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Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•

Bedlingtontiedote

•

Osallistumisoikeus kilpailuihin:
Vuoden Bedlington
Vuoden Bedlingtonveteraani
Vuoden Bedlingtonkasvattaja
Vuoden Agilitybedlington
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
Vuoden Rally-tokobedlington

•

Suomen Terrierijärjestön jäsenyys

•

Terrilife-lehti 4 kertaa vuodessa
(julkaisija: Suomen Terrierijärjestö ry)

•

Alle 20-vuotiaat jäsenet voivat hakea nuorisostipendiä

•

Yhdistyksen jäsenenä saat olla mukana kehittämässä bed-		
lingtonharrastajia yhdistävää toimintaa esim. tapahtuma-		
päiviä tai bedlingtonlenkkejä. Kilpailuoikeus virallisissa
agilitykilpailuissa.

HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai postitse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat.
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2020
Vuosijäsen
Overseas member
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
Ainaisjäsen

28.00 €
28.00 € + 10.00 € (postage)
12.00 €
10.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2019 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen
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VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com
ULKOASU/TAITTO

Mikko Hänninen
PAINOPAIKKA

Grafitatu

ILMESTYMISAIKATAULU

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. kesäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. syyskuu (aineisto 15.7. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 15.11. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin
AINEISTO lähetetään osoitteella

bedlingtontiedote@gmail.com

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

(doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse
selkeällä käsialalla kirjoitettuna.

KUVAT

Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa maksaneille, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun omistajille
toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. Terrilife -lehti
lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.

•
•
•
•
•

BEDLINGTON- tiedote

Digikameralla otetut tai skannatut kuvat
• resoluutio 300 dpi tai fyysisesti suuri
kuva (esim. resoluutio 72 dpi, mutta
koko n. 1500x2000 pix)
• tallennusmuotona jpg, tiff tai psd
• muista toimittaa myös haluamasi
kuvatekstit
• varmista kuvaajalta etukäteen lupa
kuvan julkaisemiseen ja ilmoita kuvaa
lähetettäessä kuvaajan nimi
• älä upota kuvia word-tiedostoon vaan
lähetä teksti ja kuvat erikseen
MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Valmiit mainokset PDF-tiedostoina
(sivukoko A5, mv). Tarkempia ohjeita
päätoimittajalta.
ILMOITUSHINNAT ............................... (jäsenille)

1/1 sivu ............................... 50 € ...... (20) €
1/2 sivu ............................... 25 € ...... (15) €
Koko vuosi
1/1 sivu ............................. 180 € ...... (60) €
Takakansi ......................... 68 € ...... (50) €
Koko vuosi ........................ 250 € .... (100) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21.
Liitä kuitti materiaalin mukaan.
TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alku-

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

Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

HALLITUS
•

Puheenjohtaja
Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Jäsen, varapuheenjohtaja, yhteyshenkilö
Ruotsiin ja Amerikkaan
Maria Mäkelä
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n
terrierijaostossa
Suvi Kuivanen
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

•

Jäsen, sihteeri
Essi Koivu
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Edustajamme Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

•
•

Varajäsen, jäsensihteeri
Maria Pärnänen
0500 130 087
sbkjasensihteeri@gmail.com

Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden
bedlingtonpalstan vastaava
Jutta Voutilainen
kimalteisen@gmail.com

•

Bedlingtontiedote
Hallitus
bedlingtontiedote@gmail.com

•

Jalostustoimikunta
Suvi Kuivanen
Sini Tuovinen
Jenni Ruonio

•

Koulutus- ja kollegiovastaavat
Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen
kanssa

•

Nettisivut
Jenni Ruonio
040 764 4494
sbkwebmaster@gmail.com

TOIMIHENKILÖT

Muut jäsenet:
•

Suvi Kuivanen

•

Senja-Elina Junttila

•

Jutta Voutilanen

•

Jenni Ruonio
Varajäsen:

•

Jenni Niemelä

•

Yhteyshenkilö Venäjälle/Контактное лицо
Maria Nemeläinen
045 850 2755
maria.nemelainen@gmail.com

Yhteydenotot toimihenkilöihin ja hallitukseen
mieluiten sähköpostilla bedlingtonkerho@
gmail.com

•

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland
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Kaunis turkki, terve iHO
ja terveet tassut
Omega-6 linolihappo on välttämätön ihon kosteustasapainolle. Tätä pitää yllä erityinen ihon suojakerros.
Jos se järkkyy, iho kuivuu ja altistuu erilaisille ongelmille.
Tällöin myös turkki muuttuu elottomaksi ja karvaa
lähtee normaalia enemmän.
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Näyttelytuloksia
kotimaasta
ja ulkomailta

A

lkuvuosi on aina hiljaisempi näyttelyiden
osalta ja tällä hetkellä vallitseva tilanne on
peruuttanut paljon suunniteltuja tapahtumia,
myös näyttelyitä. Näyttelyiden peruuntuminen
on herättänyt valtavasti keskustelua esimerkiksi Facebookin ryhmissä, mutta jokainen lienee
kuitenkin samaa mieltä siitä, että kaikkein tärkeintä on tällä hetkellä kuitenkin pysyä terveenä
ja vältellä isoja tapahtumia.
Tammikuussa ehdittiin kuitenkin vielä järjestää Suomessa Turun kansainvälinen näyttely

Turun näyttelyn kauneimmat bedlingtonit.
Kuva: Jutta Voutilainen

25.1.2020, johon mukaan oli ilmoittautunut 4
bedlingtonia, joista kolme oli saapunut näyttelyyn arvosteltavaksi. Tässä näyttelyssä tuomarina toimi Francesco Cochetti ja hänen valintansa päivän kauneimmaksi bedlingtoniksi oli
Meripihkan New Gold Dream. Paras uros tässä
näyttelyssä oli Kimalteisen And Proud Of It.
Samana viikonloppuna Turun näyttelyn kanssa, järjestettiin näyttely myös Liettuassa. Siellä
kilpailtiin yhteensä kolmessa näyttelyssä, joista
kahtena päivänä näyttelyyn osallistui suoma-
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lainen Slioorin Do What U Want kasvattajansa
kanssa. Molempien päivien ROP-tulos toi kotiin myös uuden Liettuan muotovalion cacibien
kera. Tuomaritietoja en valitettavasti kyseisestä
näyttelystä löytänyt enää Liettuan kennelliiton
sivuilta.
Helmikuussa 14.-15.2. järjestettiin Norjassa
Bø:ssa kaksi näyttelyä. Ensimmäisenä päivänä
vuorossa oli NORD-näyttely, jossa tuomarina
toimi suomalainen Kirsi Sainio. Hän sain arvosteltavakseen myös suomalaisen koiran, kun
näyttelyyn mukaan oli ilmoitettu Säfva’s Without You, joka palkittiinkin rotunsa parhaana
koirana. Seuraavana päivänä vuorossa oli Kansainvälinen näyttely, jossa tuomari Mats Lindborg osoitti ROP ruusukkeen jälleen samalle
koiralle.
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Liettuan näyttelyiden ROP voittaja ja uusi
muotovalio Slioorin Do What U Want.
Kuva: Maria Mäkelä

Maaliskuussa vuorossa oli Liettuan Voittaja-näyttely viikonloppu 6.-8.3. Saman viikonlopun aikana järjestettiin kolme kansainvälistä
näyttelyä, joista jokaisessa kilpaili mukana suomalainen bedlington Kimalteisen And Proud
Of It. Suomen edustus oli hienoa, sillä jokaiselta
päivältä tulokseksi osoitettiin ROP ja näin ollen titteleitä tarttui mukaan Baltian ja Liettuan
muotovalion sekä Liettuan Voittaja-20 verran.
Tuomareina viikonlopun aikana toimi Elzbieta
Chwalibog, Philomena Leonard sekä Alexey
Belkin.

Norjan näyttelyiden rotunsa paras bedlington
Säfva’s Without You
Kuva: Maria Nordberg
Kimalteisen And Proud Of It Liettuan
viikonlopun näyttelysaaliinsa kera.
Kuva: Leena Kurki-Salomaa
Suomalaiset bedlingtonit olivat hienosti esillä
alkuvuoden näyttelyissä myös ulkomailla ja menestystäkin kaikille tarttui mukaan! Nyt kevään
ja alkukesän aikana meillä on hyvin aikaa nauttia ulkoilusta ja hoitaa koiriemme turkit entistä
parempaan kuntoon, jos pääsisimme jo syksyllä
jälleen mukaan näyttelymaailmaan. Toivon kuitenkin kaikille nyt ensisijaisesti malttia kotona
pysymiseen sekä ennen kaikkea terveyttä, tällä
hetkellä on tärkeintä pitää huoli itsestämme ja
tietenkin myös koiristamme.
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Vuoden Bedlington -kilpailut
S

uomen Bedlingtonkerho palkitsee vuosittain
menestyneimpiä bedlingtoneja. Kilpailussa
valitaan näyttelytulosten perusteella vuoden
bedlington, vuoden bedlingtonveteraani sekä
vuoden bedlingtonkasvattaja. Lisäksi valitaan
vuoden agilitybedlington, vuoden agilitytulokas, vuoden rallytokobedlington sekä vuoden
bedlingtonjuniorhandler kilpailutulosten perusteella. Valitettavasti kaikista sarjoista emme
saaneet mainittavaksi menestyneintä koiraa tai
koirakkoa, mutta toivottavasti tulevina vuosina

useampi henkilö innostuu mukaan kisakentille!
Seuraavaksi esittelemme Vuoden Bedlington
2019 -kilpailuissa menestyneet koirat. Tänä
vuonna haastoimme omistajat valitsemaan
erilaisista vaihtoehdoista itselleen ja koirilleen
mieluisammat vaihtoehdot, ystäväkirja -tyyliin!
Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan tarkemmin palkittuihin koiriin sekä heidän omistajiensa tekemiin valintoihin. Paljon onnea kaikille
upeasta viime vuodesta!

Vuoden Bedlingtonit 2019
Vuoden Bedlington Säfva's Without You, om. Jutta Voutilainen
Vuoden VSP Bedlington Kimalteisen And Proud Of It, om. Frida ja Simo Salomaa
Vuoden Bedlingtonveteraani Meripihkan Great Pretender, om. Riitta-Maija Liikanen
Urokset
1. Kimalteisen And Proud Of It 72/6
2. Slioorin Freelove 57/6
3. Tinwelindon Perun 54/6
4. Nachtwolken Small Town Boy 32/4
5. Meripihkan Le Grande 25/3
5. Oikeesti Aukoton Logiikka 23/3
6. Isotop's Famous Daves 19/2
7. Tinwelindon Svarog 10/2
8. (jaettu) Tanzara Kastanja 9/1
Kimalteisen Apple Of My Eye 9/1
9. Slioorin Enjoy The Silence 8/1
Nartut
1. Säfva's Without You 83/6
2. Jewelbox Bonnie Jet-Setter 68/6
3. Meripihkan New Flame 56/6
4. Meripihkan Great Pretender 55/6
5. (jaettu) Slioorin Fooling Around 51/6
Tanzara Kuurankukka 51/6
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6. Meripihkan Je T'aime 46/6
7. Meripihkan Killer Queen 23/3
8. Kinterra Worth Waiting For 21/3
9. Tanzara Kamomilla 20/3
10. Oikeesti Sydän Lämpöä Täys 15/2
11. (jaettu) Meripihkan Never Say Never 10/1
Kimalteisen Alice In Wonderland 10/1
12. (jaettu) Stars Ronder Keeper Of Beauty 7/1
Precious Blue Burning Love 7/1
Tanzara Nanelle 7/1
Heinäkengän Just Happy 7/1
Veteraanit
1. Meripihkan Great Pretender 60/6
2. Meripihkan Je T'Aime 60/6
3. Nachtwolken Small Town Boy 37/4
4. Isotop's Famous Daves 30/3
5. Heinäkengän Just Happy 22/3
6. (jaettu) Toolbox Life Is Life 10/1
Tanzara Nanelle 10/1

Kuva: Sandra Brännström

Nimi: SEJV-19 BALTJV-19 HeJW-19
JV-19 PMJV-19
Säfva’s Without You
Lempinimet: Moa, Miitti, Miitte… Rakkaalla
koiralla on monta nimeä!
Omistaja: Jutta Voutilainen
Kasvattaja: Elisabet Hovberg, Ruotsi

1. Sisä- vai ulkonäyttely
2. Hiekka- vai nurmipohja
3. Ryhmä- vai kansainvälinen näyttely
4. Ulkomaan vai kotimaan näyttely
5. Kotimainen vai ulkomaalainen tuomari
6. Mobiili- vai paperiluettelo
7. Pokaali vai palkintokortti
8. Kampa vai karsta
9. Andis vai Moser
10. Kaarevat vai suorat sakset
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Kuva: Riitta-Maija Liikanen

Nimi: C.I.B FI MVA EE MVA EE VMVA NO
MVA BALTJV-09 EEJV-09 EEVV-16 HeVW16 DEVV-17 HeVW-17 BALTVV-18 PMVV18 NOVV-18 LV VMVA LVVW-19 VV-19
Meripihkan Great Pretender
Lempinimi: Ippe
Omistaja & kasvattaja: Riitta-Maija Liikanen
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1. Sisä- vai ulkonäyttely
2. Hiekka- vai nurmipohja
3. Ryhmä- vai kansainvälinen näyttely
4. Ulkomaan vai kotimaan näyttely
5. Kotimainen vai ulkomaalainen tuomari
6. Mobiili- vai paperiluettelo
7. Pokaali vai palkintokortti
8. Kampa vai karsta
9. Andis vai Moser
10. Kaarevat vai suorat sakset

Kuva: Magnus Karlsson

Nimi: C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO
MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA
V-18 HeW-19 LTV-20
Kimalteisen And Proud Of It
Lempinimet: Hippa, Hipatin, Hipadeemus,
Iskäkoira
Omistaja: Simo & Frida Salomaa
Kasvattaja: Jutta Voutilainen

1. Sisä- vai ulkonäyttely
2. Hiekka- vai nurmipohja
3. Ryhmä- vai kansainvälinen näyttely
4. Ulkomaan vai kotimaan näyttely
5. Kotimainen vai ulkomaalainen tuomari
6. Mobiili- vai paperiluettelo
7. Pokaali vai palkintokortti
8. Kampa vai karsta
9. Andis vai Moser
10. Kaarevat vai suorat sakset
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Vuoden Agilitybedlington 2019

Iiris
Kuva: Ina Ammunét

Iiris (Cuenta’s Idril), om. Tapani Määttänen,
ohj. Suvi Kuivanen (146 p.)
Cinna (Heinäkengän Quunsirppi),
om. & ohj. Jaana Tunturi (61 p.)

Vuoden Agilitytulokas 2019

Taika (Tanzara Zuri),
om.&ohj. Jaana Tunturi (46 p.)

Taika (Tanzara Zuri),
om.&ohj. Jaana Tunturi (46 p.)

Seela (Cuenta’s Taguhi),
om.&ohj. Suvi Kuivanen (41 p.)

Seela (Cuenta’s Taguhi),
om.&ohj. Suvi Kuivanen (41 p.)
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Taika
Kuva: Mikko Marttinen
Virallinen nimi: Tanzara Zuri
Lempinimet: Taika
Omistaja: Jaana Tunturi
Ohjaaja: Jaana Tunturi
Kasvattaja: Eila Nuutinen
Kisaluokka: Medi2

Virallinen nimi: Cuenta’s Idril
Lempinimet: Iiris, Ii
Omistaja: Tapani Määttänen
Ohjaaja: Suvi Kuivanen
Kasvattaja: Suvi Kuivanen
Kisaluokka: Medi3

1. Agility- vai hyppyrata
2. Sisä- vai ulkokenttä
3. Lelut vai namit
4. Putki vai puomi
5. Juoksu- vai pysäytyskontakti
6. Takaaleikkaus vai valssi
7. Treenit vai kilpailut
8. Tekniikka- vai ratatreeni
9. Omatoimi- vai ryhmätreeni
10. 1-luokan vai 3-luokan rata

1. Agility- vai hyppyrata
2. Sisä- vai ulkokenttä
3. Lelut vai namit
4. Putki vai puomi
5. Juoksu- vai pysäytyskontakti
6. Takaaleikkaus vai valssi
7. Treenit vai kilpailut
8. Tekniikka- vai ratatreeni
9. Omatoimi- vai ryhmätreeni
10. 1-luokan vai 3-luokan rata
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Taika

14 Kuvat:
Bedlington
1/2020
Mikko-TIEDOTE
Marttinen
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Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudostulehdus

P

arodontiitti eli hampaan kiinnityskudostulehdus on koirilla hyvin yleinen tulehdussairaus. Se saa alkunsa hampaiden pinnalle
kertyvästä plakista, joka ilman puhdistamista
kovettuu ja mineralisoituu syljen vaikutuksesta
hammaskiveksi. Hammaskivi ei itsessään ole
haitallista, mutta se tarjoaa hyvän tartuntapinnan plakille altistaen täten ien- ja kiinnityskudostulehduksille.
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Parodontiitti on siis seurausta hampaiden
pinnoille ja ientaskuihin kiinnittyvän plakin
sisältämien bakteerien aiheuttamasta tulehdusreaktiosta. Tulehdus tuhoaa hampaan kiinnityskudoksia aiheuttaen esimerkiksi syventyneitä
ientaskuja, hampaan juurta ympäröivän leukaluun vetäytymistä sekä hampaan löystymistä.
Erityisesti pienikokoisilla koirilla parodontiitin
aiheuttama alaleuan luukato voi aiheuttaa jopa

määrän perusteella ei voi päätellä koiran suun
terveyttä. Tämän vuoksi parodontiitti voi olla
salakavala sairaus, sillä se voi päästä täysin
huomaamatta etenemään pitkälle. Nukutuksessa tehtävä kliininen hammastarkastus on ainoa
tapa tutkia ja puhdistaa koiran suu perusteellisesti, sillä ientaskuihin ja ahtaisiin hammasväleihin on mahdoton päästä käsiksi koiran
hereillä ollessa. Parodontiitin aste saadaan
määritettyä hampaiden puhdistuksen jälkeen
tehtävällä ientaskujen mittauksella ja hampaiden röntgenkuvauksella. Näistä saatavien tuloksien perusteella päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä: täytyykö hampaita poistaa vai
voidaanko tilannetta vielä seurata ja hidastaa
muutoksien etenemistä tehokkaalla kotihoidolla ja säännöllisellä hammaskiven poistolla. Jos
parodontiitti on jo tuhonnut noin 50 % hampaan kiinnityskudoksesta, on hampaan poistaminen ainoa vaihtoehto.

leukaluun murtumisen. Kyseiset muutokset
ovat palautumattomia ja ainoa parannuskeino
pitkälle edenneissä muutoksissa on hampaan
poistaminen. Lievissä muutoksissa hampaan
poistamista voidaan pitkittää tehokkaalla kotihoidolla. Parodontiitti myös ylläpitää kroonista tulehdusta suun alueella, jonka seurauksena
bakteereita voi kulkeutua verenkierron mukana
myös muualle elimistöön kuten sydänläppiin tai
munuaisiin.
Parodontiittia sairastavalla koiralla ei aina välttämättä ole hammaskiveä, joten hammaskiven

Tärkein ja tehokkain keino ennaltaehkäistä parodontiittia ja hidastaa sen etenemistä on plakin
ja hammaskiven määrän pitäminen mahdollisimman vähäisenä. Hammaskiven muodostuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa muun
muassa syljen koostumus, hampaiden harjaus
ja pureskelusta tuleva mekaaninen puhdistus.
Täten myös hammaskiven poiston tarve on yksilöllistä - joillekin koirille riittää hammaskiven
poisto ja hampaiden tarkastus kahden vuoden
välein, mutta ongelmatilanteissa hampaita voidaan joutua puhdistamaan jopa 3-4 kuukauden
välein. Ehdottomasti tehokkain kotikonsti plakin ennaltaehkäisemiseksi on päivittäinen hampaiden harjaus.

Teksti: Essi Koivu
Lähteet: Keski-Suomen Eläinklinikka: Tietoa
parodontiitista & Sympaatti - Itsenäiset eläinklinikat: Ientulehdus ja parodontiitti
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Petotesti bedlingtonin
V

iime kesänä pääsimme osallistumaan
Helsingissä järjestettävään petotestiin
bedlingtontyttöjeni kanssa. Petotesti oli hyvin mielenkiintoinen kokemus, ja testin pitäjä
Asko Sorvo kertoi kiinnostavia tarinoita testiin
liittyen. Petotestissä koira kohtaa täytetyn karhun, suden, ilveksen tai villisian, johon on tuotu
oikean pedon haju ja ääni. Koira haistaa ensin
pedon ”jäljen” eli käytännössä pedon ulosteen,
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jonka jälkeen peto tulee aidan takaa näkyviin.
Petotestejä järjestetään ympäri Suomen.
Testissä ei etsitä ”oikeaa” tai ”väärää” suhtautumista petoon, vaan koiran reaktio riippuu mm.
sen luonteen pehmeydestä ja toimintakyvystä.
Eri roduilla on siis testissä erilaiset reaktiomallit
ja ”ihanteet”. Ainoat ns. ”vääränlaiset” reaktiot
voisivat olla sellaisia, jossa koira ei osaa pelätä

ta huomio meinasi nopeasti herpaantua yleisön
liehittelyyn. Karhun tullessa lähemmäs Jade
aloitti komean haukunnan, ja pysytteli melko
pitkään minun ja karhun välissä. Karhun liikkuessa ihan lähelle minua, Jade siirtyi sivummalle
haukkumaan sitä. Kun karhu kääntyi poispäin,
Jade lähti suorastaan jahtaamaan sitä takaapäin,
pitäen koko ajan terveen välimatkan petoon.
Karhun poistuessa näkyvistä Jade juoksi saman
tien häntä heiluen luokseni: “No mitäs kivaa
tehdään seuraavaksi?”. Testin loppuessa Asko
käski yleisöä antamaan aplodit Jaden suoritukselle: Jade oli osoittanut erinomaista terrierin
temperamenttia sekä tietynlaista kovuutta ja
palautumiskykyä pelottavassa tilanteessa.

kanssa
petoa, yrittää käydä siihen kiinni tai jähmettyy
toimintakyvyttömänä paikalleen. Tällainen koira olisi suuressa vaarassa menettää henkensä
kohdatessaan oikean pedon. Asko Sorvon mukaan koiran reaktio petotestissä onkin hyvin
samankaltainen kuin sen reaktio tositilanteessa.
Jade testattiin ensimmäisten joukossa karhua
vastaan. Jade lähti hienosti pedon jäljelle, mut-

Oli jokseenkin huvittavaa katsoa, kun Jaden
jälkeen testiin tuli mies rottweilerinsa kanssa,
mielestäni hieman “henkseleitään paukutellen”.
Karhun tullessa esiin koira siirtyi pikemminkin
ihmisen taakse turvaan eikä juurikaan yrittänyt
puolustautua pedolta. Askon sanojen mukaan
tämä on terve reaktio koiralta, mutta omistaja
sen sijaan tuntui pitävän koiransa suoritusta
hieman odottamaansa “laimeampana”, koska
väri tuntui pakenevan hänen kasvoiltaan ja itseluottamus karisevan testin edetessä. Mielestäni
melko vastaavanlaisen reaktion näimme mm.
cane corso –rotuiselta koiralta. Seurakoiratyyppisillä koirilla reaktiona tuntui olevan ns. takavasemmalle poistuminen, mikä osoitti Askon
mielestä myös melko vahvaa toimintakykyä.
Myöhemmin iltapäivällä testautin Milan sutta
vastaan. Mila haukkui komeasti petoa, mutta se
pysytteli tilanteessa hieman enemmän minun
rinnallani. Mila ei myöskään palautunut tilanteesta niin nopeasti, sillä se jäi tarkkailemaan
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ympäristöään aktiivisemmin pedon kadotessa
näkyvistä. Tämä kertoo hieman pehmeämmästä luonteesta. Kaiken kaikkiaan molemmat koirani osoittivat testissä hienoa terrierin temperamenttia, ja testi oli erittäin mielenkiintoinen
osoitus bedlingtonin terrieriluonteesta. Joskus
sitä tuntuu unohtavan, kuinka kovanluokan
terriereitä nämä bedlingtonimme osaavat olla
tietyissä tilanteissa.
Lisätietoja Petotestien nettisivuilla:
https://www.petotestit.com/
Kokemuksia petotestistä jakoi Jenni Ruonio
Kirjoittamisessa auttoivat (eli toimivat vieressä
sohvanlämmittäjinä) bedlingtontytöt Jade ja
Mila (Cirrus Yade the Precious ja Meripihkan
Never Say Never)
Kuvat: Petotestit
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teen. Nyt olen mukana kuitenkin ensimmäistä
kertaa kerhon hallituksessa, joka onkin minulle
ihan uusi aluevaltaus.
Minun lisäkseni perheeseeni kuuluu mieheni
Sami sekä neljä bedlingtontyttöä ja lisäksi vanhempieni luona asuu kaksi bedlingtonurostani.
Ensimmäisen bedlingtonin sain vuonna 2008,
mutta sitä ennen ehdin kiertää 3 -vuotta Junior
Handler -kehiä, joista lähes kaikki kilpailut kilpailin niin ikään bedlingtonien kanssa. Se olikin
suurin syy siihen, miksi päädyin omistamaan
myös tämän upean rodun edustajia! Työkseni
toimin tällä hetkellä koulutuskoordinaattorina
ja päiväni kuluvat studiotyön ja verkkokoulutusten maailmassa pääkaupunkiseudulla.

Uusi hallituksen jäsen
esittäytyy

H

eippa! Olen Jutta Voutilainen, 28-vuotias Haarajoella, Järvenpäässä, asusteleva
koiraharrastaja. Tuntuu itseasiassa melkeinpä
hassulta esitellä itseäni, sillä bedlingtonien parissa olen viettänyt aikaa jo 15 vuotta ja moni
varmasti minut jo tunteekin entuudestaan, tai
ainakin tietää. Olen henkilö Suomen Terrierijärjestön Terrilife -lehden bedlingtonpalstan
takana sekä koonnut teille myös näyttelytuloksia ja muita juttuja tähän kerhomme omaan leh-

Vapaa-ajalla nautin eniten koirieni kanssa ulkoilusta ja niiden kanssa erilaisten uusien juttujen kokeilemisesta. Minusta on tärkeää tuoda
rotuamme esille erilaisten harrastusten myötä,
sillä onhan bedlingtonista vaikka mihin. Harrastamme säännöllisesti agilityä sekä olen myös
innokas koiranäyttelyissä kävijä. Ehdottomasti
parhaaksi asiaksi kuitenkin mainitsisin pitkien
pelto- ja metsälenkkien tekemisen, kun koirat
juoksevat vapaana ja aurinko paistaa kirkkaalta
taivaalta. Olen myös kasvattanut bedlingtoneita yhden pentueen Kimalteisen -kennelnimellä
ja toivottavasti tulevaisuudessa saisimme myös
uuden pentueen kasvamaan kotonamme.
Hallituksen jäsenenä toivoisin, että saisimme
yhteisvoimin rakennettua kerhostamme kaikkia
palvelevan ja mukavia yhteisiä hetkiä tarjoavan
kerhon. Olisi hienoa, että sekä hallituksen että
jäsenistön voimin saisimme kehitettyä kerhon
lehteä ja tuotettua siihen sisältöä yhdessä. Samoin kuin toivoisin, että tulevaisuudessa kerhomme voisi tarjota jäsenistölleen tapahtumia,
joihin tultaisiin vuosi toisensa jälkeen innoissaan mukaan. Ollaan yhdessä aktiivisia, kerhomme tarvitsee meistä jokaista!
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Hei vaan kaikille!

O

len Jenni Ruonio, uusi hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsen. Hallituksessa olen
ollut mukana myös aiemmin, muistaakseni
vuosina 2014-2018. Ensimmäinen bedlingtoninterrierini Cirrus Werna tuli perheeseemme vuonna 2009 eli näissä piireissä on tullut
pyörittyä reilu 10 vuotta. Kylläpä aika rientää!
Asumme mieheni kanssa Länsi-Vantaalla. Kotona meillä on tällä hetkellä Wernan tytär Jade
(Cirrus Yade the Precious) sekä Mila (Meripihkan Never Say Never). Lisäksi parin kilometrin
päässä vanhemmillani asuu minun ja äitini yhteisomistuskoira Telma eli Tanzara Xenia. Olen
kasvattanut pari bedlingtoninterrieripentuetta
kennelnimelläni Precious Blue. Tällä hetkellä harrastan pääasiassa agilitya Milan kanssa,
mutta toisinaan minuun voi törmätä myös
näyttelyissä.
Opiskelen tällä hetkellä eläinlääketiedettä Helsingin yliopistossa Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Olen aiemmalta koulutukseltani
MMK eli maatalous-metsätieteiden kandidaatti kotieläintieteiden puolelta, mutta maisterin
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tutkinnon suorittaminen on vähän jäänyt, sillä
eläinlääketieteen opinnot ovat vieneet kaiken
ajan ja keskittymisen. Uudet opinnot ovat olleet
älyttömän mielenkiintoisia ja koirakokemuksesta on selvästi ollut apua monilla aihealueilla.
Siitä, mikä minusta sitten isona tulee, en osaa
vielä sanoa tarkemmin. Pidän kovasti kaikenlaisista eläimistä ja olen touhunnut myös isojen
eläinten kanssa, mutta pieneläimet tuntuvat tässä vaiheessa omimmilta. On kuitenkin tärkeää
pitää mieli avoinna, joten katsotaan sitten myöhemmin, mikä kiinnostaa eniten!
Olen kiitollinen siitä luottamuksesta, että minut
on valittu nyt myös jalostustoimikunnan jäseneksi. Yritänkin parhaani mukaan käyttää avuksi oppimaani ja hakea luotettavaa tietoa silloin,
jos ja kun jokin on vielä epäselvää. Kokeneemmilta jalostustoimikunnan “kollegoilta” oppii
varmasti myös paljon uutta. On aina mukavaa
tutustua uusiin bedlingtonharrastajiin, joten
tulkaahan ihmeessä juttelemaan, jos törmätään
jossakin tapahtumassa!
Kuvassa Eila Nuutisen pentuja Tanzaran X-pentueesta (meidän Telma eli Tanzara Xenia vasemmalla). Kuvan ottanut Anne Eklund.

Uusi jäsensihteeri
esittäytyy

O

len Maria Pärnänen 47 v. ja asun Tikkakoskella Jyväskylän kupeessa. Perheeseemme
kuuluu mieheni, kaksi kouluikäistä poikaa, kaksi bedlingtoninterrieriä ja viisi akvaariota. Ammatiltani olen sisäinen tarkastaja. Olen tehnyt
työurani valtionhallinnossa tilintarkastuksen ja
sisäisen tarkastuksen tehtävissä.
Eläimet ovat olleet intohimoni lapsuudesta asti.
Kotona ei voinut pitää koiraa, koska äitini oli allergisoitunut niille, mutta isovanhemmillani oli

metsästyskoiria mm. beagle ja suomenajokoiria,
joita hoidin ahkerasti. Luin kaikki koirakirjat,
mitä lähikirjastosta löytyi ja opin tunnistamaan
melkein kaikki rodut, joita silloin Suomessa
oli. Olin vakaasti päättänyt ottaa oman koiran
muuttaessani pois kotoa, mutta rotua en ollut
päättänyt. Omaan kotiin muutaessani minulla
oli hevonen ja koiran hankinta jäi ajanpuutteen
vuoksi haaveeksi. Opiskelut, työ ja pienet lapset
täyttivät myöhemmin arjen tehokkaasti.
2016 keväällä kypsyi ajatus, että ehkäpä perheeseemme olisi aika ottaa koira. Viimeinen niitti tuli fysioterapeutilta, joka kuntoutti minun
”vahan konttorirotan” jumiutuneita hartioita
ja niskaa. Sauvakävely ja säännöllisen reippaat
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kävelykenkit pitivät jumpan ohella kipuilun kurissa. Ongelmana oli vain se, että keksin huonolla säällä ja väsyneenä ainakin 20 hyvää syytä
lykätä lenkkiä huomiseen. Fyssari vinkkasi, että
monilla koira on hyvä personal trainer, joka
kannustaa päivittäiselle lenkille.
Ajatus hulivilistä koiranpennusta vähän hirvitti. Ihana iloppillerihän se on, mutta melkoinen
työmaa kasvatuksessa myös. Kerroin lapsuudenystävälleni, joka on aktiivinen agilityharrastaja, että haluaisin koiran, mutta vähän huolettaa
kuinka selviän lapsiperheen arjen kiireessä
pennun kasvatuksesta. Hän ehdotti, että ottaisin aikuisen koiran. Kuulemma silloin tällöin
harrastajilla tulee eteen tilanteita, että koirasta
on luovuttava; esimerkiksi isommassa laumassa syystä tai toisesta koirat eivät tule toimeen ja
jollekin tulee eteen uuden hyvän kodin etsintä.
Niinhän siinä sitten kävi, että ystäväni soitti
minulle parin viikon päästä ja kehotti katsomaan sähköpostin. Siellä oli välitettynä viesti
2,5-vuotiaasta bedlingtoninterrieristä, jolle etsittiin uutta kotia. Rotu ei ensin sanonut minulle mitään. Avasin kuvat ja katsoin. Suloinenhan
tuo oli, mutta voi kamala. Sehän oli se omituisen näköinen tupsukorva, joka ei todellakaan
miellyttänyt minun silmääni aikoinaan yhtään.
Soitin kuitenkin koirasta ja päätin mennä katsomaan Ristoa (Tinwelindon Alagos) seuraavalla
viikolla työmatkan yhteydessä. Se oli ensikosketukseni beduihin ja olin saman tien täysin
myyty! Sini Tuovisen luona minut otti vastaan
viisi hurmaavaa, pehmoista bedua. Muutaman
tunnin tutustumisen jälkeen tulimme siihen
tulokseen, että seuraavana lauantaina tulemme
koko perhe hakemaan Riston uuteen kotiinsa.
Risto tuli meille ihan kotikoiraksi ja minun ulkoiluttajaksi. Se sulatti nopeasti koko perheen
sydämet ja valloitti paikkansa kainalosta sohvalta ja sängyn jalkopäästä. Sinin kanssa sovittiin,
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että käytettäisi jossakin vaiheessaa Risto kerran
näyttelyssä, kun se ei ollut koskaan niissä käynyt. Riston debyytti oli 3,5-vuotiaana avoimessa luokassa Haminan KV-näyttelyssä. En ollut
koskaan ennen esittänyt koiraa kehässä. Lapsuudessa olin jonkun verran käynyt näyttelyissä isovanhempieni mukana, mutta viimeisimmästäkin oli yli 30 vuotta aikaa. Ällistyksekseni
Risto sai näyttelystä, sertin, cacibin ja oli vieläpä
VSP. Siitä se sitten lähti. Ristosta tuli valio ensimmäisillä kolmella näyttelyllä. Sen jälkeenkin
on silloin tällöin käyty.
2017 marrskuussa Sinille syntyi pentue, josta halusin toisen koiran. Niin meille tuli Jedi
(Tinwelindon Perun). Pentu oli pieni ja pippurinen sähikäinen, joka on aikuistuttuaan pitänyt
rohkean ja leikkisän luonteensa, mutta osoittautunut myös äärimmäisen ihmisrakkaaksi ja
sympaattiseksi koiraksi. Jedin kanssa on käyty
näyttelyissä junioriluokista alkaen silloin tällöin, kun muilta menoilta on ehditty. Jedikin
valioitui kaksi vuotta täytettyään.
Koirien kanssa pääasiassa lenkkeillään, leikitään ja löhötään sohvalla. Lenkeillä suunnataan
usein metsäpoluille ja huhti-lokakuussa mökkeillään viikonloppuisin mahdollisimman paljon. Riston kanssa on käyty kanttarellikurssi ja
ihan kivasti se jaksaakin hakea sieniä. Myyrien
ja jänisten hajut vievät kuitenkin voiton sieniltä.
Jedi on tarkoitus opettaa sienille ja nosework on
myös harkinnassa meillä. Koirien ehdoton lempilaji on myyrien metsästys. Molemmat syttyvät
niistä todella ja jaksavat vaikka aamusta iltaan
kaivaa ja jahdata niitä.
Haluan olla kerhossa mukana kehittämässä siitä
sellaista, että se kokoaisi kaikki bedlingtonharrastajat yhteen. Kehitetään yhteistä tekemistä ja
tapaamisia meille kaikille!
Maria

Uudet säännöt hyväksytty 3/2020.
Suomen Bedlingtonkerho ry

Kuva: Essi Koivu

VUODEN BEDLINGTON
VUODEN BEDLINGTONVETERERAANI
VUODEN BEDLINGTONKASVATTAJA

Kilpailujen säännöt

P

alkinnosta on oikeutettu kilpailemaan koira,
joka on Suomessa rekisteröity ja vähintään
yksi sen omistajista on Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsen. Vuoden Bedlingtonkasvattaja
-kilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee olla
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsen.
Pisteisiin huomioidaan viiden (5) näyttelyn
tulokset, joista enintään kaksi ulkomaalaisesta
näyttelystä ja joista vähintään yhden tulee olla
kansainvälinen, STJ:n erikois- tai kotimaisen tai
ulkomaisen bedlingtonkerhon järjestämä virallinen tai epävirallinen erikoisnäyttely. Kaikki
tulokset tulee olla eri tuomareilta.
Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se,
joka saa vähemmillä näyttelyillä saman pistemäärän. Jos edelleen tasatulos, voittaa kan-

sainvälisistä ja erikoisnäyttelyistä korkeimmat
sijoitukset saanut. Jos edelleen tasan, voittaa
NORD-näyttelyistä korkeimmat sijoitukset
saanut. Jos edelleen tasan, voittaa kansallisista
näyttelyistä korkeimmat sijoitukset saanut.
Vuoden Bedlington -kilpailun tulokset julkaistaan Suomen Bedlingtonkerho ry:n nettisivuilla, sekä vuoden ensimmäisessä tiedotteessa.
Paras uros, paras narttu, paras veteraani ja paras kasvattaja palkitaan vuosikokouksen yhteydessä.
Omistaja ilmoittaa itse tulokset ja pisteet 15.1.
mennessä Suomen Bedlingtonkerho ry:lle sähköpostitse tai lomakkeen kautta. Hallitus tarkistaa pisteet.
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VUODEN BEDLINGTON
Pistetaulukko:
Sijoitus
KR/RN
KV/NORD/rodun erikoisnäyttely
ROP
10
10
VSP
9
9
PU/PN-2
6
6
PU/PN-3
4
4
PU/PN-4
2
2
Lisäksi koira saa lisäpisteitä ryhmä- ja BIS-sijoituksista seuraavasti (BIS-pisteet lisätään RYP1-pisteisiin):
RYP-1
5
10
RYP-2
4
9
RYP-3
3
8
RYP-4
2
7
BIS-1
5
10
BIS-2
4
9
BIS-3
3
8
BIS-4
2
7
OSALLISTUJAPISTEET:
Ko. rodun ilmoitettujen koirien määrä antaa lisäpisteitä PU/PN-kehässä sijoittuneille koirille:
Koiramäärä
Alle 5
5 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 -

Lisäpisteet
0
1
2
3
4
5

VUODEN BEDLINGTONVETERAANI
Pistetaulukko:
Sijoitus
ROP-vet.
VSP-vet.
VEK-2
VEK-3
VEK-4

RN
10
9
6
4
2
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KR
10
9
6
4
2

KV/NORD/rodun erikoisnäyttely
10
9
6
4
2

Lisäksi koira saa lisäpisteitä BIS-sijoituksista seuraavasti:
BIS-1 vet.
10
15
BIS-2 vet.
8
13
BIS-3 vet.
6
11
BIS-4 vet.
4
9

20
18
16
14

OSALLISTUJAPISTEET:
Ko. rodun ilmoitettujen koirien määrä antaa lisäpisteitä PU/PN-kehässä sijoittuneille koirille:
Koiramäärä
Alle 5
5 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 -

Lisäpisteet
0
1
2
3
4
5

VUODEN KASVATTAJA
Pistetaulukko:
Sijoitus
KASVL-1
KASVL-2
KASVL-3
KASVL-4
BIS-1
BIS-2
BIS-3
BIS-4

KR/RN
15
10
5
3
25
20
15
10

KV/NORD/rodun erikoisnäyttely
20
15
10
5
50
40
30
20

Kuva: Jutta Voutilainen
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Kuva: Essi Koivu

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Suomen Bedlingtonkerho ry

S

uomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttämään rotua harrastavalle yhdistykselle asetetut vaatimukset. Yhdistyksen tarkoituksena
on edistää bedlingtoninterrierien kasvatusta ja
jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä
jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen
edistämiseksi.
Varsinainen toiminta
Sääntömääräinen toiminta
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitus ja toimikunnat kokoontuvat tarpeen
vaatiessa. Edustajat osallistuvat Helsingin seudun kennelpiiri (HSKP) ry:n ja sen terrieri-
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jaoston sekä Suomen Terrierijärjestö (STJ) ry:n
kokouksiin.
Jäsenet
Jäsenmäärää pyritään lisäämään toiminnan tehostamisen ja tiedottamisen avulla. Uudet Suomessa rekisteröityjen, suomalaisen kasvattajan
kasvattamien pentujen omistajat saavat edelleen
vuoden ilmaisjäsenyyden, mikäli kasvattaja ilmoittaa osoitetiedot jäsensihteerille.
Tiedotustoiminta
Bedlington Tiedote julkaistaan neljä kertaa.
STJ:n Terrilifen bedlington-palstalle lähetetään
materiaalia. Skandinaviska Bedlingtonklubbenin julkaisemaan Bedlington Nyttiin lähetetään
Suomesta uutisia. Yhdistyksemme www-sivuja

pidetään yllä osoitteessa www.bedlingtonkerho.
fi. Pyritään jakamaan näyttelyissä esitettä kerhostamme ja bedlingtoneista. Internetsivujen
lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen Facebook-sivulla. Tuomarijäsenille lähetään Bedlington-tiedote sähköisenä versiona, ja
pyydettäessä painettuna.
Virkistys- ja harrastustoiminta
Järjestetään rodun pääerikoisnäyttely 5.9.2020
Hakunilan Urheilupuistossa. Jäsenistön toiveiden ja aktiivisuuden mukaan pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia ja tapaamisia. Yhdistys tukee jäsenien järjestämiä yhteislenkkejä
20 eur eväsrahalla. Järjestetään toiminnallinen
kesä/syyspäivät 7.-8.2020 Kuralan Kartanotilalla Yläneellä. Järjestetään bedlingtoneille
agilitykoulutusta. Järjestetään mahdollisesti
koiratanssikoulutusta. Järjestetään viehejuoksutapahtumia.
Jalostustoimikunta
Seurataan rodussa esiintyvien perinnöllisten
sairauksien tilannetta. Jalostustoimikunnan
harkinnan mukaan tuetaan taloudellisesti ruumiinavauksia. Suunnitellaan jalostustarkastus
vuodelle 2021. Pyritään keräämään lisää vastauksia terveys- ja luonnekyselyihin Petsofi-alustassa (www.petsofi.fi), joista saadun raportin perusteella päivitetään uutta jalostuksen
tavoiteohjelmaa (JTO). Kartoitetaan mahdollisuutta roturisteytykseen. Osallistutaan tarvittaessa tuomarikoulutuksen järjestämiseen.
Pentuneuvonta
Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituksen kanssa pentuneuvojan. Pentuneuvoja antaa
tietoa myytävistä ja suunnitelluista pennuista.
Pentuneuvoja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Varainhankinta ja talous
Yhdistyksen rahoituksen muodostavat jäsenmaksu-, myynti- ja erilaisten tapahtumien tuotot, sekä toiminta-avustukset. Kaikki tilaisuudet
pyritään järjestämään itsekannattavuusperiaatteella ja toteuttamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan tukena eri yhteistyökumppaneita. HSKP:n terrierijaosto myöntää avustusta
yhdistyksille jäsenten aktiivisen talkoo-osallistumisen perusteella. Kennelliitto myöntää myös
toimintamäärärahaa. Kerhon jäsenten ja muiden sidosryhmien (esim. ulkomuototuomarit)
merkkipäiviä voidaan muistaa rahallisesti.
Kilpailutoiminta
Järjestetään seuraavat kilpailut:
Vuoden Bedlington
Vuoden Bedlingtonveteraani
Vuoden Kasvattaja
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
Vuoden Agilitybedlington
Vuoden Agilitytulokas
Vuoden Rallytokobedlington

Yhteistyö
Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä STJ:n
toimintaan. Pyritään olemaan yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kenneljärjestöjen kanssa, erityisesti Skandinaviska Bedlingtonklubbeniin. Toimintaan voi osallistua kuka tahansa
kerhon jäsen.
Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat
kaikkeen edellä mainittuun toimintaan parhaan
kykynsä mukaan. Pyritään aktivoimaan myös
hallituksen ulkopuolisia jäseniä osallistumaan
toimintaan.
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Kuva: Jutta Voutilainen

TOIMINTAKERTOMUS 2019

V

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

HALLITUS
Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin vuonna 2019 68 pykälää.
Jäsenet, läsnäolo suluissa: Maija Hänninen, puheenjohtaja (6/7), Maria Mäkelä, jäsen ja varapuheenjohtaja (3/7), Saana Remula, jäsen (2/7),
Senja-Elina Junttila, jäsen (6/7), Essi Koivu, jäsen (6/7), Liisa Mikkola, jäsen (1/7), Suvi Kuivanen, jäsen (5/7), Essi Heimovaara-Kotonen,
varajäsen (3/7), Jenni Niemelä, varajäsen (4/7).
Suomen Bedlingtonkerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.3.2019 Lohjalla,
Hossanmäentie 1 (ABC Lohja). Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, bedling-
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toninterriereiden Jalostuksen tavoiteohjelma
ja PEVISA-säännöt vuosille 2020–2024 sekä
palkittiin vuoden 2018 menestyksekkäimmät
bedlingtonit. Jalostuksen tavoiteohjelmaa ja
PEVISA-sääntöjä vuosille 2020-2024 ei hyväksytty tässä kokouksessa, vaan niiden valmistelua
jatkettiin.
TOIMIHENKILÖT JA
LUOTTAMUSTOIMET
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luottamustoimet vuonna 2019 olivat:
• Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana
Tunturi.
• Yhdistyksen jäsensihteerinä toimi Essi Heimovaara-Kotonen.
• Yhdistyksen edustajana Helsingin Seudun
Kennelpiiri ry:n terrierijaostossa on toiminut Suvi Kuivanen ja varajäsenenä Maija
Hänninen.

•

•
•
•

Yhdistyksen edustajana Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksessa on toiminut Maija
Hänninen ja varajäsenenä Suvi Kuivanen.
Koulutus- ja kollegiovastaavana toimi jalostustoimikunta yhdessä hallituksen kanssa.
Bedlington Tiedotteen vastaavana toimittajana toimi kerhon hallitus.
Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman
Terrilife-lehden bedlingtonpalstan toimittamisesta vastasi Jutta Voutilainen.

JALOSTUSTOIMIKUNTA JA
PENTUNEUVONTA
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Maria
Mäkelä, Maija Hänninen ja Suvi Kuivanen. Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Pentutiedusteluista vastasi
Senja-Elina Junttila.
VUOSITILASTOT
REKISTERÖINNIT 2019
Pennut (kotimaiset) 23
Tuonnit 1
Rekisteröinnit yht. 24
Pentueet 7
Pentuekoko 3,3
Kasvattajat 7
Jalostukseen käytetyt eri urokset:
- kaikki 7
- kotimaiset 3
- tuonnit 1
- ulkomaiset 3
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 4 kk
Jalostukseen käytetyt eri nartut:
- kaikki 7
- kotimaiset 4
- tuonnit 3
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v

Isoisät 14
Isoäidit 14
Sukusiitosprosentti 0,29%
JALOSTUSPOHJA
Per vuosi
- pentueet 7
- jalostukseen käytetyt eri urokset 7
- jalostukseen käytetyt eri nartut 7
- isät/emät 1,00
- tehollinen populaatio 9 (64%)
- uroksista käytetty jalostukseen 0%
- nartuista käytetty jalostukseen 0%
Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet 26
- jalostukseen käytetyt eri urokset 24
- jalostukseen käytetyt eri nartut 22
- isät/emät 1,09
- tehollinen populaatio 30 (58%)
- uroksista käytetty jalostukseen 10%
- nartuista käytetty jalostukseen 11%
SILMÄTUTKIMUKSET
Silmätutkimuksia tehtiin 12 koiralle vuonna
2019.
- 3 kpl Distichiasis, todettu
- 9 kpl Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
- 1 kpl Kortikaalinen katarakta, todettu
Kaikkien silmämuutosten (4 kpl) vakavuusaste
lievä.
POLVINIVELTUTKIMUKSET
Polvinivellausuntoja annettiin neljälle koiralle
vuonna 2019.
- 4 kpl 0/0
LONKKANIVELTUTUKIMUKSET
Lonkkanivellausuntoja annettiin kahdelle koiralle vuonna 2019.
-		1 kpl A/A
- 1 kpl B/B
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KYYNÄRNIVELTUTKIMUKSET
Kyynärnivellausuntoja annettiin kahdelle koiralle vuonna 2019.
- 2 kpl 0/0
SYDÄNTUTKIMUKSET
Sydäntutkimuslausuntoja annettiin viidelle koiralle vuonna 2019.
-		3 kpl sivuääni ei, oireeton
-		1 kpl sivuääni kyllä, oireeton
- 1 kpl sivuääni kyllä, oireeton, sivuäänen aste
1, lisätiedot fysiologinen sivuääni
SELKÄTUTKIMUKSET
Selkätutkimuslausuntoja annettiin kahdelle koiralle vuonna 2019.
- 1 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0
(normaali) ja nikamien epämuotoisuus VA0
(normaali)
- 1 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV1
(jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2)
tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne), selän spondyloosi SP0 (puhdas) ja
nikamien epämuotoisuus VA0 (normaali)
JÄSENET
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä
31.12.2019 oli yhteensä 104 jäsentä (-12 vuodesta 2018), joka jakautui seuraavasti:
- ainaisjäseniä 6
- vuosijäseniä 63
- nuorisojäseniä 2
- perhejäseniä 13
- ilmaisjäseniä* 20
* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen, ilmainen
jäsenyys 1. vuodeksi
JÄSENMAKSUT VUONNA 2019
- vuosijäsen 25 euroa
- nuorisojäsen 12 euroa
- perheenjäsen 5 euroa
- ainaisjäsen 250 euroa
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-

ulkomaiset jäsenet 25 euroa + 8 euron postikulut

JÄRJESTETYT TILAISUUDET
Kerho järjesti kesäpäivät 27.–28.7.2019 Pohjantilalla Loimaalla. Ohjelmassa oli Lena
Danker-Höglundin luento koiran rakenteesta,
agilityä, koiratanssia sekä perinteinen Sandran
juoksu – kilpailu. Helteistä viikonloppua oli
viettämässä 24 bedlingtonia omistajineen.
JULKAISUTOIMINTA
Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. Tiedotteen toimittamisesta vastasi kerhon hallitus
ja taittamisesta vastasi Mikko Hänninen. Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaisemassa Terrilife-lehdessä bedlingtonpalsta ilmestyi neljässä
numerossa.
INTERNETSIVUT
Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa
www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen päivityksestä
on huolehtinut Jenni Ruonio.
EDUSTUKSET
Helsingin seudun kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa kerhoamme edusti Suvi Kuivanen. Suomen terrierijärjestön kevät- ja syyskokouksissa
edustajamme oli Maija Hänninen.
JÄRJESTETYT KILPAILUT
• Vuoden Bedlington: Säfva’s Without You (n)
om. Jutta Voutilainen 83 p.
• Vuoden VSP-bedlington: Kimalteisen And
Proud Of It (u) om. Frida ja Simo Salomaa
72 p.
• Vuoden Bedlingtonveteraani: Meripihkan
Great Pretender (n) om. Riitta-Maija Liikanen 60 p.
• Vuoden Agilitybedlington: Cuenta’s Idril (n)
om. Tapani Määttänen ohj. Suvi Kuivanen
146 p.

• Vuoden Agilitytulokas: Tanzara Zuri (n) om.
& ohj. Jaana Tunturi 46 p.
MUUTA
Kerho järjesti jäsenilleen tammi-huhtikuussa
kuuden kerran, touko-syyskuussa 10 kerran ja
loka-joulukuussa kuuden kerran agilitykurssit
Vantaalla Agria Koiravakuutusareenalla. Kaikille kursseille osallistui kahdeksan koirakkoa.
Kurssien kouluttajana toimi Suvi Kuivanen.
Suomen Agilityliiton jäsenseurana Suomen
Bedlingtonkerho ry:n nimen alla oli yksi harrastajalisenssi.
Bedlingtoninterrierit kilpailivat vuonna 2019
aktiivisesti agilityssa. Viisi koirakkoa kilpaili
agilityssa kaikissa luokissa (1, 2 ja 3) yhteensä
102 starttia. Kolme koirakkoa aloitti kilpailemisen, ja kaikki saavuttivat luokan vaihtoon
oikeuttavat tulokset. Yksi koirakko saavutti
2-luokassa luokan vaihtoon oikeuttavat tulokset

Suomen Bedlingtonkerho ry

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Poistot
Muut kulut
Tuotto-/Kulujäämä
Tuotto-/Kulujäämä
Tuotto-/Kulujäämä
Tilikauden tulos
Verot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

ja yhteensä kaksi koiraa kilpaili lajin ylimmässä
3-luokassa. Lisäksi vuonna 2019 kaksi koirakkoa kilpaili koiratanssissa tuloksilla ALO-EH &
KM, ALO-H sekä AVO H.
Helsingin Seudun Kennelpiiri ja kennelpiirin
terrierijaosto järjestivät vuonna 2019 kaksi
Match Show’ta, kaikkien rotujen pentunäyttelyn, sekä kaksi kasvattajan peruskurssia. Tapahtumien talkootoimintaan osallistuivat Suvi
Kuivanen, Jaana Tunturi, Maija Hänninen ja
Maria Mäkelä. Lisäksi Senja-Elina Junttila suoritti kerhon avustuksella koiratanssin koulutusohjaajakoulutuksen.
Kerholle on myönnetty yllämainituista yhteistöistä seuraavat taloudelliset avustukset:
Helsingin Seudun Kennelpiirin terrierijaosto
2160,87 €
Suomen Kennelliitto 30 €

TULOSLASKELMA

Sivu 1

1.1.2019

1.1.2018

31.12.2019

31.12.2018

6 778,87

5 368,41

-39,94
-7 102,96
-364,03
-364,03
-364,03
-364,03

-53,25
-6 432,21
-1 117,05
-1 117,05
-1 117,05
-1 117,05

-364,03

-1 117,05
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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY		
PÖYTÄKIRJA			

Vuosikokous
Aika: 7.3.2020 klo 13. Paikka: Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Dynamo; Piippukatu 2,
40100 Jyväskylä
Läsnä: Maija Hänninen, pj, Essi Koivu,
sihteeri, Jenni Ruonio, Jutta Voutilainen, Essi
Heimovaara-Kotonen, Eila Nuutinen, Maria
Mäkelä, Emilia Mäkelä, Elina Junttila, Maria
Pärnänen
1. Kokouksen avaus
Maija Hänninen avasi kokouksen klo 13.15
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu Suomen Bedlingtonkerho ry:n internet-sivuilla 10.2.2020 sekä bedlingtontiedotteessa 4/19. Maija Hänninen totesi
kokouksen lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija
Hänninen
b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Essi Koivu
c) Kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Essi Heimovaara-Kotonen ja Maria Mäkelä
4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 3/20 esityslista.
Lisättiin esityslistaan toiminnantarkastajien
valinta.
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudesta edellisenä kalenterivuonna
Esitettiin hallituksen toimintakertomus ja
tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta vuodelta 2019. Toimintakertomukseen lisättiin maininta, ettei JTO:ta ja
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PEVISA:a hyväksytty edellisessä vuosikokouksessa vaan niiden valmistelua jatkettiin, Maria
Mäkelän osallistuminen HSKP:n terrierijaoston talkoisiin sekä Elina Junttilan käymä
koiratanssiohjaajakoulutus.
6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Esitettiin toiminnantarkastajien
lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle. Esitettiin
hallituksen toimintasuunnitelma. Lisätään
toimintasuunnitelmaan Suomen Bedlingtonkerho ry:n pääerikoisnäyttelyn ja kesäpäivien
päivämäärät.
8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen
tulevalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruuden määrääminen
seuraavalle toimintakaudelle. Hyväksyttiin
tulo- ja menoarvio tulevalle toimintakaudelle.
Esitettiin seuraavat jäsenmaksujen muutokset 15.3.2020 alkaen: vuosijäsen 28€ (+ 3€),
perhejäsen 10€ (+5€), nuorisojäsen alle 17v
12€ (+0€), ainaisjäsen 250€ (+0€), pentujäsen
kasvattajan ilmoittamana 1.vuoden ajan 5€
(+5€), ulkomailla asuvien jäsenten postituskulut 10€ (+2€). Hyväksyttiin yksimielisesti
edellä mainitut muutokset jäsenmaksuihin.
9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen
muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa (Saana Remula, Maria Mäkelä ja Suvi
Kuivanen, Liisa Mikkola) olevien tilalle ja
hallituksen ensimmäisen ja toisen varajäsenen
vaali. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Maija Hänninen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuorossa olevien tilalle valittiin Suvi
Kuivanen, Maria Mäkelä, Jutta Voutilainen ja

Jenni Ruonio. Ensimmäiseksi varajäseneksi
valittiin Jenni Niemelä ja toiseksi varajäseneksi
Maria Pärnänen.
10. Toiminnantarkastajien (2 henkilöä) vaali
vuodelle 2020. Toiminnantarkastajiksi valittiin
Laura Pylvänäinen ja Eila Nuutinen.
11. Jalostustoimikunnan esittämä toimintakertomus 2019 ja toimintasuunnitelma 2020
Esitettiin jalostustoimikunnan toimintakertomus 2019 ja toimintasuunnitelma 2020.
12. Jalostustoimikunnan 2020–2021 jäsenten
vaali. Jalostustoimikunnan jäseniksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Sini Tuovinen,
Suvi Kuivanen ja Jenni Ruonio.
13. Hyväksytään Jalostustoimikunnan työohjeet bedlingtoninterriereille 2021–2025
Esitettiin jalostustoimikunnan työohjeet
bedlingtoninterriereille seuraavalle toimintakaudelle. Poistetaan ohjeista terveyssuositus
niiltä osin, jotka PEVISA määrää pakollisiksi
toimiksi. Korjattu versio laitetaan yhdistyksen
internetsivuille hyväksyttäväksi.
14. Hallitus esittää, että hyväksytään bedlingtoninterriereiden Jalostuksen tavoiteohjelman
2021–2025. Esitettiin Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2021–2025. Lisätään tavoiteohjelmaan lukuun 6.4 Uhat ja mahdollisuudet
sekä varautuminen ongelmiin maininta,
että geenipoolin edelleen kaventumiseen
varaudutaan myös tukemalla mahdollisuutta
roturisteytyksen toteuttamiseen. Hyväksytään
jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2021–2025
edellä mainitulla korjauksella.
15. Hallitus esittää, että hyväksytään bedlingtoninterriereiden PEVISA-sääntö 2021–2025
Esitettiin bedlingtoninterriereiden PEVISA-sääntö 2021–2025. Pentueen vanhemmilla
tulee olla astutushetkellä voimassa oleva suo-

ran COMMD-1 geenitestin tulos perinnöllisen
kuparitoksikoosin varalta. Tuloksen ”kantaja”
saanut koiraan voidaan yhdistää vain tuloksen
”terve” saaneen koiran kanssa. Tuloksen
”sairas” saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lisäksi pentujen vanhemmilla tulee olla
voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka
ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi.
Perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran
jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään:
Seuraavien tutkimuslaboratorioiden COMMD-1 geenitestin tulos hyväksytään:
Movet, Animal Health Trust (AHT) ja Vetgen
 lkomaisilta uroksilta hyväksytään ulkomailla
U
laillistetun laboratorion antama kuparitoksikoosilausunto sekä ulkomainen silmätutkimulausunto, joka ei astutushetkellä ole 12 kk
vanhempi. Kuparitoksikoosia tai perinnöllistä
kataraktaa sairastavan uroksen jälkeläisiä ei rekisteröidä. Päätettiin hyväksyä PEVISA-sääntö
vuosille 2021-2025.
16. Hallitus esittää, että hyväksytään sääntömuutos Vuoden Bedlington -kilpailun sääntöihin. Esitettiin Vuoden Bedlington – kilpailujen
uudet säännöt ja hyväksyttiin ne. Sääntöjä
muokataan tarvittaessa ensi vuonna Vuoden
Juniori Bedlington – kilpailulla.
17. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Maija Hänninen
päätti kokouksen klo 15.13
Vakuudeksi
Puheenjohtaja Maija Hänninen		
Sihteeri Essi Koivu
Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja
todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
Maria Mäkelä				
Essi Heimovaara-Kotonen		
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Muistathan
maksaa jäsenmaksut vuodelle
2020.
•
•
•
•
•

Vuosijäsen
Overseas member
(postage)
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
Ainaisjäsen

28.00 €
28.00 € + 10.00 €
12.00 €
10.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Kuva: Essi Koivu

Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/
nimet, esim. Jäsenmaksu 2019 Mikko Möttönen ja Marja
Matikainen

Aurinkoinen kevättervehdys jäsenille!

K

evät toi tullessaan melkoisia muutoksia
meidän kaikkien elämään. Lemmikit ovat
varmasti olleet ihmeissään, kun monet meistä
ovat siirtyneet kotiin tekemään töitä ja perheen
nuoriso on etäkoulussa päivät. Ja lenkkeily tuntuu lisääntyneen monessa perheessä. Onneksi
hyvä ilma on suosinut varsinkin täällä Etelä-Suomessa.
Itselleni tämä poikkeustilanne ja korona toi
mieleen, että kuinka moni meistä on miettinyt kykeneekö hoitamaan lemmikkinsä, jos
sattuu sairastumaan. Tai mihin laitan koirani
hoitoon, jos joutuisin sairaalahoitoon? Onko
kaikki tarvittava tieto saatavilla helposti, jos
lemmikki tarvitsee lääkitystä tai erikoisruokavaliota? Hyviä asioita mietiskellä ja ehkäpä
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kirjata vaikka jääkaapin oveen valmiiksi ja
suunnitella hoitopaikat valmiiksi.
Kerholla oli jo suunnitelmia kesäpäivien
viettoon elokuun alussa. Kesäpäivät on nyt
päätetty perua ja pyrimme järjestämään
toiminnallisen syyspäivän, jos kokoontumiset
sallitaan syksymmällä. Nyt pidetään peukut
pystyssä, että saamme oman erikoisnäyttelymme pidettyä. Pysykää terveinä ja nauttikaa
lisääntyneestä valoisuudesta ja lämmöstä!
Maija
ps. tiedotteeseen käytettäviä kuvituskuvia voi
lähettää osoitteeseen:
bedlingtonkerho@gmail.com

Suunnitteilla olleet
Bedlingtonkerhon
kesäpäivät 2020
on peruttu.

Mahdollisuuksien
mukaan
järjestämme
toiminnallisen
syyspäivän.
Seuraa
tiedotteluamme.
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Bedl-eri

Suomen bedlingtonkerho ry:n pääerikoisnäyttely

5.9.2020

Hakunilan urheilupuisto
Palkintotuomari Kirsi Sainio
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu
noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia
näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.
Säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.
Ilmoittautumiset
• JUN - VAL .................................... 30 €
• PEN .............................................. 27 €
• VET .............................................. 27 €
• VET yli 10 v. ................................... 0 €
• Saman omistajan 2. jne koira ...... 25 €
alennus lasketaan vain täysihintaisista
ilm.maksuista (ei PEN/VET -maksuista)
• Kasvattaja- ja jälkeläisluokat ......... 0 €
Ilmoittautumiset 10.8. mennessä osoitteessa www.showlink.fi
Ilmoittautumiset ajalla 11.-17.8. vain www.showlink.fi,
ilm.maksu kaikki luokat 50 €
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy arkisin 11-16,
09 887 30 320 tai email info@showlink.fi, muut tiedustelut
bedlingtonkerho@gmail.com p.050 544 2400
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kotimaista raakaruokaa
Koiramme ovat kehittyneet saalistamalla ja
syömällä erilaisia eläimiä – raakana. Koira on
lihansyöjä! Tämä mielessä olemme MUSHilla kehittäneet koirille raa’an täysravinnon,
Vaiston.
Valmistamme raakaruokaa rakkaille
perheenjäsenillemme! Vaisto- sarja on
huolella koostettu tuoreista, kotimaisista
raaka-aineista ja valmistetaan omalla tehtaallamme Pietarsaaressa. MUSH Vaisto täyttää
kaikki koirasi ravitsemukselliset tarpeet
luonnollisesti ilman mitään lisä- tai
täyteaineita! Pennuille meillä
on oma Puppy- sarja.

Bedlington -TIEDOTE 1/2020 39

Palautusosoite:
Maria Pärnänen
Korpikuusentie 6
41160 Tikkakoski

15

Maksumerkinnät/P
1.1.2017

