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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 2013

Aika 		
Paikka

Lauantai 16.3.2013 klo 15.00
Joupinrinne 4 C (kerhohuone), Espoo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
		

ESITYSLISTA

1. 		 Kokouksen avaus
2. 		 Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. 		 Valitaan kokouksen sihteeri
4. 		 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. 		 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
6. 		 Kokouksen laillisuuden toteaminen
7. 		 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. 		 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
		 taloudesta 2012
9.		 Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
		 myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
10.
Hallituksen jäsenen vaali Kiia Westinin tilalle kaudelle 2013-2014
11.
PeViSa 1.1.2014-31.12.2018
		 Hallitus ehdottaa: Pentueen vanhemmilla tulee olla hyväksyttävä tutkimuslausunto
		 perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta. Lausunnoksi hyväksytään:
			 - DNA markkeritutkimus
			 - suora geenitesti
			 - maksabiopsiatutkimus
		 Seuraavien laboratorioiden DNA-testit hyväksytään: Animal Health Trust (AHT),
		 Vetgen ja Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.
		 Ulkomaisia uroksia ja tuontispermalla tehtyjä astutuksia koskeva toistaiseksi oleva
		 poikkeuslupa esitetään pidettäväksi ennallaan. Ulkomaisilta jalostusuroksilta
		 hyväksytään ulkomailla laillistetun laboratorion antama kuparitoksikoositutkimus		 lausunto. Pentujen vanhemmilla tulee olla lisäksi voimassa oleva silmätarkastus		 lausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi.
12.
Sääntömuutosehdotus yhdistyksen sääntöihin §12
		 Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat: Syyskokouksessa käsitellään
		 seuraavat asiat: 5. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten
		 ja kahden varajäsenen vaali erovuorossa olevien tilalle.
13.
Muut asiat
14.
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
   Hallitus
Lisäksi palkitaan vuoden 2012 menestyksekkäimmät bedlingtonit sekä kasvattaja.
Eläinlääkäri Jessica Löfgren-Eriksson pitää kokouksen jälkeen kello 16
alkaen luennon, ja vastaa mieltämme askarruttaviin kysymyksiin. Voit halutessasi
lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen info@bedlingtonkerho.fi.

hallitus tiedot taa
NUORISOSTIPENDI
Suomen Bedlingtonkerho julkistaa 25-v. juhlavuoden kunniaksi nuorisostipendin, joka on
suunnattu alle 20-vuotiaille jäsenillemme haettavaksi. Stipendirahaa on varattu jaettavaksi
vuonna 2013 yhteensä 200 euroa.
Stipendirahaa voi anoa koiraharrastukseen liittyviin koulutuksiin ja kursseihin vapaamuotoisella hakemuksella. Erityisesti suosittelemme Suomen Kennelliiton alaisia kursseja. Hakemuksia vastaanotetaan koko vuoden ajan. Suomen Bedlingtonkerhon hallitus käsittelee hakemukset ja ilmoittaa päätöksestään asianomaisille.
Lisätietoja ja hakemuksen voit lähettää osoitteeseen info@bedlingtonkerho.fi.

ONGELMIA LEHDEN JAKELUSSA?
Olemme kuulleet, että vuoden 2012 viimeiset kaksi lehteä eivät löytäneet perille kaikille vastaanottajille. Etsimme ongelman ydintä (mahdollista virhettä postitusjärjestelmässä) ja tarvitsemme sen löytämiseksi apuasi!
Seuraavien lehtien pitäisi ilmestyä kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Tarkat ilmestymispäivät tulevat kerhon verkkosivuille. Mikäli et ole saanut tiedotetta pian ilmestymispäivän jälkeen, pyydän, että ilmoitat asiasta osoitteeseen ulla.laurio@gmail.com, jotta voimme lähettää sinulle lehden ja saamme kartoitettua jakelutilanteen.

RAHASTONHOITAJA TIEDOTTAA
Kerholaiset! Kun maksatte kerhon tilille jotakin, niin laittakaa viitenumeron sijaan viestiksi,
mitä maksu koskee. Vanhat viitenumerot saa ainakin tällä hetkellä säilöä naftaliiniin.

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Oletko kiinnostunut kirjoittamaan puhtaaksi näyttelyarvosteluja?
Ilmoittaudu jalostustoimikunnalle osoitteeseen info@bedlingtonkerho.fi,
niin lähetämme sinulle puuhaa kevääksi.

KEVÄÄN TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ
Helsingin seudun kennelpiirin terrierijaoston Kehätotutukset ja Match Show
To 18.4. Koneen kenttä 		 Ke 24.4. (Koiranpäivän tapahtuma)
To 2.5. Koneen kenttä.
			 Match show ti 7.5. Koneen kenttä. (palkintoja otetaan vastaan!)

JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksu 25 €

Perhejäsen 5 €
Ainaisjäsen 250 €
Nuorisojäsen (alle 17-v.) 12 €
Overseas members 25 € + 8 € postage
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onnit telut
SUOMEN BEDLINGTON RY ONNITTELEE
PAULA
HEIKKINEN-LEHKONEN
65 vuotta
MATTI LUOSO
60 vuotta
”TOIVO”
13-vuotta
RIITTA-MAIJA LIIKANEN
60 vuotta

ROLF LYBERG
70 vuotta

toimit tajalta
TÄSSÄ TÄMÄ ENSIMMÄINEN toimittamani tiedote nyt on. Ihan rehellisesti myönnän,
että en osannut odottaa tämän olevan näin
vaativaa. Toimittaminen ja lehden tekeminen
on minulla ennestään hyvin tuttua, mutta
en osannut varautua siihen, mitä tehdä jos
materiaalia ei olekaan. Olen kuitenkin sen
verran uusi rodun parissa, etten omaa kovin laajaa harrastajaverkostoa vielä enkä koe
olevani tarpeeksi tietäväinen tuottamaan
materiaalia itse. Onneksi apureita löytyi sen
verran, että saimme aikaiseksi varsin mainion lehden.
Seuraavaa numeroa aletaan kasata sitten
toukokuussa, joten myös sinne on kaikenlainen apu tervetullutta. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa lehden sisältöön.

Mukavaa kesänodotusta!
  Liisa
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puheenjohtajalta
UUSIN SILMIN
”AI NÄMÄ OVAT niitä bedlingtoninterrierejä!” huudahti rouva koirapuistossa. ”Eikös
se ole se maailman älykkäin koirarotu?” Olin
hetken sanaton hämmästyksestä, sitten rupesi naurattamaan. En nimittäin koskaan
ollut ajatellut, että bedlingtonia voisi pitää
lähimainkaan älykkäänä koirana; minulle oli
aina riittänyt se, kuinka suloisesti ne painautuvat kylkeeni sohvalla tai napittavat minua
silmiin.

kiinnostuksen kohteita ja harrastamaan
muutakin kuin kävelylenkkejä. Ja niiltä on
löytynyt ihan selviä lahjoja: Vilkku seuraa
minun merkkejäni agilitykentällä kuin unelma, ja olen varma, että jos sillä olisi parempi ohjaaja (olen toivoton siinä hommassa),
se voisi pärjätä todella hyvin. Phinn tajusi
mökillä piiloleikin säännöt hetkessä ja löysi
sukulaisten lapset vaikka kuinka hankalista
paikoista etsimällä jäljen ja seuraamalla sitä
tarkasti. Ahkeralla treenillä siitä voisi tulla
todella hyvä etsijä- tai rauniokoira. Unan ja
Bonon kanssa kävin syksyllä rallytokon ja tokon alkeita kokeilemassa. Kummankin lajin
opettaja teki ensimmäistä kertaa töitä bedlingtonin kanssa ja kumpikin oli hämmästynyt siitä, miten nopeasti ja innokkaasti ne
älysivät mitä niiltä odotettiin. Toinen opettaja jopa sanoi, että Una oli nopein oppija hänen
urallaan…

Viime aikoina bedlingtoneja on kuitenkin
ruvennut näkymään enemmän ja enemmän
muuallakin kuin seurakoirien perinteisissä
tehtävissä, ja sen seurauksena olen ruvennut
katsomaan omia koirianikin uusin silmin.
Olen ruvennut tietoisesti etsimään niiden

Olen valtavan iloinen tästä harrastusmahdollisuuksien monipuolistumisesta. Erityisen jännittäväksi sen tekee se, että koska
bedlingtoninterrierin jalostuksessa ei ole
painotettu mitään erityisiä käyttöominaisuuksia, ne ovat saaneet kukoistaa piilossa
ja villeinä ja nyt niiden kirjo on todella suuri.
Jokainen bedlington on yksilö, jolla saattaa
olla potentiaalia vaikka mihin, kunhan sen
erityisominaisuudet vain huomataan ja niitä
hyödynnetään. Tämä tarkoittaa iloisia harrastushetkiä sekä koiralle että sen omistajalle. Puhumattakaan siitä ilosta, mitä johonkin
erityistehtävään, vaikkapa etsintä- tai kuntoutustyöhön, valmistuneet koirat ympärilleen tuovat.
Meillä on terveitä ja lahjakkaita koiria –
nautitaan niistä!

Talvisin terveisin,
  Ulla
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esit telyssä

ESITTELYSSÄ KARIN, VIIVI,
RONJA JA TAIKA
Teksti Karin Mäkelä
Kuvat Jukka Mäkelä
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esit telyssä
VUONNA -97 koirakuumeemme oli kohonnut jo sellaisiin lukemiin, että vakaan harkinnan jälkeen rupesimme tosissaan tutkimaan rotuvaihtoehtoja. Minulle se oli selvä:
bedlingtoninterrieri sen olla pitää. Olinhan
aina ihaillut niiden eleganttia olemusta. Kuvista. Luonnossa en sellaista koskaan ollut
nähnyt. Mieheni Jukka taas oli täysin airedalenterrierin lumoissa. Minä yritin kaikin
tavoin perustella kuinka bedlington on paljon parempi valinta: kompaktimpi koko, ei
ole niin aktiivinen, ei lähde karvaa ja ennen
kaikkea, turkki on paljon helppohoitoisempi.
Jukka kyllä tiesi esittää pontevia vasta-argumentteja, että turkki nyt ei ainakaan ole lainkaan haastava(!!). Tyttäremme Tiin kanssa he
vielä yhteen ääneen moittivat bedlingtonia
rumaksi?!.

niin Eilan ja Tapsan Teemu-poika tuli kotiin ja kävi nopeasti tervehtimässä meitä. Oli
sitten lähdettyämme kysynyt äidiltään, että
oliko tämä varmasti varmistanut, että olimme saaneet luvan ottaa koiranpennun. Siis
vanhemmiltamme. Luuli meitä sisaruksiksi.
Kyllä olimme Jukan kanssa otettuja. Tiistä
en menisi sanomaan.
Siitä alkoi pitkä ja piinaava monen viikon
odotus. Jouduimme ponnistelemaan, että
puhelumäärät Jyväskylään pysyisivät edes
jotenkuten kohtuullisuuden rajoissa. Hermostuu Eila vielä ja peruu koko kaupan. Kävimme vielä toisen kerran katsomassa pentuja ennen sitä suurta H-hetkeä. Luovutusta.
Niin Viivi tuli perheeseemme ja on ilonamme
vieläkin, nyt jo 14,5 vuotiaana veteraanina.
Frisyyri on hiukan reissussa rähjääntynyt,
mutta muuten on vieläkin tomera neiti tarpeen vaatiessa. Viivillä on ikänsä ollut kaksi
mottoa: mistä vähimmällä pääsee, niin sieltä
oiotaan. Toinen liittyy ruokaan, Viivin lempiaiheeseen. Syökööt muut elääkseen, minäpä
elän syödäkseni. Sitten on asia, joka Viiviä
motivoi vielä nyt ikäneitonakin. Kyläilyreissut ja uusiin paikkoihin tutustuminen. Silloin Viivi väliaikaisesti hylkää motto 1:sen.
Se jaksaa ja haluaa vieläkin kävellä uskomattomia matkoja kunhan motivaatio on kohdillaan. Mutta tutut kotinurkat, nou, nehän on
jo kertaalleen nähty.

Aikani taisteltuani sain lopulta perheen
päätä taivutettua sen verran, että päästiin
vaiheeseen: ”kysellään nyt, onko niitä pentuja edes saatavilla”. Perhe oli jo myöntynyt,
että jos sen nyt kerran täytyy ehdottomasti
olla bedlington, niin olkoon sitten edes uros
ja sininen. Nopea puhelu rotujärjestöön ja
tyrmäävä ei. Ei ole urospentuja saatavilla, ei
Suomesta, ei Ruotsista , ei edes Englannista.
Eikä mitään tietoa edes lähitulevaisuudesta.
Mutta Jyväskylään oli juuri syntynyt viiden
pennun pentue, kaikki narttuja. Taas neuvonpitoa kotona. Päätimme että voisihan
sitä nyt edes soittaa ja vähän kysellä rodusta.
Niin otimme puhelun Eila Nuutiselle joka
kertoili rodusta ja vakuutteli, että kyllä se
narttukin ihan mukava on, itseasiassa vielä
mukavampi.

Ei kerennyt Viivi olla kuin noin vuoden
ainoana koirana, kun se sai kaverin. Enää ei
tarvinnut rotuvalintoja pohdiskella; olihan
se aivan selvä juttu, että bedlington on juuri
se ainoa oikea rotu meille, ja narttu, narttuhan sen olla pitää ja mielellään vielä ruskea.
Niin saapui Ronja (Blå Skuggans Texas Amber Rose) Liikasen Riitta-Maijan Meripihkan kennelistä meille. Ronja oli mahtava
persoona. Siinä missä Viivi on älykkö ja hyvin
itsenäinen oman tiensä kulkija niin Ronja
oli luonteeltaan sellainen aina ihmisen lähellä oleva vahtikoira. Omalla valloittavalla
persoonallaan se valloitti kaikkien sydämet.
Oli mielenkiintoista seurata miten erilaisia

Niin sai Eila houkuteltua meidät ihan
vain katsomaan pentuja. Olivathan ne edes
sinisiä. Niin lähdimme koko porukka Jyväskylään katsomaan niitä ja kyllähän sen arvasi
miten siinä kävi. Siellä se meidän Viivimme
(Tanzara Shiny Star) odotteli meitä. Olimme
kerrasta aivan myytyjä niiden pienten mustien myttyjen edessä. Hauskana yksityiskohtana muistan, kuinka istuimme piirissä
pentujen ympärillä lattialla pentuhuoneessa,
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ne olivat. Viivi pelasti monet kerrat Ronjan
pulasta, kun esim. lelu oli mennyt johonkin
”mahdottomaan” paikkaan. Viivi saattoi
hetken seurata vierestä Ronjan tuhoon tuomittuja ponnisteluja saada se. Sitten Viivi

Mielissämme oli vielä Ronjan kokoinen
tyhjiö, kun Tii oli bongannut netistä, että
Alista, Ronjan veljestä oli tullut isä ja vielä
olisi narttupentu vapaana. Kului tovi ja Tii
raportoi, että vielä se ilmoitus on siellä. Soita,
soita nyt. Tiillä taisi itsellään niin
suuri pentukuume, että jo se, jos
me otettaisiin pentu, helpottai” Täysin hyödytöntä ja
si Ja mikä tärkeintä, olisihan se
sukua Ronjalle, viimeinen mahjärjenvastaista toimintaa,
dollisuus. No, me ei oltu ajateltu
se tuntui ajattelevan.  ”
todellakaan vielä mitään pentuja.
Ronjan poismenokin oli vielä niin
kipeänä mielessä, mutta aikansa
yksinkertaisesti vai tuli ja otti lelun ja antoi
jankutettuaan, Tii sai meidät varovaisesti
sen Ronjalle pieni ylenkatse silmissään. Viiinnostumaan asiasta. Olisihan se kuitenkin
vihän ei itse juuri enää alentunut leikkimään
Ronjan veljentytär. Vaikka, ei. Myytyhän se
pentuajan jälkeen. Täysin hyödytöntä ja järvarmaan jo on, ajattelin soittaessani Miialjenvastaista toimintaa, se tuntui ajattelevan.
le Slioorin kenneliin Vaasaan. Mutta: se oli
Joskus harvoin se kyllä halusi huomiota ja
vapaana! Niin taianomaisesti meillä oli pian
haki myös hänkin jonkun lelun. Sitten se pitaas pentu talossa, että se sai nimekseen Taiteli sitä suussaan, eikä oikein tiennyt mitä
ka.
sillä olisi pitänyt tehdä. Ravisti ehkä sitä pari
Jos olimmekin jotenkin harhautuneet
kertaa ja katsoi meitä, että katsokaa ja taputkuvittelemaan, että saisimme jonkinlaisen
takaa, kyllä minäkin osaan leikkiä. Silloin se
toisinnon Ronjasta, erehdyimme. Taika on aioli ihan yliliikuttava. Mutta Ronjaa leikki,
van omanlaisensa. Jo pikkupentuna se huoleikki lelunsa rikki vielä vanhoille päiville
mattiin: Ronjan luontaisesta kuuliaisuudesta
saakka.
ei ollut tietoakaan, ei sen puoleen Viivin fikJos Viivi on lady, joka löytää herneensuudestakaan. Musta pentu paineli kesäyön
kin patjansa alla, niin Ronja oli rento jätkä,
pimeyteen heti kun sen vain irti laski. Pieni
joka tuli kaikkien kanssa juttuun, mutta jos
antenni (häntä) sojotti pystyssä, kun se paitoinen osapuoli antoi aihetta ,niin oli kyllä
neli karkuun milloin heinäpellossa itseään
myös aina valmis hyvään matsiin. Tyyppi,
korkeampien heinien seassa, milloin läheijoka ei Viivin tavoin kiertänyt pienenpiensessä metsikössä. Ainakin naapurien pihoille
täkin kosteikkoa, vaan mennä porskutti supiti päästä karkaamaan. Ja mieluiten pimerutta läpi rapakon, jos sellainen kerta eteen
ässä, ettei heti saataisi kiinni. Ja kutsut, ne
sattui. Ja usein sattui. Kuukauden mittaisen
kaikuivat kuin tyhjille korville.
asuntoautoreissun jälkeen Ronja saapui kotiKaikki tuttavat olivat aivan ihastuneinurkille korskeana kuin lämminverihevonen,
ta Taikaan. Se ei pelännyt mitään. Ei, koska
pää ja häntä korkealla, ja merkkasi koipeaan
itsesuojeluvaisto puuttui. Onnettomuuksia
nostaen reviirinsä uudelleen. Omasta mielesTaikalle sattuikin ensimmäisen vuoden aikatään kulmakunnan kingi. Näyttelyissä Ronja
na enemmän, kuin meidän kahdelle vanhalle
kävi nuorena paljon ja pärjäsi loistavasti. Siitä
koirallemme ikinä yhteensä. Ensimmäinen
kuuluu kiitos myös Lealle, joka useimmiten
sattui jo toisena päivänä kotona. Laskimme
trimmasi ja aina esitti Ronjan. Suuri oli suru,
Pennun täysin aidatulle takapihallemme,
kun menetimme Ronjan vakavalle sairaudelle
mutta tietenkin Taika löysi sen ainoan pienen
juuri kun se olisi täyttänyt 11 vuotta. Aivan
bedlingtoninpennun mentävän aukon muuliian aikaisin.
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ten huolellisesta aitauksestamme. Mukkelis
makkelis vaan, alas metrin verran asfaltille
parin kiviportaan kautta. Meillä sydämet pysähtyivät, ja juoksimme portille. Odotin näkeväni hengettömän pennun. Mutta kerkesin
vain nähdä jo jaloilleen nousseen Taikan, joka
ravisti itseään pari kertaa ja pinkaisi kohti
lasten hiekkalaatikkoa. Toinen onnettomuus
sattui heti seuraavalla mökkireissulla. Oli se
tautisen kuuma kesä 2010 ja olimme ystäväporukan kanssa vuokranneet mökin Evolta.
Koska oli niin lämmin päivä, pidimme koiria
sisällä edes hiukan viileämmässä mökissä.
Ovet olivat kiinni, ja itse heitimme tikkaa
pihalla. Kunnes, yks kaks näemme, että mitä
ihmettä, joku tumma mytty mätkähti ikkunan alla olevaan pusikkoon. Taikahan se
siinä, iloisesti häntäänsä heiluttaen: hähää,
mä tulinkin ikkunasta. Sieltä se tuli, parista

metristä, raollaan olevasta ikkunasta. Vaikka sisällä oli Viivi ja ystäviemme uroslabbis
Roma, niin ei ollut seura riittänyt. Taika oli
kiivennyt tuolin kautta ikkunan alla olevalle
ruokapöydälle. Pistettiin koira takaisin sisälle, kun oltiin ensin tarkkaan tutkittu että se
on kaikin puolin kunnossa, Ja kiinnitettiin
hyttysverkko ikkunaan. Kohta saimme nauraa kippurassa kun näimme Taikan räpsivän
verkkoa käpälillään. Ihan oikeasti, se olisi
tullut sieltä alas toistamiseen. Sanoinkin
Miialle, että pelkään, ettei Taika näe edes
2-vuotispäiväänsä. No, nyt lähes 3-vuotiaana
se on onneksi rauhoittunut. Mutta kovakorvainen se vieläkin osaa olla.
Nyt kun Viivi on jo vahvasti ”seniorikansalainen”, niin Taika on kovasti ottamassa
johtajuutta itselleen. Viivi kannalta on hyvä
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asia jonkinasteinen seniiliys l. Viivi ei useimmiten edes huomaa Taikan pyrkimyksiä, sekä
se, että Viivi on aina osannut vältellä pikkuasioista kinastelua. Vain todella tärkeiden
asioiden (= ruoka) takia kannattaa haaskata
voimiaan ja aikaansa taisteluun. Eli Viivi saa
viettää rauhaiseloaan , ja me tuemme toimillamme1-koiramme asemaa. Taika saa osoitella suht.rauhassa näennäisjohtajuuttaan,
ja Viivi on edelleen kunkku ruokakupillaan!
Kaikki ovat tyytyväisiä, ja elämä näiden kahden eri-ikäisen ja -luonteisen koiran kanssa
on leppoisaa.

Hillasta, Tiin ja Matsin bedlingtontytöstä,
joka on vain vajaan vuoden Taikaa nuorempi.
Jos ei jo aiemmin, niin viimeistään Hillasta
näimme, että bedlingtonista on moneksi.
Kyllä se aito bedlington on, vaikka kykeneekin haastamaan ystäväperheemme labbiksen
uintikisaan sekä noutamiseen, ja on pistellyt
jo joululahjaksi saamansa mustan extremekongin pilkkeiksi. Aivan ehdottoman suloinen, kiltti ja energinen ”mummin” ja ”ukin”
kultatyttö.

Viivi ei enää jaksa Taikan kanssa riekkua, mutta Taika on saanut mainion kaverin

Seuraavan kirjoitushaasteen heitän
Kiilin Tepille Vaasaan.
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OHJE POLVILUMPIOLUKSAATION
TUTKIMISESTA JA LUOKITUKSESTA
Kennelliiton hallituksen 25.8.2011 hyväksymä,
voimassa 1.1.2012 alkaen.
Tämä ohje täydentää Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman
sääntöä (valtuusto 30.11.2008) ja Perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelman ohjetta (PEVISA-ohje, hallitus 28.8.2008)

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET
Koirien perinnöllistä polvilumpion sijoiltaanmenoa eli polvilumpioluksaatiota tutkitaan kliinisen tutkimuksen avulla ja koirien polvinivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten.
Kennelliitto hyväksyy virallisiksi tämän ohjeen mukaisesti annetut lausunnot.Polvet tutkitaan
tämän ohjeen mukaisesti ja arvostellaan käyttäen Putnamin asteikkoa. Lausunto annetaan
ensisijaisesti kliinisen tutkimuksen pohjalta. Koiran virallinen tutkimustulos on huonomman
polven mukainen. Polvilausunto on annettava koiran omistajan kotimaassa tai Suomessa. Koiran omistajan on ilmoitettava eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Asia merkitään lausuntoon. Koiran sairaskertomus liitetään mukaan.
2. LAUSUNTOMENETTELY
Kennelliiton hallitus nimeää eläinlääkärit, joiden antamat lausunnot hyväksytään. Lausunto
annetaan vain Kennelliiton polvilausuntoa varten laaditulla eläinlääkintälomakkeella, joka
toimitetaan Kennelliittoon. Lausunto annetaan vain sellaisesta koirasta, joka on tutkimushetkellä tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Tunnistusmerkintä on aina
tarkastettava tutkimuksen yhteydessä. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk.
Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira
on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia. (Siirtymäaika: Alle
3-vuotiaalle koiralle ennen 1.1.2012 tehty polviluksaatiotutkimus on voimassa 31.12.2012 asti.
Hallitus 7/11.) Kennelliiton tiedostoon merkitään tiedot tutkimustuloksesta sekä lausunnon
antaja.Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta Kennelliitto hyväksyy lausunnot, jotka on annettu käyttäen Putnamin asteikkoon verrattavissa olevaa luokittelua. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä.
Mikäli siitoskäyttöön aiotulle ulkomaiselle koiralle ei saada Putnamin asteikkoon verrattavissa
olevaa lausuntoa koiranomistajan kotimaassa, tulee suomalaisen eläinlääkärin tutkia tunnistusmerkitty koira.
3. ARVOSTELUASTEIKKO
Kliinisen tutkimuksen perusteella polvilumpioluksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen
(tai molempia) ja se luokitellaan neljään vakavuusasteeseen. 0 Polvilumpio ei luksoidu. Aste 1
Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja
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patella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla lievästi kiertynyt.Aste 2 Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio luksoituu polvea koukistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyypoissa
telaurasta kunnes se asetetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa
30 astetta sisäänpäin (pienet koirat). Aste 3 Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 30–60 astetta. Aste
4 Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun yläosa
kiertynyt jopa 90 astetta.
4. VALITUSMENETTELY
Koiran omistaja voi valittaa lausunnosta vain, jos koira on saanut toisistaan poikkeavat lausunnot. Huonompi lausunto jää voimaan, kunnes paneeli on tutkinut koiran. Koiran omistajan tulee tehdä valitus kirjallisesti ja suorittaa Kennelliiton päättämä käsittelymaksu ennen
paneelia. Käsittelymaksua ei palauteta. Paneeli koostuu kolmesta ortopediaan perehtyneestä
eläinlääkäristä, jotka nimeää Kennelliiton luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmä.
Paneelieläinlääkärinä ei voi toimia eläinlääkäri, joka on antanut ko. koirasta valituksen kohteena olevan lausunnon. Paneelin päätös korvaa aiemmat lausunnot.
5. POIKKEUSTAPAUKSET

Kuva Hanna Laukkanen

Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä yksittäisessä poikkeustapauksessa myöntää erivapaus tämän ohjeen määräyksistä.
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TIELLÄ TASSUTERAPEUTIKSI

Teksti ja kuvat Essi Virtanen

KUKAPA EI OLISI huomannut, miten paljon
lemmikit voivat tuoda iloa arkeen. Koiran
kanssa touhuaminen piristää, tuo arkeen
rytmiä ja todistetusti lisää psyykkistä mielihyvää. Tunnettu eläintutkija, Pennsylvanian yliopiston professori James A. Serpell toteutti 1990-luvulla hoitokokeen, joka
ensimmäisen kerran osoitti, että lemmikki
lisää merkittävästi aivan tavallisten terveiden ihmisten hyvinvointia. Serpell todisti
tutkimuksessaan tassuterapian parantavan
koehenkilöiden terveydentilaa ja vähentävän
erityisesti pikkuvaivoja, kuten flunssaa ja
päänsärkyä.

sillä bedlingtonin ihanan avoin ja iloinen
luonne vakuuttaa kenet tahansa.

Sopiiko Bedlington
tassuterapeutiksi?
Koiralta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia,
jotta se voi toimia tassuterapeuttina. Suomessa sekä omistaja että koira voivat käydä
koulutuksen, jonka järjestää koirat kasvatusja kuntoutustyössä ry. Koulutuksen jälkeen
koirakko suorittaa soveltuvuuskokeen ja
myöhemmin työnäytön. Soveltuvuuskokeen
hyväksytysti suorittanut saa käyttää tunnuksenaan liiviä, joka kertoo sen pätevyydestä. Kasvatus tassuterapeutiksi vaatii paljon
myös omistajalta, sillä koiran koulutukseen
ja kasvatukseen on käytettävä aikaa ehkä
normaalia enemmän ja koiran on pystyttävä
toimimaan kaikenlaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa.

Koirien käyttö on lisääntynyt huomattavasti kasvatus- ja kuntoutustyössä Suomessakin. Eläinavusteinen terapia on tavoitesuunnattua toimintaa, jossa tarkat kriteerit
saanut eläin toimii osana terapiaprosessia
alan ammattilaisen apuna. Koira voi olla
avustajana esimerkiksi psykologilla, toiminta- tai fysioterapeutilla tai puheterapeutilla.
Vaikka jokaisella ammattiryhmällä on avustajana eläin, terapian sisältö ja tavoite on
jokaisella erilaista. Eläinavusteinen terapia
ei toimi, jos koiraa pidetään työvälineenä.
Koiran on oltava asiakkaallekin kumppani,
jotta siihen voi kehittää hyvän suhteen. Näin
terapiaprosessista tulee onnistunut. Olen itse
koulutukseltani toimintaterapeutti, ja koiran
käyttö terapeutin apuna on loistava mahdollisuus. Oma koirani Nukka on alusta asti kasvatettu sitä ajatellen, että se mahdollisesti
joskus vielä toimii kanssani tassuterapeuttina. Tämä ajatus vaikutti myös rotuvalintaan,

Bedlingtonin perusluonne on ihanteellinen terapiatyötä ajatellen, sillä bedlingtonilla on luontainen kyky saada ihminen
tuntemaan itsensä tärkeäksi ja rakastetuksi.
Vieraatkin ihmiset se ottaa usein vastaan
avoimesti ja iloisesti. Koiran on myös oltava
rauhallinen ja kärsivällinen. Se ei voi tervehtiä ihmisiä hyppimällä ja riehumalla ja Nukankin kohdalla tätä on harjoiteltu ihan pienestä pitäen. Koiran on myös oltava rohkea
ja avoin, se ei saa pelätä ihmisiä, jotka ovat
ulkonäöltään tai käytökseltään valtavirrasta
poikkeavia. Koira on totutettava myös apuvä16
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rauhoittua ja vieraassakin paikassa on
pystyttävä olemaan rauhallinen. Kokonaisuudessaan uskon sen kuitenkin
olevan erinomainen yksilö toimimaan
terapiatyössä, se on rohkea eikä pelkää yllättäviä ääniä, se ei hauku ja osaa
käyttäytyä (ainakin yleensä). Lisäksi
sen mielestä mikään ei ole parempaa,
kun istua sylissä rapsuteltavana tai
mahdollisesti tehdä muutama kiva
temppu namin toivossa.

Mitä hyötyä
tassuterapiasta on?
Tutkimustulosten valossa eläinavusteisesta terapiasta on saatu hyviä tuloksia. Lapsilla mm. sanallinen
vuorovaikutus kasvaa ja ylipäätään
terapiaan osallistuminen ja motivoituminen kasvavat koiran kanssa työskennellessä. Koiran avulla myös kiinnostus ympäristöä kohtaan kasvaa ja
keskittyminen parantuu. Myös tunteiden, etenkin empatian osoittaminen
on lisääntynyt eläinten kanssa työskennellessä. Eläimen kanssa koetut
onnistumiset kasvattavat myös tunnetta omasta pätevyydestä ja ne vähentävät
masennusoireita. Vanhuksilla koirien kanssa
liikkuminen lisääntyy, mikä on omiaan parantamaan koko terveydentilaa.

lineisiin, esimerkiksi pyörätuoliin ja rollaattoriin. Tästä syystä Nukka ja minä olemme
käyneet usein tervehtimässä apuvälineitä
käyttäviä ihmisiä ja lapsia sekä vanhuksia
erilaisissa ympäristöissä. Myös tapahtumat,
jossa on paljon ihmisiä ja hälinää, ovat hyvää
harjoitusta koiralle.

Näitä tassuterapiasta saatuja hyötyjä voi
kokea, vaikka koira ei toimisikaan terapeutin
kanssa. Tällöin puhutaan eläinavusteisesta
toiminnasta. Suomessa sitä on esimerkiksi
kaverikoiratoiminta ja lukukoirana toiminen, jota meidänkin bedlingtonimme ansiokkaasti harrastavat. Jo pelkkä eläimen
läsnäolo tuo ihmiselle positiivisia tunteita ja
vaikuttaa mielialaan. Käykää siis koirienne
kanssa tervehtimässä vanhuksia tai lapsia ja
lähtekää rohkeasti mukaan erilaisiin toimintoihin koirienne kanssa, niin voimme jakaa
bedlingtoniemme tuomaa iloa myös muille.

Nukka elää ihan normaalia koiran arkea,
vaikka sen varalle onkin suunniteltu suuria
tulevaisuudessa. Harjoittelu kotona ei välttämättä eroa mitenkään hyvin kasvatetun
koiran elämästä. Ensimmäisestä päivästä
asti Nukka on totutettu esimerkiksi odottamaan ruokaansa tai vuoroaan mennä ovesta.
Nukka ei luonnostaan ole mikään kärsivällisyyden perikuva, mutta nykyään sen jaksaa
odottaa vuoroaan lähes joka kerta. Vaikeinta on edelleen vieraiden tervehtiminen, se
jos joku on niin mukavaa, ettei sitä jaksaisi
odottaa millään. Myös vieraiden on huomioitava se, että koiraa ei saa välittömästi kutsua
luokseen ja esimerkiksi hyppimiseen on puututtava välittömästi. Käskystä on osattava

Lisää tietoa koirista kasvatus- ja
kuntoutustyössä voi lukea osoitteesta:
www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/
koira-hyvinvoinnin-tukena
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TERVEISET KOIRAEXPOSTA!
Kuva Minna Pihlavamäki

VIETIMME MUKAVAN lauantaipäivän
Kennelliiton järjestämässä KoiraExpo 2013
tapahtumassa. Jokavuotinen tapahtuma on
kennelpiireille, rotujärjestöille, rotua harrastaville yhdistyksille ja rotuyhdistyksille
suunnattu monipuolinen järjestötoiminnan
koulutustilaisuus.
Positiivisuus ja hyvän elämän elementit olivat esillä Kennelliiton järjestöpäivillä
LähiTapiola KoiraExpossa. Expossa oli luennoimassa muun muassa näyttelijä Satu Silvo, lääketieteen ja kirurgian tohtori Heimo
Langinvainio ja Alkon toimitusjohtaja Hille
Korhonen. Expo järjestettiin 9. kertaa.

Bedlingtonharrastajia KoiraExpossa:
Maria Nemeläinen - Suomen
Bedlingtonkerho ry, Minna Pihlavamäki
- Helsingin Seudun Kennelpiiri ry sekä
Riitta-Maija Liikanen - Etelä-Hämeen
Kennelpiiri ry.

Silvo kertoi lauantaina vuorovaikutustaitojen merkityksestä ongelmatilanteissa.
Silvo painotti varsinkin passiivisen ja aktiivisen kuuntelun tärkeyttä. Saimme tehdä myös
muutaman käytännön vuorovaikutusharjoituksen. Lääketieteen ja kirurgian tohtori
Heimo Langinvainio on myös stressitutkija
ja työhyvinvoinnin uranuurtaja Suomessa.
Langinvainio kertoi sunnuntaina Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -hankkeesta, jonka tarkoituksena on valottaa koiranpidon terveys- ja hyvinvointitekijöitä ja niiden
vaikutusta ihmisen ja koiran välisiin onnellisuustekijöihin.

män voimaa arkeen, sekä osallistuin Hallituksen kyselytunnille.
Pidin kovasti Pekka Jylhän Huumekoiran muutos terapiakoiraksi luennosta,
sillä se pohjautui hänen omiin kokemuksiinsa. Hän kertoi kuinka vaikeissa tilanteissa
oma ja aivan ulkopuolinenkin koira tai eläin
lievittää stressiä ja kipua. Juha Kares osasi
tehdä luennosta todella hauskan ja helposti kuunneltavan, koska hän ja muut ihmiset
mm. Kari Järvinen kertoivat omista koiranäyttely reissuista. Oli todella kiva saada tietää millaiset ensimmäiset näyttelyt olivat, ne
muistuttivat nykyajan kissanäyttelyitä.

Expossa oli jälleen tarjolla runsaasti mielenkiintoisia luentoja muun muassa
koiratapahtumien vakuuttamisesta, Opaskoirakoulun
pennunkasvatusohjelmasta,
kauppasopimuksista, eläinsuojelulaista, yhdistysjuridiikasta, Kennelliiton ulkomuototuomarikoulutuksesta ja ajankohtaisista jalostusasioista. (kennelliitto.fi)

Tämä oli huikea kokemus ja tulen
pitkään muistamaan, että osallistuin
tähän tapahtumaan.

Tämä oli ensimmäinen kertani KoiraExpo tapahtumassa ja se oli aivan mahtava kokemus. Kaikki luennot kuullostavit todella
mielenkiintoisilta, mutta olin kuuntelemassa
neljää eri luentoa: Huumeista - Terapiaan,
Onko ilo kadonnut koiranäyttelyistä?, Elä-

- Maria Nemeläinen
19

näyt telytuloksia
NÄYTTELYTULOKSIA 2012
1.9.2012 R LIMINKA (3+6)
Tuomari Veli-Pekka Kumpumäki
UROKSET
HONEYMIST SWINGING THE FAIRVET-ERI, VEK1, PU1, SA, VSP, VET ROP
HEINÄKENGÄN NEPTUNUS AVO-ERI, AVK1			
HEINÄKENGÄN BROOFELTTI VET-ERI, VEK2			
NARTUT
SLIOORIN BRING ME JOY JUN-ERI, JUK1, PN1, SA, ROP, SERT
CILIARI’S MIMOSA AVO-ERI, AVK1, PN2, SA, VASERT
TANZARA AFTERGLOW VET-ERI, VEK1, PN3, SA, VET VSP
TANZARA NERISSA NUO-ERI, NUK1, PN4, SA
SLIOORIN BAD ROMANCE JUN-ERI, JUK2
HEINÄKENGÄN OLIVIA JUN-EH, JUK3
2.9.2012 KR HELSINKI (3+4)
Tuomari Hans Erhard Grüttner
UROKSET
TOOLBOX LIFE IS LIFE VAL-ERI, VAK1, PU1, SA, VSP
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEILVET-ERI, VEK1, PU2, SA, VET ROP
ISOTOP’S FAMOUS DAVES NUO-ERI, NUK1, PU3, SA, SERT
NARTUT
ISOTOP’S ZELDA VAL-ERI, VAK1, PN1, SA, ROP
SLIOORIN BEAUTIFUL ONE JUN-ERI, JUK1, PN2, SA, SERT
SLIOORIN AMAZING GRACE AVO-ERI, AVK1, PN3, SA, VASERT
TOOLBOX DEVIL DOLL NUO-ERI, NUK1, PN4, SA
29.9.2012 KV ECKERÖ (1+4)
Tuomari Tiina Taulos
UROKSET
BLÅ SKUGGANS WEB MASTER VET-ERI, VEK1, VET ROP
NARTUT
BLÅ SKUGGANS MAKE MY DAY AVO-ERI, AVK1, PN1, SA, ROP, SERT, CACIB
ISOTOP’S GOSSIP GIRL JUN-ERI, JUK1, PN2, SA, VASERT
VELVETY DIVINE ANGEL JUN-ERI, JUK2, PN3, SA
TOOLBOX SHE DEVIL NUO-ERI, NUK1, PN4, SA, VARACA
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Kuva Kiia Westin
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Porvoo KR 8.9.2012 AVK1, PU1, SA, ROP, SERT Taigalta Kuuran Kuiske.

20.10 KV TURKU (3+5)
Tuomari Christian Jouanchicot
UROKSET
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEILVAL-ERI, VAK1, PU1, SA, ROP, CACIB
NACHTWOLKEN SMALL TOWN BOY VAL-ERI, VAK2, PU2, SA, VARACA
NOTICE HOT AS HELL NUO-ERI, NUK1, PU3, SA, SERT
NARTUT
MERIPIHKAN JINGLE BELL NUO-ERI, NUK1, PN1, SA, VSP, SERT, CACIB
MERIPIHKAN FAIRY TALE VAL-ERI, VAK1, PN2, SA, VARACA
SLIOORIN BEAUTIFUL ONE JUN-ERI, JUK1, PN3, SA, VASERT
NACHTWOLKEN STURM UND DRANG VAL-ERI, VAK2, PN4, SA

27.10.2012 KV SEINÄJOKI (4+9)
Tuomari Anne Klaas
UROKSET
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEILVET-ERI, VEK1, PU1, SA, VSP, VET ROP
ISOTOP’S FAMOUS DAVES NUO-ERI, NUK1, PU2, SA, SERT, CACIB
NACHTWOLKEN SMALL TOWN BOY VAL-ERI, VAK1, PU3, SA, VARACA
MERIPIHKAN IT’S NOW OR NEVER VAL-ERI, VAK2, PU4, SA
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NARTUT
ISOTOP’S ZELDA VAL-ERI, VAK1, PN1, SA, ROP, CACIB
MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH VET-ERI, VEK1, PN2, SA, VET VSP
SLIOORIN AMAZING STAR VAL-ERI, VAK2, PN3, SA, VARACA
SLIOORIN BAD ROMANCE JUN-ERI, JUK1, PN4, SA, SERT
MERIPIHKAN JE T’AIME NUO-ERI, NUK1, SA
SLIOORIN BRING ME JOY JUN-ERI, JUK2, SA
MERIPIHKAN ON MY WAY VET-ERI, VEK2, SA
SLIOORIN BETTER THAN YOU JUN-ERI, JUK3			
BARCHUKI.RU DUNA EFA NUO-EH, NUK2
10.11.2012 KV JYVÄSKYLÄ (6+7)
Tuomari Saija Juutilainen
UROKSET
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEILVET-ERI, VEK1, PU1, SA, VSP, VET VSP
TANZARA PRIDE AND JOY VET-ERI, VEK2, PU2, SA
TANZARA LEONARDO VAL-ERI, VAK1, PU3, SA, CACIB
MERIPIHKAN JUNGLE DRUM AVO-ERI, AVK1, PU4, SA, SERT, VARACA
MERIPIHKAN IT’S NOW OR NEVER VAL-ERI, VAK2, SA			
HEINÄKENGÄN LAVENTELI AVO-EH, AVK2			
NARTUT
MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH VET-ERI, VEK1, PN1, SA, ROP, VET ROP
TANZARA NANELLE NUO-ERI, NUK1, PN2, SA, SERT, CACIB
MERIPIHKAN JE T’AIME AVO-ERI, AVK1, PN3, SA, VASERT, VARACA
MERIPIHKAN ON MY WAY VET-ERI, VEK2, PN4, SA
CIRRUS YADE THE PRECIOUS JUN-ERI, JUK1
BARCHUKI.RU DUNA EFA JUN-ERI, JUK2
TANZARA GISELLA NUO-EH, NUK2
8.12.2012 KV HELSINKI (11+13)
Tuomari Martin Phillips
UROKSET
AIRIS BLUE VOLSHEBNIK MERLIN VET-ERI, VEK1, PU1, SA, VSP, VET ROP
TREVELYAN’S QUESTION OF QUALITY JUN-ERI, JUK1, PU2, SA, SERT
ISOTOP’S FAMOUS DAVES NUO-ERI, NUK1, PU3, SA, VASERT, CACIB
ISOTOP’S SPRITE VAL-ERI, VAK1, PU4, SA, VARACA
ISOTOP’S GRAND SLAM NUO-ERI, NUK2
L’END SHOW MONTEGGO VAL-ERI, VAK2, SA
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEILVET-ERI, VEK2
NACHTWOLKEN SMALL TOWN BOY VAL-ERI, VAK3, SA
CIRRUS YOUNG BLUE TOPAZ JUN-EH, JUK2
NOTICE HOT AS HELL NUO-EH, NUK3
TANZARA IRONMAN VAL-EH, VAK4
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Kuva Kiia Westin
Narva 24.11.2012 Taigalta Kuuran
Kuiske AVK1, PU3,SERT.
NARTUT
VELVETY ANGEL BABE AVO-ERI, AVK1, PN1, SA, ROP, SERT, CACIB
ISOTOP’S ZELDA VAL-ERI, VAK1, PN2, SA, VARACA
KINTERRA CHANEL COCO JUN-ERI, JUK1, PN3, SA, VASERT
ISOTOP’S GOSSIP GIRL NUO-ERI, NUK1, PN4, SA
MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH VET-ERI, VEK1, SA, VET VSP
VELVETY DIVINE ANGEL JUN-ERI, JUK2, SA
MERIPIHKAN JE T’AIME AVO-ERI, AVK2			
SLIOORIN BRING ME JOY JUN-ERI, JUK3
TOOLBOX HAMMER JUN-ERI, JUK4			
TANZARA NANELLE NUO-EH, NUK2			
CIMISA’S MILLET WHISPERING WIND NUO-EH, NUK3			
CIRRUS YADE THE PRECIOUS JUN-EH				
SLIOORIN BAD ROMANCE JUN-EH				
9.12.2012 KV HELSINKI (8+11)
Tuomari Dan Ericsson
UROKSET
ISOTOP’S SPRITE VAL-ERI, VAK1, PU1, SA, ROP, CACIB
AIRIS BLUE VOLSHEBNIK MERLIN VET-ERI, VEK1, PU2, SA, VET ROP
ISOTOP’S GRAND SLAM NUO-ERI, NUK1, PU3, SA, SERT, VARACA
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEILVET-ERI, VEK2, PU4, SA
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näyt telytuloksia
TREVELYAN’S QUESTION OF QUALITY JUN-ERI, JUK1			
ISOTOP’S FAMOUS DAVES NUO-ERI, NUK2			
NACHTWOLKEN SMALL TOWN BOY VAL-ERI, VAK2, SA
NOTICE HOT AS HELL NUO-EH, NUK3			
NARTUT
VELVETY DIVINE ANGEL JUN-ERI, JUK1, PN1, SA, VSP, SERT
ISOTOP’S ZELDA VAL-ERI, VAK3, PN2, SA, CACIB
VELVETY ANGEL BABE AVO-ERI, AVK1, PN3, SA, VASERT, VARACA
KINTERRA CHANEL COCO JUN-ERI, JUK2, PN4, SA, VASERT
ISOTOP’S GOSSIP GIRL NUO-ERI, NUK1, SA
MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH VET-ERI, VEK1, SA, VET VSP
TOOLBOX HAMMER JUN-ERI, JUK3
SLIOORIN BRING ME JOY JUN-ERI JUK4
SLIOORIN BAD ROMANCE JUN-ERI
CIMISA’S MILLET WHISPERING WIND NUO-EH, NUK2
CIRRUS YADE THE PRECIOUS JUN-EH

Helsingin Seudun Kennelpiirin järjestämässä kutsukilpailussa vuoden menestyksekkäimmille
koirille Champion of Champions -ja Veteran of Veterans -gaalassa rotuamme edusti ”Jussi”
eli Blju Be Judzhens Je Petit Soleil.
24

tuloksia

VALIOITA JA VOITTAJIA
11.12.2012 - 19.1.2013
29.1.2013		
8.1.2013		
19.12.2012
9.12.2012		
8.12.2012		

BALT JMVA
LT JMVA		
LV JMVA		
VV-12			
HeVW-12		

Baltian Juniori muotovalio
Liettuan juniorimuotovalio
Latvian juniorimuotovalio
Veteraani Voittaja 2012
Helsinki Veteran Winner 2012

CIRRUS YADE THE PRECIOUS
CIRRUS YADE THE PRECIOUS
CIRRUS YADE THE PRECIOUS
MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH
MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH

MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER Puolan & Poznan voittaja 21.10.2012.
Tieto on väärä.

TERVEYSTULOKSIA
11.12.2012 - 19.1.2013

SLIOORIN BAD ROMANCE 			 kyynärnivel			
										 lonkkanivel			
										 sydämen kuuntelutulos		
										 silmätutkimus		
													
										 polvilumpiolux.med.		
MERIPIHKAN KEEP ME IN MIND		 kuparitoksikoosigeeni		
MERIPIHKAN KILLER QUEEN		 kuparitoksikoosigeeni		
MERIPIHKAN KISS OF FIRE			 kuparitoksikoosigeeni		
MERIPIHKAN KNOW MY NAME		 kuparitoksikoosigeeni		
CILIARI’S MIMOSA					 silmätutkimus		
			
										

0/0
A/A
ei sivuääniä
ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia
0/0
ei periytä
ei periytä
ei periytä
ei periytä
ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia

Trimmaajia
Vappu Erähäme-Mutka
SAVONLINNA
tuuliakaroliina@gmail.com
puh. 050 593 8463
Miia Granqvist
KARPERÖ
puh. 040 5967 472
Anni-Marjatta Harjula
ISOKYRÖ
puh. 046 885 8330

Maija Heikkonen
HELSINKI
puh. 050 544 2400

Lea Mäkinen-Pulkkinen
ESPOO
puh. 050 463 9405

Teuvo Kiili
VAASA
puh. 050 367 1531

Eila Nuutinen
JYSKÄ
puh. 0400 641 555

Suvi Kuivanen
HELSINKI
puh. 040 561 5178

Sini Tuovinen
HELSINKI
simppus@gmail.com
puh. 040 777 0464

Toini Kärkkäinen
VAAJAKOSKI
puh. 044 355 3399
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Styrelsen informerar

var första gången kursledarna jobbade med
Bedlintons och båda var förvånade över hur
snabbt och med hur stort intresse hundarna
förstod vad som förväntades av dem. Den ena
kursledaren sa att han aldrig varit med om att
en hund lär sig lika snabbt som Una....

TILL ÄRA FÖR klubbens 25-års jubileumsår
delar klubben ett stipendium för medlemmar
under 20 år. Klubben har reserverat 200 € i
stipendier för år 2013. Unga medlemmar kan
ansöka om stipendier under hela år 2013.
Stipendier utdelas till hundrelaterade skolningar och kurser. Vi rekommenderar kurser
som går i Finska Kennelförbundets regi. Ansökningar och tilläggsinfo på info@bedlingtonkerho.fi.

Jag är väldigt glad över det utökade urvalet av hobbymöjligheter. Speciellt intressant
är det eftersom man inte poängterar några
speciella bruksegenskaper i samband med
aveln. Egenskaperna har fått lysa med sin
frånvaro och i dagsläge är variationen stor.
Varje Bedlington är en individ, som har otroliga potentiella möjligheter. Det gäller bara
att hitta egenskaperna och utnyttja dem. Det
leder till trevliga hobbystunder för både hunden och ägaren. För att inte tala om glädjen
hundarna för med sig, till exempel till ett specialuppdrag som sökning eller spårning.

Från ordförare
”ÄR DET HÄR Bedlingtonterriers?” ropade
en dam i hundparken. ”Är de inte den mest
intelligenta hundrasen i världen?” Först blev
jag så förvånad att jag inte visste vad jag skulle säga, sedan började jag skratta. Jag hade
nämligen aldrig tänkt på att man kunde klassa Bedlingtonterriers som en smart hundras. För mig har det varit tillräckligt när de
trycker sig emot mig på soffan eller tittar mig
i ögonen.

Låt oss njuta av våra friska och
begåvade hundar.
Vinterhälsningar, Ulla

På väg till tassterapeut

Man kan nuförtiden se Bedlingtonterriers allt oftare i olika sammanhang och
hobbyers, inte bara i traditionella uppdrag
för sällskapshundar. Det har fått mig att se
på mina hundar med nya ögon och jag har
medvetet börjat leta ämnen som mina hundar är intresserade av, inte bara promenader.
Jag har kunnat konstatera att mina hundar
är begåvade: Vilkku följer underbart mina
instruktioner på Agility-banan, och skulle
säkert klara sig ännu bättre ifall jag var en
bättre ledare (jag är hopplös). Phinn kom på
reglerna för kurragömma och hittade mina
släktingars barn fast de gömt sig på väldigt
svåra platser. Det var bara att följa spåret
väldigt noggrant. Phinn skulle säkert, men
mycket träning, bli en duktig sök- och ruinhund. Una och Bono fick förra hösten pröva
på rally-lydnad och traditionell lydnad. Det

VEM HAR INTE MÄRKT hur mycket glädje
husdjur bär med sig. Man blir piggare av att
pyssla med hundar, de medför rytm i vardagen och ökar psykisk välmående. James A.
Serpell, professor vid Pennsylvania universitet, utförde på 1990 talet ett experiment, som
för första gång visade att husdjur ökar välmående hos vanliga, friska individer. Serpell
bevisade att tassterapi ökade testpersonernas hälsonivå och förminskade speciellt små
bekymmer som förkylning och huvudvärk.
Även i Finland används allt fler hundar i
samband med terapi. Vid terapi med hjälp av
djur, fungerar djuret som en del av processen
och arbetar tillsammans med terapeuten.
Hundar kan fungera med medhjälpare till
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psykologer, funktions- , fysio- och talterapeuter . Hunden bör inte vara ett redskap utan en
kumpan åt sin klient. Jag är själv en funktionsterapeut och har skolat min hund Nukka
från början med tanke på att den vid något
skede kunde fungera som tassterapeut. Det
inverkade också på mitt val av ras, eftersom
Bedlingtons härliga öppna och glada lynne
övertygar vem som helst.
I Finland ansvarar Hundar inom fostran
och rehabilitering rf för utbildning till tassterapeut. Efter utbildningen bör hunden klara
en anlagsprövning och avge en arbetsvisning.
Hundar som avklarat anlagsprövningen har
rätt att bära en väst som bevis på sin behörighet. Utbildningen till tassterapeut kräver
mycket även av hundägaren eftersom hundens inskolning bör vara av viss standard och
hunden bör kunna fungera i alla sammanhand
tillsammans med olika typers människor.

På sidan 10-13.
hälsar på äldre personer eller barn. Och delta
med era hundar i olika tillställningar. Då kan
vi sprida med oss glädjen som vår ras hämtar
med sig.
Tilläggsinfo på www.kasvatus-kuntoutuskoirat.
fi/koira-hyvinvoinnin-tukena

Bedlingtons passar bra som tassterapeuter eftersom de har en naturlig förmåga att
få människan att känna sig viktig och älskad. Främmande personer tas hjärtligt emot.
Hunden bör vara lugn och ha bra tålamod.
Den kan inte hoppa emot människor och den
bör kunna arbeta trots att klienten använder
hjälpmedel som rullstol eller rollator. Hunden
bör kunna lugna sig vid kommando och bör
lyda sin ledare till 100%

- Essi Virtanen

Hälsningar från HundExpo!
MARIA NEMELÄINEN BERÄTTAR om sin
dag på HundExpo 2013. Den årliga tillställningen ordnas av Finska Kennelförbundet
och är ett skolningstillfälle för kennelkretsar,
rasorganisationer och rasförbund.

Jag har tränat med Nukka från första
början att den bör vänta på sin mat och vänta
på sin tur att gå igenom dörren. Därtill har vi
besökt olika tillställningar med många människor närvarande, både barn och vuxna. Det
är bevisat att man får bra resultat av terapi
med hundar. Tex. barn har fått en bättre vokabulär färdighet och överlag har klienternas
förmåga till empati ökat.

Föreläsare var bla skådespelaren Satu
Silvo som berättade om växelverkans betydelse vid problemlösning. Doktor vid medicin
och kirurgi Heimo Langinvainio berättade
om Kennelförbundets projekt: ”Gott liv tillsammans med hund”, med syfte att ta fram
hundars inverkan på människors hälso- och
välmående faktorer. Pekka Jylhä berättade
om hur en droghund förändras till en terapihund, Kari Järvinen berättade om sina hundutställnings erfarenheter.

I de fall hunden inte jobbar tillsammans
med en terapeut, talar man om stöd i hälsobefrämjande arbete. I Finland finns både
kompishund och läshund verksamhet. Hundens närvaro bär med sig positiva tankar och
påverkar psyket. Ta med er era hundar då ni

Övriga föreläsningar handlade bla om försäkringar vid hundtillställningar, Led hund utbildning, köpebrev, djurskydd mfl.
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Palautusosoite:
Jenni Niemelä
Maunulanmäki 2 e 67
00630 HELSINKI

Kasvattajia
Ciliari’s

Heinäkengän

Slioorin

Mona Suominen
Rauhalantie 19 C
02440 LUOMA
puh. 040 840 9010
mona_suominen@hotmail.com
www.ciliaris.fi

Leenä Hytönen
Kurolahdentie 67
44260 VIHIJÄRVI
puh. 050 384 5464
leena.hytonen@gmail.com

Miia Granqvist
Backintie 7
65630 MUSTASAARI
puh. 040 596 7472
miia.granqvist@netikka.fi
www.slioorinkennel.fi

Cirrus
Sari Voutilainen
Mannerheimintie 66 A 15
00260 HELSINKI
puh. 040 040 9386
sarivoutilainen3@gmail.com

Cuenta’s
Suvi Kuivanen
Pihlajatie 5 B 15
00270 HELSINKI
puh. 040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi
www.elisanet.fi/cuentas

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

Le-leelia’s
Lea Mäkinen-Pulkkinen
Joupinrinne 4 B 36
02760 ESPOO
puh. 050 463 9405
leleelias@hotmail.com

Nachtwolken
Jatta Harjula
puh. 046 885 8330
jattaharjula@gmail.com

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen
Lakkikalliontie 17
30100 FORSSA
puh. 050 584 4347
riitta-maija.liikanen@luukku.com
www.meripihkan.fi

Slioorin
Teuvo Kiili
Rauhankatu 25 D 52
65100 VAASA
puh. 050 367 1531
www.slioorinkennel.fi

Taigalta
Saana Remula
Onkitie 2 E 21
90810 KIVINIEMI
puh. 044 552 4117
saana.remula@gmail.com
www.bedlington.
kotisivukone.com

Tanzara
Eila Nuutinen
Savikkotie 8
40420 JYSKÄ
puh. 0400 641 555
tanzara@jippii.fi
www.tanzara.fi

Tinwelindon
Sini Tuovinen
Anna Korkeakangas
Tilanhoitajankaari 6 B 49
00790 HELSINKI
puh. 040 777 0464,
050 402 1852
kennel.tinwelindon@gmail.com
www.tinwelindon.
weebly.com

