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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.

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

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

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2022
• Vuosijäsen  28.00 €
• Overseas member  28.00 € + 10.00 € (postage)
• Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12.00 €
• Perhejäsen (ei omaa lehteä)  10.00 €
• Ainaisjäsen  250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet, 
esim. Jäsenmaksu 2022 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

KANNEN KUVA JENNI RUONIO , TAKAKANNEN KUVA • IDA SIIK

Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

HALLITUS

• Puheenjohtaja
 Essi Koivu
 bedlingtonkerho@gmail.com

• Jäsen, varapuheenjohtaja
 Maija Hänninen
 

• Jäsen, jäsensihteeri ja sihteeri
 Maria Pärnänen
 0500 130 087
 sbkjasensihteeri@gmail.com

 Muut jäsenet:

• Jenni Ruonio 

• Jutta Voutilainen 

• Ida Niskanen 

• Ida Siik 
 
Varajäsen: 

• Laura Pylvänäinen 

• Anne Eklund 

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

• Yhteyshenkilö Ruotsiin ja Amerikkaan
 Maria Mäkelä
 maria.nurmi@netikka.fi

• Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

TOIMIHENKILÖT

• 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
 Sini Tuovinen 

Jenni Ruonio 
Maria Pärnänen 

• Rahastonhoitaja
 Jaana Tunturi
 jaana.tunturi@gmail.com

• Koulutus- ja kollegiovastaavat
 Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen 

kanssa

• Nettisivut
 Jenni Ruonio
 040 764 4494
 sbkwebmaster@gmail.com 

 Yhteydenotot toimihenkilöihin ja hallitukseen 
mieluiten sähköpostilla bedlingtonkerho@
gmail.com
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Terri-eri 2022

27.5. 2022 järjestettiin tämän vuoden bed-
lingtoninterriereiden erikoisnäyttely Ter-
ri-Eri Joensuun raviradalla.

Aurinkoinen sää helli näyttelyyn osallistujia, 
vaikka alun perin säätiedotus uhkasi sateel-
la. Joensuuhun saapui 13 bedlingtonia ja tuo-
marina näyttelyssä oli ruotsalainen Bildh Von 
Schedvin Benny, joka valitsi rodun parhaaksi 
Slinoorin Just Because I Can ja vastakkaisen 
sukupuolen parhaaksi Kimalteisen And Proud 
Of It. ROP-juniori ja hienosti BIS1-juniori oli 
Kimalteisen Bling Of The Ring. ROP-veteraa-

ni oli Meripihkan Killer Queen. ROP-pentu 
oli Tanzara Ädelsten, ja ROP-kasvattaja kennel 
Tanzara. Onnea voittajille!

Täysin ilman kommelluksia ei näyttelystä selvit-
ty, lokin onnistuessa ulostamaan yhden koiran 
selkään. Sanonnan mukaisesti tämä toi selvästi 
onnea, sillä sama koira oli lopulta päivän päät-
teeksi VSP.

Tunnelma kehän laidalla oli rento ja mukava. 
Juttu kulki ja apua annettiin ja tarjottiin tasa-
puolisesti. Uudelle rodun harrastajalle mahtava 
kokemus. Suosittelen lämpimästi jokaiselle bed-
lingtonille näyttelyreissua, harvoin on näin hyvä 
yhteishenki minkään rodun näyttelyporukassa! 

Syysterveiset  
kaikille!
Uuden vuoden ohella myös syksy on uusien al-
kujen aikaa. Kesän jälkeen alkavat taas koulut, 
työt ja harrastukset. Jos et ole vielä löytänyt uut-
ta harrastusta itsellesi ja bedlingtonillesi, niin 
miltä kuulostaisivat mejä tai vetolajit? Näihin 
molempiin pääset nimittäin tutustumaan tässä 
tiedotteessa.

Tänä kesänä emme valitettavasti saaneet kesä-
päiviä järjestymään tekijä- ja aikapulan vuoksi. 
Ensi kesää varten suunnitelmat ovat kuitenkin 
jo käynnissä kesäpäiviä ja niiden yhteydes-
sä järjestettävää open showta varten. Pysy siis 
kuulolla! 

Terveisin

 Bedlington -TIEDOTE  2/2022 54 Bedlington -TIEDOTE 2/2022

Kuva: Lotta Honkanen

ROP: Slioorin Just Because I Can, VSP: Kimalteisen 
And Proud Of It, kuva:  Jutta voutilainen



Terri-erin 2022 tulokset:

ROP: Slioorin Just Because I Can, om. Jäske 
Tuuli
VSP: Kimalteisen And Proud Of It, om. Kur-
ki-Salomaa Leena & Salomaa Simo
SERT narttu: Kimalteisen Bling Of The Ring, 
om. Voutilainen Jutta & Ahola Satu
ROP veteraani: Meripihkan Killer Queen, om. 
Liikanen Riitta-Maija & Liikanen Heikki
ROP juniori, BIS1-juniori: Kimalteisen Bling Of 
The Ring, om. Voutilainen Jutta & Ahola Satu
ROP Pentu: Tanzara Ädelsten, om. Nuutinen 
Eila
ROP kasvattaja: Tanzara, om. Nuutinen Eila

Arvostelut ja muut tulokset:

Slioorin Just Because I Can 
NUO-ERI NUK1 PN1 SA ROP
Erinomaisen kokoinen narttu. Elegantti ja erin-
omainen rotutyyppi. Kaunis pää ja ilme. Hyvät 
korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvin kul-
mautunut. Liikkuu hyvin. Kaunis turkki.

Kimalteisen And Proud Of It
VAL-ERI VAK1 PU1 SA VSP
Valioluokan koira jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä 
rotutyyppi. Kaunis pää, hyvä ilme. Erinomainen 
ylä- ja alalinja. Hyvä luusto ja kulmaukset. Tyy-
pillinen etuosa. Elegantti askel. Erinomainen 
turkki.

ROP: Slioorin Just Because I 
Can, kuva: Jutta Voutilainen

Tanzara Kuurankukka
VAL-ERI VAK1 PN2 SA
Erittäin tasapainoinen ja hienot mittasuhteet. 
Hyvä rotutyyppi. Pitkä kaunis pää. Hyvät kor-
vat. Hieno ilme. Erinomainen ylälinja. Hyvä 
rinta. Tyypillinen etuosa. Hyvin kulmautunut 
ja hyvät liikkeet. Erinomainen turkki.

Kimalteisen Bling Of The Ring
JUN-ERI JUK1 PN3 SA JUN ROP SERT JUN 
SERT BIS1-JUN
Suurempi kokoinen narttu, jolla kuitenkin 
erinomainen sukupuolileima. Erittäin kauniit 
linjat. Hieno rotutyyppi. Pitkä hyvänmallinen 
pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin esitetty. 
Erinomainen ylälinja. Hyvä runko. Tyypillinen 
etuosa. Hyvä takaosa. Elegantti askel. Erinomai-
nen turkki.

Säfva’s Without You
VAL-ERI VAK2 PN4 SA
Narttu jolla on hyvät mittasuhteet. Hyvä rotu-
tyyppi. Pitkä hyvänmallinen pää. Hyvä kaula. Ei 
tarvitse enempää kaarta selkään. Hyvä runko. 
Tyypillinen etuosa. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Elegantti askel. Hyvä turkinlaatu.

Tanzara Xaramia
AVO-ERI AVK1 SA VARA-SERT
Suurempi kokoinen narttu, jolla hyvät linjat. 
Hyvänmallinen pää. Hyvä kaula ja selkälinja. 
Hyvin kehittynyt runko ja tyypillinen etuosa. 
Hieman niukasti kulmautunut takaosa. Voisi 
olla hieman pidempi askel. Hyvä turkki.

ROP-juniori BIS1-juniori: Kimalteisen Bling 
Of The Ring, kuva: Jatta Pailinna
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Oikeesti-siskokset kehän laidalla, 
kuva: Laura Pylvänäinen

Meripihkan Killer Queen
VET-ERI VEK1 SA VET-ROP
Hyvin pidetty erittäin miellyttävä veteraani 
jolla hyvä rotutyyppi. Kaunis pää. Hyvä kaula. 
Hyvä ylälinja. Syvä runko. Hyvä luusto. Hieman 
suorahko takaosa. Liikkuu hyvin. Erinomainen 
turkki.

Tanzara Xylvia
VAL-ERI VAK3 SA
Hyvät mittasuhteet. Hyvä koko. Hyvä rotutyyp-
pi. Hyvänmallinen pää. Hyvät korvat. Hyvä kau-
la ja selkälinja. Hyvä runko. Tyypillinen etuosa. 
Hieman liian suora takaosa. Elegantti askel. 
Hyvä turkki.

Oikeesti Eedenistä Itään
JUN-EH JUK2
Kokonaisuudessaan pieni ja kapea. Feminii-
ninen pää. Hyvät korvat. Hieman lyhyt kaula. 
Kaareva selkä. Pyöreä rintakehä. Hieman ohuet 
jalat. Suora takaosa. Hyvä askel sivusta. Hyvä 
turkinlaatu, mutta pidempi turkki olisi paran-
tanut kokonaisuutta.

Oikeesti Nuori Kapinallinen
JUN-EH JUK3
Vielä melko kapea kauttaaltaan. Feminiininen 
hieman kapea pää. Hyvä kaula. Ulkoneva olka-
pää. Voisi olla parempi kaulan ja keskiselän väli-
nen siirtymä. Hyvä ylälinja. Hieman liian jyrkkä 
lantio liikkeessä. Riittävä runko. Hieman lyhyt 
askel. Hyvä turkinlaatu.

Tanzara Kamomilla
VAL-EH VAK4
Feminiininen pää. Hyvä kaula. Hieman tasai-
nen selkä. Riittävän syvä rintakehä. Hyvä luus-
to. Hieman suora takaosa. Hyvä askel sivulta. Ei 
parhaassa turkissa tänään.

Cuenta’s Andela
NUO-H
Jalo narttu. Pää voisi olla elegantimpi. Riittä-
vä kaula. Hieman liian pitkä ja tasainen selkä. 
Hyvin täyttynyt rintakehä. Hyvä luusto. Seisoo 
hieman ranskalaisittain. Hyvin kulmautunut ta-
kaosa. Hyvä askel. Ei parhaassa turkissa tänään.

Tanzara Ädelsten
PEK1 KP ROP PENTU
Pentu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvän muotoi-
nen pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkälinja 
seistessä, hieman suora liikkeessä. Hyvä run-
ko ikäisekseen. Riittävästi kulmauksia takana. 
Hyvä turkki.

Metsästyskoirien jäljestämiskoe MEJÄ

to.  Koira saavuttaa Suomen Jäljestämisvalion 
arvon saatuaan kolme ensimmäistä palkintoa 
voittajaluokasta.

Kokeeseen ilmoittautuminen ja koemaksu
Kokeista tiedotetaan Koiramme-lehdessä, mut-
ta helpoiten tiedot kokeista löytyvät Suomen 
Kennelliiton tapahtumakalenterista. MEJÄ-ko-
keeseen ilmoittaudutaan omalla lomakkeella, 
johon täytetään myös tiedot jälkientekoon osal-
listumisesta ja taidoista.

MEJÄ-kokeet ovat suosittuja ja koepaikan saa-
minen voi olla vaikeaa, koska etusija osallis-
tumiseen on usein järjestävien yhdistysten jä-
senten koirilla.  Koepaikan saamista edesauttaa 
se, että osallistuu kokeessa jäljen tekemiseen ja 
opastamiseen.

Koemaksun suuruus vaihtelee. Usein se on 100 
€, josta jäljen tekemiseen osallistuneelle palaute-
taan noin 40 € - 50 €.  Osaan kokeista on tarjolla 
myös valmisjälkiä. Tällöin ei tarvitse osallistua 
koejäljen tekemiseen ja opastamiseen. Valmis-
jälkien hinta vaihtelee ollen noin 100 € - 250 €.
Noin viikkoa ennen koetta koetoimikunta lä-
hettää kokeeseen hyväksytyille kutsun, jossa 
kerrotaan kokeeseen osallistumiseen liittyviä 
ohjeita.

MEJÄ-kokeen luonne
Osallistumista metsästyskoirien jäljestämis-
kokeeseen pidetään työläänä ja vähän pelotta-
vanakin. Syynä tähän on “osallistumispakko” 
jälkien tekemiseen ja oppaana toimimiseen. 
Jälkien tekeminen on kuitenkin olennainen osa 
lajin harrastamista ja mielenkiintoista puuhaa. 

MEJÄ on lyhenne metsästyskoirien jäl-
jestämiskokeesta. Metsästyskoirien 
jäljestämiskoe on alun perin tehty 

metsästyskoirarotuisille ja sen tarkoituksena 
on selvittää koiran kykyä seurata haavoittuneen 
riistaeläimen verijälkeä. Rodusta riippumatta 
koirat käyttävät luontaisesti hajuaistiaan lähes 
kaiken tutkimiseen ja havainnointiin ja siksi 
onkin hyvä, että suuren suosion saavuttanut laji 
avautui myös muille kuin metsästyskoirarotui-
sille vuonna 2007.

Käytännön tilanteissa koiraa voidaan käyttää 
apuna esimerkiksi hirvikolarissa loukkaantu-
neen hirven löytämiseksi maastosta. Vain osa 
MEJÄÄ harrastavista koirista pääsee oikeasti 
käytännön jäljelle. Niinpä lajin harrastaminen 
on pääosin kokeeseen harjoittelua ja kokeita, 
jotka nekin tuovat koiralle paljon mielekästä 
tekemistä yhdessä omistajan ja/tai ohjaajan 
kanssa. Lajia voi harrastaa koiransa kanssa, 
vaikka kokeisiin osallistuminen ei olisikaan 
tähtäimessä.

Kokeissa näitä tositilanteita jäljitellään avoimes-
sa luokassa (AVO) ja voittajaluokassa (VOI).  
Osallistumisoikeus kokeisiin on koirilla, jotka 
täyttävät Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja 
tunnistusmerkintävaatimukset.

Avoimeen luokkaan osallistuakseen koiran 
tulee olla vähintään yhdeksän kuukauden ikäi-
nen. Saavutettuaan kaksi ensimmäistä palkintoa 
avoimesta luokasta koira siirtyy kilpailemaan 
voittajaluokkaan eikä tämän jälkeen voi kilpail-
la enää avoimessa luokassa.  Voittajaluokassa 
kilpailemiseen koiralla tulee olla näyttelypalkin-

 Bedlington -TIEDOTE  2/2022 98 Bedlington -TIEDOTE 2/2022



Oppaana jäljellä toiminen on opettavaista, kun 
pääsee samalla näkemään muiden koirakoiden 
jälkityöskentelyä.

MEJÄ-kokeessa itsessään on kysymys leppoisas-
ta koetapahtumasta. Kokeiden keskuspaikkana 
toimivat usein metsästysseurojen majat ja täl-
löin koemaksuun sisältyvät maittavat ruokailut 
ja saunominen metsästä tulon päätteeksi. Toi-
sinaan kokeen keskuspaikkoina toimivat laavut 
tai metsäautoteiden risteyskohdat vailla mitään 
mukavuuksia tai järjestettyä ruokailua.

Päivä 1 - jälkien teko
Ensimmäisenä päivänä aamulla kokeeseen osal-
listuvat jälkien tekijät kokoontuvat kokeen kes-
kuspaikalle, jossa käydään läpi koetoimikunnan 
opastuksella alueeseen ja maastoon sekä jälki-
en tekemiseen liittyviä asioita. Maastomestarin 
etukäteen suunnittelemat ja kartalle piirretyt 
alustavat jäljen reitit jaetaan jälkientekopareille, 

jotka toteuttavat ne maastossa mahdollisimman 
tarkasti lopulliseen muotoonsa. Jälkientekopari 
tekee yhdessä kaksi koejälkeä, joista kumpikin 
opastaa koepäivänä niistä toisen.

Maastot ovat usein metsästysseurojen yksityi-
siltä metsänomistajilta tai metsäyhtiöiltä käyt-
töönsä vuokraamia metsäalueita. Parhaiten 
jäljestämiseen soveltuvat riistarikkaat, kohtuu-
della ihmisen kuljettavat maastot, joissa tuomari 
voi seurata koiran työskentelyä.  Tällaisia ovat 
esimerkiksi metsämaasto, hakkuualue, taimis-
to, kuljettava suo, luonnonniitty, tiheikkö jne. 
Mahdollisuuksien mukaan jälki tehdään ”luon-
nonmukaiseksi” siten, että maasto on mahdol-
lisimman vaihtelevaa, esim. korkeuseroja, ojia, 
soita jne. pyritään käyttämään hyväksi.

Jälki tehdään kahdessa vaiheessa, jotta varmis-
tetaan jäljen onnistuminen.  Ensimmäisessä 
vaiheessa jälki suunnistetaan kompassin ja kar-

tan avulla ja merkitään näkyvin avomerkein.  
Samalla suunnitellaan ja merkataan jäljellä ole-
vien tapahtumien paikat. Niitä ovat makaukset, 
jotka ovat 30 x 30 cm kokoisia, maahan potkit-
tuja alueita, jotka esittävät haavoittuneen riistan 
makuupaikkaa. Lähtöön ja kaadolle tehdään 
myös makausta vastaavat alueet. Lisäksi tehdään 
kulmat eli jäljellä olevat 90 °:n mutkat sekä kat-
kokulma, joka on voittajaluokassa yhdessä kul-
massa oleva veretön osuus. Jälkien muoto voi 
vaihdella, mutta ne sisältävät aina saman verran 
säännöissä määrättyjä tapahtumia.

Jäljen teon toisessa vaiheessa, veretyksessä, kul-
jetaan suunnistettu jälki toiseen kertaan. Jäljen 
suunnistanut henkilö vaihtaa avomerkit pii-
lomerkeiksi.  Tarkoituksena on, että kokeessa 
koiran ohjaaja ei tiedä missä jälki kulkee, mutta 
jäljen opas ja tuomari voivat taaksepäin katsoes-
saan todeta olevansa jäljellä.

Toinen jälkiparista kulkee piilomerkkausta 
tekevän jälkiparin perässä verettäen jäljen, eli 
vetää perässään parin metrin narunpätkään si-
dottua hirvieläimen tai naudan verellä kostutet-
tua vaahtomuovin palaa. Verta lisätään sieneen 
lähdössä ja makauksilla. Kaadolla sienessä jäl-
jellä oleva veri puristetaan tai painellaan tikulla 
koko kaadon alalle.

Avoin luokka

Jäljen pituus 900 - 1000 metriä
Kaksi 90 º kulmaa ja kolme suoraa osuutta
Makaukset kulmissa
Verta käytetään 1/3 litraa
Jäljen ikä vähintään 12 tuntia
Jäljestysaika 45 min

Voittajaluokka

Jäljen pituus 1200 - 1400 metriä
Kolme 90 º kulmaa, jälkiosuudet mielellään eri-
pituisia
Yksi veretön katkos vähintään 300 m ennen 
kaatoa
Neljä makausta suorilla osuuksilla, yksi kullakin 
suoralla vähintään 50 m kulmasta / lähdöstä / 
kaadosta
Verta käytetään 1/3 litraa
Jäljen ikä vähintään 18 tuntia
Jäljestysaika 45 min

Päivä 2 – varsinainen koe
Kokeet alkavat usein aamulla klo 7.00. Helteisi-
nä kesäpäivinä kokeen aloitusaika voi olla vielä 
tätäkin aikaisempi.  Koepäivän virallinen osuus 
aloitetaan aikataulun mukaisesti ylituomarin 
puhuttelulla, jossa kerrataan yleisellä tasolla 
kokeen säännöt ja koesuoritusten arvostelupe-
riaatteet. Kaikkien kokeeseen osallistuvien on 
oltava läsnä tässä alkupuhuttelussa.

Mejäkokeet voivat olla yhden tai useamman 
tuomarin kokeita. Yksi tuomari arvostelee 
koepäivän aikana enintään kuusi koiraa.

Kuva: Miia Järvenpää
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Vastaavan koetoimitsijan johdolla arvotaan ko-
keen jäljet. Kukin koira saa oman yksilöllisen 
jälkensä, joka ei tietenkään ole mikään niistä jäl-
jistä, jotka ohjaaja on edellisenä päivänä tehnyt. 
Samalla esitellään jäljen opas, jonka tehtävänä 
on huolehtia, että kokeessa jäljestävä koirakko 
sekä tuomari löytävät jäljen aloituspaikalle.

Seuraavaksi siirrytään laukauksensietotestiin. 
Koirat kytketään koetoimikunnan osoittamalle 
paikalle jäljestämisliinasta puuhun ja ohjaajat 
poistuvat noin 10 metrin päähän koirasta. Koi-
raa ei saa jättää käskyn alle. Laukaus ammutaan 
haulikolla (sääntöjen mukaan voi olla myös 6 
mm starttipistooli) 25 metrin etäisyydeltä koi-
rista. Mikäli koira selvästi pelkää laukausta, 
tuomari keskeyttää kokeen tämän koiran osalta. 
Laukauksensietotestin läpäisseet koirat pääsevät 
siirtymään metsään koejäljelle.

Opas käy ennen koejäljen aloitusta viemässä 
sorkan kaadolle. Sorkkana käytetään hirven, 
peuran tai kauriin sorkkaa, johon opas kaa-
dolle viedessään tiputtaa muutaman tipan tar-
koitukseen varattua verta. Tämän jälkeen opas 
opastaa tuomarin ja jäljestävän koirakon jäljen 
alkumakaukselle ja osoittaa tämän tuomarille. 
Tämän jälkeen opas siirtyy taustalle ja hänen 
tehtävänään on kulkea viimeisenä seuraten tar-
kasti tekemäänsä jälkeä ja muistaen kertoa tuo-
marille hyvissä ajoin lähestyvistä tapahtumista 
(makaus, kulma, kaato).  Mikäli koira harhautuu 
jäljen sivuun, tuomari seuraa koiraa ja ohjaajaa, 
opas pysyy jäljellä.

Tuomari kysyy aluksi koiran ohjaajalta, onko 
kaikki valmista koesuorituksen alkamiselle. 
Kun ohjaaja on todennut näin olevan, koesuo-
ritus alkaa. Jäljen alussa on alkumakaus, jonka 
ohjaaja osoittaa koiralle. Tätä seuraa 10 metrin 
ohjausmatka, jonka aikana ohjaajalla on mah-
dollisuus ohjata koiraa ja innostaa sitä jäljestä-
misen alkuun. Ohjausmatkan päätyttyä ohjaaja 

antaa koiran edetä, kunnes koko kuuden met-
rin jäljestämisliina on koirakon välillä ja tällä 
etäisyydellä ohjaajan tulee pysyä koko koejäljen 
ajan.

Koiralle annetaan työskentelyrauha, ohjaaja 
seuraa perässä eleettömästi ja hiljaa eikä ohjaa 
koiran suoritusta millään tavoin. Jäljestäminen 
tapahtuu aina kävelyvauhtia, tarvittaessa ohjaa-
jan tulee jarruttaa vauhtia. Mikäli koira selvästi 
poistuu jäljeltä ja ohjaaja havaitsee sen koiran 
käytöksestä, annetaan sen etsiä jälkeä hetki, 
mutta sitten sitä voi kehottaa jatkamaan jäljes-
tämistä käskyllä ‘jälki’.  Äänetön työskentely on 
kuitenkin toivottavinta ja parasta.

Koiran tulee merkata alkumakauksen ja jäljen 
lopussa olevan kaadon lisäksi jäljellä olevat ma-
kaukset. Tämä voi tapahtua esimerkiksi haiste-
lemalla, syömällä tai kaivamalla makausta.  Mi-
käli koira ei osoita jäljellä olevia makauksia, se 
vaikuttaa koiran samaan arvosteluun.

Koiran ohjaajan tulee kaadon löydyttyä pysy-
tellä jäljestämisliinan päässä koirasta ja men-
nä koiran luo vasta kun tuomari antaa luvan.  
Silloin koesuoritus on päättynyt ja ohjaaja voi 
kehua koiraa. Usein koira saa palkintona kantaa 
sorkkaa suussaan jäljeltä autoille siirryttäessä.
Opas luovuttaa sorkan uudelle oppaalle ja läh-
tee purkamaan omaa jälkeään, mikäli ei ole 
odotettavissa, että häntä kaivataan koirineen 
pian jäljestämään.  Kaikki metsään viedyt mer-
kit kerätään pois ja makaukset potkitaan kiinni 
eli peitetään rikottu maanpinta sammaleella tai 
muulla maa-aineksella. Oppaalla voi olla vielä 
oman koiransa jäljen ohjaus ja vastaavasti koi-
ran ohjaajalla oman jälkensä opastus ja purka-
minen ennen kuin voidaan palata takaisin ko-
keen keskuspaikalle.

Kokeen päätöstilaisuus pidetään keskuspaikalla 
ja kaikki osallistujat kokoontuvat kuuntelemaan 

kokeen ylituomarin selostusta kokeesta. Sen jäl-
keen kukin tuomari lukee arvostelemiensa koi-
rien koeselostukset ja ilmoittaa palkintosijat ja 
yhteispistemäärät. MEJÄ-henkeen kuuluu, että 
kaikkien kokeeseen osallistuneiden suoritusta 
arvostetaan ja kannustetaan.

Arvostelu
Jäljestämisen aikana tuomari kiinnittää huo-
miota koiran jäljestämishalukkuuteen ja 
oma-aloitteisuuteen. Jos ohjaaja joutuu anta-
maan jatkuvasti kehotuksia koiralle, alentaa se 
pisteitä. Liiallinen, monisanainen innostaminen 
on kiellettyä.

Jos koira etenee liian nopeasti, on sitä jarrutetta-
va tasaisesti. Parhaassa suorituksessa koira työs-
kentelee täysin itsenäisesti ja ohjaaja vain kulkee 
kuuden metrin jäljestysliinan päässä normaalia 
kävelyvauhtia.

Maksimiaika molemmissa luokissa jäljen läpi-
käynnille on 45 minuuttia ja sen ylittyessä koi-
raa ei voida enää palkita ykköspalkinnolla. Tuo-
mari voi keskeyttää kokeen jo aikaisemminkin, 
jos koira etenee hyvin hitaasti puurtaen.

Jäljestämisvarma koira on jatkuvasti selvillä 
jäljestämistehtävästään, eivätkä mitkään ulkoi-
set tekijät vähennä koiran kiinnostusta jälkeen. 
Tämä joutuu kovimmalle koetukselle silloin, 
kun riista näyttäytyy jäljestämisen aikana tai 
kun jäljellä on tuoreita riistan jälkiä.

Jos koejäljen aikana koira eksyy pois jäljeltä, an-
taa tuomari koiralle enintään kolme minuuttia 
aikaa etsiä jälkeä omatoimisesti. Mikäli koira ei 
löydä takaisin jäljelle ja tuomari joutuu palaut-
tamaan koiran jäljelle, seuraa siitä ns. hukka ja 
samalla automaattisesti palkintosijan pudotus. 
Kolmannen hukan tapahduttua koiraa ei voida 
enää palkita.

Kaadolla tuomarin on todettava, että koira oma-
toimisesti ja riittävän pitkän aikaa osoittaa kiin-
nostuksensa löytämäänsä kaatoon esimerkiksi 
nuuhkimalla, nuolemalla tai noutamalla.

Laatuarvostelun pistetaulukko
a) Jäljestämishalukkuus 0–6 p
b) Jäljestämisvarmuus 0–12 p
c) Työskentelyn etenevyys 0–10 p
d) Lähdön, kulmien, makauksen ja katkon sel-
vittämiskyky 0–14 p
e) Käyttäytyminen kaadolla 0–3 p
f) Yleisvaikutelma 0–5 p

Yhteensä 0–50 pistettä. Jos pistemäärä on jos-
sain osa-arvostelussa nolla, ei koiraa palkita.

Palkinnot
Ensimmäinen (1.) palkinto, 40–50 pistettä, an-
netaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on erin-
omainen.
Toinen (2.) palkinto, 30–39 pistettä, annetaan 
koiralle, jonka kokonaissuoritus on hyvä. 
Kolmas (3.) palkinto, 20–29 pistettä, annetaan 
koiralle, jonka kokonaissuoritus on tyydyttävä.

Lähteet:
Lehtinen, Tiina.  Mejä pähkinänkuoressa. Jul-
kaistu Tolleri-lehdessä 1/2004.
Mejä Ylituomarit ry. Mikko Ahti, Ensikertaa 
MEJÄ-kokeessa. 1. painos, 10.3.2014
Johdatus MEJÄ – kokeen saloihin. MEJÄ osa 
1. Asko Kukkola. Kettuterrieri 4/2006, s. 28–32
https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/
kokeet-ja-kilpailut/jaljestamiskokeet/metsas-
tyskoirien-jaljestamiskoe-meja

Teksti Marika Berg

Juttu julkaistu aiemmin Kerry & Vehnä 
-lehdessä 1/2022
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Terrierien mejä
-mestaruuskisat

Sää oli jäljestykseen mitä mainioin, poutainen 
eikä liian lämmin. Hieman lisämaustetta teke-
miseen toivat hirvikärpäset, joita etenkin näin 
pohjoisen ihmiselle tuntui olevan metsässä val-
tavasti. 

Minua jännitti etukäteen valtavasti, sillä koke-
musta voittajaluokasta oli vain yhden kokeen 
verran ja treenaaminenkin on jäänyt vähälle 
muun tekemisen ja flunssien vuoksi. Mejässä 
ainakin minä jännitän enemmän omaa tekemis-
tään kuin koiran. Aku rakastaa jäljestämistä eikä 
sorkka ole koskaan jäänyt löytymättä. Koejälki 

Saimme kunnian osallistua Akun (Oikeesti 
aukoton logiikka) kanssa terrierien me-
jä-mestaruuksiin Jämsässä. Rotujärjestöt 

ilmoittavat kokeeseen edustajansa, jonka täytyy 
jäljestää voittaja-luokassa. 

Kokeeseen oli ilmoitettu 12 koirakkoa, joista 9 
osallistui mejä-mestaruuteen. Koejäljet tehtiin 
pareittain lauantaina, ja sunnuntaina oli itse 
jäljestämisen vuoro. Koe oli hyvin järjestetty ja 
tunnelma oli leppoisa. On aina mukava tavata 
saman henkisiä ihmisiä sekä tietysti useampi 
terrieri.

Kuvat: Matti Järvenpää

tehdään toiselle osallistujalle, joten sen tietysti 
toivoo olevan hyvin tehty. Jäljentekoon sain kui-
tenkin kokeneen parin ja hänestä olikin suuri 
apu niin henkisesti kuin käytännössä. 

Arvonnassa Akulle sattui päivän ensimmäinen 
jälki, joten pääsimme suorittamaan osuutem-
me heti laukauksensietotestin jälkeen. Maasto 
oli mukava, vaihteleva ja mäkinen. Riistaa ei 
kohdallemme sattunut ja Aku saikin suorittaa 
työnsä ilman häiriöitä. Tiesin, että nyt tuli hyvä 
suoritus mutta tavan mukaisesti tuloksia saatiin 
jännittää päivän loppuun asti. 

Oman suorituksemme jälkeen oli vuorossa 
opastaminen. Sekin meni ihan hyvin mm. riit-
tävän merkkauksen ansiosta. Mieleen oli jäänyt 
myös muutama maamerkki metsästä, joista sain 

varmuutta, että oikealla suunnalla ollaan. Toki 
myös jäljestävän koiran mainio suoritus auttoi:) 
Kun kaikki koirakot olivat jäljestäneet ja jäljet 
purettu, oli vuorossa tulosten luku. Ja mikä tulos 
sieltä tulikaan! Aku sai ensimmäisen voittaja-
luokan ykköstuloksensa pisteillä 43 ja oli mes-
taruuksissa kolmas. Oli mahtava saada edustaa 
bedlingtoninterriereitä ja onnistua tehtävässä 
hyvin.

Haluan kannustaa useampia kokeilemaan la-
jia. On upeaa nähdä koiran nauttivan tekemi-
sestään. Myös omistaja oppii mm. suunnista-
mistaitoja. Itse pidän myös siitä, että mejä on 
enemmän taipumuskoe kuin kilpailu eikä koi-
ran tekemiseen voi kovin paljon vaikuttaa. Oh-
jaajan tulee luottaa koiraan ja koiran ohjastaa 
ihminen maaliin. 
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Valjakkourheilu  
bedlingtoninterrierin kanssa

eli koirajuoksu. Canicrossissa koira juoksee 
edellä ja juoksija ohjaa koiraa takaa suullisilla 
komennoilla.  Canicrossissa vauhti pysyy koi-
ralle sopivan rauhallisena. Kilpailuja ajatellen 
canicrossissa rajoittavana tekijän on ihminen, 
joten hyväkuntoisen juoksijan on mahdollista 
pärjätä kilpailuissa ja jopa sijoittua. 

Hiihdossa, pyöräilyssä ja kick bikessa voi vetä-
mässä olla kaksikin koiraa. Matkat ovat myös 
usein paljon pidempiä kuin canicrossissa. Näis-
sä lajeissa ihmisen rajoite vähenee, joten koiran 
ominaisuuksilta vaaditaan enemmän nopeutta, 
voimaa ja kestävyyttä. Saksanseisojat, greysterit 
ja eurohoundit ovat suosittuja. Bedun kanssa 

voi näitä lajeja harrastaa, kunhan muistaa edetä 
koiran tahtiin. Monesta pienestäkin koirasta voi 
olla hauskaa päästä välillä vetämään kovempaa 
vauhtia. 

Lisäksi on vielä useamman koiran valjakot (4-8 
koiraa), joiden kanssa talvella ajetaan kelkalla ja 
sulanmaan aikaan kärryllä. Varsinkin kärryillä 
valjakon vauhti kasvaa usein todella kovak-
si, jolloin ohjaajalta vaaditaan hyviä hermoja 
ja rautaista kuntoa, jotta kärry pysyy pystyssä 
myös kaarteissa ja valjakko hallinnassa. 

Varusteet
Koiran ja ohjaajan varusteet ovat avainasemassa 
valjakkourheilussa. Canicrossissa koira tarvitsee 
istuvat vetovaljaat, joita on saatavilla useita eri 
malleja. Avoselkäinen vetovaljas mahdollistaa 
bedlingtonin hieman köyryn selän vapaamman 
liikkumisen ja ennaltaehkäisee jumeja. Ns. pe-
rinteinen husky-valjas sopii ainoastaan suora-
selkäisille roduille. 

Koiraa ja ohjaajaa yhdistää joustava naru. Verk-
kokaupoista on saatavilla erityisesti pienille 
koirille tarkoitettuja kevyitä vetonaruja, jotka 
voivat olla kokojoustavia tai puolijoustavia. Na-
run tulisi olla sellainen, ettei se ala vatkaamaan 
vetäessä. Puolijoustava naru kiinnitetään aina 
niin, että jousto osa on kiinni ohjaajan päädys-
sä, jotta lukon mahdollisesti pettäessä naru ei 
iskeydy koiraan. 

Lisäksi ohjaaja tarvitsee hyvin istuvan ja lantiol-
le vedon kohdistavan vetovyön. Usein vetovyöt 
muistuttavat hieman kiipeilyvaljaita. Kun päällä 
on kunnon vetovyö, pienikin veto tuo askelee-
seen lisää pituutta. 

Pyöräillessä ja kickbikella potkiessa tarvitaan 
ohjaustankoon vetoadapteri, jolla estetään na-
run sotkeutuminen pyörään. Lisäksi vetoadap-
teri omalta osaltaan lisää hallittavuutta koiraan 

ja vähentää koiran äkillisten suunnanmuutos-
ten aiheuttamia vaarallisia nykäyksiä ohjaus-
tangossa. 

Sopisiko valjakkourheilu meille? 
Kaiken rotuiset ja – kokoiset koirat voivat har-
rastaa valjakkourheilua, mutta on muistettava 
koiran omat rajat ja sen terveydentila. Valjak-
kourheilu on erittäin raskasta liikuntaa koiralle 
ja koiran kanssa harjoittelu aloitetaan rauhal-
lisesti aikaisintaan sen ollessa vuoden ikäinen.
Vetoharrastusta ajatellen on koiran luuston 
oltava kunnossa ja sen liikkeen tulisi olla tasa-
painossa. Vinoudet korostuvat vetäessä ja ai-
heuttavat helposti lihasjumeja. Bedun kaareva 
selkä on melko altis jumiutumaan, jolloin on 
tärkeää kiinnittää huomiota valjasvalintoihin. 
Kuitenkin sinnikkäänä, periksiantamattomana 
ja nopeana koirana bedu sopii erittäin hyvin 
valjakkourheiluun. 

Lajeista löytyy varmasti jokaiselle ohjaajalle 
sopiva laji ja bedun kokoisen koiran kanssa on 
turvallista kokeilla sellaisiakin lajeja, joissa ei 
itse ole mestari. Pieni koira ei välttämättä jaksa 
vetää vielä huteraa luisteluhiihtäjää kumoon ja 
pyörähään ei kaadu yhtä helposti. Bedun kans-
sa on turvallista opetella valjakkourheilun sa-
loihin. 

Miten pääsen alkuun harrastuksessa?
Riippumatta siitä, mitä lajia toivoo harrasta-
vansa, kannattaa aloittelijan/aloittelevan koiran 
kanssa opetella ensin canicrossia. Canicross on 
turvallisinta ja siinä ei ole ylimääräisiä liikkuvia 
osasia. Lajin saa parhaiten haltuun osallistu-
malla canicross-kursseille tai ottamalla yhteyt-
tä paikalliseen valjakkourheilua harrastavaan 
seuraan. Esimerkiksi Uudellamaalla toimii 
Uudenmaan vetokoiraurheilijat ry, joka pitää 
yhteistreenejä. Omaa aluetta lähellä olevaa seu-
ran löytää Suomen Valjakkourheilijoiden liiton 
verkkosivuilta, jonne on listattu sen jäsenseurat. 

Mitä on valjakkourheilu? 
Valjakkourheilusta puhuttaessa tulee ensim-
mäisenä mieleen huskyjen vetämä reki. Val-
jakkourheilulla kuitenkin tarkoitetaan ihmisen 
ja koiran/koirien yhdistelmää, joka voi edetä 
juosten, pyörällä, kickbikella tai hiihtäen.  Ta-
voitteena on koko matkan innoissaan vetävä 
koira, joka avustaa ohjaajaa. Valjakkourheilu on 
ennen kaikkea hauskaa yhdessä tekemistä ja ur-
heilua, joka haastaa koiraa ja ohjaajaa jokaisella 
treenikerralla.

Lajit
Bedlingtoninterrierille, kuten myös muil-
le pienille koirille, sopii parhaiten canicross 
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Tullaan tutuksi osa 9 - 
Edison ja Vincent
Tässä juttusarjassa esitellään erilaisia bed-
lingtonpersoonia. Aikaisemmissa lehdissä on 
haastateltu kasvattajia sekä harrastajia, mutta 
nyt vuoronsa ansaitsevat rakkaat koiramme! 
Jokaisessa osassa mukaan haastettu omistaja 
kertoo koirastaan tai kaikista koiristaan, mikäli 
terrierienergiaa löytyy arkipäivistä enemmän-
kin. Lopuksi kirjoittaja haastaa mukaan aina 
seuraavan harrastajan kertomaan bedlingto-
nistaan. Tarvittaessa kerhomme auttaa uuden 

henkilön mukaan haastamisessa

Hei!

Olen Marjo Aleksandrova, muutaman 
vuoden bedumaailmaan tutustunut 
turkulainen. Sanoin vuosikausia, että 

meille tulee koira vain kuolleen ruumiini yli, 
mutta viisi-kuusi vuotta sitten söin sanani. Mie-

hen pehmittelyssä ja rotuihin tutustuessa meni 
vuoden verran, kunnes siskoni vinkkasi minulle 
rodun, johon oli näyttelyissä tutustunut. Pääsin 
tutustumaan Tinwelindonin Annan ihanaan 
laumaan ja se oli ihastusta ensilipaisulla. Pian 
meille muuttikin Edison (Tinwelindon Dazbog, 
11/2017). Anna taisi joskus sanoa, että bedling-
tonit ovat kuin sipsit, eli ei yhtä ilman toista, 
joten keväällä haimme Sini Tuovisen kanssa 
Edisonille kaveriksi Vincentin (Tweed N Tyne’s 
Duke of Dael, 12/2021) Saksanmaalta asti.

Edison on oman arvonsa tunteva uros, hieman 
jo aikuismaisiakin piirteitä omaava machomies. 
Sillä on kova jahtivietti, joten pupujen ja muiden 
lähellä korvat tippuvat päästä. Olemme harras-
telleet kaikenlaista noseworkista rally-tokoon. 
Edison on myös meidän kolmen naisen vael-
lusporukan itseoikeutettu neljäs jäsen. Edison 
on kuin ihmisen mieli, jos sille päälle sattuu 
osumaan. Sitten taas, jos joku juttu ei kiinnosta, 
niin se ei sitten oikeasti kiinnosta, vaikka heit-
telisi voltteja sisäfile kädessään. Edison kiipeää 
ihania ihmisiä tavatessaan näiden olkapäille 

pesten korvakäytävätkin ja ulvoen ilosta. 
Vincentiä kuvailen usein iloiseksi höpsöksi.   Sii-
nä missä Edison luottaa kiipeämiseen, Vincent 
loikkii paikaltaan ihmisen hartioiden korkeu-
delle: “Hei katsokaa, tässä minä olen. Huhuu.”. 
Liekö nuoruuden huimuutta, mutta Vincent on 
myös jatkuvasti tikkana ja ilmoittelee milloin 
mistäkin ääntään rakastaen. Edisonin hiljaisuu-
den jälkeen tähän on saanut totutella. Vincent 
on hyvin oppivainen, ja palkaksi kelpaa vaikka 
riisiryyni. Olemme käyneet kaikenlaisilla ar-
kitaitokursseilla ja harjoitelleet hyvänä koira-
kansalaisena elämistä. Vincentistä saattaa tulla 
fyysisesti Edisonia isompi, mutta Edisonilla on 
taatusti rutkasti isompi ego ja se on selkeästi 
kaksikon pomo.

Pojat rakastavat lenkkeilyä lähimaastoissa. Jos-
kus lenkit ovat varsinaista sunnuntaikävelyä, 
kun kaksi urosta nuuskii joka mättään ja nos-
taa jalkaa sinne sun tänne. Vapaana ollessaan 
Vincent usein kutsuu (ärsyttää) isoveikan hip-
pajuoksuun ja sitä jaksetaankin sitten pitkään. 
Toinen lempipuuha ulkona on jostain tikusta 

tai kävystä leikkimielisesti nahistelu.  Tapaam-
me myös muita Turun seudun beduja Nooaa, 
Fionaa ja Liloa ja heidän ihmisiään erilaisissa 
kokoonpanoissa. 

Kotosalla pistetään usein painiksi, joka on vä-
hintäänkin meluisaa. Joku asiaan vihkiytymä-
tön voisi luulla painia ulinan ja örinän perus-
teella vakavammaksikin taisteluksi. Sisällä on 
tietenkin kiva myös nukkua. Edisonin käsitys 
läheisyydestä ihmisen kanssa on kuono nilkan 
päällä. Vincent taas hakeutuu kokovartalokos-
ketukseen - mitä lähempänä sen parempi. 

Odottelen innolla, mitä vuodet tämän kaksikon 
kanssa vielä tuovat. 

On ollut kiva tutustua bedlingtonpiireihin. Tu-
leviin tapaamisiin!

Marjo

P.S. Olisi kiva kuulla Sarin ja Brunon tarina :)

Vincent, kuva: Sini TuovinenEdison, kuva: Sini Tuovinen
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Miksi omistajailmoitus  
kannattaa tehdä?

Omistajailmoitus ja omistajamuutos

Pennun ostaja on yleensä koiran ensimmäinen 
omistaja. Ensimmäinen omistaja joko tekee 
itse tai käy hyväksymässä kasvattajan tekemän 
maksuttoman omistajailmoituksen. Jos koira 
myöhemmin vaihtaa omistajaa, puhutaan omis-
tajamuutoksesta. Sen tekeminen on maksullista.

On ensiarvoisen tärkeää, että aina  kun koira 
vaihtaa omistajaa, siitä tehdään ilmoitus/muu-
tos, jotta omistajatiedot kirjautuvat Kennelliiton 
omistajarekisteriin. Tällöin koiran omistaja pys-
tytään jäljittämään, jos koira katoaa, se varaste-
taan tai se joutuu onnettomuuteen.

Kasvattaja voi tehdä omistajailmoituksen pen-
nunostajan puolesta, mutta ostajan täytyy hy-
väksyä se

Jos kasvattaja on tehnyt omistajailmoituksen 
ostajan puolesta, pennunomistajalle lähtee siitä 
sähköposti osoitteesta noreply@kennelliitto.fi 

Aina kun koira vaihtaa omistajaa, siitä 
kannattaa ilmoittaa Kennelliittoon. 
Omistajailmoitus tai -muutos on hel-

pointa tehdä sähköisesti joko Omakoira-palve-
lussa tai Omakoira-mobiilisovelluksella. Kun 
koiran omistajatiedot ovat ajan tasaisia, omistaja 
ja koira löytävät helpommin toisensa varkaus-, 
katoamis- tai liikenneonnettomuustapauksissa. 

Kuva: Aino Ronkainen

otsikolla ”Omakoirassa on hyväksymistä odot-
tava omistajailmoitus”. Hyväksymispyyntö on 
voimassa 30 vuorokautta, minkä sisällä pennu-
nostajan tulee käydä hyväksymässä ilmoitus. Jos 
omistajaksi tulee alaikäinen, jolla ei ole pankki-
tunnuksia, hyväksymispyyntö lähtee alaikäisen 
huoltajalle.

Omistajamuutoksen tai -ilmoituksen voi teh-
dä myös itse

Jos omistajailmoitusta ei tehdä edellä maini-
tun kasvattajan tekemän ilmoituksen kautta, 
koiranostaja pääsee tekemään sen myös itse 
Omakoira-palvelun ”Omistajailmoitus”-sivul-
la. Myös omistajamuutokset tehdään samassa 
paikassa. Kennelliiton jäsenet voivat tehdä il-
moituksen/muutoksen myös Omakoira-mobii-
lisovelluksessa. Omakoira-mobiilisovelluksessa 
voi tehdä omistajailmoituksen vain silloin, kun 
tullaan koiran ainoaksi omistajaksi. Jos koiralle 
tulee useampi omistaja, ilmoitus kannattaa teh-
dä Omakoira-palvelussa. 

Omakoirassa-palvelussa ja -mobiilisovellukses-
sa tehtävään omistajailmoitukseen tai -muu-
tokseen tarvitaan valtuutusavain. Pennunostaja 
löytää kertakäyttöisen valtuutusavaimen re-
kisteritodistuksen omistajailmoitusosasta. Jos 
koira myöhemmin vaihtaa omistajaa, ostaja saa 
valtuutusavaimen edelliseltä omistajalta, joka 
löytää sen Omakoira-palvelun Koirat-välileh-
deltä kyseisen koiran kohdalta. 

Suomen Kennelliitto
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Murrosiässä 
pelottaa ja 
hormonit  
herää.

Murrosikä, jota myös mörkökaudek-
si tai pelkokaudeksi kutsutaan, on 
haastavaa aikaa. Tämä kausi on 

kuitenkin normaali koiran kehitykseen kuu-
luva ikäkausi. Siihen liittyvät käyttäytymisen 
muutokset ovat yksilöllisiä. Koirien murrosikä 
voi olla koiralle aivan yhtä raskasta aikaa kuin 
murrosikä ihmisellekin. 

Milloin?
Kehityskausi osuu aika laajalle haitarille riippu-
en rodusta, sukupuolesta ja yksilöstä. Nartuilla 
murrosikä alkaa usein ensimmäisten juoksujen 
yhteydessä. Juoksujen alkamisajankohta kuiten-
kin hajaantuu roduilla ja yksilöillä aina puoles-
ta vuodesta puoleentoista. Uroksella ikäkausi 
alkaa, kun se saavuttaa sukukypsyyden. Yleensä 
n. kahdeksan-yhdeksän kuukauden iässä. Urok-
silla muutokset käytöksessä eivät ole välttämättä 
yhtä voimakkaita kuin nartuilla, mutta urosten 
murrosikä saattaa kestää huomattavasti pidem-
pään. 

Yleisimmin murrosikä alkaa hieman ennen 
vuoden ikää. Huojentavaa on, että tämä kausi 
kestää normaalisti vain muutamasta viikosta 
muutamaan kuukauteen. On hyvä muistaa, että 
koira aikuistuu täysin vasta kaksi- kolmevuo-
tiaana ja henkinen kehitys on jokaisella yksilöl-

lä omanlaisensa. Kaikilla koirilla murrosikää ei 
tunnu tulevan lainkaan. 

Mitä tapahtuu?
Koiran taidot taantuvat tai jopa kokonaan 
unohtuvat. Se ei osaakaan asioita, jotka aiem-
min sujuivat erinomaisesti. Koira saattaa alkaa 
vetämään hihnassa, haukkua ja rähistä vastaan-
tuleville, merkkailla sisälle ja puolustaa sille tär-
keitä resursseja kuten luita tai nukkumapaikkaa. 
Yksinolon kanssa voi ilmetä haasteita ja koirasta 
voi tulla varautunut vieraita ihmisiä kohtaan. 
Koira saattaa turhautua helposti, jos ei saavuta 
haluamaansa. Sen keskittymiskyky huononee.
Murrosikäisen koiran motivoiminen voi olla 

haastavaa. Pentu on normaalisti hyvin kiinnos-
tunut omistajastaan ja palkkioista. Sukukypsyy-
den kynnyksellä mielenkiinnon kohteet muut-
tuvat. Ihmisen silmään koira saattaa vaikuttaa 
tällöin hankalalta. Se haluaa vain nuuskia toisen 
koiran jättämää hajujälkeä ja viis veisaa liha-
pullista tai omistajansa käskyistä. Tähän liittyy 
omistajan kokemus ”korvien katoamisesta”. Jo-
kin herättää koirassa niin voimakkaan mielen-
kiinnon, että se ei yksinkertaisesti enää kykene 
huomaamaan omistajaa tai omistajan käskyjä. 
Voi käydä niinkin, että koira ei enää innostu toi-
sista koirista yhtä paljon kuin ennen, varsinkaan 
jos kyseessä on saman sukupuolen edustaja. Se 
”valikoi” tarkemmin koirat, joiden kanssa ystä-

vystyy ja leikkii. Se saattaa hyväksyä leikkitove-
reikseen vain oman rotunsa edustajia. 

Murrosiässä koiran tekemisen tarve on suurim-
millaan. Se pursuu nuoruuden voimaa. Ellei sille 
tarjoa riittävästi sopivia aktiviteetteja se saattaa 
alkaa tuhoamaan kotia ja keksii aivan varmas-
ti omia puuhia purkaakseen loputonta määrää 
energiaansa. Kodin tuhoaminen on aika yleistä 
ja saattaa yllättää omistajat.

Pelottaa 
Murrosiässä koira voi alkaa pelätä asioita, joita 
ei ole aiemmin säikkynyt tai/ja jotka ovat teille 
aivan arkipäiväisiä kuten leijailevat lehdet tai 

 Bedlington -TIEDOTE  2/2022 2524 Bedlington -TIEDOTE 2/2022



lapsen huudahdus. Pimeässä säikkyminen voi 
olla vielä voimakkaampaa. Omistajasta tuntuu 
ehkä siltä, että koira säikkyy ”olemattomia”. 
Koiralle pelästyminen ja pelko on kuitenkin to-
dellista. Se voi reagoida hyvinkin voimakkaasti. 
Sännätä pakoon tai haukkua ja rähistä pelotta-
valle kohteelle.

Omistajan tehtävä on olla koiralle tukena ja 
turvana. Pelkoa ei tule vahvistaa kiinnittämäl-
lä asiaan turhaa huomiota tai surkuttelemalla 
koiraa. Ihmisen tulee olla peruskallio ja pysyä 
rauhallisena ja varmana kaikissa tilanteissa. 
Kun kohtaatte asian joka koiraa jännittää, voit-
te tarkkailla sitä kaikessa rauhassa etäämmällä. 
Voit palkita koiraa, rohkaista ja kehua sitä, kun 
se katselee kohdetta rauhallisena tai ottaa kon-
taktia sinuun. Näin pikkuhiljaa erilaiset jännit-
tävät asiat tulevatkin koiran mielestä mahdol-
lisuuksiksi saada herkkuja. Tilanne helpottaa. 
Murrosikäisen koiran kanssa sosiaalistaminen 
käydään osittain tai joskus jopa kokonaan uu-
delleen läpi. Usein kuitenkin nopeammassa tah-
dissa kuin pentuna.

Jos koiraasi vain hieman jännittää, se voi tottua, 
kun tilanteessa ollaan rauhallisena ja positiivi-
sin mielin. On kuitenkin tarkkailtava tiiviisti 
koiran elekieltä. Jos koira selvästi pelkää ja pyr-
kii tilanteesta pois, se voi tottumisen sijaan op-
pia pysyvästi pelkäämään asiaa. Tällöin voi olla 
tiedossa suuriakin ongelmia. Tästä syystä voi-
makkaasti pelkäävä koira pitää viedä tilanteesta 
välittömästi pois. Koiran saa ottaa syliin, jos on 
itse rauhallinen. Syliin ottaminen ei voimista 
tunnetilaa vaan tuo turvaa. Omistajan hätään-
tyminen ja koiran surkuttelu sen sijaan tarttuu 
varmasti ja pahentaa tilannetta.

Kun koira on saanut levätä ja purkaa pelosta 
syntynyttä stressitasoa muutaman päivän, voi-
daan koiraa alkaa asteittain siedättää jännitystä 
herättäneeseen asiaan. Siedättämisessä oleellisin 
asia on etäisyys. Välimatkan tulee olla sellainen, 

että koira kykenee olemaan koko ajan rento. Ti-
lannetta vaikeutetaan, eli etäisyyttä kohteeseen 
kavennetaan hyvin vähitellen koiran tottuessa 
asiaan. Tämä saattaa viedä pitkäänkin. Kiirehtiä 
ei kannata, koska silloin voi tulla voimakasta-
kin takapakkia ja olette entistä hankalammassa 
tilanteessa.

Kun huomaat ensimmäisiä merkkejä murrosi-
kään liittyvästä pelkokaudesta kannattaa laittaa 
päivämäärä ylös. Seuraa tilannetta. Jos pelko-
kausi tuntuu pitkittyvän yli neljän kuukauden 
mittaiseksi kannattaa olla yhteydessä eläinten-
kouluttajaan. Asiaa ei enää silloin voi selittää 
murrosiällä. Arkuus, pelot ja epävarmuus hait-
taavat koiran elämää ja niihin kannattaa aina 
puuttua.

Jännitystä helpottamaan
Sen lisäksi, että pureskelu, nenätyö ja mielekäs 
tekeminen purkaa loputonta nuoren koiran 
energiaa ne helpottavat stressiä, jota syntyy 
mahdollisista peloista ja jännityksestä. Levos-
takin on huolehdittava, jotta koira ei koko ajan 
käy ylikierroksilla. Jos nuori koira tohottaa me-
nemään koko ajan sata lasissa, pelkästään se tuo 
liikaa stressiä koiralle. Rauhoittumisharjoituk-
sista ja malttitreenistä, kun se tehdään koiran 
osaamistason mukaan voi olla hyötyä kierrosten 
laskemisessa.

Joillekin auttaa feromoni haihdutin ja/tai pan-
ta, esimerkiksi. Adaptil. Hieronta voi rauhoittaa 
koiraa. Rauhalliset metsälenkit rentouttavat 
niin koiraa kuin omistajaa. Ennestään tutut 
hyvät koirakaverit tuovat oman lajitoverin seu-
raa ja opettavat tärkeitä sosiaalisia taitoja, jotka 
murkkuikäisellä ovat joskus kadoksissa. Kiih-
dyttävät leikit ja liikunta kannattaa lopettaa rau-
hallisempaan työhön eli yksinkertaisuudessaan 
vaikka heittämällä nameja maahan etsittäväksi. 
Leikkejä, joissa koira menee ylikierroksille kan-
nattaa välttää tai ainakin rajoittaa. Tällaisia voi-
vat olla esimerkiksi pallonheitto ja taisteluleikit. 

Voimakasta kiihtymystä aiheuttavat harrastuk-
set voidaan myös laittaa hetkeksi tauolle.

Uhmaako koira sinua?
On yleinen ja virheellinen käsitys että murro-
siässä koira uhmaa omistajaa. Se ei myöskään 
”sikaile”, kiukuttele tai puno juonia sinua vas-
taan. Murrosikäinen koira on epävarma ja herk-
kä. Sen itseluottamus on vasta kehittymässä.  
Koira on itsenäistymässä ja se tarvitsee paljon 
rohkaisua, tukea ja ymmärrystä. 

Pahin virhe on ottaa koiran toimet henkilö-
kohtaisena loukkauksena ja uppiniskaisuutena. 
Silloin joudutaan helposti kierteeseen, joka voi 
synnyttää suuriakin ongelmia. Epävarma koira 
reagoi voimakkaasti, jolloin omistaja kieltää, 
komentaa ja pakottaa, koska kokee, että koi-
ra uhmaa omistajaansa. Koirasta tulee entistä 
epävarmempi koska sen sietokyky ylittyy eikä 
omistajan käytös ole enää luottamusta herättä-
vää vaan ristiriitaista jopa pelottavaa. Ihmisen 
otteet kovenevat jälleen ja ongelma on valmis. 

Nuorelle koiralle on hyödyllisintä omistajan 
lempeä johdonmukaisuus. Koiran käytöstä ei 
pidä ottaa itseensä tai ajatella että on epäonnis-
tunut koulutuksessa. Tämä on tietysti inhimilli-
nen ja hyvin yleinen reaktio, mutta täysin turha. 
Koiran pitämiseen saattaa liittyä suuriakin pai-
neita. Ongelmakäytösten ilmeneminen on aina 
kuormittavaa ja omistajaa saatetaan syyllistää 
voimakkaastikin. Normaalille kehitysvaiheelle 
ei tarvitse kuitenkaan etsiä syyllistä. 

Valitse oikea keino oikealla hetkellä
Murkkuikäiselle koiralle ei yleensä kannata 
opettaa uusia vaikeita asioita. Sen sijaan tulee 
vahvistaa jo opittua ja ylläpitää koiran taitoja. 
Hätäisiä korjausliikkeitä ei pidä mennä teke-
mään. Koiralta ei kannata vaatia ja edellyttää 
paljoa asioita, koska se ei vaan yksinkertaises-
ti juuri nyt näihin kykene. Fiksu omistaja on 
opettanut tärkeimmät taidot, eli luoksetulo, 
luopuminen, käsittely, yksinolo, kontaktin otto 
pyynnöstä ja hihnakävely ennen murrosikää 
mahdollisimman vahvoiksi.

www.koirapalvelucollan.fi
piia.collan@gmail.com

p. 0407692936

Räätälöityjä palveluita

• Kurssit, perheille, koirakoille ja lapsille
• Yksityisopetusta, myös kotonanne
• Ratkaisuja haasteisiin
• Mielenkiintoiset luennot

Kotihoitola

• Koiran oma aktiiviloma
• Turvallista ja stressitöntä hoitoa

• Koiranne tarpeiden mukaan
• Vain 1-2 hoidokkia kerrallaan
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Nuoren koiran kanssa on erittäin tärkeää koh-
della sitä päättäväisesti, mutta rauhallisesti. On 
pidettävä huoli siitä, että vain oikein käyttäy-
tyminen on sille kannattavaa. Ennakointi on 
enemmän kuin suotavaa. Esimerkiksi koiraa, 
joka yhtäkkiä karkailee voi pitää vaikka pit-
kässä liinassa pahimman murkkukuohunnan 
ajan. Näin väärä käytös ei vahvistu, koska sitä ei 
pääse ilmenemään. Jos väärää käytöstä ilmenee, 
pitäisi huolehtia siitä, että koira ei saavuta sillä 
haluamaansa. 

Ihmisen sinänsä inhimilliset reaktiot ja tunteet 
estävät tilanteissa usein neuvokkuuden, jol-
la asia ratkaistaisiin hedelmällisemmin. Uros 
saattaa haistella antaumuksella nartun tuoksua.  
Omistaja yrittää kiskoa hihnasta ja huutaa käs-
kyjä, mutta aivan turhaan. Sen sijaan omistaja 
voi myös odottaa, että koira saa toteuttaa lajityy-
pillisen tarpeensa. Jos on kiire töihin voi vaikka 
kävellä koiran viereen. Nostaa lempeästi sen 
päätä hajulta irti ja houkutella mukaansa. Ih-
minen on kekseliäs, kun ottaa rauhallisemmin. 
Aina voi löytyä koiraystävällinen nuoreen koi-
raan tehoava keino ja ”taistelut” kannattaa valita 
fiksusti. Pyri siihen, että aina kun pyydät koiraa 
tekemään jotain, se onnistuisi siinä. Molempien 
hermot säilyvät ja suhde pysyy hyvänä.

Motivoi ja ole kiinnostava
Yleensä suurin haaste murrosiässä liittyy koiran 
motivointiin. Käykin niin, että palkka, joka on 
aiemmin kelvannut ei merkitse koiralle enää 
mitään. Tällöin on syytä korottaa roimasti pa-
noksia. On kiltisti kaivettava sisäfileet ja liha-
pullat esille. 

Jos sinulla on jotain mikä kiinnostaa tilantees-
sa enemmän kuin mikään muu onnistut myös 
murkkuikäisen kouluttamisessa. Palkka on ih-
misen tärkein työkalu ja mitä enemmän sinulla 
on erilaisia palkkoja, eli työkaluja käytössä sen 

helpommin koulutus sujuu. On varaa valita 
mikä motivoi juuri tällä kertaa ja tässä tilan-
teessa. 

Tehokas palkan käyttö muistuttaa koirallesi, 
että sinä olet edelleen kaikkein kiinnostavin 
asia maailmassa, onhan sinulla aina hallussasi 
ne parhaat herkut ja lelut. Kanssasi on kivaa ja 
sinuun keskittyminen kannattavaa. 

Kouluttamisen ja treenihetkien on syytä olla ly-
hyitä ja ne pitäisi aina lopettaa helppoihin tehtä-
viin, jotta seuraavallakin kerralla treeni maistuu. 
Koiran keskittymiskyky on murrosiässä heikko 
ja on erittäin tärkeää huolehtia treenien laaduis-
ta. Tiputa rohkeasti vaatimustasoa, jotta koiran 
motivaatio säilyy ja tekeminen on molemmille 
mielekästä.

Kyllä se siitä?
Nuoren koiran annetaan joskus puuhata ei toi-
vottuja asioita liikaa ja liian pitkään. Ajatellaan, 
että kyllä se siitä kasvaa ja rauhoittuu. Näin ei 
tule tehdä. Se mitä koira tekee, se vahvistuu. 
Vaikka joskus tolkutontakin menoa pitää ym-
märtää on syytä muistaa, että koira oppii koko 
ajan. Jos se saa useamman viikon näykkiä si-
nua ja haukkua kun vaatii huomiotasi, käytöstä 
varmasti jatkossakin ilmenee. Ymmärrä, mutta 
tartu toimeen.

Murkkuikäisen kanssa kysytään pitkää pinnaa. 
Omistajan kannattaa ottaa rauhallisesti ja vetää 
henkeä. Huumorikin saattaa auttaa kauden yli. 
Jos kuitenkin elämä alkaa tuntua liian haasteel-
liselta ja oleminen koiran kanssa on enemmän 
stressaavaa kuin kivaa on syytä kääntyä am-
mattilaisen puoleen. Mieluummin ajoissa, jotta 
tilanne ei eskaloidu. 

Teksti Piia Collan, eläintenkouluttaja, 
Koirapalvelu Collan

POLVILUMPION  
SIJOILTAANMENO  
ELI  
PATELLALUKSAATIO  
KOIRALLA

Patellaluksaatio on yleinen ongelma pieni-
kokoisilla koirilla, kuten maltan koirilla, 
chihuahuoilla ja bichon friseillä, mutta 

sitä esiintyy myös isommilla koirilla. Oireilun 
alkamisikä vaihtelee. Patella voi luksoitua joko 
polven sisä- tai ulkosyrjälle tai polven molem-
mille syrjille. Mediaalinen patellaluksaatio eli 
patellan luksoituminen polven sisäsyrjälle on 
yksi yleisimmistä ontuman aiheuttajista pikku-
koirilla. Patellaluksaation seurauksena polveen 
voi syntyä nivelrikkoa.

Patella on elimistön suurin nuljuluu. Patella si-
jaitsee nelipäisen reisilihaksen jänteen sisällä, 
reisiluun alaosan telaurassa (kuva 1.). Nelipäi-
nen reisilihas on muodostunut neljästä lihakses-
ta, jotka liittyvät yhteen alaosastaan. Nelipäisen 
reisilihaksen jänne kulkee polvinivelen yli ja 
kiinnittyy sääriluun harjanteeseen (kuva 1 a, b). 
Telaurassa ja patellan alapinnalla on nivelrustoa, 
mikä vähentää kitkaa polven liikkuessa. Patellan 
tärkeimpiä tehtäviä on muuntaa nelipäisen rei-
silihaksen aiheuttaman voiman suuntaa, jolloin 
polvi ojentuu. Normaalisti telaura on niin syvä, 
että puolet patellan paksuudesta on telaurassa 
(kuva 1 c). Luksaatiota estävät myös patellasta 
reisiluun takaosiin kulkevat ligamentit (ns. fe-
moropatellaariligamentit) sekä patellan molem-
min puolin olevat ”lisärustot” (kuva 1 b).

  

Patellaluksaation tausta, oireet ja diagnoosi
Patellaluksaation allaolevaa syytä ei ole vielä 
täysin ymmärretty, mutta ongelman ajatellaan 
olevan seurasta koko raajan virheasennosta. 
Aikaisemmin patellaluksaation ajateltiin olevan 
synnynnäinen ongelma, mutta tämänhetkisen 
käsityksen mukaan kyse on kehityksellisestä on-
gelmasta, vaikkakin alttius luuston epänormaa-
lille kehitykselle on olemassa syntymästä asti. 
Tämän vuoksi patellaluksaatio kuuluu monilla 
roduilla myös PEVISAan eli perinnöllisten vi-

Polvi sivusta. 
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kojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan. Pa-
tella voi luksoitua myös traumaattisesti, mikä on 
kuitenkin selvästi harvinaisempaa: tutkimusten 
mukaan n. 82 %:ssa patellaluksaatiosta taustalla 
on rakennehäiriö. Traumaattisessa patellaluk-
saatiossa koiran ontuma alkaa äkisti ja polvi on 
turvottava ja aristava.

Tyypillisimpiä oireita patellaluksaatiossa ovat 
takaraajan pompottaminen, askeleen jättämi-
nen välistä, raajan potkaiseminen taaksepäin 
ja ajoittainen ontuma. Mikäli molemmissa ta-
karaajoissa on vakava-asteinen patellaluksaatio, 

koiran voi olla vaikea ojentaa takaraajojaan, ja 
sen liikkuminen voi näyttää vaikealta. Oireilu 
voi iän myötä pahentua, mikäli polveen tulee 
nivelrikkoa. 

Eläinlääkäri tekee patellaluksaatio - diagnoo-
sin tunnustelemalla polvilumpion liikkuvuutta. 
Röntgenkuvausta ei tarvita varsinaiseen diag-
noosiin, mutta röntgenkuvien perusteella voi-
daan arvioida raajan virheasennon vakavuutta, 
sekä poissulkea muita ongelmia, jotka voivat 
aiheuttaa polvilumpion sijoiltaanmenoa, kuten 
ristisidevaivat, ligamenttivammat ja kasvaimet. 
Vakavissa tapauksissa CT-kuvauksesta on hyö-
tyä leikkauksen suunnittelussa (kuva 2.).

Patellaluksaation luokittelu
Patellaluksaatio luokitellaan neljään eri vaike-
usasteeseen:

Aste 0: Polvilumpio ei luksoidu (terve polvi).

Aste 1: Polvinivel on lähes normaali. Polvilum-
piota voidaan liikutella helpommin kuin nor-
maalisti ja lumpio saadaan pois paikoiltaan, 
mikäli polvea samalla ojennetaan. Lumpio 
saattaa mennä pois sijoiltaan ajoittain, mutta 
se palautuu itsestään paikoilleen. Polvilumpion 
suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla lievästi 
kiertynyt.

Aste 2: Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan 
raajan ollessa ojennettuna. Lumpio menee pois 
paikoiltaan polvea koukistettaessa tai kierret-
täessä ja pysyy poissa telaurasta, kunnes se ase-
tetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun yläosa on 
kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin.

Aste 3: Polvilumpio on yleensä koko ajan pois 
paikoiltaan. Lumpio saadaan asetettua tilapäi-
sesti paikoilleen. Sääriluun yläosa on kiertynyt 
jopa 30–60 astetta.

Aste 4: Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä 
se pysy telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun 
yläosa kiertynyt jopa 90 astetta.

Virallisissa polvitarkastuksissa käytetään tätä 
luokitusta. Virallisessa polvitarkastuksessa koi-
ran tulee olla vähintään 12 kuukauden ikäinen. 
Alle kolmevuotiaalle tehty virallinen polvitar-
kastus on voimassa kaksi vuotta. Patellaluksaa-
tio voi ns. edetä: koira on voitu todeta virallisissa 
tutkimuksissa terveeksi, mutta myöhemmin sil-
lä voidaan todeta esimerkiksi toisen asteen pa-
tellaluksaatio. Tämä johtuu patellan sivusiteiden 
löystymisestä jalan asentovirheen vuoksi, jolloin 
patellaluksaatio pahenee.

Patellaluksaation hoito
Lievät ja oireettomat patellaluksaatiot voidaan 
hoitaa konservatiivisesti. Riskinä on kuitenkin 

nivelrikon kehittyminen ruston kulumisen seu-
rauksena patellan hangatessa jatkuvasti telauran 
harjanteen rustoa. Mediaalinen patellaluksaatio 
altistaa myös etummaisen ristisiteen vauriolle.
 Leikkaus on suositeltavin hoitomuoto 3. ja 
4. patellaluksaatiossa sekä aina, jos luksaatio
aiheuttaa oireita. Myös kasvavan koiran pa-
tellaluksaatio suositellaan leikattavaksi, koska 
hoitamattomana tila voi johtaa vakaviin kasvu-
häiriöin reisi- ja sääriluussa. Jotkut potilaat voi-
vat tarvita vielä uutta korjausleikkausta kasvun 
loputtua.

Leikkauksen tarkoituksena on saada patella 
pysymään urassaan sekä suoristaa nelipäisen 
reisilihaksen voimalinjaa. 

Leikkauksessa tehtävät toimenpiteet suunnitel-
laan tapauskohtaisesta: matalaa telauraa voidaan 

Polvi edestä. 

CT-kuvaus. A: Hoitamattoman patel-
laluksaation seurauksen toisen polven 
telaura ei ole kehittynyt normaalisti. 
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syventää ja nelipäisen reisilihaksen kiinnitty-
miskohtaa (sääriluun harjanne) voidaan siirtää 
luksaation vastakkaiseen suuntaan, jolloin neli-
päisen reisilihaksen aiheuttama voima kohdis-
tuu paremmin telauraan (osteotomiatekniikat). 
Nivelkapselia ja lihaskalvoa voidaan kiristää 
luksaation vastakkaiselta puolelta ja vastaavasti 
vapauttaa luksaation puolelta (pehmytkudos-
tekniikat). Kasvaville koirille käytetään lähinnä 
pehmytkudostekniikoita sekä tukiompeleita, 
jotta ei vaurioiteta kasvulinjoja. Osa kasvavis-
ta pennuista tarvitsee kasvuiän jälkeen vielä 

luisiin rakenteisiin kohdistuvan leikkauksen. 
Lisäksi on olemassa erilaisia implantteja, kuten 
telauran harjannetta korottava RidgeStop sekä 
koko telauran korvaava proteesi (PGR, patellar 
groove replacement).

Vakavissa kasvuhäiriöissä voidaan tarvita useita 
leikkauksia, joskus jopa asentoa korjaavaa leik-
kausta (korrektiivinen osteotomia), jossa sääri-
luu, reisiluu tai molemmat katkaistaan, suoris-
tetaan ja kiinnitetään tämän jälkeen paikoilleen 
levyillä ja ruuveilla. Asentoa korjaava leikkaus 

tehdään vain vakavissa tapauksissa, joissa nor-
maalit leikkaustoimenpiteet eivät riitä pitämään 
polvilumpiota telaurassa.

Ennuste leikkaukselle on hyvä, mutta joillekin 
potilaille voi jäädä lieväasteinen luksaatio. Mi-
käli polvessa on jo nivelrikkoa leikkaushetkellä, 
voi nivelrikko edetä. 

Leikkauksen jälkeinen fysioterapia parantaa 
liikelaajuutta, rohkaisee raajan käyttöön ja pa-
rantaa lihasvoimaa, jolloin raajan liike on hal-
litumpaa.
  
Lähteitä:
DeCamp CE, Johnston SA, Dejardin LM, Schae-
fer SL. Brinker, Piermattei and Flo’s Handbook 
of small animal orthopedics and fracture repair. 
Fifth edition. Elsevier, St.Louis:2016;597-616.

Johnston SA, Tobias KM (toim.). Veterinary 
surgery: small animal volume 1. Second edition. 
Elsevier, Missouri: 2018.

Arthurs G, Brown G, Pettitt R (toim). BSAVA 
Manual of canine and feline musculoskeletal di-
sorders. A Practical guide to lameness and joint 
disease. 2nd edition. BSAVA, Gloucester:2018.

Hayes AG, Boudrieau RJ, Hungerford LL. Fre-
quency and distribution of medial and lateral 
patellar luxation in dogs: 124 cases (1982-
1992). JAVMA 1994;205(5):716-720.

Ella Söderlund
Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

3D-kuva havainnollistaa raajan 
vakavan asentovirheen: kun sääriluu 
on suoraan ylöspäin, reisiluu kääntyy 
voimakkaasti ulospäin ja polvilumpio 

on polven sisäsyrjällä. 

Polvi edestä, polvi koukistettuna: 
patella sijaitsee osittain telauran 

sisällä.
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Vuoden  
Agilitybedlington  
 
ja  
 
Vuoden  
Rallytokobedlington 
2021

Viime tiedotteesta jäivät puuttumaan 
Vuoden Rallytokobedlingtonin ja 
Agilitybedlingtonin kuvat, joten kuvat 

julkaistaan tässä tiedotteessa. Onnea hienoista 
tuloksista vielä kaikille koirille omistajineen!

Vuoden Rallytokobedlington
Slioorin Head Over Heels  (n) om. Viivi Ylik-
nuussi
 
Vuoden Agilitybedlington
Tanzara Zuri (n) om.&ohj. Jaana Tunturi

Vuoden Rallytokobedlington 
Slioorin Head Over Heels, 

kuva: Konsta Pitkänen

Vuoden Agilitybedlington 
Tanzara Zuri  Bedlington -TIEDOTE  2/2022 3534 Bedlington -TIEDOTE 2/2022



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/ 

Suipon 
Amanda Luoma 
Isokyrö 
045 787 51640

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

Eila Nuutinen 
Jyväskylä
puh. 0400 641 555

Maria Pärnänen
Jyväskylä
puh. 0500 130 087
https://rauskula.fi/ 

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/ 

Jutta Voutilainen
Järvenpää
puh.  050 411 4443 

Jenni Ruonio
Hyvinkää
puh. 040 764 4494
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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


