
TOIMINTAKERTOMUS 2019
toninterriereiden Jalostuksen tavoiteohjelma 
ja PEVISA-säännöt vuosille 2020–2024 sekä 
palkittiin vuoden 2018 menestyksekkäimmät 
bedlingtonit. Jalostuksen tavoiteohjelmaa ja 
PEVISA-sääntöjä vuosille 2020-2024 ei hyväk-
sytty tässä kokouksessa, vaan niiden valmistelua 
jatkettiin. 

TOIMIHENKILÖT JA 
LUOTTAMUSTOIMET
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luot-
tamustoimet vuonna 2019 olivat:
•  Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana 

Tunturi.
•  Yhdistyksen jäsensihteerinä toimi Essi Hei-

movaara-Kotonen.
•  Yhdistyksen edustajana Helsingin Seudun 

Kennelpiiri ry:n terrierijaostossa on toimi-
nut Suvi Kuivanen ja varajäsenenä Maija 
Hänninen. 

Vuosi 2019 oli Suomen Bedlingtonkerho 
ry:n  31. toimintavuosi.

HALLITUS

Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen ko-
kouksissa käsiteltiin vuonna 2019 68 pykälää.

Jäsenet, läsnäolo suluissa: Maija Hänninen, pu-
heenjohtaja (6/7), Maria Mäkelä, jäsen ja vara-
puheenjohtaja (3/7), Saana Remula, jäsen (2/7), 
Senja-Elina Junttila, jäsen (6/7), Essi Koivu, jä-
sen (6/7), Liisa Mikkola, jäsen (1/7), Suvi Kui-
vanen, jäsen (5/7), Essi Heimovaara-Kotonen, 
varajäsen (3/7), Jenni Niemelä, varajäsen (4/7).

Suomen Bedlingtonkerho ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin 24.3.2019 Lohjalla, 
Hossanmäentie 1 (ABC Lohja). Vuosikokouk-
sessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, bedling-
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•  Yhdistyksen edustajana Suomen Terrierijär-
jestö ry:n hallituksessa on toiminut Maija 
Hänninen ja varajäsenenä Suvi Kuivanen. 

•  Koulutus- ja kollegiovastaavana toimi jalos-
tustoimikunta yhdessä hallituksen kanssa.

•  Bedlington Tiedotteen vastaavana toimitta-
jana toimi kerhon hallitus. 

•  Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman 
Terrilife-lehden bedlingtonpalstan toimit-
tamisesta vastasi Jutta Voutilainen.

JALOSTUSTOIMIKUNTA JA 
PENTUNEUVONTA
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Maria 
Mäkelä, Maija Hänninen ja Suvi Kuivanen. Ja-
lostustoimikunta on pitänyt yhteyttä puhelimit-
se ja sähköpostitse. Pentutiedusteluista vastasi 
Senja-Elina Junttila.

VUOSITILASTOT 

REKISTERÖINNIT 2019
Pennut (kotimaiset) 23 
Tuonnit 1
Rekisteröinnit yht. 24 
Pentueet 7 
Pentuekoko 3,3 
Kasvattajat 7 

Jalostukseen käytetyt eri urokset: 
- kaikki 7
- kotimaiset 3
- tuonnit 1
- ulkomaiset 3
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 4 kk

Jalostukseen käytetyt eri nartut:
- kaikki 7
- kotimaiset 4
- tuonnit 3
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 

Isoisät 14
Isoäidit 14
Sukusiitosprosentti 0,29%

JALOSTUSPOHJA
Per vuosi
- pentueet 7
- jalostukseen käytetyt eri urokset 7
- jalostukseen käytetyt eri nartut 7
- isät/emät 1,00
- tehollinen populaatio 9 (64%)
- uroksista käytetty jalostukseen 0%
- nartuista käytetty jalostukseen 0%

Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet 26
 - jalostukseen käytetyt eri urokset 24
- jalostukseen käytetyt eri nartut 22
- isät/emät 1,09
- tehollinen populaatio 30 (58%)
- uroksista käytetty jalostukseen 10%
- nartuista käytetty jalostukseen 11%

SILMÄTUTKIMUKSET
Silmätutkimuksia tehtiin 12 koiralle vuonna 
2019.
- 3 kpl Distichiasis, todettu
- 9 kpl Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
- 1 kpl Kortikaalinen katarakta, todettu 
Kaikkien silmämuutosten (4 kpl) vakavuusaste 
lievä.

POLVINIVELTUTKIMUKSET
Polvinivellausuntoja annettiin neljälle koiralle 
vuonna 2019.
- 4 kpl 0/0

LONKKANIVELTUTUKIMUKSET
Lonkkanivellausuntoja annettiin kahdelle koi-
ralle vuonna 2019.
-  1 kpl A/A
- 1 kpl B/B
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KYYNÄRNIVELTUTKIMUKSET
Kyynärnivellausuntoja annettiin kahdelle koi-
ralle vuonna 2019.
- 2 kpl 0/0

SYDÄNTUTKIMUKSET
Sydäntutkimuslausuntoja annettiin viidelle koi-
ralle vuonna 2019.
-  3 kpl sivuääni ei, oireeton
-  1 kpl sivuääni kyllä, oireeton
-  1 kpl sivuääni kyllä, oireeton, sivuäänen aste 

1, lisätiedot fysiologinen sivuääni

SELKÄTUTKIMUKSET
Selkätutkimuslausuntoja annettiin kahdelle koi-
ralle vuonna 2019.
- 1 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0 

(normaali) ja nikamien epämuotoisuus VA0 
(normaali)

- 1 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV1 
(jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2) 
tai muu lievästi normaalista poikkeava ra-
kenne), selän spondyloosi SP0 (puhdas) ja 
nikamien epämuotoisuus VA0 (normaali)

JÄSENET
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä 
31.12.2019 oli yhteensä 104 jäsentä (-12 vuo-
desta 2018), joka jakautui seuraavasti:
- ainaisjäseniä 6
- vuosijäseniä 63
- nuorisojäseniä 2
- perhejäseniä 13
- ilmaisjäseniä* 20
* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen, ilmainen 
jäsenyys 1. vuodeksi

JÄSENMAKSUT VUONNA 2019
- vuosijäsen 25 euroa
- nuorisojäsen 12 euroa
- perheenjäsen 5 euroa
- ainaisjäsen 250 euroa

- ulkomaiset jäsenet 25 euroa + 8 euron pos-
tikulut

JÄRJESTETYT TILAISUUDET
Kerho järjesti kesäpäivät 27.–28.7.2019 Poh-
jantilalla Loimaalla. Ohjelmassa oli Lena 
Danker-Höglundin luento koiran rakenteesta, 
agilityä, koiratanssia sekä perinteinen Sandran 
juoksu – kilpailu. Helteistä viikonloppua oli 
viettämässä 24 bedlingtonia omistajineen.

JULKAISUTOIMINTA
Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. Tie-
dotteen toimittamisesta vastasi kerhon hallitus 
ja taittamisesta vastasi Mikko Hänninen. Suo-
men Terrierijärjestö ry:n julkaisemassa Terri-
life-lehdessä bedlingtonpalsta ilmestyi neljässä 
numerossa.

INTERNETSIVUT
Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa 
www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen päivityksestä 
on huolehtinut Jenni Ruonio. 

EDUSTUKSET
Helsingin seudun kennelpiiri ry:n vuosikoko-
uksessa kerhoamme edusti Suvi Kuivanen. Suo-
men terrierijärjestön kevät- ja syyskokouksissa 
edustajamme oli Maija Hänninen.

JÄRJESTETYT KILPAILUT
• Vuoden Bedlington: Säfva’s Without You (n) 

om. Jutta Voutilainen 83 p. 
• Vuoden VSP-bedlington: Kimalteisen And 

Proud Of It (u) om. Frida ja Simo Salomaa 
72 p.

• Vuoden Bedlingtonveteraani: Meripihkan 
Great Pretender (n) om. Riitta-Maija Liika-
nen 60 p.

• Vuoden Agilitybedlington: Cuenta’s Idril (n) 
om. Tapani Määttänen ohj. Suvi Kuivanen 
146 p.
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• Vuoden Agilitytulokas: Tanzara Zuri (n) om. 
& ohj. Jaana Tunturi 46 p.

MUUTA
Kerho järjesti jäsenilleen tammi-huhtikuussa 
kuuden kerran, touko-syyskuussa 10 kerran ja 
loka-joulukuussa kuuden kerran agilitykurssit 
Vantaalla Agria Koiravakuutusareenalla. Kai-
kille kursseille osallistui kahdeksan koirakkoa. 
Kurssien kouluttajana toimi Suvi Kuivanen. 
Suomen Agilityliiton jäsenseurana Suomen 
Bedlingtonkerho ry:n nimen alla oli yksi har-
rastajalisenssi.
Bedlingtoninterrierit kilpailivat vuonna 2019 
aktiivisesti agilityssa. Viisi koirakkoa kilpaili 
agilityssa kaikissa luokissa (1, 2 ja 3) yhteensä 
102 starttia. Kolme koirakkoa aloitti kilpaile-
misen, ja kaikki saavuttivat luokan vaihtoon 
oikeuttavat tulokset. Yksi koirakko saavutti 
2-luokassa luokan vaihtoon oikeuttavat tulokset 

ja yhteensä kaksi koiraa kilpaili lajin ylimmässä 
3-luokassa. Lisäksi vuonna 2019 kaksi koirak-
koa kilpaili koiratanssissa tuloksilla ALO-EH & 
KM, ALO-H sekä AVO H. 

Helsingin Seudun Kennelpiiri ja kennelpiirin 
terrierijaosto järjestivät vuonna 2019 kaksi 
Match Show’ta, kaikkien rotujen pentunäyt-
telyn, sekä kaksi kasvattajan peruskurssia. Ta-
pahtumien talkootoimintaan osallistuivat Suvi 
Kuivanen, Jaana Tunturi, Maija Hänninen ja 
Maria Mäkelä. Lisäksi Senja-Elina Junttila suo-
ritti kerhon avustuksella koiratanssin koulutus-
ohjaajakoulutuksen.

Kerholle on myönnetty yllämainituista yhteis-
töistä seuraavat taloudelliset avustukset:
Helsingin Seudun Kennelpiirin terrierijaosto 
2160,87 €
Suomen Kennelliitto 30 €

Sivu 1
Suomen Bedlingtonkerho ry

TULOSLASKELMA

1.1.2019
31.12.2019

1.1.2018
31.12.2018

   Varsinainen toiminta
      Tuotot 6 778,87 5 368,41
      Kulut
         Poistot -39,94 -53,25
         Muut kulut -7 102,96 -6 432,21
         Tuotto-/Kulujäämä -364,03 -1 117,05
         Tuotto-/Kulujäämä -364,03 -1 117,05
         Tuotto-/Kulujäämä -364,03 -1 117,05
   Tilikauden tulos -364,03 -1 117,05
   Verot
   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -364,03 -1 117,05
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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY  
PÖYTÄKIRJA    

Vuosikokous
Aika: 7.3.2020 klo 13. Paikka: Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Dynamo; Piippukatu 2, 
40100 Jyväskylä
Läsnä: Maija Hänninen, pj, Essi Koivu, 
sihteeri, Jenni Ruonio, Jutta Voutilainen, Essi 
Heimovaara-Kotonen, Eila Nuutinen, Maria 
Mäkelä, Emilia Mäkelä, Elina Junttila, Maria 
Pärnänen

1. Kokouksen avaus 
Maija Hänninen avasi kokouksen klo 13.15 

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
Kokouskutsu on julkaistu Suomen Bedlington-
kerho ry:n internet-sivuilla 10.2.2020 sekä bed-
lingtontiedotteessa 4/19. Maija Hänninen totesi 
kokouksen lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija 
Hänninen 
b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Essi Koivu 
c) Kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja kah-
deksi ääntenlaskijaksi valittiin Essi Heimovaa-
ra-Kotonen ja Maria Mäkelä

4. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen 3/20 esityslista.  
Lisättiin esityslistaan toiminnantarkastajien 
valinta. 

5. Hallituksen toimintakertomus ja tilin-
päätökseen perustuva selostus yhdistyksen 
taloudesta edellisenä kalenterivuonna 
Esitettiin hallituksen toimintakertomus ja 
tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyk-
sen taloudesta vuodelta 2019. Toimintaker-
tomukseen lisättiin maininta, ettei JTO:ta ja 

PEVISA:a hyväksytty edellisessä vuosikokouk-
sessa vaan niiden valmistelua jatkettiin, Maria 
Mäkelän osallistuminen HSKP:n terrieri-
jaoston talkoisiin sekä Elina Junttilan käymä 
koiratanssiohjaajakoulutus. 

6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpää-
töksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuu-
velvollisille. Esitettiin toiminnantarkastajien 
lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myön-
nettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille.

7. Hallituksen esittämä toimintasuunnitel-
ma seuraavalle toimintakaudelle. Esitettiin 
hallituksen toimintasuunnitelma. Lisätään 
toimintasuunnitelmaan Suomen Bedlington-
kerho ry:n pääerikoisnäyttelyn ja kesäpäivien 
päivämäärät. 

8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen 
tulevalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruuden määrääminen 
seuraavalle toimintakaudelle. Hyväksyttiin 
tulo- ja menoarvio tulevalle toimintakaudelle. 
Esitettiin seuraavat jäsenmaksujen muutok-
set 15.3.2020 alkaen: vuosijäsen 28€ (+ 3€), 
perhejäsen 10€ (+5€), nuorisojäsen alle 17v 
12€ (+0€), ainaisjäsen 250€ (+0€), pentujäsen 
kasvattajan ilmoittamana 1.vuoden ajan 5€ 
(+5€), ulkomailla asuvien jäsenten postitus-
kulut 10€ (+2€). Hyväksyttiin yksimielisesti 
edellä mainitut muutokset jäsenmaksuihin.

9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen 
muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuo-
rossa (Saana Remula, Maria Mäkelä ja Suvi 
Kuivanen, Liisa Mikkola) olevien tilalle ja 
hallituksen ensimmäisen ja toisen varajäsenen 
vaali. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Maija Hänninen. Hallituksen varsinaisiksi jä-
seniksi erovuorossa olevien tilalle valittiin Suvi 
Kuivanen, Maria Mäkelä, Jutta Voutilainen ja 
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Jenni Ruonio. Ensimmäiseksi varajäseneksi 
valittiin Jenni Niemelä ja toiseksi varajäseneksi 
Maria Pärnänen.

10.  Toiminnantarkastajien (2 henkilöä) vaali 
vuodelle 2020. Toiminnantarkastajiksi valittiin 
Laura Pylvänäinen ja Eila Nuutinen.

11. Jalostustoimikunnan esittämä toimintaker-
tomus 2019 ja toimintasuunnitelma 2020 
Esitettiin jalostustoimikunnan toimintakerto-
mus 2019 ja toimintasuunnitelma 2020. 

12. Jalostustoimikunnan 2020–2021 jäsenten 
vaali. Jalostustoimikunnan jäseniksi seuraa-
valle toimintakaudelle valittiin Sini Tuovinen, 
Suvi Kuivanen ja Jenni Ruonio.

13. Hyväksytään Jalostustoimikunnan työoh-
jeet bedlingtoninterriereille 2021–2025 
Esitettiin jalostustoimikunnan työohjeet 
bedlingtoninterriereille seuraavalle toiminta-
kaudelle. Poistetaan ohjeista terveyssuositus 
niiltä osin, jotka PEVISA määrää pakollisiksi 
toimiksi. Korjattu versio laitetaan yhdistyksen 
internetsivuille hyväksyttäväksi. 

14. Hallitus esittää, että hyväksytään bedling-
toninterriereiden Jalostuksen tavoiteohjelman 
2021–2025. Esitettiin Jalostuksen tavoiteoh-
jelma vuosille 2021–2025. Lisätään tavoiteoh-
jelmaan lukuun 6.4 Uhat ja mahdollisuudet 
sekä varautuminen ongelmiin maininta, 
että geenipoolin edelleen kaventumiseen 
varaudutaan myös tukemalla mahdollisuutta 
roturisteytyksen toteuttamiseen. Hyväksytään 
jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2021–2025 
edellä mainitulla korjauksella. 

15. Hallitus esittää, että hyväksytään bedling-
toninterriereiden PEVISA-sääntö 2021–2025 
Esitettiin bedlingtoninterriereiden PEVI-
SA-sääntö 2021–2025. Pentueen vanhemmilla 
tulee olla astutushetkellä voimassa oleva suo-

ran COMMD-1 geenitestin tulos perinnöllisen 
kuparitoksikoosin varalta. Tuloksen ”kantaja” 
saanut koiraan voidaan yhdistää vain tuloksen 
”terve” saaneen koiran kanssa. Tuloksen 
”sairas” saaneen koiran jälkeläisiä ei rekiste-
röidä. Lisäksi pentujen vanhemmilla tulee olla 
voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka 
ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. 
Perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran 
jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään:
 Seuraavien tutkimuslaboratorioiden COM-
MD-1 geenitestin tulos hyväksytään:
Movet, Animal Health Trust (AHT) ja Vetgen

 Ulkomaisilta uroksilta hyväksytään ulkomailla 
laillistetun laboratorion antama kuparitoksi-
koosilausunto sekä ulkomainen silmätutki-
mulausunto, joka ei astutushetkellä ole 12 kk 
vanhempi. Kuparitoksikoosia tai perinnöllistä 
kataraktaa sairastavan uroksen jälkeläisiä ei re-
kisteröidä. Päätettiin hyväksyä PEVISA-sääntö 
vuosille 2021-2025.

16. Hallitus esittää, että hyväksytään sääntö-
muutos Vuoden Bedlington -kilpailun sääntöi-
hin. Esitettiin Vuoden Bedlington – kilpailujen 
uudet säännöt ja hyväksyttiin ne. Sääntöjä 
muokataan tarvittaessa ensi vuonna Vuoden 
Juniori Bedlington – kilpailulla.  

17. Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Maija Hänninen 
päätti kokouksen klo 15.13

Vakuudeksi
Puheenjohtaja Maija Hänninen  
Sihteeri Essi Koivu

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja 
todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
Maria Mäkelä    
Essi Heimovaara-Kotonen  
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