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hallitus tiedottaa
Hallitus tiedottaa

Yhdistyksen ensimmäinen sääntömääräinen syyskokous pidettiin pyhäinpäivänä 
31.10.2009 Jyskässä, Jyväskylän tienoilla. Kokouksessa päätettiin tulevan vuoden 
toimintasuunnitelma sekä budjetti ja valittiin puheenjohtaja sekä uudet hallituksen 

jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajaksi valittiin Minna Pihlavamäki. 
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin: Eila Nuutinen, Riitta-Maija Liikanen, Suvi 
Kuivanen ja Maija Heikkonen. Kokouspöytäkirjat luettavissa lehden sivuilta 56.

Näyttelyarvosteluja ei toistaiseksi julkaista Bedlington-tiedotteessa. Arvostelut 
vievät paljon sivutilaa, mikä tietenkin nostaa tarpeettomasti lehden kustannuksia. 

Arvostelujen puhtaaksikirjoitus on todella työlästä, eikä sille ole toistaiseksi 
ketään tekijää. Vuoden 2008 ja 2009 arvosteluja on 10 cm:n nippu. Mikäli 

puhtaaksikirjoittaminen sinulta sujuu ja kiinnostaa, ota yhteyttä hallitukseen. 
Arvostelut voidaan laittaa yhdistyksen internetsivuille luettavaksi, mikäli joku 

kirjoittaa ne puhtaaksi tai skannaa lomakkeet esim. pdf-tiedostoiksi.

Tapio Nuutinen on lahjoittanut kerholle megafonin. Kiitos!

Kuvat ja jutut Terrilifeen toimitetaan 
Minnalle tai Suville

Näyttelytulokset toimitetaan Suville, mutta 
kuvat Sirulle. Muistakaa, että pentunäyttelyiden 

ja kasvattajaluokkien tulokset eivät näy 
koiranetissä, joten ne pitää lähettää, jos haluaa 

tulokset julki nettisivuilla ja lehdessä.

Loput kassit 5 EUR/kpl
Tilaukset Suvilta: suvi.kuivanen@nic.fi 

tai puh. 040 561 5178
Tilaa vaikka useampi treeni- tai 

ostoskasseiksi!
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Ennätyslukemia mittarissa!

Syyskuun aurinkoisella Bedlingtonlenkillä Kirkkonummella oli 
mukana ennätykselliset 18 koiraa. Eväslistalta löytyi metsän 

viimeiset mustikat, ennätysmäärä puolukoita ja perinteisesti kesän 
viimeinen grillaus. Kiitokset isäntäväelle ja kaikille mukana olleille!

Seuraavan kerran lenkkeilemme Sipoon Koirametsässä 
Ystävänpäivänä 14.2.2010 klo 10, säävarauksella mahdolliset 

ennätyspakkaset huomioon ottaen. 

Lisäinfoa ja kimppakyytien järjestelyä voit tiedustella 
puh: 050-4059376 Minna 

Arvaa rotu

Kilpailuun ei saapunut yhtään 
oikeaa vastausta! Kyseessä on 
tiibetin terrieri, jolta on aina 
ajeltu karva alas. 

Kaikkien arvanneiden kesken 
arvottiin bedlingtontaulu ja 
arpaonni suosi Jaakko Miekkalaa, 
Nummelasta. Onnea!

Taulu on lähetetty voittajalle.



6

toimittajalta
Hei,

Ensimmäinen syyskokous uusien sääntöjen 
mukaan on pidetty. Kokous oli tällä kertaa 
Jyväskylässä, ja paikalla oli valitettavan vähän 
jäsenistöä. Kerhomme jäsenmäärä kasvaa 
koko ajan, ja jäsenet osallistuvat aktiivises-
ti kesätapahtumiin. nyt olisikin tavoitteena 
saada väki liikkeelle myös yleiskokouksiin.

syyskokouksessa kerhomme sai uuden pu-
heenjohtajan. Toivotan Minna Pihlavamäelle 
onnea ja menestystä sekä taloudellisesti että 
muutenkin hyvin voivan kerhon johdossa.

Kiitos kaikille kuluneista vuosista.

Riitta-Maija Liikanen

www.bedlingtonkerho.fi/ajankohtaista

Lyhyestä virsi kaunis
Tässä lehdessä on taas niin paljon juttua, ku-
vaa ja asiaa, että toimittajan sanainen arkku 
ei enää viikkojen aherruksen jälkeen aukea. 
Toivottelen hyvää loppuvuotta kaikille lu-
kijoille ja odotan ensi vuoden puolella taas 
juttuja ja kuvia teiltä kaikilta! 

Siru

La
U
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in



7

TerriEriin ilmottautui tänä vuonna 
ennästysmäiset 63 bedlingtonia. 
Kilpailuluokat olivat näin ollen 
isompia kuin koskaan aikaisemmin, 
ja kilpailu sitä myöten kovempaa.

narttujen ja samalla koko rodun kauneim-
maksi englantilainen tuomarimme Margaret 
Phillips valitsi valioluokan nartun Fi Mva 
Tanzara Enigma ”Enya”. Urosten kauneim-
maksi tuomari valitsi niinikään valioluo-
kasta venäläisen RU BLR Mva 
RU JMva viking iz Dolgogo 
Lugan. RoP-junioriksi, ja lopul-
ta Terri-Erin Bis-junioriksi, ylsi 
venäläinen narttu Eshka s Dolgih 
Prudov ja vsP-junioriksi Heinä-
kengän Just Fun ”Piko”. veteraa-
nien kaunein oli narttu Fi Mva 
Heinäkengän adalmiina ”alma” 
ja vsP-veteraani Fi EE Mva 
v-06-08 Tanzara Pride and Joy 
”Kenny”. RoP-kasvattajaksi va-
littiin kennel Meripihkan.

näyttelyssä tuomari Margaret 
Phillipsille lahjoitettiin bedling-
tonaiheinen seinäkello. Tuomari 
lahjoitti kerholle bedlington-ju-
listeen, jonka puheenjohtajamme 
Riitta-Maija kehystyttää ja laittaa 
esille. Tuomari antoi myös eng-
lantilaisen bedlingtonin karva-
näytteen, joka säilytetään kerhon 
arkistoissa. Karvanäyte oli erikoi-
nen, sillä se oli lähes mustaa ja pe-
räisin tuomarin omasta aikuisesta 
kasvatista. 

Tuomari lahjoitti RoP- ja vsP-koirille sekä 
RoP-veteraanille Bedlington Terrier Clubin 
juhlalautaset. RoP-kasvattaja kennel Meri-
pihkan sai kirjan. Jatta Harjula lahjoitti bed-
lingtonkynttilät kaikille luokkavoittajille. Lea 
Mäkinen-Pulkkinen lahjoitti RoP-koiralle ja 
Kirsi sainiolle kukkakimput. 

Tuomarille järjestettiin näyttelyn jälkeen il-
lanvietto Kirsi sainion luona. illanviettoon 
osallistui 15 henkilöä. Tuomari kertoi asiois-
ta, joihin hänen mielestään tulisi kiinnittää 

Erikoisnäyttely TerriEri
29.8.2009, Helsinki

teksti: suvi Kuivanen
kuvat illanvietosta: Colin smith
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huomiota bedlingtoneissa suomessa. näitä 
olivat oikea karvan laatu ja väri, sekä ham-
paat, jotka tuomarimme mukaan ovat suo-
messa liian pieniä.

suuri kiitos myös Kirsti ja Colin smithille, 
jotka majoittivat tuomarimme ja järjestivät 
hänen kuljetukset. 
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Tulokset:

kuvat Laura Collin, ellei toisin mainita

URoKsET PEnTULUoKKa 5-7 KK
PEK-1 Meripihkan it’s now or never
PEK-2 Cuenta’s Elpido
PEK-3 Cuenta’s Erasmus
PEK-4 Bisbee nottingham Minstrel

URoKsET PEnTULUoKKa 7-9 KK
PEK-1 Cirrus Werner

naRTUT PEnTULUoKKa 5-7 KK
PEK-1 isotop’s Zelda
PEK-2 Cuenta’s Esperanza
PEK-3 Cuenta’s Elysia
PEK-4 Meripihkan in The Mood

naRTUT PEnTULUoKKa 7-9 KK
PEK-1 Cirrus Werna

Meripihkan It’s Now Or Never

Cirrus Werner

Isotop’s Zelda Cirrus Werna
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URoKsET JUnioRiLUoKKa
JUn-ERi JUK1 Heinäkengän Just Fun
JUn-EH JUK2 Toolbox Live is Life 
JUn-EH JUK3 Meripihkan Good Luck Charm
JUn-EH JUK4 nachtwolken small Town Boy
JUn-HYL nachtwolken symbol of  Life

Tuomari tarkastaa 
Heinäkengän Just Fun tassuja

Heinäkengän Just Fun ja Toolbox Live Is Life 
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URoKsET nUoRTEn LUoKKa
nUo-H Miteymidgets Kynance Cove

URoKsET avoin LUoKKa
avo-ERi avK1 PU4 vasERT 
Mister X iz soxvezdija streltsa i Devy
avo-EH avK2 Ciliari’s Mochican
avo-EH avK3 Heinäkengän ilpo-Uljas
Poissa Careleus The Titan

C
o

Li
n

 s
M

iT
H

Miteymidgets Kynance Cove

Avoimen luokan urokset
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FI LV EE LT RU HU MVA RU 
LT JMVA EUV-08 Mister X Iz 
Soxvezdija Streltsa I Devy

Ciliari’s Mochican

Valioluokan uroksia
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URoKsET vaLioLUoKKa
vaL-ERi vaK1 PU1 vsP sERT 
Fin Mva viking iz Dologoga Luga
vaL-ERi vaK2 PU2 
airis Blue volshebnik Merlin
vaL-ERi vaK3 PU3 
Blju Be Judzhens Je Petit soleil 
vaL-EH vaK4 
Meripihkan From The Heart 
vaL-EH Heinäkengän Bavarotti
vaL-EH Honeymist swinging The 
Fair
vaL-EH Meripihkan Free’n’Easy
vaL-EH slioorin Hold Me Tight
vaL-H Tanzara Heartbreaker
Poissa Heinkäkengän Fanfaari
Poissa slioorin stuntman

C
o

Li
n

 s
M

iT
H

FIN DE EE LV MVA Airis 
Blue Volshebnik Merlin

KANS FIN DK S N MVA 
PMV-05 EUV-06 NV-07 Blju 
Be Judzhens Je Petit Soleil

RU BLR MVA RU JMVA 
Viking Iz Dologoga Luga
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URoKsET
vETERaaniLUoKKa
vET-ERi vEK1 vET vsP 
Tanzara Pride and Joy
vET-ERi vEK2 Blå skuggans 
Tennessee amber Waltz
vET-EH vEK3 Blue Fungogs 
Hennesys Truth

FIN EE MVA V-06-08 Tanzara Pride And Joy

KANS FIN DK S N MVA PMV-00-01 V-01-
02-07 Blå Skuggans Tennessee Amber Waltz
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naRTUT JUnioRiLUoKKa
JUn-ERi JUK1 Pn2 sERT 
Eshka s Dolgih Prudov
JUn-ERi JUK2 Cuenta’s omedeya
JUn-EH JUK3 Tanzara ivonette 
JUn-EH JUK4 Meripihkan Great 
Pretender
JUn-EH Caunotar
JUn-EH Heinäkengän Just Popu-
lar 

C
o

Li
n

 s
M
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H
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Eshka S Dolgih PrudovJunioriluokan nartut 
palkintosijajärjestyksessä
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naRTUT nUoRTEn LUoKKa
nUo-ERi nUK1 isotop’s vogue 

Isotop’s Vogue
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naRTUT avoin LUoKKa
avo-ERi avK1 Pn3 vasERT 
Cirrus Blue Una
avo-EH avK2 Ciliari’s Melody 
avo-EH avK3 Ciliari’s Mimosa
poissa Honeymist Finlandia

Cirrus Blue Una

Ciliari’s Melody
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FI MVA Tanzara Enigma

FIN EE MVA Tanzara Edelweiss
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naRTUT vaLioLUoKKa
vaL-ERi vaK1 Pn1 RoP Tanzara Enigma
vaL-ERi vaK2 Pn4 Tanzara Edelweiss
vaL-ERi vaK3 Meripihkan Fairy Tale
vaL-ERi vaK4 Russkiy aristocrat Mayolika
vaL-ERi Meripihkan Hypnotic Poison
vaL-ERi Meripihkan on My Way
vaL-ERi Meripihkan she’s so High
vaL-ERi Cirrus Blue Unica
vaL-ERi slioorin showgirl 
vaL-ERi seametax Bourbon Daisy
vaL-ERi Tanzara odetta
vaL-EH slioorin Heavens Gift
vaL-EH slioorin stop Me  
vaL-EH Tanzara Break of  Day
vaL-EH Tanzara odessa
Poissa Tanzara Madeleine

FIN NO MVA Meripihkan Fairy Tale ja RU MVA Russkiy Aristocrat Mayolika
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naRTUT vETERaaniLUoKKa
vET-ERi vEK1 vET RoP Heinäkengän adalmiina 
vET-ERi vEK2 Tanzara afterglow 
vET-ERi vEK3 Tanzara Tinker Bell 

FI MVA Heinäkengän Adalmiina

Veteraaniluokan nartut 
palkintosijajärjestyksessä
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ROP veteraani FI MVA 
Heinäkengän Adalmiina 
ja VSP veteraani FI EE 
MVA V-06-08 Tanzara 
Pride And Joy

ROP juniori Eshka S Dolgih 
Prudov ja VSP juniori 

Heinäkengän Just Fun
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ROP FI MVA Tanzara Enigma ja VSP RU BLR 
MVA RU JMVA Viking Iz Dologoga Luga

Kennel Meripihkan
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KasvaTTaJaLUoKKa
RoP-Kasv, Kasv1, KP Kennel Meripihkan
Kasv2, KP Kennel Tanzara
Kasv3 Kennel Heinäkengän
Poissa Kennel slioorin

Kennel Tanzara

Kennel Heinäkengän
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Junamatka 14:36 Trans Pennine 
Expressillä Länsi Yorkshiren Dews-
burystä Manchesterin kansainväli-
selle lentokentälle toimi alkusoitto-
na viikonlopulle, josta tulisi hyvin 
tärkeä ja muistorikas. 

olin saanut ja hyväksynyt kutsun suomen 
Kennelliitolta saapua arvostelemaan Bed-
lingtonin terrierejä Helsingin Terrierien eri-
koisnäyttelyyn lauantaiksi 29. elokuuta 2009. 
isäntäni olivat varanneet minulle liput ja len-
to Finnairilla oli yllätyksetön. saapuessani 
Helsingin kansainväliselle lentokentälle oli 
vastassani vanha tuttuni Colin smith. Hän 
kertoi minulle, että arvosteluani odottaisi 
ennätykselliset 63 bedlingtonin terrieriä.

Colin, joka on vaimonsa Kirstin tavoin tuo-
maroinnista eläköitynyt kansainvälinen ter-
rierituomari, vei minut kotiinsa Espooseen. 
siellä minut vastaanotti Kirstin lisäksi ja yhtä 
avosylin karkeakarvainen kääpiömäyräkoira 
salli.

vierailu smithien luona oli mitä miellyt-
tävin. Heidän kotinsa oli mukava, ruoka 
erinomaista ja olo huoletonta. Perjantaina 
kävimme ajelulla rannikkoa pitkin katsele-
massa pieniä kalastajakyliä. Lounaan söim-
me Tammisaalin pienessä kahviossa, jonka 
erikoisuutena oli kotiruoka ja lahjatavarat. 
Tulomatkalla pysähdyimme katsomaan 
kuuluisan suomalaisen taiteilijan Helene 
schjerbeckin pysyväisnäyttelyn. seuraavaksi 
palasimme ”kotiin” virkistäytymään ennen 
näyttelyyn tulevien tuomareiden illallista 
Helsingin Kreikkalaisessa ravintolassa.

näyttelypäivänä lauantaina sää oli armolli-
nen ja olin iloinen mahdollisuudesta osallis-
tua osaltani.

Rotunsa paRas – Fi mva tanzaRa enigma

Erinomainen ensivaikutelma muodostuu välit-
tömästi ja vahvistuu lähemmässä tarkastelussa. 
Narttua ei oltu trimmattu huomiota herättävästi, 
eikä se olisi ollut tarpeenkaan. Terve (engl. sound) 
sanan joka merkityksessä. Oikea koko ja korke-
uden ja pituuden suhde. Vahva reisi ja oikea pol-
vikulmaus saavat aikaan kevyet joustavat liikkeet. 
Hieman lisää karvapeitettä etujaloissa olisi ollut 
eduksi, mutta en tullut Suomeen arvostellakseni 
trimmaustaitoja. 

vastakkaisen sukupuolen paRas – 
CH viking iz Dolgogo luCa

Hyvä, vahva uros, säkäkorkeus rotumääritelmän 
yläpäässä mutta mittasuhteiltaan oikea. Uroksella 
on pitkä, kapea pää joka kaareutuu hyvin syvällä 
sijaitsevien silmien yli. Erinomainen purenta ja vah-
vat, suuret hampaat. Keskikokoiset kolmiomaiset 
korvat. Pitkä kaula istuu hyvin viettävien hartioi-
den välissä. Syvä rintakehä ja hyvät takakulma-
ukset (Älä rohkaise ylikulmautumista, sillä se on 
aivan yhtä virheellistä kuin suorat kulmauksetkin). 
Uroksella energinen ja joustava askel. Yleisilme ja 
käsittely parhaimmistoa. 

Kaiken kaikkiaan näyttelyssä esitettyjen 
koirien taso oli korkeampi kuin minun oli 
annettu odottaa. Kokonaisuutena mielestä-
ni nartut olivat yleisesti korkeampilaatuisia 
kuin urokset.  

vain muutamilla oli hyvä turkki ja väri, kar-
vanlaadun parannustarve on tiedostettava. 
En haluaisi ylikorostaa tätä, mutta uskoisin 
lainauksen rotumääritelmästä olevan paikal-
laan.

KARVAPEITE: Hyvin rodunomainen: Paksu 
ja pellavaa muistuttava, ei ihonmyötäinen, mutta 
ei karkeakaan. 

Muistorikas viikonloppu
kirjoittanut: Margaret H. Phillips

suomennos: Mikko Remes
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VÄRI: Sininen, maksanvärinen tai hiekanvärinen 
tan -värin kera tai ilman. TUMMEMPAA väriä 
tulisi suosia. Sinisillä kirsu musta; maksan- ja hie-
kanvärisillä ruskea.

Erilaiset trimmaustyylit hämmensivät ja vai-
keuttivat arvostelua hieman.

nuorten pentujen – viidestä seitsemään 
kuukautta – sijoittaminen järjestykseen oli 
vaikeaa. ikä ja kypsyys taatusti tuo muka-
naan muutoksia.

Käpälät olivat yleisesti ottaen hyvät. suut 
olivat pääosin hyviä, vain kolmella oli ta-
sapurenta. siitä huolimatta tulisi kiinnittää 
huomiota hampaiden puhdistukseen. se on 
elintärkeää suun terveyden ylläpitämisen ta-
kia.

Liikkeet: etuliikkeet olivat pääasiassa hyviä. 
Takaliikkeet sen sijaan jättivät toivomisen 
varaa. Älä rohkaise ylikulmauksia – se on 
samalla tavalla virhe kuin suorat kulmauk-
setkin. ahtaat liikkeet ovat virhe, eikä niitä 
tule hyväksyä. Ylimääräisen turkin trimmaus 
kintereitten sisäpuolelta auttaa, mutta ei ole 
parannus. Yleensä ahtaat liikkeet ovat seu-
rausta pyrkimyksestä liiallisiin kulmauksiin, 
joten lääke tähän on jalostuksessa.

Haluaisin bedling-
tonien, erityisesti 
uroksien, esiintyvän 
itsevarmasti ympä-
ristöstään huolimat-
ta. Tästä huolimatta 
pitäkää huolta siitä, 
että hännät asettuvat 
alas eikä selän tasol-
le. Korkealla kannet-
tu häntä harhauttaa 
ja rikkoo rodulle eri-
tyisen tärkeää sym-
metrisyyttä.

Lauantai-iltana oli 
vuorossa “jälkipe-
lit” sainioiden luo-
na. siellä saatoin 
näyttelynjärjestäji-

en ja näytteilleasettajien kanssa rentoutua 
grillauksen lomassa. Rouva sainio omistaa 
skyeterrierejä ja on suomen Kennelliiton 
jalostustieteellisentoimikunnan jäsen. sain 
ilokseni kuulla, että hän pitää bedlingtoneja 
terveenä ja vähemmän ongelmaisena rotuna.

sateisen yön jälkeen sunnuntaina Colin vei 
minut vielä katsomaan Porvoon kirkkoa ja 
puisia kalastajatorppia Porvoojoen varrella. 
Paluumatkalla vierailimme vielä yli 500 vuot-
ta vanhassa Espoon kivikirkossa. 

viimeiselle suomen illalliselleni Colin ja 
Kirsti olivat kutsuneet myös eräitä ystäviään. 
nautimme ilta-auringossa erinomaisen päi-
vällisen, joka kruunasi upean viikonlopun. 

aikaisin seuraavana aamuna hyvästelin suo-
men ja aloitin paluumatkani Yorkshireen.

Kertomukseni ei olisi täydellinen, jollen il-
maisisi kiitollisuuttani näytteilleasettajille. 
aivan erityisesti mieltäni lämmitti heidän 
urheiluhenkensä sekä kärsivällisyytensä kie-
litaidottomuuteni suhteen. 

Erityiset kiitokset Colinille ja Kirstille, jotka 
toimivat isäntinäni vierailuni ajan. ”Kiitos” 
tuntuu minusta riittämättömältä sanalta, 
mutta en keksi parempaakaan sanaa.    •
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Jalostustoimikunta tiedottaa

Terveyskysely

Terveyskysely löytyy nyt netistä, osoitteesta: 
www.bedlingtonkerho.fi/jalostus_terveys-
kysely.htm

Terveyskyselyn ensimmäinen seurantara-
portti laaditan alkuvuodesta 2010, joten vas-
taathan tämän vuoden loppuun mennessä 
kyselyyn. Mikäli koirasi terveydentilassa ta-
pahtuu muutoksia, ilmoitathan niistä jalos-
tustoimikunnalle. Terveyskyselystä tehdään 
uusi seurantaraportti taas parin vuoden si-
sällä.  

seuraavat henkilöt vastasivat kyselyyn en-
simmäisinä ja heille on lähetetty palkinnot:
sari Laakkonen, Helsinki (piirustus)
Jutta voutilainen, Järvelä (piirustus)
Yrjö ja soile Rannes, Helsinki (Kassi)

Koirien geenitutkimusprojekti 
(Hannes Lohi)

sitä mukaa kun käytte koirienne kanssa 
eläinlääkärissä, kannattaa samalla varata ai-
kaa verinäytteen ottamiselle. Kaikki näyt-
teet ovat tärkeitä, niin terveiden yksilöiden 
kuin sairaidenkin. Jos jostain koirasta löytyy 
ruumiinavauksessa tai muussa yhteydessä 
jotain poikkeavaa, löytyisivät näytteet suku-
laista ja yksilöstä valmiina tutkimusryhmältä. 
Kasvattajat – informoikaa pennun ostajia ja 
pyytäkää toimittamaan tutkimusryhmälle ve-
rinäytteet vaikkapa ensimmäisen rokotuksen 
yhteydessä..

ohjeet näytteidenotosta löytyvät koirangee-
nit.fi sivuilta, samoin sieltä löytyy lomake 
(etusivu > lomakkeet > näytelomake suo-
meksi), joka pitäisi täyttää mahdollisimman 
huolellisesti koiran terveystilanteesta. 

www.koirangeenit.fi

Kuolinsyyn tutkiminen - koiran 
patologinen tutkimus

Patologisien tutkimuksien syyt

Lemmikkieläimiä tutkitaan monesta eri syys-
tä. Äkillisissä kuolemantapauksissa halutaan 
usein selvittää kuolinsyy. Yleensä tärkeintä 
on kuitenkin selvittää oireiden tausta ja mää-
rittää taudin syyt tarkemmin. Esimerkkei-
nä voisi mainita keskushermostosairaudet, 
maksan toiminnanvajaus ja erilaiset munu-
aissairaudet, joiden tarkka taudinmääritys on 
mahdollista yleensä vain patologisen tutki-
muksen avulla. Joskus eläin oireilee niin mo-
ninaisin oirein ja taudinkuva on niin kirjava, 
että halutaan selvittää ruumiinavauksessa, 
mistä oikein on kysymys.

Epäiltäessä perinnöllistä tai uutta tautia tie-
tyllä rodulla on patologisesta tutkimuksesta 
usein apua. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi 
myös eläinten lääkityksessä ja taudin ennal-
taehkäisyssä esimerkiksi silloin, kun kysy-
myksessä on kennel tai sairastunut pentue.

Eläimen omistaja voi lähettää itsestään kuol-
leen tai lopetetun eläimen joko suoraan tai 
hoitavan eläinlääkärin kautta.

Näytteen säilytys ja lähettäminen

Koiran kuoltua laita koira pahvilaatikkoon, 
jossa alustana on kosteutta imevää kangas-
ta esim. pyyhe tai lakana. Ruumis tulisi pi-
tää kylmässä, mutta se ei saa jäätyä. Älä laita 
missään nimessä hengittämättömään pakka-
ukseen esim. muovipussiin. Tarkemmat oh-
jeet Eviran sivuilta: Eläintauti- ja elintarvike-
tutkimus > Eläintautitutkimus > Pakkaus- ja 
lähetysohjeet > Pakkaaminen käytännössä
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Laita ruumiin mukaan tutkimuslähete, joka 
löytyy Eviran sivuilta: Eläintauti- ja elintar-
viketutkimus > Lomakkeet > Eläintauti-
tutkimus. Lähetteen saa myös Evirasta, jos 
ruumiin vie henkilökohtaisesti tutkittavaksi.

Evira on keskittänyt eri eläinlajien patologi-
set tutkimukset kunkin eläinlajin sairauksiin 
ja terveydenhuoltoon erikoistuneisiin yk-
siköihin. Koirien, kissojen ja muiden lem-
mikkieläinten patologiset tutkimukset on 
keskitetty Helsinkiin. näytteet patologiseen 
tutkimukseen tulee lähettää suoraan sitä tut-
kivaan toimipisteeseen. 

näytteiden lähettämisessä ja pakkaamises-
sa on noudatettava itellan ja Matkahuollon 
pakkausohjeita sekä eläinlääkintölainsää-
dännön määräyksiä. itellan kautta pakettei-
na lähetettäviin näytelähetyksiin tulee valita 
lisäpalvelu ”erilliskäsiteltävä”. näytteet voi 
toimittaa Eviran toimipaikkoihin henkilö-
kohtaisesti, postitse tai linja-autorahtina. 
Paketit kulkevat parhaiten linja-autorahtina. 
Eviran päätoimipaikkaan Matkahuollon 
kautta lähetetyt näytteet toimitetaan perille 
kahdesti päivässä (klo 9 ja 13).

Jos lähetät näytteen linja-autolla, kannattaa 
se viedä juuri ennen linja-auton lähtöä. näin 
se ei ole tuntitolkulla Matkahuollossa huo-
neenlämmössä. Ennen lähettämistä tarkista 
myös, että perillä tiedetään asiasta, jotta sitä 
ollaan hakemassa tutkittavaksi.

Eläimet tutkitaan pääsääntöisesti samana 
päivänä, kun ne saapuvat laboratorioon. sik-
si on välttämätöntä että lemmikkieläimen 
mukana ovat ohjeet siitä, miten omistaja 
haluaa lemmikkinsä tuhkattavan. vaihtoeh-
toina ovat maksuton yhteistuhkaus tai mak-
sullinen yksilö- ja yhteistuhkaus siihen eri-
koistuneessa yrityksessä. Tutkittuja eläimiä 
tai eläimen osia ei voida toimittaa omistajalle 
sellaisenaan.

Lähetysosoite:

 Evira Helsinki 

Helsingin obduktiosalin näytteiden vastaan-
otto kello 8.00-16.15.  
Tiedustelut patologian tutkimusyksikön 
toimisto, puh. 020 77 24552

Evira  
Mustialankatu 3  
00790 Helsinki

Mitä tutkimuksessa tapahtuu?

Patologisanatominen tutkimus eli ruu-
miinavaus

Eläimille suoritetaan yleensä täydellinen 
ruumiinavaus eli kaikki sisäelimet tutkitaan 
silmämääräisesti ja histologisesti. Esitiedois-
sa on tärkeä mainita eläimeen ja taudinku-
vaan liittyvät tekijät mahdollisimman tar-
kasti (esim. eläimen ikä, taudin kesto, oireet, 
hoito). Keskushermosto-oireisilla eläimillä 
on myös tärkeää kuvata mahdollisimman 
tarkasti eläimen oireet sekä neurologisen 
tutkimuksen tulokset, jotta histologinen 
tutkimus voidaan suunnata oikealle alueelle. 
Lähetteenä voi käyttää joko Eviran eläin-
tautitutkimuksen lähetettä tai lähetteen voi 
kirjoittaa itse. Tarvittaessa eläimestä otetaan 
myös näytteet bakteriologista tai virologista 
jatkotutkimusta varten.

Tutkimuksien valmistuttua laaditaan tut-
kimusvastaus, joka lähetetään postitse asi-
anomaisille henkilöille. Ruumiinavauksen 
jälkeen eläin toimitetaan yhteistuhkaukseen, 
ellei lemmikin omistaja ole lähetteessä il-
moittanut, että haluaa lemmikilleen yksilö-
tuhkauksen.

Tutkimusvastausten saaminen ja sisältö

Tutkimusvastausten saaminen kestää yleensä 
4 viikkoa. Keskushermostoon liittyvät tut-
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valmistuvat yleensä 4 - 5 viikossa. Tilaajal-
le, joka on tutkimuksen maksaja, lähetetään 
aina tutkimusvastaus. Lisäksi vastaus lähete-
tään myös omistajalle sekä tilaajan ilmoitta-
mille henkilöille (halutessasi suoraan jalos-
tustoimikunnalle).

vastauksesta ilmenee tärkeimmät tutkimus-
tulokset, jotka ovat yhteenveto merkittä-
vimmistä löydöksistä ja jatkotutkimuksista. 
Tulokset pyritään selvittämään komment-
tiosassa. Lisäksi vastauksessa näkyy avaus-
kertomus ja histologisen tutkimuksen tulos 
sekä mahdollisten muiden jatkotutkimuksi-
en tulokset. omistaja tai tilaaja voi ottaa pu-
helimitse yhteyttä tutkimuksesta vastaavaan 
eläinlääkäriin, mikäli hänellä on tutkimustu-
loksen tulkintaan liittyviä kysymyksiä. 

Taudin syyn selviäminen

aina ei ruumiinavauksesta huolimatta saada 
vastausta kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. 
Ruumiinavauksessa voidaan todeta ainoas-
taan sellaiset taudit, jotka aiheuttavat elimel-
lisiä muutoksia. Esimerkiksi perinnöllinen 
epilepsia ei aiheuta muutoksia aivokudok-
sessa tai munuaissairaus on voinut edetä jo 
niin pitkälle, että suurin osa munuaiskudok-
sesta on tuhoutunut, jolloin ei voi varmuu-
della määrittää minkälaisesta taudista oli alun 
perin kysymys. Epäiltäessä uutta perinnöllis-
tä tautia on yleensä tutkittava useita eläimiä 
taudin alkuvaiheessa, jolloin muutokset ovat 
tyypillisimmillään, ja suoritettava lisäksi tark-
ka sukuselvitys perinnöllisyyden selvittämi-
seksi.

Patologisen tutkimuksen hinta

Hinta määräytyy kilomäärän mukaan ja se on 
pennulla noin 45 EUR ja aikuisella noin 85 
EUR. Hinnat ovat loppuvuodesta 2009.

Lähde: www.evira.fi

Bedlingtonien patologiset 
tutkimukset

Yhdistys tukee bedlingtonien patologisten 
tutkimusten teettämistä. Yhdistys on bud-
jetoinut syyskokouksessaan vuodeksi 2010 
varoja tutkimuksien teettämiseksi. Yhdistys 
korvaa koiran omistajalle tutkimusmaksun 
alla mainittuja asiakirjoja vastaan. Koiran 
omistajan tulee itse huolehtia ruumiin toi-
mituksesta tutkittavaksi. saatuja tuloksia ei 
yksilöidä vaan tulokset tilastoidaan niin, ettei 
yksittäisen koiran tuloksia voi tietää. avaus-
kustannukset korvataan niin kerhon jäsenille 
kuin kerhon ulkopuolisillekin bedlingtonin-
terrierin omistajille.

Koiran omistajan tulee lähettää yhdistyksel-
lemme seuraavat asiakirjat ja tiedot:

• kopio tutkimuslähetteestä

• koiran ruumiinavauksen suorittaneen pa-
tologin lausunto

• koiran omistajan nimi, osoite, sähköpos-
tiosoite ja puhelinnumero

• kopio maksukuitista (vain itse avausmak-
su korvataan, ei tuhkausta eikä postitus-
ta)

• koiran omistajan pankkiyhteystiedot

asiakirjat lähetetään jalostustoimikunnan 
sihteerille, joka antaa tarvittaessa myös lisä-
tietoja.

saana Myllylä 
onkitie 2 E 21 
90810 Kiviniemi 
puh. 044 552 4117 
saana.myllyla@gmail.com



Kun on aika luopua…

Kun minusta tulee vanha ja heikko tai kivut käyvät ylivoimaisiksi, 
minä pyydän sinua viimeisen kerran avuksi. Älä pitkitä 
kärsimystäni äläkä pelkää antaa armoa uskolliselle ystävällesi. 
Ja kun tie tuntuu liian vaikealta, muista että tärkeimmät asiat 
elämässä eivät ole helppoja. Älä sure liikaa, sillä minä tiedän kun 
aikani on tullut. Kun on aika, anna minun mennä. 

Mutta kun olen mennyt, minulla on sinulle vielä yksi pyyntö. Se 
saattaa olla vaikein asia mitä pyydän sinua tekemään, mutta se on 
tärkeää. Ei vain meidän ystävyytemme ja ihmisten tähden vaan 
sen koiraperheen tähden johon minä kerran pienenä pentuna 
synnyin. Sen jatkumon tähden joka kulkee varhaisista esi-isistäni 
tämän päivän bedlingtoneihin ja tuleviin. Anna minun ruumiini 
tehdä palvelus tuleville bedlingtoneille. Sillä se on ainoa varma tie, 
jolla voimme koittaa auttaa minun jälkeeni tulevia bedlingtoneita. 
Lähtöni hetkellä sinä tiedät paremmin kuin kukaan, että jokainen 
hetki on arvokas. Auta minua turvaamaan niitä hetkiä tuleville 
sukupolville. Auta minua tämän viimeisen kerran. Ja kun se on 
tehty, minun kuoreni palaa sinun luoksesi. Ja minä tiedän että sinä 
teet niin kuin on oikein minulle. 

Muistathan rakas ystävä että elämän tärkeimmät asiat eivät aina 
ole helppoja. Lupaathan auttaa minua kun aika tulee? Lupaathan 
että autat minua vielä kerran auttamaan muita? 

Sinun uskollinen ystäväsi
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The National Bedlington Terrier Club (NBTC) on julkaissut 
kuvitetun rotumääritelmän yhdessä Iso-Britannian koirahar-
rastuksen kattojärjestön, Kennel Clubin, kanssa. Vihkonen si-
sältää myös arvosteluoppaan tuomareille sekä ohjeita trimma-
ukseen. Seuraavilla  sivuilla esitellään FCI:n rotumääritelmä 
(ei juuri poikkeavuuksia Kennel Clubin rotumääritelmään) 
kuvitettuna NBTC:n julkaisun kuvin. Lopussa myös saman 
vihkosen trimmausopas ja Margaret Phillipsin kommentit 
näyttelytrimmaukseen. Ohjeita kannattaa soveltaa suomalai-
seen käytäntöön, joka eroaa hieman perinteisestä englanti-
laisesta trimmaustyylistä. Bedlingtonin trimmaukseen löytyy 
ohjeet myös Bedlington-tiedotteesta 4/06-1/07, sekä piakkoin 
myös kerhon nettisivuilta.

Lähde: The Illustrated Standard of  
the Bedlington Terrier, Julkaisija: the 
National Bedlington Terrier Club, 1998; 
Muokattu joulukuussa 1998; Suunnitellut 
ja kuvittanut: Vivienne Rainsbury

Rotumääritelmä: Ryhmä: 3 FCI:n 
numero: 9b Hyväksytty: FCI 
24.7.1989 SKL-FKK 12.12.1989

The National 
Bedlington Terrier Club: 

The Illustrated Standard of  the 
Bedlington Terrier
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Bedlingtoninterrierin 
kuvitettu rotumääritelmä

YLEISVAIKUTELMA: Tyylikäs, notkea ja lihaksikas. Ei hento eikä kar-
kea. Pää päärynän- tai kiilanmuotoinen, ilme levossa lempeä ja ystäväl-
linen.

OMINAISPIIRTEET: Eloisa ja rohkea, täynnä itseluottamusta. Älykäs 
ja toiminnallinen seurakoira.

LUONNE: Hyväntuulinen, hellä, omanarvontuntoinen, ei arka tai her-
mostunut. Levossa lempeä, mutta ärsyyntyneenä täynnä rohkeutta.
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PÄÄ: Kallo kapea, 
mutta syvä ja pyö-
ristynyt; päälaella 
tuuhea, silkkinen, 
lähes valkoinen tup-
su. Leuat pitkät ja 
kapenevat. Ei otsa-
pengertä, linja nis-
kakyhmystä kirsuun 
on suora ja yhtenäi-
nen. Silmien alus 
täyteläinen. Huulet 
tiiviit. Sieraimet 
suuret ja hyvin ke-
hittyneet.

SILMÄT: Pienet, 
kirkkaat ja syväl-
lä sijaitsevat. Par-
haimmillaan silmä 
vaikuttaa kolmion 
muotoiselta. Sinisil-
lä silmät tummat; 
sininen ja tan-väri-
sillä vaaleammat ja 
meripihkansävyiset, 
maksanvärisillä ja 
hiekanvärisillä vaa-
lean pähkinänväri-
set.

KORVAT: Keskiko-
koiset, kapeat ja 
pitkät, matalalle 
kiinnittyneet ja pos-
kenmyötäiset. Ohuet 
ja samettiset; lyhy-
en, hienon karvan 
peittämät. Korvien 
päissä vaaleat, silk-
kiset hapsut.
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PURENTA: Hampaat suuret ja vahvat. Leikkaava purenta, ts. alaleu-
an etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa. 
Hampaat suorassa kulmassa luihin nähden.
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KAULA: Pitkä ja kaareutuva, ei löysää kaulanahkaa. Pystyasentoinen; 
koira kantaa päätään melko korkealla.

Virheitä

lyhyt, raskas löysä kaulanahka
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ETURAAJAT: Suorat, rintakehän luona kauempana toisistaan kuin kä-
pälien kohdalla. Välikämmenet pitkät ja hieman viistot olematta heikot. 
Lavat litteät ja viistot.

Virheitä

Leveä, ulkonevat 
kyynärät

Kapea
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RUNKO: Lihaksikas ja erityisen notkea. Eturinta syvä ja melko leveä. 
Kyljet litteät, rintakehä syvä, kyynärpäihin ulottuva. Selkä köyry ja lan-
neosan kohdalta huomattavan kaareva, vatsaviiva selvästi ylösvetäytyvä. 
Koira on hieman korkeuttaan pitempi.

Virheitä

Pyöreä selkä Matala rintakehä
Pyöreät kylkiluut
Kapea rinta
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TAKARAAJAT: Lihaksikkaat ja pitkähköt, köyryn selän ja kaarevan 
lanneosan vuoksi takaraajat näyttävät eturaajoja pidemmiltä. Kintereet 
vahvat ja matalalla, eivät käänny sisään eivätkä ulos.

Virheitä

sisälle kääntyvät
kintereet (pihtikintut)

ulospäin
kääntyvät kintereet
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KÄPÄLÄT: Pitkät jäniksenkäpälät, päkiät paksut.

HÄNTÄ: Keskipitkä, tyvestä paksu, kärkeä kohti kapeneva, kauniisti 
kaareutuva. Matalalle sijoittunut. Koira ei nosta häntäänsä selän ylle.
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LIIKKEET: Koira pystyy laukkaamaan nopeasti ja myös näyttää siltä. 
Liikkeet hyvin rodunomaiset; melko sipsuttavat, kevyet ja joustavat hi-
taassa liikkeessä ja hieman rullaavat täydessä vauhdissa.

KARVAPEITE: Hyvin rodunomainen. Paksu ja pellavaa muistuttava, ei 
ihonmyötäinen, mutta ei karkeakaan. Turkilla selvä taipumus kihartua, 
erityisesti päässä.

VÄRI: Sininen, maksanvärinen tai hiekanvärinen tan-värin kera tai il-
man. Väri mahdollisimman tumma. Sinisillä kirsu musta; maksan- ja 
hiekanvärisillä ruskea.

KOKO: Säkäkorkeus n. 41 cm. Pienet poikkeamat sallittuja, nartuilla 
alas- ja uroksilla ylöspäin. Paino 8 - 10,5 kg.
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Vinkkejä trimmaukseen
suomennos: suvi Kuivanen

Ennen trimmausta koiran tulee olla puhdas ja kuiva, ja turkin kunnolla kam-
mattu. Tavallisesti bedlington trimmataan saksilla, ja tietyt osat trimmausko-
neella (korvat, alaleuka, kaula, vatsa ja häntä). välttyäkseen saksen leikkausjäl-
kiä turkissa kannattaa käyttää pientä leikkaavaa liikettä sen sijaan, että käyttäisi 
saksen teriä niiden koko pituudelta. Pieni määrä talkkia tai vauvaöljyä koneella 
leikatuille alueille välttää ”trimmeri-ihottuman” muodostumista herkkäihoisil-
la koirilla.

Pään trimmaus:

Trimmaa korvien reunat 
saksilla, jolloin kaikki 
poimut tulevat näkyviin. 
Trimmaa korvalehden 
molemmat puolet ko-
neella jättäen tupsun 
korvan päähän. Tupsu 
on timantin- tai kolmion 
muotoinen, ei kömpelö 
ja paksu huiska. Poista 
myös korvakäytävässä 
kasvavat karvat.

Trimmaa koneella ala-
leuka ja kaula. 

Trimmaa koneella pos-
ket suusta silmän ulko-
kulmaan ja silmäkulmas-
ta korvan reunaan. varo 
leikkaamasta liian läheltä 
silmää, koska silmän tu-
lee vaikuttaa pieneltä ja 
syvälle sijoittuneelta.



43

Kampaa päälaen tupsun karvat 
pystyyn, ja leikkaa saksilla pysty-
suorassa linjassa poskesta ylös-
päin.

Pään trimmausta voi helpottaa te-
kemällä jakauksen keskelle. vaih-
toehtoisesti voit kammata kaikki 
karvat ensin toiselle puolelle ja 
sitten toiselle. 

Trimmaa seuraavaksi karva kuo-
non sivuilta vastaamaan pään ylä-
osan trimmausta. 

Karvaa ei tulisi jättää paksuksi ja 
tuuheaksi, mutta varo leikkaamas-
ta liikaa, jolloin kuono vaikuttaa 
terävältä.

Pyöristä päälaen tupsu takaa ja 
sivuilta. Rotumääritelmässä kallo 
on syvä ja pyöristynyt, joten pää-
laen tupsun tulisi heijastaa tätä.

Kampaa pään karva pystyyn ja 
trimmaa sivuprofiililtaan kaare-
vaksi nenästä pään yli.

Pään tulisi trimmattuna muistut-
taa päärynän- tai kiilanmuotoista, 
kuten rotumääritelmässä sano-
taan.
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Kropan ja jalkojen trimmaus

Karva jätetään tavallisesti hieman pidemmäksi selän päältä kuin kyljistä, jotta 
koira ei vaikuttaisi pyöreäkylkiseltä. selän pitkä karva tulisi häivyttää huomaa-
mattomasti lyhyempään, jotta vältytään kovilta linjoilta. samoin niskan lyhy-
empi karva tulee häivyttää huomaamattomasti muuhun karvaan. 

Trimmaa koneella vatsa ja reiden sisäosat lyhyeksi varoen samalla nisiä. Rinta-
kehän karva tulisi jättää pidemmäksi muuhun kroppaan nähden, jotta rinnan 
syvyys korostuisi. 

Trimmaa häntä lyhyeksi koneella jättäen yläosaan pitempi karva. Hännän ylä-
osa viimeistellään saksilla. 
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Jalkojen karva tulee trimmata pidemmäksi kuin muualta kropasta antamaan 
oikean bedlingtonin muodon. Pitkien ja viistojen välikämmenten tulee olla 
selvät.

Karva tassujen sivusta tulee trimmata muistuttamaan jäniksenkäpälää. Tassuja 
ei tule trimmata muistuttamaan pyöreää kissan tassua. Kuitenkaan karvaa ei 
tule leikata varpaiden päältä ja sivusta aivan lyhyeksi, kuten villakoirilla.

Leikkaa karva varovasti polkuanturoiden ja varpaiden välistä, jotta tassu ei ha-
rita auki.

Leikkaa kynnet.

Putsaa hampaat pienellä määrällä hammastahnaa (koiran) ja esimerkiksi peh-
meällä ja kostealla liinalla, sekä poista muodostunut hammaskivi. (ihmisten 
hammastahna ei sovellu koirille voimakkaan vaahtoamisen ja korkean fluori-
pitoisuutensa vuoksi.)

Suom. huom: Huomioi Kennelliiton määräykset turkkiin jätettävistä aineista valmistau-
tuessasi koiranäyttelyyn!
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1. Bedlington on terrieri, 
jonka tulisi edelleen sopia 
käyttötarkoitukseen, johon 
se 150 vuotta sitten on 
jalostettu.

2. Uroksen ja nartun tulisi näin 
ollen olla hyväkuntoisia. 
saadakseen hyvät lihakset ja 
terveen turkin on kunnosta 
huolehdittava riittävällä 
päivittäisellä liikunnalla.

3. Glamour ei ole tarpeellista, 
mutta koiran tulee olla 
puhdas ja hyvin valmisteltu.

4. Tumma väri on perinnöllistä 
ja sitä tulisi vaalia käyttämällä 
tumman pigmentin omaavia 
koiria jalostuksessa.

5. Takakulmausten tulisi olla 
kohtuulliset, eikä liioiteltuja 
kulmauksia tulisi hyväksyä.

6. Kahdeksan viikkoa 
ennen näyttelyä ajan 
turkin kehosta oster a5 
–koneella, terällä nro 7 
(7mm). Korvat, alaleuan, 
kaulan, niskan, vatsan, 
hännän ja tassut trimmaan 
terällä nro 15. Tassut tulisi 
trimmata jäniksen käpälää 

Vinkkejä trimmaukseen ja näyttelyyn 
valmistautumiseen

teksti: Margaret Phillips
suomennos: suvi Kuivanen

muistuttaviksi, eikä jättää 
liiaksi karvaa, jolloin ne 
muistuttavat kissan tassua.

7. Katso apua kuvitetusta 
rotumääritelmästä.

8. Pese turkki läpikotaisin. 
Kampaa auki. Karstaa 
kuollut iho ja hilse pois. 
Tee konetyöt uudestaan 
karvan kuivuttua. Trimmaa 
jalkakarvat hieman muuta 
kroppaa pidemmäksi.

9. neljä viikkoa ennen 
näyttelyä trimmaan 
uudestaan, kuten kohdassa 
6. Mikäli näyttelyyn on vain 
kolme viikkoa, ajaisin turkin 
alas, sillä hyvä lyhyt turkki 
näyttää paremmalta kuin 
kehno pitkä.

10. Muutama päivä ennen 
näyttelyä trimmaa lyhyeksi 
ajeltavat alueet eli posket, 
kaula, tassut, häntä ja vatsa. 
Pese, kuivaa ja kampaa. 
Häivytä jalkojen ja kropan 
raja trimmaamalla, katso 
kuvia apuna. Putsaa hampaat 
ja leikkaa kynnet.
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iLMoiTUs
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esittelyssä
aloitan sanomalla, että perheeni koostuu 
koiraihmisistä. Meillä on ollut koko elinikä-
ni koiria, kolmea eri rotua. Englanninsetteri, 
cockerspanieli ja nyt kaksi bedlingtoninter-
rieriä. Ensi kertaa tapasin nykyisen koirani 
Taiton koiraleirillä kesällä -08. Leirille osal-
listujat, joilla ei ollut omaa koiraa, saivat 
hoitokoiraksi bedlingtonin, ja sain Taiton 
hoitokoirakseni. Taito oli tuotu pentuna 
australiasta ja sillä on karhea karva joka 
on hyvin positiivinen ominaisuus bedling-
tonilla. seuraavalla leirillä, syksyllä -08, sain 
Taiton taas hoitokoirakseni pyynnöstäni. 
Taito tunnisti minut, olimmehan jo vanhoja 
tuttuja. Leirin loputtua sain leirin ohjaajalta 
Leenalta luvan viedä Taito kolmeksi, neljäk-
si päiväksi kotiini hoitoon ja olin innoissani, 
koska hyvästien sanominen koirakaverille 
olisi ollut hirveää. Päivien kuluttua olimme 
saaneet tiedon, että Leena olisi valmis anta-

maan Taiton meille sijoitukseen. itselläni oli 
jo siihen ehdoton vastaus mutta vanhem-
pieni piti vielä miettiä, haluavatko he enää 
koiraa taloon. Lopulta päädyttiin koeaikaan, 
jonka aikana selvitettiin kannattaisiko meil-
le ottaa koira. Koeajan kuluessa selvisi, että 
Taitolla on taipumus rähjätä tuntemattomille 
koirille ja se hieman arastelee vieraita miehiä. 
Mutta siitä oli jo tullut perheenjäsen ja eihän 
kenenkään pidä olla täydellinen, koirankaan 
ei tarvitse olla. Taito siis muutti meille pysy-
västi asumaan.

Parin kuukauden kuluttua Leena ilmoitti, 
että jos haluaisin, saisin Taiton omiin nimii-
ni, jos toinen omistaja Eila myös suostuisi. 
Päätimme perheen kanssa että haluamme 
Taiton omaksi myös virallisesti. Papereita 
palloteltiin, ja lopulta Taito oli nimissäni. 
suurkiitos Leenalle ja Eilalle mukavasta ka-
verista koko perheeltä. seuraavaksi kuvioi-

Esittelyssä Veera, Taito ja Leidi
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esittelyssähin tuli Leidi. Leidin tarina on vasta alussa, 
kun Taito on jo 5-vuotias. Kuulimme, että 
Leenalla on pentuja myytävänä, ja aloim-
me ajatella toisen koiran hankkimista. Pää-
dyimme narttuun, jonka kanssa Taitolla ei 
tulisi riitaa. Kävimme katsomassa pentuja, 
ja olimme aivan myytyjä. Huomiota kiin-
nitti leikkisä, rohkea pentu. Prosessi eteni ja 
saimme pennun sijoitukseen. Heinäkengän 
Leinikistä tuli luonnollisesti Leidi. Leidi on 
siskoni Roosan koira, ja koska se on sijoituk-
sessa, sillä luultavasti tuotetaan tulevaisuu-
dessa pentuja.

Kun ihminen, joka ei ole ollut tekemisissä 
bedlingtoninterrierien kanssa, kuulee kysei-
sen sanan, mieleen tulee karkeakarvainen, 
pystykorvainen, ärhäkkä koira. sana terrieri 
hämää. Mutta kun kyseisiä pumpuliturkke-
ja pääsee tapaamaan, huomaa että ne ovat 
uskollisia, nokkelia ja hyväsydämisiä. Bed-
lingtonit ovat ilmeikkäitä koiria, joiden ul-
komuoto aiheuttaa yleistä hilpeyttä. Lenkil-
lä ollessani Taito-lammas saa hymyjä ja on 
varsinainen hyvän mielen lähettiläs. Jotkut 
saattavat tuntea Caeruleus The Titanin ni-
meltä näyttelyistä. Taiton kanssa olen saanut 
yhden sertin ja Taitolla oli entuudestaan jo 
yksi. Heinäkengän Leinikki kuitenkin on 
vielä tuntematon. 
siskoni Roosan ni-
missä olevaa Leidiä 
valmennetaan vielä 
kentälle, jossa tais-
telua käydään si-
nisen, punaisen ja 
keltaisen nauhojen 
välillä. 

Leidin muuttaessa 
taloon pelkäsimme 
Taiton suhtautu-
mista. alussa oli 
murinaa ja rähinää, 
mutta nykyään en-
tiset tappelupukarit 
ovat parhaita ystä-
viä. Leikkiä pukkaa 
milloin vain, van-

hakin koira nuortuu puolivuotisen tasolle. 
ihmisten huomiota kalastellaan molemmilta 
tahoilta, mutta olemme ottaneet käyttöön 
säännön ”Taito ensin”, onhan se talon van-
hempi asukki ja vaikka tämä puolueellisuu-
delta kuulostaakin, arvojärjestyksessä uutta 
pentua ylempänä.

Bedlingtonien kanssa on hyvä harrastaa 
melkein mitä vaan. agility, näyttelyt ja toto 
menevät rodulla kuin vettä vaan. Rotua suo-
sittelen kaikille koiraa haikaileville; koke-
neille tai kokemattomille koiraharrastajille. 
Bedlingtoninterrieri oppii muuten myös lau-
lamaan; tämän olemme huomanneet äidin 
soittaessa pianoa. 

seuraavaksi juttua kirjoittamaan haastan airi 
Lukkarisen.

Veera Timonen

Esittelyssä-sarjassa itsestään ja bedlingtoneistaan 
kertovat bedlingtonharrastajat laidasta laitaan. 
Sarja toimii haasteperiaatteella, eli  tämän lehden 
kirjoittaja haastaa seuraavaan lehteen esittelynstä 
kirjoittavan.
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agilitykurssi bedlingtoneille 
vietiin läpi Helsingin Kalasata-
massa mahtavalla tuurilla säiden 
osalta. vaikka sekä kesä- että 
elokuu olivat epävakaisen satei-
sia, niin kertaakaan emme kastu-
neet. Paitsi…

viimeisellä kerralla vettä satoi 
mukavasti jo matkalla eikä taivas 
näyttänyt kirkastumisen merk-
kejä lämmittelykierroksienkaan 
jälkeen. väki kuitenkin touhu-
si ahkerasti kentällä koirineen, 
olihan yllätyksenä heille luvassa 
viimeisen kerran kunniaksi pie-
ni leikkimielinen kilpa. oli ilo 
nähdä kuinka opit olivat tavoit-
taneet koirien ohjaajat heidän 
sitoessaan koiriaan kentän laidalle ja kiertä-
vän rataa ohjauslinjoja pohtien. Kun vihdoin 
oli ensimmäisen koiran vuoro startata, taivas 
repesi täysin ja vesisateen piiskatessa ajan-
ottaja Minna sekä ratatuomari suvi vetivät 
huppujaan tiukemmalle. Kaikki koirat suo-
rittivat olosuhteista huolimatta radan alusta 
loppuun, vaikka varoittavana esimerkkinä 
nähtiin yksi liukastuminen puomilla. ohjaa-
jien pyrkiessä suorittamaan mahdollisimman 
nopeata aikaa tuli muutamia huolimatto-
muusvirheitä ja niinpä hitain olikin tämän 
kisan paras täysin puhtaalla suorituksella! 
Kiitokset osallistujille!

Minna P

TULoKsET:
1. Moody ohj. Janne suominen
2. Minni ohj. sanna voutilainen
3. William ohj. Ulla Laurio
4. Minttu ohj. Jaana Tunturi
5. Werna ohj. Jenni Ruonio
6. Wäinö ohj. Kiia Westin
7. Werner ohj.  Päivi Kulo

Agilitykurssi 
bedlingtonin-

terriereille 

Kiia WEsTin
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Bedlingtoninterriereistä sano-
taan, että ne ovat älykkäitä, mutta 
silti hieman itsepäisiä. Tämä on 
tullut selväksi bedlingtonagilitys-
sä. Kurssille osallistuneet bed-
lingtonit ovat mielestäni oppineet 
esteet yllättävän hyvin ja nopeas-
ti vaikka monet ovatkin vasta-
aloittelijoita - ne ovat siis aika 
älykkäitä. sen lisäksi ne ovat ke-
vytrakenteisia, ketteriä ja nopeita 
liikkeissään, joten bedlingtonit 
soveltuvat näiden ominaisuuksi-
en puolesta hyvin agilityyn. 

Mutta toisaalta, ne ovat aika it-
sepäisiä. oman koirani kohdalla 
tämä pitää paikkansa. agilityssä 
se tekee jos se haluaa ja jos ei huvita niin ei 
sitten. välillä se tottelee oman tahdon mu-
kaan. aavistamattomat hepulijuoksut ympä-
ri kenttää voi tulla milloin tahansa. sillä on 
selvästi omaa tahtoa ja kaiken lisäksi se on 
herkkä, eli koulutus on hieman haasteellis-
ta. Yhdistelmä itsepäinen ja herkkä onkin 
ohjaajalle aika haastavaa. Tämä yhdistelmä 

Ajatuksia agilitystä

ei missään nimessä ole este agilityn harras-
tamiselle, mutta asettaa haasteita ohjaajalle. 
Pitää osata motivoida ja palkita koiraa oikein 
- siinä on ainakin minulla vielä opittavaa J. 
Eli haastetta on riittänyt kurssin aikana sekä 
koirille että ohjaajille.

Kurssille osallistuneista bedlingtoneista voi 
todellakin sanoa, että ne ovat selvästi nautti-
neet vauhdikkaasta ja aktiivisesta harrastuk-

sesta ohjaajiensa rinnalla. Treenit 
ovat olleet mukavan rennot, mut-
ta samalla tarpeeksi haastavat. 
Kaikkia esteitä on harjoiteltu ja 
tekniikoista on tutuksi tullut mm. 
valssi, pakkovalssi, ja takaa leik-
kaus. Bedlingtonagility on ollut 
mukavaa yhdessäoloa koirien ja 
omistajien kanssa. Kiitos kurssin 
vetäjille, suville ja Minnalle, aivan 
mainiosta kurssista!

Kiia

Kiia WEsTin
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”V
iime kesän ja syksyn aikana moni on nähnyt bedlingtonien 

vilahtavan juoru- ja iltapäivälehtien sivuilla. Kaverit on 

ollu siitä innoissaan ja tietenkin multa on kyselty että 

miten sinne on päästy, niin, tai jouduttu. Noh, kaikki johtaa juurensa 

kahden eri hyväntekeväisyysyksikön puuhasteluihin ja siihen että 

toisen järjestön puheenjohtaja sattuu olemaan emännän hyvä 

ystävä… Siellä missä on hyväntekeväisyyttä, siellä on myös julkkiksia. 

Mutta kun ei niillä kaikilla ole omia lemmikkejä töidensä takia niin 

ne tarvii tämmösiä rekvisiittakoiria. Noh, mehän oltiin heti tassut 

pystyssä. Ensimmäinen ”juoru” saatiin aikaiseksi kun koirapuisto 

Rajasaaren syntymäpäiville kutsuttuna pikkusiskoni Elsa poseerasi 

Miss Suomi Essi Pöystin kanssa. Nehän on molemmat Jyväskylästä 

ja vaihtavat poikaystäviäänkin samaan tahtiin! Ja kun sitten tuli 

puheeksi että agilityäkin osataan niin seuraava keikka olikin 

mulle monitoimimies Jone Nikulan kilpakoirana Julkkisagility-

kisassa. Jone ei viitsinyt paljoa lämmitellä, joten päätin 

nöyryyttää sitä vähän radan toisella putkella. Ihan kiva äijähän 

se oli ja osas palkata riittävästi. Sen tyttöystävällä oli semmonen 

huippuhyvän hajunen fretti ja mä ehdotin että voisin syödä sen, mut 

ei ne antanu. Se olis ollu paras palkinto. Toimittajat ovat pyytäneet 

emäntää tavaamaan meidän rotua kun se on monelle vielä niin 

vieras, ja aika moni onkin sanonu että ”Onpas tosi mukavia koiria, 

vaikka ulkonäkö on vähän erikoinen..”  Nyt viime aikoina me ollaan 

vetäydytty täysin julkisuudesta, mutta ehkä vielä tulevaisuudessa 

saadaan joku KÄÄK-juoru aikaseks!”

Alma

Ps. Se hyväntekeväisyys on ihan hyvää hommaa, tässä nämä meille 

tutuiksi tulleet: www.ystavatyhdessa.fi 

 www.kissakaveri.fi

MaiJa RaHJa

MaRKo BJÖRs
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Monesti koirien omistajat ihmet-
televät miksi koira pelkää tai on 
hirveän hermostunut trimmaus-
liikkeessä tai eläinlääkärillä ja jopa 
kotonakin, kun pitäisi alkaa tehdä 
erinäisiä hoitotoimenpiteitä aina 
kynsienleikkuusta trimmaukseen. 
Seuraavassa on muutamia ajattele-
misen arvoisia asioita.

1. Oletko opettanut koiran 
käyttäytymään huonosti sekä 

pelkäämään? 
Lähes päivittäin näen kuinka ihmiset palkit-
sevat koiran vääränlaisesta käytöksestä. Koi-
ralle tarjotaan namia ja kehuja, kun se yrit-
tää purra, potkii ja kiljuu tai on äärettömän 
hermostunut. Jos koira saa namin tai kehuja, 
kun se käyttäytyy väärin, ei se nami suinkaan 
rauhoita koiraa. se kertoo koiralle, että tässä 
tilanteessa pitää käyttäytyä näin. 

Mitä useammin palkitset koiran tästä vää-
rästä käytöksestä, sitä vahvemmaksi ja vai-
keammin korjattavaksi koirasi huono käytös 
muuttuu. 

Kiinnitä hyvin tarkasti huomiota milloin 
palkkaat koirasi ja muista, että millainen 
huomio vaan voi olla koiralle palkitsevaa.

2. Säälitkö koiraasi, kun sille 
pitää tehdä hoitotoimenpiteitä? 

Tämä on myös lähestulkoon päivittäin pään-
vaivaa aiheuttava asia. Jos ihminen säälittelee 
koiraa sen ollessa hermostunut tai pelokas, 

ihminen aiheuttaa omalla käytöksellään koi-
ralle vain isomman ahdistuksen. 

Eihän ihmistäkään satu, kun kynnet leika-
taan. Eikä kukaan käsittääkseni ole kuollut 
jos hiuksissa on pieni takku ja sitä avataan. 

olemalla itse rauhallisen varmakäytöksinen 
autat koiraasi pääsemään yli mahdollisista 
pelkotiloistaan, etkä ainakaan itse vahvista 
koirasi vääränlaista käytöstä.

Miksi koirani pelkää hoitotoimenpiteitä, 
trimmaajalle tai eläinlääkärille menoa?

teksti: susanna Thomander, Trimmausliike Lucky star
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3. Pelottaako tai jännittääkö 
sinua? 

Jos ihminen itse pelkää tai jännittää jotain 
tilannetta, hän mitä todennäköisimmin hei-
jastaa oman pelkonsa myös koiraansa. Hyvin 
paljolti samankaltainen tilanne kuin yllä. ar-
kaileva ja paljon jännittävä ihminen yhdistet-
tynä esim. geneettisen arkuuden omaavaan 
koiraan on kaukana hyvästä ja toimivasta 
parista. 

ole rauhallinen ja mieti tarkkaan miksi pel-
käät ja onko siinä tilanteessa itse asiassa mi-
tään pelättävää.

4. Odotatko yleensä viime 
tippaan, että viet koirasi 

”huollettavaksi”? 
Jos koira on aina hyvin kipeä mennessään 
eläinlääkäriin, ovat toimenpiteet ja tutkimus-
kin yleensä ikävämpiä koiran kannalta. 

Jos koira on aina pahasti takussa tullessaan 
trimmaukseen, se yhdistää trimmauksen aina 
tukisteluun. Pahoja takkuja kun ei saa auki 
täysin ilman tukistelua. 

Jos koiran kynnet ovat aina päässeet hyvin 
paljon ylipitkiksi, kun se tuodaan kynsien 
leikkuuseen, saattavat kynsivallit tai varpaat 
olla jo kipeytyneet ja kynsien leikkuu saattaa 
tuntua hiukan ikävältä. 

Mieti asiaa siltä kantilta, että olisiko itsestäsi 
kivempi mennä hammaslääkäriin vain ham-
maskiven poistoon vai joka kerta juurihoi-
toon? 

vie koirasi ”huollettavaksi” mieluummin 
liian aikaisin, kuin liian myöhään. Älä jätä 
kotonakaan tehtäviä toimenpiteitä viime tip-
paan.

5. Onko koirallasi traumaattisia 
kokemuksia hoitotoimenpiteistä? 
Koiralla voi olla myös traumaperäistä pelkoa 
hoito toimenpiteitä kohtaan. onko koira 
joskus pudonnut pöydältä? onko sitä käsi-
telty hiukan liian kovalla kädellä? näistäkin 
koira pääsee yli, kunhan omalla käytökselläsi 
et pahenna tilannetta ja ruoki koiran pelkoa. 
Katso esimerkit 1-3. 

ongelmakäytöksestä pois oppiminen on 
aina aikaa ja pitkäjänteisyyttä vaativaa puu-
haa, varsinkin jos koiran huonoa käytöstä 
on vahvistettu pitkään. Muista, että siinä voi 
silti onnistua ja niin kuin kaikessa muussakin 
oppimisessa, niin tässäkin, lopussa kiitos sei-
soo.    •

Julkaistu aiemmin: Koiranleuka 3/2009

Julkaistaan kirjoittajan luvalla
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hallitus tiedottaa

Aika:  Lauantai 31.10.2009 klo 13
Paikka: savikkotie 8, 40420 Jyskä

Läsnä: 
Riitta-Maija Liikanen
suvi Kuivanen
anneli Raitanen
Minna Pihlavamäki
Eila nuutinen
Heikki Liikanen
Maija Heikkonen

1. Kokouksen avaus

Riitta-Maija Liikanen avasi kokouksen 
13.25.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Heikki Liikanen valittiin kokouksen pu-
heenjohtajaksi.
3. Valitaan kokouksen sihteeri

suvi Kuivanen valittiin kokouksen sihtee-
riksi.
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Minna Pihlavamäki ja anneli Raitanen valit-
tiin äänenlaskijoiksi.
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Riitta-Maija Liikanen ja Maija Heikkonen 
valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi. Kokouskutsut 
on postitettu yli kaksi viikkoa ennen syys-
kokousta.
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

Suomen Bedlingtonkerho ry
Syyskokous 2009

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 
seuraavalle toimintakaudelle

vahvistettiin toimintasuunnitelma tulevalle 
toimikaudelle.
9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tule-
valle toimintakaudelle sekä jäsenmaksu-
jen suuruus

vahvistettiin tulo- ja menoarvio tulevalle 
toimintakaudelle. Jäsenmaksujen suuruus 
pidetään samana. 
10. Hallituksen puheenjohtajan sekä hal-
lituksen muiden jäsenten vaali; erovuo-
rossa Siru Remes, Eila Nuutinen ja Suvi 
Kuivanen

Minna Pihlavamäki valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi. suvi Kuivanen, Eila nuu-
tinen ja Riitta-Maija Liikanen ehdotettiin ja 
valittiin hallituksen jäseniksi. Maija Heik-
konen ehdotettiin ja valittiin Minnan tilalle 
hallituksen jäseneksi.
11. Kahden tilintarkastajan ja heidän va-
ramiestensä vaali 

Mona suominen ja Maria Laukkanen valit-
tiin tilintarkastajiksi. Eero nieminen ja Jutta 
voutilainen valittiin varamiehiksi.
12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.52.

Heikki Liikanen
Puheenjohtaja

Suvi Kuivanen
sihteeri

Riitta-Maija Liikanen      Maija Heikkonen
Pöytäkirjan tarkistajat
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hallitus tiedottaa
Talousarvio 1.1. – 31.12.2010

 Edellinen tilinpäätös Budjetti
Yhdistystoiminta
Tuotot
Jäsenmaksut 1 660,00 1 800,00
Kasvattajaindeksit 183,00 160,00
Kerhotavaroiden myynti 278,00 200,00
Treffituotot 1 066,60 500,00
Toiminta-avustukset (sKL, HsKP) 950,94 900,00
Muut tuotot 82,00 50,00
Yhteensä 4 220,54 3 610,00

Kulut
internetmenot -139,50 -200,00
Jäsenmaksut -242,00 -200,00
Koulutuskulut 0,00 -200,00
Jäsentiedotteen kulut -1252,81 -1 300,00
Myyntiartikkelit -548,10 -50,00
Kirjanpito -219,60 -150,00
Kokouskulut 0,00 -200,00
Pankkikulut -158,40 -70,00
Posti- ja toimituskulut -221,86 -200,00
Huomionosoitukset -30,00 -50,00
Tutkimuskulut 0,00 -500,00
Jalostustarkastus 0,00 -200,00
Tapahtumakulut -895,33 -100,00
Muut kulut -68,55 -100,00
Yhteensä 3776,15 -3 520,00

Tilikauden yli/alijäämä 444,39 90,00

Jäsenmaksut 2008

vuosijäsen  20 euroa
nuorisojäsen  12 euroa
perheenjäsen   4 euroa
ainaisjäsen  200 euroa
lisäksi ulkomaisilta jäseniltä peritään postituskuluja 8 €
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suomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttä-
mään rotua harrastavalle yhdistykselle asete-
tut vaatimukset. Yhdistyksen tarkoituksena 
on edistää bedlingtoninterrierien kasvatusta 
ja jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdys-
siteenä jäsenten keskuudessa näiden koira-
harrastuksen edistämiseksi.

Varsinainen toiminta 

Sääntömääräinen toiminta

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-
kuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Halli-
tus ja toimikunnat kokoontuvat tarpeen vaa-
tiessa. Edustajat osallistuvat HsKP ry:n ja 
sen terrierijaoston sekä sTJ ry:n kokouksiin. 

Jäsenet

Jäsenmäärää pyritään lisäämään toiminnan 
tehostamisen ja tiedottamisen avulla. Uu-
det suomessa rekisteröityjen, suomalaisen 
kasvattajan kasvattamien pentujen omistajat 
saavat edelleen vuoden ilmaisjäsenyyden, 
mikäli kasvattaja ilmoittaa osoitetiedot jä-
sensihteerille.

  
Tiedotustoiminta

Bedlington Tiedote julkaistaan neljä kertaa. 
Terrilifen bedlington-palstalle lähetetään 
materiaalia. skandinaviska Bedlingtonklub-
benin julkaisemaan Bedlington nyttiin lä-
hetetään suomesta uutisia. Yhdistyksemme 
www-sivuja pidetään yllä osoitteessa www.
bedlingtonkerho.fi. Pyritään osallistumaan 
sTJ:n info-pisteen järjestelyihin messukes-
kuksen näyttelyssä. Pyritään jakamaan esi-
tettä kerhostamme ja bedlingtoneista näytte-

lyissä. Lähetetään kerhon infopaketti uusille 
jäsenille. 

Virkistystoiminta

Järjestetään treffit kesän 2010 aikana. oh-
jelmassa mm. leikkimielinen agilitykilpailu, 
lapsille ja nuorille näyttelytoimintaa sekä 
sandran juoksukilpailu.

Järjestetään kaksi Bedlingtonlenkkiä, joista 
ensimmäinen 14.2. ja toinen syksyllä.

 
Jalostustoimikunta

Laaditaan terveys- ja luonnekyselyn 1. vuo-
siseurantaraportti. seurataan rodussa esiin-
tyvien perinnöllisten sairauksien tilannetta. 
Jalostustoimikunta pyrkii tehostamaan yh-
teistyötä rodun kasvattajien ja harrastajien 
välillä. Pyritään järjestämään kasvattajapäi-
vät. Jalostustoimikunta seuraa JTo:aan kir-
jattujen perinnöllisten sairauksien tilannetta. 

Pyritään saamaan Eviralle avattavaksi mah-
dollisimman monta kuollutta bedlingtonia. 
Tiedotetaan kasvattajia ja koiran omistajia 
ruumiinavauksen tuomista hyödyistä ja py-
ritään motivoimaan mahdollisimman moni 
antamaan koiransa avattavaksi.

valmistellaan jalostustarkastusohjeet ja pyri-
tään järjestämään jalostustarkastus.

Päivitetään tuomarikoulutusmateriaali.

selvitetään mahdollisuutta osallistua mo-
nimuotoisuustutkimukseen, ja toteutetaan, 
mikäli mahdollista.

Kasvattajien tulisi tehdä jalostustieduste-
lu vähintään 2 kk ennen aiottua astutusta. 
PEvisa-ohjelman edellyttämät poikkeus-
lupahakemukset liitteineen on toimittava 

Toimintasuunnitelma 2010
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vähintään 5 kk ennen aiottua astutusta. Ja-
lostustoimikunta kommentoi yhdistelmäeh-
dotusta JTo:n ja PEvisa-ohjeiden pohjal-
ta.

Pentuneuvonta 

Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituk-
sen kanssa pentuvälittäjän. Pentuvälittäjä ja 
jalostustoimikunta antavat tietoa myytävistä 
pennuista.

Varainhankinta ja talous

Yhdistyksen rahoituksen muodostavat jä-
senmaksu-, myynti- ja erilaisten tapahtumien 
tuotot.

Kaikki tilaisuudet pyritään järjestämään itse-
kannattavuusperiaatteella ja toteuttamisessa 
käytetään mahdollisuuksien mukaan tuke-
na eri yhteistyökumppaneita. osallistutaan 
HsKP:n terrierijaoston toimintaan. Terrieri-
jaosto myöntää avustusta yhdistyksille aktii-

visesta osallistumisesta. Kennelliitto myön-
tää myös toimintamäärärahaa.

Kilpailutoiminta

Järjestetään vuoden bedlington- ja bedling-
tonveteraani –kilpailut sekä bedlington juni-
orhandlerkilpailu. 

Yhteistyö

osallistutaan HsKP:n terrierijaoston sekä 
sTJ:n toimintaan. Pyritään olemaan yhteis-
työssä kotimaisten ja ulkomaisten kenneljär-
jestöjen kanssa. 

Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallis-
tuvat kaikkeen edellä mainittuun toimintaan 
parhaan kykynsä mukaan.

Terveystulokset
28.4.- 3.10.2009

CiLiaRi’s MELoDY    silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

         polvilumpiolux.med. 0/0

TanZaRa MaDELEinE   silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

sLiooRin sTUnTMan   silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

MiTEYMiDGETs KYnanCE CovE kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

TanZaRa RisE oF DaY   kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

HEinÄKEnGÄn JUsT FUn  kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

HonEYMisT FinLanDia  kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

TanZaRa MiCHELLE    silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
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BLÅ sKUGGans TEnnEssEE aMBER WaLTZ  silmätutkimus:Punktaatti katarakta : todettu

            Kaihin laajuus : kohtalainen

 isoToP’s voGUE      silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

 sLiooRin HoLD ME TiGHT   silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

 sLiooRin sToP ME      ssilmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

TooLBoX LiFE is LiFE     silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

vELvETY sUPER TRoUPER   silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

HonEYMisT FinLanDia    kyynärnivel 1/1

           lonkkanivel a/a

           silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

           polvilumpiolux.med.0/0

HEinÄKEnGÄn JUsT FUn    silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

MERiPiHKan in THE MooD    kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

MERiPiHKan iT’s noT UnUsUaL  kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

MERiPiHKan iT’s noW oR nEvER  kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

 sLiooRin HoLD ME TiGHT   polvilumpiolux.med. 0/0

 TanZaRa oLinDa      silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

MERiPiHKan HoT GossiP    silmätutkimus: Kortikaalinen katarakta : todettu

           Kaihin laajuus : kohtalainen

 MERiPiHKan onE MoRE TiME  silmätutkimus: Kyynelaukon puutos : todettu

           Kortikaalinen katarakta : todettu

           Kaihin laajuus : lievä

TanZaRa EniGMa     silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

BELinDa         silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

isoToP’s ZELDa       kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

CUEnTa’s EDER DLJa L’EnD sHoW  kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

 CUEnTa’s ELPiDo      kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

CUEnTa’s ELYsia       kuparitoksikoosigeeni: ei periytä

CUEnTa’s ERasMUs      kuparitoksikoosigeeni: periyttää mahd.

CUEnTa’s EsPERanZa     kuparitoksikoosigeeni: periyttää mahd.
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Agilitytuloksia

agility Perusrata 23.5.2009 Tampere Tuomari: Heidi viitaniemi
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i Tulos: HYL ohjaaja: Jan Egeland-
Jensen

agility Perusrata 23.5.2009 Tampere Tuomari: Heidi viitaniemi
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i sijoitus: 6. aikavirhe: 33,06 
Ratavirhe: 5 Tulos: 38,06 ohjaaja: Jan Egeland-Jensen

agility Perusrata 15.8.2009 Tampere Tuomari: Heino Marjo
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i sijoitus: 7. aikavirhe: 14,40 
Ratavirhe: 15 Tulos: 29,40 ohjaaja: siru Remes 

agility Perusrata 15.8.2009 Tampere Tuomari: virtanen anders
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i sijoitus: 2. aikavirhe: 3,24 
Ratavirhe: 0 Tulos: 3,24 ohjaaja: siru Remes

agility Perusrata 16.8.2009 Tampere Tuomari: virtanen anders
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i sijoitus: 4. aikavirhe: 9,99 
Ratavirhe: 0 Tulos: 9,99 ohjaaja: siru Remes 

agility Perusrata 16.8.2009 Tampere Tuomari: virtanen anders
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i Tulos: HYL ohjaaja: siru Remes 

agility Perusrata 18.10.2009 Tampere Tuomari: Eija Berglund
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i sijoitus: 5. aikavirhe: -1,09 
Ratavirhe: 10 Tulos: 10 ohjaaja: siru Remes

agility Perusrata 18.10.2009 Tampere Tuomari: Eija Berglund
Fin Mva MERiPiHKan onE MoRE TiME Luokka: i sijoitus: 5. aikavirhe: 6,59 
Ratavirhe: 10 Tulos: 16,59 ohjaaja: siru Remes

Valiot ja voittajat
10.6.- 16.10.2009

Fi Mva   sLiooRin sHoWGiRL 
Fi Mva   TanZaRa RoManTiC RivaL 
Fi Mva   sEaMETaX BLaCK DaniELa 
EE Mva   Fin Mva TanZaRa EDELWEiss 
EE vMva  C.i.B PoHJ Fin DK EE Lv no LT Mva Mvv-08 LTv-08 
    MERiPiHKan CHERiCHERi LaDY 
BaLTJv-09  HEinÄKEnGÄn JUsT FUn
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FI MVA Heinäkengän Guun-Säde
om. Leena Hytönen ja 
Maria Laukkanen

FI MVA Heinäkengän Fanfaari
om. Riitta Kuusela

FI MVA Tanzara Romantic Rival
om. Satu Saarinen & 
Pasi Villman
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Haapsalu KR 25.07.2009 
Tuomari Bojan Motakovic, Kroatia

EE VMVA
  
C.I.B POHJ FIN DK MVA EE LV 
NO LT MVA MVV-08 LTV-08 
Meripihkan Chericheri Lady
om. Vappu Erähäme-Mutka

Stavanger KV 12.09.2009 
Tuomari Bojan Motakovic, Kroatia

 NO MVA 

C.I.B MVA LV EE MVA EEV-
07 Meripihkan On My Way

om. Vappu Erähäme-Mutka

FI MVA Seametax 
Black Daniela

om. Janica Rinta-Aho



Kiitän kasvattieni omistajia 
kuluneesta vuodesta ja 
toivotan kaikille 
Rauhallista Joulun 
aikaa ja Onnellista 
Vuotta 2010.

Eila Nuutinen
Kennel Tanzara

FI MVA Tanzara Enigma om. Siru Remes

ROP erikoisnäyttely TerriErissä 2009

Tuomari: Margaret Phillips

Kasvattajaryhmä TerriErissä 2009
Tanzara Pride And Joy, Tanzara Afterglow, 
Tanzara Edelweiss, Tanzara Enigma

Laura Collin
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Näyttelyyn oli ilmoi-
tettu 55 bedlingtonia. 
Tuomarina piti olla 
Annukka Paloheimo, 
mutta valitettavasti 
hän oli sairastunut, ja 
rodun arvosteli Andr-
zei Kazmierski Puo-
lasta.

Maailmanvoittajanäyttely Bratislavassa 
9.10.2009

teksti ja kuvat: Riitta-Maija Liikanen

Oik: kuvassa ROP-VETERAANI  
CH Almasy’s Purdey Blue, 
VSP-VETERAANI oli Xandor 
De La Tommy Vom Idyll

Alla: VSP  Blju Be Judzhens 
All You Need Is Love ja ROP  
CH Velvety Angel Eye
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VSP-JUNIORI   Eshka S Dolgih PrudovROP-JUNIORI  Blju Be 
Judzhens Power Of  Love

Urosten valioluokan voittaja ja pu2 
oli CH Blju Be Judzhens Leading 
Light, jonka isä on suomalaissyntyinen 
Meripihkan So You Say.
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Näyttelytuloksia 2009

4.4. R KALAJOKI (RAUTIO) 0+1 TUo-
MaRi: Paavo MaTTiLa 
NARTTU
avo-EH, avK1: sLiooRin sHoW-
GiRL

11.4. KV LAPPEENRANTA 1+2 TUo-
MaRi: soiLE BisTER 
UROS
vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP: BLJU BE 
JUDZHEns JE PETiT soLEiL
NARTUT
vaL-EH, vaK1: MERiPiHKan sHE’s 
so HiGH
vaL-EH, vaK2: sEaMETaX BoUR-
Bon DaisY

25.4. R KIURUVESI 1+2 TUoMaRi: 
PÄivi EERoLa 

UROS
avo-EH, avK1: HEinÄKEnGÄn 
HELMERi
NARTUT
JUn-ERi, JUK1,Pn1, RoP, sERT: Tan-
ZaRa ivonETTE
vET-EH, vEK1: TanZaRa TinKER 
BELL 
 
25.4. KV VAASA 5+5 TUoMaRi: TaPio 
RanTa 
UROKSET
vaL-ERi, vaK1, PU1, CaCiB, vsP: sLi-
ooRin HoLD ME TiGHT
vET-ERi, vEK1, PU2, vET-RoP: BLÅ 
sKUGGans TEnnEssEE aMBER 
WaLTZ
vaL-ERi, vaK2, PU3, va-CaCiB: MERi-
PiHKan FREE’n’EasY

7.2. R KEURUU Tuomari: Maija Mäkinen (Tulokset BT 2/09) 
VSP: Heinäkengän Fanfaari ja ROP: Seametax Black Daniela
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näyttelyarvostelujavET-ERi, vEK2, PU4: BLUE FUnDoGs 
HEnnEsYs TRUTH
JUn-H: TooLBoX LiFE is LiFE
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, RoP, CaCiB: 
MERiPiHKan FaiRY TaLE
vaL-ERi, vaK2, Pn2, va-CaCiB: 
sLiooRin sToP ME
vaL-ERi, vaK3, Pn3: sEaMETaX 
BoURBon DaisY
JUn-ERi, JUK1, Pn4, sERT: MERiPi-
HKan GREaT PRETEnDER
vaL-ERi, vaK4: MERiPiHKan sHE’s 
so HiGH 
 
2.5. R ÄÄNEKOSKI 3+4 TUoMaRi: 
vELi-PEKKa KUMPUMÄKi 
UROKSET
vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP: Hon-
EYMisT sWinGinG THE FaiR
avo-ERi, avK1, PU2, sERT: HEinÄ-
KEnGÄn HELMERi
nUo-H: HEinÄKEnGÄn inTo-iL-
MaRi
NARTUT
avo-ERi, avK1, Pn1, vsP, sERT, Fi 
Mva: TanZaRa MiRanDa
JUn-EH, JUK1: HEinÄKEnGÄn JUsT 
HaPPY
JUn-EH, JUK2: HEinÄKEnGÄn JUsT 
PoPULaR
vET-EH, vEK1: TanZaRa TinKER 
BELL 

17.5. KR VARKAUS 3+3 TUoMaRi: 
PiRJo HJELM 
PENNUT
naRTTU
RoP-PEnTU, KP: CUEnTa’s oME-
DEYa
UROKSET

vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP: TanZaRa 
HEaRTBREaKER
avo-ERi, avK1, PU2, sERT: CaERULE-
Us THE TiTan
JUn-EH, JUK1: MiTEYMiDGETs KY-
nanCE CovE
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP: TanZaRa 
aFTERGLoW
avo-ERi, avK1, Pn2, sERT: TanZaRa 
RisE oF DaY
vET-ERi, vEK1, Pn3, RoP-vET: Tan-
ZaRa TinKER BELL
RoP-Kasv, KP: KEnnEL TanZaRa 
 
24.5. KV LAHTI 4+3 TUoMaRi: JUHa 
KaREs 
UROKSET
JUn-ERi, JUK1, PU1, RoP, sERT: MERi-
PiHKan GooD LUCK CHaRM
vaL-ERi, vaK1, PU2: BLJU BE JUD-
ZHEns JE PETiT soLEiL
vaL-ERi, vaK2, PU3, CaCiB: MERiPiH-
Kan FREE’n’EasY
avo-H: TanZaRa RoManTiC RivaL
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRY TaLE
JUn-ERi, JUK1, Pn2, sERT: MERiPiH-
Kan GREaT PRETEnDER
vaL-ERi, vaK2, Pn3: MERiPiHKan 
sHE’s so HiGH 

24.5. KV HELSINKI 3+1 TUoMaRi: 
WaLTER JUnGBLUT, saKsa 
UROKSET
vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FREE’n’EasY
JUn-ERi, JUK1, PU2, RoP-JUn, sERT: 
MERiPiHKan GooD LUCK CHaRM
JUn-EH, JUK2: HEinÄKEnGÄn JUsT 
FUn
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17.5. KR VARKAUS ROP: Tanzara Heartbreaker 
ja VSP: Tanzara Afterglow

17.5. KR VARKAUS ROP-KASV, KP: Kennel Tanzara
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NARTTU
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRYTaLE 

24.5. R SULKAVA 1+1 TUoMaRi: Mai-
Ja MÄKinEn 
UROS
nUo-ERi, nUK1, PU1, sERT, RoP: 
HEinÄKEnGÄn iLPo-ULJas
NARTTU
JUn-H: HEinÄKEnGÄn JUsT HaPPY 

30.5. R HELSINKI 1+2 TUoMaRi: 
PHiLiP o’sULLivan, iRLanTi 
UROS
avo-ERi, avK1, PU1, RoP, sERT: Tan-
ZaRa RoManTiC RivaL
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP: CiRRUs 
BLUE UniCa
avo-ERi, avK1, Pn2, sERT: CiRRUs 
BLUE Una

31.5. KR MÄNTTÄ 1+0 TUoMaRi: 
MaRJa saLMinEn 
UROS
vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP: HEinÄ-
KEnGÄn FanFaaRi 

6.6. KR TUURI 2+2 TUoMaRi: JETTa 
TsCHoKKinEn 
UROKSET
JUn-ERi, JUK1, PU1, RoP, sERT: TooL-
BoX LiFE is LiFE
vET-ERi, vEK1, PU2, RoP-vET: BLÅ 
sKUGGans TEnnEssEE aMBER 
WaLTZ
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP: sLiooRin 
sToP ME
JUn-ERi, JUK1, Pn2, sERT: isoToP’s 
voGUE 

13.6. KV KOTKA 2+2 TUoMaRi: Ja-
viER JosE sanCHEZ FERnanDEZ, 
EsPanJa 

30.5. R HELSINKI ROP Tanzara Romantic 
Rival ja VSP Cirrus Blue Unica
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vET-ERi, vEK1, PU1, RoP, vET-RoP: 
BLÅ sKUGGans TEnnEssEE aMBER 
WaLTZ
JUn-ERi, JUK1, PU2, sERT: TooLBoX 
LiFE is LiFE
NARTTU
JUn-ERi, JUK1, Pn1, vsP, sERT: 
isoToP’s voGUE 
 
5.7. HYVINKÄÄ KR 3+1 TUoMaRi: 
JURaTE BUTKiEnE, LiETTUa 
UROKSET
vET-ERi, vEK1, PU1, RoP, RYP4 (TUo-
MaRi BRiGiTa KREMsER, sLovE-
nia): BLÅ sKUGGans TEnnEssEE 
aMBER WaLTZ
JUn-ERi, JUK1, PU3, sERT: TooLBoX 
LiFE is LiFE
JUn-ERi, JUK2, PU3, va-sERT: HEinÄ-
KEnGÄn JUsT FUn
NARTTU
JUn-ERi, JUK1, Pn1 vsP, sERT: 
isoToP’s voGUE 
 
12.7. KEMI KR 0+1 TUoMaRi: LaRs 
aDEHEiMER, RUoTsi 
NARTTU
vaL-ERi, vaK1, Pn1, RoP: sLiooRin 
sToP ME 
 
12.7. KARJAA KR 1+0 TUoMaRi: HaR-
Ri LEHKonEn 
UROS
avo-ERi, avK1, PU1, RoP, sERT, FI 
MVA: TanZaRa RoManTiC RivaL  
 
18.7. OULU KV 4+5 TUoMaRi: an-
DREW BRaCE, iso-BRiTannia 
UROKSET
JUn-ERi, JUK1, PU1, RoP, sERT: TooL-
BoX LiFE is LiFE

UROKSET
vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP, RYP3 (TUo-
MaRi RoBERT McCoY, iRLanTi): 
BLJU BE JUDHEnZ JE PETiT soLEiL
vaL-ERi, vaK1, PU2, CaCiB: MERiPiH-
Kan FREE’n’EasY
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRYTaLE
JUn-ERi, JUK1, Pn2, sERT: CUEnTa’s 
oMEDEYa 
 
20.6. ROVANIEMI KV 2+3 TUoMaRi: 
LaURa CoX, iRLanTi 
UROKSET
JUn-ERi, JUK1, PU2, sERT: TooLBoX 
LiFE is LiFE
vET-ERi, vEK1, PU1, RoP-vET, RoP: 
BLÅ sKUGGans TEnnEssEE aMBER 
WaLTZ
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, CaCiB: sLi-
ooRin HEavEn’s GiFT
JUn-ERi, JUK1, Pn2, sERT: isoToP’s 
voGUE
vET-ERi, vEK1, Pn3, va-sERT: sKY-
BaR GaLaCTiC DEFEnDER 

4.7. KV KOKKOLA 2+1 TUoMaRi: 
HaRRi LEHKonEn 
UROKSET
JUn-ERi, JUK1, PU1, vsP, sERT: MERi-
PiHKan GooD LUCK CHaRM
vET-ERi, vEK1, PU2, RoP-vET: BLUE 
FUnDoGs HEnnEsYs TRUTH
NARTTU
vaL-ERi, vaK1, Pn1, RoP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRYTaLE 

4.7. KR TUUSULA 2+1 TUoMaRi: 
sYLviE DEssERnE, RansKa 
UROKSET
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JUn-ERi, JUK2, PU2 va-
sERT: naCHTWoLKEn 
sMaLL ToWn BoY
vaL-ERi, vaK1, PU4, 
CaCiB: BLJU BE JUD-
HEnZ JE PETiT soLEiL
vET-ERi, vEK1, PU3, RoP-
vET: BLÅ sKUGGans TE-
nEssEE aMBER WaLTZ
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, 
CaCiB: MERiPiHKan 
FaiRYTaLE
JUn-ERi, JUK1, Pn4, va-
sERT: naCHTWoLKEn 
sTURM UnD DRanG
nUo-ERi, nUK1, Pn3, 
sERT: isoToPs voGUE
avo-ERi, avK1: HonEYMisT Fin-
LanDia
vaL-ERi, vaK2, Pn2, va-CaCiB: sLio-
oRin sToP ME 
 
19.7. OULU KV 5+4 TUoMaRi: KEvin 
BRoWn, TansKa 
UROKSET
JUn-ERi, JUK1, PU1, RoP, sERT: na-
CHTWoLKEn sYMBoL oF LiFE
JUn-ERi, JUK2, PU4, va-sERT: TooL-
BoX LiFE is LiFE
JUn-EH, JUK3: MERiPiHKan GooD 
LUCK CHaRM
vaL-ERi, vaK1, PU3, CaCiB: BLJU BE 
JUDHEnZ JE PETiT soLEiL
vET-ERi, vEK1, PU2, RoP-vET: BLÅ 
sKUGGans TEnEssEE aMBER 
WaLTZ
NARTUT
JUn-ERi, JUK1, Pn1, vsP, sERT: 
naCHTWoLKEn sTURM UnD 
DRanG
nUo-Eva: isoToPs voGUE

vaL-ERi, vaK1, Pn2, CaCiB: MERi-
PiHKan FaiRYTaLE
vaL-EH, vaK2: sLiooRin sToP ME 

25.7. MIKKELI KV 6+7 TUoMaRi: an-
Ton ToDoRov 
UROKSET
vaL-ERi, vaK1, PU1, vsP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FREE’n’EasY
JUn-ERi, JUK1, PU2, sERT: TanZaRa 
iRonMan
avo-ERi, avK1, PU3, vasERT, vaRa-
CaCiB: HEinÃ„KEnGÃ„n iLPo-UL-
Jas
vaL-ERi, vaK2, PU4: TanZaRa 
HEaRTBREaKER
avo-ERi, avK2: HEinÃ„KEnGÃ„n 
HELMERi
vaL-ERi, vaK3: HEinÃ„KEnGÃ„n 
FanFaaRi
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, RoP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRY TaLE

12.7. KARJAA KR ROP: Tanzara Romantic Rival
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vET-ERi, vEK1, Pn2, vET RoP: MERi-
PiHKan CHERiCHERi LaDY
JUn-ERi, JUK1, Pn3, sERT: TanZaRa 
ivonETTE
vaL-ERi, vaK2, Pn4: MERiPiHKan 
on MY WaY
avo-ERi, avK1, vasERT: BLUEBERRY 
Z HoRY HosTYna
vaL-ERi, vaK3: TanZaRa aFTER-
GLoW
vET-EH, vEK2: TanZaRa TinKER 
BELL 
 
1.8. IISALMI KV 1+2 TUoMaRi: Jo-
Han JUsLin 
UROS
vaL-H: TanZaRa HEaRTBREaKER
NARTUT

vET-ERi, vEK1, Pn1, RoP, vET RoP: 
MERiPiHKan CHERiCHERi LaDY
vaL-EH, vaK1: MERiPiHKan on MY 
WaY 

1.8. PORI KV 3+1 TUoMaRi: MaRJa 
TaLviTiE 
UROKSET
vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP: BLJU BE 
JUDZHEns JE PETiT soLEiL
vET-ERi, vEK1, PU2, vET RoP: BLUE 
FUnDoGs HEnnEsYs TRUTH
JUn-EH, JUK1: naCHTWoLKEn sYM-
BoL oF LiFE
NARTTU
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRY TaLE 

19.7. OULU KV ROP: Nachtwolken Symbol Of  Life 
ja VSP: Nachtwolken Sturm Und Drang
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8.8. HONKAJOKI R 1+2 TUoMaRi: 
LEssi TsisTJaKova 
UROS
JUn-ERi, JUK1, PU1, vsP, sERT: TooL-
BoX LiFE is LiFE
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, RoP, RYP-4 (TU-
oMaRi inGRiD BoRCHoRsT): sLio-
oRin sToP ME
avo-ERi, avK1, Pn2, sERT, Fi Mva: 
sLiooRin sHoWGiRL 

8.8. MÄNTYHARJU KR 1+3 TUoMa-
Ri: MaTTi LUoso 
UROS
avo-EH, avK1: HEinÄKEnGÄn 
HELMERi
NARTUT
avo-ERi, avK1, Pn1, RoP, sERT: 
BLUEBERRY Z HoRY HosTYna
vET-H: TanZaRa TinKER BELL
JUn-Eva: HEinÃKEnGÃn JUsT 
LaUGH 

15.8. JOENSUU KR 1+2 TUoMaRi: 
MaiJa MÄKinEn 
UROS
avo-EH, avK1: HEinÄKEnGÄn in-
To-iLMaRi
NARTUT
JUn-ERi, JUK1, Pn1, RoP, sERT: Tan-
ZaRa ivonETTE
vET-EH, vEK1: TanZaRa TinKER 
BELL 
 
16.8. PORVOO R 1+0 TUoMaRi: annE 
KLaas, viRo 
UROS
nUo-ERi, nUK1, PU1, RoP, sERT: TU-
TUCin WEsLEY 

16.8. JOENSUU KV 2+3 TUoMaRi: 
KaRin BERGBoM 
UROKSET
vaL-ERi, vaK1, PU1, RoP, RYP-3 (TUo-
MaRi KaRin BERGBoM): BLJU BE 
JUDZHEns JE PETiT soLEiL

16.8. JOENSUU KV ROP, RYP-3: Blju Be Judzhens 
Je Petit Soleil ja  VSP: Meripihkan Fairy Tale
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JUn-EH, JUK1: TanZaRa iRonMan
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRY TaLE
vET-ERi, vEK1, Pn2, vET RoP: MERi-
PiHKan CHERiCHERi LaDY
vaL-ERi, vaK2, Pn3: MERiPiHKan 
on MY WaY 
 
29.8. JANAKKALA (TERVAKOSKI) 
KV 4+6 TUoMaRi: Hans ERHaRD 
GÜRTTnER 
UROKSET
JUn-ERi, JUK1, PU1, RoP, sERT: TooL-
BoX LiFE is LiFE
vET-ERi, vEK1, PU2, vET vsP: BLÅ 
sKUGGans TEnnEssEE aMBER 
WaLTZ
vaL-ERi, vaK1, PU3, CaCiB: MERiPi-
HKan FRoM THE HEaRT
vaL-ERi, vaK2, PU4, vaRa-CaCiB: vi-
KinG iZ DoLGoGo LUGa

NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP, CaCiB: ME-
RiPiHKan FaiRY TaLE
JUn-ERi, JUK1, Pn2, sERT: EsHKa s 
DoLGiH PRUDov
vaL-ERi, vaK2, Pn3: MERiPiHKan 
on MY WaY
vET-ERi, vEK1, Pn4, vET RoP: MERi-
PiHKan CHERiCHERi LaDY
vaL-ERi, vaK3: sLiooRin sHoW-
GiRL
nUo-EH, nUK1: isoToPÅ’s voGUE 

12.9.PORVOO KR 1+2 TUoMaRi: EvE-
LYn HURLEY
UROS
nUo-ERi, nUK1, PU1, RoP, sERT: ME-
RiPiHKan GooD LUCK CHaRM
NARTUT
vaL-ERi, vaK1, Pn1, vsP: TanZaRa 
oDETTa
avo-EH, avK1: CiRRUs BLUE Una

12.9.PORVOO KR ROP: Meripihkan Good Luck Charm
ja VSP: Tanzara Odetta

C
o

Li
n

 a
. s

M
iT

H



76

Resumé på svenska
Ordförandes spalt

Det första höstmötet, i enlighet med våra 
nya stadgar har hållits i Jyväskylä. Tyvärr 
lockade mötet ganska få deltagare. antalet 
medlemmar i föreningen ökar hela tiden 
och vi har sett ett aktivt deltagande i som-
marevenemangen. vi hoppas på lika aktivt 
deltagande också på övriga möten.

Föreningen fick en ny ordförande. Jag öns-
kar Minna Pihlavamäki lycka och framgång 
som ordförande i vår välmående förening. 
Tack för de gånga åren.

Riitta-Maija Liikanen

Avelkommittén informerar

Hälsoenkäten finns nu också på nätet: www.
bedlingtonkerho.fi/jalostus_terveyskysely.

htm . Första sammanställningen görs i bör-
jan av 2010, så svara gärna på enkäten före 
årsskiftet.

Hundarnas genundersökningsprojekt (Han-
nes Lohi)

alla uppmanas ta blodprov på sina hundar 
och skicka proven för undersökning. Blo-
dprovet kan tas i samband med tex vacci-
nering. Gentester på både friska och sjuka 
hundar är av stort värde. Mer information 
på finska på sidan www.koirageenit.fi.

Fastställande av dödsorsak

Föreningen har budgeterat för år 2010 ett 
belopp för fastställande av dödorsak. Hun-
dens ägare har rätt till ersättning av kos-
tnader som framkommit pga obduktion. 
Ersättningen utbetalas mot dokument som 
fastställts i artikeln på sidan 28. 

Blju Be Judzhens Je Petit Soleil BIS-jalostusryhmä Eestin voittajanäyttelyssä 
7.6.2009 Tallinnassa ja Baltian voittajassa 23.8.2009 Tallinnassa
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resumé på svenska
TerriEri 2009

Årets TerriEri  utställning lockade totalt 63 
Bedlingtons. Tävlingsklasserna var därmed 
större än tidigare, och därmed var konkur-
rensen större. Utställningens resultat finns 
på sidan 7. Domaren Margaret Phillips 
skänkte föreningen ett pälsprov och en Be-
dlington affisch. Pälsprovet var så till vida 
speciellt att det var nästan svart trots att det 
kom från en vuxen hund. 

Domaren berättade under kvällsfesten vad 
hon tycker att man borde ta i beaktande gäl-
lande Bedlingtons i Finland; rätt kvalitet och 
färg på pälsen, och tandstorleken som enligt 
domaren var för små på våra Bedlingtons.  

Agility för Bedlingtons

Föreningen ordnade en agilitykurs i augus-
ti. 7 par deltog i kursen, som drogs av suvi 
Kuivanen och Minna Pihlavamäki. Kursen 
gick av stapel i Helsingfors. Kursen avsluta-
des med en lekfull tävling, deltagarna emel-
lan.  Trots regn och rusk presterade alla hun-
darna ett gott resultat i tävlingen. Resultaten 
finns för påseende på sidan 50.

Tankar om agility

Kiia berättar om sina erfarenheter på agility-
kursen. Hon berättar vilka utmaningar hon 
under kursens gång mött tillsammans med 
sin Bedlington, en smart men envis hund. 
Kiia konstaterar att Bedlingtons är en ras 
med egen vilja, men att det här inte är ett 
hinder för att delta i agilty. Det förutsätter 
bara lite mer tålamod av ledaren. Till sist 
vill hon tacka suvi och Minna för en superb 
kurs.

Bedlingtons i strålkastarna

Under sommaren och hösten har många sä-
kert sätt Bedlingtons  i skvallerblaskor och 
kvällstidningar. alma berättar om hur hon 
och Elsa haft möjlighet att delta i olika väl-
görenhetsevenemang och på detta vis fått 
publicitet bla tillsammans med Miss Finland 
Essi Pöysti och Jone niklua. Mer informati-
on om evenemangen på www.ystavatyhdes-
sa.fi och www.kissakaveri.fi.

Bedlingtonlänk

vi slog rekord gällande deltagare på länken 
som ordnades i Kyrkslätt i september -  18 
hundar deltog. Tack till värdparet och alla 
som deltog.

nästa länk ordnas i sibbo (Hundskogen) på 
vändagen den 14.2.2010 kl 10.00. Länken 
ordnas med reservations för rekordköld. Til-
läggsinformation på 050-4059376 /Minna.

Presentation av Veera, Taito och 
Leidi

veera Timonen berättar om hur hon träf-
fade Taito förstå gången på ett hundläger, 
sommaren 2008 och hur hon efter att ha 
skött om hunden en tid först kom överens 
om en placeringsöverenskommelse som 
senare övergick i ägandeskap. senare har 
Taito fått sällskap av den ½ år gamla Leidi. 
Hela berättelsen på sidan 48. veera utmanar 
airi Lukkarinen till nästa. 
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Ciliari’s
Mona suominen
Rauhalantie 19 C
02440 LUoMa

puh. 040 840 9010
mona_suominen@hotmail.

com

Cirrus
sari voutilainen
Hannusranta 5 a
02260 EsPoo
0400-409386

sm.voutilainen@luukku.com

Cuenta’s
suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C 9
04220 KERava

puh. 040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

http://web.mac.com/su-
vikuivanen

Diteblue
Helena Lammenaho
Tasaajankatu 1 a 4

48900 KoTKa
puh. 040 590 9010
helena.lammenaho

@pp.inet.fi

Feelgoods
Kirsti ja Pauli Koskela

Jäkärläntie 8 K 61
00940 HELsinKi
puh. 09-302 646

Heinäkengän
Leenä Hytönen

Kurolahdentie 67
44260 viHiJÄRvi
puh. 050 3845464

leena.hytonen@gmail.com

Kisapirtin
Ritva Kohijoki
Lepistöntie 5

05400 JoKELa
puh. 040 521 2645

kisapirtin@adicon.org
http://adicon.org/kisapirtin

Le-leelia’s
Lea Mäkinen-Pulkkinen

Joupinrinne 4 B 36 
02760 EsPoo 

puh. (09) 80 55 451, 
050 463 9405

lea.makinen-pulkkinen
@pp.inet.fi

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen

Lakkikalliontie 17
30100 FoRssa

puh. 050 584 4347
riitta-maija.liikanen @

luukku.com
www.meripihkan.fi

Nachtwolken
Harjula anni-Marjatta   

Torikatu 3   
65380 vaasa

puh. 046 885 8330
dyykkis@windowslive.com

Eero Paananen
Hankamäentie 1693 a
77700 RaUTaLaMPi

puh. 050 555 9905
paanaseero@luukku.com

Kasvattajia

Siruskan
siru Remes

Palokallionkatu 8 B 16
33840 TaMPERE
puh. 044  577 9476

siru@karho.net
www.siruskan.net

Slioorin
Teuvo Kiili

Rauhankatu 25 D 52 
65100 vaasa 

puh. 050 367 1531
www.slioorinkennel.fi

Slioorin
Miia Granqvist

Backintie 7
65630 MUsTasaaRi 

puh. 040 596 7472
miia.granqvist@netikka.fi

www.slioorinkennel.fi

Taigalta
saana Myllylä
onkitie 2 E 21

90810 KiviniEMi
gsm. 044 552 4117

saana.myllyla@gmail.com
www.bedlington.kotisivu-

kone.com

Tanzara
Eila nuutinen
savikkotie 8

40420 JYsKÄ
puh. 0400 641 555
tanzara@jippii.fi
www.tanzara.fi



Trimmaajia
Miia Granqvist

KaRPERÖ
puh. 040 5967 472 

anni-Marjatta 
Harjula
vaasa

puh. 046 885 8330

Teuvo Kiili
vaasa

puh. 050 367 1531

suvi Kuivanen
KERava

puh. 040 561 5178

Lea Mäkinen-
Pulkkinen
EsPoo 

puh. (09) 805 5451,
050 463 9405

Eila nuutinen
JYsKÄ

puh. 0400 641 555

Hei kaikki kasvattajat

seuraava vuosi jo kolkuttelee ovella, ja 
samalla on tullut aika suorittaa maksu 
vuoden 2010 kasvattajaindeksistä.
Kasvattajaindeksi sisältää:
ilmoituksen Bedlington-tiedotteessa,
esittelysivut yhdistyksen 
esittelykansiossa,
mahdollisuuden ilmoittaa pentueista 
yhdistyksen internet-sivuilla 
(pentuvälittäjälle ilmoitetut pentueet)
sekä yhteystietojen ilmoituksen 
yhdistyksen internet-sivuilla.

Mikäli haluat kasvattajaindeksin 
vuodelle 2010, maksa 10 EUR 
seuraavasti:
saaja: Suomen Bedlingtonkerho ry
tili: 800017-70373521
viite: 1009
eräpäivä: 15.1.2010

Muistathan, että pennunostajillasi 
on mahdollisuus saada vuoden 
ilmaisjäsenyys yhdistyksessämme, 
mikäli ilmoitat pentujen ostajat 
minulle.
Ilmoitathan myös muuttuneet tietosi.

Iloista joulunaikaa kaikille!

Terveisin,
Jäsensihteeri
Suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C 9 
04220 Kerava
puh. 040 561 5178 
suvi.kuivanen@nic.fi



Palautusosoite:          
suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C 9
04220 KERava

JUTTa voUTiLainEn


