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Puheenjohtaja
Varaedustaja Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
Maija Hänninen
+358 505 442400
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Sihteeri
Jäsensihteeri
Yhteyshenkilö Venäjälle/Контактное лицо
Nettisivut
Maria Nemeläinen
+358 458 502755
maria.nemelainen@gmail.com
sbkjasensihteeri@gmail.com
Yhteyshenkilö Ruotsiin/Kontaktperson
Riitta-Maija Liikanen
+358 505 844347
riitta-maija.liikanen@luukku.com

•

Rahastonhoitaja
Anneli Raitanen
+358 505 946767
anneli.raitanen@elisanet.fi

•

•

•

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

•

•

TOIMIHENKILÖT

•

Varaedustaja Helsingin Seudun
Kennelpiiri ry:n terrierijaostossa
Minna Pihlavamäki
+358 504 059376
minna.pihlavamaki@suomi24.fi
Edustaja Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
Lea Mäkinen-Pulkkinen
+358 504 639405
leleelias@hotmail.com

•

Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden
bedlingtonpalstan vastaavat
Senja-Elina Junttila
+358 404 148443
senja-elina.junttila@gmail.com

•

Tapahtumatoimikunta
Jutta Voutilainen
Maria Nemeläinen
Elina Junttila

Jäsen
Jenni Ruonio
+358 407 644494
jenni.ruonio@helsinki.fi

•

Bedlingtontiedote
Hallitus
bedlingtontiedote@gmail.com

•

Jalostustoimikunta
Riitta-Maija Liikanen
Saana Remula
Kirsi Sainio, asiantuntijajäsen
Maria Nemeläinen, sihteeri

Jäsen
Kirsi Sainio
+358 442 184431
kirsi.sainio@helsinki.fi
Varajäsenet
Noora Tirkkonen
+358 505 970584
noora.m.tirkkonen@gmail.com

Edustaja Helsingin Seudun
Kennelpiiri ry:n terrierijaostossa
Suvi Kuivanen
+358 405 615178
suvi.kuivanen@nic.fi

•
	

Koulutus- ja kollegiovastaavat
Lea Mäkinen-Pulkkinen
Jalostustoimikunta

Anne Ådahl
•

Pentuneuvoja
Senja-Elina Junttila
+358 404 148443
senja-elina.junttila@outlook.com

•

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland
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Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

Kutsu STJ ry:n 70-juhlaan
PUHEENJOHTAJALTA
Rally-tokon epäviralliset kisat
ESITTELYSSÄ Borys, Essi & Ella
Roturace 2017
Terri-Eri 2017, 70 -vuotisjuhlanäyttely
TRIMMAAJIA
KASVATTAJIA

Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•

Bedlingtontiedote

•

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

•

Suomen Terrierijärjestön jäsenyys

•

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

•

Alle 20-vuotiaat jäsenet voivat hakea nuorisostipendiä

•

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

Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa maksaneille, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun omistajille
toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. Terrilife -lehti
lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.
HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai postitse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat.
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2017
Vuosijäsen
Overseas member
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
Ainaisjäsen

ULKOASU/TAITTO

Päivi Vallittu

PAINOPAIKKA

Grano Oy, Tampere
ILMESTYMISAIKATAULU

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. kesäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. syyskuu (aineisto 15.7. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 15.10. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin
AINEISTO lähetetään osoitteella
bedlingtontiedote@gmail.com

Kannen kuva: "Lempi" ©EVELIINA MELANDER

•
•
•
•
•

BEDLINGTON- tiedote

25.00 €
25.00 € + 8.00 € (postage)
12.00 €
5.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2017 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

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

KUVAT

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

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

1/1 sivu ............................... 50 € ...... (20) €
1/2 sivu ............................... 25 € ...... (15) €
Koko vuosi
1/1 sivu ............................. 180 € ...... (60) €
Takakansi ......................... 68 € ...... (50) €
Koko vuosi ........................ 250 € .... (100) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21.
Liitä kuitti materiaalin mukaan.
TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on ilmoitettava painetussa materiaalissa. Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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PUHEENJOHTAJALTA

H

YVÄÄ KESÄÄ kerholaiset!

KERHO ON ELÄNYT hyvin hiljaiseloa alkuvuoden. Itselläni ainakin ajatukset karkailevat jo ensi vuoden puolelle ja kerhon juhlavuoteen. Mitäs
kivaa me sinne keksittäisiin? Lopullinen suunnittelu ja toteutushan toki
ovat seuraavan hallituksen heiniä mutta nyt aivot saavat jo raksuttaa ja
ehdotuksia saa esittää.
OLEN SEURANNUT PALJON keskusteluja liittyen koiranäyttelyiden pal-

kintoihin. Tuntuu aihe nostavan paljon tunteita pintaan - niin kehäketuilla kuin harvakseltaan kehään uskaltautuvilla. Mikä olisi se mieluisin palkinto koiranäyttelystä itsellesi? Riittääkö arvostelu vai kaipaatko vielä jotain muutakin muistoksi
näyttelystä? Meillähän on se hieno tilanne, että saamme sentään kirjallisen arvostelun koirastamme. Se ei ole ihan tavallista maailmalla.
Itse kannatan ehdottomasti jotain koirille suunnattuja palkintoja. Lelut ja namit
kelpaavat aina terriereille. Ruusukkeet ja pokaalit ovat mukava muisto mutta kyllä
niitäkin on kierrätykseen lähtenyt kassikaupalla.

TAVATAAN TERRI-ERI ERKKARISSA elokuussa!

Maija Hänninen

Kesä

kuvia
tulevaan !
iin
kalenter
t. sbk

bedlingtonclub_
finland#bedlingtonfinland
#bedlingtonterrier Photo: Eila Nuutinen
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ESITTELYSSÄ

Borys, Essi & Ella
Rally-tokon epäviralliset
kisat
Bedlingtonkerho järjesti yhdessä Lakelandinterrierit ry:n kanssa 28. toukokuuta epäviralliset rally-tokon kisat Pyhtäänpuiston kentällä Helsingissä.
KUVAT ©MINNA TEERIJOKI

Tervehdys Säynätsalosta, Jyväskylän kupeesta. Tässä esittäytyvät tuoreet
rodun harrastajat Essi (Heimovaara-Kotonen) ja Ella (Kotonen, 12v) kera
koiransa Boryksen (13kk). Perheeseemme kuuluvat myös isä Kimmo ja Joel 14v
sekä 2 lakelandinterrieriä. Perheemme arki on melko vauhdikasta ja koiramme
ovatkin tuttu näky lenkillä eri liikuntapaikkojen lähimetsissä ja lähiöissä.

B

EDLINGTONINTERRIERI on minulle rotuna uusvanha tuttavuus, joka aivan viime vuosiin saakka oli tuttu lähinnä äidin 70 –luvun perhealbumista ja nyt jo
edesmenneiden isovanhempieni puheista. Muistan
lapsena kummastelleeni kuvia katsellessani tuota
erikoisen näköistä koirarotua, joka isovanhempien

puheissa oli kuitenkin maailman viisain ja kaunein.
Olipa mummi aikanaan kieltäytynyt lainaamasta äidilleni rahaa koiran ostoa varten, jos äiti hankkisi aikomansa dalmatialaisen, mutta lainaavansa, mikäli
rotu olisi bedlington. Näin tuli äidilleni 70-luvun
alussa Sissi –koira, Käräjäniemen Carita.
Kun aikanaan teimme päätöksen ensimmäisen

LUOKKIA OLI KOLME - namimölli, mölli ja ALO.
Tuomareina oli Niina Nenonen ja Riikka Timonen. Alokas luokan rata oli oikea kisarata,
möllirata hieman lyhyempi ja namimöllissä
sai palkata koiraa radalla. Osallistujia oli kussakin luokassa noin kymmenkunta ja saimme nähdä hienoja suorituksia. ALO-radalla
oli myös yksi 100 pisteen suoritus.
KAIKEN KAIKKIAAN päivä oli hieno. Sää oli au-

rinkoinen, mutta ei läkähdyttävän kuuma.
Samalla kentällä oli myös Helsingin Seudun
Kennelpiirin terrierijaoston järjestämä Match
Show. Hyvin onnistunut yhteistuumin useamman yhdistyksen järjestämä tapahtuma,
tälläistä yhteistyötä on mukava tehdä tulevaisuudessakin!

Borys heti kotiuduttuaan
Urhon kanssa
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tarvittu, siihen tilaisuuteen Ellan kanssa
tartuimme. Pentuja ei ollut tuolloin kotimaassa saatavilla ja ajatus tuontikoirasta
vahvistui.

Tuumasta toimeen
Aloin kartoittaa pentuetilannetta Euroopassa, joka kiitos internetin ihmeellisen
maailman on nykypäivänä melko helppoa. Puolasta löytyikin juuri syntynyt, lupaavalta vaikuttava pentue (Kennel VonEbingen), jossa oli kuin olikin yksi uros
vapaana. Tein varauksen ja näin alkoi Varsovan matkan suunnittelu sekä tiivis yhteydenpito kasvattaja Mariusz Ebingin
kanssa. Lopulta saimme valita kolmesta
urospennusta omamme. Saimme säännöllisiä kuvapäivityksiä ja tietoa pentujen
koiran hankinnasta omaan perheeseemme, ei bekehittymisestä. Ella teki hyvin pian selväksi, että ei
dlington ollut lainkaan vaihtoehtona. Pohdimme
päästäisi minua yksin pennunhakumatkalle vaan
vinttikoira- ja terrieriryhmien välillä, ja vuoden aikahalusi lähteä mukaan.
välillä perheeseemme tuli kaksi lakelandin terrieriä
Lähdimme hakemaan pentua kotiin sen ollessa
Sylvi ja Urho. Tunnetaan myös nimellä Kekkoset.
11 viikkoa. Varsovan lentokentällä meitä oli kasvatKiersimme näiden leikkikoirien kanssa ahkerasti
tajan kanssa vastassa äitikoira-Pola ja ihailimme
näyttelyissä ja yhä useammin
sen rauhallisuutta ja varmuutlöysin itseni bedlingtonkehita lentokentän hälinässä. Pian
...mikä on tämä pieni reipas
en laidalta ja isossa kehässä
tapasimme kasvattajan luona
otus, joka syö kupin tyhjäksi
ihailemassa näitä sulavasti liikuuden perheenjäsenemme
välittömästi, tekee tarpeensa
kuvia, elegantteja koiria. SitDiamond Von-Ebingenin, joka
vain ulos ja rauhoittuu
temmin tutustuin Jyväskylän
jatkaa perheen koiriemme
yöunille sängyn viereen
näyttelyssä Meripihkan Riitpresidentillistä sarjaa ja kulkee
koko yöksi.
ta-Maijan ja Heikin koiriin ja
nimellä Borys. Olimme täysin
ajatus omasta bedlingtonista
myytyjä tuon pienen, touhukoli syntynyt. Myös tyttäremme Ella oli menettänyt
kaan terrierinalun edessä. Saimme viettää unohtusydämensä tälle rodulle, mutta miesväki oli ottanut
mattoman kesäpäivän vieraanvaraisen kasvattaehdottoman kielteisen kannan.
jamme luona. Borys jäi kuitenkin vielä kasvattajalle
Jatkoimme aikamme uuden koiran hankkimija sovimme tapaamisen hotellille seuraavalle illalle.
sesta puhumista ja vihdoin saimmekin vahvalla ehSaatuamme Boryksen illalla hotellille ennen aamutolauseella sävytetyn myönnytyksen ”Tehkää mitä
lentoa ihmettelimme, mikä on tämä pieni reipas
tahdotte, mutta itse hoidatte koiranne”. Enempää ei
otus, joka syö kupin tyhjäksi välittömästi, tekee tar-
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 Kotona ensimmäisen Eilan trimmin jälkeen  Ella ja Boryksen äitikoira Pola Varsovassa kas-

vattajan pihalla  Borys ja Essi Ellan lentopallopeliä seuraamassa, pentua pitää sosiaalistaa 
 Borys rentoutuu trimmipöydällä näyttelyssä  Borys ja Urho reissussa matkailuauton portailla
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Ja kuinkas sitten kävikään
Borys on kuluneen vuoden aikana osoittautunut juuri niin
rakastettavaksi ja seuralliseksi koiraksi kuin saatoimme vain
kuvitella. Se tulee hyvin toimeen perheen ja yleisesti ottaen
muidenkin koirien kanssa, kotinurkilla tosin pitää aika kovaäänisesti ilmoittaa muista koirista. Reissaaminen Boryksen kanssa on vaivatonta. Kotioloissa Borys on melko huomaamaton,
luonteeltaan kuitenkin helposti innostuva ja ruualla motivoitavissa oleva perhekoira. Sen lempipuuhiin kuuluu saunominen. Muita harrastuksia ovat säännöllinen uinti koirauimalassa ja näyttelytreenit vinttikoirien kanssa. Tulevana kesänä on
tarkoitus kokeilla myös viehejuoksua em. vinttikoirakavereiden kanssa, käydä muutamissa näyttelyissä ja saunoa mökillä.
Omana lähitulevaisuuden tavoitteena on oppia tekemään edes
ylläpitotrimmi.


 Borys Terri-Erissä, juuri ja juuri
pikkupentuluokka -ikäisenä
 Boryksen mielipuuhaa on saunominen

10 Bedlington -TIEDOTE 2/2017

MUKAVAA JA PUNKITONTA kesää kaikille toivotellen,

Essi, Ella ja Borys

©LASSE LOND



peensa vain ulos ja rauhoittuu yöunille sängyn viereen koko
yöksi.
Kotimatka välilaskuineen ja bussimatkoineen sujui ongelmitta ja 12 tunnin reissaamisen jälkeen Borys pääsi
kotinurmelle tutustumaan uusiin perheenjäseniinsä. Kovin pitkää aikaa ei tarvittu, kun myös loput perheen sydämet oli sulatettu. Sittemmin Borys onkin ollut tuttu näky Kimmon vieressä
niin sohvalla iltaisin kuin lenkillä aamuisin. Myös Joel osallistuu
uhkailuistaan huolimatta Boryksen hoitoon, vaikka aika-ajoin
muistaakin ihmetellä sen lammasmaista ulkonäköä.
Melko pian kotiuduttuamme otin yhteyttä Tanzaran Eila
Nuutiseen trimmaamisen merkeissä ja Eila onkin siitä lähtien
turkinhoidon lisäksi perehdyttänyt minua rodun saloihin, josta
iso kiitos hänelle. Myös muilta rodun konkareilta olen saanut
kullan arvoisia vinkkejä ja kaiken kaikkiaan vastaanotto rodun
pariin on ollut oikein lämmin.

Roturace 2017
Roturace on leikkimielinen kilpailu, jossa neljä saman rodun edustajaa
juoksevat 80 metrin matkan, ja luokan kolme parasta joukkuetta palkitaan.

L

ISÄKSI PALKITAAN luokan nopein ja
hitain yksilösuoritus sekä osuvin
joukkuenimi. Joukkueet jaetaan
kolmeen luokkaan koon mukaan. Tapahtuma
järjestetään vuosittain Hyvinkään vinttikoiraradalla, ja midien kilpailu juostiin tänä vuonna
10.6.2017. Luokassa oli 32 osallistujajoukkuetta.

olleet hyvin edustettuna tapahtumassa, ja tänäkin vuonna saatiin
kasaan yksi joukkue. Osallistujina olivat Merri, Maisa, Werna ja Varda ja ne suoriutuivat
joukkuenimellä Beduexpress. Osalla koirista
olikin aikaisempaa viehejuoksukokemusta, ja
suunnannäyttäjänä ja joukkueen kapteenina

BEDLINGTONIT OVAT USEIN
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toimi selvästi Merri, joka innostui kovasti
vieheestä jo omaa vuoroa odoteltaessa.
Aikojen keskiarvo ei päätä huimannut,
joten palkintosijaa ei tänä vuonna liiennyt.
Liekö koiria kiinnostanut enemmän muut
hommat suorituksen aikana, mutta viehe
ei ollut kaikille sinä päivänä se aivan paras
juttu. Päivä oli kuitenkin mukava: sää suosi ja pääsi tapaamaan muita koiraihmisiä,
joten palkintojen puuttuminen ei jäänyt
harmittamaan meitä ihmisiä eikä varmasti
koiriakaan.
TOIVOTTAVASTI SAAMME INNOKKAITA bedling-

tonharrastajia mukaan myös ensi vuonna!
Tässäpä hyvä tilaisuus päästä kokeilemaan
viehejuoksua oman koiran kanssa 

KUVAT ©LASSE LOND

Lue lisää roturace-kilpailusta:
http://www.egu.fi/roturace/saannot/
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KASVATTAJIA

Cuenta’s

TRIMMAAJIA

Maija Hänninen

Toini Kärkkäinen

Jutta Voutilainen

•


•


•


HELSINKI / ESPOO
050 544 2400

JYVÄSKYLÄ
044 355 3399

Suvi Kuivanen

Eila Nuutinen

•


•


HELSINKI
040 561 5178
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JYSKÄ
0400 641 555

Diteblue

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

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

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

Le-Leelia’s

Meripihkan

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

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

Oikeesti

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

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

Taigalta

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

Tanzara

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

Yarmilan

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

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

Kuvat ©MINNA TEERIJOKI

Bedlingtonkerhon yhdessä Lakelandinterrierit ry:n kanssa järjestämässä epävirallisessa
rally-tokokisassa ja mätsärissä Pyhtäänpuiston kentällä Helsingissä toukokuussa.

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

JÄRVENPÄÄ
0504 114 443


Ciliari’s

Lea Mäkinen-Pulkkinen
Espoo
+358 504 639405
leleelias@hotmail.com

Mona Suominen
Luoma
+358 408 409010
mona_suominen@hotmail.com
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Palautusosoite:
Maria Nemeläinen
Savelantie 3 I 76
00720 Helsinki

Kuva ©EVELINA MELANDER

