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•	 Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 
terrierijaostossa

 Suvi Kuivanen
 040 561 5178 
 suvi.kuivanen@nic.fi

•	 Edustajamme Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Maija Hänninen
 044 552 4117
 bedlingtonkerho@gmail.com

•	 Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden 
bedlingtonpalstan vastaava

 Senja-Elina Junttila
 040 414 8443
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•	 Tapahtumatoimikunta
 Otamme jäsenistöä mukaan suunnittelemaan 

juhlavuoden tapahtumia! Ilmoita itsesi 
hallitukselle, mikäli olet kiinnostunut 
tulemaan mukaan toimintaan.

•	 Bedlingtontiedote
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 bedlingtontiedote@gmail.com

•	 Jalostustoimikunta
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 Saana Remula
 Maria Mäkelä

•	 Koulutus- ja kollegiovastaavat
 Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen 

kanssa

2 Bedlington -TIEDOTE 3/2018



BEDLINGTON- tiedote

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Maija Hänninen 
bedlingtonkerho@gmail.com

ULKOASU/TAITTO
Päivi Vallittu

PAINOPAIKKA
Grano Oy, Tampere

ILMESTYMISAIKATAULU
Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä) 
Nro 2. kesäkuu (aineisto 15.4. mennessä) 
Nro 3. syyskuu (aineisto 15.7. mennessä) 
Nro 4. joulukuu (aineisto 15.10. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsen-
sihteeriin

AINEISTO lähetetään osoitteella 
bedlingtontiedote@gmail.com 

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona 
(doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse 
selkeällä käsialalla kirjoitettuna.

KUVAT
Digikameralla otetut tai skannatut kuvat
•	 resoluutio 300 dpi tai fyysisesti suuri 

kuva (esim. resoluutio 72 dpi, mutta 
koko n. 1500x2000 pix)

•	 tallennusmuotona jpg, tiff tai psd
•	 muista toimittaa myös haluamasi 

kuvatekstit
•	 varmista kuvaajalta etukäteen lupa 

kuvan julkaisemiseen ja ilmoita kuvaa 
lähetettäessä kuvaajan nimi

•	 älä upota kuvia word-tiedostoon vaan 
lähetä teksti ja kuvat erikseen

MAINOKSET JA ILMOITUKSET
Valmiit mainokset PDF-tiedostoina 
(sivukoko A5, mv). Tarkempia ohjeita 
päätoimittajalta.

ILMOITUSHINNAT  .............................. (jäsenille)
1/1 sivu  .............................. 50 €  .....  (20) € 
1/2 sivu  .............................. 25 €  .....  (15) € 
Koko vuosi 
1/1 sivu  ............................ 180 €  .....  (60) €

Takakansi   ........................ 68 €  .....  (50) €
Koko vuosi  ....................... 250 €  ...  (100) €

Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille 
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21. 
Liitä kuitti materiaalin mukaan.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alku-
peräinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on il-
moitettava painetussa materiaalissa. Muis-
ta siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden 
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.

Sisällys 3/2018 
4 PUHEENJOHTAJALTA

5 Amerikassa rottajahdissa ja bedlingtonejen 
 erikoisnäyttelyessä

15 Näyttelymenestystä ulkomailla

16 Koiratanssi

19 Rally-toko

21 TULLAAN TUTUIKSI

23 NUORISO

24 VALIOITUNEET

26 TRIMMAAJAT

27 KASVATTAJAT

Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•		 Bedlingtontiedote
•		 Osallistumisoikeus	kilpailuihin:
 Vuoden Bedlington
 Vuoden Bedlingtonveteraani
 Vuoden Bedlingtonkasvattaja
 Vuoden Agilitybedlington
 Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
 Vuoden Rally-tokobedlington
•		 Suomen	Terrierijärjestön	jäsenyys
•		 Terrilife-lehti	4	kertaa	vuodessa 
	 (julkaisija:	Suomen	Terrierijärjestö	ry)
•		 Alle	20-vuotiaat	jäsenet	voivat	hakea	nuorisostipendiä
•		 Yhdistyksen	jäsenenä	saat	olla	mukana	kehittämässä	bed	 	
 lingtonharrastajia yhdistävää toimintaa esim. tapahtuma  
 päiviä tai bedlingtonlenkkejä
Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa maksaneil-
le, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun omistajille 
toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. Terrilife -lehti 
lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.
HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai pos-
titse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat. 
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne 
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2018
•	 Vuosijäsen  25.00 €
•	 Overseas member  25.00 € + 8.00 € (postage)
•	 Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12.00 €
•	 Perhejäsen (ei omaa lehteä)  5.00 €
•	 Ainaisjäsen  250.00 €
Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet, 
esim. Jäsenmaksu 2018 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

Kannen Kuva ©jutta voutilainen
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Huh hellettä! Tätä kirjoittaessani meillä lopulta sataa. En varmasti 
ole yksin, kun totean että vähempikin lämpö olisi tänä kesänä riittänyt. Meillä helteillä 
huolta	aiheuttivat	lisäksi	vanhat	koirat	vanhoine	sydämineen.	Kaikki	konstit	on	kokeiltu:	
kastelu, turkin lyhyeksi ajelu, uiminen, viilennyspannat ja alustat, lenkkeily yöaikaan, 
tuulettimet ja läpivedot. Selvisimme onneksi ilman ongelmia ja lämpöhalvausta, toivot-
tavasti tekin kaikki!

Nyt kuitenkin kuljetaan jo syksyä kohti. Edessä siintävät viileämmät ajat ja viehet-
reenit, sienimetsät ja kuratassukelit. Mikä onni on elää maassa, jossa on vuodenajat! 
Tätä kirjoittaessani edessä on myös Terri-Eri, joka on samalla juhlanäyttelymme. Toivon 
sinne iloisia ihmisiä, hyvinvoivia koiria, sopivaa näyttelyilmaa, kannustavaa tunnelmaa 
ja yhdessä iloitsemista. 
Samoin	 syksyllä	on	 edessä	 syyskokous:	 tulkaa	mukaan	miettimään	mihin	katseet	

suunnataan juhlavuoden päätteeksi.
Valitettavasti syyskokouksessa joudutaan käsittelemään myös jalostuksen tavoiteoh-

jelman	ja	PEVISA:n	jatkoa.	Terrierijärjestö	kieltäytyi	jatkoajasta	ja	uusien	kirjaamista-
pojen vuoksi joudumme muutenkin pohtimaan sitä millainen PEVISA parhaiten rotua 
palvelee jatkossa. Vaikka on kurjaa, että tutkimusvaatimuksiin tulee katko, totesimme 
yhdessä hallituksessa, että onneksi meillä on valveutuneita kasvattajia ja pennunostajia, 
jolloin voimme luottaa siihen, että jatkossakin meillä on tutkittujen koirien jälkeläisiä 
pentuvälityksessä.

Terveistä koirista on iloa pitkään ja sen arvo onneksi ymmärretään rotumme parissa. 

Saana

ps. Meidän laumamme pieneni kesän aikana yhdellä. Lähtijä ei kuitenkaan ollut 14-vuo-
tias superpappakoira, joka porskuttaa vuodesta toiseen hepuleita saaden vaikka aorttalä-
pässä on sentin kokoinen muutos. Vanhuksen sijaan lauman nuorin lähti ainoaksi koiraksi, 
sillä kolme tiukkaa terrierinarttua eivät saaneet keskinäistä laumajärjestystään sovittua. 
Vaikea päätös, mutta niin oikea kaikkien kannalta. Ainoana koirana Hippa on aivan iha-
na. Hipan uusi omistaja on onnellinen koirasta, joka osaa valmiiksi jo “kaiken”. Ja yhtäkkiä 
meillä onkin taas toimiva lauma ja leikkisiä vanhuksia. Kaikkien stressitasot tippuivat heti. 

Tarinan opetus? Joskus on pyydettävä apua, elävien eliöiden kanssa toimiessa kaikkea 
ei osaa ennustaa ja joskus se vaikea päätös on juuri oikea. Kiitos kaikille teille, jotka tuitte 
tässä päätöksessä!

pps. Toivon, että se seuraava vaikea päätös on kaukana tulevaisuudessa ja pidämme kultai-
set vanhuksemme vielä pitkään. Samalla ymmärrän, että tämä on vain toive, joten vanhus 
sai tänä kesänä myös syödä jäätelöä, jota se rakastaa. 
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Slioorin CatCh a Star • kuva ©Jutta voutilainen

KP, ROP
"Edison" 
Tinwelindon 
Dazbog 
Helsingin 
pentunäyttely 27.5.2018
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Lauantaina 12.5. oli Vaasan Huutoniemellä aikainen herätys kun minun, tyttäreni Emilian ja 
nuoren bedlingtonuroksen "Papun", Slioorin Freelove, matka kohti Amerikkaa alkoi aamujunalla 
Helsinki-Vantaan lentokentälle. Olimme ilmeisesti aikamoinen näky suurten matkalaukkujen, 
lentoboksin ja ”hauskan” näköisen koiran kanssa. 

J UNAMATKA sujui hyvin ja saavuimme ajoissa 
lentokentälle, mikä ei aina ole niin varmaa 

kun VRn palveluita käyttää nimimerkillä ”ko-
kemusta on”. Icelandairin lento Washingtonin 
Dulles Airportiin Reykjavikin kautta lähti 15.30 
joten olimme hyvissä ajoin paikalla.

Koiran kanssa kun lentää niin on suositelta-
vaa olla kentällä noin 2,5-3 tuntia ennen koneen 
lähtöä.

Koiran kanssa lentäen matkustavana Ice-
landair on ehdoton suosikkini. Palvelu on ys-
tävällistä, koirista huolehditaan ja Reykjavikin 
Keflavik -kenttä on pieni lentokenttä, jossa on 
helppo liikkua ja siellä voi jopa nähdä kun koi-
raa lastataan koneeseen/koneesta.

N OIN 10 tuntia kestäneen lennon jälkeen saa-
vuimme Dullesin kentälle. Tullissa meni 

tällä kertaa noin 1 tunti ja sitten vaan koiraa ja 
matkatavaroita hakemaan.

Vastassa meitä oli rakas ystäväni, bedlingto-
neja kymmeniä vuosia kasvattanut Linda Free-
man. Kamat autoon ja noin 30 minuutin ajo-
matka Lindan talolle, joka sijaitsee Viennassa. 
Siellä meitä odotti toinen rakas ystävä Patricia 
Eriksson Ruotsista ja tietenkin meidän oma, ra-

kas Sirpa (US CH Jewelbox Bonie Jet-Setter CA) 
bedlington. Voi sitä jälleennäkemisen riemua.

Sirpa oli matkustanut Patrician mukana 
Amerikkaan huhtikuun alussa kilpailemaan 
muutamiin näyttelyihin ja olikin valioitunut 
toukokuun alussa.

Sirpa oli myös osallistunut hyväksytyin tu-
loksin vaadittavaan määrään Coursing Ability 
-kisoihin (viehejuoksukisoihin), jotta se oli 
saavuttanut Coursing Ability tittelin. Eli nuo 
CA kirjaimet nimen jälkeen tarkoittavat nimen-
omaan tätä. Workingtittelit liitetään aina koiran 
nimen jälkeen.

Parin päivän oleskelun jälkeen oli ensim-
mäisen reissun aika, eli skotlanninhirvi-
koirien erikoisnäyttely Ohion Sanduskyssa 
16.5.–20.5.2018. Tämä oli 5 päivän tapahtuma 
jonne oli ilmoitettu lähemmäs 200 skotlannin-
hirvikoiraa. Keskiviikkona oli juoksukilpailut 
eli coursing, torstaina oli Sweepstakes -luokat, 
perjantaina kaikki ei vielä valioituneet urokset, 
lauantaina kaikki ei vielä valioituneet nartut, 
sunnuntaina aamusta oli tottelevaisuus luokat ja 
iltapäivällä se suurin tapahtuma eli Best of Breed 
ring, jossa kilpailee kaikki valiot, sekä urokset 
että nartut, ja kaikki erkkarin loppukilpailut.

ROTTAJAHDISSA JA BEDLINGTONIEN ERIKOISNÄYTTELYSSÄ

Teksti ja kuvat MARIA MÄKELÄ
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T ORSTAINA Emilialle tarjoutui upea mah-
dollisuus esittää erään kasvattajan narttua 

Sweepstakes -luokissa, ja täytyy myöntää että 
äiti oli vähän huolissaan, kun tytär ei ollut kos-
kaan aikaisemmin skotlanninhirvikoiraa esit-
tänyt.

Minulla on ollut skotlanninhirvikoiria 6 kpl 
elämäni aikana ja sijoitusnartun pennut syntyi 
ja kasvoi meillä, mutta Emilia oli niin pieni vielä 
kun viimeisestä omasta skotista aika jätti, että ei 
kokemusta rodusta sillä lailla ollut tytöllä.

Kait se on niin, että jos on luonnonlahjak-
kuus, niin on. Emilian esittämä narttu voitti 
luokkansa ja sillä seurauksella Emilia pestattiin 
handleriksi koko viikonlopulle. Matkan aikana 
hän sai myös muita skotteja esitettäväksi ja hän 
suoriutui niistä mainiosti. Nyt tyttö on hurahta-
nut täysin tähän mahtavaan rotuun ja sanoisin, 

Emilia skottien erkkarissa

että ei varmaan kauan mene niin talossamme 
asustelee jälleen iso harmaa.

23.5. oli Emilian 14-vuotis syntymäpäivä, ja 
niitä vietettiin Washingtonissa kahdestaan näh-
tävyyksiä katsellen ja museoita kierrellen.

P ERJANTAINA 25.5. lähdimme kahden ystä-
vän kanssa aamubussilla Viennasta New 

Yorkiin,	jossa	meitä	odotti	ehkä	tämän	matkan	
mielenkiintoisin tapahtuma. Pääsimme Richard 
Reynoldsin ja hänen R.A.T.S. teamin kanssa 
metsästämään	rottia	New	Yorkin	kaduille.

Richard on ihastuttava herrasmies, joka on 
harrastanut terriereitä jo vuosikymmeniä. Hän 
on ulkomuototuomari ja myös esim. Earthdog 
Trial -tuomari. Hänen sydäntä lähempänä on 
kuitenkin työtä tekevät terrierit, eli terrierit 
jotka tekevät sitä mihin niitä on jalostettu ELI 

metsästävät.
Richard ja R.A.T.S. -tiimi ovat liik-

kuneet	New	Yorkin	kaduilla	 jo	yli	kym-
menen vuotta joka perjantai ilta metsäs-
tämässä rottia. Ei siksi että kuvittelevat 
hoitavansa	 New	 Yorkin	 rottaongelman	
kuntoon, vaan siksi että koirat pääsisi-
vät tekemään sitä mihin niitä on luotu ja 
samalla	 NY´kin	 kaduilla	 on	muutamia	
kymmeniä rottia vähemmän jokaisen 
perjantai-illan jälkeen.

Pyydystämiltään rotilta he poikkaisevat 
hännät jotka sitten lähetetään Fordham 
Universityyn tutkimuksia varten.

Saavuimme hotellille iltapäivällä joten 
meillä oli muutama tunti aikaa ennen 
kuin tapasimme Richardin ja muut. Holi-
day Inn hotelli sijaitsi Delancey Streetillä 
Lower Manhattanilla ja oli aivan ihana. 
Täytyy kyllä myöntää että ei ollut ihan 
elämäni halvin hotelliyöpyminen.

Klo 22 oli aika tavata R.A.T.S. tietyn sil-
lan alla mihin olimme saanet kävelyohjeet 
hotellilta. Kun lähestyimme kokoontu-
mispaikkaa kuului innostunutta haukun-

Maria MäKelä
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taa. Ei voinut erehtyä, oikeaan suuntaan oltiin 
kävelemässä. Siellä he sitten meitä odottivat –  
ihmiset, koirat ja HBO kuvaustiimi.

Ensiksi Richard esitteli tiimin, joka koostui 
enimmäkseen miehistä, mutta joukossa oli 
myös muutama nainen. Koirat edustivat eri ter-
rierirotuja (border, bedlington, patterdale, sak-
sanmetsästys, norwich), yksi kääpiömäyräkoira 
ja yksi sekarotuinen.

Ennen kuin jahti voisi alkaa, olisi aika vali-
ta yksi mies tai nainen, jolle annettaisiin kun-
niatehtävä. Tällä kertaa onni suosi Emiliaa. 
Hänelle laitettiin kepsi päähän, musta jätesäkki 
käteen ja ilmoitettiin että hän on nyt virallinen 
"Bag Lady".

Lähdimme liikkeille ja ei kauan kestänytkään 
ennen kuin kokeneet koirat ja ihmiset havait-
sivat ensimmäiset rotat. Alkoi vauhdikas ja ää-
nekäs takaa-ajo ja muutaman minuutin päästä 
koirat saivat ensimmäiset saaliit.

Nyt myös selvisi mikä tuo Bag Ladyn tehtävä 
on – kantaa säkissä kaikki illan aikana metsäs-
tetyt rotat!

Oli todella mielenkiintoista seurata näiden 
ihmisten ja ennen kaikkea koirien yhteistyötä. 
Richard kertoi että rotat käyttävät AINA samoja 
reittejä, joten muutama koirakko asettui näille 
reiteille estämään rottien pääsyn turvaan, sil-
lä aikaa kun muut koirakot ajoivat rotat esiin 
roskalaatikoista ja niiden viereen jätetyistä jä-
tesäkeistä.

Suurin osa rotista selviytyi turvaan, mutta 
muutama päätyi aina koirien hampaisiin. Koi-
rien ja ihmisten innostuksesta ei ollut epäilys-
täkään. Kaikilla (paitsi rotilla) oli hauskaa ja 
nauttivat yhdessä tekemisestä.

Illan aikana tuli selväksi, että kaksi koiraa 
olivat ylitse muiden, patterdalen- ja saksanmet-
sästysterrieri!

Emilian kantama säkki kävi illan aikana niin 
painavaksi (koska suuri osa rotista olivat todel-
la isoja), että hän luovutti tehtävän minulle ja 
minä taas jossain vaiheessa luovutin sen ystä-

välleni Scotille.
Tämän illan metsästys lopetettiin aikaisem-

min kuin yleensä, koska Richardilla oli aamulla 
todella aikainen herätys kun oli tuomaroimassa 
seuraavana päivänä näyttelyssä. Illan saldo kah-
den tunnin jahdin jälkeen oli 22 rottaa. Kun kä-
velimme takaisin hotellille näimme rottia siellä 
täällä, ja täytyy sanoa että ei välttämättä oltaisi 
huomattu niitä, jos emme olisi just aikaisemmin 
niitä metsästetty.

Mahtava kokemus johon toivottavasti pää-
semme uudestaan mukaan. Kiitos Richard ja 
R.A.T.S.!

M UUTAMAN kovan shoppailupäivän jälkeen 
oli seuraavan matkan aika, nimittäin 14 

tunnin ajomatka vuoden suurimpaan bedling-

Emilia, The Bag Lady
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tonien erikoisnäyttelyyn, BTCA Grand Natio-
nal Specialty St Louis, Missouri.

Tätä näyttelyviikonloppua varten olimme 
vuokranneet asuntoauton, joka toimitettiin 
meille näyttelypaikalle. Näyttely oli viisipäiväi-
nen, torstaista maanantaihin. Minun, Emilian 
ja Lindan lisäksi asuntoautossa yöpyi hyvä ystä-
vämme Sandra Bethea ja hänen koiransa Rion 
Grand Ch, Wrightwyn´s Power Play.

Rion on erittäin voitokas uros, jonka on kas-
vattanut Brent Wright Kanadasta. Siitä asti kun 
ensimmäisen kerran matkustin Amerikkaan 
koiran kanssa 2011 olen ihastellut tuota kau-
niisti liikkuvaa ja terverakenteista koiraa, jossa 
ei ole mitään liioiteltua. Voin sanoa että olin 
enemmän kuin onnellinen kun minulle 2016 
tarjoutui mahdollisuus saada Rionin jälkeläi-

Rottajahdin antia New Yorkissa

sen eli Sirpan.
Koska nämä viisi näyttelypäivää oli kaikkien 

rotujen näyttelyitä höystettynä joidenkin rotu-
jen erikoisnäyttelyillä meillä oli viiden bedling-
tonin lisäksi myös Lindan kaksi skotlanninhir-
vikoiraa ilmoitettuna.

Näyttelypaikkana toimi aivan mahtava Purina 
Farms Event Center, josta voimme vain haaveil-
la täällä Suomessa. Näyttelypäivät alkoivat sillä 
että kaikki bedlingtonit tuotiin näyttelyhalliin 
jossa ne pestiin, föönattiin ja leikattiin ennen 
kehää. Suurin osa roduista pestiin ja föönattiin 
ennen kehää. Siksi monet rodut näyttävät täällä 
aika erilaisilta kuin meillä Suomessa. Herkempi 
ihminen olisi voinut saada hengitysvaikeuksia 
kaikesta ilmassa leijuvasta talkista ja muista 
turkkiin suihkutettavista aineista.
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Turkin ja ihon värjäämistäkin harrastetaan 
eri roduissa. Siksi koenkin erityisen hienoksi 
että olen onnistunut saamaan neljä koiraa Ame-
rikan valioiksi, luonnollisessa turkissa ja minun 
esittäminä.

Arvostelu tapahtuu hieman erilaisen kaa-
van mukaan Amerikan näyttelyissä kun meillä 
Suomessa.	 Yritän	 lyhyesti	 kertoa	miten	 tämä	
tapahtuu.

Arvosteluluokkia on enemmän kuin meillä, 
pentu, juniori, nuorten ja avoimenluokan li-
säksi koiran voi ilmoittaa esim. american bred 
eli amerikassa kasvatettu, bred by exhibitor eli 
esittäjän kasvattama -luokkiin. Näihin luokkiin 
osallistuvat kaikki urokset ja nartut, jotka eivät 
vielä ole Amerikan valioita.

Kirjallisia arvosteluja ei anneta ja ainoastaan 
luokkavoittajat pääsevät jatkoon kilpailemaan 
Winners Dog ja Winners Bitch -luokkaan. WD 
ja WB saavat valionarvoon oikeuttavia pisteitä. 
Jotta koira voi saavuttaa valionarvon sen täytyy 
saada 15 pistettä ja 3 niin sanottua majoria. 
Majorpisteitä saa vain jos voittaa tietyn määrän 
uroksia/narttuja. Eli jos on ainut, ei myöskään 
tule pisteitä.

Best of Breed luokassa kilpailevat kaikki va-
liourokset ja nartut ja myös WD ja WB. Näistä 
valitaan BOB (ROP), BOS (VSP), BOW Best of 
Winners (voittajista paras eli WD ja WB), Select 
Dog ja Select Bitch (saavat Grand CH valionar-
voon vaadittavia pisteitä). Tuomari voi myös 
jakaa koiramäärin perustuvia Award of Merit 

Trimmausta Amerikan malliin
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(kunniamaininta) sijoituksia.
Tähän viisipäiväiseen näyttelyyn oli bedling-

toneja ilmoitettu 50-55 jokaiselle päivälle.

E NSIMMÄISENÄ näyttelypäivänä eli torstaina 
31.5.2018 bedlingtoneja tuomaroi Alfred 

J. Ferruggiaro. Emilian esittämä Papu, Slioorin 
Freelove oli ilmoitettu Open Dogs -luokkaan, 
jossa he sijoittuivat hienosti toiseksi. Sirpa, 
US Ch Jewelbox Bonnie Jet-Setter CA, kilpaili 
Best Of Breed -luokassa ja hän oli tänään Select 
Bitch.

BOB  GCH CH Glaurieus Goes Super Sonic
BOS  GCHB CH LAMZ A Dance With Dragons
WD  Jasada Cathes Crescent Moon
WB  First Class Mouline Rouge of Robrac

PERJANTAINA 1.6.2018 tuomarina toimi Wood 
Wornall:

BOB GCHS CH Willow Wind Money ́ s Still Talkin ́ At First Class
BOS  GCH CH First Class Sparkles Fishnet & Platforms
WD  LAMZ Really Really Ridiculously Good Looking
WB  First Class Mouline Rouge of Robrac

Papu voitti luokkansa tänään, mutta ei sijoit-
tunut WD -luokassa. Sirpa pääsi jatkoon BOB 
-luokasta, mutta ei sijoittunut.

LAUANTAINA 2.6.2018 tuomarina toimi William 
F Potter:

BOB  GCHS CH Willow Wind Money ́ s Still Talkì n At First Class
BOS  GCH CH Glaurieus Top Supermod Elle
WD  Jasada Cathes Crescent Moons
WB  First Class Mouline Rouge of Robrac 

Sirpa, Jewelbox Bonie Jet-Setter, ROP BTCA Grand National Specialty St Louis, 
Missourissa, tuomari Richard Powell 
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Papu ja Emilia voittivat myös tänään luok-
kansa ja Papu oli lopulta Reserve WD. Sirpa sai 
tyytyä pelkkään esiintymiseen.

SUNNUNTAINA 3.6.2018 olikin sitten vihdoin se 
päivä, eli Bedlintonterrier Club of America 
Grand National Specialty 2018. Tuomarina toi-
mi Richard Powell:

BOB  CH Jewelbox Bonnie Jet-Setter CA eli Sirpa 
BOS  CH Willow Wind Forget Me Not At First Class 

WD  LAMZ Really Really Ridiculously Good Looking
WB  LAMZ Catwalk

Papu sijoittui tänään luokassaan toiseksi. Tä-
män muuten jo aivan mahtavan päivän kruuna-
si ryhmäkehä, missä Sirpa pääsi jatkoon kuuden 
parhaan joukkoon erittäin arvostetun tuomarin 
Ed Bivinin arvostelemana.

MAANANTAINA 4.6.2018 tuomarina toimi Jocely-
ne Gagne:

Sirpa, Jwelbox Bonie Jet-Setter,  RYP-2 BTCA Grand National Specialty St Louis, 
Missourissa, tuomari Richard Powell
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BOB  CH Jewelbox Bonnie Jet-Setter CA
BOS  GCHS CH Willow Wind Money ́ s Still Talkin`At First Class
WD  Bonnybrook Spellbound
WB  LAMZ Tribute In Light

Myös tänään Papu ja Emilia esiintyivät hie-
nosti ja pääsivät luokassaan toiselle sijalle. Ei-
lisen ja tämän päivän voiton jälkeen en usko-
nut, että tämä näyttelyviikonloppu voisi enää 
upeammin mennä, mutta niin vaan Sirpa ja 
minä esiinnyimme ryhmäkehässä huipputer-
riereiden	ja	handlereiden	seassa	voittaen	RYP	2	
SIJAN. Tunne oli sanoin kuvaamaton.

Mahtavaa oli myös, kun eilisen ryhmätuoma-
ri tuli onnittelemaan ja kertoi, että olisi ehdot-
tomasti sijoittanut Sirpan, jos Sirpa vaan olisi 
jaksanut esiintyä loppuun asti.

Tästä saan syyttää osaksi myös itseäni, kos-
ka Sirpa on tunnetusti aika leikkisä kehässä ja 
koska en halunnut pilata mahdollisuuksia pi-
dättelin Sirpaa liikaa kehässä. Myös muutama 
muu tuomari tuli juttelemaan ja onnittelemaan, 
koska tässä vaiheessa sana oli kirinyt että be-
dlingtonien	erikoisnäyttelyn	ja	RYP	2	sijan	oli	
voittanut ei amerikkalainen omistaja/handleri 
Amerikassa syntyneen koiran kanssa.

S EURAAVANA päivänä ajoimme 14 tuntisen 
matkan takaisin Lindan luo Viennaan.

Muutaman shoppailupäivän jälkeen olikin 
torstaina 7.6. aika suunnata Dullesin kentälle 
kotilentoa varten. Helsinkiin saavuimme per-
jantaina 8.6,. klo 14.45.

Vaikka olikin ihanaa olla kotona, niin kaipuu 
Amerikkan ja ihanien ystävien luokse oli suuri. 
Joskus täytyy oikein pysähtyä miettimään miten 
onnellisessa asemassa olen kun on niin mahta-
via ystäviä eri puolilla maailmaa, ja miten kiitol-
linen olen kaikesta siitä tiedosta ja kokemukses-
ta minkä olen saanut osakseni näiltä matkoilta.

Tämän paremmin ei tuntemuksia voisi ku-
vailla:	”Dog Shows come and go, trophies collect 
dust, ribbons get tossed to the side, but the me-
mories are never forgotten, and the friendships 
are never replaced.” 

Ikävää helpottaa tieto siitä että ensi vuonna 
on peräti kaksi Amerikan matkaa suunnitel-
missa. Skotlanninhirvikoirien erikoisnäyttely 
Vermontissa ja bedlingtonien erikoisnäyttely 
Tucsonissa...  ■
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Näyttelymenestystä ulkomailla
16.6.2018 KAIKKIEN ROTUJEN NÄYTTELY TROMSO, NORJA

ROP, RYP3 Kimalteisen And Proud Of It
VSP Kimalteisen Alice in Wonderland

17.6.2018 KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY TROMSO, NORJA

ROP, RYP4 Kimalteisen And Proud Of It 
VSP Kimalteisen Alice in Wonderland

Sunnuntain näyttelymenestyksen myötä Kimalteisen And 
Proud Of It on nyt Norjan muotovalio ja Kimalteisen Alice 
in Wonderland on Norjan ja Pohjoismaiden muotovalio. 

Kuvassa Hippa ja Elsa
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Fridan ja Hipan leikkimielinen sylitanssi.
kuva • leena kurki-Salomaa 
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K
oiratanssi kehittyi 
1990-luvulla Englan-
nissa,	 Yhdysvalloissa	

ja Kanadassa. Suomessa se on 
uusi laji, mutta sen suosio on 
kasvanut voimakkaasti viime 
aikoina. Lajissa on kaksi eri 
suuntausta, joissa molemmis-
sa on kolme kilpailuluokkaa – 
alokas, avoin ja voittaja. 

FREESTYLE (FC) koira suorittaa 
erilaisia temppuja musiikin 
tahtiin, myös ohjaajan on lii-
kuttava musiikin tahtiin. Oh-
jaajan ja koiran työskentelyn 
pitää olla saumantonta ja sopia 
musiikkiin. Ohjaaja suunnit-
telee ja työstää itse koreogra-
fian valitsemaansa musiikkiin. 
Temppuja voi työstää ja keksiä 
itse, muutamat elementit ovat 
kuitenkin pakollisia ja vähin-
tään yksi täytyy suorittaa lattia-
tasolla. Ohjelmasta seuraamis-
ta saa olla enintään 25 %, eikä 
se saa olla mekaanista perus-
kulkua, vaan esimerkiksi ym-
pyrässä juoksua koira vierellä. 

Koiratanssi

Nemi freestylen esityksen 
alkuasennossa.

Suosiotaan jatkuvasti kasvattava laji, jossa yhdistyvät luovuus, 
liikunta ja yhteistyö koiran kanssa!

Teksti  ELINA JUNTTILA

otto junttila

 Bedlington -TIEDOTE 3/2018 17

HARRASTUS 



voi olla myös sellaista, ettei siinä ole sa-
noja tai se ei muutoin ole tunnistettavissa 
sanomaltaan, esimerkkinä klassinenmu-
siikki. Tällöin voi kuitenkin käyttää mie-
likuvitusta ja muokata musiikille tarinan.

Koiratanssi ei siis ole pelkästään suori-
tus, jossa mitataan tottelevaissuutta, vaan 
esitys yleisölle ja tuomareille.

Esityksen pituus vaihtelee luokittain 
puolestatoista minuutista neljään mi-
nuuttiin. Kilpailija miksaa musiikin itse, 
siinä olla yhdistelmiä eri kappaleista ja 
niistä saa yhdistellä pätkiä oman mielen 
mukaan. Tärkeintä on sen oikea kesto. 
Musiikin loppu on suotavaa olla selkeä, 
ja esitys päättyy aina loppuasentoon. Esi-
tyksessä on aina myös alkuasento, josta 
koirakko lähtee liikkeelle musiikin alka-
essa. Molemmat asennot saavat olla mitä 
vain. 

Tuomareita on kolme, joista yksi on 
päätuomari. Kukin tuomari antaa pisteet 
ja kommentoi suoritusta osa-alueittain. 
Suoritus hylätään mikäli koira poistuu 
kehästä tai yhteistyö on jatkuvasti puut-
teellista. Jos esityksessä jokin ei mene 
koreografian mukaan kannattaa silloin 

soveltaa ja jatkaa esitystä, kuin sen kuuluisi 
mennäkin siten. Sillä kukaan muu ei tiedä mi-
ten koreografian olisi pitänyt mennä!

Koiratanssisa kuten monissa muissakin la-
jeissa järjestetään mölli- ja epävirallisiakisoja. 
Jossain on tarjolla mahdollisuus vain leikkiä ja 
inprovisoida musiikin tahtiin. Nämä ovat erin-
omaisia tilaisuuksia totuttaa koiraa musiikkiin 
sekä yleisöön.

Koiratanssia voi harrastaa ilman tavoittei-
ta tai  kilpailla, joka tapauksessa tähtäsi sitten 
kilpa-areenoille tai vain harrastushallille, tär-
keintä on positiivinen asenne, iloinen mieli ja 
hauskanpito!  ■

HEELwORK TO MUSIc (HTM) on monipuolista 
seuraamista musiikin tahtiin. Nopeaa, hidasta, 
eteenpäin, taaksepäin, yhdessä ympäri menoa 
ynnä muuta. HTM esityksessä tulee myös olla 
temppuja, kuitenkin enintään 25 % esityksen 
ajasta.	 Myös	 HTM:ssä	 kilpailija	 valitsee	 itse	
musiikin ja tekee koreografian. Suorituksessa 
on kuitenkin tiettyjä askelluksia, jotka on esi-
tyksessä oltava.

MOLEMMISSA suuntauksissa musiikin ja kore-
ografian, sekä mahdollisen puvustuksen tulee 
ilmentää toisiaan. Ohjaaja saa pukeutua rooli-
asuihin, koiralla saa olla pannaksi rinnastettava 
asuste. Reksiviitan käyttö on sallittua. Musiikki 

Merri seuraa jalkojen välissä. 

otto junttila
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R ALLY-TOKO	 on	 USA:ssa	 vuonna	
2000 kehitetty laji, jonka suosio 
kasvoi  Suomessa räjähdysmaises-

ti heti sen rantauduttua tänne. Viralliseksi 
kilpailulajiksi se hyväksyttiin suomessa 
1.5.2014. Alkuvuosina niin epäviralliset, 
kuin virallisetkin kisat olivat täynnä ja 
paikat tulivat parhaimmillaan täyteen jo 
heti keskiyön jälkeen ilmoittautumispäi-
vän alkaessa. 

Lyhykäisyydessään kerrottuna koirak-
ko (ohjaaja ja koira) suorittavat radan, 

Rally-toko

Teksti  ELINA JUNTTILA

Laji, jota pystyy harrastamaan 
jokainen karvoihin ja ohjaajan 
fyysisiin rajoitteisiin katsomatta!

Napoleon ja Aino Ronkanen, 
puolen vaihto jalkojen välistä.

Napolen ja Aino Ronkanen, kyltti koira 
eteen istu.

silja HuHtala

veer
a to

ppar
i
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joka koostuu erilaisista tehtäväkylteistä. Luok-
kia on neljä  – alokas, avoin, voittaja ja mestari. 
Kolme hyväksyttyä tulosta kustakin luokasta 
oikeuttaa kilpailemisen seuraavassa luokassa. 
Alokasluokassa kilpaillaan hihnassa, muissa 
luokissa koira on vapaana. Radat ja kylttien 
tehtävät vaikeutuvat ylemmissä luokissa. 

Hyväksyttävään tulokseen tarvitaan 70 pis-
tettä, maksimi pistemäärä on 100. Virhepistei-
tä tulee joko yksi, kolme tai kymmenen. Näitä 
tulee muun muassa väärin suoritetusta kyltis-
tä, koiran haluttomuudesta, liiallisesta koiran 
komentamisesta, jatkuvasta haukkumisesta, 
koiran kylttien haistelusta, sekä alokasluokassa 
hihnan kiristymisestä. Tuomari voi myös hylä-
tä suorituksen, mikäli havaitsee kilpailupaikalla 
koiran rankaisemista tai kovaa kohtelua.

RALLY-TOKON periaatteisiin kuuluu iloinen ja 
koiraa kannustava suoritus. Koiraa saa kehua 
koko radan ajan. Käskyjä saa antaa suullisesti ja 
käsimerkein. Kuitenkin ”imuttaminen” eli koi-
raa ohjataan pitämällä kättä sen kuonon edessä 
ei sallita, eikä koira saa olla jatkuvasti käsioh-
jauksessa.  Käsimerkkejä täytyy häivyttää sitä 
mukaa kun luokissa edetään.

Suorituksen aikana radalla on tuomari, kehä-
toimitsija sekä kellottaja. Jokainen suoritus kel-
lotetaan ja kilpailijoiden tasatuloksen sattuessa, 
nopeimmin radan suorittanut voittaa. Muutoin 

ajalla ei ole merkitystä.
Kyltit on sijoitettu radalle 3-5 metrin välein. 

Eteneminen kyltiltä toiselle suoritetaan seuraa-
malla vasemmalla tai ylemmissä luokissa kyltin 
niin määrätessä oikealla. Vauhti voi myös vaih-
della juoksuun tai hitaaksi kyltin mukaan. Teh-
tävän suoritus tapahtuu noin 40-50 senttimet-
rin päässä 45 asteen kulmassa kyltistä. Suuntaa 
kääntävät kyltit suoritetaan kyltin edessä.

Päinvastoin kuin tokossa, seuraaminen si-
vulla saa olla vapaampaa, koiran ei tarvitse olla 
katsekontaktissa, eikä ohjaajan reidessä kiinni.

Kylttejä radalla on lähdön ja maalin lisäksi 
luokasta riippuen 10-20 kappaletta. Suoritus 
on hylätty mikäli koira karkaa radalta rajojen 
ulkopuolelle, ohjaajan käsi menee taskuun, tai 
jos koira lähtee lähtökyltiltä radalle ennen tuo-
marin lähtölupaa. Lähtökyltillä tuomari kysyy 
onko ohjaaja valmis, jolloin tämä osoittaa ole-
vansa valmis ja suoritus voi alkaa.

Kunkin kilpailtavan luokan rata on nähtävis-
sä ennen kisaa, ja tuomari esittelee radan. Tä-
män jälkeen rataan saa tutustua, yleensä noin 
kymmenen minuutin ajan. Kyltit ovat numeroi-
tu ja ne tulee suorittaa siinä järjestyksessä. 

RALLY-TOKO on ylivoimaisesti suosituin laji tällä 
hetkellä koirakouluissa. Lisäksi mahdollisuutta 
harrastaa tarjotaan erilaisissa yhdistyksissä ja 
kennelpiireissä.

Kyltit ovat tulostettavissa rally-toko yhdistyk-
sen sivuilta, sieltä löytyvät myös ohjeet niiden 
suorittamiseen, joten treenejä voi järjestää vaik-
ka itse yksin tai kaveriporukalla.

Myös liikuntarajoitteisten on mahdollista 
harrastaa ja kilpailla rally-tokossa. Esimerkiksi 
pyörätuoli tai näkövammaisuus ei ole este kil-
pailulle. Näkövammaisella saa olla kyltinlukija 
mukana, tähän täytyy kuitenkin ano erikaseen 
lupa palveluskoiraliitolta.

Mukava, rento ja positiiviinen laji harrastuk-
seksi tai kilpakentille asti!  ■

Napoleon ja Aino Ronkanen, 
seuraamista kentällä. 

silja H
u
H
tala
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J okainen sarjaan kirjoittaja haastaa lopuksi 
seuraavan henkilön kertomaan omasta be-

dlingtonistaan tai mikäli näitä huipputyyppejä 
löytyy useampikin perheestänne, niin kuulisim-
me mielellämme kaikista niistä!

Ensimmäisenä vuorossa on Hilla, Veela sekä 
Elsa. 

TÄMÄ tyttötrio löytyy Järvenpäästä keskustan 
tuntumasta kerrostalon kolmannesta kerrokses-
ta. Tämän lauman ehdoton ykkönen on tieten-
kin 7,5 -vuotias Hilla (Meripihkan Je T’Aime), 
joka pitää nuoremmat siskonsa kurissa, koska 
miksi muut saisi leikkiä jos Hillaa ei huvita?

Teksti ja kuvat  JUTTA VOUTILAINEN

# 1.Tullaan tutuiksi! 

Tämä kirjoitusten sarja esittelee teille, että millaisia upeita bedlington persoonia löytyykään 
ilostuttamasta ihmisten elämää eri puolilta Suomea. Bedlingtontiedotteessa on julkaistu 
aiemmin esittelyitä kasvattajista sekä bedlingtonharrastajista, mutta nyt vuoron saavat 
nämä meidän rakkaimmat ja pehmeimmät ystävät.

No ei Hilla niin kurja ole, mutta toki välillä 
nuoremmille pitää asettaa vähän rajoja ja neu-
voa miten käyttäytyä. Hilla rakastaa ruokaa 
ehkä enemmän kuin mitään muuta koko maa-
ilmassa. Toisinaan sen saattaa yllättää makaa-
masta ruokapöydältä, mutta sen lisäksi parasta 
on leikkiminen omalla Ikean rotalla.

Hilla on oikea unelmakoira, mitä tulee esi-
merkiksi ulkoiluun yhdessä. Sitä voi pitää huo-
letta vapaana missä vain, sillä se ei lähde ihmi-
sen viereltä mihinkään. Hillan kanssa on helppo 
liikkua missä vaan, se on ystävällinen kaikille ja 
se rakastaa sängyssä nukkumista.

Sateisella säällä tätä kuningatarta ei kyllä saa 
ulos tai vähintäänkin näytäm-
me huvittavilta, vetäessäni sitä 
perässäni pitkin Järvenpään 
katuja. 

HILLAN lisäksi meiltä löytyy 
Veela (Slioorin Catch a Star), 
joka on 5,5 vuotias seikkailija. 
Veelan mielestä parhainta ikinä 
on mennä aamulla ulos ja tuok-
sutella aamukasteista ilmaa. Se 
voisi viettää aikaansa tuntitol-
kulla ulkona fiilistellen luon-
toa ja kaikkea mitä voi kaivaa 
maasta.

Veelan mielestä onnellinen 
koira on likainen koira, joka on Hilla
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saanut juosta koko päivän pitkin metsiä ja ojan pohjia.
Se on erittäin hellyydenkipeä ja rakastaa sylissä olei-

lua sekä ihmisten läheisyyttä. Veela on suorittanut ka-
verikoira-testin ja pääsee toivottavasti jo pian mukaan 
ilahduttamaan vanhuksia olemuksellaan, sillä se rakas-
taa kaikkia ihmisiä ja se tuntuu ajattelevan, että jokainen 
ihminen on olemassa vain häntä varten!

Toisinaan tämän pienen koiran on vaikeaa käsittää, että 
miksi jokainen ulkona vastaantuleva ihminen ei halua-
kaan silittää sitä, vaan kävelee vain ohi. Onneksi Veela saa 
kotona sylin täydeltä rapsutuksia niin nämäkin lenkkien 
pettymykset unohtuvat vierekkäin sohvalla maatessa.
Kuva.2.	Veela.	Kuvateksti:	Veela

NUORIN kolmikosta on Hillan tytär Elsa (Kimalteisen Ali-
ce in Wonderland). Elsa on 3 vuotias ja minusta tuntuu 
ettei se kasva koskaan aikuiseksi!

Elsa on onnellinen kaikesta yhdessä tekemisestä ja 
työpäivän jälkeen lenkille lähtö on niin ihanaa, että sen 
on pakko hakea lelu suuhunsa emmekä meinaa päästä 
lähtemään ollenkaan ennen kuin lelu suussa juoksentelu 
loppuu.

Aamulenkin jälkeen kotiin on aina kamala kiire, koska 
mehän emme voi tietää jos joku olisikin sattunut juuri 
tänä aamuna syömään Elsan ruoan ennen kuin palaam-
me lenkiltä. Näin ei ole vielä koskaan käynyt, mutta on-
han se hyvä pelata varman päälle ettei niin pääse käy-
mään jatkossakaan.

Elsa pitää myös agilitystä, melkein joka kerta. Joskus 
häntä ei huvita ollenkaan ja silloin istumme kentällä vaan 
tuijottamassa esteitä, ihan niin kuin emme olisi koskaan 
niitä nähneetkään.

Elsalla on suuri sydän ja se jakaa pyyteetöntä bedling-
ton rakkauttaan useasti tärkeimmille tutuille ihmisilleen.

Elsa on myös perheemme some-poliisi. Mikäli känny-
kän tuijottelu menee liiallisuuksiin niin tämä siro bed-
lingtontyttö tulee makaamaan kännykän ja ihmisen väliin 
ja todella ottaa tarvitsemansa huomion sillä hetkellä. 

SEURAAVAKSI haluaisimme kuulla Hipasta ja Lillistä, joten 
Leena, Simo & Frida olkaa hyvä! 

Elsa

Veela
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Hei vaan!  

Heti alkuun, onnea Jenni 
Ruoniolle ja tämän vanu-
puikolle, Meripihkan Never 
say Neverille ROPin ja SERTin 
saannista Mäntsälän koiranäyt-
telyissä 14.5.!

Onnea myös muille jotka ovat 
tässä kesän aikana sijoittuneet. 

TOSIAAN, olen siis uusi nuortenpals-
tan pitäjä! Itselläni ei koiraa ole, mutta aion kyllä sitten 
omaan kotiin ainakin muutaman tupsukorvan hankkia. Hurahdin bedla-
reihin noin vuosi sitten, kun törmäsin sellaiseen jossain koirakirjassa. Se oli rakkautta ensi sil-
mäyksellä. Aloin heti ahmimaan lisää tietoa, ja rakastun niihin hetki hetkeltä enemmän! 

Odotan innolla tulevaa TerriEri-näyttelyä, sillä en ole nähnyt bedlaria livenä. Olen kyllä muu-
tenkin ihastunut terriereihin, niissä on sitä jotain! TerriEri taitaa tosin olla ohi kun tätä luet, mut-
ta onnea kaikille voittajille ja sijoittujille! 

OLEN tässä jonkin aikaa myös miettinyt, kun tuolla bedlareiden syntymaassa Iso-Britanniassa 
luokitellaan nämä tupsukorvat työlinjaisiin ja näyttelylinjaisiin, mutta en ole tällaista käytäntöä 
Suomessa havainnut? Täällä näytetään vain pitävän bedlaria joko riistaviettisenä tai ei-riista-
viettisenä. Onko tähän joku syykin vai ovatko Suomalaiset bedlarit vain sekoituksia näistä kah-
desta linjasta? 

NO, tässä se nyt oli, loppuun vielä fakta bedlareista: Tiesittekö, että bedlingtoninterrieriä kut-
suttiin ennen rothburynterrieriksi kotipaikkansa Rothburyn mukaan? No, nytpä ainakin tiedätte. 
Seuraavaan kertaan! 

Roosa

Palstan pitäjä ROOSA KIVILAHTI, 12
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NUORISO 



FI MVA LV MVA Precious Blue Amore Mio

Kasv. Jenni Ruonio
Om. Auli Hildén

FI MVA Heinäkengän Oneida 

Kasv. Leena Hytönen
Om. Essi Koivu

FI MVA Kimalteisen A Gift To The World

Kasv. Jutta Voutilainen
Om. Sanna Kaivaara
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 VALIOITUNEET



kotimaista raakaruokaa
Koiramme ovat kehittyneet saalistamalla ja 
syömällä erilaisia eläimiä – raakana. Koira on
lihansyöjä! Tämä mielessä olemme MUSHil-
la kehittäneet koirille raa’an täysravinnon, 
Vaiston.

Valmistamme raakaruokaa rakkaille 
perheenjäsenillemme! Vaisto- sarja on 
huolella koostettu tuoreista, kotimaisista 
raaka-aineista ja valmistetaan omalla tehtaal-
lamme Pietarsaaressa. MUSH Vaisto täyttää 
kaikki koirasi ravitsemukselliset tarpeet 
luonnollisesti ilman mitään lisä- tai 
täyteaineita! Pennuille meillä 
on oma Puppy- sarja.



Maija Hänninen

•	 HELSINKI / ESPOO
  050 544 2400

Suvi Kuivanen

•	 VANTAA
  040 561 5178

Toini Kärkkäinen

•	 JYVÄSKYLÄ
  044 355 3399

Eila Nuutinen

•	 JYSKÄ
  0400 641 555

Jutta Voutilainen

•	 JÄRVENPÄÄ
  0504 114 443



anna KorKeaKangas
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TRIMMAAJIA



cuenta’s Suvi Kuivanen
 Vantaa
 +358 405 615178
 suvi.kuivanen@nic.fi

Heinäkengän Leena Hytönen
 Louko
 +358 503 845464
 leena.hytonen@gmail.com

Le-Leelia’s Lea Mäkinen-Pulkkinen 
 Espoo
 +358 504 639405 
 leleelias@hotmail.com

Nachtwolken Jatta Harjula
 Vaasa
 +358 468 858330 
 jattaharjula@gmail.com

Precious Blue Jenni Ruonio
 Vantaa
 +358 407 644494
 jenni.ruonio@helsinki.fi

Tanzara Eila Nuutinen
 Jyskä
 +358 400 641555 
 eila.nuutinen@tanzara.fi

Yarmilan Pia Forsman
 Pietarsaari
 +358 505 274242
 yarmilan@gmail.com

ciliari’s Mona Suominen
 Luoma
 +358 408 409010
 mona_suominen@hotmail.com

Diteblue Helena Lammenaho
 Kotka
 +358 405 909010
 helena.lammenaho@gmail.com

Kimalteisen Jutta Voutilainen
 Järvenpää
 +358 504 114 443
 kimalteisen@gmail.com

Meripihkan Riitta-Maija Liikanen 
 Forssa
 +358 505 844347 
 riitta-maija.liikanen@luukku.com

Oikeesti Jenni Niemelä
 Kerava
 +358 400 186060
 niemela.jenni@hotmail.com

Taigalta Saana Remula
 Espoo
 +358 445 524117
 saana.remula@gmail.com

Tinwelindon  Anna Korkeakangas ja
 Sini Tuovinen
 Helsinki/Hamina
 +358 504 021852
 +358 407 770464
 kennel.tinwelindon@gmail.com
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KASVATTAJIA



Palautusosoite:

Elina Junttila
Rautapolku 8
21270 Nousiainen 

Kuva ©jenni ruonio


