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Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Bedlingtonkerho onnittelee
Jalostustoimikunta tiedottaa

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com
ULKOASU/TAITTO

Mikko Hänninen

Tullaan tutuiksi

PAINOPAIKKA

Grafitatu

Väärällään värkkäykseen

ILMESTYMISAIKATAULU

Kasvattajia ja Trimmaajia

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. heinäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. lokakuu (aineisto 13.9. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 6.12. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin
AINEISTO lähetetään osoitteella

KANNEN KUVA • ESSI KOIVU • TAKAKANNEN KUVA • JUTTA VOUTILAINEN

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 2021
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 2020 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen
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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.

•
•
•
•
•

bedlingtontiedote@gmail.com

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). 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

TOIMIHENKILÖT

•

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

•

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

•

Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden
bedlingtonpalstan vastaava
Hallitus
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Bedlingtontiedote
Hallitus
bedlingtontiedote@gmail.com

•

Jalostustoimikunta
Suvi Kuivanen
Sini Tuovinen
Jenni Ruonio

•

Rahastonhoitaja
Jaana Tunturi
jaana.tunturi@gmail.com

•

Koulutus- ja kollegiovastaavat
Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen
kanssa

•

Nettisivut
Jenni Ruonio
040 764 4494
sbkwebmaster@gmail.com

•

Jäsen, sihteeri
Essi Koivu
bedlingtonkerho@gmail.com

•

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

•

Suvi Kuivanen

•

Senja-Elina Hallenberg

•

Jutta Voutilainen

•

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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Jalostustoimikunta
tiedottaa
Bedlingtoninterrierin PEVISA ja JTO ovat astuneet voimaan 1.1.2021 ja ovat voimassa vuoden
2025 loppuun asti. Ohjelma jatkuu seuraavanlaisesti:
Bedlingtoninterrierin PEVISA 1.1.2021 –
31.12.2025
Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä
voimassa oleva suoran COMMD-1 geenitestin
tulos perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta.
Tuloksen kantaja (COMMD-1/N) saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen terve (N/N)
saaneen koiran kanssa. Tuloksen sairas (COMMD-1/COMMD-1) 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:
Seuraavan tutkimuslaboratorion COMMD-1
geenitestin tulos hyväksytään: Movet Oy.

1.1.2021 alkaen testaus tulee tehdä hyväksytyssä
laboratoriossa suoralla COMMD-1 geenitestillä.
Ennen 1.1.2021 testatut koirat tulee olla testattu
COMMD-1 mutaation osalta joko mikrosatelliittimarkkerilla C04107 tai suoralla geenitestillä. Mikrosatelliittimarkkerilla testattujen
koirien osalta on jalostuskäytön ehtona tuloksesta tehty tulkinta. Tulkinta tehdään Suomen
Kennelliiton toimesta. Tulkinnan ”periyttää” tai
”kantaja” saaneet koirat voidaan parittaa vain
tulkinnan ”ei periytä” saaneen koiran kanssa tai
suoralla COMMD-1 geenitestillä tuloksen ”terve, ei kantaja” -tuloksen saaneen koiran kanssa.

Kuva: Jutta Voutilainen

Ulkomaisilta uroksilta hyväksytään ulkomailla
laillistetun laboratorion antama kuparitoksikoosilausunto sekä ulkomainen silmätutkimulausunto, joka ei astutushetkellä ole 12 kk vanhempi. Silmätutkimustulokseksi ulkomaiselta
urokselta riittää tulos: tutkittu (2 pentuetta).
Kuparitoksikoosia tai perinnöllistä kataraktaa
sairastavan uroksen jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2021-2025 löytyy
osoitteesta: http://www.bedlingtonkerho.fi/pevisa-ja-jto.html
Uudet näytteenotto-ohjeet ovat luettavissa
osoitteessa: http://www.bedlingtonkerho.fi/lomakkeet-ja-naumlytteenotto.html
Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse bedlingtonkerho@gmail.com.
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Kuva: Maija Saali

Kuvat: Riika Vesakoivu

Tullaan
tutuiksi
osa 6.

T

ässä juttusarjassa esitellään erilaisia bedlington persoonia. Aikaisemmissa lehdissä on haastateltu kasvattajia sekä harrastajia, mutta nyt vuoronsa ansaitsevat rakkaat
koiramme! Jokaisessa osassa mukaan haastettu
omistaja kertoo koirastaan tai kaikista koiristaan, mikäli terrieri-energiaa löytyy arkipäivistä enemmänkin. Lopuksi kirjoittaja haastaa
mukaan aina seuraavan harrastajan kertomaan

bedlingtonistaan. Tarvittaessa kerhomme auttaa
uuden henkilön mukaan haastamisessa
Tällä kertaa teille esittäytyy kohta 2-vuotias
Mauno eli Cuenta’s Grieg.
Vantaalta kotoisin oleva Mauno asustaa tällä
hetkellä omistajiensa kanssa Helsingin kantakaupungissa, Kalliossa. Maunon arki Kalliossa
kuluu muun muassa lenkkeilyn, kavereiden
kanssa leikkimisen sekä citykanien jälkien
haistelun merkeissä. Kuten monet muutkin bedlingtonit, myös Mauno on luonteeltaan hyvin
sopeutuvainen. Tästä on ollut hyötyä varsinkin
kaupunkielämään ja sen vilskeeseen totuteltaessa, sillä eläväisessä naapurustossa riittää haisteltavaa ja ihmeteltävää jokaiselle päivälle. Onneksemme Mauno on pienestä pitäen ollut rohkea,
utelias ja sosiaalinen, eikä hän hätkähdä tietyömaan kovista äänistä tai vilkkaasta liikenteestä.
Heti ensikohtaamisestamme Maunon kanssa
tiesimme hänen olevan juuri oikea tyyppi meil-
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le. Mauno on toinen ihastuttavan Vieno-emon
kahdesta urospennusta ja jo pienestä pitäen
Maunon sympaattinen luonne veti meitä puoleensa. Ennen pentujen näkemistä olimme
miettineet toista nimeä tulevalle koirallemme,
mutta tavattuamme Maunon hän oli aina meille Mauno, sillä nimi kuvasi häntä täydellisesti.
Uusien asioiden edessä hän istahti alas, tuumi
hetkisen, ja tutustui niihin sitten rohkeasti. Rauhallinen pohdiskelija ja rentoutuja Mauno on
edelleenkin, mutta vastapainona hänestä löytyy
myös rämäpäinen, omaa ääntään rakastava ja
touhukas puoli.
Maunon lempiasioita ovat muun muassa koirapuistot, pitkät lenkit metsässä, sukkien varastaminen ja jäätyneet lammikot. Koirapuistoja naapurustossamme riittää ja Mauno tietää
reitit niihin kaikkiin. Kun askeleemme alkavat
vähänkään johtaa puistojen suuntaan, alkavat
myös Maunon jalat ja häntä vispaamaan siihen malliin, että nyt mennään jonnekin kivaan
paikkaan. Vapailla metsälenkeillä Mauno pitää
hyvin silmällä hitaammin kulkevia omistajia,
jotta he eivät vahingossakaan hukkuisi metsään.
Huomiota ja yhteistä tekemistä kaivatessaan
Mauno varastaa sukkia tai jotain muuta kiellettyä ja esittäytyy sitten aarteestaan ylpeänä ihmistensä edessä. Maunoa kiehtovat myös veden
talviset olomuodot. Varsinkin jäätyneet lammikot ansaitsevat pienet onnentanssit, kun niiden
päälle pääsee tepastelemaan. Maunolla on myös
erityinen mieltymys raikkaaseen juomaveteen
ja hetkenkin liian pitkään kupissa seisoneelle
vedelle hän nyrpistää nenäänsä.
Julkisiin kulkuvälineisiin Mauno menee mielellään, sillä niillä pääsee yleensä kivoihin paikkoihin. Kuljemme paljon julkisilla erilaisiin
lenkkeilymaastoihin, kuten esimerkiksi Lammassaareen tai Keskuspuistoon. Jos bussi sattumalta pysähtyy kohdallemme lenkillä, Mauno innostuu ja on aina valmiina hyppäämään
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Kuva: Maija Saali
kyytiin. Varsinkin metroon on aina kova hinku
päästä, sillä sen avulla pääsee näkemään parasta
kaveria, 9-vuotiasta sekarotuista noutajaa Dantea. Maunolla riittää naapurustossa muitakin
kavereita, joihin törmäilee usein lähipuistoissa. Maunon kiinnostus muita koiria kohtaan
purkautuu joskus innostuneena haukuntana ja
rauhallinen hihnassa kävely täytyy aina välillä
palauttaa mieleen. Onneksi Mauno on nopea
oppimaan ja perso herkuille! Tulevaisuudessa
olemme miettineet aloittavamme noseworkin
tai rally-tokon harrastamisen, sillä Mauno selvästi nauttii temppuilusta ja yhdessä puuhastelusta.
Valoisaa vuoden alkua kaikille bedlingtoneille
ja heidän omistajilleen!
Mauno on ylpeä veljensä orastavasta näyttelyurasta ja haluaisikin kuulla, mitä velipoika
Rockylle kuuluu!
Teksti: Riika Vesakoivu ja Maija Saali

KOKOUSKUTSU
Suomen Bedlingtonkerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: lauantaina 27.3.2021 klo 12
Paikka: Ylistörmä 4, 02210 Espoo
Jäsenet osallistuvat vuosikokoukseen etäyhteyksin. Ilmottaudu sähköpostitse bedlingtonkerho(at)gmail.com, ja ilmoita oma nimesi
ja sähköpostiosoitteesi. Etäkokouksen linkki
ilmoitetaan sähköpostitse ennen kokousta.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 12 määräämät asiat, Bedlingtontiedotteen siirtyminen
osittain sähköiseksi sekä jalostustoimikunnan
säännöt ja työohjeet bedlingtoninterriereille.
Kokouksessa palkitaan vuoden 2020 menestyksekkäimmät bedlingtonit ja kasvattaja.
Tervetuloa!
Suomen Bedlingtonkerho ry:n vuosikokouksen 27.3.2021 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. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudesta edellisenä kalenterivuonna

6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma
seuraavalle toimintakaudelle
8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen
tulevalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruuden määrääminen
seuraavalle toimintakaudelle
9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa (Essi Koivu, Elina Hallenberg ja
Jenni Niemelä) olevien tilalle ja hallituksen
ensimmäisen ja toisen varajäsenen vaali
10. Jalostustoimikunnan esittämä toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021
11. Jalostustoimikunta esittää uusia sääntöjä
jalostustoimikunnalle ja uusia jalostustoimikunnan työohjeita bedlingtoninterrieriereille.
Esitykset tulevat luettavaksi Suomen Bedlingtonkerhon sivuille http://www.bedlingtonkerho.fi/
12. Hyväksytään Jalostustoimikunnan työohjeet bedlingtoninterriereille
13. Hyväksytään Jalostustoimikunnan säännöt
14. Hallitus esittää Bedlingtontiedotteen siirtämistä osittain sähköiseksi
15. Kokouksen päättäminen
Helsingissä 13.3.2021
Suomen Bedlingtonkerho ry
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Bertta ja Pertti Bedlonen

Väärällään Värkkäykseen
Osa 3
Bertta ja Pertti Bedlonen
Siivosin kaapista käsityötarvikkeitani ja käsiini
sattui huovutusvillaa. Viisitoista vuotta se huopapallo oli odottanut, että joku inspiraatio iskisi.
Päätin koettaa osaisinko tehdä jonkin rotuisen
koiran. Ensin väänsin rautalangasta luurangon
ja muovailin foliosta vartaloa ja päällystin sen
maalarinteipillä. Sitten vain aloin kieputtamaan
huopaa koiran vartalon ympärille ja kiinnitin
huovutusneulalla villan paikoilleen. Langalla
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ompelin silmät ja nenän. Korvat tein erikseen
villakankaasta ja ompelin paikoilleen. Nyt meidän kaapin päällä asustavat pariskunta Bertta ja
Pertti Bedlonen. Samaan tapaan tein myös pienen pentumaisen korukulhon.

Pantatehtailua
Innostuimme Fridan kanssa pantatehtailijoiksi.
Vanhat fleecetakit hyödynnettiin, nättejä nau-

hoja oli kyllä ihan pakko ostaa uutena. Netistä
löysimme hyvän ohjeen Reijan Räsymatto blogista. Kuvat ja ohjeet ovat niin selkeät, etten ala
niitä tänne kopioimaan.

Bedlingtonpipot
Nuutisen Eilalta löytyi vanhoja bedligtonpaitoja
värkkäilyn materiaaliksi. Netistä löytyi trikoopipon kaava. Sitten vaan innolla leikkaamaan ja
ompelemaan. Innostuin tosin vähän liikaa, sillä
tein Fridan lempparipaidastakin pipon. Onneksi sain anteeksi.
Värkkäilyterveisin - Leena Kurki-Salomaa
Ps. Anneli Martikainen oli tehnyt hienon huopakoiran viime lehteen. Ohje sopii myös Bedlosten pariskunnan värkkäykseen.
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Neulahuovutettu korukulho
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Kuva: Jutta Voutilainen

Kasvattajia
Trimmaajia

Kasvattajia:
Ciliari’s
Mona Suominen
Luoma
040 840 9010
mona_suominen@hotmail.com

Precious Blue
Vantaa
040 764 4494
jenni.ruonio@helsinki.fi

Jenni Ruonio

Cuenta’s
Vantaa
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

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

Maria Mäkelä

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

Taigalta
Lohja
044 552 4117
saana.remula@gmail.com

Saana Remula

Heinäkengän
Louko
050 384 5464
leena.hytonen@gmail.com

Leena Hytönen

Tanzara
Jyskä
0400 641 555
eila.nuutinen@tanzara.fi

Eila Nuutinen

Kimalteisen
Järvenpää
050 411 4443
kimalteisen@gmail.com

Jutta Voutilainen

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

Le-leelia’s
Espoo
050 463 9405
leleelias@hotmail.com

Lea Mäkinen-Pulkkinen

Suvi Kuivanen

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen
Forssa
050 584 4347
riittamaija.liikanen@gmail.com
Nachtwolken
Vaasa
046 885 8330
jattaharjula@gmail.com

Jatta Harjula

Oikeesti
Launonen
0400 186 060
niemela.jenni@hotmail.com

Jenni Niemelä

Trimmaajia
Helsinki/Espoo
Maija Hänninen, p. 09 3540 1111
Vantaa
Suvi Kuivanen, p. 040 561 5178
Järvenpää
Jutta Voutilainen, p. 050 411 4443

Jyväskylä
Eila Nuutinen, p. 0400 641 555
Toini Kärkkäinen, p. 044 355 3399
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Palautusosoite:
Maria Pärnänen
Korpikuusentie 6
41160 Tikkakoski

15

Maksumerkinnät/P
1.1.2017

