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Kuva: Essi Koivu

Hei kaikille!

Kevät on jo pitkällä vai ollaanko sitä 
sittenkin jo kesän puolella kun ensim-
mäiset pääskyt ovat saapuneet tänne 

Keski-Suomeenkin. Se on ainakin selvää, että 
pitkästä talvesta on päästy yli.

Kerhon vuosikokous pidettiin Lahden koira-
näyttelyn yhteydessä maaliskuun lopulla. Läm-
min kiitos luottamuksestanne, kun valitsitte 
minut jatkamaan puheenjohtajan tehtävässä. 

Lisäksi saimme uusia jäseniä hallitukseemme, 
mikä on äärimmäisen hienoa. Tervetuloa mu-
kaan molemmat Idat, Laura ja Anne! 

Sen pidemmittä sanoitta nauttikaahan tästä 
tuhdista lukupaketista, jonka Jutta on meille 
kasannut!

Terveisin

Jäsenmaksut 2022 ja yhteystietojen 
muutosten ilmoittaminen

Jäsenmäärämme kasvoi hienoisesti vuonna 
2021. Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lo-
pussa 101 henkilöä, joista varsinaisia jäse-

niä oli 84 kappaletta, nuorisojäseniä 2 kappalet-
ta, perhejäseniä 9 kappaletta ja pentujäseniä 6 
kappaletta. Yhdistyksemme jäsenistössä on 10 
kasvattajalistalle ilmoittautunutta kasvattajaa. 

Olisi hyvä muistaa ilmoittaa osoitteen- ja ni-
menmuutokset jäsensihteerille kerhon net-
tisivuilla olevalla lomakkeella www.bedling-
tonkerho.fi - Jäseneksi - Osoitteenmuutos / 
Sähköpostiosoitteen lähettäminen. Muutokset 
voi laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen 
sbkjasensihteeri@gmail.com. Ilmoittamalla 
muutokset voit varmistua, että saat lehdet ja 
kerhon tiedotteet ajantasaisesti.

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin säi-
lyttää jäsenmaksut ennallaan. Niille, jotka eivät 
vielä ole maksaneet jäsenmaksuaan, lähettää 
jäsensihteeri sähköpostilla myös viestin jäsen-
maksun maksamisesta lähiaikoina. 

Jos yhdistyksestä haluaa erota, se onnistuu käte-
vimmin lähettämällä asiasta sähköpostia  jäsen-
sihteerille osoitteeseen sbkjasensihteeri@gmail.
com tai soittamalla jäsensihteerille.  Jäsenmak-
sun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. 

Jäsenmaksut ovat:

Varsinainen jäsen 28 €
Overseas member 28 € + 10 € (postage)
Nuorisojäsen (alle 17 v) 12 €
Perhejäsen (ei omaa lehteä) 10 €
Ainaisjäsenyys 250 €

Kasvattajamaksu 10 €
Varsinaisten jäsenten, jotka kasvattavat bedling-
toninterriereitä, kennelnimi ja yhteystiedot jul-
kaistaan Bedlingtontiedotteissa ja yhdistyksen 
nettisivuilla www.bedlingtonkerho.fi. Lisäksi he 
saavat yhdistyksen pentuneuvonnan ja -välityk-
sen palvelut sekä voivat ilmoittaa uuden pennun 
omistajan edullisesti pentujäseneksi.

Jäsenmaksun ja kasvattajamaksun eräpäivä on 
30.6.2022.

Pankkiyhteys Danske Bank FI51 8000 1770 
3735 21

Kirjoita maksun viestikenttään maksua koske-
van jäsenen ja perhejäsenen nimi/nimet. Esim. 
Jäsenmaksu 2022 Mikko Möttönen ja Marja 
Matikainen, kennel Pörröturkin

Kuva: Elina Hallenberg



Hei!

Olen Ida Niskanen, melko tuore Bed-
lingtonin omistaja Helsingistä. Bed-
lingtonin terriereihin tutustuin noin 

viisi vuotta sitten kun aloimme mieheni kanssa 
etsimään uutta koirakaveria perheemme jäse-
neksi. Bedlingtoniin törmäsimme vahingossa 
taloyhtiömme takapihalla, mutta voi vau, se 
oli rakkautta heti. Istuin koiran kanssa ulkona 
15min ja tiesin että tähän voimme päättää et-
sinnät. Muutaman vuoden päästä tästä hetkes-
tä haimme kotiin rakkaimman pikkumiehen 
Rockyn (Cuenta’s Gordion).

Miksi sitten päädyin Bedlingtoninterrieriin? 
Halusimme perheeseemme ennen kaikkea 
terveen koiran. Olen koko ikäni ollut mukana 
koiran kasvatuksessa, ja sukuuni kuulu vuolas-

virtapalkintoja saaneita suomalaisia kasvattajia, 
joiden upeaa kasvatustyötä olen pienestä ty-
töstä saakka seurannut.  Olen aina arvostanut 
kasvatustoiminnassa rodun terveyttä edistävää 
jalostustoimintaa, sillä olen myös valitettavasti 
elämäni aikana joutunut luopumaan rakkaista 
koiraystävistäni liian aikaisin sairauksien vuok-
si. Pidän Bedlingtoninterrierejä terveenä rotuna 
ja haluan jatkossa omalla toiminnallani olla tu-
kemassa terveiden koirien jalostamista. Rakas-
tan rodussa terveyden lisäksi myös sen hillittyä 
”terrieriyttä”. Bedlington on topakka silloin 
kun tarvitsee, energiapakkaus kun ”kone lähtee 
käyntiin” ja sopivan miellyttämishaluinen, kun 
se koiralle sopii. 

Koirani ovat aina perheenjäseniä ja ne ovat suu-
rimpia ylpeyden aiheitani! Aiemmin olen kas-
vattanut vanhempieni kanssa Bichon Friseitä, 
Coton de Tuelareja ja Jämtlannin pystykorvia. 
Kun tulimme mieheni kanssa mukaan rodun 
pariin, saimme paljon apua Rockyn kasvattajal-
ta, Suvi Kuivaselta. Tulevaisuudessa toivon, että 
pystyisin auttamaan samalla tavoin myös muita 
uusia rodun pariin tulevia. Minuun voi olla roh-
keasti yhteydessä ja tulkaahan esimerkiksi koi-
ranäyttelyissä juttelemaan ja kertomaan omista 
koiristanne! 

Tervehdys kaikki 
bedlington 
-ihmiset!

Olen Anne Eklund, uusi varajäsen ker-
hon hallituksessa. Perheessämme on 
ollut beduja jo 13 vuoden ajan. En-

simmäinen koiramme oli Cirrus Werna, älykäs, 
omanarvon tunteva, ihmisiä rakastava perheen-
jäsenemme. Siitä alkoi minun ja tyttäreni Jennin 
koiraharrastus, joka on vienyt meidät näyttely-
kehiin, agilitykentille, on kokeiltu erilaisia jut-
tuja kuten ratajuoksua, jälkeä, rallytokoa. On 
saatu iso joukko ystäviä ohessa.  Jennistä tuli 
hyvä trimmaaja ja kasvattaja, pentueita on neljäs 
tuloillaan. Itselläni on kaksi koiraa, löwchen Essi 
ja bedlington Telma. Rauhallinen Telma sopii 
täydellisesti vilkkaan duracell-Essin kaveriksi. 
Perheeseen kuuluu lisäksi mieheni Jari ja aikui-
nen poikamme Tatu sekä yksi leopardigekko. 
Koirajuttujen lisäksi harrastan kuntoliikuntaa, 
golfia ja uutena asiana mökkeilyä Mäntyharjul-
la. Toimin myös Zonta-kerhossa, joka tekee hy-
väntekeväisyystyötä naisten ja tyttöjen hyväksi 
Suomessa ja muualla maailmassa. Toivotan hy-
vää kesää kaikille bedujen ystäville!

Kuva: Anne EklundKuva: Ida Niskanen
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Moikka vaan  
kaikille!

Olen Ida Siik, uusi hallituksen jäsen. Koi-
ria on omasta perheestä löytynyt aina, 
afgaani, villakoiria ja hoitobedlington 

Ilta, jonka myötä ihastuin rotuun. Ensimmäinen 
oma bedlingtonini Tinwelindon Silmaril, tutta-
vallisemmin Manu, tuli minulle vuonna 2018 ja 
sen jälkeen olen ollut aivan myyty rodulle. Niin 
myyty, että toinen bedu oli pakko saada, jol-
loin Viikkiin kotiutuikin Tinwelindon Apollon 
”Matti”. Bedlingtoneissa viehätti erityisesti ro-
dun joustavuus harrastuskoirana, sekä suloinen 
ulkonäkö ja periksiantamaton luonne. 

Opiskelen tällä hetkellä Viikissä Helsingin yli-
opistossa metsätieteitä ja oma pääaineeni on 
metsäteknologia. Metsä on minulle työpaikan 
lisäksi tärkeä virkistäytymis- ja harrastuspaikka. 
Hiihtovaellus ja vaeltaminen ovat minulle rak-
kaita harrastuksia. Metsäisyys näkyykin myös 
M&M harrastuksissa. Aloitettiin MEJÄ ja ollaan 

käyty hirvimetsällä vuosittain. Tulevaisuudessa 
toivottavasti päästäisiin metsälle entistä enem-
män.  Manun kanssa harrastetaan myös nosea, 
ja erilaisia vetolajeja, joista canicrossissa ollaan 
kilpailtu. Lisäksi ollaan hömppäilty ToKo:a ja 
agilitya. Meidät voi satunnaisesti tavata myös 
näyttelyistä. 

Olen se tyyppi, jolla on koirat aina mukana. 
M&M kulkevatkin mukana niin opiskelijame-
noissa, vapaa-ajalla kuin töissäkin, josta var-
maankin johtuu, että ne eivät ylläty enää juuri 
mistään. M&M ovatkin sellaisia rauhallisia vii-
lipyttyjä, joiden kanssa on miellyttävä kulkea ja 
harrastaa. Kumpikin on ollut niitä rauhallisim-
pia pentuja omista pentueistaan.

Haluan olla kerhossa mukana kehittämässä toi-
mintaa ja lisäämässä yhteisöllisyyttä. Haluaisin 
olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia 
ja tapaamisia, joissa päästäisiin tutustumaan 
uusiin bedlingtonharrastajiin. Minusta on aina 
kiva tutustua uusiin ihmisiin, joten jos nähdään 
jossain, niin tulkaa ihmeessä juttelemaan!

Ida

Kuva: Ida Siik

Heippa kaikki  
ihanat bedlington 
-ystävät! 

Nimeni on Laura Pylvänäinen, olen 
lahtelainen bedlingtonharrastaja, sekä 
tuleva kasvattaja Bestrella-kennelni-

men takana. Ensimmäisen bedlingtonini sain 
vuonna 2002, eli jo 20 vuotta sitten! Olin itse 
vasta 14-vuotias, kun Bablo (Tanzara Boxing 
Day) syntyi ihanan Eila Nuutisen Tanzara-ken-
neliin. Siitä kaikki sitten alkoi, menetin sydäme-
ni bedlingtoneille. Bablo oli komea uros, kenellä 
oli juuri oikeanlainen terrierin temperamentti, 
mutta samalla Bablo oli niin ihmisiä rakastava 
koira, kun olla voi. 

Aikaa kului ja Bablon vanhentuessa kaverik-
si tuli Bella (Tinwelindon Tinuviel). Bella oli 

Tinwelindonin ensimmäisestä pentueesta ja 
tätä kautta tutustuin ihaniin kasvattajiin Siniin 
ja Annaan. Bella on mitä kuuliaisin koira, toi-
mii kuin ajatus. Bellan kanssa innostuin tree-
naamaan agilitya Hakunilan seudun koirahar-
rastajissa bedlington-kasvattaja Suvi Kuivasen 
ohjauksessa. Bellan kanssa menestyttiin kak-
kosluokkaan asti. Agilityssä parasta oli se, että 
Bellasta näki jo autossa, kuinka innoissaan se 
oli lähdössä treenaamaan! Ja kyllähän se ihan 
urheilusta käy ihmisellekin. Bella on myös aina 
rakastanut uimista ja heti kun vesi on vain tar-
peeksi lämmintä, niin Bella juoksee veteen ui-
maan! Nyt Bella on jo 10-vuotias ja asustelee 
toisen omistajansa luona ja viettää siellä onnel-
lisia eläkepäiviä.

Bablon kuoleman jälkeen minulta kysyttiin, 
haluaisinko tarjota aikuiselle urokselle uuden 
kodin edellisen omistajan (bedlingtonkasvat-
taja Sari Voutilaisen) menehtyessä. Eipä tuo-
ta asiaa tarvinnut kovinkaan pitkään miettiä, 

Kuvat: Laura Pylvänäinen
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minkä seurauksena Phinn (Bisbee Nottingham 
Minstrel) muutti kotiini ja samalla koko elämä-
ni. Phinn oli tunnerikkain ja empaattisin koira 
mihin olen koskaan törmännyt tai uskon kos-
kaan enää törmääväni. Phinn sai elää kanssani 
11 vuotiaaksi asti, tätä kirjoittaessani kyynel 
nousee herkästi koska ikävä Phinniä on edel-
leen niin suuri. 

Onnekseni Phinnillä oli jo entuudestaan jälke-
läisiä ja elämääni tuli Phinnin lapsen lapsi Betty 
(Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä Anele). Betty 
tuli minulle sijoitusnartuksi ja viime kesänä 
synnytti aivan ihanan pentueen Jenni Niemelän 
Oikeesti-kennelille, mistä minulle jäikin Bettyn 
tyttö Barbara (Oikeesti Eedenistä Itään). 
Tyttöjen kanssa käymme paljon luonnossa ret-
keilemässä sekä välillä meidät voi nähdä näytte-
lyissä. Bettystä tulikin juuri Suomen muotovalio 
ja Barbarakin pääsi ensimmäistä kertaa pentu-
kehään. Yleensä koirieni näyttelytrimmaukset 
on hoitanut Maija Hänninen, suuren suuri kii-
tos hänelle kaikesta.
  

Bestrella kennelnimen olen hakenut jo vuosia 
sitten, mutta nyt vasta ensimmäisen pentueen 
suunnittelulle on ollut oikea aika ja paikka. Jos 
kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, olisi 
Bettylle tulossa pentue loppuvuodesta yhdessä 
Nooan (Tinwelindon Svarog) kanssa (omistaja 
Soili Annala). Odotan innolla mitä kaikkea tämä 
tuo tullessaan! Tärkein tavoitteeni on kasvattaa 
mahdollisimman terveitä ja hyväluonteisia per-
heenjäseniä. Olen ollut iloinen huomatessani 
pentukyselijöiden suuruuden, sillä se kertoo 
rotumme kiinnostavuuden lisääntymisestä. 
Bedlingtoninterrierit ovat antaneet minulle niin 
paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Koirien li-
säksi olen tutustunut rodun parissa oleviin ih-
misiin ja olen heistä kaikista todella kiitollinen. 
Toivonkin, että kaikki bedlingtonin omistajat 
saisivat kokea samanlaista hyväksyntää ja tukea 
kuin minä olen näiden vuosien aikana kokenut. 
 

Ihanaa aurinkoista kevättä kaikille, terkuin Lau-
ra, Betty ja Barbara!

Tässä kuvassa 
Brenda (L`End 
Show Miranda 
Priestly), joka 
kävi ilahdutta-
massa elämääni 
vain 3 vuotta 
ennen surullista 
poismenoaan. 

Laumaamme kuuluu myös Aarre-Benedictus 
(Tanzara Wild Card), joka asuu siskoni perheen 
kanssa Espoossa.

Kuvassa minä ja Eila Nuutinen Tampereen vappu-
näyttelyssä, sylissä ihanat Tanzara-koirat.
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Vuoden bedlington 
-kilpailujen  
tulokset 2021
Vuoden Bedlington: Kimalteisen And Proud 
Of It (u) om. Simo ja Frida Salomaa
Vuoden VSP-bedlington: Meripihkan Killer 
Queen (n) om. Riitta-Maija Liikanen
Vuoden Bedlingtonveteraani: Meripihkan Kil-
ler Queen (n) om. Riitta-Maija Liikanen 
Vuoden Kasvattaja: kennel Tanzara, Eila Nuu-
tinen
Vuoden Rallytokobedlington: Slioorin Head 
Over Heels  (n) om. Viivi Yliknuussi
Vuoden Agilitybedlington: Tanzara Zuri (n) 
om.&ohj. Jaana Tunturi

Näyttelyiden osalta Vuoden Bedlington 2021 
oli Kimalteisen Proud Of It. VSP-bedlington 
oli vain yhden pisteen erolla Meripihkan Killer 

Queen, joka oli myös Vuoden Bedlingtonvete-
raani. Vuoden Kasvattaja oli Eila Nuutinen, ken-
nel Tanzara. Vuoden Rallytokobedlingtoniksi 
valittiin Slioorin Head Over Heels. Vuoden 
Agilitybedlington oli Tanzara Zuri. 

Voittajat ilmoitettiin ja palkittiin vuosikokouk-
sessa. Onnea kaikille upeista tuloksista eri har-
rastuksissa!

Vuoden Bedlington -kilpailujen sääntöjä on 
päivitetty, ja juniorikoirien omistajien kannattaa 
olla aktiivisia, sillä kilpailuihin on lisätty Vuo-
den Bedlingtonjuniori -kilpailu tästä vuodesta 
alkaen. Ensimmäinen Vuoden Bedlingtonju-
niori päästään toivottavasti palkitsemaan ensi 
vuoden vuosikokouksessa. Pisteidenlaskua on 
päivitetty hieman muiden kilpailuiden osalta, ja 
Vuoden Bedlington -kilpailu on tästä vuodesta 
alkaen nimeltään Vuoden Näyttelybedlington. 
Uudet säännöt pääset lukemaan: bedlington-
kerho.fi > yhdistys > vuoden bedlington kilpai-
lut > säännöt ja ilmoittaminen.

Muistakaa ilmoittaa koirienne  pisteet ja tu-
lokset 15.1. mennessä. Vain ilmoitetut pisteet 
otetaan mukaan pisteidenlaskuun! Toivomme 
myös kuvia lähetettävän lehteen sekä kerhon 
nettisivuille menestyneimmistä bedlingtoneis-
ta, jotta niitä ei tarvitsisi pyytää erikseen omis-
tajilta.

Kaikki ilmoitetut pisteet vuodelta 2021:

Vuoden Bedlington:
Urokset:
1. Kimalteisen And Proud Of It om. Simo ja Fri-
da Salomaa 54 p.
2. Slioorin I Can’t Help Myself om. Eija ja Mauri 
Nevanperä 19 p.
 
Nartut:
1. Meripihkan Killer Queen om. Riitta-Maija 
Liikanen 53 p.
2.  Tanzara Xenia om. Anne Eklund ja Jenni 
Ruonio 51p.
3. Tanzara Xylvia om. Simo ja Frida Salomaa ja 

Leena Kurki-Salomaa 41p.
4. Säfva’s Without You om. Jutta Voutilainen 30p.
5. Kimalteisen Alice in wonderland om. Jutta 
Voutilainen 16p.
 
Vuoden Bedlingtonveteraani:
Nartut:
1. Meripihkan Killer Queen (n) om. Riitta-Maija 
Liikanen 81 p

  Vuoden Kasvattaja:
1. kennel Tanzara, Eila Nuutinen 35 p.
 
Vuoden Rallytokobedlington
1. Slioorin Head Over Heels  (n) om. Viivi Ylik-
nuussi 1 p.
 
Vuoden Agilitybedlington
1. Tanzara Zuri (n) om.&ohj. Jaana Tunturi 51 p.
2. Kimalteisen Alice In Wonderland (n) om&ohj. 
Jutta Voutilainen 18p.
2. Heinäkengän Quunsirppi (n) om&ohj. Jaana 
Tunturi 12p.

Kennel Tanzara Kimalteisen And 
Proud Of It

Kuva: Magnus 
Karlsson

 
Meripihkan Killer Queen

Kuva: Riitta-Maija Liikanen
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Pienet yhdistykset 
ja niitä pyörittävä 
voima

Koirarotujen lukumäärä on valtavan suu-
ri ja niin on myös rotuyhdistysten, jot-
ka tuovat esille omaa rotuaan ja tukevat 

rodun harrastajia. Kautta aikojen yhdistykset ja 
koirakerhot ovat toimineet vapaaehtoisvoimin. 
Yleensä hallituksiin ja toimihenkilöihin kuulu-
vat ihmiset ovat henkilöitä, jotka ovat jo pidem-
män aikaa toimineet tietyn rodun tai harrastuk-
sen parissa. Aktiivisimmat koiraharrastajat ovat 
mukana useammassakin yhdistyksessä ja mo-
nesti juuri näiden aktiivisimpien henkilöiden 
työkuorma yhdistyksissä kasvaa vuosi vuodelta 
suuremmaksi. 

Parhaimmillaan yhdistystoiminta antaa paljon 
vastinetta toimihenkilölle, joka käyttää omaa 

vapaa-aikaansa kerhon, tapahtumien ja en-
nen kaikkea edustamansa koirarodun eteen. 
Toiminnassa mukana oleminen luo uusia ys-
tävyyssuhteita, kehittää omaa osaamista ja 
toivottavasti antaa myös mielihyvää siitä, että 
saa itselle uusia kokemuksia ja toisaalta pystyy 
tarjoamaan niitä myös muille, esimerkiksi juuri 
erilaisten tapahtumien myötä. 

Yhdistystoiminnan kantava voima korostuu 
erityisesti pienissä kerhoissa. Kun väkeä on 
vähän, porukka hitsautuu vielä enemmän yh-
teen, saadakseen aikaan sen mitä niillä eväillä 
on mahdollista tehdä. Pelkästään työelämässä 
puhutaan paljon siitä, kuinka työntekijät ikään-
tyvät ja pohditaan kuka mahtaa tehdä kaiken 
työn, kun suurin edustettu ikäluokka jättää 
tehtävät aikoinaan. Luulen, että sama tilanne on 
myös yhdistyksissä. Oman kokemukseni mu-
kaan, jota löytyy muutamasta eri yhdistyksestä, 
uusien henkilöiden mukaan saaminen on vai-
keaa.  Yhdistykset tarvitsevat uusia innokkaita 
osallistujia ja yhdistyksen jäsenet tarvitsevat 

vastineen sille, että yhdistykseen kannattaa jat-
kossakin kuulua. 

Ehkä meistä jokaisen tulisi pysähtyä mietti-
mään, että mitä juuri minä kaipaan yhdistyksel-
tä, johon kuulun. Mitä yhdistyksen tulisi tehdä, 
jotta minä pysyisin mukana jäsenenä. Tämän 
jälkeen seuraava pohdittava asia voisi olla, että 
mitä minä voisin tehdä, jotta nämä asiat toteu-
tuisivat. Erityisesti erilaisissa harrastuksia tarjo-
avissa yhdistyksissä on joka kerta pulaa talkoo-
työntekijöistä. Silti yhdistyksen jäsenet eivät ole 
valmiita tinkimään harrastuspaikastaan. Pitäisi-
kö meidän sittenkin muuttaa omaa ajatusta niin, 
että esimerkiksi harrastamisen yksi osa-alue 
onkin automaattisesti myös se talkootyö. Jos 
haluan osallistua koirani kanssa toko-kurssille, 
niin kurssin yksi osa-alue on myös se kisapäi-
vän läpi vetäminen järjestäjän roolista katsoen. 
Ehkä samaa voisi ajatella koirakerhon lehteä 
lukiessa. Jos haluan lukea jatkossakin lehteä, pi-
täisikö minun tuottaa siihen myös edes yhden 
kerran joku juttu? Tai lähettää kuva, jossa onnit-

telen koiraani saavutetuista harrastustuloksista 
tai sen syntymäpäivän johdosta? Ihan kaikki, 
pienetkin asiat, vievät toimintaa eteenpäin. 

Joskus tiiviisti yhteistyötä tekevä yhdistyksen 
ydinporukka ei osaa myöskään katsoa laatikon 
ulkopuolelle. Olisiko meillä sittenkin kerhon 
toimintaan osallistumisesta kiinnostuneita hen-
kilöitä, jotka eivät vaan saa ääntään kuuluville? 
Miten voisimme varmistaa tällaisten henkilöi-
den mukaan pääsyn toimintaan? Koska kuiten-
kin olemme kaikki yhteisen asian äärellä, niin 
kehottaisin kaikkia eri kerhoissa mukana olevia 
toimihenkilöitä ja jäseniä miettimään ratkaisu-
ja siihen, miten saisimme yhdessä kaikki hienot 
yhdistykset uudelleen kukoistamaan. 

Voisitko sinä, toimihenkilö, kysyä ystävältäsi, 
että haluaisiko hän mukaan toimintaan?
Entä voisitko sinä, jäsen, ilmoittautua mukaan 
porukkaan uusien ideoidesi kanssa?

Teksti: Jutta Voutilainen

 
Kuvat: Essi Koivu
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Koiran kanssa  
jumppaaminen osa 2.

asettaminen tyynylle. Tässä vaiheessa riittää, 
että koira seisoo, mutta asettaa aina molemmat 
tassut tyynylle. 

Kun olet opettanut koiralle yllä mainitun vai-
heen, pyydä sitä istumaan niin, että sen etutas-
sut pysyvät tyynyn päällä. Kun tehtävä onnis-
tuu, vaikeuta sitä hieman lisäämällä korokkeen 
korkeutta. Voi olla, että joudut aloittamaan har-
joittelun täysin alusta korkeamman korokkeen 
kanssa, mutta koira hoksaa nopeasti mistä on 
kyse. Palkkaa koira ensin pelkästä etutassujen 
asettamisesta korkeammalle korokkeelle ja vas-
ta sen jälkeen pyydä sitä yhdistämään istumi-
nen harjoitukseen. Harjoituksessa koira istuu 
ja seisoo vuoron perään, mutta pitää etutassut 
koko ajan korokkeella. 

Kun kyykky sujuu hyvin korkeamman korok-
keenkin kanssa, voit ottaa avuksi ensimmäises-
säkin osassa mainitun tasapainotyynyn. Tasa-
painotyyny asetetaan koiran takajalkojen alle ja 
ideana olisi, että koira pitää edelleen etutassunsa 
korokkeen päällä ja istuu tasapainotyynyn pääl-
le. Heiluva alusta koiran takapuolen alla lisää 
harjoituksen haastavuutta huomattavasti! 

Muistathan, että koira käyttää lihaksia eri taval-
la jumppaliikkeitten avulla ja aluksi vähempikin 
määrä toistoja voi olla koiralle raskas suoritus. 

Teksti: Jutta Voutilainen

Etutassuilla kävely

Nyt kun koiralle on opetettu aikaisemmassa 
lehdessä mainittu 2on2off -asento, siirrytään 
seuraavaksi harjoittamaan koiran etuosan li-
haksistoa ja keskivartalon hallintaa etutassuilla 
kävelyn avulla. Pyydä koiraa asettamaan ta-
kajalat korokkeen päälle ja lähde sen jälkeen 
houkuttelemaan sitä namin avulla kauemmas 
korokkeesta. Koiran tulisi pitää takatassut ko-
rokkeen päällä ja kävellä korokkeesta poispäin 
vain etutassujensa varassa. 

Pidä liike aluksi lyhyempänä ja palkkaa koiraa 
jo muutaman askeleen ottamisesta. Houkuttele 
koira ensin namilla korokkeesta poispäin – eli 
koira kävelee etutassuillaan eteenpäin ja tämän 
jälkeen houkuttele koira takaisin koroketta päin 
– eli koira kävelee etutassuillaan taaksepäin. 
Koiran kehittyessä voit vaikeuttaa harjoitusta 
korkeamman korokkeen ja pidemmälle ulottu-
van kävelyn avulla. Muista edetä harjoituksessa 
koiran taitojen mukaisesti. 

Kyykky

Tämä liike vahvistaa koiran takaosan lihaksis-
toa. Tässä liikkeessä koira tulee opettaa aset-
tamaan etutassut jonkin korokkeen päälle ja 
harjoittelu kannattaa aloittaa esimerkiksi ma-
talan tyynyn avulla. Ohjaa koira namin avulla 
asettamaan etutassut tyynylle ja palkkaa ensin 
yhden tassun ja se jälkeen molempien tassujen 

 
Kuva: Suvi Kuivanen
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Näyttelytuloksia 

Kevään näyttelyt on startattu käyntiin jo 
useita kuukausia sitten ja innokkaita 
näyttelykävijöitä onkin ollut ihan mu-

kavasti liikkeellä. Tämän vuoden alusta tuli voi-
maan muutoksia näyttelysääntöihin ja nykyään 
näyttelyissä jaetaan omat sertifikaatit myös juni-
oreille sekä veteraaneille. Samalla muuttui myös 
ns. normaalista sertistä kilpailu, sillä alle kaksi-
vuotias koira voi vastaanottaa vain kaksi sertiä 
ennen kahden vuoden ikää. Näiden muutosten 
myötä myös Vuoden Bedlington -kilpailuihin 
lisättiin luokka Vuoden Bedlington Juniori. 

On ollut mukavaa, kun näyttelykehiin on saatu 
nyt uusia koiria kilpailemaan. Lehden toimitus 
haluaisi muistuttaa, että ottaisimme mielellämme 
vastaan kuvia näyttelyistä ja niissä menestyneistä 

koirista. Tuloksia ja näyttelykuulumisia kirjoittaa 
useampi henkilö, joten jatkossa julkaistavat kuvat 
tulisi aina lähettää kerhon sähköpostiin, niin ne 
ovat kaikkien kirjoittajien saatavilla siellä. 

Ensimmäisen kerran tänä vuonna bedling-
tonit nähtiin näyttelykehässä Jämijärven 
ryhmänäyttelyssä 27.2., jossa tuomari Tanya 
Ahlman-Stockmari palkitsi rotunsa parhaana 
koirana Tanzara Xenian, joka myös valioitui 
tässä näyttelyssä. Tasan kuukauden päästä siitä, 
oli vuorossa Lahden Kansainvälinen koiranäyt-
tely, johon tuomariksi oli kutsuttu Kimmo Mus-
tonen. Rotunsa parhaaksi valittiin Meripihkan 
Killer Queen, joka kilpaili veteraaniluokassa ja 
oli näin ollen myös samalla rop-veteraani. Pen-
tuluokassa kilpaillut Oikeesti Eedenistä Itään 
palkittiin ROP-pentuna. Paras narttu luokassa 
toiseksi sijoittui Slioorin Just Because I Can sekä 
kolmanneksi Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä 

Meripihkan Killer Queen
Kuva: Riitta-Maija Liikanen

Slioorin I know I Secret Kuva: 
Mimmi Naartijärvi

Mc Madness Legally A Ladys 
Love Kuva: Kristina Gellerstedt

Enir lz Moskoskoy Bemty 
Kuva: Leena Hytönen

Galactic Defender Solar 
Storm Kuva: Mimmi 

Naartijärvi 
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Anele, joka sai myös sertin ja valioitui Suomen 
muotovalioksi.

Huhtikuun alussa kansainvälinen näyttely jär-
jestettiin Kajaanissa 2.4., jossa Marja Talvitien 
arvosteltavaksi oli ilmoitettu kaksi koiraa. Hän 
valitsi ROP-koiraksi ruotsalaisen uroksen Mc 
Madness Legally A Ladys Loven. Tornion ryh-
mänäyttelyssä 9.4. rotunsa parhaaksi valittiin 
myös ruotsalainen uros Galactic Defender Solar 
Storm, tuomarina tässä näyttelyssä toimi Tiina 
Taulos. Kotkan ryhmänäyttelystä 16.4. saimme 
jälleen uuden valion, kun tuomari Hilkka Sa-
lohallan valitsema ROP-koira Tinwelindon Sil-
maril sai viimeisen tarvittavan Suomen sertin. 

Pellossa järjestettiin ryhmänäyttely 23.4., jos-
sa Jetta Tschokkinen palkitsi nartun Slioorin I 
Know I Secret rotunsa parhaana ja uroksen Ga-
lactic Defender Fast N’ Furiousin vastakkaisen 

sukupuolen parhaana. Nämä molemmat koirat 
asuvat Ruotsissa. Seuraavana päivänä vuorossa 
oli Kankaanpään ryhmänäyttely, johon oli il-
moitettu 3 koiraa Maija Mäkisen arvosteltavak-
si. Junioriluokassa kilpaillut Colacoda Tu Non 
Mi Basti Mai valittiin rotunsa parhaaksi sekä ro-
tunsa parhaaksi junioriksi. VSP tässä näyttelyssä 
oli Enir Iz Moskovskoy Bemty ja ROP-veteraani 
Meripihkan Je T’Aime. 

Huhtikuulle mahtui vielä yksi näyttely, kun 
vappuaattona näyttelykävijät kokoontuivat 
Tampereen Nord-näyttelyyn Svein Helgesenin 
arvosteltavaksi. ROP-koiraksi valittiin Kimaltei-
sen And Proud Of It ja parhaaksi nartuksi sekä 
ROP-veteraaniksi Meripihkan Killer Queen. 

Osa toukokuun näyttelyistä on jo näytelty myös 
tätä kirjoittaessani, mutta kasataan se kuukausi 
kokonaan seuraavaan lehteen. 

Galactic Defender Fast N Furious 
Kuva: Mimmi Naartijärvi 

Colacoda Tu Non Mi Basti Mai 
Meripihkan Je T Aime Kuva:  Jutta 

Voutilainen.
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Tulevia näyttelyitä:

4.6. Kaikkien rotujen näyttely, Ylöjärvi. Tuomari Vesa Lehtonen.
4.6. Ryhmänäyttely, Loviisa. Tuomari Päivi Eerola.
4.6. Ryhmänäyttely, Suomussalmi. Tuomari Marjo Nygård.
11.6. Kaikkien rotujen näyttely, Hämeenlinna. Tuomari Tanya Ahlman-Stockmari.
11.6. Kansainvälinen näyttely, Rovaniemi. Tuomari Marjo Nygård.
11.6. Ryhmänäyttely, Kuopio. Tuomari Päivi Eerola.
11.6. Ryhmänäyttely, Pöytyä. Tuomari Charlotta Mellin.
12.6. Kaikkien rotujen näyttely, Alavus. Tuomari Pirjo Hjelm.
18.6. Kaikkien rotujen näyttely, Lappeenranta. Tuomari Pirjo Aaltonen.
19.6. Kansainvälinen näyttely, Kotka. Tuomari Pedro Delerue.

2.7. Kaikkien rotujen näyttely, Orivesi. Tuomari Tanya Ahlman-Stockmari.
2.7. Ryhmänäyttely, Pieksämäki. Tuomari Kalvo Kriisk.
3.7. Kansainvälinen näyttely, Oulu. Tuomari Julia Geller.
3.7. Ryhmänäyttely, Tuusniemi. Tuomari Pirjo Aaltonen.
9.7. Kaikkien rotujen näyttely, Mikkeli. Tuomari Maija Mäkinen.
9.7. Kaikkien rotujen näyttely, Mäntsälä. Tuomari Kevin Brown.
9.7. Ryhmänäyttely, Nurmes. Tuomari Marjatta Pylvänäinen-Suorsa.
17.7. Kaikkien rotujen näyttely, Helsinki. Tuomari Eeva Rautala.
17.7. Nord-näyttely, Tornio. Tuomari Satu Järvinen.
23.7. Nord-näyttely, Kalajoki. Tuomari Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska.
24.7. Kansainvälinen näyttely, Kalajoki. Tuomari Hans Almgren.
30.7. Kansainvälinen näyttely, Pori. Tuomari Jetta Tschokkinen.

Kuva: Anna Korkeakangas
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Tytöt vauhdissa!

Täältä Jyväskylästä löytyy kaksi erittäin 
touhukasta bedutyttöä, Ruusa ja Kiela! 
Rodun parissa olin jo pitkään ennen en-

simmäistä omaa beduani kunnes vihdoin pitkän 
haaveilun jälkeen Ruusa eli Tanzara Kuuran-
kukka syntyi helmikuussa 2018. Ja koska beduja 
ei vaan voi olla vain yksi niin Ruusa sai villin 
pikkusiskonsa Kielan, Slioorin Just Because I 
Can, kotiin jouluksi 2020.

Tytöt olivat kyllä parhaita kaveruksia keske-
nään ensi hetkestä lähtien ja molemmat ovat 
luonteeltaan todella sosiaalisia, leikkisiä, hel-
lyydenkipeitä ja ulkona parasta, mitä voi tehdä, 
on juokseminen! Luonne-erojakin tytöillä kyllä 
on. Ruusasta löytyy selkeästi enemmän terrie-
riä ja kovapäisyyttä ja usein luuleekin olevansa 
kuningatar tässä maailmankaikkeudessa. Kiela 
taas on aktiivisempi, mutta hieman pehmeämpi 
ja herkempi.

Tutut ihmiset ovat tyttöjen mielestä maailman 
ihanin asia. Molemmat ovatkin tunnettuja sii-
tä yltiöpäisestä halimisesta ja pusuttelusta, jota 

heidän uhrit joutuvat välillä kestämään! Erityi-
sesti Ruusan halimisen mustekalaote, kun se 
kietoo etujalkansa ihmisen kaulan ympärille, 
on monille sen tavanneille tuttu. Jopa eläinlää-
käriin mennessä henkilökunta ovat aina innois-
saan, kun halija-Ruusa tulee ja halii kaikki läpi!

Vapaana juokseminen on vähintäänkin toisiksi 
parasta ja yhteiset hippaleikit ja hepulit on hy-
vinkin tuttua. Riistaviettiä tytöillä ei juurikaan 
ole, joten nenä ei lähde metsälenkeilläkään 
pahemmin viemään. Luontopoluilla käydään 
usein ulkoilemassa ja tarkoitus olisikin käydä 
tyttöjen kanssa kaikissa Suomen kansallispuis-
toissa.

Kotona yleensä vain pötkötellään, mieluiten 
mahdollisimman lähellä ihmistä, silloin kun 
mitään ihmeellistä ei tapahdu. Mutta molemmat 
ovat kyllä heti valmiina touhuamaan, jos yhdes-
sä jotain tehdään. Leikkihetkiin ei kumpaakaan 
ole ikinä tarvinnut houkutella vaan lempilelut 
haetaan heti mukaan! Doboilua treenataan 
myös kotona, joka on huippukivaa aktivointia 
ja samalla lihastreeniä. Kiela on usein mukana 
missä tahansa arkiaskareissa ja uteliaana seu-
railee ihmisten puuhia, kun taas Ruusa tyytyy 

seuraamaan tilannetta kauempaa sohvalta.

Moni on varmasti nähnyt ja päässyt tutustu-
maan Ruusaan ja Kielaan myös näyttelyissä, 
joissa käydäänkin aika ahkeraan. Molemmat 
ovat pärjänneet hienosti ja tarkoituksena olisi 
lähteä valloittamaan näyttelykehiä myös ulko-
maille! Ruusa on pärjännyt hyvin myös agilitys-
sa ja rallytokossa vaikka kisaamaan asti emme 
ole vielä uskallettu lähteä. Kiela tykkää myös 
tehdä temppuja ja palkkautuu todella helposti, 
mutta keskittymiskykyä voisi olla enemmän, 
kun into meinaa välillä ottaa vallan!

Jos kaikki menee hyvin ja tähtien asennot osu-
vat oikeaan niin Kielalle olisi jossain vaiheessa 
suunnitteilla pentuja. Kielasta tulisi siis ensim-
mäinen kantanarttu omaan kenneliini. Pidetään 
sormet ja varpaat ristissä, että joku päivä nämä-
kin haaveet onnistuisi!

Terkuin
Ruusa, Kiela ja Tuuli

P.s. Olisi kiva kuulla Edison ja Vincent poikien 
kuulumisia!

Kuvat: Tuuli Jäske
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Miten koirankas-
vattajaksi tullaan?

Koirankasvattaminen alkaa eläinrak-
kaudesta. Tietyn rodun kasvattaminen 
alkaa siitä, että tuntee rodun erittäin hy-

vin ja haluaa kehittää sekä rotua että osaamis-
taan jatkuvasti. Kasvattajaksi ryhtyminen on iso 
askel, jota pitää tarkkaan harkita. 

Koiran omistajasta kasvattajaksi siirtyminen ei 
tapahdu hetkessä, vaan se vaatii riittävää koke-
musta, osaamista ja aikaa; kasvattaja on rodun 
asiantuntija, jolla on erinomainen rodun tunte-
mus sekä hyvät valmiudet ja osaaminen neuvoa 
uusia koiran omistajia. Lisäksi kasvattajalla 
tulee olla hyvät perustiedot sekä kasvatuksesta 

että koiran pitämisestä. Koirien kasvatus perus-
tuu hyvin vahvasti syille ja seurauksille. Kasva-
tettavan rodun jalostuksen tavoiteohjelma JTO 
pitää opiskella, tuntea ja noudattaa, sillä kasvat-
tajalla on osaltaan vastuu rodun kehityksestä 
miettiessään jalostusvalintoja. Koiran luonne 
pitää ymmärtää ja kasvatuksen perusteet pitää 
osata. Kasvattajille on tarjolla hyvin paljon tie-
toa, kun sitä aktiivisesti hakee ja opiskelee. Tie-
toa ja taitoa löytyy muilta kasvattajilta, kirjoista, 
lehdistä, rotujärjestöiltä ja Kennelliitolta.

KASVATTAMINEN VAATII HYVIÄ  
VERKOSTOJA
Kasvattaminen on muuttunut entistä vaativam-
maksi, sillä kasvattaja on myös asiakaspalvelija. 
Tehtävässä tarvitaan hyviä ihmissuhdetaitoja 
sekä valmiutta auttaa ja keskustella moninaisis-
sa uuden omistajan eteen tulevissa tilanteissa. 
Kasvattajan pitää tietää, miten sovitella ja hoitaa 

asioita rakentavasti ja joustavasti. Parhaimmil-
laan kasvattaja motivoi ja saa ympärilleen kas-
vatuksen avuksi innostuneen tiimin. Kasvatta-
minen on aktiivisen ihmisen harrastus; koirien 
hoito on vaativaa tekemistä, jossa ei lasketa 
työtunteja.

OPPIA KASVATTAJAN PERUSKURSSILTA

Jos päätät ryhtyä koiran kasvattajaksi, on ensim-
mäinen askel suorittaa Kasvattajan peruskurssi, 
joita järjestävät Kennelliiton alaiset kennelpiirit. 
Tavoitteena on lisätä yleistä koiratietoutta mm. 
koiran terveydestä, perinnöllisyydestä sekä ja-
lostuksen perusteista.

Kurssi on avoin kaikille Kennelliiton jäsenille, 
ja se on pakollinen kennelnimen saamiseksi. 
Kurssille voivat osallistua viimeistään kurssi-
vuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat 

henkilöt. Kasvattajan peruskurssi antaa hyvät 
tiedot myös urosten omistajille ja muille asiasta 
kiinnostuneille, joten sen käyneiden ei tarvitse 
ryhtyä kasvattajaksi. Kasvattajan peruskurssilla 
on lopputentti, jonka läpäisseet saavat kurssito-
distuksen.

KASVATTAJALLE KENNELNIMI

Hyväksytyn kasvattajan peruskurssin käynnin 
jälkeen hakija allekirjoittaa kasvattajasitoumuk-
sen, jonka jälkeen hän voi hakea kennelnimeä 
Kennelliitosta. Kennelnimen hakeminen on 
maksullista. Hakija toimittaa sähköisen kennel-
nimihakemuksen Omakoira-palvelun kautta 
Kennelliittoon useamman nimi - vaihtoehdon 
kanssa. Kennelnimen anomiseen kannattaa 
varata reilusti aikaa, koko prosessi kestää vä-
hintään puoli vuotta. Kennelliitto toimittaa 
saapuneen hakemuksen lausuttavaksi niille 
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rotujärjestöille, joiden rotuja henkilö ilmoittaa 
kasvattavansa.

Suomen Terrierijärjestön ehdot kennelnimiano-
muksen puoltoon ovat seuraavat:
- Hakijan tulee olla Suomen Bedlingtonkerhon 
jäsen
- Hakijan tulee olla Suomen kennelliiton jäsen

Suomen Bedlingtonkerho ry:n hallitus ja jalos-
tustoimikunta saavat tiedon kennelnimiano-
muksesta, mutta Suomen Terrierijärjestön 
toimihenkilöt puoltavat sitä. Halutessaan ro-
tujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun 
kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoi-
tetaan oikeudestaan antaa vastineensa Ken-
nelliitolle, joka ratkaisee asian. Jos rotujärjestö 
puoltaa kennelnimihakemusta, haettu kennel-
nimi vaihtoehtoineen sekä hakemuksessa mai-
nitut rodut julkaistaan Koiramme-lehdessä. Jos 
jollain on huomautettavaa kennelnimihake-
muksesta, tulee hänen tehdä kirjallinen valitus 
asiasta kahden viikon kuluessa lehdessä julkai-
semisesta.

Valitusajan jälkeen kennelnimiehdotukset lähe-
tetään Belgiaan FCI:lle, joka myöntää kennelni-
met. FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan 
hakijalle ja siitä toimitetaan todistus. Hyväksy-
tyt ja kennelnimen saajan lunastamat kennelni-
met julkaistaan Koiramme-lehdessä. Kennelni-
mi voidaan erillisestä hakemuksesta lisätä myös 
sellaisille kasvattajan aikaisemmille pentueille, 
joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat 
henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi. Pentue 
voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimel-
le. Kennelnimi on lähtökohtaisesti voimassa 
haltijan eliniän. Kennelliitto järjestää myös kas-
vattajan jatkokursseja, jolle uuden kasvattajan 
kannattaa osallistua. Lisäksi Kennelneuvoja 
ottaa yhteyttä kennelnimeä hakeviin ja kertoo 
kennelneuvontatoiminnasta, jota kannattaa 
myös hyödyntää.

Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy haki-
jan täyttää seuraavat ehdot:
• hakija on täyttänyt 18 vuotta
• hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
• hakijalla ei ole eettisen lautakunnan tai eettis-
tä lautakuntaa edeltävän kurinpitolautakunnan 
määräämää seuraamusta tai lisäseuraamusta 
Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomi-
sesta viimeisen viiden vuoden aikana
• hakijalla ei ole eläinten hyvinvointiin tai koh-
teluun liittyvää seuraamusta viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Kennelliitto voi tarvittaessa 
vaatia hakijaa toimittamaan hakijaa koskevan 
otteen Eläintenpitokieltorekisteristä
• hakija on Kennelliiton jäsen

• hakija on sellaisen rotujärjestön, rotuyhdistyk-
sen tai rotua harrastavan yhdistyksen jäsen, joka 
edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
• hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan 
peruskurssin korkeintaan viisi vuotta sitten
Kennelnimen muoto on tarkasti ohjeistettu, se 
ei saa:
• sisältää yksittäisiä kirjaimia tai numeroita
• sisältää tunnettujen paikkakuntien tai henki-
löiden nimiä
• sisältää rodunnimiä (kotimaisilla tai FCI:n vi-
rallisilla kielillä)
• sisältää sanaa kennel
• olla yli 20 merkkiä sanojen välit mukaan lu-
kien

• olla enempää kuin kaksi sanaa, väliviivalla yh-
distetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi
• olla sopimaton.

Kennelnimeä tulee hakea siinä muodossa, kun 
sitä halutaan käytettävän. Kennelnimen kirjoi-
tusasua ei voi myöntämisen jälkeen muuttaa. 
Lisäksi kennelnimen on selvästi erotuttava 
aiemmin myönnetyistä kennelnimistä. Hakijan 
tulee tältä osin tarkistaa kennelnimen sopivuus 
ennen sen hakemista.

Tekstin on kirjoittanut Tiina Kurki ja se on jul-
kaistu alunperin Kerry & Vehnä 4/2021 -leh-
dessä.

Kuva: Jenni Ruonio
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Mitä koiralleni ta-
pahtuu jos minulle 
tapahtuu jotain?

Yksin asuvia ihmisiä ilman läheisiä on 
nykypäivänä kasvava joukko.

-Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 yksin- 
asuvia 30-64 vuotiaita oli yli puoli miljoonaa. 
Yksinasuvien määrä on siis jatkuvassa kasvussa. 
Suomen kennelliiton mukaan koiria rekisteröi-
tiin vuonna 2021 lähes 52 800. Koiria rekisteröi-
tiin siis ennätysmäärä. Kaiken kaikkiaan tilasto-
keskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2018 
noin 700 000 koiraa. Eli tästä voimme päätellä, 
että koiria on niin yksin-asuvilla kuin erilaisis-
sa perheissä. Erilaisia perheitä (lapsilla tai ilman 
jne.) Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 1 467 
653. Yhteensä yksin-asuvia ja perheitä Suomes-
sa on siis noin 1 967 653. Karkeasti sanottuna 
näistä joka kolmannessa taloudessa on koira. Eli 

monella muullakin on sama ongelma, että ei ole 
sitä turvaverkkoa, joka ottaisi kopin tilanteesta, 
jos omistajalle sattuisi jotain.

Myös yksinäisyyttä podetaan paljon enemmän 
kuin aiemmin ja siihen koira ja sen mukana 
tuomat harrastukset ovat hyvä apu. 

Miten voin valmistautua etukäteen, jos yllät-
täen joudun vaikka sairaalaan?

Moni sanoisi, että tätä asiaa olisi pitänyt miet-
tiä ennen kuin ottaa koiran. Mutta minä en 
ole samaa mieltä asiasta. Vaikka tätä olisikin 
miettinyt, niin elämässä voi sattua mitä vain ja 
tilanteet voivat siis muuttua. Tähän voi olla syi-
tä monia, on voinut tulla ero, muutto vieraalle 
paikkakunnalle, ei ole lapsia tai sukulaisia lähel-
lä jne. Vaikka olisi ollut terve koko ikänsä niin 
yllättäen voi sairastua myös.  

Itselläni on siinä mielessä hyvä tilanne, että 
tyttäreni vaikka asuukin minusta kaukana voi 
ottaa koirani hoitoon tarvittaessa, myös kasvat-
taja voi ottaa hoitoon tarvittaessa ja sitten vielä 

löytyy jokunen ystävä lähempää, jotka voivat ot-
taa hoitoon tarvittaessa. Mutta entä jos tällaista 
mahdollisuutta ei ole? Lomien järjestely on vielä 
kohtuullisen helppoa, jos koira pärjää hoitolassa 
ja suunnitelmissa on loma ilman koiraa. Moni 
koiran omistaja nykypäivänä lomailee koiran 
kanssa, sillä koira on selkeästi meille suoma-
laisille perheenjäsen. Mutta mitä vanhemmaksi 
tulemme sitä todennäköisempää on, että jossain 
vaiheessa saatamme joutua sairaalaan joko ly-
hyeksi aikaa tai pitkäksi aikaa suunnitellusti tai 
yllättäen.

Suunnittelu on kaiken A ja O 
Suunniteltu sairaalareissu on monesti vielä 
järjesteltävissä, kun heti tiedon saatuaan alkaa 
järjestelemään asiaa. Eli kannattaa heti ruveta 
kartoittamaan alueen koirahoitoloita ja ottaa 
yhteyksiä niihin. Etenkin loma-aikoina ne ovat 
erittäin suosittuja, joten tätä ei kannata lykätä 
yhtään. Koirahoitolaan kannattaa käydä tutus-
tumassa etukäteen, jos suinkin mahdollista. 
Näin tiedät tarkalleen missä koirasi on ja millai-
nen henkilökunta siellä on. Mahdollisesti myös 
sinun stressisi olisi näin hieman pienempi. Jos 
koiran saa ottaa mukaan tutustumaan paikkaan, 
niin tämä kannattaa tietysti tehdä. On koiral-
lekin miellyttävämpää, ettei joudu aivan tunte-
mattomaan paikkaan. 

Kirjalliset sekä sähköiset hoito-ohjeet
Koiran hoito-ohjeet kannattaa olla kirjalliset, 
jotka tulee käydä yhdessä läpi koirahoitolan 
henkilökunnan kanssa. Ohjeissa tulee olla koi-
ran tiedot ja mihin eläinlääkäriin ollaan yhtey-
dessä, jos jotain sattuisi tapahtumaan. Myös 
omalle eläinlääkärille kannattaa ilmoittaa, että 
koira on hoitolassa ja että sinne on annettu oh-
jeet ottaa yhteyttä eläinlääkäriisi jos tarve vaatii.
Koiran ruokintaohjeet tulee olla kirjalliset, sillä 
ruokinnan muutokset vieraassa paikassa eivät 
koskaan ole hyväksi. Mukaan kannattaa varata 
riittävästi sitä omaa tuttua ruokaa koiralle hoi-
tojakson ajaksi.

Yllämainitut koiran tiedot kannattaa olla myös 
sähköisessä muodossa. Kannattaa miettiä onko 
ystävissä ketään sellaista, jolle ne voi antaa hä-
tätilanteiden varalta. Muista päivittää koiran/
koirien hoito-ohjeet säännöllisesti. Vaikka ystä-
vä asuisikin kauempana niin sähköpostilla voi 
lähettää. Tärkeää on, että olisi sellainen ystävä, 
joka tuntee ja tietää sinut hyvin. Ennen kaikkea 
tietää miten sinä haluat, että sinun koira/koirasi 
hoidetaan. Vaikka ystävä asuisikin kauempana 
niin puhelimet ovat keksitty. Itselläni tämä on 
järjestetty niin, että tyttäreni tietää miten haluan 
koirani hoidettavan ja hän tietysti tietää missä 
on vara-avain talooni. Näin ollen hän voi soittaa 
joko omille ystävilleen tai meidän yhteisille ys-
täville ja pyytää hakemaan tai käydä hoitamassa 
koirat, jos jotakin tapahtuisi minulle. Ystäviltä 
kannattaa kysyä aina apuja kaiken varalle. Selit-
tää tilanne ja sopia käytännöistä. 

Varusteet
Muista huolehtia, että koirasi rokotukset ovat 
ajan tasalla. Yleensä koirahoitolat vaativat ajan 
tasalla olevat rokotteet. Ja vaikka ei vaatisikaan 
niin huolehdi, että ne ovat ajan tasalla. Se on koi-
rasi parhaaksi sekä muiden koirien parhaaksi. 
Jos koira tarvitsee lääkitystä niin näistäkin tu-
lee olla kirjalliset ohjeet sekä riittävästi lääkkeitä 
mukana hoitojakson ajaksi.

Jos koira on kylmälle tai kuumalle erityisen 
herkkä niin näistäkin kannattaa mainita, sa-
moin jos koiralle on tiettyjä sääntöjä eri tilan-
teissa. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos 
koiralta on yritetty kitkeä ongelmakäytöstä pois, 
tällä pyritään estämään, ettei koira ota takapak-
kia käytöksen suhteen. 

Koiralle tulee varata mukaan aina omat ulkoilu-
varusteet. Tarkasta, että ne ovat ehjät ja ehdot-
tomasti pantaan kannattaa laittaa nimi-laatta, 
jossa on koiran nimi ja sinun puhelin-numerosi. 
Samoin tarvittaessa koiran omat vaatteet ja lem-
pilelu sekä tuttu peti tai peitto. Ne tuovat tur-

Kuva: Aino Ronkainen
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vallisuuden tunnetta koiralle vieraassa paikassa. 
Jos koira on kovin sinun perääsi niin mukaan 
kannattaa laittaa sinun päällä ollut vaate, jolloin 
koiralle on tuttu haju mukana. Se vähentää koi-
ran stressiä vieraassa paikassa.

ICE puhelimeen
Omaan puhelimeen kannattaa ICE henkilöksi 
pyytää samaa henkilö, joka huolehtii sitten koi-
ristasi. Muitakin ICE henkilöitä voi olla. Mut-
ta ne kannattaa erottaa, vaikka ICE1 ja ICE2 
eli ensimmäisenä olisi ihminen, joka huolehtii 
koirista ja näin saisi heti tiedon, jos sinulle on 
sattunut jotain. 

Hätätietotaulu ja hätätietokortti
Rahapussiin saa myös kortteja, joissa kerrotaan, 
että sinulla on lemmikkejä kotona ja kehen ot-
taa yhteyttä hätätilanteessa. Tämän lehden taka-
kannessa on sekä lompakkoon laitettava kortti 
että myös hätätietotaulu, jonka voit laittaa näky-
välle paikalle lähelle ulko-ovea -pelastushenki-
lökuntaa varten. Siihen tulee tiedot lemmikeistä 
ja kehen ottaa yhteys hätätilanteessa. Leikkaa 
nämä irti ja käytä hyödyksi. Olitpa sitten yksin 
asuva tai perheellinen niin nämä ovat kaikille 
tarpeellisia.

Testamentti
Oman kuoleman varalta jokaisella tulisi olla 
vähintään testamentti tehtynä eikä hoitotah-
don tekoakaan kannata unohtaa. Testamenttiin 
kannattaa kirjata tarkkaan mitä haluaa omille 
koirille tapahtuvan oman kuoleman jälkeen. 
Myös mistä mahdolliset eutanasia kustannukset 
sekä hautauskustannukset maksetaan. Jos testa-
menttaat koirat jollekin niin varmista, että hän 
suostuu ne ottamaan ja sekin kannattaa mainita 

testamentissa. Jos taas haluat, että koirillesi etsi-
tään uudet kodit, niin kerro voidaanko koirat 
erottaa toisistaan ja etsiä molemmille uudet 
kodit vai pitääkö koirat saada samaan kotiin. 
Liitteenä kannattaa olla koirien hoitotiedot sekä 
kannattaa kertoa mistä koirien rekisteripaperit, 
passit ja muu tarpeellinen löytyy. 

Tarjoa apua
Myös sinä voit tarjota jollekin toiselle yk-
sin-asuvalle vastaavasti apuja. On aika epäto-
dennäköistä, että teille molemmille tapahtuisi 
jotain samaan aikaan. Näin saat hyvän kiertä-
mään ja itselläni ainakin se on helpottanut avun 
pyytämistä. Meille suomalaisille se ei tunnetusti 
ole helppoa. 

Pohdi ystävien kanssa
Näiden asioiden miettiminen ei ole mitään 
mukavaa mutta varautuminen on viisasta sillä, 
meistä ei kukaan tiedä mitä tulevaisuus tuo itse 
kunkin kohdalle. Jos olet näistä päätöksistä epä-
varma niin aina kannattaa keskustella näistä hy-
vän ystävän tai ammattilaisen kanssa tai toisen 
koiraharrastajan kanssa. Ystävien kanssa poh-
timisen etu on erilaiset näkökulmat asiaan. Ne 
voivat tuoda paljon lisää hyviä pointteja asiasta. 
Älä pelkää ottaa tätä aihetta keskusteltavaksi 
sillä moni meistä miettii näitä myös itsekseen. 
Jos sinulla ei ole ystäviä niin kysy oman rodun 
harrastajien parista vaikka. 

Kirjoittaja Terhi Valli on entiseltä ammatiltaan 
pieneläinhoitaja(nyk. mediapalveluiden to-
teuttaja) ja pitkän linjan terrieriharrastaja joka 
kirjoittaa artikkeleita Ceskytiedotteeseen pää-
asiallisesti.

KOIRIEN HAMMASVAURIOT  
JA NIIDEN HOITO 

takin kovempi ja nimeltään kiille; juuren ulointa 
kerrosta nimitetään hammassementiksi. Pää-
osan hampaasta muodostaa kiilteen ja sementin 
sisäpuolella oleva, rakenteeltaan tunnelimainen  
hammasluu eli dentiini, jota hampaan ytimessä 

Kirjoittaja: Helena Kuntsi 
ELL, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri 
(suu- ja hammassairaudet) Dipl. AVDC, Dipl 
EVDC
Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 41, 
02880 Veikkola
Puh. 09-2565430, 0500-100714, sähköposti ani-
dent@anident.fi
www.anident.fi

Johdanto
Hammasvauriot ovat iensairauksien jälkeen 
toiseksi tavallisin hoitoa vaativa suuhun liitty-
vä ongelma koirilla. Erityisesti käyttökoirien 
ja muiden aktiivisesti pureskelevien koirien 
hampaat altistuvat helposti murtumille ja muil-
le vammoille, jotka aiheuttavat kipua ja hoita-
mattomina voivat jopa vaarantaa koiran yleisen 
terveydentilan. 

Hammasvaurioiden syntymekanismien ja hoi-
toperiaatteiden ymmärtämiseksi hampaan ra-
kenteen ja tautimekanismien tunteminen on 
ensiarvoisen tärkeää, joten nämä käydään läpi 
heti kirjoituksen alussa. Myöskin hammashoi-
tojen perusperiaatteet esitellään ensin, jotta nii-
hin on helpompi viitata jatkossa. Näiden jälkeen 
kerrotaan tarkemmin koirien tavallisimmista 
hammasvaurioista, niiden syntymekanismista, 
oireista, diagnosoinnista ja lopuksi hoidosta. 

Hampaan rakenne
Hampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi ja 
ikenen sekä luun alla olevaa osaa juureksi. Juu-
rien lukumäärä vaihtelee yhdestä kolmeen per 
hammas. Hammaskruunun uloin kerros on luu-

Kuva 1.b 
Röntgenkuva: Aikuisen koiran kulmahammas, 
jonka dentiini eli hammas- luukerros on paksu 

ja pulpaontelo on kapea.

Kuva 1.a 
Röntgenkuva: Nuoren koiran kulmahammas, 

jonka dentiini eli hammasluukerros on ohut ja  
pulpaontelo on laaja.
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eli pulpassa olevat solut kasvattavat lisää koko 
koiran eliniän ajan. Paksumman dentiiniker-
roksen takia vanhemman koiran hammas on 
paljon vahvempi kuin nuoren (Kuvat 1.a ja 1.b). 
Pulpassa sijaitsevat myös hampaan verisuonet 
ja hermot. Juuren kärki on nimeltään apex ja se 
sisältää ns. apikaalisen deltan eli useita pieniä 
kanavia, joiden kautta verisuonilla ja hermoilla 
on yhteys apexia ympäröivään kudokseen.

Hammasvaurioiden syntymekanismi 
Hampaan vaurioituessa pulpa tulehtuu, syntyy 
pulpiitti eli kansankielellä ”hammasjuurituleh-
dus”. 

eli tummempana alueena juuren kärjen ympä-
rillä (Kuva 4.c). Pitkään jatkunut eli krooninen 
pulpiitti aiheuttaa yleensä pulpan solujen palau-
tumattoman vahingoittumisen, jota kutsutaan 
pulpanekroosiksi. Tällainen hammas on siis 
”kuollut” ja pulpa on menettänyt kykynsä ra-
kentaa uutta hammasluuta. Kuolleen hampaan 
erottaa röntgenkuvassa siitä, että sen hammas-
luukerros on jäänyt ohuemmaksi kuin elävän 
(Kuvat 2.a ja 2.b). 

tertiääridentiiniksi, joka tummana pisteenä ku-
lumapinnalla, mutta yhteyttä pulpaan siitä ei ole 
(Kuva 3). Tertiääridentiini ei kuitenkaan välttä-
mättä ole täydellisen luotettava suoja ympäris-
tön bakteereita vastaan, sillä bakteerit  saattavat 
tunkeutua juurikanavaan tertiääridentiinin tun-
neleita pitkin.
 
Hammasvaurioiden oireet
Akuutti hammasjuuritulehdus voidaan joskus 
havaita selkeänä kipuna, kuten haluttomuutena 
pureskella tai lisääntyneenä kuolaamisena, mut-
ta erityisesti kroonista kipua omistaja ei usein-
kaan helposti havaitse. Kroonisen eli pitkään 
jatkuneen pulpiitin tai pulpanekroosin aiheut-
tama kipu on usein matala-asteista ja saattaa 
tuntua vain esimerkiksi purutilanteessa: pu-
ruote voi olla rauhaton, mutta joskus koira voi 
myös ns. ”paeta hihaan”, purra kovempaa ja olla 
haluton irrottamaan otetta. Havaitsematta jää-
nyt hammassärky voi johtaa ristiriitatilanteisiin 
koulutuksessa: koiraa saatetaan palkata lelulla, 
mutta itse asiassa lelun pureskelu aiheuttaa ki-
pua ja palkkiosta tuleekin rangaistus. Toisaalta 

Kuva 4.c 
Röntgenkuvassa havaitaan  periapikaalireak-
tio eli tumma tulehdusalue juurien ympärillä.

Pulpiitin tavallisin syy on bakteereiden pääsy 
pulpaonteloon esimerkiksi hammasmurtuman 
tai karieksen eli reikiintymisen takia, mutta 
myös tylpät vammat, liiallinen lämpö (esimer-
kiksi hampaiden ultraäänipuhdistuksen aikana) 
tai kemikaalit (kuten paikka-aineet) voivat ai-
heuttaa pulpiitin. Pulpiitin seurauksena juurika-
navaan päässeet bakteerit kulkeutuvat apikaali-
sen deltan kautta juurta ympäröivään luuhun, 
joka puolestaan alkaa tulehduksen seurauksena 
kadota. Juurta ympäröivä luukato havaitaan 
röntgenkuvauksessa ns. periapikaalireaktiona 

Kuva 2
Kuva 2: Röntgenkuva: Kuollut yläetuhammas 
(nuoli), jonka  hammasluu on hyvin ohut ja 
pulpaontelo laaja verrattuna vastakkiseen, 

terveeseen hampaaseen. Juurta ympäröi laaja 
tulehdusreaktio (2 nuolta).

Pulpan kautta yleiseen verenkiertoon päässeet 
bakteerit voivat aiheuttaa esimerkiksi akuutin 
sydänlihastulehduksen, tulehduspesäkkeitä 
muissa elimissä, kuten maksassa, ja pahimmassa 
tapauksessa verenmyrkytyksen.
Jos pulpa ärsyyntyy, mutta ei täysin paljastu esi-
merkiksi hampaan kulumisen takia, se alkaa kii-
reesti kasvattaa uutta hammasluuta suojakseen. 
Tällaista korjaavaa hammasluuta kutsutaan 

Kuva 3
Hampaan kulumisen takia pulpa on kehittä-
nyt suojakseen tertiääridentiiniä, joka näkyy 
ruskeana alueena kuluma-pinnalla. Pulpa ei 

ole esillä.

Kuvasarja 4.a-c
Tyypillinen esimerkki yläraateluhampaan 
(ylä-P4) akuutista hammasjuuripaiseesta.

Kuva 4.a 
Ulospäin näkyvä oire on turvotus silmän alla 

ja märkä-eritteen puhkeaminen ihon läpi.

Kuva 4.b
Suuhun katsottaessa huomataan murtunut 

ylä-P4-hammas.
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varsinkin suojelukoulutuksessa hammassärystä 
kärsivän koiran puruotteen korjaaminen on tur-
hauttavaa sekä koiralle että omistajalle ja johtaa 
helposti koulutusvirheisiin. Krooninen pulpiitti 
jää siis useimmiten omistajalta huomaamatta, 
mutta se saattaa myös yllättäen akutisoitua erit-
täin kivuliaaksi hammasjuuripaiseeksi, johon 
liittyy tyypillisesti posken tai leuan turvotus ja 
jopa tulehduseritteen puhkeaminen ihon läpi. 
Tyypillinen esimerkki on yläraateluhampaan 
hammasjuuripaise, joka aiheuttaa näkyvän tur-
votuksen ja joskus märkäistä eritettä pursuavan 
avanteen silmän alla (Kuvasarja 4).  

Vaurioituneiden hampaiden hoitojen perus-
periaatteet

1. Juurihoito
Juurihoidossa hampaan pulpa poistetaan, juu-
rikanava puhdistetaan ja muotoillaan niin, että 
se voidaan täyttää tiivisti ja lopuksi hammas 
paikataan. Juurihoidettu hammas on siis ”kuol-
lut”, mutta silti toiminnallinen, koska hammas-
ta ei tarvitse poistaa. Juurihoidoissa käytetään 
valtaosin samoja materiaaleja kuin ihmisten 
vastaavissa hoidoissa. Koiran kulmahampaiden 
juuren ovat kuitenkin niin pitkät (esimerkiksi 
dobermannilla tavallinen juurikanavan pituus 

on 40-45mm) että niiden juurihoidoissa tarvi-
taan erityisesti koirille tarkoitettuja materiaaleja 
ja instrumentteja. Tavallisin juurentäyteaine on 
kumimaista guttaperkkaa ja avausaukot sulje-
taan yleensä hampaanvärisellä yhdistelmämuo-
vipaikalla (Kuva 5). Paikka-aineella ei yritetä ra-
kentaa hammasta normaalin näköiseksi, koska 
tällaiset paikat eivät koiralla yleensä ole kestäviä. 
Jos kruunua halutaan muotoilla tai jatkaa enti-
sen näköiseksi, siihen asennetaan metallikruu-
nu (Kuva 6). Metallikruunu tarve tulee arvioida 
tarkasti, sillä kruunun asettamista varten ham-
masta tulee hioa, joten kruunu saattaa myös al-
tistaa hammasta uudelle murtumalle. 

Kuva 5 
Röntgenkuva 2-vuotiaan koiran juurihoide-

tusta alakulmahampaasta. Juurentäyte on tii-
vis ja avausaukko on suljettu muovipaikalla.

Hammasröntgenkuvaus on välttämätöntä aina 
ennen operaatiota, sen aikana ja hoidon jälkeen. 
Hoidon onnistumista seurataan vuosittaisilla 
röntgenkuvauksilla, sillä epäonnistunutta juu-
rihoidon ei ulkoapäin yleensä havaita. Juurihoi-
don ennuste on yleensä hyvä (Kuvat 7.a ja 7.b); 
vain noin 7% hoidoista epäonnistuu ja toiset 7% 
murtuu uudelleen hoidon jälkeen.

2. Pulpa-amputaatio
Pulpa-amputaatiossa vain pinnallisin osa pul-
paa poistetaan ja jäljelle jäänyt pulpa suojataan 
lääke- ja paikka-aineella, niin että hammas 
säilyy ”elävänä”. Pulpa-amputaation ennuste 
on hyvä: noin 92% hoidoista onnistuu. Onnis-

Kuva 6
Metallikruunut kaikissa kulmahampaissa.

Kuva 7.a
Röntgenkuva ala-M1-hampaasta ennen juu-
rihoitoa. Huomaa tulehdusireaktiot juurien 

ympärillä.

Kuva 7.b
Kontrolliröntgen juurihoidosta 3kk:n kulut-
tua: Tulehdusreaktiot on ovat huomattavasti 

pienentyneet.

Kuva 8.a 
Röntgenkuva 1-vuotiaan koiran murtuneesta 
alakulmahampaasta juuri ennen pulpa-am-

putaatiota. Huomaa komplisoitu kruunumur-
tuma (nuoli).

Kuva 8.b 
Röntgenkontrolli vuoden kuluttua pulpa-am-

putaatiosta. Hoito vaikuttaa toistaiseksi 
onnistuneelta. Hammasluukerros on vahvistu-
nut eikä juurta ympäröivässä kudoksessa ole 

merkkejä tulehdusreaktiosta. 
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Kuva 8.c 
Röntgenkuva alakulmahampaista välittömästi 

pulpa-amputaation jälkeen.

Kuva 8.d 
Röntgenkuva 2 vuotta hoidon jälkeen. Ham-
paat ovat jatkaneet kehittymistään jonkin ai-
kaa, koska hammasluukerros on vahvistunut. 

Juurien ympärilla on nyt kuitenkin selkeät 
tulehdusreaktiot.

tumisen edellytyksenä on, että hoito saadaan 
tehtyä tuoreelle murtumalle ja hoitotekniikka 
on kunnossa. Pulpa-amputaatio onnistumisen 
seurannassa säännölliset röntgenkontrollit ovat 
välttämättömiä. Seurantaa tulee jatkaa läpi koi-
ran eliniän, sillä vaikka hoito aluksi vaikuttaisi 
onnistuneelta, se saattaa vuosien jälkeen pettää, 
niin että hammas tulehtuu ja menee kuolioon 
(Kuvasarja 8). 

3. Hampaan poisto
Hampaiden poistot jaetaan yksinkertaisiin eli 
ei-leikkauksellisiin sekä leikkauksellisiin toi-
menpiteisiin. Ei-leikkauksellisesti voidaan pois-
taa pieniä, yksijuurisia tai heiluvia hampaita, 
mutta monijuuriset tai suuremmat yksijuuriset, 
kuten kulmahampaat, vaativat leikkauksellisen 
poiston.

Ei-leikkauksellisessa poistossa hammasta ym-
päröivät sidekudosjuosteet katkaistaan, niin 
että hammas voidaan irrottaa kuopastaan. 
Leikkauksellisessa poistossa avataan hampaan 
ympärille ien-limakalvofläppi ja näin paljastu-
nutta, hammasta ympäröivää luuta poistetaan 
poraamalla. Sen jälkeen monijuuriset hampaat 
halkaistaan osiin ja kukin juuri poistetaan yksi-
tellen. Lopuksi luu tasoitetaan, hammasalveoli 
(kuoppa) huuhdellaan ja fläppi suljetaan itses-
tään sulavin ompelein (Kuvasarja 9).

Kaikki yllämainitut hoidot vaativat samanlaisen 
anestesian kuin mikä muu tahansa leikkaus: 
Koirapotilas on ”tipassa” ja hengittää nukutus-
ainetta henkitorveen asetetun putken läpi. Nielu 
suojataan vesiroiskeilta ja muilta nieluun joutu-
vilta materiaaleilta. Vaikka potilas on anestesias-
sa, käytetään paikallispuudutusta ja pistoksena 
annettavia kipulääkkeitä operaation jälkeisen 
kivun lievittämiseksi.

Röntgenkuvaus on välttämätöntä aina ennen 
hoitoa ja usein sen aikana. Hammasröntgenko-

Kuva 9.a 
Leikkauksellinen hampaan poisto: Ien-lima-

kalvofläpin avaus

Kuva 9.b 
Hammas on halkaistu osiin poralla ja juuret 

poistetaan yksitellen.

neella ja pienillä, suuhun laitettavilla hammas-
filmeillä otettujen kuvien tarkkuus on omaa 
luokkaansa tavallisella röntgenkoneella otettui-
hin kallokuviin verrattuna. 

Kotihoito sisältää yleensä suun kautta annet-
tavaa kipulääkettä, ja poistojen jälkeen suuta 
huuhdellaan tarkoitukseen sopivalla antisepti-
sella liuoksella. Antibiootteja annetaan nykyisin 
harvoin ja vain tarkoin valituille potilaille.

Hammasmurtumat

Hammasmurtumien syyt, luokittelu ja diagn-
osointi

Tavallisin hammasmurtumien syy koirilla on 
liian kovien esineiden pureskelu. Esimerkiksi 
kuivuneet luut ja liian kovat purulelut murtavat 
herkästi hampaita erityisesti, jos ne mahtuvat 
koiran suun takaosaan, jossa puruvoimat ovat 
suuret. Omistaja voi testata purulelun kovuu-
den painamalla siihen omalla kynnellään: Sopi-
via puruleluja ovat sellaiset, joihin kynnestä jää 
painauma. Käyttökoirilla esimerkiksi hiekkai-
set suojahihat ja purupatukat ovat salakavalia: 
Vaikka esine itsessään ei ole liian kova, siihen 
piiloutuneet hiekanjyväset tekevät sen vaaral-
lisen kovaksi. Onnettomuudet ja koiratappelut 
ovat muita tärkeitä syitä hammasmurtumille.  
  
Hammasmurtumien diagnosoinnissa on tär-
keää selvittää ensinnäkin onko pulpa paljas-
tunut tai kuollut ja toiseksi, kuinka syvälle ien-
rajan alle murtumalinja ulottuu. Jos pulpa on 
paljastunut, murtumaa kutsutaan komplisoi-
duksi ja jos pulpa ei ole paljastunut, kyseessä on 
komplisoitumaton hammasmurtuma. Jos taas 
murtumalinja ulottuu vain hampaan näkyvään 
osaan, sitä kutsutaan kruunumurtumaksi. Jos 
murtumalinja ulottuu ienrajan alle, on kyseessä 
kruunu-juurimurtuma. Pelkkä juurimurtuma 
ulottuu on nimensä mukaisesti vain juuren 
alueelle.

Pulpan paljastumisen näkee usein tuoreeltaan 
helposti punaisena, jopa vertavuotavana pistee-
nä murtumapinnalla. Mikäli murtumasta on 
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jo kulunut aikaa, pinnallisin osa pulpaa lakkaa 
vuotamasta verta ja vähitellen kuolioituu, mut-
ta hammasta tarkemmin tutkittaessa havaitaan, 
että terävä instrumentti selvästi uppoaa pul-
paan. Aina, jos pulpa on paljastunut, hammas 
on hoidettava tai poistettava. Mikäli hammas on 
murtunut aiemmin pinnallisesti, niin että pulpa 
ei ole paljastunut, on se saattanut kasvattaa suo-
jakseen tertiääridentiiniä. Myös tertiääridentii-
ni näkyy tummana pisteenä murtumapinnalla, 
mutta siihen ei teräväkään instrumentti uppoa, 
vaan liukuu sulavasti tummallakin pinnalla.  

Hammasmurtuman tarkempi diagnosointi 
vaatii aina hampaan röntgenkuvauksen ja siten 
potilaan anestesian. Jos röntgenkuvissa havai-
taan periapikaalitulehdus tai pulpanekroosi, 
on hammas hoidettava tai poistettava, oli pulpa 
paljastunut tai ei.

Hammasmurtumien hoito
Hoitovaihtoehdot murtuneille hampaille ovat 
paikkaus, pulpa-amputaatio, juurihoito tai ham-
paan poisto. Paikkaus sopii vain komplisoitu-
mattoman (pinnallisen) murtuman hoitoon. 
Komplisoituneesti murtuneet kulmahampaat, 
jossa pulpa on paljastunut, ja toiminnallisesti 
tärkeät hampaat pyritään ensisijaisesti säästä-
mään pulpa-amputaatiolla tai juurihoidolla, mi-
käli hammas on kiinnityskudokseltaan terve eikä 
murtumalinja ulotu syvälle ienrajan alle. Mikäli 
murtumalinja ulottuu ienrajan alle tai hampaan 
kiinnityskudos on heikentynyt esimerkiksi pa-
rodontiitin (hampaan tukikudoksen heikenty-
misen) takia, ei hammasta voida enää  säästää, 
vaan ainoaksi hoidoksi jää poisto. Myös koiran 
yleinen terveydentila, käyttötarkoitus ja omista-
jan taloudelliset resurssit vaikuttavat hoitopää-
tökseen. Pulpa-amputaatio ja juurihoito vaativat 
säännölliset röntgenkontrollit nukautuksessa ja 
juurihoito saattaa jo itsessään vaatia kaksi hoi-
tokertaa, joten se ei sovi yleisterveydentilaltaan 
huonokuntoisen koiran hammashoidoksi. 

Tuore hammasmurtuma, voidaan säästää elä-
vänä ja toiminnallisena valitsemalla tavallisen 
juurihoidon sijasta pulpa-amputaatio. Pul-
pa-amputaation ennuste heikkenee selvästi, jos 
pulpan paljastumisesta on kulunut yli 48 tuntia, 
joten hoitoon on hakeuduttava välittömästi, mi-
käli hammas halutaan säästää. Tämänkin takia 
käyttökoiran hampaat on tarkastettava kotona 
päivittäin.

Tylppä vamma ja värjäytynyt hammas
Tylppä vamma saattaa aiheuttaa akuutin pulpii-
tin ja hampaan sisäisen verenvuodon, joka huo-
mataan hampaan värjäytymisenä vaaleanpunai-
seksi. Pulpiitti saattaa olla itsestään korjautuva, 
niin että värjäytymä häviää, mutta mikäli näin 
ei käy noin kuukauden kuluessa ja erityisesti, 
jos värjäytymä muuttuu violetin tai harmaan 
sävyiseksi, hammas tulee röntgenkuvata. Mikä-
li röntgenkuvissa havaitaan peripikaalireaktio 
tai pulpanekroosi, on hammas hoidettava tai 
poistettava. 

Hampaan kuluminen
Hampaiden kulumat jaetaan kahteen ryhmään 
kuluman aiheuttajan perusteella. Mikäli kulu-
ma aiheutuu hampaiden kontaktista toisiaan 
vasten, puhutaan attritiosta (Kuva 10). Jos taas 
kuluman aiheuttaja on esimerkiksi esineiden 
pureskelu tai ihon jyrsiminen, kyseessä on ab-
raasio (Kuva 11). Jos kuluminen on hidasta, 
pulpa ehtii rakentaa tertiääridentiiniä suojak-
seen, mutta esimerkiksi voimakas kutina ja ihon 
pureskelu saattaa johtaa nopeasti johtaa pulpan 
paljastumiseen.  Tavallisia kuluman aiheuttavia 
syitä käyttökoirilla on tennispallojen pureskelu 
ja häkin pureminen. Häkin pureminen on va-
kava ja hankalasti korjattava käytöshäiriö, joka 
aiheuttaa tyypillistä kulmahampaiden takapin-
tojen voimakasta kulumista ja altistaa suuresti 
hampaita murtumille. Aikuista käyttökoiraa 
hankittaessa kannattaa aina muistaa kurkistaa 
koiran suuhun, sillä jos merkkejä häkinpureske-
luhampaista näkyy, koiran hintaan saattaa tulla 
iso lisä tulevien juurihoitojen takia. Häkinpu-
rijan hampaita voidaan paikata yhdistelmä-
muovilla tai jopa laittaa hampaisiin metalliset 
osakruunut, mutta mikään materiaali ei pysy 

hampaissa, jos pureskelua ei saada kuriin (Ku-
vat 12.a ja 12.b).

Hampaan luksaatio ja avulsio
Luksaatiolla tarkoitetaan hampaan osittaista 
luiskahdusta ulos kuopastaan ja avulsiolla täy-
dellistä hampaan irtoamista. Tavallisin luksoi-
tunut hammas on yläkulmahammas (Kuva 13). 
Luksaation hoitona on hampaan asettaminen 

Kuva 10
Attritio eli purentavian aiheuttama kulma-

hampaiden kuluma.

Kuva 11
Kutisevan ihon jyrsiminen on voimakkasti 
ja nopeasti kuluttanut hampaita, niin että 

pulpat ovat paljastuneet ja juurikanavaan on 
tunkeutunut karvoja.

Kuva 12.a
Häkinpurijan yläkulmahammas on tyypil-
lisesti kulunut koukkumaiseksi ja murtuu 

helposti.

Kuva 12.b
Kulunut hammas on suojattu metallisella 

osakruunulla.
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takaisin paikoilleen, pehmytosahaavojen om-
pelu sekä hampaan kiinnittäminen paikalleen 
metallilangan ja yhdistelmämuovin avulla. 
Hammas tulee juurihoitaa suhteellisen nopeas-
ti, noin 10 päivän kuluttua, jotta estetään juuren 
resorboituminen eli syöpyminen. Metallilanka-
kiinnitys pidetään paikallaan yleensä noin 6 
viikon ajan.

Avulsion eli hampaan täydellisen irtoamisen 

ennuste on huono, vaikka hoitoon päästäisiin 
nopeasti. Käytännön ohje on, että kuopastaan 
ulos tullutta hammasta käsitellään hellävarai-
sesti ja asetetaan fysiologiseen suolaliuokseen, 
maitoon tai sylkeen eläinlääkärille kuljetuksen 
ajaksi. Eläinlääkärillä hoito on sen jälkeen pe-
riaatteessa sama kuin luksoituneen hampaan.

Yhteenveto
Käyttökoiran hampaat ovat tärkeä työkalu, joi-
den kunnosta tulee huolehtia asianmukaisesti. 
Huomaamatta jääneet hammasvammat ovat 
koiralle kivuliaita ja johtavat helposti sekä koi-
raa että ohjaajaa turhauttaviin koulutusvirhei-
siin, joiden korjaaminen on hankalaa ja aikaa 
vievää. Murtumat ovat tavallisin hammasvam-
ma, mutta myös muut syyt, kuten hampaiden 
voimakas kuluminen saattavat aiheuttaa hoi-
toa vaativia vaurioita. Kaikkia vahingoittunei-
ta hampaita ei nykyisin tarvitse poistaa, vaan 
useissa tapauksissa pulpa-amputaatiolla tai 
juurihoidolla pystytään säilyttämään toimin-
nallinen hammas.  

Kuva 13
Lateraalisesti luksoitunut yläkulmahammas.

ANIDENT OY

LAMMINPÄÄNTIE 41,  
02880 VEIKKOLA 

FINLAND

+358-500-100714,  
+358-9-2565430

ANIDENT@ANIDENT.FI

WWW.ANIDENT.FI

SUOMEN YKKÖNEN KOIRIEN 
HAMMASHOIDOISSA JA  

SUUKIRURGIASSA.

Ihannekoiraa  
etsimässä
Kirjoittaja: Ulla-Marja Ruistola, kouluttaja ja 
SmartDog-testaaja. Ulla-Marjan koulutuksista 
löydät lisää tietoa osoitteesta koiraharrastaja.fi.

Koiran persoonallisuus on kiehtova asia. 
Se on ollut itselleni hyvin tärkeä kiin-
nostuksen kohde jo parikymmentä 

vuotta. 

Persoonallisuus (arkikielessä luonne) tarkoittaa 
jokaiselle yksilölle ominaista tuntemisen, toi-
mimisen ja käyttäytymisen tapaa, joka kehittyy 
jo pentuvaiheessa. Persoonallisuuden perus-
tan muodostaa kunkin yksilön temperamentti 
suhteellisen pysyvine piirteineen ja taipumuk-
sineen. Persoonallisuus on siis tapa hahmottaa 
ja tulkita ympäristöä sekä toimia tulkintojen 

mukaan. Itseasiassa olemme koiriemme kanssa 
tässä enemmän samanlaisia kuin erilaisia.

Persoonallisuutta pidetään melko pysyvänä 
kokonaisuutena. Se voi kuitenkin muuttua eri-
laisten kokemusten ja tapahtumien myötä. Esi-
merkiksi itsehillintä tai rohkeus ovat piirteitä, 
joihin on mahdollista jossain määrin vaikuttaa 
mm. kouluttamalla. Pitkään jatkunut stressi voi 
saada myös rauhallisen koiran muuttumaan 
arvaamattomaksi. Persoonallisuus on siis myös 
joustava. Personaalisuuteen vaikuttaa genetiik-
ka, epigenetiikka, kokemukset ja ympäristö. 
Kaikkea ei voida laittaa genetiikan piikkiin, sil-
lä tiedetään, että varsinkin pentuvaiheen koke-
mukset vaikuttavat syvästi koiraan. 

Persoonallisuuskategorioita ei vielä ole saatu 
täysin vakiinnutettua koirien käyttäytymistut-
kimuksessa, mutta tutkimuksessa on käytetty 
ainakin seuraavia:

Kuva: Sini Tuovinen
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• pelokkuus - rohkeus
• ystävällisyys
• aktiivisuus
• aggressiivisuus
• yhteistyöhalukkuus
• alistuvuus - dominoivuus
• impulsiivisuus - itsehillintä
• metsästyskiinnostuneisuus

Lisäksi vaikuttaa siltä, että ihmisten tunnolli-
suus-kategoria saattaa hyvinkin olla olemassa 
myös koirilla. Lisäksi koiran kognitiiviset omi-
naisuudet vaikuttavat koiran persoonallisuu-
teen.

Kognitio käsittää ne sisällöt ja prosessit, millä 
koira kerää, kokee, tulkitsee, ja ymmärtää tie-
toa, mitä ympäristö tuottaa.  Käytännössä tämä 
esim. tarkkaavaisuutta ja aistihavaintojen kä-
sittelemistä, oppimista, muistiin painamista ja 
muistista palauttamista, päättelyä, ajattelua, on-
gelmanratkaisua ja päätöksentekoa. 

Miten näitä voidaan mitata? 
•  omistajan omat havainnot 
• kyselytutkimukset (esim. C-BARC)
• luonnetestit ja MH-kuvaukset (ensimmäistä 

ei ole tieteellisesti validoitu), jotka mittaavat 
rohkeutta

• rodunomaiset kokeet, jotka usein mittaavat 
metsästyskäyttäytymisketjun osia ja koulu-
tuksen onnistumista

• smartDOG-testit, jotka mittaavat mm. 
kognitiota, impulsiivisuutta, yhteistyöhalua

Mittaamistulokseen vaikuttaa aina, miten testi 
on rakennettu ja mihin kyseinen testi perustuu. 
Osa testeistä ja kokeista perustuu tutkittuun 
tietoon ja osa taas kokemukseen. Osa niistä pe-
rustuu arvioijan subjektiiviseen näkemykseen 
ja kokemukseen. Osa taas perustuu käytöksen 
kuvaamiseen ja osa mitattuun dataan, jota voi-
daan vertailla.

Millainen olisi ihanteellinen koira?

Olen vuosien ajan pohtinut, millainen voisi olla 
se oma ihannekoirani. Olen omistanut monta 
hyvää koiraa, joissa kaikissa on ollut sellaisia 
ominaisuuksia, jotka haluan ihannekoiraani. 
Laskujeni mukaan olen omistanut aikuisella 
iällä 20 koiraa, joista osa on ollut täysin omia ja 
osa sijoituskoiria. Näissä täysin omissa on neljä, 
jotka ottaisin milloin vaan uudelleen. Yksikään 
niistä ei kuitenkaan ole ollut täydellinen ja se ei 
edes ole tarpeellista. Täydellisyyteen pyrkimi-
nen on armotonta ja haitallista monella tapaa. 
Kuitenkin on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, 
mikä on olennaista ja mikä ei. Ilman tätä poh-
dintaa katoaa suunta mihin pyrkiä. Olen myös 
omistanut koiria, joita en haluaisi kokea uudel-
leen, vaikka rakkaita olivatkin. Minun kanssani 
ei tarvitse olla samaa mieltä, sillä erilaisuus ja eri 
näkemykset ovat rikkautta.

Ulla-Maria on pohtinut seuraavassa oman ihan-
nekoiransa ominaisuuksia oman rotunsa, met-
sästykseen käytetyn spanielin, toivottujen omi-
naisuuksien osalta. Nämä ominaisuudet antavat 
hyvin vinkkiä siitä, miten voisit itse määritellä 
sinulle ihanteellisen koiran ominaisuudet, oli 
rotu mikä tahansa.

Ohitan ulkomuodon pohtimisen tässä nyt lähes 
täysin. Terveydenkin ohitan lausuen, että ihan-
nekoirani on kliinisesti terve koira, jolla ei ole 
jatkuvaa hoitoa vaativia vaivoja. Tämä sisältää 
mielestäni kaiken tarpeellisen: terveellä koiralla 
on hyvä olla ja sen kanssa voi harrastaa.

Luonne- ja käyttöominaisuudet muodostavat 
harrastuskoiran perustan. Lisäksi koiran luonne 
on tärkein ominaisuus myös lemmikkikoirassa. 

Koiran aito sisäsyntyinen motivaatio kohti oh-
jaajaa: Tämä muodostaa koko koulutettavuuden 
perustan ja mahdollistaa yhteisen treenikuplan. 
Ohjaajan merkitys ylittää kaiken muun koiran 

elämässä. Mikäli koiraa ei kiinnosta ohjaaja ja 
ohjaajan kanssa työskentely, on sitä epätoivois-
ta kouluttaa ja hallita. Koiran on myös kyettävä 
vaihtamaan (eli luopumaan) hajut tms. ohjaa-
jaan, mikäli tilanne niin vaatii. Kun koiran mo-
tivaatio on ohjaajan kanssa työskentelyssä, se 
kestää häiriöitä.

Ihmiseen suuntautuva ongelmanratkaisustra-
tegia: Tämä liittyy edelliseen. Apua pyytävä 
strategia tarkoittaa sitä, että (varsinkin nuori) 
koira tukeutuu ohjaajaan haastavissa tilanteis-
sa. En tarkoita tässä, etteikö itsenäisyyttä saisi 
olla lainkaan. Kyllä sitäkin harrastuskoira tarvit-
see. Itsenäisyys on ominaisuus, joka vahvistuu 
kokemuksen myötä. Näin ollen nuoren koiran 
kanssa siitä ei tarvitse olla huolissaan.

Itsehillintä eli impulssikontrolli: Impulsiivisen 
koiran kouluttaminen ja sen kanssa harrasta-
minen on todella haastavaa. Impulsiivisuus on 
sitä, että koira(/ihminen) toimi ennen kuin ehtii 
ajatella tekojensa seurauksia. Palkkion läsnäolo 
haittaa koiran suoritusta merkittävästi. Impuls-
sikontrollia koira tarvitsee kaikessa elämässä ja 
sen olemassa oleminen helpottaa koiran kans-
sa toimimista. Impulsiivinen koira ”lentää le-
pattaa” tehtävästä toiseen, eikä suoriudu niistä 
kunnolla.

Turhauman sietokyky: Harrastuskoira joutuu 
sietämään turhautumista, sillä aina ei voi toimia 
niin kuin haluaa. Merkittävin haaste, joka tulee 
matalasta turhauman sietokyvystä ovat erilaiset 
äänen antamisen haasteet: vinkumiset, ulinat ja 

Kuva: Sini Tuovinen

 Bedlington -TIEDOTE  1/2022 4544 Bedlington -TIEDOTE 1/2022



haukkumiset. Turhautunut koira ei pysty yleen-
sä suoriutumaan kunnolla tehtävistä.

Koira on rohkea ja utelias. Se ei pelkää ääniä, 
ihmisiä, toisia koiria, alustoja eikä ympäristöjä. 
Tällainen koira on harrastuskoirana ihanteelli-
nen. Osa pelkoon liittyvistä ongelma käytöksistä 
ratkeaisi, jos jalostukseen valittaisiin vain roh-
keita yksilöitä.

Koiran keskittymiskyky ja häiriönsietokyky on 
hyvä. Mitä enemmän koira häiriintyy ympäris-
töstään (ihmiset, hajut, äänet, koirat yms.), sitä 
haastavampaa kouluttaminen on. 

Koiran kyky säädellä virettään on tärkeää. Koi-
ra osaa nostaa ja myös laskea vireensä tarpeen 
mukaan. Ilman sitä koiran kouluttaminen on 
haastavaa. 

Toiminnan tarjoaminen: Moderneilla koulutus-
menetelmillä kouluttaessa tarvitaan koira, jolla 
on motivaatio ja halu itse tarjota toimintaa. Täl-
laisella koiralla on aito motivaatio tehdä asioita. 
Tällaisella koiralla on myös motivaatiota yrittää 
ratkaista ongelmia. Sellainen tietty reipashenki-
syys ja aktiivisuus on ehdottomasti toivottavaa 
koirassa kuin koirassa.

Koiran ruokamotivaatio on hyvä. Positiivises-
ti vahvistaen kouluttaen on helppo rakentaa 
käytöksiä koiralla, jolle kelpaa ruoka kuin ruo-
ka. Tällöin saadaan myös oppimisen kannalta 
tarpeellisia toistoja. Ahne koira on siunaus: oh-
jaajalla on aina silloin ”valuuttaa”, jolla maksaa 
koiralle. Mitä nirsompi koira, niin sitä todennä-
köisemmin se on myös häiriöherkkä.

Koiran esinemotivaatio on hyvä, muutoin nou-
don kouluttaminen esimerkiksi metsästyskoi-

rille on haastavaa. Esinemotivaatio tarvitaan 
myös leikkimiseen, mikä on olennainen osa 
kouluttamista.

Toiston kestävyys on myös tarpeellista. Jotta 
me voisimme kouluttaa käytökset ärsykekont-
rolliin, niin meidän on saatava tarpeeksi toisto-
ja. Käytös on ärsykekontrollissa silloin, kun se 
toimii kuin se entinen junan vessa: aina samalla 
tavalla. Koira, joka kyllästyy nopeasti toistoihin, 
ei yleensä saavuta ärsykekontrollia.

Seuraavat metsästyskäyttäytymisen osat ovat 
olemassa vahvana erityisesti metsästykseen 
jalostetuilla roduilla: haku, jahtaaminen, tarttu-
minen ja kantaminen. Ilman näitä ei tule riistaa 
reppuun ja koiran kouluttaminen metsästyskoi-
raksi ja noutajaksi on kohtuuttoman haastavaa. 
Saalisvietti eli jahtaaminen on kouluttamalla 
haltuun otettavissa. Ilman jahtaamista emme 
kuitenkaan saa saalista liikkeelle tai haavakkoa 
talteen. Mikään näistä käytöksistä ei saisi olla 
ylikorostunut, koska silloin se tietää haasteita.

Koira on sosiaalinen, mutta ei ylitsevuotavan 
sosiaalinen, niin ihmisille kuin toisille koirille. 
Mikäli koira kiihtyy toisista koirista ja ihmisistä, 
se muodostaa haasteen kouluttamiselle. Jälleen 
oma ihminen tulisi olla se kiinnostavin.

Koirassa ei ole ongelmaksi olevaa aggressiivi-
suutta. Aggressio on käytös, joka on jokaisessa 
koirassa(/ihmisessä), halusimme sitä tai emme. 
Se varmistaa hengissä säilymisen tiettyyn rajaan 
asti ja siksi se on tarpeellista. Kuitenkin se ei sai-
si normaalissa arjessa ilmentää aggressiota. Ag-
gressiivinen käyttäytyminen tulee koirissa usein 
esiin esimerkiksi pelon kautta: siksi itsevarmo-
jen koirien jalostaminen on tärkeää.

Suomen Bedlingtonkerho ry:n  
vuosikokouksen 27.3.2022 esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
a) kokouksen puheenjohtajan valinta
b) kokouksen sihteerin valinta
c) kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
d) kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. 2021 vuosikokouksen pöytäkirjan käsittely 
6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edel-
lisenä kalenterivuonna
7. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
9. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 
10. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen 
seuraavalle toimintakaudelle.
11. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa 
(Suvi Kuivanen, Maria Mäkelä ja Jutta Voutilainen) olevien tilalle ja hallituksen  varajäsenten vaali
12. Kahden toiminnantarkastajan valitseminen
13. Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2021 ja toimintasuunnitelma 2022
14. Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen
15. Kerhon kilpailujen sääntöjen päivittäminen
16. Muut esille tulevat asiat
17. Kokouksen päättäminen

Vuoden bedlingtonien palkitseminen
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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY   
PÖYTÄKIRJA

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä julkais-
tu esityslista pl. kohta 8. yhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen. 
Todettiin, että kokouksessa ei voida päättää 
sääntöjen muuttamisesta, koska kokouskutsun 
liitteenä olevassa esityksessä uusittavista sään-
nöistä ei ollut selostusta muutettavista sääntöjen 
pykälistä perusteluineen. Esityslistan kohdassa 
8 käydään läpi uudet säännöt ja keskustellaan 
niistä. 
5. Edellisen vuosikokouksen 2021 pöytäkirjan 
käsittely ja hyväksyminen
Hyväksyttiin vuosikokouksen 27.3.2021 pöytä-
kirja. 

6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätök-
seen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta 
vuodelta 2021

Esitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuo-
delta 2021. 

Lisätään toimintakertomukseen kappaleeseen 
Julkaisutoiminta ja tiedottaminen: Lisäksi tie-
dotettin kerhon toiminnasta ja tapahtumista 
kerhon sometileillä Facebookissa ja Instagra-
missa. Hyväksyttiin toimintakertomus em. li-
säyksellä.

Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana 
Tunturi ja tilinpäätöksen on laatinut Petra Mes-
kus. Tilikauden 1.1. - 31.12.2021 tuloslaskelma 
osoitti tappiota 1 478,20 euroa ja taseen loppu-
summa oli 5 031,99 euroa. 

7. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpää-

töksen 2021 vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvel-
vollisille

Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto. Vah-
vistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapa-
us hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Käytiin läpi hallituksen esitys yhdistyksen 
uusista säännöistä. Esitetyissä säännöissä täs-
mennetään ja selkeytetään sääntöjen kieliasua 
ja sisältöä mm. Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysten sääntömallien ohjaamana ja mah-
dollistetaan  jäsenistön toiveesta etäosallistumi-
nen  kokouksiin. Lisäksi esitetään poistettavaksi 
jäsenryhmistä tuomarijäsenyys, jolle ei ole ollut 
enää tarvetta. Kerho toimittaa nykyisin kaikil-
le rodun suomalaisille ulkomuototuomareille 
Bedlingtontiedotteen sähköisenä. 

Päätettiin jättää esitys pöydälle ja käsitellään 
ne ylimääräisessä kokouksessa tai seuraavas-
sa vuosikokouksessa. Hallituksen tulee liittää 
yhdistyksen ylimääräisen kokouksen tai vuo-
sikokouksen kokouskutsuun esitys uusittavis-
ta säännöistä sekä selostus kaikista sääntöi-
hin muutettavista, poistettavista ja lisättävistä 
asioista. 

9. Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2022

Esitettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. 
Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan, että 
yhdistys kerää jäsenistöltä palautetta tapahtu-
mista toiminnan kehittämiseksi. Hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma em. lisäyksellä.

10. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 sekä liit-
tymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määräämi-
nen.

Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 ja 
hyväksyttiin se ilman muutoksia. 
Päätettiin säilyttää yhdistyksen jäsenmaksut 
ennallaan. 

Voimassa olevat jäsenmaksut:
Varsinainen jäsen 28 euroa
Nuorisojäsen (alle 17 v) 12 euroa
Perhejäsen 10 euroa
Ainaisjäsen 250 euroa

11. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen 
muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa 
olevien tilalle ja hallituksen  varajäsenten vaali

Hallituksesta erovuorossa olivat Jutta Voutilai-
nen, Suvi Kuivanen ja Maria Mäkelä. 

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja va-
littiin Essi Koivu.
Hallituksen jäseniksi erovuorossa olevien tilal-
le ehdotettiin ja valittiin Jutta Voutilainen, Ida 
Niskanen ja Ida Siik. Ida Siik ei ollut läsnä ko-
kouksessa, mutta oli etukäteen ilmoittanut ha-
lukkuutensa hallituksen jäseneksi.
Hallituksen ensimmäiseksi varajäseneksi valit-
tiin Laura Pylvänäinen ja toiseksi varajäseneksi 
Anne Eklund. 

12. Kahden toiminnantarkastajan valitseminen

Ehdotettiin ja valittiin toiminnantarkastajik-
si Leena Kurki-Salomaa ja Eila Nuutinen. He 
eivät olleet paikalla kokouksessa, mutta olivat 
etukäteen ilmoittaneet olevansa käytettävissä 
tehtävään. 
Ehdotettiin ja valittiin varatoiminnantarkasta-
jiksi Riitta-Maija Liikanen ja Heikki Liikanen.

Riitta-Maija Liikanen ja Tuuli Jäske poistuivat 
näyttelykehään klo 14.34. 

13. Jalostustoimikunnan toimintakertomus 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
27.3.2022
Kokouspaikka: Messu- ja Urheilukeskus, Sal-
pausselänkatu 7,15110 Lahti
Aika: su 27.3.2022 klo 13.00
Läsnä Maija Hänninen
 Essi Koivu 
 Jutta Voutilainen
 Jenni Ruonio
 Sini Tuovinen
 Riitta-Maija Liikanen, poistui  
 näyttelykehään klo 14.34 kohdan 12  
 jälkeen
 Heikki Liikanen (perhejäsen)
 Ida Niskanen
 Laura Pylvänäinen
 Tuuli Jäske, poistui näyttelykehään  
 klo 14.34 kohdan 12 jälkeen
 Ritva Kohijoki
 Tiia Sunila
 Maria Pärnänen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Essi Koivu avasi kokouksen klo 
13.08.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu 13.3.2022 yhdistyksen 
kotisivuilla osoitteessa www.bedlingtonkerho.fi 
ja kutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki 
Liikanen  ja sihteeriksi Maria Pärnänen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuuli Jäske ja 
Ida Niskanen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuuli Jäske ja Ida Nis-
kanen.
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2021 ja toimintasuunnitelma 2022

Esitettiin jalostustoimikunnan toimintaker-
tomus vuodelta 2021  ja toimintasuunnitelma 
vuodelle 2022.  Hyväksyttiin ne ilman muutok-
sia. 

Sini Tuovinen kertoi lyhyesti suunnitteilla ole-
vasta roturisteytysprojektista. Aihe kiinnosti 
kokouksen osalllistujia kovasti ja siitä pyydet-
tiin tiedottamaan jäsenistöä projektin edetessä. 
Roturisteytyksistä voitaisi järjestää luento 2022 
kuluessa, kun projekti etenee. 

Roturisteytyksestä ja jalostustarkastuksesta 
pyydettiin tiedottamaan jäsenistöä, projekti 
etenee. 

Tiia Sunila  poistui klo 14.50  ja palasi klo 14.55.
Laura Pylvänäinen poistui klo 14.54 ja palasi 
klo 15.05. 

14. Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen

Ehdotettiin ja valittiin jalostustoimikuntaan 
Sini Tuovinen, Jenni Ruonio ja Maria Pärnänen.

15. Kerhon kilpailujen sääntöjen päivittäminen
Esitettiin muutokset kerhon kilpailujen sään-
töihin. 
Vuoden Bedlington-kilpailun nimi muutetaan 
Vuoden Näyttelybedlingtoniksi, jotta se kuvaa 
täsmällisemmin kilpailua. 
Uutena kilpailuna Vuoden Bedlingtonjuniori.
Vuoden Näyttelybedlington, Vuoden Bedling-
tonjuniori, Vuoden Bedlingtonveteraani, Vuo-
den Bedlingtonkasvattaja -kilpailujen sääntöi-

hin lisäykset:
Vähintään yhden huomioitavan näyttelyn tu-
loksen on oltava kansainvälisestä, NORD (li-
säys), STJ:n erikois- tai kotimaisen tai ulkomai-
sen bedlingtonkerho njärjestämä virallinen tai 
epävirallinen erikoisnäyttely. 
Open Show:n osalta pisteitä kertyy vain näyt-
telybedlington, bedlingtonjuniori, bedlington-
veteraani ja bedlingtonkasvattajakilpailuihin, 
vaikka siellä järjestettäisi myös näyttelysään-
nöissä mainitusta luokista poikkeavia osallistu-
misluokkia. Open Show:sta kertyvät pisteet on 
lisätty pistetaulukkoon.
Hyväksyttiin lisäykset sääntöihin muutoksitta. 
Säännöt tulevat voimaan vuoden 2022 kilpai-
luihin 1.1.2022 alkaen järjestetyistä näyttelyistä. 
16. Muut asiat
Keskusteltiin siitä, että tiedotteisiin pitäisi saada 
juttuja ja toivottiin, että kaikki jäsenet lähettäisi-
vät rohkeasti aiheita, kirjoituksia ja kuvia. 
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09.

Vakuudeksi

Heikki Liikanen    
Maria Pärnänen
puheenjohtaja    
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja 
todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Ida Niskanen    
Tuuli Jäske

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 33. toimintavuosi.

HALLITUS
Hallitus kokoontui 5 kertaa. Hallituksen ko-
kouksissa käsiteltiin vuonna 2021 48 pykälää.

Jäsenet, läsnäolo suluissa: 
Essi Koivu, puheenjohtaja (5/5), Maija Hänni-
nen, jäsen ja varapuheenjohtaja (5/5), Maria 
Pärnänen, jäsen, jäsensihteeri ja sihteeri (5/5), 
Jenni Ruonio, jäsen 4/5), Suvi Kuivanen, jäsen 
(2/5), Jutta Voutilainen, jäsen (5/5), Maria Mä-
kelä, jäsen (1/5), Sini Tuovinen, varajäsen (0/5) 
ja Mikko Hänninen, varajäsen (0/5)

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pi-
dettiin 27.3.2021 Espoossa, paikkana Ylistörmä 
4 02210 Espoo. Kokoukseen mahdollistettiin 
osallistuminen etäyhteyksin, jota suurin osa 
osallistujista käyttikin. Yhdistyksen vuosikoko-
uksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, Bed-
lingtontiedotteen siirtyminen osittain sähköi-
seksi, jalostustoimikunnan säännöt ja työohjeet 
bedlingtoninterriereille sekä palkittiin vuoden 
2020 menestyksekkäimmät bedlingtonit ja kas-
vattajat.

TOIMIHENKILÖT JA LUOTTAMUSTOIMET
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luot-
tamustoimet vuonna 2021 olivat:
• Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana 
Tunturi.
• Yhdistyksen edustajana Helsingin Seudun 
Kennelpiiri ry:n Terrierijaostossa toimi Suvi 
Kuivanen. 
• Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksessa 
kaudella 2021-2022 toimi Maija Hänninen. 
• Koulutus- ja kollegiovastaavana toimi jalos-
tustoimikunta yhdessä hallituksen kanssa.
• Bedlington Tiedotteen vastaavana toimittaja-

na toimi kerhon hallitus. 
• Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman Ter-
rilife-lehden bedlingtonpalstan toimittamisesta 
vastasi puheenjohtaja Essi Koivu.

JALOSTUSTOIMIKUNTA JA PENTUNEU-
VONTA
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Suvi 
Kuivanen, Sini Tuovinen ja Jenni Ruonio. Jalos-
tustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse 
ja jalostustoimikunnan Facebook-ryhmän kaut-
ta. Pentutiedusteluista ja -neuvonnasta vastasi 
Eila Nuutinen.

VUOSITILASTOT 

REKISTERÖINNIT 2021
Pennut (kotimaiset) 25 
Tuonnit 5
Rekisteröinnit yht. 30
Pentueet 6
Pentuekoko 4,2 
Kasvattajat 6

Jalostukseen käytetyt eri urokset: 
kaikki 5
kotimaiset 3
tuonnit 2
ulkomaiset 0
keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 

Jalostukseen käytetyt eri nartut:
kaikki 6
kotimaiset 5
tuonnit 1
keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3v 6kk 

Isoisät 10
Isoäidit 10
Sukusiitosprosentti 0,64 %
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JALOSTUSPOHJA
Per vuosi
pentueet 6
jalostukseen käytetyt eri urokset 5
jalostukseen käytetyt eri nartut 6
isät/emät 0,83
tehollinen populaatio 8 (67%)
uroksista käytetty jalostukseen 6 %
nartuista käytetty jalostukseen 0 %

Per sukupolvi (4 vuotta)
pentueet 27
 jalostukseen käytetyt eri urokset 21
jalostukseen käytetyt eri nartut 23
isät/emät 0,91
tehollinen populaatio 30 (56 %)
uroksista käytetty jalostukseen 5 %
nartuista käytetty jalostukseen 11 %

SILMÄTUTKIMUKSET
Silmätutkimuksia tehtiin 24 koiralle vuonna 
2021.
19 kpl Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
1 kpl Distichiasis, todettu
1 kpl Distichiasis, todettu, vakavuus lievä
1 kpl puutteellinen kyynelkanavan aukko, to-
dettu
1 kpl Kortikaalinen katarakta, todettu,
1 kpl Muu vähämerkityksellinen kaihi, todettu, 
kaihin laajuus lievä

POLVINIVELTUTKIMUKSET
Polvinivellausuntoja annettiin 6 koiralle vuonna 
2021.
6 kpl 0/0

LONKKANIVELTUTUKIMUKSET
Lonkkanivellausuntoja annettiin 2 koiralle 
vuonna 2021.
1 kpl A/A
1 kpl A/B
KYYNÄRNIVELTUTKIMUKSET
Kyynärnivellausuntoja annettiin 2 koiralle 

vuonna 2021.
2 kpl 0/0

SYDÄNTUTKIMUKSET
Sydäntutkimuslausuntoja annettiin 1 koiralle 
vuonna 2021.
Auskultaatiotutkimus sivuääni: ei, oireeton

SELKÄTUTKIMUKSET
Selkätutkimuslausuntoja annettiin 2 koiralle 
vuonna 2021.
1 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0 
(normaali), nikamien epämuotoisuus VA0 (nor-
maali) ja selän spondyloosi SP0 (puhdas).
1 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0 
(normaali), nikamien epämuotoisuus VA0 (nor-
maali)

JÄSENET
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä 
31.12.2021 oli yhteensä 101 jäsentä (+5 vuo-
desta 2020), joka jakautui seuraavasti:
ainaisjäseniä 6
vuosijäseniä 78
nuorisojäseniä 2
perhejäseniä 9
pentujäseniä* 6
* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen

JÄSENMAKSUT VUONNA 2021
vuosijäsen 28 euroa
nuorisojäsen (alle 17 v) 12 euroa
perheenjäsen 10 euroa
pentujäsen 5 euroa
ainaisjäsen 250 euroa
ulkomaiset jäsenet 28 euroa + 10 euron posti-
kulut

JÄRJESTETYT TILAISUUDET
Yleisen pandemiatilanteen vuoksi tapahtumien 
järjestäminen oli edelleen haastavaa, mutta 
vuodelta 2020 siirretyt kesäpäivät ja turkinhoi-
tokurssi saatiin järjestettyä. 

Kesäpäivät järjestettiin 20-22.8.2021 Yläneellä 
Kuralan Kartanotilalla. Paikalle kokoontui päi-
vien aikana parikymmentä bedlingtonharrasta-
jaa. Ohjelmassa oli luento koiran kivun tunnis-
tamisesta ja ensiavusta, mahdollisuus kokeilla 
agilityä ja noseworkia sekä mukavaa yhdessä-
oloa. Tapahtumassa järjestettiin perinteinen 
leikkimielinen koirien juoksukilpailu Sandran 
juoksu, jonka voittaja oli Elsa, nopein veteraani 
Veela ja ja nopein pentu Livia. 

Turkinhoitokurssi järjestettiin 5.12.2021 Hel-
singissä Trimmauspalvelu Grroomin tiloissa. 
Koulutuksen veti Maija Hänninen. Kurssipäi-
vään osallistui 5 henkeä. 

JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN
Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. Tie-
dotteet 1 ja 4 julkaistiin paperisina ja tiedotteet 
2 ja 3 sähköisinä. Tiedotteen toimittamisesta 
vastasi kerhon hallitus ja taittamisesta vasta-
si Mikko Hänninen. Suomen Terrierijärjestö 
ry:n julkaisemassa Terrilife-lehdessä bedling-
tonpalsta ilmestyi neljässä numerossa. Lisäksi 
lähetettiin 1 jäsenkirje sähköpostitse.

Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa 
www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen päivityksestä 
on huolehtinut Jenni Ruonio. Lisäksi tiedotet-
tin kerhon toiminnasta ja tapahtumista kerhon 
sometileillä Facebookissa ja Instagramissa. 

EDUSTUKSET JA TALKOOTOIMINTA
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n vuosikoko-
uksessa yhdistystä edusti Suvi Kuivanen. Suo-
men terrierijärjestön hallituksen jäsenenä toimi 
Maija Hänninen.

Lisäksi yhdistyksen jäseniä osallistui Terri-Erin 
8.8.2021 järjestämiseen sekä Helsingin Seudun 
Kennelpiirin ja sen terrierijaoston tapahtumien 
ja toiminnan järjestämiseen. Suvi Kuivanen toi-
mi HSKP:n terrierijaoston sihteerinä ja Jaana 

Tunturi rahastonhoitajana. 

JÄRJESTETYT KILPAILUT
Vuoden Bedlington: Kimalteisen And Proud Of 
It (u) om. Simo ja Frida Salomaa 54 p.
Vuoden VSP-bedlington: Meripihkan Killer 
Queen (n) om. Riitta-Maija Liikanen 53 p.
Vuoden Bedlingtonveteraani: Meripihkan Killer 
Queen (n) om. Riitta-Maija Liikanen  81 p.
Vuoden Kasvattaja: kennel Tanzara, Eila Nuu-
tinen 35 p.
Vuoden Rallytokobedlington: Slioorin Head 
Over Heels  (n) om. Viivi Yliknuussi 1 p.
Vuoden Agilitybedlington: Tanzara Zuri (n) 
om.&ohj. Jaana Tunturi 51 p.

MUUTA 
Suomen Agilityliiton jäsenseurana bedlington-
kerhon nimen alla oli yksi harrastajalisenssi.
Bedlingtoninterrierit kilpailivat vuonna 2021 
agilityssä, rallytokossa ja metsästyskoirien jäljes-
tämiskokeessa. Viisi koirakkoa kilpaili agilityssa 
kaikissa tasoluokissa yhteensä 35 starttia, joista 
kuusi starttia päättyi 1.sijaan ja kaksi starttia 
2.sijaan. Yksi koirakko saavutti 1-luokassa luo-
kanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) 
ja toinen koira saavutti 2-luokassa luokanvaih-
toon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA). 

Rallytokossa kilpaili yksi koirakko, joka teki  
yhden hyväksytyn tuloksen ALO 71 p. Metsäs-
tyskoirien jäljestämiskokeessa kilpaili yksi koi-
rakko kahdessa kokeessa, saaden tulokset AVO1 
41 p. ja AVO2 31 p.

Yhdistykselle myönnettiin seuraavat taloudelli-
set avustukset:
Suomen Kennelliitto 37 €

Helsingin Seudun Kennelpiirin terrierijaosto ei 
jakanut taloudellisia avustuksia vuonna 2021, sillä 
koronatilanteen takia tapahtumia oli vähemmän. 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2022
palstalle lähetetään materiaalia. Lisäksi Skan-
dinaviska Bedlingtonklubbenin julkaisemaan 
Bedlington Nytt-lehteen pyritään lähettämään 
Suomesta uutisia.

 Virkistys- ja harrastustoiminta
Pyritään järjestämään kesäpäivät, match show ja 
turkinhoitokurssi. Kesäpäivät 2022 järjestetään 
yksipäiväisenä tapahtumana, jonka ohjelmas-
sa on mm. Open Show. Jäsenistön toiveiden ja 
aktiivisuuden mukaan pyritään järjestämään 
yhteisiä tapahtumia, kuten yhteislenkkejä ja 
tapaamisia. Yhdistys tukee jäsenien järjestämiä 
yhteislenkkejä 20 € eväsrahalla. Yhdistys kerää 
jäsenistöltä palautetta yhdistyksen tapahtumista 
toiminnan kehittämiseksi.

 Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunta seuraa kuparitoksikoositut-
kimustilannetta, ylläpitää tietokantaa kupari-
toksikoosituloksista ja hyperkeratoosin geeni-
testituloksista. Suunnitellaan jalostustarkastusta 
vuodelle 2022-2023 ja jatketaan roturisteytyk-
sen suunnittelua. Pyritään järjestämään luento 
roturisteytyksestä jäsenille. Tarvittaessa jalos-
tustoimikunta osallistuu tuomarikoulutustilai-
suuksien järjestämiseen. Jatketaan bedlingto-
nien ruumiinavauksien taloudellista tukemista, 
siten että yhdistyksen jäsenelle voidaan korvata 
puolet ruumiinavauksen hinnasta ruumiinava-
usraporttia vastaan.

Pentuneuvonta
Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituk-
sen kanssa pentuneuvojan. Pentuneuvoja antaa 
tietoa myytävistä ja suunnitelluista pennuista. 
Pentuneuvoja valitaan vuodeksi kerrallaan.

  Varainhankinta ja talous
Yhdistyksen rahoituksen muodostavat jäsen-
maksu-, myynti- ja erilaisten tapahtumien tuo-

tot, sekä toiminta-avustukset. Kaikki tilaisuudet 
pyritään järjestämään itsekannattavuusperiaat-
teella ja toteuttamisessa käytetään mahdolli-
suuksien mukaan tukena eri yhteistyökumppa-
neita. HSKP:n terrierijaosto myöntää avustusta 
yhdistyksille jäsenten aktiivisen talkoo-osallis-
tumisen perusteella. Kennelliitto myöntää myös 
toimintamäärärahaa. Kerhon jäsenten ja mui-
den sidosryhmien (esim. ulkomuototuomarit) 
merkkipäiviä voidaan muistaa pienimuotoisesti 
lahjalla.

Kilpailutoiminta
Järjestetään seuraavat kilpailut: 
Vuoden Näyttelybedlington 
Vuoden Bedlingtonveteraani
Vuoden Bedlingtonjuniori 
Vuoden Kasvattaja 
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler 

Suomen Bedlingtonkerho ry
Suomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttämään 
rotua harrastavalle yhdistykselle asetetut vaati-
mukset. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
bedlingtoninterrierien kasvatusta ja jalostusta 
sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten 
keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistä-
miseksi.

Varsinainen toiminta:
Sääntömääräinen toiminta
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuus-
sa. Hallitus ja toimikunnat kokoontuvat tarpeen 
vaatiessa. Edustajat osallistuvat Helsingin Seu-
dun Kennelpiiri (HSKP) ry:n ja sen terrieri-
jaoston sekä Suomen Terrierijärjestö (STJ) ry:n 
kokouksiin.

 Jäsenet
Jäsenmäärää pyritään edelleen lisäämään toi-
minnan tehostamisen ja tiedottamisen avulla. 
Uudet Suomessa rekisteröityjen, suomalaisen 
kasvattajan kasvattamien pentujen omistajat 
saavat vuoden jäsenyyden 5 € hintaan, mikäli 
kasvattaja ilmoittaa osoitetiedot jäsensihteerille.

 Tiedotustoiminta
Bedlingtontiedote julkaistaan kolme kertaa 
vuodessa. Kaksi ensimmäistä numeroa voidaan 
julkaista sähköisesti ja vuoden viimeinen nume-
ro julkaistaan paperisena. Terrierituomareille 
lähetään Bedlingtontiedote sähköisenä versio-
na. Yhdistyksen www-sivuja pidetään yllä osoit-
teessa www.bedlingtonkerho.fi ja toiminnasta 
tiedotetaan myös yhdistyksen Facebook-sivulla 
ja Instagram-tilillä. Nettisivujen uusimista ja 
yhdistyksen tiedottamisen ja hallinnon sähköi-
siä työkaluja kehitetään. Näyttelyissä ja muissa 
mahdollisissa tapahtumissa pyritään jakamaan 
esitettä kerhosta ja bedlingtoneista. Suomen 
Terrierijärjestön Terrilife-lehden bedlington-

Vuoden Agilitybedlington 
Vuoden Agilitytulokas 
Vuoden Rallytokobedlington

Yhteistyö
Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä STJ:n 
toimintaan. Pyritään olemaan yhteistyössä koti-
maisten ja ulkomaisten kenneljärjestöjen kans-
sa, erityisesti Skandinaviska Bedlingtonklub-
beniin. Toimintaan voi osallistua kuka tahansa 
kerhon jäsen.

 Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat 
kaikkeen edellä mainittuun toimintaan parhaan 
kykynsä ja resurssiensa mukaan. Pyritään akti-
voimaan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä 
järjestämään jäsenille toimintaa.

Kuva: Anne Eklund
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Sivu 1
Suomen Bedlingtonkerho ry

TASE

31.12.2021 31.12.2020
   Vastaavaa
      PYSYVÄT VASTAAVAT
      Aineelliset hyödykkeet 50,90 89,86
      Pysyvät vastaavat yhteensä 50,90 89,86
      VAIHTUVAT VASTAAVAT
      Vaihto-omaisuus 131,42 131,42
      Saamiset
         Pitkäaikaiset
         Lyhytaikaiset
      Rahat ja pankkisaamiset 4 849,67 6 078,91
      Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 981,09 6 210,33
   Vastaavaa yhteensä 5 031,99 6 300,19

   Vastattavaa
      OMA PÄÄOMA
      Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 300,19 5 151,54
      Tilikauden voitto (tappio) -1 478,20 1 148,65
      Oma pääoma yhteensä 4 821,99 6 300,19
      TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
      PAKOLLISET VARAUKSET
      VIERAS PÄÄOMA
         Pitkäaikainen
         Lyhytaikainen
            Muut velat 210,00
         Lyhytaikaiset velat yhteensä 210,00
      Vieras pääoma yhteensä 210,00
   Vastattavaa yhteensä 5 031,99 6 300,19

Sivu 1
Suomen Bedlingtonkerho ry

TULOSLASKELMA

1.1.2021
31.12.2021

1.1.2020
31.12.2020

   Varsinainen toiminta
      Tuotot 4 120,00 5 907,62
      Kulut
         Poistot -38,96 -29,95
         Muut kulut -5 559,24 -4 729,02
         Tuotto-/Kulujäämä -1 478,20 1 148,65
         Tuotto-/Kulujäämä -1 478,20 1 148,65
         Tuotto-/Kulujäämä -1 478,20 1 148,65
   Tilikauden tulos -1 478,20 1 148,65
   Verot
   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 478,20 1 148,65

 

Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2022
Toteutunut Arvio

Varsinainen toiminta 2021 2022
TUOTOT € €
Jäsenmaksut 2 528,00 2 520,00
Ilmoitukset / kasvattajaindeksi 60,00 150,00
Tuotemyynti 195,00 180,00
Toimintarahat 37,00 800,00
Tulot tapahtumista 1300,00 950,00

TUOTOT YHTEENSÄ 4 120,00 4 600,00

MUUT KULUT
Tuotehankinnat 210,00 160,00
ATK-kulut 19,50 230,40
Kirjanpitokulut 181,04 181,04
Pankkikulut 222,00 230,00
Jäsenmaksut muille 600,00 630,00
Tiedotteen taitto ja paino 1931,70 1000,00
Posti- ja toimistotarvike 30,05 30,00
Korvaukset terveys- ym. tarkastuksista 139,75 279,50
Tapahtumakulut ja muut kulut 2225,20 1700,00
Toimihenkilöiden koulutusraha 160,00

MUUT KULUT YHTEENSÄ 5559,24 4600,94
POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 38,96

Tilikauden ali/ylijäämä -1 478,20 -0,94
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Kasvattajia
Bestrella 
Laura Pylvänäinen 
Lahti 
044 560 5696 
kennelbestrella@gmail.com 

Diteblue 
Helena Lammenaho 
Kotka 
040 590 9010 
helena.lammenaho@gmail.com

Kimalteisen 
Jutta Voutilainen 
Järvenpää 
050 411 4443 
kimalteisen@gmail.com 
https://kimalteisen.weebly.com/ 

Precious Blue 
Jenni Ruonio 
Hyvinkää 
040 764 4494 
jenni.ruonio@fimnet.fi 
https://preciousblue.fi/ 

Slioorin 
Maria Mäkelä 
Vaasa 
050 355 6778 
 maria.nurmi@netikka.fi

Tinwelindon 
Sini Tuovinen ja Anna Korkeakangas 
Lahti / Helsinki 
040 777 0464 / 050 402 1852 
kennel.tinwelindon@gmail.com 
http://tinwelindon.weebly.com/ 

Cuenta’s 
Suvi Kuivanen 
Berliini, Saksa 
040 561 5178 
suvi.kuivanen@nic.fi 
https://cuentas.kotisivukone.com

Trimmaajia

Suvi Kuivanen Jutta Voutilainen
Vantaa Järvenpää
puh. 040 561 5178 puh.  050 411 4443

Eila Nuutinen Maria Pärnänen
Jyväskylä Jyväskylä
puh. 0400 641 555 puh. 0500 130 087
 https://rauskula.fi/ 
Jenni Ruonio
Hyvinkää
puh. 040 764 4494

Kasvattajia
Trimmaajia

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

Heinäkengän 
Leena Hytönen 
Louko 
050 384 5464 
 leena.hytonen@gmail.com 
https://sites.google.com/site/leenahytonen 

Meripihkan 
Riitta-Maija Liikanen  
Forssa 
050 584 4347  
riittamaija.liikanen@gmail.com 
https://meripihkan.weebly.com/ 

Slioorin 
Maria Mäkelä 
Vaasa 
050 355 6778 
 maria.nurmi@netikka.fi

Tanzara 
Eila Nuutinen 
Jyskä 
0400 641 555  
eila.nuutinen@tanzara.fi 
http://tanzara.fi/ 

Suomen Bedlingtonkerho ry
Jalostustoimikunta

Toimintakertomus 2021

Suomen Bedlingtonkerho ry:n jalostustoimikunnan jäsenet vuonna 2021:
Jenni Ruonio
Sini Tuovinen
Suvi Kuivanen

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse ja jalostustoimikunnan Facebook-ryhmän
kautta. Uusi Bedlingtoninterrierin PEVISA astui voimaan 1.1.2021.

Jalostustoimikunta on ylläpitänyt tietokantaa kuparitoksikoosituloksista ja tarjonnut neuvontaa
jalostusasioihin liittyen sähköpostitse. Jalostustoimikunta on suunnitellut ja kartottanut
mahdollisuutta roturisteytykseen. Jalostustoimikunta on kerännyt tietoa tietyistä perinnöllisistä
sairauksista ja bedlingtoninterriereiden kuolinsyistä Bedlingtonkerhon intervetsivuilta löytyvän
lomakkeen kautta.

Terveyskysely bedlingtoninterriereille sekä muut Petsofi-alustassa löytyvät terveyskyselyt
(terveyskysely, lisääntymiskysely, sekä iho, kutina, allergia ja atopia -kysely) sekä käyttäytyminen
ja persoonallisuuskysely ovat olleet avoinna rodun harrastajille.

Osan vuotta 2021 koronapandemia rajoitti koiratoimintaa ja -tapahtumien järjestämistä.

Suomen Bedlingtonkerho ry
Jalostustoimikunta

Toimintasuunnitelma 2022

- Jatketaan roturisteytyksen suunnittelua
- Suunnitella jalostustarkastus vuosille 2022-2023
- Suunnitella ihanneprofiilit Kennelliiton käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastuksiin
- Osallistua tarvittaessa tuomarikoulutustilaisuuksien järjestämiseen
- Seurata kuparitoksikoositutkimustilannetta, ylläpidetään tietokantaa

kuparitoksikoosituloksista ja hyperkeratoosin geenitestituloksista
- Jatketaan tiedon keräämistä tietyistä bedlingtoninterriereillä esiintyvistä perinnöllisistä

sairauksista ja bedlingtoninterrierien kuolinsyistä
- Jatketaan bedlingtonien ruumiinavauksien taloudellista tukemista, siten että yhdistyksen

jäsenelle voidaan korvata puolet ruumiinavauksen hinnasta ruumiinavausraporttia vastaan
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Palautusosoite:

Maria Pärnänen 
Korpikuusentie 6 

41160 Tikkakoski

Julkinen - Public

Lehti ja Lehti 1

Maksumerkinnän voi painaa tai tulostaa lähetyksen 
päällykseen. Merkintä voi olla väriltään mikä 
tahansa, kunhan se erottuu selkeästi. 

Merkintää ei voi kirjoittaa käsin.

Suosituskoko: 
- C- ja E-sarjan kuoriin 27 mm x 35,5 mm
- Minimileveys 20 mm
- Maksumerkintöjen mittasuhteet tulee säilyttää

1.1.2017
Maksumerkinnät/Posti Oy15


