
Bedlington 4/2016
TIEDOTE



Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

HALLITUS
•	  Puheenjohtaja 
•	 Varaedustaja Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Maija Hänninen
 +358 505 442400
 bedlingtonkerho@gmail.com

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

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

•	 Yhteyshenkilö Ruotsiin / Kontaktperson 
 Noora Tirkkonen
 +358 505 970584 
 noora.m.tirkkonen@gmail.com

•	 Rahastonhoitaja
 Anneli Raitanen
 +358 505 946767
 anneli.raitanen@elisanet.fi

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

•	 Jäsen
 Kirsi Sainio
 +358 442 184431
 kirsi.sainio@helsinki.fi

•	 Varajäsen
 Pentuneuvoja
 Senja-Elina Junttila
 +358 404 148443
 senja-elina.junttila@outlook.com

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

TOIMIHENKILÖT
•	 Edustaja Helsingin Seudun 

Kennelpiiri ry:n terrierijaostossa
 Suvi Kuivanen
 +358 405 615178 
 suvi.kuivanen@nic.fi

•	 Varaedustaja Helsingin Seudun 
Kennelpiiri ry:n  terrierijaostossa

 Minna Pihlavamäki
 +358 504 059376
 minna.pihlavamaki@suomi24.fi

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

•	 Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden  
bedlingtonpalstan vastaavat

 Jatta Harjula 
 +358 468 858330 
 jattaharjula@gmail.com

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

•	 Tapahtumatoimikunta
 Jutta Voutilainen
 Maria Nemeläinen
 Elina Junttila
•	 Bedlingtontiedote
 Hallitus
 bedlingtontiedote@gmail.com

•	 Jalostustoimikunta
 Riitta-Maija Liikanen
 Saana Remula
 Kirsi Sainio, asiantuntijajäsen
 Maria Nemeläinen, sihteeri

•	 Koulutus- ja kollegiovastaavat
 Lea Mäkinen-Pulkkinen
  Jalostustoimikunta

•	 Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

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, 
käytä aina viitettä 1009 ja liitä kuitti mate-
riaalin mukaan.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alku-
peräinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on il-
moitettava painetussa materiaalissa. Muis-
ta siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden 
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•		 Bedlingtontiedote
•		 Osallistumisoikeus	kilpailuihin:
 Vuoden Bedlington
 Vuoden Bedlingtonveteraani
 Vuoden Bedlingtonkasvattaja
 Vuoden Agilitybedlington
 Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
 Vuoden Rally-tokobedlington
•		 Suomen	Terrierijärjestön	jäsenyys
•		 Terrilife-lehti	4	kertaa	vuodessa 
	 (julkaisija:	Suomen	Terrierijärjestö	ry)
•		 Alle	20-vuotiaat	jäsenet	voivat	hakea	nuorisostipendiä
•		 Yhdistyksen	jäsenenä	saat	olla	mukana	kehittämässä	bed	 	
 lingtonharrastajia yhdistävää toimintaa esim. tapahtuma  
 päiviä tai bedlingtonlenkkejä
Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa mak-
saneille, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun 
omistajille toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. 
Terrilife -lehti lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmes-
tyneet numerot.
HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai pos-
titse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat. 
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne 
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2016
•	 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 2015 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

Kannen kuva: JENNI R ©Talvikuvia
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 PUHEENJOHTAJALTA

Huom!
Hallitus 

laskee Vuoden Bedlington 
-kilpailun pisteet jalostus-
tietojärjestelmästä.

Mikäli koirallasi on tuloksia ulkomailta, 
ryhmäsijoituksia tai omistaja tietosi 
eivät löydy jalostustietojärjestelmästä, 
pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan 
hallitukselle ne sähköpostilla. Samoin jos 
et jostain syystä halua koirasi osallistu-
van kilpailuun.

bedlingtonkerho@gmail.com

Muista! 

Jäsenmaksun eräpäivä 

31.1.2017

ks. kesk
iaukeam

a

Kevätkokous 11.-12.3.2013Päivämäärä ja paikka tarkentuu myöhemmin!

Onnittelut V
UODEN NELJÄS JA VIIMEINEN Bedlington -tiedote on käsissäsi. Vuosi on taas vierähtänyt ja pian 
voimme rauhoittua myös koiraharrastuksista joulun odotukseen. On taas myös kiitosten aika. 

LÄMPIMÄT KIITOKSET kerhomme pitkäaikaiselle ra-
hastonhoitajalle, Anneli Raitaselle. Anneli jättää 
pestinsä kirstunvartijana ja hallituksen jäsenenä 

tämän vuoden lopussa. Siinä on seuraavalle rahas-
tonhoitajalle isot töppöset täytettäväksi. Annelia 
on aina niin mukava nähdä kerhomme tapahtu-

missa ja vähän tässä on saanut viime aikoina pelätä, että miten 
se kasööri sieltä Porista kulkeutuu eri ilmansuuntiin mutta hy-
vin on ilmeisesti bussi vienyt ja tuonut. Esimerkillistä yhdistys-

aktivismia, josta meistä moni saisi ottaa malllia. 
Kiitos myös koko hallitukselle unohtamatta Suvi Kuivasen ja 
Lea Mäkinen-Pulkkisen työpanosta Helsingin seudun kennel-

piirissä ja Suomen Terrierijärjestössä. Meillä on ollut hieno edus-
tus varsinkin piirin tapahtumissa ja toivottavasti saamme sieltä 
suunnalta mukavan toimitarahapotin ensi vuonnakin. Iso osa-
han kerhomme saamasta taloudellisesta tuesta tuleekin juuri 

kennelpiirin toimintaan osallistumisesta.
Kiitos Maria Nemeläinen ja Elina Junttila, joita ilman tätäkään tiedotetta ei olisi! Olette teh-

neet mahtavaa työtä. Tiedotteesta on tullut oikein mukavaa palautetta. Ja mikä onnenpotku 
meidän tiedotteen taittaja Päivi meille onkaan. 

KERHON UUSIEN TOIMIHENKILÖIDEN valinta ei aivan yltänyt Amerikan presidentinvaalien kaltaiseen media-
mylläkkkään mutta uudet toimihenkilöt tulevalle toimikaudelle saatiin valittua. Sain kunnian jatkaa vielä 

toisellekin kaudelle puheenjohtajana ja uutena hallitukseen astuvat Saana Remula ja Elina Junttila. Herät-
telin myös pientä keskustelua syyskokouksessa kerhomme tarpeesta pitää vuosittain kahta yleiskokousta. 
Tällä kertaa kokouksessa oli yksi hallituksen ulkopuolinen yhdistyksen jäsen. Pärjäisimmekö jatkossa vain 

kevätkokouksella, jonne asti vanha hallitus voisi jatkaa ja siellä kävisimme läpi sekä toimintasuunnitelman, 
-kertomuksen, että tilinpäätöksen ja uuden budjetin. Tässä pientä pohdittavaa ja mielipiteitä asiasta ote-

taan ilolla vastaan. Asiahan vaatii sääntömuutoksen, jonka yhdistyksen yleiskokous hyväksyy. Joten olem-
me tämän asian suhteen kuulolla. 

KEVÄTKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ on viikonlopun tarkkuudella jo päätetty. Samoin tapahtumatoi-
mikunta on parhaillaan lyömässä lukkoon päivämääriä kerhon suunnittelemalle Match Showlle ja 

mahdolliselle Kesäpäivälle!

RAUHALLISTA JOULUA ja toimeliasta vuotta 2017!! 

Maija Hänninen

Muistoissa
Suomen Kennelliiton valtuuston jäsen, 

aluekouluttaja ja järjestöaktiivi
Piia Keskimaa

Suomen Bedlingtonkerho ry

60 v. Tuire Okkola
60 v. Annukka Paloheimo

50 v. Pauliina Savander, kennel Bedlam

Allrounderit 
Ahlman-Stocmari Tanya 

Fageström Rune 
Eerola Tapio 

Juutilainen Saija 
Kipinä Markku 
Lehkonen Harri 

Okkola Tuire 
Stockmari Harto

Suomen Bedlingtonkerho ry

Kuva: b
edlingto

nclub_fi
nland#

Repost 

@jaana_s
undberg

 with @
reposta

pp
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 30.10.2016

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika  30.10.2016,  klo 13.30
Paikka  Ruoksmäentie 1, 24260 Salo (ABC Piihovi Salo)

Läsnä Riitta-Maija Liikanen
 Heikki Liikanen 
 Anneli Raitanen
 Elina Junttila
 Saana Remula
 Maija Hänninen
 Maria Nemeläinen
 Jenni Ruonio

1.  Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.

2.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 Kokouskutsu 14.9.2016 internetsivuilla ja Bedlington tiedotteessa 3/16. Kokous   
 todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3.  Kokouksen järjestäytyminen
 Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Heikki Liikasta ja ja sihteeriksi Maija Hän 
 nistä. Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Liikanen ja sihteeriksi Maija Hänninen. 
 Kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin   
 Elina Junttila ja Maria Nemeläinen

4.  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 Kokouksen sihteeri esitti kohdan 8 lisäystä esityslistalle – toiminnantarkastajien   
 ja heidän varahenkilöiden vaali. Tällä lisäyksellä esityslista hyväksyttiin   
 työjärjestykseksi. 

5.  Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017
	 Kokousväki	kävi	läpi	toimintasuunnitelman	ja	talousarvion	(LIITE	1.	ja	LIITE	2.).	
 Talousarvioon päätettiin huomioida juhlavuosi 2018, joka tullee aiheuttamaan ku- 
 luja jo vuonna 2017. Jäsenmaksun päätettiin pitää kuluvan vuoden tasolla. 

6.  Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudeksi 2017
	 Yhdistyksen	puheenjohtajaksi	ehdotettiin	ja	valittiin	Maija	Hänninen.	

7.  Hallituksen jäsenten valinta  
•	 Hallistuksen erovuoroisen jäsenet (toimintakausi kaksi vuotta)
 Noora Tirkkonen, Jenni Ruonio, Anneli Raitanen
 Hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja valittiin 
 Jenni Ruonio, Saana Remula ja Elina Junttila
•	 Hallituksen erovuoroiset varajäsenet (toimintakausi 1 vuosi)
 Elina Junttila, Saana Remula
 Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin
 Noora Tirkkonen ja Anne Ådahl

8.  Toiminnantarkastajien (2 hlö) ja heidän varahenkilöiden valinta
•	 Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin 

Jenni Niemelä ja Laura Pylvänäinen.
•	 Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin 

Marika Kapiainen ja Suvi Kuivanen

9.  Muut asiat
 Hallitukselle ei ole esitetty muita käsiteltäviä asioita jäsenistön puolesta

10.  Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05. 

Vakuudeksi 

 ______________________  ______________________
 Heikki Liikanen   Maija Hänninen
 Puheenjohtaja   Sihteeri

 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 ______________________  ______________________
 Maria Nemeläinen   Elina Junttila 
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Varsinainen toiminta 

Sääntömääräinen toiminta

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuus-
sa ja syyskokous syys-lokakuussa. Hallitus ja toi-
mikunnat kokoontuvat tarpeen vaatiessa. Edus-
tajat osallistuvat Helsingin seudun kennelpiiri 
ry:n ja sen terrierijaoston sekä Suomen Terrieri-
järjestö ry:n kokouksiin. 

Jäsenet

Jäsenmäärää pyritään lisäämään toiminnan te-
hostamisen ja tiedottamisen avulla. Uudet Suo-
messa rekisteröityjen, suomalaisen kasvattajan 
kasvattamien pentujen omistajat saavat edel-
leen vuoden ilmaisjäsenyyden, mikäli kasvatta-
ja ilmoittaa osoitetiedot jäsensihteerille. Kasvat-
tajalistalle pääsevät kaikki yhdistyksen jäsenet, 
joilla on FCI:n hyväksymä kasvattajanimi.

Tiedotustoiminta

Bedlington Tiedote julkaistaan neljä kertaa. 
Terrilifen bedlington-palstalle lähetetään ma-

teriaalia. Skandinaviska Bedlingtonklubbenin 
julkaisemaan Bedlington Nyttiin lähetetään 
Suomesta uutisia. Yhdistyksemme www-sivuja 
pidetään yllä osoitteessa www.bedlingtonker-
ho.fi. Pyritään jakamaan näyttelyissä esitettä 
kerhostamme ja bedlingtoneista. Internetsivu-
jen lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan yh-
distyksen Facebook-sivulla. 

Tuomarijäsenille lähetään Bedlington-tiedote 
sähköisenä versiona. 

Virkistystoiminta

Jäsenistön toiveiden ja aktiivisuuden mukaan 
pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia ja 
tapaamisia. Yhdistys tukee jäsenien järjestämiä 
yhteislenkkejä 20e eväsrahalla. 

Jalostustoimikunta

Seurataan rodussa esiintyvien perinnöllisten 

sairauksien tilannetta. Jalostustoimikunnan har-
kinnan mukaan tuetaan taloudellisesti ruumiin-
avauksia. Mietitään jalostustarkastuksen tar-
peellisuutta lähivuosina. 

Pentuneuvonta 

Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituksen 
kanssa pentuneuvojan. Pentuneuvoja antaa tie-
toa myytävistä pennuista. Pentuneuvoja vali-
taan vuodeksi kerrallaan.

Varainhankinta ja talous

Yhdistyksen rahoituksen muodostavat jäsen-
maksu-, myynti- ja erilaisten tapahtumien tuo-
tot. Kaikki tilaisuudet pyritään järjestämään it-
sekannattavuusperiaatteella ja toteuttamisessa 
käytetään mahdollisuuksien mukaan tukena eri 
yhteistyökumppaneita. Terrierijaosto myöntää 
avustusta yhdistyksille aktiivisesta osallistumi-
sesta. Kennelliitto myöntää myös toimintamää-
rärahaa. 

Yhdistys tekee vuodelle 2018 kuvakalenterin 
jota myydään jäsenille, kuvat kalenteriin kerä-
tään jäsenistöltä. 

Vuodelle 2017 suunnitteilla match show ja rally 
toko-epikset.

Kerhon jäsenten ja muiden sidosryhmien (esim 
ulkomuototuomarit) merkkipäiviä voidaan 
muistaa rahallisesti.

Juhlatoiminkunta 2018

Perustetaan toimikunta hoitamaan vuoden 
2018 juhlavuoden toimintaa. Tämä huomioi-
daan myös vuoden 2017 budjetissa.

Kilpailutoiminta

Järjestetään seuraavat kilpailut: 
•	 Vuoden Bedlington
•	 Vuoden Bedlingtonveteraani 
•	 Vuoden Kasvattaja 
•	 Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
•	 Vuoden Agilitybedlington
•	 Vuoden Rallytokobedlington

Yhteistyö

Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä STJ:n 
toimintaan. Pyritään olemaan yhteistyössä koti-
maisten ja ulkomaisten kenneljärjestöjen kans-
sa, erityisesti Skandinaviska Bedlingtonklub-
beniin. Toimintaan voi osallistua kuka tahansa 
kerhon jäsen. 

Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat 
kaikkeen edellä mainittuun toimintaan parhaan 
kykynsä mukaan. 

Pyritään aktivoimaan myös hallituksen ulko-
puolisia jäseniä osallistumaan toimintaan.

Suomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttämään rotua harrastavalle yhdistykselle 
asetetut vaatimukset. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bedlingtoninterrierien 
kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa 
näiden koiraharrastuksen edistämiseksi.
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 29.10.2016 LIITE 2.

 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 1(2) 

 Yhdistystoiminta Edellinen tilinpäätös 2015 Budjetti 2017

Tuotot

Jäsenmaksut 1537,00 1500,00

Ilmoitukset/indeksit 165,00 165,00

Tuotemyynti 370,00 350,00

Treffi-/jalostuspäivä(t) 0,00 0,00

Toimintaraha 1765,90 1500,00

Muut tulot 39,00 250,00

Yhteensä 3876,90 3765,00

Kulut

Tuotehankinnat -500,00 400,00

Huomionosoitukset/edustus -115,74 100,00

ATK-kulut -75,90 75,00

Kirjanpitokulut 0,00 250,00

Pankkikulut -106,00 120,00

Jäsenmaksut muille -340,00 340,00

Jäsenlehden taitto/painatus -1366,84 1400,00

Yhteistapahtumat -132,32 80,00

Tutkimuskulut 0,00 250,00

Postikulut -42,30 100,00

Kokouskulut -93,18 130,00

Toimistotarvikkeet -22,05 20,00

Tuotevaraston muutos +150,00 0,00

Treffi/jalostuspäivät 0,00 100,00

Muut kulut -249,12 200,00

Juhlavuoden 2018 kulut 200,00

Yhteensä 2893,45 3765,00

Tilikauden yli/alijäämä            +983,45 0,00

Tilinpäätöstiedot ajalta 1.1.2015-31.12.2015, budjetti ajalle 1.1.2017-31.12.2017. 
Huomioitavaa:  Toiminta-avustuksissa yhdistetty SKL:n ja HSKP:n avustukset. 

Jäsenmaksut 2017

•	 Vuosijäsen  25 € 
•	 Overseas members  25 € + 8 € postitus
•	 Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12 € 
•	 Perhejäsen  5 €
•	 Ainaisjäsen  250 €

Suvi Kuivanen, kennel Cuenta’s
040-5615178, www.cuentasbedlington.blogspot.fi

Iloista joulua ja pienten
tassujen vilinää
vuodelle 2017!
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Terri-Eri 2016
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Tuomarin terveiset ja kaikki tulokset 



Terri-Eri, Helsinki, Finland
3rd September 2016

I had the pleasure to judge the Bedlington Terriers (& Manchester 
Terriers) at Terri-Eri in September.

There was a total of 32 terrier breeds been represented in this 
prestigious show, the equivalent to the UK’s  National Terrier Show with 
over 1000 entries.

The show was held outside in a large sports complex, surrounded 
by exhibitors tents & gazebos, very friendly, well run & the weather 
remained sunny until later on, when the heavens opened, when the Best 
in show competitions were in full flow.

I had a good entry of 42 bedlington terriers to go over on the day.
I found my BD & BOB winner in the male L’end Show Metti 

Surprise at Glare, a dog that fits the standard to a tee, looked & moved 
exceptionally well on the day. The reserve dog was  L’end Show Mocco, 
he was selected from junior,  I later discovered he was the son of the 
BOB winner.

 In the bitches top honours went to Tinwelindon Varda, a good 
moving balanced bitch & correct for size. Reserve bitch was Tanzara La 
Chapelle.

A  very strong breeders competition of 4 teams saw the winning 
breeder ‘Kennel Tinwelindon’ getting top honours, with a team full of 
balance, good for size & sporting decent jackets.

The quality generally was very mixed, size in some is an issue, ears 
need to improve, some are so thick. Both front & rear movement , needs 
strengthening. On the positive side, really good heads & plenty of bone!

It was great to watch the Bedlington go onto win Reserve Best in 
Show, under a Portugese judge, in such strong competition, a well 
deserved placing !

A lovely show, I thank the committee for the invitation & the 
exhibitors for their entries, an enjoyable trip :)

 Mark Walshaw  JANMARK

Terri-Eri, Helsinki, Suomi
3. syyskuuta 2016

Minulla oli ilo tuomaroida bedlingtoninterrierit (ja 
manchesterinterrierit) Terri-Erissä syyskuussa. Täs-
sä maineikkaassa koiranäyttelyssä oli esillä kaiken 
kaikkiaan 32 eri terrierirotua ja koiramäärältään 
(yli 1000 ilmoitettua koiraa) näyttely vastasi kool-
taan	Iso-Britannian	kansallista	terrieri	näyttelyä.

Näyttelypaikka sijaitsi ulkona suuressa urhei-
lukeskuksessa. Kehiä ympäröivät esittäjien teltat. 
Järjestelyt olivat sujuvia, kehät hyvin ja ystäväl-
lisesti pyöritettyjä. Sää suosi ja pysyi aurinkoi-
sena	aina	BIS-kehiin	saakka,	jolloin	taivaat	
aukesivat kesken kehän.

Bedlingtoneita näyttelyyn oli ilmoittautu-
nut mukavat 42 koiraa.

Valitsin parhaaksi urokseksi ja rodun 
parhaaksi koiraksi L’end Show Metti Surprise at 

Glare:n. Tämä koira noudattaa rotumääritelmää täsmälleen, näytti 
hyvältä ja liikkui poikkeuksellisen hyvin tänä päivänä. Toiseksi paras uros oli L’end 

Show Mocco juniori luokasta. Myöhemmin sain tietää, että tämä koira oli rodun parhaaksi 
valitsemani poika.

Parhaaksi nartuksi ja VSP koiraksi valitsin kauniisti liikkuvan, tasapainoisen ja oikean 
kokoisen Tinwelindonin Vardan. Toiseksi paras narttu oli Tanzara La Chapelle.

Parhaan kasvattajaryhmän titteliä tavoitteli yhteensä 4 vahvaa kasvattajaryhmää. Kennel 
Tinwelindon voitti kilpailun parhain mahdollisin arvioin ryhmällä, joka koostui tasapai-
noisista ja oikean kokoisista koirista, joilla oli sopivan sporttinen trimmi.

Kaiken kaikkiaan koirien laatu vaihteli suuresti. Koko on jossain määrin ongelma. Kor-
vien pitäisi parantua (osa on kovin paksuja). Sekä etu- että takaliikkeiden tulee vahvistua. 
Toisaalta positiivista olivat todella hyvät päät ja vahva luusto.
Oli	hienoa	katsoa	rodun	parhaan	bedlingtonin	sijoittuvan	BIS-kehässä	toiseksi	portugali-

laisella tuomarilla. Koira ansaitsi paikkansa kovassa kilpailussa.
Ihastuttava	näyttely.	Kiitokset	näyttelykomitealle	kutsusta	ja	näytteilleasettajille	nautin-

nollisesta	matkasta.	:)

Mark Walshaw  JANMARK kennel

Terri-Eri 2016

Mark Walshaw on kasvatta-

jatuomari Isosta-Britannias-

ta (kennel Janmark). Mark on 

omistanut terrierejä jo yli 45 

vuotta. Suurimpina saavutuk-

sina ovat vuosien 2012 ja 2013 

parhaan kasvattajan titteli 

Isossa-Britanniassa ja kasvat-

tikoiran voitto vuoden 2012 

Cruftsissa.
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	 Terri-Eri	2016	•	tulokset	       

NARTUT ...... TINWELINDON VARDA  ............................................VAL-ERI  ....... VAK1  ...... PN1  .... SA, VSP
 TANZARA LA CHAPELLE  ..........................................VAL-ERI  ....... VAK2  ...... PN2  .... SA
 CHAMPAGNE HEADY SLOVANSKÝ PERUN  .............JUN-ERI  ...... JUK1  ...... PN3  .... SA, SERT
 L’END SHOW MAGIC LIGHT  ....................................JUN-ERI  ...... JUK2  ...... PN4  .... SA, VASERT

junior .......... KIMALTEISEN ALICE IN WONDERLAND  .................JUN-EH  ....... JUK3
 NOTICE SENSUAL BLUSH ........................................JUN-H

nuor ........... CUENTA’S BAHIYYA NUO-ERI  ..................................NUK1   ........................................ SA

avo ............. TINWELINDON YAVANNA  ........................................AVO-ERI  ...... AVK1   ................... SA
 CIRRUS XINJA AVO-EH  ............................................AVK2
 HEINÄKENGÄN QUUNSIRPPI  .................................AVO-H
 SLIOORIN EYE CANDY  ............................................AVO-H
 L’END SHOW MENTA COOL BRIZE  .........................AVO-H
 HEINÄKENGÄN LILLUKKA  ......................................AVO-H

valio ........... CIRRUS YADE THE PRECIOUS  ................................VAL-ERI  ....... VAK3   ................... SA
 TANZARA ULDERICA VAL-ERI  ..................................VAK4
 TANZARA NANELLE VAL-ERI
 CHABLUE’S FANCY FREYJA  ....................................VAL-EH
 TANZARA NERISSA  ..................................................VAL-EH
 NACHTWOLKEN STURM UND DRANG   ..................VAL-H
 NACHTWOLKEN TEMPTATION WAITS  ....................VAL-H

vet .............. TANZARA IVONETTE  ................................................VET-EH  ........ VEK1
 TANZARA ODETTA  ...................................................VET-H
 SEAMETAX BOURBON DAISY  ..................................VET-H

 UROKSET .. L’ END SHOW MATTY SURPRISE AT GLARE   ..........VAL-ERI  ....... VAK1  ...... PU1  ..... SA, ROP
 L’END SHOW MOCCO  .............................................JUN-ERI  ...... JUK1  ...... PU2  ..... SA, SERT
 CUENTA’S BALDOMAR  ............................................NUO-ERI  ..... NUK1  ..... PU3  ..... SA, VASERT

jun .............. SHARNOR JUSTA JOKER  .........................................UN-EH  ......... JUK2
 KIMALTEISEN APPLE OF MY EYE  ...........................JUN-EH  ....... JUK3
 KIMALTEISEN AND PROUD OF IT  ...........................JUN-EH  ....... JUK4
 TANZARA WILD CARD  .............................................JUN-EH
 WINSTON  .................................................................JUN-H

nuori .......... CUENTA’S BASIM  ....................................................NUO-EH  ...... NUK2
 CUENTA’S BIJOU ......................................................NUO-EH  ...... NUK3

avo .............. TINWELINDON OROME  ...........................................AVO-EH  ....... AVK1
 TINWELINDON MANDOS  ........................................AVO-EH  ....... AVK2
 L’END SHOW MIRO MAKE ME SMILE  ....................AVO-EH  ....... AVK3

val .............. TANZARA UKULELE  .................................................VAL-EH  ........ VAK2
 NACHTWOLKEN SMALL TOWN BOY  .......................VAL-EH  ........ VAK3
 SLIOORIN CARELESS WHISPER  .............................VAL-EH  ........ VAK4

vet .............. HONEYMIST SWINGING THE FAIR  .........................VET-EH  ........ VEK1
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Oikaisu
Beldlington -tiedoteessa 3-2016 Terri-Eri 2016 käsittelevässä jutussa VSP - ja ROP JUN -kuvatekstit olivat 
menneet ristiin eli siis tässä oikeammin Tinwelindon Varda VSP ja Champagne Heady Slovanský Perun 
ROP JUNIORI.

Terri-erissä 2016 Tinwelindon Varda VSP Champagne Heady Slovanský Perun ROP JUNIORI



Jos olet uusi jäsen tai et ole varma ovatko yhteystietosi ajantasalla, 
käy täyttämässä kerhon nettisivuilla jäsenkaavake ja maksa jäsenmaksu: 

Jäsenmaksut 2016
• Vuosijäsen  25€
• Overseas members   25€ + postage 8€
• Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12€
• Perhejäsen  5€
• Ainaisjäsen  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 31.1.2017

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.

vuodelle 2017
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Koiran ja muidenkin eläinten koulutuksessa 
käytetään paljon apuvälineitä. Niiden tarkoitus on 
helpottaa oikeaan aikaan palkkaamista, aktivoida 
koiraa tai eläintä itse keksimään ja oivaltamaan tai 

muutoin helpottamaan koulutusta.

Asiaa

KOIRAN
KOULUTTAMISESTA

osa 2. 

"
Oma rauhoittumismatto on mikä 
tahansa pyyhe,  kevyt räsymatto, 
tai liikkeestä ostettu koirien 
alusta, joka on kevyt ja helppo 
ottaa mukaan." 

Teksti ja kuvat • ELINA JUNTTILA
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PALKKIONA KÄYTETÄÄN YLEENSÄ na-
meja (mikä voi olla mitä vain mistä 
koira	pitää:	pihviä,	maksamakka-
raa, juustoa…) tai lelua. Mutta on 
myös mahdollista että koira palk-

kautuu jopa itse tekemisestä tai kehuista. Joka 
tapauksessa useimmat koirat nauttivat yhteises-
tä tekemisestä omistajansa kanssa ja nauttivat 
varmasti kehuista.

KOULUTUSNAMIT
Jos koira ei ole kovin innostunut tarjoamistasi 
nameista, kokeile toista namia. Namin pitää 
olla ympäristön ärsykettä parempi. Kokeile-
malla löydät parhaat herkut. Voit myös vaihtaa 
herkkuja kesken treenin ja muista että koiran 
on hyvä olla nälkäinen ennen treeniä. Mieti 
myös kuinka paljon energiaa koira on saanut 
herkuista, ja vähennä hieman ruuasta, ettei 
koira ala lihoa. Koiran ruuan ei aina tarvitse 
tulla ruokakupista, esimerkiksi nappulat voi 
hyvin etsiä pihalta, lattialta tai vaikka naksutel-
la palkkiona.

YMPÄRISTÖ
Koulutus kannattaa aloittaa kotona tai treeni-
hallilla hallitusti rauhassa. Hiljalleen voi nostaa 
ärsyke tasoa. Muista kuitenkin olla nostamatta 
häiriö- ja vaikeustasoa samaan aikaan. Esimer-
kiksi paikallaolo harjoitus, kannattaa toisella 
kerralla harjoitella paikallaan olon kestoa ja 
toisella kerralla taas koiran lähetä irtaantumis-
ta. Vasta kun nämä alkavat sujua niitä kannat-
taa yhdistää.

KOULUTUSVÄLINEITÄ

 Kosketusalusta (mikä tahansa littana 
esine, jolle koira voi asettaa tassunsa (huomioi 
liukkaus ja koiran koko)

•	 takoitus: voit opettaa koiran menemään 
kosketusalustalle, ja sen jälkeen voit laittaa 
kosketusalustan esim. TOKOn ruutuun tai 
rally-tokon käytösruutuun ja sitä kautta 
opettaa koiran menemään tiettyyn paik-
kaan. Kotona voit opettaa koiran hakeu-
tumaan tiettyyn kohtaan eteisessä vaikka 
ovikellon soidessa jolloin se ei ryntää vie-
raiden luokse

•	 voit myös opettaa koiran koskettamaan 
kuonolla alustaa ja asettaa alustan vaikka 
kaapin oveen, jolloin koiran saa opetettua 
sulkemaan kaapin kuonollaan 

 Naksutin, näitä on erilaisia ja niiden 
äänissä on eroja. Löytyy myös ranneremmillä, 
jolloin naksutin on kätevästi koko ajan lähellä

•	 tarkoitus: koiralle opetetaan että naksaus 
on lupa palkasta. Helpottaa oikea aikaista 
palkkaamista

 Kosketuskeppi (teleskooppi varsi, minkä 
päässä on pallo)

•	 tarkoitus: koira koskettaa kepin päässä ole-
vaa palloa ja saa siitä namin. Seuraavaksi 
voit opettaa koiran seuraamaan keppiä ja 
sen jälkeen kepillä voit ohjata koiraa. Huo-
mio, että mitä isompi pallo kepin päässä 
sitä helpompi koiran on se hahmottaa. Pidä 
aluksi varsi lyhyenä (ihan aluksi voit pitää 
palloa vasten kämmentäsi), jotta koira 
hahmottaa että ideä on pallo eikä kepin 
varsi.

 Oma rauhoittumismatto. Mikä tahansa 
pyyhe,  kevyt räsymatto, tai liikkeestä ostettu 
koirien alusta, joka on kevyt ja helppo ottaa 
mukaan.

•	 Tarkoitus on tehdä tästä paikaksta koiralle 
niin kutsuttu rauhoittumis alusta, siinä 
tapahtuu vain mukavia asioita. Matto on 
kätevä esimerkiksi kylässä, eläinlääkäriin 
mennessä tai treenihallissa. 

•	 Otta matto esille ja kun koira osoittaa 
kiinnostuta sitä kohti, naks ja heitä palkka 
vähän kauemmaksi jotta koira joutuu 
taas lähestymään alustaa, ja jälleen naks 
ja palkka. 5-10 toistoa kerrallaan ja vai-
keusastetta nostaen. Seuraavaksi koirain 
täytyy koskettaa alustaa nenällään, sen 
jälkeen tassulla, lopulta koko koira siellä. 
Seuraavaksi alustalle menosta voi alkaa 
vaatia istu- tai maahanmenoa. Ja tarkoitus 
itsessään on että kun koira osaa käskystä 
mennä matolle, se osaa myös rauhtoittua 
siellä.

KOIRAN PALKKAAMINEN LELULLA

Vilauta koiralle palkkiolelua ja yritä saada se 
innostumaan siitä. Leikkikää hetken aikaa 
lelulla. Pyydä koira irrottamaan lelusta tai 
nosta lelu koiran ulottumattomiin tilaisuuden 
tullessa. Pyydä koiraa tekemään jokin helppo 
asia minkä se jo osaa, esim. istu ja kun koira 
tekee sen, leikkikää taas hurjasti. Toista muuta-
man kerran. Nyt voit koittaa jotain vaikeampaa 
asiaa esim. maahan menoa. Voit auttaa koiraa 
vihjeellä kumartumalla itse alas ja osoittamalla 
kädellä lattiaa. Koiran mennessä aloittakaa taas 
hurja leikki. Tee toistoja. Jos koira ei pysty teke-
mään mitään käskyä, koska lelu on niin kiih-
dyttävä, voit aloittaa vaikka siitä että palkkaat 
kun koira ei enää tavoittele lelua hyppimällä 
sinua vasten. 

 Aina jos tuntuu että koulutus ei suju, tai koi-
ra ei halua treenata, syynä on todennäköisesti 

Treenivälineitä

Asiaa KOIRAN KOULUTTAMISESTA Asiaa KOIRAN KOULUTTAMISESTA
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joko väsymys, tylsyys tai liian vaikeat harjoit-
teet. Voit välillä palata tosi helppoon harjoittee-
seen ja tehdä temppuja joista koira pitää. Vain 
mielikuvitus on rajana temppujen ja käskyjen 

kanssa. Tärkeintä on kuitenkin että molemmil-
la on hauskaa, ja että arki helpottuu. Omistaja 
määrittää miten koiran kanssa haluaa arkensa 
sujuvan ja mitä haluaa koiralleen opettaa! 

HAASTATTELIN KAHTA ALAN AMMATTILAISTA ja heidän näkemyksiään koulutuksesta. Liisa Tikkaa koi-
rakoulu Masseterista, koskien koirien koulutusta, sekä Katja Silanderia Turun Murren koirakoulusta. 
Alla kysymykset ja perässä molempien vastaukset. 

1 . Kuka olet? Mikä on ammattisi/missä 
olet saanut oppisi/mikä on koulutus ja 

harrastus historiasi koirien kanssa? 

2 . Missä päin suomea ja missä 
koirakoulussa/ mikä on koulusi nimi 

olet kouluttajana?

3 . Mitä koulutusmetodia suosit ja miten/
millä keinoilla tai tavoilla koiria pitäisi 

mielestäsi kouluttaa? Ja miksi?

4 . Mitä mielestäsi jokaisen koiran 
omistajan tai sellaiseksi aikovan olisi 

hyvä hallita koiran omistamisen/hoitamisen 
ja koiran kanssa elämisen suhteen?

5 . Kolme tärkeintä asiaa, jotka jokaisen 
koiran tulisi osata/harjoitella?

6 . Onko mielestäsi eri roturyhmien 
välillä suuria eroja kouluttamisen 

helppouden/haastavuuden suhteen? 
Minkälaisina koulutettavina näet terrierit?

7 . Mikä on kokemuksesi 
bedlingtoninterriereistä?

Liisa Tikka Masseter

1 . Olen Liisa Tikka, ammattitutkinnon suo-
rittanut eläintenkouluttaja. Olen aikanaan 

käynyt KIVA-teamin koulutusohjaaja- ja on-
gelmakoirakouluttajakurssit. Lisäksi olen opis-
kellut operanttia koulutusta ns. kanakursseilla 
(kurssit 1-4) Tommy Wirénin johdolla sekä 
käynyt useilla Tellington TTouch -menetelmän 
kursseilla Englannissa. Olen myös opiskellut 
BAT eli Behavior Adjusment Training -menetel-
mää	 Tanskassa	 syksyllä	 2014.	 Ylipäänsä	 pyrin	
käymään vähintään kerran vuodessa ulkomailla 
erilaisissa seminaareissa ja kursseilla pitääkseni 
yllä osaamistani.

2 . Lisäksi olen opiskellut koirahierojaksi 
(Tampereen Urheiluhierojakoulu, 2010). 

Työskentelen myös toimitussihteerinä Canis-
lehdessä. Olen harrastellut omien koirieni kans-
sa monia lajeja viehejuoksusta verijälkeen ja 
agilitysta koiratanssiin. Viime aikoina olen kil-
paillut lähinnä rally-tokossa, ja nuorimmaisen, 
amstaffin, kanssa on tarkoitus keskittyä jatkossa 

tokoon sekä myös koirafrisbeehen. Koirakoulu-
ni	Tmi	Masseter	sijaitsee	Itä-Helsingissä

3 . Käytämme pääosin positiivista vahvista-
mista, ja pyrimme tehokkaan palkkion-

käytön avulla saamaan aikaan oma-aloitteisia 
ja aktiivisia koiria. Käytämme koirakoulussani 
operanttia ehdollistamista eli arkikielessä nak-
sutinkoulutusta. Naksutinkoulutus on sekä te-
hokasta koiran oppimisen kannalta, että myös 
kehittää huomattavasti kouluttajan omia koulu-
tustaitoja.

4 . Koiran elekieli ja vähintäänkin perusasi-
at käyttäytymisestä! Toivoisin kaikkien 

lukevan Turid Rugaasin Rauhoittavat signaalit 
-kirjan.	 Innokkaammille	 lukijoille	 suosittelisin	
Tuire Kaimion Koirien käyttäytyminen -kirjaa

5 . Oma nimi toimii sekä koiran huomion 
saamiseen että myös vaikka luoksetulo-

vihjeenä. ”Jätä” on monille koirille tarpeellinen 

Asiaa KOIRAN KOULUTTAMISESTA Asiaa KOIRAN KOULUTTAMISESTA
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varsinkin kaupungissa asuessa. Sujuva hihna-
käytös takaa koiralle riittävästi liikuntaa, kun 
omistajan on ilo ulkoilla lemmikkinsä kanssa.

6 . Toki roturyhmissä, roduissa ja yksilöissä 
on eroja. Toisten koirien ”koulutuskes-

tävyys” on hyvin vähäistä (eivät jaksa montaa 
toistoa), ja toiset rodut ovat vaikeita motivoida. 
Terrierit ovat minulle hyvinkin tuttuja pitkäai-
kaisena am/staffiharrastajana, enkä pidä niitä 
mitenkään erityisen haasteellisena koulutettavi-
na. Monet terrierit toki ovat edelleen hyvinkin 
vahvasti kiinni metsästyskoirataustassaan, joten 

nenä saattaa viedä mennessään... Toisaalta ne 
ovat usein myös tämän vuoksi hyvin motivoita-
vissa leluilla ja leikkimisellä. Minulla on paljon 
kokemusta mm. erilaisista vinttikoirista, joten 
ylipäänsä en pidä juuri mitään rotuja erityisen 
vaikeina ;) 

7 . Bedlingtoneja näkee melko harvoin; 
muistelen meillä viiden vuoden aikana 

käyneen kaiketi noin kolme sellaista. En pidä 
niitä ihan ”perinteisinä” terriereinä, vaan ehkä 
enemmän	terrierin	ja	vinttikoiran	hybridinä	;)	•

Katja Silander  Turun Murre

1 . Olen Katja Silander, koulutukseltani fi-
losofian maisteri Venäjän kielestä. Aka-

teeminen tutkinto vei minut monen sattu-
muksen kautta töihin Yrittäjäjärjestöön, ja 
vuosien haave oman koirakoulun perusta-
misesta sai alkunsa yrittäjäjärjestövuodesta.  
 Olen koko elämäni harrastanut koiria sekä 
hevosia, ja tällä hetkellä kotoa löytyy valkoiset-
paimenkoirat ”Suzi”, ”Masi”, ”Raisa” ja ”Piina” 
sekä beauceron ”Pimu”. Rotuyhdistyksemme 
(valkoinenpaimenkoira) aluetoiminnassa olen 
mukana, ja olen myös kiinnostunut rodun jalos-
tuksesta ja kasvatuksesta. Vuosien haave toteu-
tuikin talvella 2014, kun Kennel Kowhain kanssa 
tehty yhteistyöpentue syntyi kotonani.

2 . Turun Murre on perustettu vuonna 2013, 
ja puolisen vuotta tein Murrea silloisen 

päivätyöni ohessa. Keväästä 2014 olen toimi-
nut täyspäiväisenä yrittäjänä eläinkoulutuksen 
parissa. Jo vuosia sitten kiinnostukseni eläin-
ten käyttäytymiseen, oppimiseen ja koulutuk-
seen alkoi lisääntyä, ja vuonna 2011 hakeuduin 

opiskelemaan alalle. Amiedussa suoritin eläin-
tenhoitajan valmistavan koulutuksen suuntau-
tumisalana eläintenkoulutus. Kuten eläinten-
kouluttajan ammattitaitovaatimuksiin kuuluu, 
koulutusmetodini perustuvat käyttäytymistie-
teisiin sekä oppimispsykologiaan. 

3 . Kaikkia eläimiä tulisi kouluttaa positii-
visen vahvistamisen menetelmin, koska 

mikään eläin ei kaipaa osakseen pakotteilla tai 
rangaistuksilla kouluttamista. 

4 . Itse	 olen	 kouluttaja	 henkeen	 ja	 vereen	
siinä mielessä, että pidän vähintään yhtä 

tärkeänä eläimen johdonmukaista koulutusta 
kuin muita terveyteen, ruokintaan ja liikuntaan 
liittyviä asioita. Hyvin koulutetulle koiralle voi 
antaa enemmän eläimen kaipaamia vapauksia, 
ja arki on sekä koiralle että ohjaajalle rennom-
paa ja mukavampaa. Eläminen koiran kanssa 
ei pitäisi olla niin hankalaa, ja työlästä kuin se 
valitettavan monelle (hallitsemattoman, reaktii-
visen jne) koiran omistajalle on.

5 . Lähelläpysyminen ja kon-
takti (en halua erottaa näitä 

toisistaan ;), rauhoittuminen, sekä 
luopuminen

6 . Terrierit oppivat erilaisia 
koulutustemppuja hyvin no-

peasti, mutta toisinaan keskitty-
minen saattaa olla haastavaa. Toki 
tämä on hyvin yleistä muidenkin 
rotujen edustajilla etenkin nuori-
na. Terrierit myös usein palkkaan-
tuvat hyvin leluilla ja leikkimisellä. 
Silti kursseilla korostuu mielestäni 
enemmän yksilö- kuin rotuerot.

7 . Bedlingtoneista minulla ei 
ole kovin paljon kokemusta, 

mutta Elinan beduista uros aina-
kin elää toisinaan ihan omaa elä-
määnsä, ja työskentelee ohjaajan 
kanssa silloin, kun sattuu herralle 
sopimaan, ja huvittamaan ;) Nart-
tu on huomattavasti enemmän 
ruokaorientointunut, ja näin ollen 
myös helpommin koulutettava. 
Bedlingtonien kesäpäivässä oli ilo 
nähdä tusinan verran beduja, ja 
näistä voisi sanoa, että siellä oli näkyvissä edel-
lämainittujen esimerkkien kaltaisia koiria. Osa 
erittäin kontaktihakuisia, toiset ehkä enemmän 

toisista koirista kuin ohjaajastaan kiinnostunei-
ta. Toisin sanoen, samanlaisia yksilöeroja oli ha-
vaittavissa	kuin	millä	tahansa	roduilla.	•

Lähteet
Tommy Wiren-Päivi Romppainen: Hienosti hihnassa WSOY
Tommy Wiren-Päivi Romppainen: Onnistu koirasi koulutuksessa WSOY
Tuire Kaimio: Pennun kasvatus WSOY, Tuire Kaimio: Koirien käyttäytyminen WSOY
Luennot ja kurssit
Tuire Kaimio: Lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen 26.1.2014 
Mirkka Koivusalo: Koira kontrollissa hihnatta 2014- 2015 kolmen kerran käytännön koulutksena
Liisa Tikka: BAT, käytännön luento

Asiaa KOIRAN KOULUTTAMISESTA Asiaa KOIRAN KOULUTTAMISESTA
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L’end Show Miro Make Me Smile

Suomen (Tuuloksen ryhmänäyttely 
1.10.2016) ja Viron muotovalio (5.10.2016 
Tarto kansainvälinen näyttely).

Cuenta’s Bahiyya

Suomen muotovalio 
(12.11.2016 Jyväskylän 
kansainvälinen näyttely)

Tanzara Nanelle

Kansainvälinen muotovalio 
(5.10.2016 Tarto kansainvä-
linen näyttely)

J OTTA SAISIMME KALENTERIN täydel-
tä ajankohtaisia, iloisia bedlington-
kuvia otamme kuvia vastaan jo nyt. 

Jos sinulla on siis arkistoissasi kalenteriin sopivia 
kuvia voit lähettää ne sähköpostitse Saanalle osoit-

teeseen: saana.remula@gmail.com . Laita viestin otsi-
koksi “Bedlingtonkalenteri”. 

Kalenterikuvien olisi hyvä olla vaakasuuntaisia, mutta pystykuvatkin 
käyvät. Lisäksi kuvien tulisi olla riittävän suurella resoluutiolla otettuja (suo-
situskoko vähintään 1Mt, 1666 x 1294 pikseliä). Kuvia voidaan joutua karsi-
maan, mikäli niissä on liian heikko kuvanlaatu, ne ovat hyvän maun vastai-
sia tai kuvissa on lisättyä tekstiä tai vesileimoja. Paras kuvamuoto on jpg ja 

paperiset kuvat pitäisi skannata riittävän hyvällä resoluutiolla (300 dpi). Kai-
pamme kuvia kaikista vuodenajoista, erilaisista harrastuksista ja ihan vaan 

elämästä bedlingtonin kanssa. 

Laitathan kuvien nimeen oma nimesi ja halutessasi myös kuvassa esiinty-
vän koiran nimen esim. Etunimi_Sukunimi_koirannimi.jpg. Kaikki kalenteri-
käyttöä varten lähetetyt kuvat ovat Suomen Bedlingtonkerho ry:n vapaasti 

käytettävissä. Kuvista tehdään Bedlingtonkalenteri 2018 ja kuvia voidaan 
käyttää lisäksi esim. yhdistyksen nettisivuilla, tiedotteessa ja muissa yhdis-
tyksen materiaaleissa kuvituksena. Valokuvaajien nimet mainitaan kuvien 

käytön yhteydessä.

Kalenteri on tarkoitus teettää hyvissä ajoin, joten olethan ajoissa liikkeellä. 
Näin joulua odotellessa on hyvä muistella mennyttä kesää kuvien parissa tai 

ottaa kamera mukaan lenkille ja tallentaa talvea koiraystävän kanssa. 

Kuvia odotellen, Saana

Suomen Bedlingtonkerho Ry on teettämässä

bedlingtonkalenteria
vuodelle 2018
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VALIOITUNEET



Maija Hänninen

•	 HELSINKI / ESPOO
  050 544 2400

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


Suvi Kuivanen

•	 HELSINKI
  040 561 5178

Toini Kärkkäinen

•	 JYVÄSKYLÄ
  044 355 3399

Eila Nuutinen

•	 JYSKÄ
  0400 641 555

Jutta Voutilainen

•	 JÄRVENPÄÄ
  0504 114 443
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Palautusosoite:

Maria Nemeläinen
Savelantie 3 I 76 
00720 Helsinki
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