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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014

pöytäkirja
Aika 		
Paikka

Sunnuntai 30.3.2014 klo 14.30
Joupinrinne 4 c, kerhotila, Espoo

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 14.48.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Liikanen.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Maija Heikkonen.
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
Ehdotettiin ja valittiin ääntenlaskijoiksi Anna Korkeakangas ja Sini Tuovinen.
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Ehdotettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Korkeakangas ja Sini Tuovinen.
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu osoitteessa
www.bedlingtonkerho.fi kuukautta ennen kokousta.
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväkstyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
8. Vahvistetaan kerhon toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus
yhdistyksen taloudesta 2013
Mona Suominen lisätään yhteyshenkilöksi Skandinaviska Bedlingtonklubbeniin.
Korjataan Lea Mäkinen-Pulkkinen nimi oikeaan muotoon.
Järjestetyt tilaisuudet kohtaan korjataan vuosiluku.
Hyväksyttiin kerhon toimintakertomus edellä mainituin muutoksin.
9. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Kirsi Sainio luki toiminnantarkastajien lausunnon.
Lisätään tuloslaskelmaan tuotot puolelle maininta HSKP:n toimintaraha ja kulut puolelle
merkintä ansiomerkeistä. Jäsenmaksut muille: STJ, HSKP
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Tilikauden tappio muodostui suurimmalta osin juhlavuoden kuluista.
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10. PeViSa - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma ja JTO jalostuksen tavoiteohjelma
Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt bedlingtonien jalostuksen tavoiteohjelman ajalle 1.4.2014–31.12.2015. Tuotiin kokousväelle tiedoksi Jalostustieteellisen toimikunnan päätös ja keskusteltiin uuden JTO:n toteuttamisesta sekä toteutettavasta terveyskyselystä, jonka toteuttaa eläinlääketieteen opiskelija Sini Tuovinen.
11. Muut asiat
Muita asioita ei pyydetty käsiteltäväksi.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Pöytäkirjan oikeaksi todistaa
				
				

Puheenjohtaja 					
Heikki Liikanen 				

Sihteeri
Maija Heikkonen

Pöytäkirjantarkastajien lausunto
Olemme tarkastaneet Suomen Bedlingtonkerho ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen
pöytäkirjan vuodelta 2014 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
			

Sini Tuovinen 				

Anna Korkeakangas
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TOIMINTAKERTOMUS 2013
Vuosi 2013 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi.
Hallitus
Hallitus kokoontui 8 kertaa.
Jäsenet, läsnäolo suluissa:
Ulla Laurio						
Riitta-Maija Liikanen			
Suvi Kuivanen					
Minna Pihlavamäki			
Lea Mäkinen-Pulkkinen		
Jussi Lindholm				
Maija Heikkonen				

Puheenjohtaja (8/8)
Varapuheenjohtaja (8/8)
Jäsen (3/8)
Jäsen (8/8)
Jäsen (7/8)
Jäsen (3/8)
Jäsen, Sihteeri (7/8)

Hallituksen kokouksissa käsiteltiin vuonna 2013 134 pykälää.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 16.3.2013 Espoossa, osoitteessa Joupinrinne 4. Yhdistyksen kevätkokouksessa 16.3. esitettiin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta 2012, sekä palkittiin vuoden menestyksekkäimmät bedlingtonit. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 15.9.2013 Espoossa, osoitteessa Joupinrinne 4.
Syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2014. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Kirsi Sainio ja jäseniksi Maria Nemeläinen, Lea Mäkinen-Pulkkinen ja Riitta-Maija Liikanen.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Anneli Raitanen ja Anni-Marjatta Harjula.
Toimihenkilöt ja luottamustoimet
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luottamustoimet vuonna 2013 olivat:
•
•

•
•
•
•

Edustajamme Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n Terrierijaostossa on toiminut Minna Pihlavamäki. Varajäsenenä toimi Suvi Kuivanen.
Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut edustajanamme Suomen Terrierjärjestö ry:n hallituksessa. Varajäsenenä Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksessa toimi Riitta-Maija Liikanen.
Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut Bedlingtonkerho ry:n tuomarikoulutuskoordinaattorina. Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut STJ ry:n koulutus- ja kollegiotilaisuuksissa.
Bedlington Tiedotteen vastaavanana toimittajana toimi Liisa Mikkola. ”Resumé på svenska”
osiosta vastasi Mona Suominen. Taitosta vastasi Riku Suonio.
Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman Terrilife-lehden bedlingtonpalstan toimittamisesta vastasi Anni-Marjatta Harjula.
Yhteyshenkilönä SKBK:iin, Ruotsiin ja Bedlington-Nytt lehden palstasta vastasi Mona Suominen.
Jäsensihteerinä toimi Jenni Niemelä 1/13–10/13 ja Maija Heikkonen 10/13–12/13.
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Jalostustoimikunta ja pentutiedustelut
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Eila Nuutinen, Lea Mäkinen-Pulkkinen, Sini Tuovinen
ja Maija Heikkonen (sihteeri) ja asiantuntijajäsenenä Kirsi Sainio.
Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse.
Pentutiedusteluista vastasi Lea Mäkinen-Pulkkinen.
Vuosiyhteenveto 2013
Rekisteröinnit
Pennut (kotimaiset)						
Tuonnit									
Rekisteröinnit yht.						
Pentueet									
Pentuekoko								
Kasvattajat								

25
4
29
6
4,2
5

Jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki									
- kotimaiset								
- tuonnit									
- ulkomaiset								
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä		

6
2
1
3
4v

Jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki									
- kotimaiset								
- tuonnit									
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä		

5
3
2
4 v 4 kk

Isoisät										
Isoäidit									

11
11

Sukusiitosprosentti						

0,40 % *

Jalostuspohja
Per vuosi
- pentueet									
- jalostukseen käytetyt eri urokset			
- jalostukseen käytetyt eri nartut			

6
6
5
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- isät/emät									
- tehollinen populaatio					
- uroksista käytetty jalostukseen			
- nartuista käytetty jalostukseen			

1,20
7 (58%)
0%
0%

Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet									
- jalostukseen käytetyt eri urokset			
- jalostukseen käytetyt eri nartut			
- isät/emät									
- tehollinen populaatio					
- uroksista käytetty jalostukseen			
- nartuista käytetty jalostukseen			

23
20
18
1,11
25 (54%)
2%
2%

* koiranetistä saatu sukusiitosprosentti ei vastaa täysin todellisuutta.
Lähde: jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=9&Lang=fifi 23.3.2014
Virallisia silmätutkimuksia tehtiin 15 koiralle, joista
- terveitä 									
- Distichiasis, todettu						
- Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia		
- Kaihin laajuus, kohtalainen				
- Kaihin laajuus, lievä						
- Kortikaalinen katarakta, todettu			
- Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu		
- Punktaatti katarakta, todettu				
- Silmämuutosten vakavuus, lievä			

12
1
12
1
1
1
1
1
1

Polvitutkimuksia tehtiin vuonna 2013 kahdeksalle (8) koiralle.
Kaikkien tulos 0/0.
Jäsenet
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä 31.12.2013 oli yhteensä 101 jäsentä, joka jakautui
seuraavasti:
- ainaisjäseniä								
- vuosijäseniä								
- ulkomaisia vuosijäseniä 				
- nuorisojäseniä							
- perhejäseniä								
- ilmaisjäseniä*							

6
73
1
3
10
8

* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen, ilmainen jäsenyys 1. vuodeksi
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Jäsenmaksut vuonna 2013
- vuosijäsen				
- nuorisojäsen				
- perheenjäsen 			
- ainaisjäsen				
- ulkomaiset jäsenet 		

25 euroa
12 euroa
5 euroa
250 euroa
25 euroa + 8 euroa postituskulut

Järjestetyt tilaisuudet
Yhdistyksen 25v.-juhlavuosi käynnistyi 16.3.2013 Espoossa pidetyssä kevätkokouksessa, juhlatarjoilun lisäksi tilaisuudessa vieraili puhumassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Jessica Löfgren-Eriksson.
TerriEri 2013 erikoisnäyttelyn yhteydessä, Helsingissä 24.8.2013, kerholla oli juhlateltta tarjoiluineen. Tilaisuuteen oli kutsuttu muutamia erityisvieraita sekä yhteistyökumppaneita. Juhlateltassa jaettiin koirille Friskiesin sponsoroimia makupala- ja herkkutuotteita.
Kerhon ansiomerkit jaettiin Voittaja näyttelyn yhteydessä 13.12.2013 Helsingin Messukeskuksessa.
Julkaisutoiminta
Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. Vastaavana toimittajana toimi Liisa Mikkola ja taittamisesta vastasi Riku Suonio. Bedlington-tiedotetta jaettiin jäsenistön ohella myös rodun kotimaisille tuomareille. Vuoden viimeisin tiedote oli juhlavuoden kunniaksi kerhon ensimmäinen
nelivärijulkaisu, jonka kannessa julkaistiin nuorille suunnatun valokuvakilpailun voittajakuva.
Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaisemassa Terrilife-lehdessä bedlingtonpalsta ilmestyi neljässä numerossa.
Yhdistykselle perustettiin heinäkuussa 2013 Facebook-sivu tiedottamisen tehostamiseksi. Sivun ylläpitäjänä toimii Anna Korkeakangas.
Internetsivut
Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen päivityksestä
on huolehtinut Anna Korkeakangas. Sivut uusittiin täysin vuoden 2013 aikana.
Järjestetyt kilpailut
Vuoden bedlington
DKV-13 DKJV-13 PMJV-13 JV-13 MERIPIHKAN KILLER QUEEN (n) om. Riitta-Maija Liikanen
& Heikki Liikanen.
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Vuoden VSP-bedlington
C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA LV MVA EE MVA LT MVA SI MVA RU MVA BALT
MVA BY MVA RU JMVA RO MVA RO GR MVA MD MVA MK MVA LT JMVA LV JMVA ME MVA
EE JMVA SM MVA BALT JMVA ME GR MVA AZ MVA EEJV-10 JMV-10 MERIPIHKAN IT’S
NOW OR NEVER (u) om. Mikko Mutka.
Vuoden bedlingtonveteraani
C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA NO MVA PMV-05 EUV-06 HeW-11 NOV-07 DKV-13 DKVV-13
HeVW-13 BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEIL (u) om. Riitta-Maija Liikanen.
Vuoden agilitybedlington
CUENTA’S ESPERANZA (n) om. Suvi Kuivanen.
Vuoden bedlingtonkasvattaja
Kennel Meripihkan, Riitta-Maija Liikanen.
Edustukset
Helsingin seudun kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa 28.3.2013 yhdistystämme edusti Suvi Kuivanen.
STJ:n kevätkokouksessa ja STJ:n syyskokouksessa yhdistystämme edusti Lea Mäkinen-Pulkkinen.
Yhdistys on muistanut merkkipäivinä eri yhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä (ulkomuototuomareita).
Toimihenkilöiden koulutus
Maija Heikkonen ja Anna Korkekangas osallistuivat Helsingin seudun kennelpiirin Innovaatioristeilylle. Riitta-Maija Liikanen osallistui Kennelliiton Koiraexpo tapahtumaan Etelä-Hämeen
kennelpiirin edustajana.
Yhteistyö
Suomen Terrierijärjestö järjesti TerriEri 2013 erikoisnäyttelyn 24.8.2013 Helsingissä.
Tuomarina toimi Irmgard Vogt Saksasta, Kennel Inka. Bedlingtoninterrierejä osallistui
näyttelyyn 41 (17+28) aikuista ja 3 pentua.
Näyttelyssä jaettiin juhlavuoden kunniaksi seuraavat lisäpalkinnot:
Vanhin bedlington
Tanzara Pride And Joy
Palkinnon lahjoitti Kennel Nachtwolken, Anni-Marjatta Harjula
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ROP veteraani
Airis Blue Volshebnik Merlin
Palkinnon lahjoitti Kennel Tanzara, Eila Nuutinen
ROP juniori
Meripihkan Know My Name
Kiertopalkinnon lahjoitti Helsingin Seudun Kennelpiiri
Lisäksi näyttelyssä järjestettiin seuraavat lisäkilpailut:
Paras Pää
Meripihkan Know My Name
Parhaat Liikkeet
Bisbee Boy Wonder
Paras Väri
Heinäkengän Lillukka

Minna Pihlavamäki osallistui HSKP:n terrierijaoston kokouksiin 2 kertaa.
Suvi Kuivanen osallistui HSKP:n terrierijaoston kokouksiin 4/4 kertaa.
Helsingin seudun kennelpiirin Kasvattajakurssien koevalvontaan ja -tarkastuksiin osallistuivat Suvi Kuivanen, Jaana Tunturi ja Maria Nemeläinen.
Helsingin seudun kennelpiirin terrierijaoston kehätotutuksiin osallistui Suvi Kuivanen
Helsingin seudun kennelpiirin terrierijaoston Match Shown jäjestelyihin osallistuivat Minna
Pihlavamäki, Suvi Kuivanen ja Maria Nemeläinen.
Suomen Terrierijärjestön esittelyständillä Pet Expo-messuilla Helsingin Messukeskuksessa
27.-28.4.2013 bedlingtoniniterrierejä olivat esittelemässä Lea Mäkinen-Pulkkinen ja Minna
Pihlavamäki.
Koiranpäivän tapahtumaan 25.5.2013 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksella osallistuivat
Suvi Kuivanen, Maija Heikkonen ja Maria Nemeläinen.
Bedlingtonkerho osallistui STJ:n esittelyständille Voittaja -näyttelyssä messukeskuksessa. Mukana ständillä olivat Sini Tuovinen ja Anna Korkeakangas koirineen.
Terrieri 2013 näyttelyn talkoisiin osallistuivat Maija Heikkonen, Suvi Kuivanen, Maria Nemeläinen, Jenni Ruonio, Ulla Laurio, Anneli Raitanen.
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Kerholle on myönnetty yllä mainituista yhteistyöstä seuraavat taloudelliset tuet:
• Suomen Kennelliitto						
• Helsingin Seudun Kennelpiirin Terrierijaosto		

18,00 €
1472,02 €

Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen taloudellinen tilanne ilmenee tuloslaskelmasta ja taseesta.
Muu toiminta
Nuorisostipendi-rahaa jaettiin hakemuksien (1kpl) perusteella Maria Nemeläiselle 50 €
kehätoimitsijan kurssin osallistumismaksuun.
Kasvattaja Anni-Marjatta Harjula, Kennel Nachtwolken ja kasvattaja Riitta-Maija Liikanen
palkittiin ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen Terrierijärjestön kasvattajaplaketeilla. AnniMarjatta Harjula vastaanotti myös Suomen Terrierijärjestön hopeisen ansiomerkin.
Maria Nemeläinen järjesti bedlingtonlenkin Helsingin Uutelassa 18.8.2013. Kerho myönsi
lenkille pientä eväsrahaa tarjoiluihin.
Kerho palkitsi 25v.- juhlaruusukkeilla rotunsa parhaat Helsinki Winner 2013, Nordic Winner
2013 ja Voittaja 2013 näyttelyissä.
Kerho tarjoili pipareita ja glögiä Voittaja –näyttelyn yhteydessä rotukehän laidalla.
Bedlingtonkerhon ansiomerkit
Bedlingtonkerhon hallitus päätti 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi muistaa erityiskiitoksin
henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti vieneet rotun asiaa eteenpäin Suomessa, myöntämällä näille
Bedlingtonkerhon ansiomerkin.
Ansiomerkin saajat ovat:
Jessica Löfgren-Eriksson				
Paula Heikkinen-Lehkonen			
Suvi Kuivanen							
Riitta-Maija Liikanen					
Eila Nuutinen							
Minna Pihlavamäki					
Olavi Raitanen							
Kirsi Sainio							
Kirsti Smith							
Oili Vitie								

Anni-Marjatta Harjula
Leena Hytönen
Heikki Liikanen
Lea Mäkinen-Pulkkinen
Tapio Nuutinen
Anneli Raitanen
Siru Remes
Kai Skutnabb
Mona Suominen
Hilkka Österlund
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TASE
VASTAAVAA

1.1.-31.12.2013

Käyttöomaisuus
Summa Käyttöomaisuus

284

1.1.-31.12.2012
284

284,00

284,00

0,00
3647,68
145,92

4298,59
145,92

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

3793,60

4444,51

Summa Vaihtuva vastaavat

3793,60

4444,51

Summa V A S T A A V A A

4077,60

4728,51

Edellisten tilikausien voitto
Edellisten tilikausien voitto

4728,51

4240,88

Tilikauden voitto/tappio

-650,91

487,63

4077,60

4728,51

Vaihtuva vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset
1900 kassa
1910 SAMPO
Myyntituotteet

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Summa Oma pääoma
Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieraspääoma
Siirtovelka

Summa Lyhytaikainen vieraspääoma

Summa Vieras pääoma
Summa V A S T A T T A V A A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4077,60

4728,51

Toiminnantarkastajien lausunto jäi pois tästä lehdestä, mutta se on luettavissa kerhon
kotisivuilla osoitteessa www.bedlingtonkerho.fi.
Toimitus pahoittelee tapahtunutta. “
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Suomen Bedlingtonkerho ry 2013
TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2013

1.1-31.12.2012

Varsinainen toiminta
Tuotot
3000 Jäsenmaksut
3010�Ilmoitukset/indeksi
3020�Tuotemyynti
3030 �Toimintarahat
3040 Treffi/jalostuspäivä
3050 Harrastustulot
3060�Muut tulot

Summa Tuotot

1952,00

1967,00

250,00

110,00

45,00

10,00

1 497,00

1278,22

0,00

0,00

840,00

2498,00

25,00

75,00

4 609,00

5 938,22

Kulut

Muut kulut
4740 Tuotehankinnat

0,00

122,00

4750 Huomionosoitukset/Edustus

821,95

128,20

4760 ATK-kulut

336,26

120,90

4770 Kirjanpitokulut

0,00

0,00

4780 Pankkikulut

116,00

51,50

4810 Jäsenmaksut muille

501,00

449,00

4820 Jäsenlehtikulut
4840 Lehden taitto/painatus

0,00

0,00

1 765,19

1460,06

4850 Yhteistapahtumat

284,39

210,00

4880�Harrastuskulut

810,00

2313,01

4860 Postikulut

9,30

170,15

4870 Kokouskulut

179,60

130,82

4890�Muut kulut

436,22

Summa Kulut

294,95

5 259,91

5 450,59

Summa Varsinainen toiminta

-650,91

487,63

Tilikauden tulos

-650,91

487,63

Satunnaiset tulot

0,00

0,00

KEHÄTOTUTUSTA TERRIERIRODUILLE
8., 13. ja 15.5.2014
Alkaen klo 18.00
Koneen kentällä Munkkiniemessä
Sekä kaikkien rotujen

MATCH SHOW
20.5.2014
Ilmoittautuminen alkaa klo 17.00
- Muista ottaa koirasi rokotustodistus mukaan Ð
Ilmoittautumismaksut:
pennut < 12 kk 8 euroa
pienet < 40 cm 8 euroa
isot > 40 cm 8 euroa
monirotuiset 8 euroa
veteraanit 8 euroa
junior-handler 5 euroa

Match show Ðpäivänä paikalla buffetti!

Järjestäjä: HSKP:n Terrierijaosto
Tiedustelut: Eija Kemiläinen puh. 050-5235710

hallitus tiedot taa
rahastonhoitaja tiedottaa
Rahastonhoitaja pyytää, että jatkossa kaikki kerhon tilille jotain maksavat laittaisivat
maksun viitteeksi aiheen, mitä heidän maksunsa koskee.
Ei mitään numeroita, vaan ainoastaan maksun koskeva aihe, esim. Jäsenmaksu 2014.

onnit telut
Suomen Bedlingtonkerho
onnittelee
Gitta Ringwall täyttää vuosia. Onneksi olkoon!
Kerhon hallitus on päättänyt myöntää kerhon ansiomerkin
Helena Lammenaholle. Onnea!

Kuva Saana Remula
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toimit tajalta
keväinen tervehdys toimituksesta!
Noniin, nyt on taas saatu vuoden ensimmäinen lehti vihdoin
jäsenille. Loppuvuoden lehtien
aikataulussa on pyrkimys pysyä,
joten kakkoslehden materiaalia
voi alkaa jo valmistella. Se olisi
tarkoitus saada kesäkuun aikana jäsenille eli alkaa olla pian jo
kiire senkin suhteen.
Toimitus ottaa myös mielellään vastaan erilaisia juttuideoita. Kerro sinä meille, mistä haluat lisätietoa, minkälaisia juttuja
olisi kiva lukea, niin me pyrimme saamaan sen aikaiseksi. Voit
myös ilmoittautua halukkaaksi
apuriksi, esimerkiksi keräämään kasvattajahaastatteluja.
Kesällä on myös illalla niin
valoisaa, että on lähes koko
vuorokausi aikaa kuvailla bedujamme mitä ihmeellisimmissä
puuhissa. Miten olisi vaikka,
kuvakollaasi jonkun koiran/koirien kevät-kesäpuuhista pienen
tarinan kera?
Aurinkoisiin tunnelmiin!
					

- Liisa

valiot
Uusia valioita
		
		

Meripihkan It`s Now Or Never (Calle) SLO MVA
Meripihkan On My Way (Mandi) SLO VET MVA
17

18.1.2014 Slovenia
19.1.2014 Slovenia

Ulkomuototuomari Tuire
Tuire Okkola, ulkomuototuomari vuosimallia 1999,
nykyisin arvosteluoikeuksia
kaikki rodut FCI:n ryhmistä 3, 4, 9 ja 10 ja yli kaksi
kolmasosaa ryhmien 2 ja 6
roduista sekä muutama rotu
ryhmistä 1, 5 ja 8.

peisen shamppanjakuulerin
jo edesmenneeltä ruhtinas
Rainier’ilta sekä nykyiseltä
ruhtinaalta, silloiselta prinssi
Albertilta. Kirjahyllyn päällä
on pölyyntymässä myös veljeni silloin omistaman RENNAM -sileäkarvaisen kettuterrierikasvattajaryhmän
BIS-voittopokaalit
Bernin
Maailmanvoittajanäyttelystä
vuodelta 1994, kasvatteja oli
esittämässä lisäkseni Tuire
Kaimio, Anneli Pukkila ja
Thea Dahlbom!

Näyttelyt ovat aina olleet
pääasiallinen harrastukseni
vuodesta 1967. Olen näyttelytoimikuntien kustantamana arvostellut Italiassa,
Norjassa, Hollannissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa,
Venäjällä ja Virossa. Näiden
maiden lisäksi olen vapaaehtoisesti kiertänyt näyttelykehiä eri rotuisten koirien
kanssa ympäri Pohjoismaita
ennen rabieksen tuloa Suomeen ja 1989 lähtien ympäri
Eurooppaa mm. Belgiassa,
Espanjassa,
Portugalissa,
Tsekissä, entisessä Jugoslaviassa ja nykyisessä Sloveniassa, Sveitsissä, Tanskassa,
Luxemburgissa,
Puolassa,
Liettuassa, Latviassa, Irlannissa, Unkarissa
ja Monacossa ja olenpa esittänyt koiria Puerto Ricossa, Argentiinassa ja Singaporessakin.

Olen toiminut Staffordshirenbullterrieriyhdistyksen sihteerinä vuosina 19871991 sekä puheenjohtajana
vv. 1988-1995 että vuodesta
1998. Yhdistystoiminnasta
minulle on myönnetty myös
Kennelliiton kultainen ansiomerkki 2004.
Lapsuuden kotini ensimmäinen koira, staffordshirenbullterrieri, oli vuonna 1965
syntynyt englantilainen narttu. Ensimmäinen oma staffini oli sen vuonna 1972 syntynyt tyttärentytär, jonka tyttäret kahdeksannessa (s.2002) ja kymmenennessä ( s.2011)
suoraan alenevassa polvessa ovat nykyiset
kotikoirani. Olen kasvattanut staffeja kahdella eri kennelnimellä. Vuosina 1979-2006
kasvatin staffeja äitinä kanssa kennelnimellä
Jaramillos ja vuodesta 2007 olen kasvattanut sekä staffordshirenbullterriereitä että
sileäkarvaisia kettuterriereitä kennelnimellä
RENNAM.

Elävästi muistoihin palaa Pauliina Mäkisen (o.s. Savander) kanssa Monacoon,
Nizzaan, San Remoon ja Luxemburgiin
suuntautunut Euroopan valloitus Brysselistä vuokratulla autolla. Bedlingtoninterrieriuroksen FIN MVA BEDLAM PLASIDO
HOTLINE, staffinarttuni ja kettuterrieriurokseni ryhmävoitto- ja muiden pokaalien
pakkaus kotimatkan lennolle lienee ollut
matkan haastavin osuus.

Minusta on hienoa saada arvostella bedlingtoninterrierit TERRI-ERIssä, sillä olen
ollut tämän rodun kanssa paljonkin tekemisissä jo 1970-luvulta lähtien ja rotuna se on
aina lähellä sydäntäni!

Monista muista matkoista on mieleen
jäänyt myös seuraavan vuoden autolla tehty Etelä-Euroopan kierros mm. Monacoon,
jossa esitin Best In Show’ksi newfoundlandinkoirauroksen C.I.B Larinkallion Caccacasan ja vastaanotin BIS-pokaalin, täysho-
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Terveisin,
Tuire
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Muistathan ilmoittaa jäsensihteerille osoitteenmuutoksesta.

Terrilife -lehti lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.

Jos liityt jäseneksi kesken vuoden, saat vuoden aikana aiemmin ilmestyneet Bedlington-tiedotteet sähköpostitse.

Bedlington-tiedote 4 kertaa vuodessa.
Suomen Terrierijärjestön jäsenyys
Osallistumisoikeus Vuoden Bedlington, Vuoden Bedlingtonveteraani, Vuoden Bedlingtonkasvattaja, Vuoden 		
Bedlingtonjuniorhandler, Vuoden Agilitybedlington -kilpailuihin• Suomen Terrierijärjestön jäsenyys.
Terrilife-lehti 4 kertaa vuodessa (julkaisija: Suomen Terrierijärjestö ry).

Jäsenmaksut 2013:
• Vuosijäsen 25€
• Overseas members 25€ + postage 8€
• Nuorisojäsen (alle 17 v.) 12€
• Perhejäsen 5€
• Ainaisjäsen 250€

JÄSENMAKSUT JA MAKSUOHJEET 2014

•

•
•
•

Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenetuudet

JÄSENMAKSU VUODELLE 2014

Bedlingtonkerhon

Ilmoitathan muuttuneet yhteystiedot sihteerilleosoitteeseen bedlingtonkerho@gmail.com.

Maksu 10 euroa/ vuosi (sisältää ilmoituksen tiedotteessa ja kerhon internetsivuilla)
Viestiksi maksuun ”Trimmausilmoitus 2014”

Maksu tilille SAMPO FI51 8000 1770 3735 21

Haluatko yhteystietosi trimmaajalistaan?

Kasvattajaindeksiä ei peritä kasvattajilta. Ilmoitathan kuitenkin voimassaolevat yhteystietosi sihteerille osoitteeseen
bedlingtonkerho@gmail.com.

Huom! Kasvattajat!

Maksathan jäsenmaksusi 1.6.2014 mennessä.

Laita maksuviestiin tieto JÄSENMAKSU 2014. Jos maksat usemman jäsenmaksun kerralla,
laita jäsenten nimet viestikenttään.

Maksu tilille SAMPO FI51 8000 1770 3735 21

esit telyssä

Teksti ja kuvat Linnea Peurakoski

Esittelyssä

Linnea ja pöly
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Heipähei! Täällä kirjoittelee Linnea Peurakoski,
ikää 25 vuotta ja kotipaikkana Helsinki. Bedlingtonharrastajana olen aivan noviisi,
mutta sitäkin onnellisempi
ensimmäisen oman koirani
kanssa. Kun mieheni Tuomaksen kanssa olimme
hankkineet yhteisen talon,
tuntui yhteinen koira luontevalta jatkumolta sille, ja
tässä nyt ollaan. Tällä hetkellä meidän lisäksemme
puutalossa siis asustaa myös
huhtikuun lopulla vuoden
täyttävä Pöly (Tanzara Ukulele).
Bedlingtoninterrieri ei
ollut minulle aikaisemmin
tuttu rotu kuin nimeltä.
Facebookissa huomasin kuitenkin keväällä
2012 yhä useammin jääväni ihailemaan kuvia Niemelän Jennin Lystistä. Omanlaisensa ulkonäkö viehätti ja se johti kyselemään
Jenniltä lisää rodusta. Tätä kautta puolestaan päädyin viestimään Nuutisen Eilalle ja
kesällä huomasin olevani Tuomaksen kanssa
matkalla Jyväskylään tutustumaan rotuun
läheisemmin. Mukana oli pitkä lista kysymyksiä ja utelias mieli.

katsomaan. Meille koiran sukupuolella ei ollut niin väliä, joten Eila päätyi ehdottamaan
meille jompaakumpaa sinisistä uroksista.
Molemmat olivat aivan hurmaavia, mutta
kun pienempi sylissäni oltuaan kävi ruokailemassa ja tuli sitten itse takaisin syliin, olimme myytyjä. Pienen nuorukaisen nimeksi tuli
samoin tein Pöly.
Pitkän odotuksen ja yhden välivierailun
jälkeen Pöly vihdoin muutti meille Helsinkiin heinäkuun lopulla. Siirtyminen koiraarkeen sujui yllättävän mutkattomasti.
Meidän molempien perheillä on ollut koiria
aikaisemmin, minulla kultainennoutaja ja
Tuomaksella spanieleita ja bichon friséitä,
mutta ensimmäinen oma ja yhteinen koira oli
tietenkin eri juttu kuin perheen koira. Lisäksi
talo tuntui heti elävämmältä, kun jo valmiiksi naarmuisella parketilla kipitteli koira. Pölystä tuli myös luontevasti meidän molempien koira, sillä kummankin jaloissa tai sylissä
tulee nukuttua jotakuinkin vuorotellen.

Jos tässä vaiheessa emme vielä olleet
rotuvalinnasta täysin varmoja, muutti visiitti Jyskään tilanteen kiveen hakatuksi.
Kaikki Eilan koirat olivat hurmaavia ja koko
kysymyslistaan vastattiin ammattitaidolla. Lisäksi lievästä koira-allergiasta kärsivä
Tuomas istui sohvalla oireettomana kolmen
koiran alla. Niinpä sitten alustavasti sovittiin, että mikäli seuraavana vuonna pentuja
syntyisi olisimme me jonossa.
Niinpä ilo oli suuri, kun kansainvälisenä koiran päivänä 24.4. maailmaan putkahti viisi pentua. Kolmen viikon päästä tästä
saimme sumplittua reissun Jyskään pentuja

Pöly on seurallinen koira, joka oleskelee
mieluusti ihmisten läheisyydessä. Toisaalta
23
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puutarhan hoidossa (keräten kaikki roskat
ja siemenet turkkiinsa) sekä pyykkien laitossa (pihistäen sukat). Kotiaskareiden lisäksi
Pöly on ollut mukana lukuisilla geokätköilyreissuilla. Kesän lopulla olemme myös aloittamassa kokeilua agilityn puolella. Ainakin
sen perusteella, että kodin koiraportit muuttuivat hyödyttömiksi jo ennen ensimmäistä
joulua, on hyppiminen nuorukaisen mielestä
mukavaa puuhaa.

sen luonteessa on kuitenkin jotain sellaista,
joka on saanut myös useat ei-koirista-pitävät
ystävämme tykästymään itseensä. Muiden
koirien kanssa Pöly puolestaan on oppinut
leikkimään vähitellen ja erityisesti narttujen
kanssa nuori viriili mies viettäisi aikaa erittäin mieluusti. Tarvittaessa Pöly ottaa omaa
aikaa menemällä tähystämään kadun tapahtumia oman huoneensa ikkunasta. Osalla
naapureista on tapana jäädä juttelemaan Pölylle kadulta käsin ja kertoa näistä tapaamisista sitten meille.

Entisenä kultaisennoutajan omistajana
siirtyminen terrierirotuun on ollut kiinnostavaa. Leppoisa suklaasilmäinen mummokoira on vaihtunut omapäisempään nappisilmään, mutta rodun valitseminen ei harmita
tippaakaan. Fiksun koiran kanssa on mukava
puuhata ja tämä täydellisesti syliin sopiva
nuorukainen on valloittanut sydämemme
täysin. Siitäkin huolimatta, että usein läp-

Vuoden aikana Pölyn kanssa ollaan puuhattu kaikenlaista. Viralliseen harrastustoimintaan emme vielä ole ehtineet, mutta
kotona on kokeiltu jos jonkinlaista aktiviteettia. Pöly myös mielellään auttaa kaikissa askareissa, kuten lattian tai ikkunoiden
pesemisessä (hyökkäillen rätin kimppuun),
24
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pärillä töitä tehdessä näppäimistölle usein ilmestyy toisen tassu.
Pölyn meille tulemisen jälkeen
olemme myös tutustuneet liutaan
mainiota bedlingtonväkeä ja tuttavapiirin karttuminen on ollut mainio juttu. Samaa kautta Pölylle on
toki löytynyt myös ns. samanmielistä leikkiseuraa. Suunnitelmissa
kuitenkin on, että kunhan tyyppi vielä vähän kasvaa voisi meille
muuttaa toinenkin pörröpää.

Bedlington-esittelyt jatkuvat
seuraavassa numerossa.
26
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Heilahtaako häkki?
Teksti ja kuva Minna Pihlavamäki
Monella bedlingtonin omistajalla
löytyy varustuksistaan näyttelyhäkki, kevytboksi, lentolaatikko tms. Näyttelykehän
laidalla ja matkusteltaessa nuo ovatkin oivia
koiran oman rauhan takaajia, ja tuovat mm.
autoillessa turvallisuutta koko matkaseurueelle. On paljon koiria jotka suorastaan
rakastavat boxeilua, omassa pesäkolossaan oleskelua, ja
hakeutuvat kalterien taakse ovien ollessa auki aivan vapaaehtoisesti. Ovea
vaan ei lain mukaan
tulisi kuitenkaan
sulkea kuin aivan
erityislaatuisissa
tapauksissa.

haiten omalta kasvattajaltasi tai mm. www.
kivateam.fi/antihakitys-sivulta.
Voiko koiran laittaa häkkiin jos se vaihtelee levottomana nukkumapaikkaansa öisin?
Tai jos sen otta mukaan töihin päiväksi? Tai
jos perheen toisella
koiralla on juoksut?
Eipä oikeastaan voi.
Suomessa voimassa olevan lain mukaan on melko yksiselitteistä milloin
koiran voi sulkea
häkkiin ja milloin
ei. Näitä häkittämisen kriteereitä on
meidän
kaikkien
syytä miettiä mm.
näyttelyreissuilla,
jolloin koira saattaa viettää pitkien
matkojen
lisäksi
pienessä tilassa pitkiä päiviä, joskus
koko viikonlopun
kierroksella kaiken
lisäksi vielä öitä.

Eläinsuojeluasetuksen pykälässä
22 todetaan, että
”Kissaa tai koiraa
taikka muuta eläintä saadaan pitää sen
kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa
tai häkissä taikka
muussa vastaavassa
pienikokoisessa säilytystilassa vain, jos
eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii.”

Kotioloissa
koiran voi tarvittaessa
eristää esim. yhteen huoneeseen,
mutta silloinkin on otettava huomioon, että
lain mukaan koiralla on oltava kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä
tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sama yhteydenpidon mahdollisuus koskee myös monen
muun lemmikin pitoa aina häkkilinnusta alkaen. Yhteydenpidon ja tilan rajaaminen on
mahdollista erilaisten oviporttien tai verkkoviritelmien avulla. Määräykset voivat tuntua
jollekulle melko tiukoilta, mutta ovat oikeudenmukaisuudessaan lemmikkien ansaitsemia.

Ihmiset käyvät netissä keskusteluja häkittämisestä, sen ilmiöistä ja mm. siitä onko
oikein vai väärin opettaa koiraa sisäsiistiksi
tai irtaimistoa hajottamattomaksi pitämällä
sitä häkissä. Näinhän suuressakin maailmassa joidenkin tv-sarjojen perusteella tehdään.
Eroahdistukseen, irtaimiston hajottamiseen
ja sisäsiisteyteen on kuitenkin olemassa paljon parempia ratkaisuja kuin häkki. Vaihtoehtoja näiden ongelmien ratkaisuun saat par28

Kuva Saana Remula

”Vaikka koiran häkittäminen helpottaisikin
omistajan elämää, ei se tee siitä yhtään
oikeutetumpaa.

Tiesitkö
muuten tämän?

Koiran tilan rajaaminen on kuitenkin
sallittua, jopa suositeltavaa,
kunhan sen tekee eläinsuojelulain
määräyksiä noudattaen ja eläimen
hyvinvoinnin varmistaen.”

Jos koira halutaan pitää
tilapäisesti häkissä, on sen koosta
omat määräyksensä.

						

Esimerkiksi max. 10 kg painavan
koiran häkin pinta-alan on oltava
vähintään kaksi neliömetriä
(esim. n. 1,5 m X 1,3 m)

- SEY 9.7.2013

Lisää lakia seura- ja harrastuseläimen
hoidosta ja suojelusta osoitteessa

www.sey.fi/elaintietoa/lemmikkielaimet/
ala_hakita_-kampanja

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100674
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vuoden bedlingtonit
VUODEN 2013 KÄRKINELIKKO
-

Teksti Riitta-Maija Liikanen
Seitsemänkertainen Vuoden bedlington C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA NO
EE MVA PMV-05 EUV-06 HeW-11 NOV-07
TLNW-12 DKV-13 DKVV-13 HeVW-13 Blju
Be Judzhens Je Petit Soleil, Jussi, luovutti
voitoikkaimman bedlington tittelin tyttärentyttärelleen Kertulle eli DKJV-13 DKV-13
PMJV-13 JV-13 Meripihkan Killer Queenille.
Titteli tuli Kertulle yllätyksenä, sillä varsinaisen kilpailu-uransa Kerttu aloitti vasta
heinäkuussa ollen heti ensimmäisessä näyttelyssään Oulu-KV:ssä ROP. Tähtihetkiä
koettiin myös Lahti-KV:ssä, jossa Kerttu
oli Royal Canin Junior –kilpailussa BIS 3 ja
terrieriryhmässä toinen, sekä Herningissä
Tanskan voittajanäyttelyssä, jossa Kerttu
sijoittui kovatasoisessa terrieriryhmässä
toiseksi voittaen mm. Norjan viime vuoden
voitokkaimman terrierin norjalaistuomarin
valitsemana!

Vuoden 2013 voitokkain bedlington-uros
oli C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA
LV MVA EE MVA LT MVA RU MVA BALT
MVA BY MVA RU JMVA RO MVA RO GR MVA
MD MVA MK MVA LT JMVA LV JMVA ME
MVA EE JMVA SM MVA BALT JMVA ME GR
MVA AZ MVA EEJV-10 JMV-10 Meripihkan
It’s Now Or Never, Calle, jolla oli aivan mahtava kilpailuvuosi. Callea ei kovin paljon näkynyt Suomen näyttelykehissä, mutta sitäkin
enemmän ulkomailla tuloksina mm. Moldovan, Makedonian, Azerbaidzanin, San Marinon, Montenegro Grand, Montenegron, Romanian ja Ruotsin valion arvot. Muutaman
ROPin toki Calle kotimaassakin ehti napsia,
ulkomailla sitäkin enemmän ja lisäksi useita
ryhmäsijoituksia. Kaikesta tästä suurkiitos
Vapulle, joka on innokkaasti kiertänyt maailmaa ja hienosti esittänyt ja tehnyt kaikkialla
tunnetuksi Meripihkan bedlingtoneja.
Kuva VappuErähäme-Mutka

BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEIL BOB ja Meripihkan On My Way BOS Vet
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Kuva VappuErähäme-Mutka

ARCTIC CIRCLE DOGSHOW ÖVERKALIX. BOS Meripihkan It`s Now Or Never Domare Wim
Wellens Holland
Kuva Riitta-Maija Liikanen

Meripihkan Killer Queen
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BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEIL Ylivieska 2008
Voitokkain bedlington-veteraani viime
vuonna oli C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA
NO EE MVA PMV-05 EUV-06 HeW-11 NOV07 TLNW-12 DKV-13 DKVV-13 HeVW-13
Blju Be Judzhens Je Petit Soleil eli Jussi, joka
ansiokkaasti sijoittui myös muutaman kerran BIS-veteraaneissa, mm. BIS-1 veteraani
Tuuloksessa. Alkuvuonna Jussi sijoittui useasti myös rotunsa parhaaksi, kunnes sitten
lapsenlapsensa Kerttu heinäkuun jälkeen
alkoi napsia näitä saavutuksia jättäen Jussin
VSP:ksi.

EEV-07 Meripihkan On My Way, Mandi, joka
on ahkerasti kiertänyt veteraaniluokkia Vapun ja Callen matkassa.

Voitokkaimman VSP-veteraanin tittelin
saavutti ansiokkaasti Callen äti C.I.B FIN
MVA NO MVA EE MVA LV MVA RU MVA

Ilman teitä tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista.

Meripihkan kasvattajaluokat menestyivät myös upeasti viime vuonna, mm. KV-Pori
BIS 3 ja ryhmänäyttely Joensuu BIS 1 sekä
useita ROP-kasvattajaryhmiä.
Suurkiitos kaikille kasvattieni omistajille
ja esittäjille jälleen kerran aivan
mahtavasta vuodesta!
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- Riitta-Maija

PERJANTAINA 8.8.
Tässä tila, johon rotujärjestöt
voivat sijoittaa omaa informaatiotaan. Tässä tila, johon
rotujärjestöt voivat sijoittaa
omaa informaatiotaan.
Tässä tila, johon rotujärjestöt
voivat sijoittaa omaa informaatiotaan. Tässä tila, johon
rotujärjestöt voivat sijoittaa
omaa informaatiotaan...

FCI 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoirat
FCI 4 Mäyräkoirat
FCI 8 Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat

LAUANTAINA 9.8.
FCI 3
FCI 5
FCI 6
FCI 10

Terrierit
Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Ajavat ja jäljestävät koirat
Vinttikoirat

SUNNUNTAINA 10.8.
FCI 1 Lammas- ja karjakoirat
(paitsi sveitsinpaimenkoirat)
FCI 7 Kanakoirat
FCI 9 Seurakoirat ja kääpiökoirat
Best in Show
Tottelevaisuuskokeen maailmanmestaruuskilpailut
6.-8.8.2014
Koiratanssin maailmanmestaruuskilpailut
7.-8.8.2014

www.worlddogshow2014.fi
www.facebook.com/wds2014

Junior handlereiden maailmanmestaruuskilpailut
8.-10.8.2014
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vuoden bedlingtonit
Ansasta agilitybedlington
Teksti ja kuvat Suvi Kuivanen
Nuorena se on vitsa väännettävä, ajattelin, kun vein Ansan kahdeksan viikon ikäisenä agilitykentälle. Vitsillä tietenkin. Ansa
pääsi tutustumaan kenttään ja esteisiin leikin
varjolla jo pienestä pitäen, mukana vanhempien koirieni kanssa ja itse pentukurssilla.
Pääpainona oli pitää hauskaa ja opetella siinä
samalla tuntemaan ja lukemaan toisiamme.
Esteopettelu on pennulla ja nuorella koiralla
toissijainen asia, agilityn kulmakivi on koiran ja ohjaajan yhteistyö; toimiminen koirakkona. Alussa kaikki muu olikin huomattavan
paljon mielenkiintoisempaa, kuin pelkästään
ohjaajan kanssa työskentely; kaikki ne ihanat
treenikaverit kun olivat tulleet juuri Ansaa
varten kentälle. Pitihän heitä viihdyttää ja
ilahduttaa. Se onkin kantanut läpi meidän

tähänastisen agilityuran. Viihdyttäminen ja
ilo. Siitä on Ansan agility tehty.
Ansa on erittäin hyvin motivoitavissa sekä makupaloilla että leluilla. Ansa on
kehittynyt kuitenkin hyvin hitaasti, eikä
innokkuutta saatu suunnattua yhteiseen
tekemiseen. Agility jäikin kokonaan tauolle, kunnes pääsimme uudelle pentukurssille
Ansan ollessa 2,5-vuotias; henkisesti samalla tasolla tasolla olleiden 5-kuukautisten
australian kelpieiden, bordercollieiden ja
vesikoirien kanssa. Samalla ryhmällä ollaankin treenattu aina tähän kevääseen saakka.
Viihdyttäen ja naurattaen, ja samalla hitaasti, mutta varmasti edeten. Nyt viisivuotiaana meidän yhteinen sävel alkaa löytyä. Ansa
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Luvattoman pitkän HYL-putken jälkeen
saimme viime vuonna viimein virheettömiä
kisaratoja, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa yksi
puhdas agilityradan suoritus vie meidät seuraavaan eli 2-luokkaan.

on taitava ja nopea, ja minä osaan jo luottaa
koiraan. Kurinalainen, kuuliainen ja tunnollinen Ansa on aina halutessaan, mutta se ei
haittaa, meillä on joka kerta kivaa. Sitä ei voi
uskoakaan, miten kovaa bedlington voi vetää
hihnassa, ennen kuin koittaa kävellä Ansan
kanssa agilityhallin läheisyydessä. Monia
lajeja olemme harrastaneet, mutta agility
vie aivan ehdottomasti ensimmäisen sijan,
meidän molempien mielestä. Villi ja vallaton
Ansa on taitava ja motivoitunut, oikea agilitykoira.

Kiitos kerholle Vuoden Agilitybedlington –tunnustuksesta. Tavoitteena on tänä vuonna jatkaa
hyviä suorituksia, ja pitää hauskaa – katsotaan
mihin se meidät tänä vuonna vie!
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- Suvi

terveystuloksia
TERVEYSTULOKSIA 6.10.2013–2.1.2014
FIN32287/04		
silmätutkimus		

SLIOORIN SHOWGIRL
Puutteellinen kyynelkanavan aukko : todettu

FI10392/11		
silmätutkimus		

MERIPIHKAN JE T’AIME		
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FI10000/10		
silmätutkimus		

TAIGALTA KUURAN KUISKE		
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FIN42927/08		
silmätutkimus		

MITEYMIDGETS KYNANCE COVE
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FI15583/12		
silmätutkimus		

BARCHUKI.RU DUNA EFA		
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FI50877/09		
silmätutkimus		

HEINÄKENGÄN LEINIKKI		
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FIN24241/05		
silmätutkimus		

HEINÄKENGÄN FARIINI		
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FI53140/12		
silmätutkimus		

NOTICE HOT AS HELL		
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FI22962/10		
silmätutkimus		

SLIOORIN AMAZING FRIEND		
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FIN39446/08		
silmätutkimus		

TANZARA IRONMAN			
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

FI10449/14		 TINWELINDON ALAGOS
kuparitoksikoosigeeni		 kantaja
FI10451/14		 TINWELINDON BREGEDUR
kuparitoksikoosigeeni		 kantaja
FI10450/14		 TINWELINDON NIFREDIL
kuparitoksikoosigeeni		 kantaja
FI10448/14		 TINWELINDON SEREGON
kuparitoksikoosigeeni		 ei periytä
FI22488/13		 SLIOORIN CARELESS WHISPER
kuparitoksikoosigeeni		 ei periytä
FI22490/13		 SLIOORIN CATCH A STAR
kuparitoksikoosigeeni		 ei periytä
FI22491/13		 SLIOORIN COSMOPOLITAN GIRL
kuparitoksikoosigeeni		 ei periytä
FI22489/13		 SLIOORIN COULDNT CARE LESS
kuparitoksikoosigeeni		 ei periytä
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Resumé på svenska 1/2014
Presentation av
Linnea och Pöly

han utmärkt tillsammans med tikar. Ibland
stannar våra grannar och pratar, genom
fönstret, med Pöly och berättar senare åt oss
vad de pratat om.

Linnea Peurakoski från Helsingfors berättar om hur hon bekantade sig med rasen
och hur Pöly (Tanzara Ukulele) flyttade hem
till henne och hennes sambo, Tuomas:
”2012 fastande jag allt oftare framför
Jenni Niemeläs Facebook bilder på Lysti.
Hundens personliga utseende väckte mitt
intresse och under sommaren åkte vi med
Tuomas till Jyväskylä för att bekanta oss närmare med rasen. Med oss hade vi lång lista
frågor och ett nyfiket sinne.

Under året som gått har vi sysslat med
många saker. Vi har ännu inte påbörjat någon
officiell hobby, men vi har prövat på många
olika aktiviteter. Pöly hjälper gärna till med
många vardagssysslor, som tex tvätta fönster
eller golv (genom att attackera trasan), trädgårdssysslor (genom att samla rosk och frön
i pälsen) och hänga upp byk (genom att sno
strumpor). Pöly har också varit med på ett
otal antal geo catching utflykter. I slutet på
sommaren ska vi testa på agility.

Om vi inte tidigare varit säkra på valet
av hundras, så var vi det nu. Eilas alla hundar var betagande och Eila svarade proffsigt
på våra frågor. Därtill var Tuomas, som lider
av lindrig allergi mot hundar, symptomfri. Vi
kom preliminärt överens om att vi var i kö till
följande års valpar.

Som före detta golden retriver ägare, har
det varit intressant att byta till en terrier ras.
Men jag ångrar inte bytet av ras. Det är trevligt att jobba med en klok hund som erövrat
våra hjärtan. Detta trots att då jag försöker
jobba på datorn, hittar jag ofta en tass på tangent bordet.

Glädjen var stor då fem hundar föddes
den 24.4. dvs på den internationella hunddagen. Tre veckor senare åkte vi till Jyväskylä
för att träffa valparna. Vi hade ingen skillnad
på valpens kön, och Eila föreslog endera blåa
hanvalpen åt oss. Vi var sålda, när den mindre valpen kröp upp i famnen efter att den
fått sin måltid.

Med Pöly har vi lärt oss känna många
bedlington ägare. Därtill har Pöly fått likasinnade lekkompisar. När Pöly blir lite äldre,
kommer kanske ett annat burrhuvud att flytta in till oss”

Tuire Okkola
– hunddomare

Efter en lång väntan flyttade Pöly hem till
oss. Vi har båda haft hundar tidigare, men det
var något speciellt med en alldeles egen och
gemensam hund. Vårt hus fick genast mera
liv, med små tassar på det redan slitna parkett golv.

Tuire Okkola hunddomare årsmodell 1999, har i dagsläge rätt att fungera som
domare till alla raser inom FCI:s grupper 3, 4,
9 och 10 samt över två tredjedelar av raserna
i grupperna 2 och 6, och några raser i grupperna 1, 5 och 8.

Pöly är en social hund, som trivs nära
människor. Hans lynne behagar våra vänner
som inte har hund. Pöly har också lärt sig leka
med andra hundar, och som viril hane trivs

Hundutställningar har varit min primära hobby sedan 1967. Jag har fungerat som
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dåvarande prins Albert. På bokhyllan samlar också uppfödar BIR pokalen från Världsutställningen i Bern (1994) damm. Pokalen
vanns av min brors fox terrier RENNAM uppfödare grupp. Hundarna visades upp av mig,
Tuire Kaimio, Anneli Pukkila och Thea Dahlbom!
Jag har fungerat som sekreterare i Staffordshirenenbullterrier föreningen åren
1987-1991, samt som ordförande åren 19981995 och sedan 1998. Jag har år 2004 blivit
utdelad Kennelförbundets förtjänstmärke i
guld.
Den första hunden i mitt barndomshem
var en staffordshierenbullterrier tik född år
1965 i England. Min första sfaff var den föregående hundens dotterdotter, som föddes
1972 och vars döttrar i åttonde led (f. 2002)
och i tionde led (f. 2011) är mina nuvarande
hundar. Jag har fött upp staffar under två
olika kennelnamn. Åren 1979 – 2006 födde
jag upp staffar tillsammans med min mamma
(kennel Jaramillos) och sedan 2007 har jag
fött upp både staffordshierenbullterriers och
fox terrers (kennel RENNAM).

På sidan 34–35.

domare i Italien, Norge, Holland, Frankrike,
Sverige, Tyskland, Ryssland och Estland. Därtill har jag visat upp olika raser i de nordiska
länderna innan rabies kom till Finland. Sedan 1989 har jag visat upp hundar i Europa
i bla Belgien, Spanien, Portugal, Tjeckien, fd.
Jugoslavien, nuvarande Slovenien, Schweiz,
Danmark, Luxemburg, Polen, Lettland, Litauen, Irland, Ungern och Monaco. Därutöver
har jag visat upp hundar också i Puerto Rico,
Argentina och Singapore.

Det ska bli fint att agera som domare på
Terri-ERI, eftersom jag har haft mycket att
göra med Bedlingtonterriers sedan 1970-talet och rasen har alltid varit nära mitt hjärta.

Jag kommer bra ihåg då jag reste tillsammans med Pauliina Mäkinen (fd. Savander)
med en hyrd bil från Bryssel till Monaco, Nizza, San Remo och Luxembourg. Med oss hem
hade vi Bedlingtonterrier hanen FIN MVA
Bedlam Plasido Hotlines, min staff tiks och
fox terriers pokaler. Packande av dessa pokaler var säkert det mest utmanande på flyget
hem.

- Tuire Okkola

Agilitybedlington
Ansa
Man ska börja som ung, tänkte jag när
jag förde Ansa som åtta veckor gammal till
agility banan. På skoj alltså. Ansa fick som
ung och genom lek bekanta sig med banan
och hindren. Hon var med då jag tränade
mina äldre hundar och deltog senare själv i
en valp kurs. I början var tyngdpunkten att
har roligt och samtidigt lära känna och tolka

En av mina många resor, som jag kommer
bra ihåg var en bilresa till syd Europa, bla
till Monaco, då New foundland hanen C.I.B
Larinkallion Caccacansa valdes till BIR. Jag
fick ta emot BIR pokalen, en champagne cooler, överräck av självaste fursten Rainer och
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gar redan lita på hunden. Ansa har disciplin,
är lyhörd och samvetsgrann, men bara när
hon vill. Men det gör ingenting, eftersom vi
har roligt varje gång. Det är otroligt hur hårt
en Bedlington kan dra i kopplet, då vi försöker promenera vid agility hallen före träningarna börjar.

varandra. Hindren är en sekundär kunskap
för valpar och unghundar, eftersom grunden
i agility är samarbete mellan hunden och ledaren. I början var allt annat än samarbetet
med ledaren intressant; ”alla de härliga hundkompisar som kommit till träningarna bara
för att leka med just mig ” – tänkte Ansa. Alla
kompisar skulle underhållas och glädjas. Den
trenden har följt med oss under hela vår agility karriär; underhållning och glädje – det
består Ansas agility av.

Vi har prövat på flera olika grenar, men
vi båda tycker agility är bäst. Den vilda och
ostyriga Ansa är skicklig och motiverad, en
riktig agility hund.

Ansa är lätt att motivera med både godis
och leksaker. Ansa utvecklas långsamt, och
ivern lyckades inte i början att överföras till
samarbete. Därför tog en paus ifrån agility,
men började på en ny valpkurs när Ansa var
2,5 år gammal. Hov var då på samma mentala
nivå som 5-månader gamla australian kelpies, bordercollies och vattenhundar. Vi har
tränat med samma grupp ända fram till våren 2014. Vi har underhållit de andra och de
har fått skratta åt oss, men samtidigt har vi
sakta men säkert gjort framsteg. Nu när Ansa
är fem år gammal har vi hittat en gemensam
melodi. Ansa är duktig och snabb, och jag vå-

Efter en olovligt lång rad av underkända
prestationer, avklarade vi i fjol tävlingsbanor
felfritt. Och nu är vi i den situationen, att när
vi avklarar ännu en felfri prestation, förflyttas vi till följande dvs. II-klass.
Tack till Bedlingtonklubben i Finland för
utmärkningen – Årets Agilitybedlington
2013. Vårt mål i år är att fortsätta med
goda prestationer, och ha roligt.
Få se vart det leder oss.
- Suvi

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
39

Palautusosoite:
Maija Heikkonen
Torivoudintie 3 B 14
00640 HELSINKI

Kasvattajia
Ciliari’s

Le-leelia’s

Slioorin

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

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

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

Cuenta’s

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

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@gmail.com

Feelgoods
Kirsti ja Pauli Koskela
Jäkärläntie 8 K 61
00940 HELSINKI
puh. (09) 302 646

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

Meripihkan

Nachtwolken
Jatta Harjula
Viljavarastontie 18
61550 Orismala
puh. 046 885 8330
jattaharjula@gmail.com

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

