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jalostus
JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Suositus mikrosirun asettamis-
paikasta on muuttunut

Espoo, 7.8.2013. Mikrosiru suositellaan jatkossa asetettavan kaikilla roduilla lapaluiden vä-
liin. On kuitenkin syytä huomioida koiran käyttötarkoitus sirun paikkaa valitessa.

 Koiran kaulaan asetettu mikrosiru saattaa häiritä magneettikuvausta, joten sirun asetus-
paikka kaulan vasemmalla puolella ei ole ollut hyvä esim. cavalier kingcharlesinspanieleilla ja 
muilla syringomyelia-roduilla. Lisäksi esim. kääpiökoirarotujen pennuilla sirun asettaminen 
kaulaan voi olla erittäin hankalaa.

Jatkossa mikrosiru tulee asettaa koiran lapaluiden väliin.
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hallitus tiedot taa

HALLITUS TIEDOTTAA
UUDET	JÄSENET

Tervetuloa mukaan Bedlingtonkerhoon uudet jäsenet Jari Juntunen, 
Sirkkuli Koponen ja Emmi Nykänen.

UUDET	SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
Kerhon toimihenkilöt tavoitat nyt uusista sähköpostiosoitteista: 

Sihteeri 
bedlingtonkerho@gmail.com

Jäsensihteeri
sbkjasensihteeri@gmail.com

Webmaster
sbkwebmaster@gmail.com

Älä epäröi ottaa yhteyttä!

YHTEYSHENKILÖT	NAAPURIMAIHIN
Yhteyshenkilö Ruotsin Skandinaviska Bedlingtonklubbeniin on Mona Suominen 

ja yhteyshenkilönä Venäjälle toimii Maria Nemeläinen. 

Sähköpostiosoitteet ovat mona_suominen@hotmail.com ja maria.nemelainen@gmail.com.

KERHON	UUDET	NETTISIVUT
Uudet Internetsivut ovat julki ja ne löytyvät osoitteesta: 

www.bedlingtonkerho.fi

Sivuja päivitetään nyt useammin - seuraa sivuja!

TERRIERI	2013
TerriErin 2013 tulokset ja kuvasatoa Bedlingtontiedotteessa 4/13
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 JOULUMAINOKSET

Varaa joulumainospaikka vuoden viimeisestä Bedlingtontiedotteesta lähettämällä varaus toi-
mituksen sähköpostiosoitteeseen mikkli@hotmail.com viimeistään 15.11 mennessä. Valmiiden 
mainosten deadline on marraskuun lopussa.

Mainokset	mieluiten	painovalmiissa	pdf-muodossa,	
jolloin	on	otettava	huomioon:

-  Kuvat ja muut elementit mustavalkoisena ja kuvat riittävällä resoluutiolla (300 dpi).
-  Ei cropmarkseja ja muita leikkausmerkkejä. 
-  Mainos oikeassa koossa, pysty A5 tai vaaka A6. Huomioi joko 3 millin yliheittovara 
 tai päinvastoin 3 mm tyhjää marginaalia ulkoreunoissa. 

Vaihtoehtoisesti mainokset voidaan lisätä tiedotteeseen yksinkertaisena teksti- ja kuvamai-
noksina. Tässä tapauksessa tiedotteen toimitus ei valmista ja suunnittele erilisiä mainoksia, 
vaan ne taitetaan tiedotteseen perusasetuksilla. 

Kun lähetät materiaalia, älä upota kuvia word-tiedostoihin, vaan lähetä kuvat ja tekstit erik-
seen.  Muista, että mitä paremman laatuinen kuvasi on, sitä parempi on mainoksen painojaälki 
tiedotteessa. 

Ota	huomioon	materiaalia	lähettäessäsi	
Digikameralla otetut tai skannatut kuvat:

-  Resoluutio 300 dpi tai fyysisesti suuri kuva (esim. resoluutio 72 dpi, mutta koko 
 n. 1500 x 2000 pikseliä).
-  Kuvien tallennusmuotona jpg tai tiff.
-  Muista toimittaa myös haluamasi kuvatekstit. Merkkaa ne kuvaan tai erilliseen
  tekstiedostoon, josta käy selvästi ilmi mikä kuva ja teksti kuuluvat yhteen.
-  Varmista kuvaajalta etukäteen lupa kuvan julkaisemiseen ja ilmoita kuvaa lähetettäessä 
 kuvaajan nimi

Tavalliset paperikuvat postitse. 

Mikäli haluat kuvat takaisin laita mukaan palautuskuori tarvittavin postimerkein. Kiiltävä-
pintaiselle paperille tehdystä kuvasta saa skannattua paremman kuvan kuin mattapintaisesta 
kuvasta.

Tekstit

Lähetä tekstit sähköpostin liitetiedostona (doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse selkeällä 
käsialalla kirjoitettuna.
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SYKSY SE TAAS tulla kolkuttelee, vaikka 
tätä kirjoittaessa ulkolämpötila on ollut vielä 
päivisin melko korkealla.  

 Vuoden neljänteen lehteen tosiaan toivon 
niitä jouluaiheisia juttuja. Viimeiseen nume-
roon on myös tulossa tuloksia TerriEristä, 
joten myös kuvat tapahtumasta ovat hyvin 
tervetulleita. Itsekin pääsin ensimmäistä 
kertaa osallistumaan tapahtumaan ja oli kyl-
lä kaiken kaikkiaan aivan mahtava päivä. 

Miellyttävää talven odotusta kaikille!

          - Liisa 
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SYKSYINEN 
TERVEHDYS 

TOIMITUKSESTA!

toimit tajal ta

Tekijänoikeuksista

Lain mukaan alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on ilmoitettava painetussa materiaalissa. 
Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.

Mainosten	maksaminen
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille SAMPO FI51 8000 1770 3735 21, käytä aina vii-
tettä 1009 sekä liitä kuitti materiaalin mukaan.

Mainokset jäsentiedotteessa (hinnat jäsenille):
-  1/1 sivu 30 (15) EUR
-  1/2 sivu 20 (10) EUR
-  Toistoalennus: ilmoitus 4 numerossa 3 hinnalla.

Mainospaikoista tarkempia ohjeita päätoimittajalta sekä teknisestä toteutuksesta taittaja Riku 
Suoniolta osoitteesta riku@teatterikone.fi.
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puheenjohtajal ta

IHMINEN ON 25-VUOTIAANA nuori. Koi-
ra, joka saavuttaa saman määrän vuosia, on 
ennätyksellisen vanha. Entä yhdistys? Onko 
25-vuotias Suomen bedlingtonkerho vanha, 
nuori vai kenties keski-ikäinen? 

 Kysyin asiaa kollegaltani, joka työkseen 
tutkii erilaisten yhdistysten ja järjestöjen toi-
mintaa valmistellessaan niille myönnettäviä 
avustuksia. “25-vuotias yhdistys on todella 
nuori”, hän naurahti, “Ei tarvitse vielä pelätä 
vanhuutta.”  Jatkoin kysymällä, mitä se van-

huus sitten yhdistyksille merkitsee. “Pahim-
millaan ikävää luutumista”, kollegani kertoi. 

 Yhdistykset kuulemma luutuvat jos ne 
unohtavat alkuperäisen tarkoituksensa ja yh-
distyksen olemassaolosta sinänsä tulee  tär-
keämpi asia kuin niistä  tehtävästä, mitä hoi-
tamaan yhdistys perustettiin. Luutuneissa 
yhdistyksissä jäsenistön ja toimihenkilöiden 
vuorovaikutus on vähäistä, mitään muutok-
sia ei sallita ja samat ihmiset juuttuvat hoita-
maan sen asioita vuosikymmenestä  toiseen.  

KERHO KUNTOTARKASTUKSESSA

ku
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Vähitellen nämä ihmiset unohtavat sen syyn, 
miksi alun perin lähtivät mukaan toimin-
taan, ja yhdistyksestä tulee foorumi heidän 
henkilökohtaisille pätemisen- ja vallantar-
peilleen.  Hrrr... Kuulostaa aika kamalalta.  

 Nämä kauhukuvat mielessäni suoritin 
pikaisesti Bedukerhon kuntotestin. Onko 
kerho vielä taipuisa vai onko jo havaittavissa 
orastavaa luutumista?  Kävin ajatuksissani 
läpi kysymystä vuorovaikutuksesta jäse-
nistön ja toimihenkilöiden välillä. Mietin, 
sallitaanko kerhossa muutoksia ja onko toi-
mihenkilöiden vaihtuvuus sopivalla tasolla.  
Tulin siihen tulok-
seen, että minun 
mielestäni kerho 
on hyvinkin nuo-
rekas ja toimiva, 
vaikka meillä on-
kin ihan pienen-
pieniä luutumisen 
merkkejä näkösällä. Ainahan joitakin kehit-
tämisen paikkoja pitää olla! Tärkeintä lienee 
kuitenkin se, että olemme tiukasti kiinni var-
sinaisessa asiassamme ja kerho toimii rodun 
hyväksi laajalla rintamalla. 

 Jatta Harjula nosti alkukesän Terrili-
fessä, kerhon historiaa käsittelevässä erin-
omaisessa jutussaan, esiin toiminnan kautta 
aikojen tärkeimpiä osa-alueita: rodun terve-
ydestä huolehtimisen (panostus maksasai-
rauden tutkimukseen ja torjuntaan sekä sil-
mätutkimuksiin), järkevällä pohjalla olevan 
jalostuksen, tiedotustyön (tämä lehti ja Ter-

rilife), kansainvälistymisen (suomalaisten 
kasvattajien arvostus maailmalla, tuonnit 
ja viennit), yhteistyön Terrierijärjestön ja 
muiden kumppaneiden kanssa sekä uusien 
kasvattajien esiinnousun vanhojen rinnalle.  
Hän nosti esiin myös kerhon monet tapahtu-
mat, joissa “Pääasiana on kuitenkin aina ollut 
toisiin rodun harrastajiin tutustuminen ja 
hauskanpito yhteisen asian ympärillä.” Juuri 
niin kuin pitääkin!

 Vaikka loppujen lopuksi sillä, mitä minä 
tai joku muu kerhon luottamushenkilö ajat-
telee kerhon toiminnasta, on kuitenkin aika 

vähän merkitystä. 
Tärkeintä on se, 
mitä me kaikki jä-
senet ajattelemme 
kerhostamme ja 
kuinka merkityk-
sellisenä me sen 
toiminnan näem-

me.   Kerho on olemassa sen kaikkia jäseniä 
varten ja meistä jokaisella on lupa toimia be-
dlingtonharrastuksen parissa. 

 Olisi hienoa kuulla, millä tavalla toimin-
taa voisi kehittää ja parantaa juuri sinun mie-
lestäsi. Ota yhteyttä!

      Terveisin,
       Ulla

      ulla.laurio@gmail.com

MUISTATHAN	BEDLINGTONLENKIT!	
Järjestä bedlingtonlenkki paikkakunnallasi ja 

kerho kustantaa tarjoiluja 20 eurolla. 

Ota rohkeasti yhteyttä kerhon sihteeriin. 

Kauhukuvat	mielessäni	suoritin	
pikaisesti	Bedukerhon	kuntotestin.	

Onko	kerho	vielä	taipuisa	vai	
onko	havaittavissa	luutumista?	
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esit telyssä

ESITTELYSSÄ 
AINO JA NAPO

Teksti ja kuvat Aino	Ronkainen



11

esit telyssä

ESITTELYSSÄ 
AINO JA NAPO

Teksti ja kuvat Aino	Ronkainen

OLEN AINO, elämästä nauttiva 
16-vuotias naisenalku. Olen po-
sitiivinen ja välillä vähän liiankin 
sosiaalinen hölösuu, jolle eläimet 
ja liikunta ovat tärkeimpiä asi-
oita elämässä. Rakastan viettää 
aikaa ystävieni ja perheeni kans-
sa. Opiskelen Keski-Pohjanmaan 
maaseutuopistossa, kennellinjal-
la. Koiranomistajan arjen minulle 
on tuonut tutuksi 3-vuotias bed-
lingtonuros Napo.   

Tutustuminen	
rotuun

Oman koiran saaminen oli mi-
nulle lapsuudessani vain aikui-
suuden unelmaa, sillä tiesin,  ett-
en voisi saada omaa koiraa äitini 
allergian vuoksi. Jo 7-vuotiaana 
aloin lenkittämään naapureiden 
koiria ja pian pääsin syvemmälle 
koiraharrastuksen pariin. Hoito-
koiriini kuului montaa eri rotua, 
pk colliesta aina tolleriin ja suo-
menajokoiraan asti. 

 Vuonna 2009 ilmottauduin 
4H:n järjestämälle dogsitter-
leirille, jonne lähdin muutaman 
ystäväni kanssa. Kuultuani, että 
leirikoirina olisi pelkkiä bedling-
toneja, ennakkoluuloni rotua 
kohtaan olivat  valtavat. Hentoi-
set tupsukorvat karitsan ulko-
muodossa eivät aivan vastanneet 
käsitystäni koirista, joihin olin 
tottunut. 

 Leirin alettua, jokaiselle 
meistä jaettiin omat leirikoirat ja 
minä sain koirakseni nuorekkaan 
koiramuorin, Mantan (Tanzara 
Tinker Bell). Tuon ihanan leirivii-
kon ajan, minulla oli oma koira. 
Nukuin Mantan kanssa, leikin 
sen kanssa, sekä treenasimme 
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agilitya ja muita juttuja yhdessä. Jotenkin ih-
meellisesti tuo luottavainen tupsukorva on-
nistui tunkeutumaan sydämeeni ja siinä sitä 
sitten oltiin, rakastuneita bedlingtoninter-
riereihin. Samaisella leirillä, mukaani tarttui 
myös todistus dogsittertutkinnon suoritta-
misesta ja hoitokoirat lisääntyivät. 

 Seuraavana kesänä dogsitter leirin ai-
kaan, yksi Leenan (Kennel Heinäkengän) 
koirista odotti pentuja. Pennut syntyivät ju-
hannuksen alla ja niiden synnyttyä pääsin 
ystävieni kanssa katosmaan niitä. Ja siellä 
hän oli. Pieni karvakuono valkoisine töppö-
sineen kyyhötti pentuaitauksen nurkassa, 
sisaruksiensa kanssa. Nostin pennun syliini 
ja silloin tiesin, että se oli minun. Kotiin pääs-
tyäni näytin kuvia pennuista äidilleni ja pu-
huin vain, kuinka suloinen se valkotassuinen 
kaveri oli, ja että sen nimi olisi kuulema Na-
poleon.  Haaveeni omasta koirasta kuitenkin 

lytättiin heti alkuunsa, joten tyydyin lenkit-
tämään naapureideni koiria oman pentukuu-
meen tyrehdyttämiseksi. Kunnes sain loisto 
idean!    

 Leena oli jo aiemmin ehdottanut, että jos 
saisin kotoa luvan, kaksi pennuista voisi tul-
la minulle viikonlopuksi hoitoon, niin saisin 
siinä sitten kokeilla, että miltä se oma pentu 
tuntuisi. Ja ihme kyllä, äitini suostui tähän 
ja niin pentujen täytettyä kahdeksan viikkoa 
kaksi niistä tuli meille kylään. Toinen oli tie-
tysti tämä valkotassuinen Napoleon. 

Oma	koira
Tuon viikonlopun jälkeen juttelimme kotona 
omasta koirasta ihan toden teolla. Rotu oli-
si sopivan kokoinen ja turkki olisi hyvä. Se 
jaksaisi liikkua ja harrastaa. Ja kaiken kuk-
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kuraksi, se ei allergisoinut äitiäni. Bedlingto-
ninterrieri olisi siis ensimmäiseksi koiraksi 
oikein passeli.    

 Ja niin 17.9.2010 lähdimme hakemaan 12 
viikkoista koiranpentua sen uuteen kotiin. 
Pentu sai kutsumanimekseen Napo. Siitä se 
sitten lähti, koiranomistajan arki. 

 Jo ensimmäisen vuoden aikana Napo os-
ottautui erittäin helpoksi koiraksi. Se jaksoi 
pitkiäkin lenkkejä, mutta ei kaivannut niitä 
joka päivä. Tuo suloinen herra onnistui kuin 
onnistuikin sulattamaan meidän - ei niin koi-
raihmisiä- täynnä olevan sukummekin! 

 Olen harjoitellut sen kanssa perustotte-
levaisuutta ja erilaisia temppuja. Napo osaa 
mm. istu, maahan, sivu, seuraa, pese nenä, 
anna tassu, läpy, ympäri, pujottelu jalkojen 
välistä, jalkojen välistä hyppääminen, koske, 

katso, kumarra, kumpi käsi ja intoa uusien 
temppujen harjoittelemiseen riittää! Kotona 
tuhot ovat jääneet vähäisiksi. Yhden koulu-
kirjan ja maton Napo on verhoillut uudestaan 
yksin ollessaa, mutta muilta tihutöiltä ollaan 
vältytty. 

  Napsu, Nappula, Napero, Unipossu, Pam-
pula -rakkaalla lapsella on monta nimeä-, on 
luonteeltaan ystävällinen, iloinen ja lähestul-
koon kaikkien kaveri, sähäkkä, iso egoinen 
bedlingtonuros, jolle ruoka on kaikki kaikessa.  

 Syksyllä 2011 aloitimme rakkaan har-
rastuksemme, agilityn. Syttyminen lajiin vei 
meiltä molemmilta aikaa, mutta nyt, kaksi 
vuotta sitä säännöllisesti treenailtuamme 
maltamme tuskin odottaa treenipäiviämme. 
Ekat möllikisat startattiin viime heinäkuussa 
ja tulevaisuudessa tähdätään virallisiin kisoi-
hin! Ollaan kierrelty myös paljon mätsäreitä 
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ja silloin tällöin piipahdettu näyttelyissäkin, 
vaihtelevin tuloksin. Minulle tärkeää on se, 
että koira saa elää vapaasti koiran elämää. 
Ryvetä mutaisissa ojissa ja juosta metsässä 
tarttui risuja mukaan yksi taikka koko met-
sällinen. On ihana katsoa sitä riemua mikä 
koirilla on, kun ne pääsevät revittelemään 
mutkaisilla metsäteillä ja rantahietikoilla. 

 Tämän herran suosikkeihin kuuluu kesäi-
sin uiminen! Kaikki vesileikit ovat sen mie-
leen, ja hellepäivinä Napo voisi vaikka asua 
järvessä. Se rakastaa myös nukkua kainalos-
sa ja sohvan nurkkapaikka on yleensä vallat-
tuna tälle pellavakasalle. 

 Bedut ovat iloisia ja aivan mahtavia per-
soonia jokainen. Tahdon aina pitää yhden 

hapsukorvan koiralaumassani. Saa nähdä 
millainen haku ja jälkikoira Naposta vielä 
paljastuu täällä koulussa.  Oli kyllä ihana 
kuulla, että sain opiskelupaikan täältä maa-
seutuopistolta. Tämä kennellinja avartaa koi-
ramaailmaa minulle vielä entisestään ja tah-
don oppia koirista vielä paljon lisää ja näyttää 
mihin kaikkeen bedlingtoneista on! En kui-
tenkaan malta odottaa sitä omaa projekti-
koiraa, jonka toivon mukaan tulen saamaan.  
Projektikoira on siis otus, jonka saa koulun 
kautta ja  siitä koulutetaan rodusta riippuen 
työkoira tullille, poliisille, rajalle, paimeneksi 
tai oppaaksi.  

 Tähän loppuun on vielä hyvä kiittää Na-
pon kasvattajaa Leena Hytöstä, ihanasta koi-
rasta ja ystävyydestämme. Olen saanut kokea 
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Seuraavaksi haastan xxx kertomaan bedlingtoneistaan.

huikeita juttuja kanssasi ja 
toivon että yhteydenpitom-
me jatkuu aina. Ilman bedu 
en olisi myöskään tutustunu 
elämäni muihin tärkeisiin ih-
misiin, kuten parhaaseen ys-
tävääni. Kiitos teille kaikille, 
joiden ansiosta olen pääässyt 
bedlingtonpiireihin. Pidetään 
rodusta hyvää huolta, jotta se 
säilyisi terveenä jälkipolvil-
lemmekin. 

  Ystävällisin terveisin,
 
   Aino ja Napo.
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Kutiseva krooninen ihosairaus

KOIRAN ATOPIA
Teksti ELL	Nina	Menna,	Vetcare	Oy

Atopialla tarkoitetaan geneettisestä taipumuksesta aiheutuvaa tulehduksellista 
ja kutisevaa allergista ihosairautta, jota myös kutsutaan nimellä atooppinen 

ihotulehdus (dermatiitti). Se on koiran yleisin ihosairaus.

ATOOPPISELLA KOIRALLA on taipumus 
muodostaa vasta-aineita ympäristön aller-
geeneille eli ympäristössä esiintyville val-
kuaisaineille. Näitä ovat mm. siitepölyt ja 
eläimistä sekä ihmisestä irronnut hienoja-
koinen valkuaisainepöly. Tätä pölyä syntyy 
mm. ihosta irronneesta hilseestä sekä muista 
eritteistä. 

 Atopian synnylle on useita altistavia teki-
jöitä, joista perimä on yksi merkittävimmis-
tä eli atopiataipumus periytyy vanhemmilta 
jälkeläisille. Älä siis käytä kutisevaa koiraa 
jalostukseen. Jotkut valkuaisaineet ovat her-
kemmin allergisoivia kuin toiset ja pienet val-
kuaisaineannokset lisäävät vasta-aineiden 
syntyä. Koiralla altistuminen sen elimistölle 
vieraille valkuaisaineille (allergeeneille) ta-
pahtuu pääsääntöisesti ihon kautta. Atopia 
on elinikäinen vaiva, joka on hallittavissa, 
muttei parannettavissa. 

Atooppinen	koira	
oirehtii	ihollaan

Koira ei reagoi allergeeneihin limakalvoillaan 
yhtä helposti kuin ihminen. Allerginen nuha, 
astma ja silmän sidekalvon tulehdus ovat koi-
ralla harvinaisia. Koira reagoi ihollaan. Tämä 
johtuu siitä, että koiran hengitysteissä on vä-

hän tiettyjä allergisia oireita aiheuttavia puo-
lustussoluja verrattuna ihmiseen. 

Atopialle	alttiit	
rodut	vaihtelevat

Atopialle alttiit rodut vaihtelevat sekä ajalli-
sesti että paikallisesti geneettisistä ja ympä-
ristötekijöistä johtuen. Suomessa useimmin 
potilaina nähdään terrierirotuja, noutajia, 
spanieleita, saksanpaimenkoiria, settereitä 
ja boksereita. Atopia on tyypillisesti nuoren 
aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat 75 % 
atoopikoista 6 kk – 3 vuoden iässä. Sairauden 
esiintulo on harvinaista enää 7 ikävuoden 
jälkeen.

Tyypillisimmät	
allergeenit

Atopialle on tyypillistä, että oireet helpot-
tuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin 
sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat heti 
alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäil-
lä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi.  Euroo-
pan alueella tavallisin allergian aiheuttaja 
on jokaisesta kodista löytyvä pölypunkki. 
Seuraavaksi yleisin ovat varastopunkit, joita 
voidaan löytää esim. huolimattomasti säily-
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tetystä kuivaruuasta. Koira voi allergisoitua 
myös kodissa olevien muiden eläinten ja ih-
misen hilseelle tai siitepölyille. Kosketusal-
lergia on koiralla harvinainen.

Jatkuva	kutina	ja	
sen	seuraukset

Atooppinen iho kutisee ja koira raapii ihonsa 
rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoi-
nen sekä ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä 
alueilta, joissa kutina on voimakkainta, iho 
paksunee jatkuvan 
raapimisen ja kalva-
misen seurauksena 
sekä tummuu. Muu-
tokset paikallistuvat 
naamaan, korviin, 
tassuihin, jalkoihin, 
leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). 
Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheuttaa 
myös käyttäytymisen muutoksia esim. ärtyi-
syyttä. Jatkuva kutina on myös merkittävä 
pitkäkestoisen stressin aiheuttaja.

Diagnoosi
Koiran kutinan syy on selvitettävä huolelli-
sesti. Koiran ihosta ja korvakäytävistä ote-
taan näytteitä, joista etsitään loisia, baktee-
reita ja hiivoja. Jos muuta selittävää syytä ei 
löydy ja koiralla on atopiaan sopivat oireet, 
koiralla esiintyviä allergiavasta-aineita voi-
daan pyrkiä määrittämään ihotestillä tai 
etsimällä vasta-aineita verestä. Ruoka-aine 
allergia selvitetään rajoitetun ruokavalion 
avulla, jolloin koira saa syödä vain tiettyä val-
kuaisainetta ja hiilihydraattia. Ruoka-aineal-
lergiaa ei voida luotettavasti selvittää verestä 
määritettäviin vasta-aineisiin perustuen.

Hoito	-	ympäristön	
saneeraus,	pesut,	siedätys	
ja	tulehdusten	hallinta

Koiran atopian hoitoon käytetään monia eri 
hoitomuotoja. Kaikkein tärkein on allergee-
nialtistuksen vähentäminen. Allergeenial-
tistuksen ja bakteerien sekä hiivojen määrän 
vähentämiseen tähtäävät myös usein suori-

tetut pesut desinfioivalla shampoolla. Jollei 
näiden toimenpiteiden ja bakteeri – ja hii-
vatulehdusten hallinnalla päästä riittävään 
lopputulokseen ja potilas on nuori, voidaan 
aloittaa siedätyshoito. 

 Ennen siedätyshoitoon ryhtymistä on 
aina varmistettava, etteivät koiran oireet 
johdu ruoka-aineallergiasta, joka on atopiaa 
selkeästi harvinaisempi. Ruoka-aineallergian 
diagnoosiin päästään huolellisesti suunnitel-
lut ja toteutetun eliminaatiodieetin avulla, 

jonka toteutukses-
sa voidaan käyttää 
muun muassa Virbac 
Dermal -erikoisruo-
kavaliota. Dieetti 
kestää vähintään 8 
viikkoa, eikä koiral-

le tänä aikana saa antaa mitään muuta kuin 
valittu ruokaa ja vettä. Atooppiselle koiralle 
kannattaa aina antaa välttämättömiä rasva-
happoja (omega-3 ja 6-rasvahapot), joiden on 
todettu tukevan ihon hyvinvointia (esim. Vi-
acutan Plus – liuos ja kapselit).

Atoopisen	dermatiitin	
lääkkeellinen	hoito

Oireiden hallitsemiseen tarvitaan yhdistel-
mähoitoa. Koiran iho- ja korvatulehdukset 
on aina hoidettava, mutta antihistamiinit ja 
siedätys ovat seuraava vaihtoehto, jollei tällä 
päästä riittävään hoitotulokseen. Kortikoste-
roidit toimivat koiralla hyvin, mutta niitä ei 
voida käyttää korkealla annostasolla pitkään. 
Paikallisiin iho-oireisiin käytetäänkin mie-
luummin paikallishoitoa kuin systeemistä 
kortikosteroidihoitoa. Uusimpia apuja koiran 
atopiaan on suun kautta annettava siklospo-
riinihoito, jonka avulla pyritään immuuni-
vasteen muuntamiseen. 

 Atooppisen koiran hoito vaatii koiran 
eliniän kestävää sitoutumista. Omistaja op-
pii ajan myötä lukemaan koiransa oireita ja 
toimimaan niiden mukaan. Hyvä hoitosuhde 
omistajan, eläinlääkärin ja hoidettavan koi-
ran välillä on atopian kaltaisen pitkään jat-
kuvan sairauden hoidossa erittäin tärkeää.

Atooppisen	koiran	hoito	
vaatii	koiran	eliniän	kestävää	

sitoutumista.
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MANDI SYNTYI KEVÄÄLLÄ 2005 ja oli 
pentuna hyvin aktiivinen koira, jolle kel-
pasi mikä tahansa ruoka. Mandi söi niin 
kuivamuonaa kun kotiruokaa. Harmina on 
pennusta alkaen ollut runsas karvankasvu 
korvissa. Mandin korvat on nypittävä sään-
nöllisesti, koska korvakäytävät kasvavat muu-
ten umpeen karvoista. 

 Mandilla alkoi noin 5-vuotiaana ilmestyä 
usein toistuvia korvatulehduksia. Tulehduk-
set hoidettiin korvatipoilla kunnes päädyim-
me eläinlääkärin vastaanotolle, jossa meille 
esitettiin kysymys ”onko testattu, johtuuko 
korvatulehdus hiivasta tai bakteerista?”. Täs-
tä alkoi Mandin virallinen allergiataival. 
Usean kuukauden ajan hoidimme korvatu-
lehdusta ja kokeilimme erilaisia ruoka-ai-
neita. Kuivaruuista kokeilimme ensin toisen 
merkkistä ruokaa, mutta pian jouduimme 
siirtymään hypo-allergic ruokaan. Sekään ei 
sopinut ja eläinlääkäri suositteli kuivaruuan 
pakastamista. Minulle kerrottiin, että Mandi 
on todennäköisesti allerginen varastopunkil-
le, koska pakastettu kuivamuona ei aiheutta-
nut oireita. 

 Pidin kuivamuonan pakastamista outona 
ja päätin vaihtaa tilalle kotiruokaa. Keitin 
pari kertaa kuukaudessa 10 litran kattilassa 
koirille muonaa, jonka pakastin pieniin purk-
keihin. Keitoksessa käytin usein riisiä tai 
hirssiä, ja lihana käytin mitä ruokamarketin 
pakastekaapista löysin. Yleensä lihana käy-
tin kanaa tai riista-nautasekoitusta. Keitossa 
oli usein myös kasviksia, kuten porkkanaa.

 Vuoden verran Mandi oli kotiruualla, 
kunnes oireet alkoivat uudestaan. Tässä vai-

Elämää atooppisen ja allergisen 
koiran kanssa 

Teksti ja kuva Mona	Suominen

Tämä tarina kertoo Mandista, joka sairastaa atopiaa ja on  ruoka-aineallergikko. 
Tarina perustuu meidän kokemuksiin ja uskon, että vastaavanlaisia tarinoita 
löytyy monia. Tarinat saattavat vain hieman vaihdella oireiden perusteella.

heessa olin kiinnostunut raakaruokinnasta. 
Päätin kokeilla miten Barf sopii meille, niin 
koirille kuin myös minulle ruokavastaavana. 
Ensin alkoi tutustuminen raaka-ruokavali-
oon. Löysin Internetistä monta mielenkiin-
toista artikkelia ja myös eläinruokakaupan, 
jossa minulle osattiin kertoa huomioon otet-
tavista asioista. Onnekseni kotipaikka-
kunnallani järjestettiin samoihin aikoihin 
Barf-luento. Luennon jälkeen oli mahdollista 
ostaa luennoitsijan kirjoittama kirja koiran 
raaka-ruokinnasta. Luennosta erikoisen mie-
lenkiintoisen teki se että luennoitsija oli itse 
hoitanut sairasta koiraansa raakaruualla. 

 Aloitimme raaka-ruokinnan jauhetul-
la broileri lihalla ja siirryimme pikku hiljaa 
kanansiipiin. Ajan kuluessa ruoka-valioon 
lisättiin niin kalkkunan, hevosen, lampaan 
kuin naudanlihaa. Kasvispuolelta raastoin 
porkkanaa, kurkkua, kaalia, salaatteja, ke-
säkurpitsaa ja kauden marjoja. Ruokaan 
lisättiin myös Nutrolin öljyä ja merilevähiu-
taleita. Kaikki näytti mallikkaalta kunnes ke-
sällä 2012 ostin ruokakaupasta naudanluita.  
Mandi sai erittäin vahvat oireet luusta; kor-
via punoitti, iho raavittiin rikki jne. Oireet 
hoidettiin paikallisesti ja jatkoimme normaa-
lia ruokintaa ilman naudan lihaa. 

 Loppukesästä Mandilla iho-oireet uusiu-
tuivat. Ihon pigmentti muuttui tummaksi 
eikä mennyt kauan kun koiran mahanalainen 
iho oli karvaton ja norsumainen (musta, kova 
ja halkeilevainen). Karvaton ja tummunut 
alue levisi nopeasti reisien sisäosiin ja mahan 
kautta kaulaan. Tässä vaiheessa eläinlääkäri 
totesi testien perusteella, että Mandilla on 
iholla runsas hiivankasvu ja kohtalaisesti 
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bakteereja. Ensimmäisen kerran nousi esille 
kysymys, mikäli koiralla on allergian lisäksi 
atopia. 

 Mandille määrättiin pesut Malaseb 
shampoolla ja paikalliset ihohoidot Atopic 
7 sprayllä sekä korvatipat niin korviin kun 
märkiviin ihoalueisiinkin. Pesuja piti alkuun 
tehdä joka toinen päivä kunnes pesujen välejä 
pidennettiin ensin kahteen kertaan viikossa 
ja lopuksi kertaan viikossa. Atopic 7 spraytä 
käytettiin koko hoidon ajan sekä korvatippo-
ja kunnes oireet olivat kokonaan hävinneet.

Lääkehoidon lisäksi Mandi määrättiin elimi-
nointidieetille. Tämä tarkoitti että ruokava-
lio piti karsia yhteen proteiiniin. Piti valita 
proteiini, jota on käytetty harvoin tai ei ol-
lenkaan. Valintani oli poro. 

 Iloiksemme pystyimme todentamaan jo 
yhden pesun ja parin päivän muun hoidon, 
että iho oli huomattavasti paremman näköi-
nen. Hoitoja oli kuitenkin jatkettava, samoin 
erikoisruokavalion oli jatkuttava. Voitte 
arvata miten vaikea oli selittää vanhemmil-
le sukulaisille, ettei Mandille saanut antaa 
herkkuja? 

 Eläinlääkärissä kävimme noin kerran 
kuukaudessa kontrollikäynnillä. Kontrolli-
käynneillä eläinlääkäri seurasi testien avulla 
hiivan ja bakteerin kasvua iholla sekä silmä-
määräisesti ihon yleiskuntoa. Hoito on yleen-
sä hyvin pitkäkestoista ja meillä meni yli 6 
kuukautta ennen kuin Mandin iho todettiin 
terveeksi. Välillä usko oli loppua, mutta lo-
puksi sinnikkyys palkittiin.

 Atopiaan ja allergiaan ei ole parannus-
keinoja, joten dieettiä on jatkettu, samoin 
säännöllisiä pesuja. Mandi syö tällä hetkellä 
poron, hevosen ja lampaan tuotteita ja ruo-
kaan listään Nutrolin öljyä Omega rasvahap-
pojen takia. Malaseb pesuja emme tee tällä 
hetkellä, mutta ihon hyvinvoinnin takia koi-
raa on pestävä vähintään joka toinen viikko. 
Kesällä pesuja on tehtävä miltei viikoittain, 
koska Mandi nauttii ulkona olemisesta mikä 
taas johtaa lian ja pölyn tarttumiseen ihoon 
ja turkkiin. Lisäksi olen todennut, että Man-
din iho voi paremmin kun turkki on erittäin 
lyhyt.

 Meillä on Mandin lisäksi kaksi muuta Be-
dlingtonia, jotka polveutuvat suoraan Man-
dista. Mandin kuudesta pennusta noin puolet 
ovat kärsineet jonkun asteen iho-oireista. 
Haasteellista jalostuksen kannalta on ollut, 
että oireet ovat ilmenneet vasta aikuisella 
iällä. Mandin oireet ilmenivät koiran olles-
sa 5-vuotias. Siinä vaiheessa löytyi jälkeläi-
siä kahdessa polvessa. Myös Mandin emällä 
on vanhemmiten ilmennyt iho-ongelmia. 
Näiden tietojen perusteella tein maallikon 
päätöksen: kyseessä on pakko olla tavalla 
tai toisella periytyvä tauti. Tämän tiedon no-
jassa tein päätöksen ja steriloin meidän nuo-
rimman narttumme. En uskalla ottaa riskiä, 
että mahdolliset sairaat pennut päätyisivät 
perheeseen, jossa ei välttämättä olisi aikaa 
ja innostusta hoitaa allergista tai atooppista 
koiraa. Päätös steriloinnista tehtiin vaikka 
nuorin narttu ei oireille, vielä. 

 Perheen muut koirat ovat olleet raaka-
ruokavaliolla Mandin hoidon ajan, mutta 
eivät ole saaneet samaa rajoitettua dieettiä. 
Harmikseni olen huomannut, että Moody (6 
v.), joka ei tähän saakka ole oireillut, on alka-
nut saada ongelmia korvien kanssa. Taidan 
siirtää kaikki koirat rajoitetulle ruokavaliolle 
ja seurata kehitystä. Vuosien varrella olen to-
dennut, että ruoka joka sopii tänään, ei vält-
tämättä sovi enää huomenna. 

Voimia kaikille allergisen ja 
atooppisen koiran kanssa eläville!

   	 Mona	Suominen
      Kennel Ciliari’s

Atooppisen Mandin maha.
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PESUVINKKEJÄ SYKSYN 
KURAKELEIHIN

Teksti ja kuvat Maija	Heikkonen

En juurikaan käsittele turkkia karstalla tai 
kammalla pesujen välissä. Käyn karstalla läpi 
vain puhdasta turkkia. Toki pahimpia mytty-
jä sekä roskia poistan pesujen välissä. Koirat 
kuitenkin nukkuvat sängyssä ja touhuavat 
koko ajan lähelläni, joten risuja ja männynkä-
pyjä ei turkissa kaipailla. Käytännössä pesu 
suoriteaan noin 8-14 päivän välein ja aktiivi-
sena näyttelykautena pesu tapahtuu kerran 
viikossa. Pahimpina kurakeleinä tassupyyk-
kiä pitää suorittaa lenkkien jälkeen mutta 
tuolloinkin useimmisen kuivaan pyyhkee-
seen tassut ja annan koirien kuivatella itsek-
seen eteisessä, jolloin pahimmat hiekat saa 
imuroitua yhdestä paikasta pois. Jalkoihin 
suihkutan tällaisina hetkinä laimennettua 
hoitoainetta tai harjausnestettä. Jos päädyn 
lenkin jälkeen pesemään pesuaineella jalat, 
föönaan jalat kuivaksi jättäen silloinkin hoi-
toainetta turkkiin.

 Pesuaineena käytän laadukasta, koiran 
turkille tarkoitettua sampoota. Koiran ihon 
pH-arvo on poikkeava ihmisen ihosta ja näin 
koiralle soveltuvat aineet ovat poikkeavia ih-
misten tuotteista. Kukaan ei kuitenkaan kiel-
lä pesemästä koiraa omille hiuksille tarkoite-
tulla pesuaineella mutta pidemmän päälle on 
aina turvallisempaa käyttää juuri eläimille 
suunnattuja tuotteita. Eläimille tarkoitetut 
pesuaineet ovat usein myös tiivisteitä ja lai-
mennettuna riittävätkin pitkään. Näin ehkä-
pä kalliin tuntuinen sampoopullo voi pitkällä 
aikavälillä tulla hiustuotteita halvemmaksi. 
Sampoopesun jälkeen turkkiin käytetään 
hoitoainettta, joka suojaa turkkia ulkoiselta 
rasitukselta, helpottaa turkin käsittelyä sekä 
poistaa sähköisyyttä.

 Itse laimennan sampoon noin litran ve-
toiseen pulloon. Kaikki vanhaksi jääneet, 
kulahtaneet sporttipullot ovat tähän oival-
lisia apuvälineitä. Myös limsapullot käyvät 

SUOMEN NELJÄ VUODENAIKAA asetta-
vat omat haasteensa koiran turkin hoitami-
selle. Syksyllä vesisateet piinaavat, talvella 
lumi paakkuuntuu turkkiin, keväällä on kura 
ja tiesuola riesana ja kesällä turkki imee it-
seensä kaiken oravaa pienemmän roskan 
metsästä. Usein olenkin miettinyt, että mi-
ten helppoa olisikaan elää maassa, jossa on 
aina kesä ja kuivaa. 

 Koiran pesuväli ja -tarve on yksilöllistä 
ja riippuvaista koiran harrastuksista, lenk-
keilymaastoista ym sekä karvanlaadusta. 
Itse pyrin pesemään koiran niin usein, et-
tei turkkiin ehdi tulla takkuja. Takkujen il-
maantuessa tiedän pesupäivän koittaneen. 
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mainiosti. Joskus kylpyhuoneesta on löyty-
nyt litranmitta tai taikinakulhokin. Laita 
sampoo pullonpohjalle laimennusohjeen mu-
kaisesti, laske päälle hieman lämmintä vettä 
ja hölskyttele pulloa. Näin sampoo liukenee 
veteen. Täytä pullo loppuun asti lämpimällä 
vedellä. Hieman kädenlämpöistä vettä lämpi-
mämpi vesi on koiralle miellyttävän tuntuis-
ta, onhan koiran ruumiinlämpö hieman kor-
keampi kuin meidän ihmisten. Usein levitän 
sampooliuoksen kuivaan turkkiin. Puristele 
sampooliuos tasaisesti kauttaaltaan koiran 
turkkiin, unohtamatta päätä ja korvia! Koira 
ei huku pesuun ja vaikka korvaan pääsisikin 
menemään vettä, koira kyllä puistelee sen 
pois. Käytä kaikki laimennettu sampoo yh-
dellä pesukerralla. Usein olen huomannut, 
että sampooliuosta käytetään liian vähän ja 
varovaisesti. Pesuainetta tulee olla niin rei-
lusti, että saat aineen kunnolla vaahtoamaan 
koiran turkissa. Turkin hierominen ei aiheuta 
takkuja pesussa, joten pinttyneet liat esimer-
kiksi tassuista voit huoletta hieroa ja hinkata 
puhtaaksi. Huuhtele koira ja toista sampoo-
pesu tarvittaessa. 

 Hoitoaine laimennetaan samoin kuten 
sampoo. Käytä taas reilun kokoista laimen-

nusastiaa ja levitä liuos sampoopesun jälkeen 
turkkiin. Useat hoitoainetiivisteet ovat hy-
vinkin jäykkää tavaraa ja voivat vaatia jopa 
vispilän käyttöä, jotta aineen saa sekoittu-
maan veteen. Meidän kylpyhuoneessa vispilä 
ja paristokäyttöinen maidonvaahdotin ovat-
kin perustarvikkeita.  Hoitaineen voi antaa 
vaikuttaa hetken aikaa turkissa. Joskus olen 
käärinyt koiran pyyhkeeseen ja pitänyt pe-
sualtaassa useampia minuutteja. Useimpia 
hoitoaineita voi jättää turkkiin, jolloin huoli-
maton huuhtelu riittää. Puristele suurin vesi 
pois turkista, anna koiran puistella itseään ja 
pyyhekuivaa turkki. Tämän jälkeen seuraa-
kin huolellinen föönaus ja karstaus. 

 Erilaiset lääke- ja hoitosampoot tulisi 
laittaa turkkiin vasta perussampoopesun 
jälkeen. Lääkesampoiden pesuominaisuudet 
eivät ole niin hyviä, että ne hoitamisen li-
säksi vielä puhdistaisivat turkin ja ihon. Iho-
ongelmien hoidossa puhtaus on tärkeä asia, 
joten kunnollinen puhdistava sampoopesu 
on tärkeä osa hoitoa. Lääkesampoiden vai-
kutusaika on useita minuutteja, joten varaa 
esimerkiksi pyyhe tai koiran kylpytakki pe-
sualtaan viereen, jolloin voit laittaa koiralle 
hieman lämmikettä sampoon vaikutusajaksi. 
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KOIRAVAATEOMPELIJAT 
HAASTATTELUSSA 

  1.  Mistä olet saanut innostuksen koirien vaatteiden tekemiseen? 
  2.  Mistä saat ideat uusiin malleihin?
  3.  Mitä muuta koiramaista olet tehnyt?
  4.  Kuinka paljon omilta koiriltasi löytyy erilaisia vaatteita? 
  5.  Tilataanko sinulta myös muiden koirille vaatetuksia?
  6.  Anna hyviä vinkkejä ompelusta innostuneille ja aloitteleville?
  7. Miten suojaat koirasi syksyn kurakeleillä ja talven kovilla pakkasilla?
  8.  Pahin ompelumokasi?

Toini	Kärkkäinen
1. Sain innostuksen koirien vaatteiden te-
kemiseen 12 vuotta sitten tyttäreni otettua 
Bedlingtonin. Etsimme sille eläinkaupoista  
lämmintä talvipukua emmekä löytäneet so-
pivaa. Tein sitten haalarin vanhasta toppata-
kista ja laitoin vielä siihen Adidas-merkinkin 
otettuni sen purkamastani takista.

2. Ideat uusiin malleihin tulee käytön tarpeel-
lisuudesta tai kun näen jonkin kankaan,niin 

siitä sitten tulee mieleen, että koiruuksille 
voisi tehdä tästä jotain.

3. Olen tehnyt itse koirien vaatteiden lisäksi 
koirien pedit, pannat, hihnat, pipot, tossut ja 
juoksupöksyt.

4. Koirieni kaapista löytyy kaikille koirilleni 
sadehaalarit ja -viitat, talvihaalarit, lämpöi-
set tossut, villasukat, sadehatut, talvipipoja, 
juosupöksyjä, villapuserot  ja puuvillaiset tri-
koopuvut.

ku
va

t S
aa
na
	R
em

ul
a



23

5. Minulta on tilattu bedligtoneille vaattei-
ta jonkin verran. Myös muutaman asun olen 
ommellut erirotuisille tuttavieni koirille, 
enemmänkin olisi kysyntää, mutta ajan puut-
teen takia olen kieltäytynyt ompelemasta.

6. Vinkkejä: Omille koirille saa edullisesti 
vaikka kankaat ostamalla kirpparilta muu-
tamalla erolla pari takkia, ei haittaa vaikka 
ovat erivärisiä. Leikkaa ne saumoista auki.
Vuorikankaiksi käy vaikka flenellipaidat. Vä-
lissä voi olla vanu tai fleese. Tossut ja viitan 
voi ommella lasten vanhoista sadehaalareista 
- ja takeista.

7. Koirani suojaan kurakeleillä vettäpitäväs-
tä kankaasta ommelluilla kokohaalareilla. 
Sadehatut laitan kylmillä ilmoilla. Talvella 
käytän  toppahaalareita ja kovemmilla pak-
kasilla jalkoja suojaa tossut ja korvia pipot.

Vappu	Erähäme-Mutka
1.  Innostus koirien vaatteiden ompeluun on 
kait lähtenyt omien bedujeni tarpeista.

2.  Uudet mallit syntyvät hetken mielijoh-
teesta ja uuden kokeilunhalusta.

3.  Pantoja, hihnoja, autoon turvavaljaita.  
Patalappuja ja kintaita bedun kuvalla, sade-
mantteleita, sadepukuja, talvimantteleita, 
talvipukuja, sadetossuja ja mieheni puusta; 
ovikylttejä, kelloja, leluja, luunmuotoisia 
kuppitelineitä ym. kivaa.

4.  Kaikki edellä mainitut tuotteet.

5. Olen ommellut snautsereille, doberman-
nille, chihuahualle.

6.  Rohkeasti vaan ompelemaan, opin ja ereh-
dyksen kautta voittoon, niin kuin allekirjoit-
tanutkin on tehnyt. Kannatta aloittaa ensin 
helposta, yksinkertaisesta mallista ja edetä 
taidon karttuessa monimutkaisempiin mal-
leihin. Helppoja ovat esim. manttelit.

7. Sadetossut ja sadepuku talvella lämpöpuku 
ja lämpötossut ja pipo päähän.

8. Pieniä vaikka kuinka paljon, mutta ei mi-
tään suurempaa ja mainittavaa. 
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MITEN SAISIN HIEMAN PAREMMAN 
KUVAN LEMMIKISTÄNI?

Kuvat ja teksti	Petri	Eteläniemi

Rakkaan lemmikin kanssa touhuaminen on erittäin mukavaa ja antoisaa 
puuhaa. Joskus olisi myös mukava tallentaa karvakorvista kauniit hetket 

myös kuviksi. Valokuvaaminen on nyt helpompaa kuin koskaan ennen, 
kiitos tämän päivän digitalisoitumisen, kamerakännyköiden ja 

helppokäyttöisten ohjelmistojen. Hienoja muistoja voi saman tien 
lähettää ystäville, tallentaa nettisivuille tai vaikkapa tulostaa suurempaan 
kokoon seinälle ihasteltavaksi.  Laadukkaat kännykkäkamerat ovat lisäksi 
tuoneet uuden ulottuvuuden kuvaukseen – kamera kulkee aina mukana 

ja voit tehdä esimerkiksi Facebook-tilapäivityksen saman tien kuvan kera.

sällään lisäksi koko joukon hienostuneita 
säätöjä, ohjelmia, tai vaikka pienimuotoista 
kuvankäsittelyä. Tässä yhteydessä keskitym-
me kuitenkin muutamaan keskeisimpään pa-
rametriin.

ISO-HERKKYYS: 
Kameran ISO-arvo määrittelee käytännös-
sä kennon herkkyyden jolla se vastaanottaa 
valoa laukaisunappia painettaessa. Arvo on 
säädettävissä tyypillisesti välillä 100…3200 
kameratyypistä ja mallista riippuen. Mitä 
suurempi on arvo (esim. ISO 400…1600) 
sitä hämärämmässä voit kuvata, mutta vas-
tapainoksi kuvaan alkaa tulla kohinaa, joka 
näkyy kuvan rakeisuutena. Vastaavasti ISO 
100…200-arvo on oivallinen hyvässä valais-
tuksessa ja esimerkiksi aurinkoisella säällä. 
Voit joutua käyttämään suurehkoa ISO-arvoa 
erityisesti sisätiloissa tai jos kuvaat liikkuvaa 
lemmikkiä. Ota samasta kohteesta kuvia eri 
arvoilla ja katsele niitä tietokoneen ruudulta. 
Huomaat rajan, jossa rakeisuus/kohina alkaa 
muodostua häiritseväksi tekijäksi. 

VALOTUSAIKA (S, SHUTTER SPEED): 
Tämä luku kertoo sen kuinka kauan kameran 
kennolle pääsee valoa (= sekuntia, jonka suljin 
on auki). Hyvässä valaistuksessa nukkuvaa 
lemmikkiä kuvattaessa arvo voi olla esimer-
kiksi 1/60…1/80s, mutta jos haluat ikuistaa 
ja ikuistaa esimerkiksi juoksevan palleron, 

LUKIJA ON VARMAAN joskus törmännyt 
tilanteeseen jolloin hauskasta tilanteesta 
otettu kuva onkin tietokoneen ruudulla näyt-
tänyt hieman epäonnistuneelta (ylivalottu-
nut, tumma kuva, rakeinen, epätarkka, jne.) 
tai se on muuten vain ”lattean” oloinen.  Va-
lokuvan osalta kauneus on yleensä myös kat-
sojan silmissä. Herkän tai hauskan tilanteen 
tallentuminen voi tunnearvoltaan ohittaa 
laadulliset kriteerit ja on ottajalleen sellaise-
naan jo arvokas. Tästä syystä ei ole olemassa 
absoluuttista asteikkoa mittaamaan mikä 
kuva on erinomainen tai huono, koska jokai-
nen meistä näkee valokuvasta kovin erilaisia 
asioita.

 Valokuvauksessa on olemassa tiettyjä pe-
rusasioita ja asetuksia, jotka hallitsemalla jo-
kainen voi ottaa onnistuneita kuvia. Tämän 
artikkelin tarkoituksena on valottaa lukijalle 
perussäätöjen tekniikkaa, sekä hieman itse 
kuvaukseen liittyviä vinkkejä. Lopussa on 
myös muutama sana erilaisista kameroista 
ostopäätöksen tueksi.

Digikameran	perussäädöt	
ja	niiden	vaikutus

Kamerassa on olemassa tiettyjä perussäätö-
jä joiden vaikutusmekanismi kuvanlaatuun 
on syytä tuntea. Monet kamerat pitävät si-



25

tarvitset useimmiten arvon 1/320…1/800s. 
Sisätiloissa valaistus on yleensä kehno, joten 
pienen valotusajan käyttö vaatii yleensä aina 
salaman käyttöä ja pientä f-arvoa (aukko).

AUKKO (A, APERTURE VALUE): 
Tämä f-arvoksi kutsuttu luku kertoo kul-
loisenkin himmenninaukon koon ja sillä on 
merkitystä kuvan valotuksen lisäksi syvä-
terävyyden/epäterävyyden kannalta. Jos 
kuvaat läheltä ja haluat tarkaksi muutakin 
kuin lemmikkisi kirsun, joudut useimmi-
ten käyttämään suurta f-arvoa (esim. f8.3…
f16). Huomaa, että f-luku on käänteinen, eli 
mitä suurempi lukuarvo on, sitä pienempi on 
aukon koko – tällöin voit joutua myös lisää-
mään valotusaikaa. 

 Ohessa on lueteltu pari esimerkkitapaus-
ta (ohjeellisilla arvoilla): Nukkuva tai paikal-
laan oleva lemmikki hyvässä valaistuksessa 
ISO100, 1/80 ja f8. Keinovalo tai sisätilat: 
ISO640, 1/80, f2.8. Juokseva lemmikki hy-
vässä valaistuksessa ISO200, 1/800 ja f4.0, 
sisätilat tai pilvinen sää ISO800…1600, 

1/320…1/400, f2.8…3.5. Arvot riippuvat tie-
tenkin voimakkaasti käytetystä kameratyy-
pistä, objektiivista, valovoimasta ja valais-
tuksesta, mutta kokeilemalla löydät yleensä 
sopivat asetukset. Huomaa, että salaman 
käyttö rajoittaa valotusaikaa yleensä 1/250 
arvoon.

 Edellä mainittujen parametrien säätö löy-
tyy usein kamerasi menu-valikosta tai niille 
ovat olemassa oma nappulansa kameran ta-
kapuolella (yhdistettynä erilliseen säätökiek-
koon – ks. Kuva 1.). Kameran päällä olevasta 
säätökiekosta voit lisäksi valita eri prioriteet-
teja täysautomatiikasta (auto tai sydämen 
kuva) täysin manuaaliasetuksiin (M). Esi-
merkiksi valotusajan mukaan kuvaamiseksi 
valitaan S-tila, jossa määritellään haluttu 
valotusaika ja kamera valitsee muut paramet-
rit tämän mukaisesti kuvan onnistumiseksi. 
Auto-tila (kuvassa 1 punainen sydän) säätää 
kaikki parametrit automaattisesti ja vapaut-
taa kuvaajan miettimään itse valokuvaamis-
ta. Tämä asetus soveltuu useimpiin tilantei-
siin hyvässä valaistuksessa.

Kuva	1. Kameran säätökiekko. Esimerkkinä Panasonic Lumix DMZ-FZ7.
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Lemmikin	kuvauksesta	
yleensä

Olet varmaan huomannut että vilkasliik-
keinen koira on joskus varsin haasteellinen 
kuvattava. Juuri kun huomaat, että olisi ti-
laisuus loistavaan tilannekuvaan, lemmikki 
onkin jo vaihtanut paikkaa tai tilanne on 
muuten mennyt ohi kameraa etsiessä. 

 Kiireessä ei yleensä synny hyvää jälkeä! 
Rauhoita ilmapiiriä ja jos mahdollista, anna 
lemmikin temmeltää hetken aikaa rauhassa, 
jotta huomio ei kiinnittyisi liikaa kameraan 
ja kuvaajaan. Aidattu piha, metsäpolku, jär-
ven jää tms. ovat oivallisia kuvauspaikkoja 
ja luontevimmat paikat löytyvätkin joskus 

aivan sattumalta. Eduksi on, jos avustaja on 
mukana ääntelemässä tai muuten kiinnittä-
mässä koiran huomion muualle kuin suoraan 
kameran linssiin.

 Esimerkiksi Bichonin rodussa on lisäk-
si erityispiirteenä valkoinen turkki johon 
kameran automatiikka ei aina pysty tarken-
tamaan kovin helposti. Paikallaan olevaan 
Bichoniin tarkentaminen yleensä onnistuu 
kiharaisen turkin ja varjojen johdosta, mutta 
esimerkiksi lumessa temmeltävä karvakor-
va voikin olla jo haasteellinen ikuistettava 
(valkoinen turkki ja valkoinen lumi tausta-
na). Mikäli haluat ottaa muotokuvia, kokeile 
esimerkiksi sinistä, punaista tai muuten eri-
väristä taustaa, josta lemmikki erottuu eduk-
seen kauniisti. Muotokuvassa jokainen kar-

Kuva	 2. Mieti mitä hyvää ja huonoa tässä kuvassa on? Esimerkissämme Danny hyppää 
tässä iloisesti itse rakennetun esteen yli. Vasemmalla kuvan ulkopuolella oleva avustaja 
kutsuu koiraa luokseen ja kamera on jo tarkennettu valmiiksi riman keskikohtaan. Liike on 
saatu pysäytettyä hyppyyn (toinen vaihtoehto olisi ollut napata kuva Dannyn lähtiessä 
ponnistamaan). Tässä kuvassa katsojan huomio kiinnittyy turhaan aitaan, trampoliiniin, 
kottikärryihin sekä valaisinpylvääseen. Olisiko ehkä myös nurmikko pitänyt leikata? 
Kuvaajan uudelleensijoittumisella, sekä paremmalla rajauksella kuvasta olisi tullut hieman 
onnistuneempi (tässä kuvan pääkohde jää myös selvästi liian pieneksi). 20mm, ISO400, 1/640, 
f3.7.
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vakorva haluaa luonnollisesti olla edukseen, 
joten turkinhoito ja mahdollisesti trimmaus 
kuuluvat asiaan (hyvin hoidettu turkkihan 
on koiran ylpeys).  Esimerkiksi silmävuotoa 
ei aina voi välttää, mutta pyri puhdistamaan 
ainakin turhat ”rääppeet” silmän ympäriltä 
sekä saattamaan lemmikki edustavampaan 
yleisilmeeseen.

Suunnittele	ja	Sommittele	
–	mene	lähemmäs	kohdetta!
Aloittelevan kuvaajan tyypillinen sommitel-
ma on sijoittaa kohde keskelle kuvaa sekä pys-
ty, että vaakasuunnassa. Tällaisetkin kuvat 
onnistuvat usein kertomaan oleellisen, mut-
ta kokeile joskus sijoittaa lemmikki kuvaan 
1/3 sivu ja/tai korkeussuuntaan. Tätä valo-
kuvauksen termiä kutsutaan ns. ”kultaisek-
si leikkaukseksi”. Tällä tavoin voit korostaa 
haluttuja asioita kuvassasi, mutta kuitenkin 
lemmikki säilyy kuvan mielenkiintoisimpana 
osana (katso esimerkkinä kuva 3.).

 Älä pyri tunkemaan kaikkea mahdollis-
ta samaan kuvaan (kuva 2.)! Tällöin mikään 
tasapaksun kuvan yksityiskohta ei kiinnitä 
erityisesti katsojan huomiota. Kokeile tiuk-
kaa rajausta, korosta jotain mielenkiintoista 
osa-aluetta ja ota useita kuvia eri suunnilta ja 
hylkää huonoimmat kuvat vasta tietokoneen 
ruudulla. Voit toki rajata kuvaa myöhemmin 
myös kuvankäsittelyohjelmalla, mutta huo-
maa että liiallinen rajaus ja suurennos huo-
nontavat samalla kuvan laatua.

Ympäristön	valo
Mikäli pääset vaikuttamaan kuvausajankoh-
taan, on aamu tai alkuilta yleensä paras va-
linta aurinkoisella säällä. Keskipäivän aurin-
ko paistaa lähes suoraan ylhäältä ja valo on 
yleensä liian ”kovaa” ja se polttaa erityisesti 
valkoisen koiran turkin ”puhki”. Koira loistaa 
liian valkoisena muun ympäristön ollessa oi-
kein valottunut. Tätä hienoa otosta on vaikea 
saada enää kelvolliseksi edes kuvankäsitte-
lyohjelmalla. Pilvisellä säällä ympäristö on 

Kuva	 3. Tiukahkolla rajauksella Lucan ilme korostuu ja kiinnittää katsojan huomion (mitä 
hän juuri nyt miettii pallonsa kanssa?). Vertaa tätä kuvaan 2. Kamera on sijoitettuna lähes 
nurmikon pintaan – näin pääkohde korostuu. 62mm, ISO200, 1/400, f/5.
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yleensä tasaisempaa ja antaa mahdollisuuden 
mielenkiintoisiin otoksiin. Auringon paista-
essa pyri hyödyntämään erityisesti sivulta tai 
viistosta tulevaa valoa ja varjoja - tällä saat 
kuvaan elävyyttä. Tämän kuvaustilanteen 
hyödyntäminen onnistuu edellä mainittujen 
ajankohtien lisäksi esimerkiksi kevättalvella, 
jolloin aurinko ei nouse keskipäivälläkään 
kovin korkealle (esimerkkinä ks. Kuva 5.). Jos 
kahdesta haasteesta pitää valita, niin valitse 
mieluummin hieman alivalottunut kuin yli-
valottunut kuva. Kuvankäsittelyohjelmalla 
tummaa kuvaa voidaan kätevästi vaalentaa 
tiettyyn rajaan saakka.

Salaman	käytöstä
Useimmissa kameroissa salama ponnahtaa 
esiin varsinkin automaattiasetuksilla (valais-
tuksen ollessa vähän heikompi), mutta sala-
maa tulisi kuitenkin käyttää harkiten. Ka-
meroiden oma täytesalama yltää tehokkaasti 

vain muutaman metrin päähän. Esimerkiksi 
valkoisen koiran ulkomuodon ollessa kysees-
sä lukija lienee huomannut, että usein turkki 
ylivalottuu herkästi. Suoran salaman valo on 
muutenkin verrattavissa kirkkaaseen aurin-
gonpaisteeseen ja vähentää dramaattisesti 
kuvan luonnollisuutta.

 Vältä ikkunoita, peilejä tms. heijastavia 
pintoja koiran takana, sillä ne aiheuttavat 
ei toivottuja heijastuksia ja ilmiöitä kuvaan. 
Jos kiiltäviä pintoja ei voi siirtää tai paikkaa 
muuten valita, pyri kuvaamaan ”vinoon”, jol-
loin salamasta heijastuva valo suuntautuu si-
vulle, eikä häiritse kuvaa.

 Kirkkaassa valaistuksessa vastavaloon 
kuvattaessa salaman käyttö on joskus jopa 
suositeltavaa. Salamalla saat varjoon jäävät 
osat valaistua varsin kauniisti – kokeile itse 
niin yllätyt. Kameran automatiikka osaa 
säännöstellä salamatehoa näissä oloissa var-

Kuva	4.	Tässä sommittelussa kohteen silmät erottuvat punaisen tonttulakin kanssa. Lucan 
huomio kiinnittyy avustajan ääntelyyn hetkeksi jolloin kuva saatiin otettua. Taustaksi olisi 
ehkä paremmin sopinut hieman erivärinen sohva pääkohteen erottamiseksi taustasta. Kuvan 
tiedot: 85mm, ISO800, 1/125, f5, lähes kohtisuora salama. 
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Kuva	5.	Tämä kuva syntyi maaliskuun alussa järven jäällä (iltapäivän aurinko). Charlien huomio 
kohdistui hiihtäjään, jota piti tarkkailla herkeämättä. Kuvaan saatiin tallennettua myös oikean 
etutassun liike ja lentävät lumihiutaleet. 95mm, ISO100, 1/500, f4.8 (pienehköllä f-arvolla vain 
kohteen etuosa on tarkka).

sin hyvin, eikä ylivalottumisen vaaraa yleen-
sä ole. Voit lisäksi asettaa käsin myös sala-
matehoa hieman pienemmäksi: esimerkiksi  
-0.33…-0,7EV on hyvä lähtöarvo.

	Näyttelykuvien	
ottaminen

Näyttelyssä kuvaaja joutuu yleensä tyyty-
mään vallitseviin olosuhteisiin sekä valais-
tukseen. Tässä tilanteessa pieni valmistautu-
minen on siis enemmän kuin paikallaan. Kun 
oma koirasi on handlerin kanssa kehässä, 
(pöydällä tai kiertää kehää) aikaa on tyypilli-
sesti vain muutamia minuutteja.

 Jos mahdollista, ota siksi kehässä edelli-
sistä koirista muutamia mallikuvia ja katso 
ruudulta miten ne onnistuivat (valotus, liik-
keen pysäyttäminen, tausta). Pyri myös siir-

tymään sellaiseen paikkaan, että taustalla 
olisi mahdollisimman vähän ”käsiä ja jalkoja” 
tai muuta ei toivottua rekvisiittaa. 

 Sisätiloissa salaman käyttö on yleensä 
lähes välttämätöntä harrastajatason kame-
ralla kuvattaessa. Todennäköisesti tarvitset 
myös pienen f-arvon (f2.8, f3.2 jne) ja suuren 
ISO-herkkyyden (ISO800…ISO1600) jotta 
kuvista tulisi edes jollain lailla onnistuneita. 
Ulkonäyttelyissä ja kirkkaalla säällä tätä on-
gelmaa ei luonnollisesti ole. 

Kuvien	käsittely	
tietokoneella

Kuvien editointiin ja jälkikäsittelyyn on 
tarjolla useita valmisohjelmia, joista osa on 
ilmaisia ja osa kaupallisia. Ilmaisista mainit-
takoon mm. Picasa ja GIMP. Kaupallisista oh-
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Kuva	6.	Tilannekuvaaminen on hauskaa, eikä sen tarvitse olla niin vakavaa. Tässä otos vauhdin 
hurmasta eräänä talvisena iltapäivänä. Kameran tarkennus ei usein pysy vikkeläjalkaisten koi-
rien mukana, joten kamera kannattaa tarkentaa valmiiksi sopivaan kohtaan. 200mm, ISO200, 
1/640s ja f5.6. 

jelmista yksi suosituimmista on Adoben Pho-
toshop Elements. Kaikilla em. ohjelmilla voi 
uudelleen rajata kuvaa, säätää kontrastia, va-
loisuutta, värejä, valkotasapainoa, terävyyttä 
ja muita yleisimmin tarvittavia korjauksia. 
Kuvankäsittelystä on kirjoitettu lukuisia kir-
joja, joten kuvien viimeistelyyn ei paneuduta 
tässä yhteydessä tarkemmin. Yksinkertai-
simmillaan kuvan editointiin riittää usein 
rajaus, valkotasapainon ja kontrastin säätö. 
Hiukan enemmän vaivaa tarvitaan esimer-
kiksi kuvan editoimiseksi – tästä esimerk-
kinä seuraava kuva (ainoa onnistunut kuva 
jossa tilanne, tarkennus ja muut parametrit 
osuivat kohdalleen – ainoastaan häiritsevä 
handleri taustalla).

Erilaisia
digikameroita

Seuraavaksi muutama sana erilaisista digika-
meroista uuden kameran hankintaa tai vaih-
toa suunnitteleville. Digikamerat voidaan 
jaotella karkeasti neljään ryhmään: kännyk-
käkamerat, pokkarit, superzoomit ja järjes-
telmäkamerat. Kaikissa ryhmissä ovat omat 
hyvät ja huonot puolensa.

KÄNNYKKÄKAMERAT: 
Kännykän ylivoimainen etu on se, että ka-
mera on yleensä poikkeuksetta aina mukana. 
Lukuisia tilannekuvia olisi jäänyt ottamatta 
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Kuva	 7.	Tätä lokakuussa ennen auringonlaskua otettua ulkoilukuvaa on tehostettu lievästi 
ulkoisella salamalla. Tässä tapauksessa salamalla pystyttiin korostamaan valkoisten koirien 
erottumista syksyisestä maastosta. Kuvaaja on sijoittuneena polvillaan lemmikkien edessä. 
Talutusremmit olisi voinut toki jättää kuvasta pois häiritsemästä. 105mm, ISO400, 1/80, f5.6, 
Suora TTL salama (-0.5EV).

ilman tätä tekniikan innovaatiota. Näissä ka-
meroissa on usein myös videokuvaustoiminto 
sekä säädöt erilaisille kuvaustiloille. (urheilu-
kuvaus, panoraama, jne.). Kännykkäkameran 
kuvan laatu on hyvässä valaistuksessa erin-
omaista jopa halvemman hintaluokan puhe-
limissa. Ehkä keskeisin haaste liittyy hämä-
rässä tai muuten haastavassa valaistuksessa 
kuvaamiseen. Tällöin kameran ominaisuudet 
eivät tahdo enää riittää, vaan kuviin tulee 
epätarkkuutta ja silmiinpistävää kohinaa.

DIGIPOKKARIT: 
Pokkarikameroissa yhdistyvät pieni koko 
ja paino sekä hyvässä valaistuksessa erin-
omainen kuvanlaatu ja käytön helppous. Jos 
kuvailet harvakseltaan tai haluat pienikokoi-
sen ja edullisen taskuun sopivan kameran, 
niin valinta on useimmiten juuri kompak-
tikamera. Zoom (esim. 4x) yltää useimpiin 
tarpeisiin, kuvausohjelmia on riittävästi ja 
täytesalama riittää lähietäisyydellä. Pokka-
reiden rajoituksena tulee tunnistaa heikohko 
käytettävyys huonossa valaistuksessa (muun 

muassa liikkuva lemmikki), sekä kiinteä ob-
jektiivi ja täytesalama.

SUPERZOOM: 
Markkinoille ovat tulleet kamerat, jotka ovat 
vain hiukan pokkareita suurempia, mutta 
niissä on integroituna ulottuva zoom-objek-
tiivi. Esimerkiksi 18x zoomilla varustettu 
kamera antaa mahdollisuuden saada lähiku-
via kaukana leikkivästä hauvelista ilman että 
lemmikki häiriintyy kuvaajasta. Ominai-
suuksiltaan erittäin kilpailukykyiseen hin-
taan myytävät kamerat ovat varteenotettava 
vaihtoehto ensimmäistä kameraa hankkival-
le tai esimerkiksi pokkarista seuraavaa askel-
ta harkitsevalle. 

Superzoom -kameroista löytyy usein myös lä-
hes vastaavat ominaisuudet kuin järjestelmä-
kamerasta, mutta oleellisesti pienemmässä 
koossa. Huonona puolena on, että ulkoiselle 
salamalle ei yleensä ole paikkaa ja objektiivi 
ei ole vaihdettavissa. 
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JÄRJESTELMÄKAMERAT: 
Valokuvauksen järeimpään luokkaan kuulu-
vat eittämättä järjestelmäkamerat. Ne ovat 
suurikokoisia vaihdettavine objektiiveineen, 
mutta antavat vastapainoksi tukevan kuvaus-
otteen, erittäin monipuoliset säädöt ja kaikin 
puolin laadukkaan kameran. Järkkärillä saat 
loistavia valokuvia, joita voi huoletta tulos-
taa esim. A4/A3 kokoon saakka laadun kärsi-
mättä. Järkkäreitäkin löytyy monentasoisia 
ja hintaisia ja jo muutamalla sadalla eurolla 
pääsee kiinni perustason kameraan (esim. 
Canon EOS 100D tai Nikon D5100). 

 Jos valokuvaus alkaa muuttua vakavam-
maksi harrastukseksi niin järjestelmäkame-
ra (D-SLR) on yleensä suositeltava vaihtoeh-

to. Yleisobjektiiviksi kelpaavat esimerkiksi 
18-70mm tai 18-105mm (f/3.5-5.6) kit-ob-
jektiivit, jotka ovat hinnaltaan vielä kohtuul-
lisia mutta tarjoavat harrastajalle yleensä hy-
vää perustasoa olevan paketin. Mikäli haluat 
sijoittaa hieman enemmän, on laadukkaiden 
ja valovoimaisten objektiivien valinta suosi-
teltavaa. Tässä kategoriassa (valovoima 2.8 
tai parempi) hinta nousee kuitenkin merkit-
tävästi objektiivista riippuen.

 Huomioitavaa on, että järjestelmäkame-
ra on varustettu ns. salamakengällä, johon 
voit kiinnittää myös erillisen salamalaitteen. 
Tämä on huomattavasti tehokkaampi ja mo-
nipuolisempi vaihtoehto verrattuna kiinte-
ään täytesalamaan.

Kuva	8.	Kuvankäsittelyllä editoitu kuva – tai oikeastaan se alkuperäinen. Vertaa kuvaan 6 ja 
huomaat eron (kuvassa 6 on poistettu häiritsevät jalat ja hieman rajattu kuvaa). Huomasitko 
mitä mahdollisuuksia tekniikka antaa?
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YHTEENVETO	JA	MUISTILISTA	
LEMMIKIN	KUVAAJALLE

Muista, että huonokin kuva on parempi kuin ei kuvaa ollenkaan. 
Kävitpä sitten näyttelyssä, agilityssä tai muuten harrastat koirasi 

kanssa kotona kaikenlaista, niin kuvaamaan oppii vain kuvaamalla. 
Ohessa yhteenvetona muutamia vinkkejä, joiden avulla voit saada 
ainakin hitusen parempia kuvia lemmikistäsi ja kehittyä kuvaajana.

• Tutustu kameraasi ja sen perussäätöi-
hin (lue ohjekirja ja palaa siihen tarvittaessa 
uudelleen). Opettele ainakin ISO-herkkyy-
den, valotusajan (=sulkimen (S)) ja aukon (A) 
merkitys. Kaikissa kameroissa on tänä päi-
vänä automaattitarkennus, esimerkiksi 3-14 
-kertainen zoom ja paljon erilaisia ohjelmia 
(maisemakuvaus, lähikuvaus, urheilukuvaus 
jne.). Käytä ainoastaan optista zoomia, sillä 
digitaalinen zoom rajaa kuvaa ja huonontaa 
turhaan sen laatua! Ota kuvia sisällä, ulko-
na ja erilaisissa olosuhteissa sekä erilaisilla 
asetuksilla. Kokeile myös kamerasi valmiita 
ohjelmia sekä niiden asetusten vaikutusta 
kuvaan (esim. muotokuva, urheilukuvaus, 
maisemakuvaus & valkotasapainon esivalin-
nat). Kun lemmikin kanssa peuhatessa kuvat-
tava hetki tulee eteen, on säätöjen löydyttävä 
nopeasti, muuten tilanne valuu hetkessä ohi. 
Pidä siis kamera käsillä aina kun mahdollista 
– laukusta etsiminen vie turhaa aikaa!

• Ota paljon kuvia – tässä tapauksessa mää-
rä lisää ehdottomasti myös laatua! Kuvat 
näyttävät monesti erilaisilta tietokoneella 
kuin kameran pienellä ruudulla. Itse otan 
tilanteista usein kymmeniä kuvia, joista lo-
pulta vain muutama läpäisee seulan, osa on 
sarjassa ”ihan kivoja” ja useimmat joutavat 
roskakoriin muiden epäonnistuneiden ohes-
sa. Tutustu myös muiden ottamiin kuviin, 
sommitteluun, rajaukseen ja mieti mitä kuva 
esittää ja miten sen itse ottaisit. Käy katso-
massa esim. www.flickr.com, sieltä löydät 
mm ”dog” -alakategorian.

• Lue alan kirjallisuutta. Suosittelen pe-
rehtymään esimerkiksi Olli Rinteen ”DIGI-

JÄRKKÄRI – Käyttäjän käsikirjaan” tai Paul 
Walkerin ”Lemmikkikuvaus – Musti ja Mirri 
linssin takana” -teokseen. Valokuvauksesta 
ja sen tekniikasta on kirjoitettu vuosien saa-
tossa valtava määrä kirjallisuutta ja myös ne-
tistä löytyy kattava määrä alan harrastajien 
artikkeleja ja keskustelupalstoja. Tutustu esi-
merkiksi seuraaviin: www.dpreview.com, jos-
sa on kattava kokoelma arvosteluja ja testejä 
kameroista, objektiiveista ja lisävarusteista. 
www.digitaalikuvaus.com, jossa on perussa-
nastoa ja tietoa aloittelevalle ja kehittyvälle 
kuvaajalle. www.digicamera.net on myös ko-
timainen keskustelufoorumi kaikkeen ku-
vaamiseen liittyvään.

• Pyri etukäteen miettimään mitä haluat 
kulloinkin kuvata. Paikallaan oleva hauveli 
vaatii kokonaan erilaiset asetukset kameral-
ta kuin juokseva tai esteen yli hyppäävä lem-
mikki. Näyttelyssä taustaa voi harvemmin 
valita, mutta luonnossa ja kotona voit siirtää 
ei toivottavia esineitä taustalta pois (jalat, 
esineet yms.) tai voit itse mahdollisesti siir-
tyä sopivampaan paikkaan. Kuvattavan koh-
teen tausta olisi myös hyvä rauhoittaa muilta 
häiriöiltä (esim. vilkkuvat valot, liike, yms.). 
Käytä hyväksi aamun ja illan auringonvalon 
värileikki. Kevättalvella ja erityisesti syksyllä 
luonto on kauneimmillaan ruskan muodossa.

• Käytä salamaa harkitusti heikossa va-
lossa. Usein kameran oma yhdysrakenteinen 
salama riittää vain muutaman metrin pää-
hän ja antaa varsin ”kovan” valon lemmikin 
turkille. Jos sinulla on järjestelmäkamera ja 
erillinen salamalaite, kokeile peilata sala-
maa esim. valkoisen seinän tai katon kautta. 
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Erityisesti aurinkoisella säällä vastavaloon 
kuvattaessa salaman käyttöä kannattaa ko-
keilla. Tällöin saat varjoon jäävät osat yleensä 
valaistua kauniisti. Kameran automatiikka 
osaa säännöstellä salamatehoa näissä olois-
sa varsin hyvin, eikä ylivalottumisen vaaraa 
yleensä ole (pienennä tehoa esim. -0.3…0.7EV 
verran).

• Muistikortit ovat halpoja tai vähintään 
kohtuuhintaisia. Älä siis pihistele tässä yh-
teydessä. Käytä kuvanlaadussa aina parasta 
kuvanlaatua (fine) ja suurinta mahdollista 
kuvakokoa (asetus löytyy yleensä menu-
valikosta). Täten kuvia on tarpeen vaatiessa 

Kuva	9. Kuvassa on kolme hyvin erityyppistä kameraa ja vertailun vuoksi myös älypuhelin LG 
Nexus 4. Kaikilla saa hienoja kuvia, mutta ne ovat suunniteltu hieman erilaisiin tarkoituksiin. 
Kuvassa vasemmalta Canon IXUS500 kompaktikamera, Panasonic Lumix DMZ-FZ7 12x 
superzoom ja Nikon D300s järjestelmäkamera laadukkaalla ja valovoimaisella Nikkor 
24-70mm/2.8G objektiivilla. Huomaa kuvan laitteiden merkittävä kokoero: kännykkä ja pokkari 
sujahtavat taskuun tilanteessa kuin tilanteessa ja ovat siis aina mukana (kuvaamisen kannalta 
varsin oleellinen asia ). Järkkäri tuskin menee hukkaan kokonsa puolesta, ja siitä saa tukevan 
kuvausotteen ja laadukkaita kuvia hankalissakin olosuhteissa. Superzoom on vain hieman 
pokkaria suurempi, mutta siinä on lähes järkkärin ominaisuudet

helpompi editoida ja tulostaa ne suurelle-
kin paperille kuvanlaadun siitä kärsimättä. 
Järjestelmäkamerat tarjoavat lisäksi myös 
ns. RAW-tallennusmuodon, jota kannattaa 
hyödyntää, mikäli haluat editoida kennolta 
tallennettua alkuperäistä kuvaa ilman kame-
ran tekemiä omia korjauksia. Tähän tarvitset 
ohjelmiston, joka kykenee avaamaan RAW-
tiedoston.

Hauskoja ja luovia 
kuvaushetkiä!
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BEDLINGTONLENKKI HELSINGISSÄ 
18.8. VUOSAAREN UUTELASSA

Kuvat ja teksti Maria	Nemäläinen

”Uutelan alue on luonnonhistoriallisesti ja geologisesti mielenkiintoinen. Monipuoliseen ja Helsingin 
oloissa harvinaiseen merenrantakasvillisuuteen voit käydä tutustumassa alueen itäreunalla olevassa 
Särkkäniemessä. Siellä ovat myös Uutelan mielenkiintoiset laguunilahdet, jotka kertovat jääkauden 
jälkeisestä maan hitaasta kohoamisesta.

Jääkauden muistona Uutelassa on myös jään uurtamia silokallioita varsinkin Nuottaniemessä ja mai-
semallisesti erikoisessa Skatanniemessä. Ulkoilumetsässä näet jään kuljettamia siirtolohkareita.

Mielenkiintoisen luonnonmaiseman lisäksi Uutelalla on kulttuurihistoriallista merkitystä kuten Ska-
tan tila ja ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitusjärjestelmät Skatanniemessä.” 

              - vuosaari.fi

Sää oli upea ja seura vielä parempaa! Koirat pääsivät tutustumaan uutteen alueeseen ja  omista-
jat jutustelemaa, sekä grillaamaan.
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Osallistuimme jälleen kerran RotuRaceen, koirien leikkimieliseen juoksukilpailuun. 
Kuten aikaisempinakin vuosina, RotuRacessa joukkueen muodostaa neljä 

samanrotuista ja – kokoista koiraa, jotka kilpailevat kokonsa mukaisissa luokissa: 
minit, midit, maxit, jättirodut ja vinttikoirat. RotuRace on leikkimielinen kilpailu, 

joten tyyli on täysin vapaa. Juostava matka on 80 metriä.

Kesän 2013 ensimmäiset 
viehejuoksut

ROTURACE 8.6.2013
teksti xxx 

kuvat Kiia	Westin
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 Kilpailu järjestettiin Hyvinkään vint-
tikoiraradalla. Lauantaina 8.6. kilpailivat 
minit (alle 40cm) ja midit (40–53 cm) ja sun-
nuntaina 9.6. kilpailivat maxit (53cm ->), jätit 
(aikuiset yli 60 kg) ja vinttikoirat (vinttikoi-
rat ja x-rotuiset, joissa on puolet vinttikoi-
raa). Bedlingtonit juoksivat midi luokassa. 

 Tänä vuonna osallistuimme vaan yhdellä 
joukkueella, eli jo perinteiseksi muodostu-

Viilennysmanttelista oli paljon 
apua kuumana päivänä.

Minttu nautiskeli juoksun jälkeen.

neella Superlampaat nimisellä joukkueella. 
Olemme osallistuneet samannimisellä jouk-
kueella jo vuodesta 2009 lähtien, eli tämä oli 
jo meidän viides vuosi kilpailussa! 

Kokonpano hieman vaihtelee ja tänä vuonna 
joukkueeseen kuuluivat Minttu (Heinäken-
gän Just Laugh), Doris (Heinäkengän Lil-
liputti), Kuura (Taigalta Kuuran Kuiske) ja 
Werna (Cirrus Werna). 
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 Jokainen Superlampaat -joukkueen 
koira on aikaisemmin juossut vieheen pe-
rässä, mutta tänä vuonna suoritus oli jo-
kaiselle ensimmäinen, eli kukaan ei ollut 
ehtinyt treenata ennen kilpailua. Nopein 
juoksija bedlingtoneista oli tänä vuonna 
Kuura, joka juoksi matkan 7,38 sekunnis-
sa, sijoittuen midien yksilöajoissa huikeas-
ti sijalle 13/128 . 

SUPERLAMPAIDEN YKSILÖAJAT

• Kuura   7,38s  (sija 13/128)
• Minttu  8,03s  (jaettu sija 52/128)
• Doris   8,72s  (sija 89/128)
• Werna  10,10s  (sija 108/128)

Kilpailussa joukkueen lopputulos muo-
dostuu tasoituspistein: joukkueen jäsen-
ten suorituksista pudotetaan pois nopein 
ja hitain, jolloin joukkueen aika on siis 
kahden keskimmäisen ajan yhteenlasket-
tu aika. 

 Tänä vuonna Superlampaat sijoittui-
vat sijalle 19/33. Ensi vuonna uudestaan 
ja toivottavasti vähän paremmille sijoille. 
Hauskaa oli silti!
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RotuRacessa pinkoivat (ylhäältä alas) 
Kuura, Doris ja Werna.
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tuloksia
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TULOKSIA ULKOMAILTA
8.08.2013 ÖVERKALIXIN KR NÄYTTELYTULOKSET
1+4  tuomarina Wim Wellens (Hollanti).

Meripihkan It̀ s Now Or Never (Calle) ERI, SA, PU 1, SERT, VSP ( SE MVA JA POHJ MVA )
Meripihkan On My Way (Mandi) ERI, SA, PN 2, V - SERT

Kuura	(Taigalta Kuuran Kuiske) 18.5.2013, Mynämäki FI MVA & 6.6.2013 EE MVA

ku
va
	K
iia
	W
es
ti
n



40

MILLAISTA OLIKAAN 
TYÖTERRIEREIDEN NÄYTTELYSSÄ 

ENGLANNISSA?
Kuvat ja teksti Hanna	Lukkarinen

Lähdimme käymään Englannissa heinä-elokuun vaihteessa. Siellä 
ollessamme saimme olla mukana katselemassa työterrierreiden näyttelyä. 

Kyseessä on hyvin erilainen näyttely verrattuna meidän näyttelyihin. 
Näyttelypaikkana toimi Lythe ja järjestäjänä Lythen nuoret maanviljelijät. 

Paikka oli maaseudulla pellolla, josta oli upeat näkymät joka puolelle.  

Maisema Lythen näyttelypaikalta.
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NÄYTTELYSSÄ OLI kaksi kehää. Toinen ter-
riereille ja toinen Lurkeille eli erilaisille bed-
lington- ja vinttikoirasekoituksille. Kuulutta-
ja kuulutti arvosteltavan rodun sekä koirien 
sukupuolen ja pyysi siirtymään kehään.  

 Ensiksi arvosteltiin urokset ja sitten 
nartut. Kehän alkaessa kehäsihteeri keräsi 
kaikilta osallistujilta osallistumismaksun, 
joka oli 1£ . Kehän alettua tuomari juoksutti 
koiria yhdessä kehän ympäri ja sitten yksilö-
arvosteli ne. Yksilöarvostelu tapahtui nope-
asti ja ilman pöytiä.  Tuomari kokeili koirien 
rakennetta ja katsoi yksilöliikkeet. Minkään-
laista kirjallista tai suullista arvostelua näyt-
telyilleasettaja ei saanut. 

Kun kaikki sen luokan koirat oli arvosteltu, 
tuomari poimi jatkoon 3-4 mielestään paras-
ta koiraa. Niistä hän valitsi parhaan koiran ja 
se palkittiin ruusukkeella. Kun myös nartut 
oli arvosteltu tuomari valitsi rodun parhaan 

koiran parhaasta nartusta ja uroksesta. Tä-
män jälkeen alkoi seuraavan rodun arvostelu. 

 Luokkia olivat bedlingtoninterrieri, 
jackrusselinterrieri sileä- ja karkeakarvai-
nen, walesinterrieri, lakelandinterrieri, pat-
terdalenterrieri, sekarotuiset terrierit, lurkit 
sekä bull- ja whippet-sekoitukset. Näyttelys-
sä oli myös  pariluokka, johon sai osallistua 
kahden samanrotuisen koiran kanssa. Vete-
raaniluokka oli yli 8-vuotiaille koirille ja pen-
tuluokka 3-12 kuukauden ikäisille pennuille. 

 Näyttelyssä oli kioski, jostai sai ostaa 
kahvia ja muuta suuhunpantavaa. Myös myy-
jät kiersivät näyttelyalueella myyden leivon-
naisia ja kaljaa. Ennen best in show -kehiä 
alueella toteutettiin huutokauppa, jossa huu-
dettavana oli muun muassa koiran ruokaa, 
viinejä ja erilaisia kakkuja. Huutokaupan 
jälkeen alkoi BIS kehä, johon kunkin rodun 
parhaat koirat osallistuivat, niinkuin meillä-

Näyttelyn kaksi parasta bedlingtonia. Vasemmalla paras koira, jonka virallinen nimi on 
Genenabay Solo Starboy at Gipcyan ja oikealla toiseksi paras koira, joka tunnetaan virallisesti 
nimellä Miss Colin at Gipcyan.
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kin tehdään. Tuomari juoksutti koiria kehän 
ympäri ja katsoi vielä kaikki läpi. Sen jälkeen 
hän valitsi näyttelyn parhaan ja toiseksi par-
haan koiran. 

 Koiria ei ennen näyttelyä pesty tai puu-
nailtu, eikä esimerkiksi walesinterriereillä 
ollut jalka- ja partakarvoja samassa mitta-
kaavassa, kuin meidän näyttelyissä.  Suurin 
osa koirista toimi työkoirina, jonka näki nii-
den lihaskunnosta ja olemuksesta. Myöskään 

Bis koirat, ensimmäinen vasemmalla ja oikealla toinen. 

näyttelyluetteloa ei ollut, eikä etukäteisil-
moittautumista tarvinnut tehdä. Tunnelma 
näyttelyssä oli oikein mukava ja paikalliset 
ihmiset olivat ystävällisiä. Näyttelyn salat 
aukesivat  myös ihan ummikoillekin, kun 
muisti pitää silmät ja korvat avoinna.

 Haluan vielä lopuksi kiittää matkaseu-
rasta Leenaa ja majoittajiamme Billyä ja Suea. 
Reissu oli kerrassaan mahtava ja ikimuistoi-
nen!

Graafinen suunnittelija
riku suonio

riku@teatterikone.fi
www.teatterikone.fi 

tykkää facebookissa – hae sanoilla
Graafinen suunnittelija riku suonio
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terveystuloksia
TERVEYSTULOKSIA
11.3. – xx.xx.

CIRRUS YADE THE PRECIOUS polvilumpiolux.med. 0/0
         silmätutkimus  ei todettu perinnöllisiä 
            silmäsairauksia
TANZARA NERISSA    polvilumpiolux.med. 0/0

TOOLBOX BRAINQUIZ   kuparitoksikoosigeeni ei periytä

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

Teuvo Kiili
VAASA

puh. 050 367 1531

Suvi Kuivanen
HELSINKI

puh. 040 561 5178

Toini Kärkkäinen
VAAJAKOSKI 

puh. 044 355 3399

Lea Mäkinen-Pulkkinen
ESPOO 

puh. 050 463 9405

Eila Nuutinen
JYSKÄ

puh. 0400 641 555

Sini Tuovinen
HELSINKI

simppus@gmail.com
puh. 040 777 0464
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resumé på svenska

Från	ordföraren
MÄNNISKAN ÄR UNG som 25-åring. En 
hund som når samma ålder är extremt gam-
mal. Men en förening då? Är den 25-år gam-
la Bedlington föreningen i Finland ung eller 
medelålders? Enligt en kollega, vars yrke är 
att undersöka föreningars verksamhet, är 
en 25-årig förening verkligt ung. Föreningar 
förvrängs om de glömmer sin ursprungliga 
uppgift. Då jobbar föreningar ofta för sin 
existens, istället att sköta de uppgifter fö-
reningen grundades att sköta. I förvrängda 
föreningar är kommunikation och samarbete 
mellan tjänstemännen minimal, förändrin-
gar godkänns inte och samma människor 
stannar kvar och sköter föreningens ärenden 
i årtionden. Sakta men säkert glömmer de här 
personerna orsaken varför de ursprungligen 
gick med i verksamheten, och föreningen blir 
ett forum för personernas egna maktkamper. 

 Med dessa horrorbilder på näthinnan 
testade jag Bedlington förenings skick. Är fö-
reningen flexibel eller finns det tecken på för 
förvrängning? Jag gick igenom kommunika-
tion och samarbete mellan tjänstemännen, 
tillåts förändringar och byts tjänstemännen 
ut tillräckligt. Jag kom till den slutsatsen 
att fast vi har en ung förening, så kan viss 
förvrängning märkas. Vissa utvecklingsmöj-
ligheter bör finnas! Det viktigaste är dock det 
att vi jobbar för rasens bästa. Jatta Harjula 
lyfte fram föreningens historia och viktiga 
händelser i försommarens TerriLife; rasens 
hälsotillstånd (engagemang i undersökning 
och bekämpning av leversjukdom och ögons-
jukdomar), avel, information (den här tidnin-
gen och Terrilife), internationellt samarbete 
(finska uppfödares uppskattning internatio-
nellt, import och export av hundar), samarbe-
te med Terrier förbundet och andra partners 
samt uppkomst av nya uppfödare. Hon lyfte 
också fram föreningens många tillställningar 

med målet att träffa andra entusiaster och ha 
trevligt tillsammans. Precis som det ska vara!

 Slutligen har det liten betydelse vad jag 
eller någon annan tjänsteman tycker om fö-
reningens verksamhet. Det viktigaste är vad 
våra medlemmar tycker om föreningen och 
dess verksamhet. Föreningen finns till för 
dess medlemmar och alla har vi rätt att vara 
engagerade i Bedlingtonverksamhet. Det 
skulle vara fint att höra hur du tycker att vi 
kunde utveckla och förbättra verksamheten. 
Ta kontakt!

     Hälsningar, 
     Ulla
  ulla.laurio@gmail.com

HUNDENS	ATOPI	
–	en	kliande	kronisk	

hudsjukdom
av veterinär Nina	Menna,	Vetcare	Oy

MED ATOPI MENAS inflammatorisk och 
kliande allergisk hudsjukdom med genetiskt 
anlag, även kallad atopisk hudinfektion. 
Atopi är hundens allmännaste hudsjukdom. 
Atopiska hundar har en benägenhet att pro-
ducera antikroppar mot allergen i omgivnin-
gen, dvs mot äggviteämnen som förekommer 
i omgivningen. De kan vara bla pollen och 
damm från djur och människor. Damm för-
kommer bla i mjäll som lossnat från huden 
samt i andra sekret.

 Det finns många olika faktorer som utlös-
er atopi. Av dessa är de ärftliga faktorerna en 
av de största orsakerna. Därför bör hundar 
som skrapar sig, inte användas till avel. Atopi 
är ett livslångt besvär, som går att hålla un-
der kontroll, men som inte går att bota.

RESUMÉ PÅ SVENSKA 3/13
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På sidan 16–19.

 Hunden reagerar inte lika ofta som män-
niskan med slemhinnor på allergen. Allergisk 
snuva, astma och ögon infektioner är sällsyn-
ta hos hunden. Hunden reagerar med huden. 
Det beror på att hunden har, jämfört med 
människan, i luftvägarna få försvarsceller 
som förorsakar vissa allergiska symptom.

 Atopins förekomst bland hundraser va-
rierar. I Finland förekommer atopi främst hos 
olika terrierraser, spaniels, schäfers, setters 
och boxers. Atopi är en typisk sjukdom som 
bryter ut hos unga vuxna. I 75% av fallen bry-
ter sjukdomen ut i åldern 6 månader – 3 år. 
Det är sällsynt att sjukdomen bryter ut efter 
7 års ålder. 

 Det är typiskt att symptomen underlättas 
och förvärras periodiskt, i varje fall i sjukdo-
mens tidiga fas. Om symptomen är ihållande 
från början, kan man misstänkta matallergi 
som orsak.  I Europa är de vanligaste orsaker-
na till matallergi kvalster, bla damm kvalster 
och kvalster som finns i torrfoder som förva-
ras på fel sätt. Hunden kan även bli allergisk 
för mjäll från övriga djur och människor samt 
mot pollen. 

 En atopisk hud kliar och hunden skrapar 
lätt sönder huden. Pälsen mjällar och är i då-
ligt skick och är ibland tunn eller hårlös. På de 
områden var klådan är starkast, kan huden 
bli tjock och mörk på grund av ständigt skra-
pande. Hudförändringar förekommer främst 
i ansiktet, öronen, tassarna, fötterna, hakan 
och under magen (armhålorna och ljumsken). 
Hos vissa hundar kan konstant klåda föror-
saka förändringar i beteendet, tex retlighet. 

 Orsak till klåda bör alltid undersökas 
noggrant. Man tar prov från hundens hud 
och öron, ur vilka man söker efter parasiter, 
bakterier och jäst. Om man inte hittar någon 
direkt orsak till klådan och hundens symp-
tom passar ihop med atopi, kan man sträva 
till att fastställa allergiska antikroppar med 
hjälp av hudtester eller genom att söka ef-
ter antikroppar i blodet. Födoämnesallergi 

utställs med hjälp av diet. Dieten bör dröja i 
minst 8 veckor. Hunden får under dieten äta 
bara vissa äggviteämnen och kolhydrater. Fö-
doämnesallergi kan inte fastställas pålitligt 
med hjälp av antikroppar som förekommer i 
blodet. 

 Det finns många sätt att sköta hundens 
atopi. Det viktigaste är att minska på aller-
genexposition. Ett sätt att minska allergen-
exposition är regelbundet förekommande 
tvätt med desinficerande schampo.

 En atopisk hunds skötsel kräver att man 
binder sig att sköta hunden hela dess liv. Äga-
ren lär sig läsa hundens symptom med tiden.  
Ett gott samarbete mellan ägare, veterinär 
och hund är viktigt när man sköter en lång-
varig sjukdom som atopi. 

ETT LIV MED EN ATOPISK OCH 
ALLERGISK HUND AV MONA 

SUOMINEN, KENNEL CILIARI’S

MONA SUOMINEN BERÄTTAR om hur en 
av hennes tikar, Mandi, insjuknat i atopi och 
födoämnesallergi. Mandis symptom bröt ut 
när hunden var 5 år gammal. Då var symp-
tomen ofta förekommande öroninflamma-
tioner som visade sig bero på jästinfektion 
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i öronen. Med medicinering och diet hölls 
symptomen under kontroll i flera års tid. 

 För cirka ett år sedan förvärrades Man-
dis symptom, hon fick klåda och irriterad 
hud. Slutligen var huden tjock och svart och 
fläckvis hårlös. Mandis redan strikta diet 
stramades åt ännu mer. Under flera måna-
der åt hon bara ett protein, renkött, och hon 
tvättades regelbundet med ett desinficeran-
de schampo. Skötseln pågick i ca ett halvt 
år. Idag kan Mandi äta vilt, lamm och häst. 
All annan föda förorsakar klåda. Därtill bör 
Mandi tvättas ofta och pälsen bör hållas kort.

 Mandi har använts till avel innan symp-
tomen började. An hennes valpkull har un-
gefär hälften av hundarna haft någon typ av 
hudproblem och därtill har Mandis mor fått 
hudproblem på äldre dagar. Suominen antog 
att problemet är ärftligt och fattade beslutet 
att sterilisera även sin yngsta tik, även om 
den yngsta tiken inte har symptom ännu. 

 Suominen avslutar med att hon fått kons-
tatera under åren, att ett foder som passar 
idag, inte nödvändigtvis passar mera i mor-
gon.

RotuRace	
8.6.2013

VI DELTOG ÄVEN i år i RotuRace, en lek-
fylld spring tävling för hundar. Hundarna är 
indelade i olika klasser: mini, midi, maxi, jät-
te raser och whippets. Hundarna springer 80 
meter efter ett motoriskt bete.

 Bedlingtons deltog i år med bara ett lag; 
Superlampaat. Laget Superlampaat har del-
tagit i tävlingen sedan 2009, med varierande 
hundar. I år bestod laget av: Minttu (Heinä-
kengän Just Laugh), Doris (Heinäkengän Lil-
liputti), Kuura (Taigalta Kuuran Kuiske) och 
Werna (Cirrus Werna).

PERSONLIGA RESULTAT:

 Kuura   7,38 s (placering 13/128)
 Minttu  8,03 (delad plats 52/128)
 Doris   8,72 (placering 89/128)
 Werna  10,10 s (placering 108/128)

 I lag kampen dras det bästa och sämsta 
resultatet bort. Lagets placering var 19/33. 
Nästa år på nytt, med hoppeligen lite bättre 
resultat. Men roligt hade vi!

Arbetar	terriers	utställning	
i	England

av Hanna	Lukkarinen

VI ÅKTE till England i månadsskiftet juli-
augusti och hade möjlighet att besöka en uts-
tällning för arbetande terriers. Utställningen 
gick av stapel på en åker i Lythe och ordnades 
av Lythes unga bönder.

 Det fanns två ringar, ena för terreris och 
ena för Lurkes, dvs för olika Bedlington och 
Whippet blandningar. I ringen betalade del-
tagarna deltagaravgiften på 1 £. Deltagarna 
fick först springa runt i ringen och efter det 
gjorde domaren en snabb utvärdering av hun-
darna individuellt. Domaren valde 3-4 fyra 
bästa hundar i klassen och slutligen valdes 
den bästa tiken och hannen i klassen, var för 
sig första hannar och sedan tikar. Slutligen 
valdes rasens bästa hund. Varken skriftliga 
eller muntliga utvärderingar utdelades. Ra-
serna som deltog var bedlingtons, jackrus-
sels, wales terriers, lakelands terriers, patter-
dale terriers, blandras terriers, lurkes samt 
bull- och whippet blandningar. Utställningen 
hade också en par tävling, i vilken man kunde 
delta med två hundar ur samma ras. Samt en 
veteranklass för över 8 åriga hundar och en 
valpklass för 3 – 12 månader gamla hundar.
Före BIR klassen ordnades en auktion, var 
man kunde köpa hund foder, vin och kakor. 
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 Inga hundar tvättades eller kammades 
före utställningen. De flesta hundar fungerar 
som arbetar hundar. Det såg man på musku-
laturen och hållningen. Stämningen var fin 
och lokal befolkningen var trevlig. 

Presentation	av	
Aino	och	Napolen

av Aino

AINO, 16 ÅR, BERÄTTAR om hur Napole-
on kom till hennes familj hösten 2010. Ainos 
mamma är allergisk mot pälsdjur, och därför 
var en egen hund uteslutet. Aino var djurkär 
och ställde upp som hundvakt och prome-
nadkompis åt grannars och bekantas hundar. 
2009 anmälde hon sig till ett 4H dogsitter 
läger. Hon hade stora fördomar, då hon fick 
veta att alla lägerhundar skulle vara Bed-
lingtons. På lägret fick hon Manta (Tanzara 
Tinker Bell) till lägerhund. Manta fick under 
lägret en självklar plats i Ainos hjärta. Hon 
sov med hunden, lekte med hunden, tränade 
agility med hunden mm. Aino var förälskad i 
rasen efter lägerveckan. Nästa år var det dags 
för läger igen och då väntade en av Leenas 
(Kennel Heinäkengän) tikar valpar. Aino fick 
träffa valparna och då hon lyfte en hanne i 
famnen visste hon att det var hennes hund. 
Väl hemma igen visade hon bilder på valparna 
och kunde inte prata om annat än valpen Na-
poleon. Men det blev ingen hund den gången.  
Tills hon fick en toppen ide!

 Leena hade tidigare lovat att Aino får låna 
ett par valpar hem under veckoslutet, så att 
familjen kan se hur de anpassar sig till hun-
darna. Mot all förväntan gick Ainos mamma 
med på förslaget. En av valparna var Napo-
leon. Efter veckoslutet, och ingen allergisk 
reaktion, fattade familjen beslutet att behål-
la en av valparna; Napoleon. Några veckor 
senare, då valparna var 12 veckor gamla, 
flyttade Napoleon hem till Aino.

 Aino har övat lydnad och olika trix med 
Napoleon. Och på hösten 2011 började paret 
med Agility. Därtill har de deltagit i några 
utställningar. Nu studerar de på kennellinjen 
vid Keski-Pohjanmaan maaseutopisto (fritt 
lantbygds läroverk). 

 Aino vill tacka Leena Hytönen för en här-
lig hund och för deras vänskap.  Därtill är 
Aino tacksam för alla andra viktiga männis-
kor som kommit i hennes liv i samband med 
hunden.

På sidan 10–15.

På sidan 40–43.
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