarvoisen tärkeää varsinkin ensikoiran omistajille.
Tekstit ELINA JUNTTILA ja SAANA REMULA

B

EDLINGTONINTERRIERIN KOHDALLA

turkinhoito on ensiarvoisen tärkeää
jo pelkästään koiran hyvinvoinnin
vuoksi. Vaikka ei olisi näyttelyhaaveita, eikä
tarkoitus pitää koiraa näyttelytrimmissä on
turkkia silti hoidettava. Se on pidettävä takuttomana, puhtaana ja sitä on joka tapauksessa
trimmattava. Uuden koiran omistajalle turkin
hoito voi olla aivan uutta, ja kaikki siihen liittyvä vierasta.
Turkin perushoito

Turkin hoitoon kuuluu pesu. Jos koira ei ole
kauhean kurainen voi pesuaineen laimentaa

Kuva ©SAANA REMULA
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valmiiksi lämpimään veteen ja aloittaa pesu
vaahdotuksella, muutoin kannattaa huuhdella
ensin. Kun koira alkaa mennä takkuun on aika
pestä se. Usein pentuturkkia aikuisen karvaan
vaihtava koira voi mennä takkuun monta kertaa päivässäkin, jos turkki on likainen. Likaisen
turkin kampaaminen voi olla epäkiitollista
puuhaa ja kun teini-ikäisen koiran turkki vaihtuu (ja iho rasvoittuu, voi tulla jopa finnejä)
niin paras on tihentää pesuväli väliaikaisesti ja
kammata koira vain puhtaana. Toki kuivasta
turkista karstalla saa helposti esimerkiksi turkkiin tarttuneet roskat metsästä, mutta kuivunut
hiekka ja muta kuluttavat karstatessa turkkia.

Taigalta kennelin koirat
kylvyssä, tosiasiassa
koiria ei pestä kylvyssä,
vaan suihkussa mutta
joskus voi hassutella

Taigalta Hallan Harhaa, Halla. Koira on kokonaan nakuna, ja bedlingtonin kauniit muodot ja
solakka vartalo näkyvät hyvin

Kuva ©SAANA REMULA

Taigalta Hallan Harhaa, sama
koira tasaiseksi ajeltuna koneella

Kuva ©SAANA REMULA

Kuva ©SAANA REMULA

Taigalta Hallan Harhaa, sama
koira tyypillisessä trimmissä
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Ennen...

Honeymist Finalndia, Savu
ennen trimmiä

Kuva ©SAANA REMULA

...jälkeen

Honeymist Finalndia, Savu
sama koira trimmattuna

Kuva ©SAANA REMULA

20 Bedlington -TIEDOTE 2/2016

Pesu kannattaa tehdä oikeasti hyvillä aineilla,
bedlingtoneille suositaan karkean koiran turkeille tarkoitettuja, ne tekevät turkkiin vähän
rakennetta joka helpottaa turkin hallintaa. Pesu
ja kuivaus/föönaus aina kun koira on likainen
ja karstaus + kampaus samassa yhteydessä.
Bedlington pitää kammata ihoa myöten ettei
turkki pääse huopaantumaan. Säännöllinen
hoito on tärkeää. Jos turkkia ei halua hoitaa,
bedlington on väärä rotu.
Trimmausvälin on hyvä olla n. 4-6 viikkoa
ja aloittelevan trimmaajan on helpompaa trimmata tiheämmin ja halutessaan tehdä vaikka
vain osa koirasta kerralla. Samalla oppii saksien
käyttöä ja koiran oikeiden linjojen hakemista,
koira tottuu ja työtä on vähemmän, lisäksi
näkee helpommin edellisen trimmauksen rajat
esimerkiksi konetöiden osalta.
Kasvattajan rooli

Hyvä kasvattaja neuvoo oikeat välineet, opastaa
ja tarjoaa trimmausapua koko koiran eliniän
ajan. Hyvinvoiva turkki vaatii myös oikeanlaisen ruokinnan ja koiran kokonaisvaltainen
hyvinvointi koostuu liikunnasta, hyvästä kohtelusta ja oikeanlaisesta aktiviiteetista, kuin myös
ihmisen seurasta. Kasvattajan täytyy omaksua
paljon tietotaitoa ja motivaatiota kasvatustyöhön, koiriin ja niiden hoitoon liittyen voidakseen arvioida kodin ja koiran sopivuuden
toisilleen sekä osatakseen neuvoa kasvatin
omistajia kaikissa asioissa.
Vaikka kasvattaja neuvoo ja trimmaa/hoitaa
koiran turkin, on omistajalle muutoikin hyötyä
siitä että hän opettelee itse trimmauksen.Samalla kun koiran trimmaa itse oppii käymään
koiran läpi: tarkistamaan ihon kunnon, silmät,
korvat, tassut sekä muutoinkin kaikki muutokset ja varsinkin kesä aikaan punkit. Oppii myös
koiran rakenteesta, havaitsemaan esimerkiksi
kipukohtia ja sen miksi turkkia on huollettava
säännöllisesti sekä ennenkaikkea koiran käsittelytaitoja. Kasvatin omistajien oppiminen

trimmaamaan edistää koiran hyvinvointia,
vähentää kasvattajan työtaakkaa ja opettaa
tärkeitä asioita kasvatinomistajille.
Kotimaan kasvattajia

Osa bedlingtonkasvattajista aloittelee uraansa
kasvattajana, osa jo pidempään kasvatustyötä
tehneitä. Osalla kasvatustyö on painottunut
näyttelytoimintaan ja osalla koiran kanssa harrastamiseen. Yhtäkaikki hienoja, terveitä koiria
kasvatetaan moneen uuteen kotiin. Hienoa
menestystä koirillamme on ollutkin varsinkin
näyttely rintamalla. Lisäksi kasvattajistamme
löytyy myös todella lahjakkaita trimmaajia.
Haastatteluun vastasi muutamia kasvattajia ympäri Suomen heidän kokemuksistaan
ja tavoistaan ohjeistaa kasvatin ostajia sekä
trimmata omia koiriaan. Näin he vastasivat
kysymyksiin.

Kysymykset
1.

Milloin olet hankkinut ensimmäisen bedlingtonisi? Kuinka kauan olet kasvattanut,
ja montako pentuetta olet maailmalle saattanut?

2.

Montako koiraa sinulla on kotona? Entä sijoituksessa? Ovatko kaikki koirasi näyttelytrimmissä? Kuinka usein käyt näyttelyissä?

3.

Minkälaisia neuvoja annat kasvatin ostajille/
omistajille? Käyvätkö kasvatit luonasi usein
trimmattavana? Onko joku kasvatin omistaja
innostunut trimmaamisesta ja halunnut oppia enemmän?

4.

Minkälaista trimmausta suosit? Brittiläistä,
Skandinaavista, Jenkkiläistä tms.?

5.

Mitä saksia tai muita välineitä suosittelet kasvatin omistajille?

6.

Ketä trimmaajaa ihailet?
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Eila

Nuutinen
kennel Tanzara

1.

Ensimmäisen bedlingtonini hankin
vuonna 1969 Cirrus kennelistä. Ensimmäinen kasvattamani pentue syntyi 1976 ja
tätä kirjoittaessa olen kasvattanut 25 pentuetta, joista viimeisin on kirjoittamishetkellä
vielä rekisteröimättä, pentujen ollessa vasta
kolmiviikkoisia.

2.

Tällä hetkellä perheessämme asustaan
kuusi bedlingtonia ja sijoituksessa on
yksi narttu, jonka synnytyksen odotetaan
tapahtuvan vajaan kahden viikon päästä.
Kotioloissa koirani eivät ole näyttelytrimmissä, mutta kuitenkin rodunomaisesti trimmattuina. Näyttelyissä käyn harvakseltaan, mutta
pyrin panostamaan esim. Terri-Eriin, jonne
yritän saada osallistumaan mahdollisimman
paljon kasvattejani.

3.

Valveutuneella pennun hankkijalla on
pitkä lista kysymyksiä, kun hän tulee
katsomaan pentuja tai tutustumaan rotuun.
Niihin pyrin vstaamaan parhaani mukaan.
Siinä tunti jos toinenkin vierähtää huomaamatta, kun keskustelua riittää. Kerron mihin
ruokiin pentu on kasvattajan luona tottunut
ja miten itse ruokin omia koiriani. Liikkunnan tarpeellisuutta ja turkin hoitoa ei varmaankaan tule korostettua liiaksi. Myös sen
teen selväksi, että aina voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa, jos tulee jokin asia
mikä askarruttaa tai tulee jotain ongelmia ja
tietysti niitä hyviäkin uutisia on kiva kuulla.
Trimmauksessa kasvattejani kävi muutama
vuosi takaperin hyvinkin paljon, mutta nyt
näistä suurin osa on siirtynyt jo koirien taivaasseen ja nuorempien kasvattien omistajista
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on kiitettävän moni opetellut itse trimmaamaan. Muutaman kerran ollaan halukkaiden
kanssa trimmailtu yhdessä ja sitten se onkin
alkanut onnistumaan jo omin avuin. Jos pennun hakijalla on aikaa, niin pesen ja föönaan
pennun silloin, kun tulevat pentua hakemaan,
koska käytännössä näytetty on mielestäni
paljon tehokkaampaa, kuin kerrottu.

4.

Omaa silmääni mielyttää edelleen sellainen trimmaus, jollainen se oli jo silloin
70-luvulla. Ei liioitellusti karvaa, niin, että
koiran rakenne peittyy. Ja trimmaushan on
aina koirakohtainen, mielestäni ei voida trimmata jokaista koiraa saman kaavan mukaan,
vaan pitää ottaa huomioon koiran rakenne.

5.

Trimmausvälineistä kerron mitä itse
käytän ja mitä kokemuksia on eri
merkkisistä trimmikoneista. Saksiin kannattaa vähän panostaa, koska trimmausjälki on
huomattavasti parempaa laadukkailla saksilla.
Pennun uuteen kotiin annan mukaan karstan,
kamman ja muita perustarvikkeita.

6.

En nyt ala niemeämään ketään hyvää
trimmaajaa nimellä, koska heitä on tosi
paljon. Hyviä trimmaajia on sekä pitempään
mukana olleissa ja kiitettävän paljon myös
uusissa nuorissa kasvatajissa sekä bedlingtonin omistajissa. Mielestäni myös venäläisissä
kasvattajissa on trimmaajia, joiden käden
jälkeä ihailen. Ja kovasti ilahduttaa sekin, että
yleensä uskaltaa alkaa trimmaamaan, vaikkei
se jälki alussa olisikaan parasta mahdollista,
mutta ei kukaan ole seppä syntyessään ja
harjoitus tekee mestarin. •

Eila Nuutisen trimmikone 70- luvulta

Kuva ©EILA NUUTINEN
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Riitta-Maija

Liikanen
kennel Meripihkan

seen hoitokäsittelyyn, eikä sille saa
antaa periksi.
Kasvattieni omistajat ovat ensin
käyneet luonani trimmauttamassa
koiransa mutta ovat sitten pikku
hiljaa kiinnostuneet trimmaamisesta
ja opetelleet itse laittamaan koiransa aivan hienoon näyttelykuntoon
asti, näin esimerkiksi Jutta. Aivan
mahtavaa oli Vapun ja Mikon trimmausopiskelu: Mikko otti aikoinaan
videolle, kun trimmasin heidän
ensimmäistä bedlingtoniaan Cindyä. Selitin koko ajan, kuinka paljon
mistäkin piti leikata ja millä tavalla.
Sitä videota tutkittiin sitten Savonlinnassa ahkerasti, ja niin Vappu oppi hyväksi
trimmaajaksi. Tällä hetkellä lähes kaikki kasvattieni omistajat trimmaavat itse koiransa.

Meripihkan Killer Queen, Kerttu
upeassa Skandinaavisessa
trimmissä

1.

Ensimmäisen bedlingtonini SF MVA
Peggen Blue Pop Boyn sain 1967. Ensimmäinen Meripihkan-pentue syntyi 1981,
ja olen kasvattanut yhteensä 12 pentuetta.

2.

Meillä on kotona tällä hetkellä viisi
koiraa, sijoituksessa/yhteisomistuksessa
yksi. Yritän pitää myös ns. kotikoirat rodunomaisessa trimmauksessa, siis lähes näyttelytrimmissä, vaikka eivät käykään näyttelyssä.
En koskaan vedä koneella koko koiraa
paljaaksi tai lyhyeksi. Kesäviikonloput kuluvat
usein näyttelyissä, talvella käydään harvemmin.

3.

Yleensä käydään yhdessä läpi turkin
hoitoon liittyvät asiat, kuten kuinka
usein pitää kammata, harjata, pestä ja trimmata ja minkälaisilla välineillä. Tärkeää on,
että pentu tottuu pienestä pitäen kaikenlai-

24 Bedlington -TIEDOTE 2/2016

4.
5.

Suosin skandinaavista tyyliä.

Aluksi hankitaan ihan perusvälineet:
kampa, karsta ja mahdollisesti aivan
tavalliset trimmaussakset. Sitten kun näkee,
mihin asti omistaja haluaa kehittää taitojaan,
katsotaan ns. parempia välineitä.

6.

Minusta Jussin (Blju Be Judzhens Je Petit
Soleil) kasvattaja Sveta Pryakhina on
kerrassaan taitava ja loistava trimmaaja. Tästä
todisteena Kertun (Meripihkan Killer Queen)
kuva, jossa todella näkyy hänen taitava kädenjälkensä. (Kuvaa ei tosiaan ole mitenkään
käsitelty!) •

Suvi

Kuivanen
kennel Cuenta’s

Cuenta’s Bahiyya eli Vieno, kauniisti laitettuna näyttelytrimmissä

Kuva ©SUVI KUIVANEN

1.

4.

2.

5.

Sain ensimmäisen bedlingtonini jouluna
2004, jolloin Helmi (Tanzara Odessa),
muutti meille. Ensimmäinen pentueeni syntyi
2008, ja yhteensä kasvattamiani pentueita on
lähtenyt maailmalle neljä.

Minulla on kotona kolme koiraa: Helmi
11 v., espanjanvesikoira Maisa 10 v. Ja
nuorimmainen bedlingtoninterrieri Ansa
(Cuenta’sEsperanza) 7 v. Sijoituksessa on tällä
hetkellä yksi narttu viimeisimmästä pentueestani, Vieno (Cuenta’s Bahiyya). Kotona asuvat
koirani ovat vaihtelevasti näyttelytrimmissä,
koska käymme enää hyvin harvoin näyttelyissä. Kotitrimmissä niiden kroppa on ajettu
lyhyemmäksi, muutoin trimmi on rodunomainen. Näyttelyissä olemme käyneet viime
aikoina useammin sijoituskoirani Vienon
kanssa, ja se pidetäänkin jatkuvasti näyttelyturkissa.

3.

Kasvatin omistajille ja rotua harkitseville kerron
aina turkin vaatimasta hoidosta;
karstaamisesta ja kampaamisesta,
pesusta ja trimmauksesta. Bedlingtonia harkitessa tulee muistaa,
että se on turkkirotu. Kasvateista
monet pääkaupunkiseudulla asuvat käyvät luonani säännöllisesti
trimmauksessa. Kauempana asuvia
kasvatteja ja perheeni muita koiria
trimmaan aina tavatessa. Moni on
myös opetellut trimmaamaan itse,
ja osa heistä trimmaa myös muita
koiria.

Trimmaus on muotoutunut vuosien
aikana omaa silmääni miellyttäväksi,
saaden vaikutteita varmasti monesta tyylistä.
Jenkkiläinen trimmaus eroaa melko paljon
Euroopassa tavattavista tyyleistä, ja sitä ei
täällä taida näkyäkään.

Pentujen mukana kasvatin omistajat
saavat karstan ja kamman; saksien,
shampoiden ja muiden trimmausvälineiden
hankinnassa olen neuvonut tilanteen mukaan.
Välineiden hankinnassa kysyn itse neuvoa
alan ammattilaisilta ja kokeilen monesti uusia
tuotteita. Tietyistä merkeistä ja malleista on
ajan myötä löytynyt myös suosikkeja, joita
hankin uudestaankin.

6.

Ihailen sopusuhtaisia ja kauniita trimmauksia, oli sen takana kuka tahansa. •
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Saana

Remula
kennel Taigalta

1.

Ensimmäinen bedlington minulle tuli
2004, kun hankin koiran “ihan vaan
lenkkiseuraksi ja ehkä johonkin harrastuksiin”. Yuki (Slioorin Stuntman) vaan kasvoi
vähän turhan hyväksi ollakseen vain kotikoirana… Niinpä sille oli etsittävä narttu, jonka
päädyin tuomaan rodun kotimaasta. Savu
(Honeymist Finlandia) on kennelini kantaemo ja sillä ja Yukilla on yksi pentue. Meillä
on ollut matkassa epäonnea (ensimmäisen
pentueen nartulla on häntämutka ja toinen
pentue menetettiin todennäköisesti nartun
tiineysaikana sairastaman rajun vatsataudin
takia. Silloin ainokainen pentu syntyi sektiolla, Savu sai kohtutulehduksen ja menetti
kohtunsa ja pentu lopetettiin viisi viikkoisena
vesipäisyyden takia). Lisäksi haluni pitää
kotona oleva lauma pienenä ja keskittyä välissä opiskeluihin ja lapseen on hidastanut
meitä. Mutta tarkoitus on kasvattaa jatkossa
pentueita useammin.

2.

Minulla on kotona kolme koiraa. Yuki
12 v., Savu 9 v. ja Halla 6 v. Sijoituksessa
meillä on Hippa neiti 1v. Tällä hetkellä kaikki
koirat ovat hieman näyttelytrimmiä lyhyemmässä turkissa mutta kuitenkin bedligtontrimmissä. Hipalle kasvatellaan näyttelyturkkia
ja kotona oleva lauma saa olla nykytilassa
sillä niiden kanssa ei ole tarkoitus ainakaan
ihan heti mennä näyttelyihin. Turkit ovat
kuitenkin sen verran pitkät, että saan ne aika
pian kasvateltua näyttelymittaan. Näyttelyissä
käymme harvakseltaan. Yuki on pärjännyt
ihan kivasti ja se on myös touhusta tykännyt,
joten sitä on käytetty. Nyt 12-vuotias koira saa
jo olla eläkkeellä ellei joitain aivan yksittäisiä
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näyttelyitä ilmaannu. Savu ei ole koskaan
näyttelyissä viihtynyt eikä sen kummemmin
menestynytkään, joten sitä on käytetty vähemmän. Hallaa ei häntämutkan takia ole
järkeä viedä ja Hippa neiti starttaa uransa nyt
keväällä. Aika näyttää miten Hippa menestyy
ja viihtyy kehissä.

3.

Usein turkki on ihan ensimmäinen asia,
josta bedlingtonista haaveileva kysyy
joten aika usein tutustuminen rotuun lähtee
turkin hoidosta. Olen ottanut tavaksi viedä
nämä rodusta kiinnostuneet lenkille jonnekin
missä koirat saavat juosta vapaana ja sen jälkeen näyttänyt miten koira pestään. Osa on
halunnut nähdä trimmaamisenkin jo heti ensimmäisellä tapaamisella. Jos pennunostajalla
ei ole bedlingtonista kokemusta opetan turkin
hoidon “kädestä pitäen”. Painotan rodusta
kiinnostuneille turkin hoitoa paljon.
Itse trimmauksesta suositan, että ostetaan
hyvät laitteet, millään halvoilla saksilla ei tee
mitään ja sama pätee kovin edullisiin koneisiin. Annan vinkkejä ja tarvittaessa etsimme
yhdessä sopivat välineet. Opetan trimmauksen ja käymme pennunostajien kanssa sitä
usein läpi samalla kun tapaamme ja välillä
olen neuvonut linjoja ja tekniikkaa kuvien
avulla. Kennelini pentuoppaassa on myös
kuvalliset ohjeet trimmauksesta vaihe vaiheelta. Kasvatit ovat käyneet luonani aika harvoin,
osittain välimatkan takia. Pyrin siihen, että
autan ja trimmaan mielelläni koirat näyttelyihin mutta haluan opettaa kasvatinomistajat
myös itse trimmaamaan. Neuvoa ja apua
saa tietysti aina kun sitä kaipaa. Minulla on
parikin kasvatinomistajaa, jotka ovat todella

kiinnostuneita trimmaamisesta ja keskustelemmekin siitä säännöllisesti.

4.

Suosin mieluiten kevyintä brittitrimmiä.
Minusta bedlington on niin kaunis ja
sen liike on niin vaivaton ja elegantti ettei se
kaipaa yllensä kovin pitkää turkkia. Toisaalta en myöskään haluaisi mennä siihen että
bedlingtonin turkki olisi koirassa se tärkein
juttu, joka määrää sitä kuka menestyy näyttelykehissä tai sitä mitä bedlingtonin kanssa
voi tehdä tai harrastaa. Turkki on kuitenkin
vain yksi osa koiraa ja parasta mitä tiedän on
irti juokseva bedlington, silläkin uhalla että
se voi juosta pelto-ojaan tai kieriä heinikossa.
Rodun alkuperäisessä käytössä pitkä turkki
olisi varmasti ollut lähinnä tiellä. Pitkällä turkilla voidaan myös hämätä ja leikata koiralle
karvasta esimerkiksi parempia kulmauksia
tai selkälinjaa. Brittitrimmissä tulee minusta
parhaiten esille koiran mittasuhteet ja luusto,
tosin olen alistunut siihen että näyttelykehissä
trimmin on oltava pidempi, jos mielii koiran
pärjäävän. Minusta tämä on asia, jota olisi
syytä pohtia enemmänkin: haluammeko, että
jatkossa kotikoira, jonka turkin sen omistaja
on hoitanut voi pärjätä kehissä ja kannustaa
siten uusia harrastajia ja saada kodeissa muuten piiloon jäävät potentiaaliset jalostuskoirat
näkyviin? Vai haluammeko edetä suuntaan
jossa vain täydellisesti hoidetut ja laitetut
koirat voivat pärjätä? Toki tässä on kyse myös
tuomareiden kouluttamisesta, mutta myös
siitä millaisia koiria kehissä käy.

5.

En oikeastaan suosittele mitään tiettyä
merkkiä turkinhoidossa. Mutta jokainen

bedlingtonin turkkia trimmaava tarvitsee:
• Pesuaineet ja talvella suosittelen myös
hoitoainetta. Karkean karvan shampoot
toimivat yleensä hyvin. Välipesuissa
voi halutessaan käyttää esim tervashampoota (varsinkin kesällä se pitää
jonkin verran hyttysiä ja muita ötököitä
loitolla), mutta ennen trimmausta pesu
kannattaa tehdä eläinkaupan tuotteilla.
• Fööni. Ihmistenkin hiustenkuivaaja
käy kunhan siinä on kylmäpuhallus ja
riittävästi tehoja. Useammalle koiralle
kannattaa jo harkita turboföönin ostamista.
• Kampa ja karsta. Kamman kannattaa
olla sähköistämätön ja itse olen mieltynyt kampaan, jossa on harvempi ja
tiheämpi pää.
• Trimmauskone (Andis tai Oster tms.
käytännössä alle 100 € on vaikea löytää
hyvää konetta)
• Koneeseen terät: 10 tai 15 kaljuksi ajeltavia kohtia varten (fine cut -terät eivät
kokemukseni mukaan ole tälle silkkisen
hienolle karvalle välttämättä se paras).
Loput terät ovat siitä kiinni mitä haluaa
koneella tehdä: tassunpohjien trimmaukseen on olemassa kapeampia teriä, niskan
voi ajella terällä nro 5 ja kropan terällä nro
4 jos haluaa oikoa kotitrimmissä.
• Sakset: tässäkin laatu korreloi hinnan
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kanssa. Aloittelijan on
monesti helpompi leikata
vähän painavammilla saksilla koska ne eivät heilahda niin helposti. Alkuun
pääsee yksillä laadukkailla
ja pitkillä saksilla, joilla ei
leikata koskaan muuta kuin
puhdasta bedlingtonia.
Ohennussaksia ei tarvita.
Jos saksivalikoimaa haluaa
kasvattaa niin itse olen
pitänyt pitänyt pitkistä kaarevista saksista ja tassukarvojen leikkuuseen pienistä
tylppäpäisistä saksista.

Honeymist Finlandia, Savu ja
Taigalta Hallan Harhaa, Halla

• Joku koroke, jolla koira voi seistä niin,
että trimmaaja näkee hyvin leikata
koiraa ja niin että trimmaaminen on
ergonomista. Pieni pöytä käy tähän ja
trimmauspöytä on tietysti siihen hyvä,
muttei missään nimessä välttämätön.
• Rohkeutta tarttua saksiin ja uskoa siihen että karva kasvaa kyllä ja trimmaamaan oppii tekemällä.

6.

Trimmajana ihailen bedlingtonpiireissä
Tepiä (Teuvo Kiili), joka niin vaivattomasti saksii koiran kauniiksi ihan hetkessä.
Tepin lisäksi ihailen ystävääni Kastehelmi
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Kakkoa, jonka saksitekniikka on todella kaunista katsottavaa. Kastehelmi trimmaa työkseen ja hänellä on hyvä koirasilmä niin että
hän osaa tuoda kunkin koiran parhaat piirteet
esille. Ammattitrimmajat tekevät myös todella
tärkeää työtä opastaessaan kaikkia niitä koiranomistajia, joita kasvattaja ei ole opastanut
turkin hoidossa. Tämä opastaminen täytyy
tehdä lempeästi mutta päättäväisesti sillä huonosti hoidettu turkki on koiran hoidollinen
laiminlyönti ja pahimmillaan eläinsuojelun
asia. Siksi turkinhoidon opettaminen sekä
ihan pienille pennuille että näiden uusille
omistajille on tosi tärkeä asia. •

Hei!
Oletko kiinnostunut toimimaan
oman kotiseutusi
bedlington -tutustuttajana?
Keräämme kerhon sivuille eripuolelta Suomea henkilöitä, joilla on innostusta toimia
rotumme tutustuttajana. Yhteystietosi
(nimi, puh.num., s.posti ja kotipaikkakunta/
postinumero) tulevat kerhon sivuille, jolloin
rodusta kiinnostunut henkilö voi katsoa lähiseudultaan henkilön joka voi kertoa rodusta.
Sinun ei tarvitse olla kasvattaja tms. Riittää
että sinulla on yksi tai useampi bedlington ja
osaat kertoa rodusta, ja olet valmis esittelemään koiriasi kotonasi tai muuaalla sopimassanne paikassa.
Mikäli kiinnostuit, lähetä yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen:
sbkjasensihteeri@gmail.com
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Muistoissa
Ulkomuototuomari

Hans Lehtinen
Suomen Bedlingtonkerho ry

TRIMMAAJIA

Maija Hänninen

Toini Kärkkäinen

•


•


HELSINKI / ESPOO
050 544 2400

JYVÄSKYLÄ
044 355 3399

Suvi Kuivanen

Eila Nuutinen

•


•


HELSINKI
040 561 5178
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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
Järvenpää
+358 504 114 443
kimalteisen@gmail.com

Le-Leelia’s

Meripihkan

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

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

Oikeesti

Jenni Niemelä
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

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

Tanzara

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

Yarmilan

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