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BEDLINGTON- tiedote

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Maija Hänninen 
bedlingtonkerho@gmail.com

ULKOASU/TAITTO
Mikko Hänninen

PAINOPAIKKA
Grafitatu

ILMESTYMISAIKATAULU

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 jäsen-
sihteeriin

AINEISTO lähetetään osoitteella 
bedlingtontiedote@gmail.com 

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). Tarkempia ohjeita päätoi-
mittajalta.

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 il-
moitettava painetussa materiaalissa. Muis-
ta siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden 
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.

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 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 pos-
titse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat. 
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne 
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2021
• 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 2020 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

KANNEN KUVA • LEENA KURKI-SALOMAA • TAKAKANNEN KUVA • ESSI KOIVU

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 

• Maria Mäkelä 

• Suvi Kuivanen 
 
Varajäsen: 

• Sini Tuovinen 

• Mikko Hänninen 

• 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

• 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 

 Yhteydenotot toimihenkilöihin ja hallitukseen 
mieluiten sähköpostilla bedlingtonkerho@
gmail.com
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Bedlingtontiedot-
teen ilmaiset  
ilmoituspalstat

Onnittelut - palstalla voit onnitella kor-
keaan iän (vähintään 10 vuotta) saa-
vuttanutta bedlingtonrouvaa tai -her-

raa. Lähetä kuva, nimi, syntymäaika, kasvattaja, 
omistaja sekä halutessasi pieni tarina vetreästä 
vanhuksesta sähköpostiosoitteeseen bedling-
tontiedote@gmail.com.

Muistoissa - palstalla voit ilmoittaa rakkaan 
bedlingtonystäväsi poismenosta. Lähetä kuva, 
nimi, syntymä- ja kuolinpäivät sekä halutessasi 
pieni muistelu edesmenneestä ystävästäsi säh-
köpostiosoitteeseen bedlingtontiedote@gmail.
com. 

Valiot - palstalla voit ilmoittaa harrastuksissa 
saavutetuista valionarvoista lajista riippumat-
ta. Lähetä kuva, koiran virallinen nimi, tittelit, 
kasvattaja, omistaja sekä halutessasi pieni tari-
na harrastuskaveristasi sähköpostiosoitteeseen 
bedlingtontiedote@gmail.com.  

Aurinkoiset  
terveiset  
bedlingtonväelle!

Täällä kirjoittelee Bedlingtonkerhon uusi 
puheenjohtaja kiitollisena siitä luot-
tamuksesta minkä olen saanut tähän 

tehtävään valittaessa. Vaikka olenkin omistanut 
ja harrastanut bedlingtoneja puolet elämästäni, 
niin kokemusta kerhon hallituksessa toimimi-
sesta on vasta kahden kauden ajalta. Lähdenkin 
siksi nöyrin mielin täyttämään minulle jätettyjä 
saappaita, mutta onneksi saan toimia yhdessä ai-
van mahtavan hallituksen kanssa. Kerho ei olisi 
kuitenkaan mitään ilman teitä jäseniä. Osallis-
tukaa siis jatkossakin kerhon järjestämään toi-
mintaan, lähettäkää tiedotteisiin kuvia ja juttuja 
sekä antakaa meille palautetta ja ideoita, jotta 
osaamme tehdä kerhosta entistä paremman. 
Kun kyse on harrastamisesta ja vapaaehtoises-
ta toiminnasta, koen ensisijaisen tärkeänä, että 
kaikilla meillä olisi mukavaa harrastaa ja nauttia 
tästä ihanasta rodustamme juuri sellaisina kuin 
olemme. 

Äskeisen puheen jälkeen on luonnollista kään-
tää katseet tämän vuoden tapahtumakalente-
riin. Jos kaikki menee hyvin eikä koronan osal-
ta rajoituksia kiristetä, pääsee bedlingtonväki 
nauttimaan ainakin kahdesta eri tapahtumasta 
elokuussa. Suomen Terrierijärjestön päänäytte-
ly, tuttavallisemmin Terri-Eri, järjestetään Van-
taalla 8.elokuuta. Kyseiseen näyttelyyn muuten 
kaivataan talkoolaisia, joten jos näyttelyiden 
järjestäminen kiinnostaa sinua niin laita mitä 
pikimmin viestiä kerhon sähköpostiin bedling-
tonkerho@gmail.com. Toinen tapahtumista 
on tietenkin kerhon omat kesäpäivät 20.–22.

elokuuta, jotka pyritään taas järjestämään väli-
vuoden jälkeen. Tällä kertaa kesäpäivät on tar-
koitus pitää Kuralan Kartanotilan upeissa puit-
teissa Yläneellä ja ohjelmassa on muun muassa 
agilityä, perinteinen Sandran juoksu sekä jalos-
tustarkastus. Kannattaa siis katsoa tässä tiedot-
teessa oleva mainos kesäpäivistä ja ilmoittautua 
mukaan viettämään hauskaa ja toiminnallista 
viikonloppua muiden bedlingtonharrastajien 
parissa.

Pitäkää koiristanne huolta, ottakaa rennosti ja 
uikaa paljon näiden helteiden keskellä. Nähdään 
kesäpäivillä!

   Essi Koivu 
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Kuva: Essi Koivu

Essi Koivu



Rotukoirakävely 2021
5.9.2021 klo 14–16 
helsinki, vaasa, seinäjoki, lahti, tampere,  
hämeenlinna, jyväskyLä, oulu

Rotukoirakävely on viidettä kertaa järjestettävä hyväntekeväisyystapahtuma. Se järjestetään  
ainakin viidellä paikkakunnalla samanaikaisesti. Tapahtuman tuotto menee tänä vuonna lyhentä-
mättömänä Mieli ry:n tukikoirakkotoimintaan. Rotukoirakävelyn järjestää Ladies Kennel Club ry  
ja Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry.

Lähde koirasi kanssa mukaan hyvän mielen tapahtumaan!

Rotukoirakävely 2021
Seuraa tapahtuman Facebook- 
sivua ja kutsu ystäväsi myös 
mukaan!

Lahjoitustilinumero: FI51 1432 5000 1114 06/Ladies Kennel Club viitenumero 2244. Myös paikan päällä voit tukea! ROLF LYBERG – MR. BEDLINGTON 
suurella sydämellä 
10.1.1943-28.12.2020

Suuri bedlington-kasvattajapersoona 
Rolf Lyberg on poissa. Rolf nukkui pois 
pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana 

28.12.2020. Häntä jäivät kaipaamaan oman per-

heen lisäksi suuri joukko ”bedlington-perheitä”. 
Rolf oli rakastettu ja arvostettu bedlington-per-
soona ympäri maailmaa.
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Blå Skuggans Gold'n' Shine oli 1984 vuoden 
bedlington Ruotsissa ja myös kaikkien  

rotujen voitokkain narttu



Rolf Lyberg kasvoi kodissa, jossa oli aina ollut 
koiria. Ensimmäinen koira oli karkeakarvainen 
kettuterrieri, sitten collie Strong, jonka kanssa 
perhe kävi näyttelyissä. Strongin kuoltua 1960 
perheen äiti halusi bedlingtoninterrierin, ja 
Göteborgista  hankittiinkin sitten bedlington 
Havsvikens Hamlet.

Näin syntyi Rolfille rakkaus rotuun, ja vuon-
na 1965 hän osti Norjasta ensimmäisen oman 
bedlingtonin Farriers Bessien, josta tuli kan-
sainvälinen ja pohjoismainen muotovalio ja oli 
tulevan kennelin kantanarttu. Ensimmäinen 
pentue syntyi 1968, ja kolme vuotta myöhem-
min Rolf sai kennelnimen Blå Skuggans. Ken-
nel Blå Skuggans on Euroopan vanhimpia ja 
menestyksekkäimpiä bedlington-kasvattajia. 
Ensimmäinen Englannin tuonti oli Marilena 
Pandora vuonna 1972.

Ann-Marie tuli mukaan kennelin toimintaan 
1975 avioiduttuaan Rolfin kanssa, ja 1977 heille 
syntyi Dennis, joka kulki näyttelyissä mukana 
heti pienestä pitäen. Myöhemmin Dennis al-
koi kilpailla junior handlerissä ja voitti Ruotsin 

mestaruuden ja kilpaili Cruft’sissa 1994.

Rolf ja Ann-Marie tuottivat Englannista useita 
menestyksekkäitä koiria, mm. Ch Stanolly Suns-
tar, Ch Petacrest Royal Blue, Ch Wetop Mair-
med. Super-pentue syntyi, kun Stanolly Sunstar 
astutettiin Englannista Suomeen tuotetun Ma-
rilena Marketeerin kanssa. Kaikista kuudesta 
pennusta tuli nopeasti valioita ja neljästä kan-
sainvälisiä valioita ja voitokkaita näyttelykoiria.
Kennel teki myös historiaa viemällä kaksi kas-
vattiaan Englantiin kilpailemaan. Tuolloin oli 
voimassa tiukat karanteenit, ja kesti aikansa 
ennen kuin Blå Skuggans Movie Star ja Blå 
Skuggans Next Star pääsivät aloittamaan kilpai-
lu-uransa, joka päättyi sitten upeasti, kun mo-
lemmista tuli Englannin valioita ja Movie Star 
oli vielä Top Winning Bedlington Englannissa. 
Se oli myös vuosina 1979-82 Vuoden bedling-
ton Skandinaviassa ja 1982 kaikkien rotujen 
voitokkain veteraani Ruotsissa.

Willow Wind-kennelin jälkeläisten suurin me-
nestyjä oli Blå Skuggans Never Fear, jota voi-
daan pitää yhtenä kaikkien aikojen voitokkaim-

pana bedlingtonina. Se saavutti kansainvälisen 
valion arvon sekä oli Ruotsin, Suomen, Norjan, 
Tanskan, Luxemburgin, Sveitsin ja Saksan valio, 
Kööpenhaminan voittaja 1997-2001, Euroopan 
voittaja -97, Norjan voittaja -98 Ruotsin voit-
taja 1998-01, Pohjoismaiden voittaja 1998-99, 
Suomen voittaja 2001, Maailman voittaja 2001, 
Vuoden bedlington 1997-99. 1990-luvulla Rolf 
ja Ann-Marie aloittivat pitkät asuntoautomatkat 
ympäri Eurooppaa, ja matkoilla tosiaan valloi-
tettiin Eurooppaa loistavilla näyttelymenes-
tyksillä, kuten edellä olevista tuloksistakin voi 
nähdä. 

Blå Skuggans-bedlingtonit ovat olleet näytte-
lymenestyjiä myös Suomessa. Ensimmäinen 
Suomeen tuotettu Blå Skuggans-bedlington oli 
Blå Skuggans Dry Sack, joka oli syntynyt 1973. 
Muita menestyksekkäitä Suomen tuonteja, joilla 
useilla myös menestyksekkäitä jälkeläisiä ovat 
Blå Skuggans Ever So Easy, Blå Skuggans Just 
Do The Dance, Blå Suggans Play It My Way 
(Meripihkan Great Pretenderin isoäiti ja Kil-
ler Queenin isoisoäiti), Blå Skuggans Queen of 
Spades, Blå Skuggans Tennessee Amber Waltz 
(Blju Be Judzhens Je Petit Soleilin isä), Blå Skug-
gans Under Cover ja Blå Skuggans World Wide 
Winner.

2000-luvulla Rolfin ja Ann-Marien määrätie-
toinen suunnitelmallisuus on edelleen tuot-
tanut tulosta loistavilla näyttelymenestyksillä 
niin omilla kasvateilla kuin Ranskasta, Venä-
jältä, Englannista ja USA:sta tuotetuilla koirilla. 
Vuonna 2003 voitokkain bedlington Ruotsissa 
oli Multi Ch Blå Skuggans www blaskuggan 
com, kahtena seuraavana vuonna Multi Ch Blju 
Be Judzhens Yellow Gay ja vuonna 2016 Mul-
ti Ch First Class Willow Wind The Phoenix. 
Menestyjiin kuuluu myös Pariisin Maailman 
voittaja -näyttelyssä ROPin napannut Multi Ch 
Blå Skuggans Give Me Five. Venäjällä voittokul-
kuaan näyttelystä toiseen jatkaa Multi Ch Blå 
Skuggans Mission Possible.

Rolf suhtautui rakkaaseen harrastukseensa aina 
tunteella. Monet muistavat varmasti sen pienen 
kyyneleen, joka valahti Rolfin silmäkulmasta, 
kun oma kasvatti voitti. Ja kun ryhmävoitto tuli, 
niin Rolfilta lähti viikset! Rolfin ollessa vapaalla 
hänen silmäkulmansa pilke paljasti myös loista-
van huumorintajun.

Rolf rakasti suunnattomasti lapsia ja lapset 
häntä. Kun tutustuin Rolfiin ja Ann-Mariin 
1970-luvulla, alkoivat vierailut perheidemme 
luona puolin ja toisin. Kun Lybergit vierailivat 
meillä, Rolf luki lapsillemme iltasatuja sujuvalla 
suomen kielellä ymmärtämättä sanaakaan luke-
mastaan, mutta lapset nauttivat suunnattomasti 
noista saduista ja lukijan vieraalta kalskahtavas-
ta intonaatiosta. 

Rolfin ja Ann-Marien innostamina päätimme 
hankkia asuntoauton ja teimme yhdessä matko-
ja Euroopan ja Maailman voittaja –näyttelyihin. 
Noilta ajoilta on säilynyt mielessä monia rakkai-
ta ja unohtumattomia muistoja. Kun on oppinut 
tuntemaan ystävän hyvin, hänen poismenonsa 
riipaisee syvältä ja on vaikea uskoa todeksi. Hy-
vät muistot elävät ikuisesti.

 Riitta-Maija Liikanen
(Kuvat Ann-Marie Lybergin arkistosta ja teks-
tin faktatiedot osittain Blå Skuggans-kennelin 
kotisivuilta)

Blå Skuggans Movie Star ja Blå Skuggans 
Next Star Englannissa, tuomari Joe Braddon.

Rolf Lyberg
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Kennelliiton jalostustarkastus
Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy 
erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin 
kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ää-
niherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä 
tietoon, jota saadaan muista luonteen ja käyt-
täytymisen arviointimenetelmistä.

Lähde ja lisätietoa jalostustarkastuksista: Suo-
men Kennelliitto, https://www.kennelliitto.fi/
kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/kennellii-
ton-jalostustarkastukset

Kesäpäivillä järjestetään epävirallinen ulko-
muodon jalostustarkastus 21.8.2021! Ilmoit-
taudu mukaan kesäpäiville ja/tai jalostustar-
kastukseen sähköpostitse bedlingtonkerho@
gmail.com (ilmoita koiran virallinen nimi ja 
rekisterinumero). Jalostustarkastuksen hinta on 
5€/koira. Huom. koiran ei tarvitse olla näytte-
lytrimmauksessa osallistuakseen jalostustarkas-
tukseen, puhdas ja takuton turkki riittää!

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus 
on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluk-
si, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista 

ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuk-
sista. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat 
rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset. Tar-
kastus voidaan järjestää joko käyttäytymisen tai 
ulkomuodon jalostustarkastuksena. Tiedonke-
ruun kannalta on hyödyllistä saada tarkastus-
tuloksia myös sellaisista koirista, joita ei itseään 
olla käyttämässä jalostukseen. Osalle roduista 
on luotu ihanneprofiili käyttäytymisen ja/tai 
ulkomuodon suhteen, johon testattavan koiran 
ominaisuuksia verrataan.

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran 
rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalos-
tustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, 
jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin ta-
voitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. Jalos-
tustarkastuksen tekee yleensä rodun arvostelu-
oikeudet omaava ulkomuototuomari. 
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Terrilife 1 • 2021   9

FCI 3
Suomen Terrierijärjestön päänäyttely,

myös pennut (5-7 kk & 7-9 kk),
 jälkeläisluokat sekä Junior Handler -kilpailu

Terri-Eri
8.8.2021

Vantaa 

Te r r i - E r i  k a i p a a  t a l k o o l a i s i a !

J o s  s i n u a  k i i n n o s t a a  m i t e n  

n ä y t t e l y t  j ä r j e s t e t ä ä n  j a  h a l u a t 

p ä ä s t ä  k u l i s s i e n  t a a k s e  n i i n  

i l m o i t t a u d u  r o h k e a s t i  m u k a a n  

t a l k o o l a i s e k s i  t e r r i e r i e n  

p ä ä e r i k o i s n ä y t t e l y y n  Te r r i - E r i i n . 

A i k a i s e m p a a  k o k e m u s t a  

n ä y t t e l y t a l k o i s t a  e i  t a r v i t s e  o l l a . 

I l m o i t t a u d u  t a l k o o l a i s e k s i  l a i t t a -

m a l l a  v i e s t i ä  k e r h o n  s ä h k ö p o s t i i n 

b e d l i n g t o n k e r h o @ g m a i l . c o m 
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Vuoden Bedlington 2020 -kilpailujen 
tulokset

Suomen Bedlingtonkerho palkitsee vuosittain näyttelyissä, agilityssä ja rallytokossa menesty-
neimpiä bedlingtoneja. Kilpailussa valitaan näyttely- ja kilpailutulosten perusteella Vuoden 
Bedlington, Vuoden VSP Bedlington, Vuoden Bedlingtonveteraani, Vuoden Bedlingtonkas-

vattaja, Vuoden Bedlingtonjuniorhandler, Vuoden Rallytokobedlington, Vuoden Agilitybedlington 
sekä Vuoden Agilitytulokas.

Seuraavaksi esittelemme Vuoden Bedlington 2020 -kilpailuissa menestyneet koirat ja henkilöt. Pää-
set tutustumaan tarkemmin palkittuihin, heidän harrastustaustoihinsa sekä parhaimpiin muistoihin. 
Vielä kerran tasapuolisesti onnea kaikille sijoittuneille!

Vuoden Bedlingtonit 2020
Vuoden Bedlington Kimalteisen And Proud Of It, om. Simo ja Frida Salomaa 
Vuoden VSP Bedlington Säfva’s Without You, om. Jutta Voutilainen 
Vuoden Bedlingtonveteraani Meripihkan Je T’Aime, om. Jutta Voutilainen 
Vuoden Bedlingtonkasvattaja Eila Nuutinen, kennel Tanzara 

Kuva. Essi Koivu

Vuoden Bedlington:
ROP u. Kimalteisen And Proud Of It                om. Simo ja Frida Salomaa  53 p.
VSP  n. Säfva’s Without You                om. Jutta Voutilainen  51 p.
         n. Tanzara Xenia                 om. Anne Eklund   35 p.
         n. Tanzara Kuurankukka                 om. Tuuli Jäske   27 p.
         n. Tanzara Xylvia                om. Simo Salomaa   20 p.
         n. Kimalteisen Alice In Wonderland       om. Jutta Voutilainen  10 p.

Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP  n. Meripihkan Je T’Aime               om. Jutta Voutilainen  37 p.
          n. Heinäkengän Just Happy                om. Essi Koivu   20 p.
          n. Heinäkengän Oneida               om. Essi Koivu   10 p.

Vuoden Kasvattaja:
          Kennel Tanzara                                 Eila Nuutinen   40 p.

Vuoden Agilitybedlingtonit 2020
 
Vuoden Agilitybedlington Iiris (Cuenta’s Idril) 
Vuoden Agilitytulokas Elsa (Kimalteisen Alice In Wonderland) om.&ohj. Jutta Voutilainen

Vuoden Agilitybedlington:
           n. Iiris (Cuenta’s Idril)                    om. Tapani Määttänen          112p. 
                                                                                 ohj. Suvi Kuivanen
           n. Elsa (Kimalteisen Alice In Wonderland)      om.&ohj. Jutta Voutilainen    18 p.
           n. Cinna (Heinäkengän Quunsirppi )               om.&ohj. Jaana Tunturi      1 p.

Vuoden agilitytulokas:
           n. Elsa (Kimalteisen Alice In Wonderland)       om.&ohj. Jutta Voutilainen          18 p.
     
Vuoden Rallytokobedlington 2020

Vuoden Rallytokobedlington Barchuki.ru Duna Efa, om.&ohj. Leena Hytönen

Vuoden Rallytokobedlington:
           n. Barchuki.ru Duna Efa                 om.&ohj. Leena Hytönen   1 p.

 



Hippa - Kimalteisen And Proud Of It
Vuoden 2020 Bedlington

C:I:B. POHJ MVA FI MVA SE MVA 
NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA 
BALT MVA V-18 HeW-19 LTV-20
-2017 Vuoden VSP Bedlington
-2018 Vuoden Bedlington
-2019 Vuoden VSP Bedlington
-2020 Vuoden Bedlington

Kasvattaja Jutta Voutilainen
Omistajat Simo ja Frida Salomaa, 
Leena Kurki-Salomaa

Hippa on kohta 6- vuotias Bedlington 
herrasmies Kauttualta. Hän on tuonut 
perheeseemme  paljon iloa, rakkautta 

ja lohtuakin. Hän on enemmän hän, kuin se. Ys-
tävällisen, itsevarman ja rauhallisen luonteensa 
ansiosta Hipan kanssa on helppo mennä minne 
tahansa. Vieraat hän ottaa sydämellisesti vas-
taan. Minulla on erityinen tunneside Hippaan.

Vuonna 2020 ehdimme, koronasta huolimatta, 
käymään yhdessätoista näyttelyssä. Juuri ennen 
koronaa matkasimme Liettuaan näyttelyyn, 
josta tuliaisena Liettuan Voittaja -20 ja Balttian 
muotovalion tittelit. 2020 Hippa sai 6 ROPia, 4 
VSP:tä ja 1 PU2.

Mieleenpainuvimpia hetkiä näyttelyissä ovat 
olleet Simolle Voittaja näyttelyiden ryhmäkehät,   
Hipalle erikoisherkut, joita näyttelyssä saa pal-
kaksi.

Minulle mieleenpainuvin näyttelykokemus on 
vähän sellainen kakkajuttu. Messukeskuksen 
Voittajanäyttelyssä oli jännitystä ilmassa. Hippa 
oli pesty ja trimmattu jo kotona, eikä turkissa 
laitettavaa juurikaan enää ollut. Simo käytti koi-
ran ulkona noin tuntia ennen kehää. Sitten hän 
soitti ulkoa, että Hippa kakkasi velliä toisen ta-
kajalan päälle. APUA!! Hippa oli onneksi muu-
ten ihan kunnossa, olin varmaankin syöttänyt 
liikaa herkkuja. No vessoihinhan ei koiria saa 
viedä, joten Simo kantoi Hipan likaisena sisään 
ja trimmipöydälle. Apua, sitä itseensä oli vähän 
joka puolella, itkuhan siinä meinasi päästä, vaik-
ka yritin koiralle lohduttaa, ettei mitään hätää. 
Liikasen Riitta-Maijalta löytyi talouspaperirulla, 
jolla sain enimmät pois. Pärnäsen Marian toi tu-
tultaan kuivashampoota. Shampoon avulla sain 
koiran putsattua. Varmaan siinä oli muitakin 
auttamassa. VIeläkin liikuttaa se apu ja myötä-
tunto, jota saimme ihan vierailtakin ihmisiltä. 
Omat kätenikin ehdin pesemään ennen kehää. 
Ja niin hyvään kuosiin karvat sain, että Hippa 
valittiin rotunsa parhaaksi. Nykyään näyttely-
kassissa kulkee mukana talouspaperia ja kui-
vashampoota.. jos joku tarvitsee.

Aika on mennyt kovin nopeasti pikku pennusta 
aikuiseksi koiraksi. Toivomme vielä monia näyt-
telyitä Hipan kanssa. Moikataan kehän laidalla.

Leena Kurki-Salomaa

Vuoden VSP Bedlington Säfva’s Without You
Omistaja: Jutta Voutilainen

Moa, Säfva’s Without You, on nyt 
3-vuotias ja kotoisin Ruotsista, jossa 
sen on kasvattanut Elisabet Hovberg. 

Moa saapui perheeseemme sattuman kautta, 
sillä alkuperäinen suunnitelma oli käydä vierai-
lemassa toisen koirani kanssa Elisabetin yhden 
uroksen luona. Muutaman muuttuvan tekijän 
myötä, suunnitelma kääntyi päälaelleen ja niin 
saimme kotiimme tämän ihanan bedlingto-

nin. Moa on luonteeltaan avoin ja iloinen. Se 
rakastaa koko sydämestään kaikkia ihmisiä ja 
siitä on kasvanut meille reipas harrastuskaveri 
sekä ihana perheenjäsen. Harrastamme Moan 
kanssa rallytokoa sekä näyttelyitä. Jälkimmäi-
sestä harrastuksesta mukaamme on tarttunut 
myös hieno rimpsu titteleitä: FI, SE, NO & LT 
MVA, SEJV-19, BALTJV-19, HeJW-19, JV-19, 
PMJV-19. 

Kuinka päädyimme harrastamaan näyttelyitä?
Olen aina pitänyt koiranäyttelyistä ja jokai-
nen koiristamme on käynyt joskus näyttelyis-
sä. Koko koiraharrastukseni alkoi näyttelyissä 
järjestettävien Junior Handler -kilpailuiden 
kautta, sillä se tuntui helpoimmalta keinolta 
päästä mukaan koirattomana nuorena koira-
harrastukseen. Kaikki näyttelyyn liittyvät asiat 
aina trimmauksesta koirien esittämiseen ovat 
itselleni erittäin mieluisia ja siksi tämä harrastus 
on pysynyt mukana niiden koiriemme kohdalla, 
jotka ovat pitäneet esiintymisestä ja näyttelyissä 
mukana reissaamisesta. Juuri trimmattu ja hy-
vin laitettu bedlington on yksi kauneimmista 
asioista mitä tiedän!

Mieleenpainuvin muisto:
Moan kanssa jokainen näyttely on tuonut hieno-
ja muistoja minulle, sillä se on nuoresta iästään 
huolimatta pärjännyt upeasti myös ulkomailla 
näyttelyissä. Kuitenkin kaikista eniten mieleeni 
on jäänyt vuoden 2019 Skandinaviska Bedling-
tonklubbenin erikoisnäyttely Ruotsissa, jossa 
tuomari Nina Karlsdotter palkitsi junioriluo-
kassa kilpailleen Moan tämän erikoisnäyttelyn 
BIS koirana. Olin niin yllättynyt ja onnellinen, 
sekä oli myös mukavaa nähdä Moan kasvattajan 
sekä oman äitini kannustus ja ilo sillä hetkellä. 
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Kimalteisen And Proud Of It 
kuva Leena Kurki-Salomaa

Säfva´s Without You 
kuvaaja Nina Saksman Photography



Vuoden Bedlingtonveteraani Meripihkan  
Je T’Aime
Omistaja: Jutta Voutilainen ja Satu Ahola

Hilla, Meripihkan Je T’Aime, on nyt 
10,5 vuotias ja sen on kasvattanut 
Riitta-Maija Liikanen. Hilla on minun 

toinen bedlington ja sen kanssa olen kokenut 
paljon sekä koiraharrastuksissa että koirien kas-
vattamisen alkutaipaleella. Hilla on ollut loistava 
äiti kahdelle pentueelle, joista jälkimmäinen on 
minun oman kasvatustyön ensimmäinen pen-
tue. Hilla on koiristamme se ”peruskallio”, johon 
voi aina luottaa ja sen kanssa on uskomattoman 
helppoa liikkua minne tahansa. Se on aina kuin 
kotonaan paikassa kuin paikassa ja se ihastuttaa 
rauhallisella ja ystävällisellä luonteellaan kaikki 
tapaamansa ihmiset. Sen kanssa olen saanut ja-
kaa valtavasti ihania asioita! Hillan mukaan on 
tarttunut titteleitä vuosien varrella seuraavasti: 

C.I.B. FI, EE & LV MVA, EE JMVA, VV-18, BAL-
TVV-19, HeVW-19.

Mieleenpainuvin muisto:
Myös Hillan kanssa moniin näyttelyihin liittyy 
paljon muistoja enkä varmasti tule ikinä unoh-
tamaan esimerkiksi Helsingin messukeskuk-
sessa järjestettävien Voittaja -näyttelyiden ison 
kehän tunnelmaa, jonka pääsimme kokemaan 
Hillan kanssa vuonna 2019. Kuitenkin tätäkin 
mieleenpainuvampi muisto on ollut Lahden 
KV-näyttely vuonna 2013, jossa Hilla valittiin 
parhaaksi nartuksi ja se valioitui samalla Suo-
men muotovalioksi. Erityisen hienoksi tämän 
muiston tekee se, että kyseisessä näyttelyssä tuo-
mari valitsi ensimmäistä kertaa ikinä sekä ROP 
että VSP koiraksi minun koirani. ROP tässä 
näyttelyssä oli ensimmäinen koirani Meripih-
kan Good Luck Charm ja VSP siis Meripihkan 
Je T’Aime. 
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Meripihkan Je T´Aime  
kuvajaa Nina Saksman photography

Vuoden Bedlingtonkasvattaja kennel Tanzara

Olen Eila Nuutinen ja asun mieheni 
Tapion ja kahden bedlingtontytön 
Gildan ja Saiman kanssa Jyväskylässä. 

Elämäni ensimmäisen koirani hankin 17-vuo-
tiaana vuonna 1979 Verna Kuvajalta. Oli aivan 
sattumaa, että se oli bedlingtoninterrieri. Ystä-
väni pyysi minua mukaansa katsomaan naapu-
rinsa Verna Kuvajan luokse koiranpentuja. Ikinä 
ennen en ollut edes nähnyt bedlingtoninterrie-
riä. Verna kertoi, että vielä olisi yksi poikapentu 
vapaana, niin kiinnostukseni heräsi heti. Kun 
Verna vielä kelpuutti minut  kasvattinsa omis-
tajaksi, niin enää ei ollut paluuta.Pieni bed-
lingtonpoika Joni muutti meille kahden viikon 
päästä tästä ensitapaamisesta.

Kahden vuoden päästä hankin Vernalta sijoi-
tusnarttu Cirrus Cindyn. Vernalta sain hyvät 
opit ja ohjeet koiranomistajan alkutaipaleella. 
1988 meille muutti jälleen Cirrus koira, Cirrus 
Blue Tanzara, Sandra. Verna oli usein kannus-

tanut minua anomaan kennelnimeä ja ajatus 
kypsyi pikku hiljaa mielessäni. Tanzaran valitsin 
siksi, että se oli Vernan antama nimi viimeiselle
häneltä hankkimalleni pennulle. Myös tämä 
pentue jäi Vernan viimeiseksi hänen meneh-
tyessä auto-onnettomuudessa. 12.11.1991 syntyi 
ensimmäinen virallinen Tanzara pentue.

Mitkä sitten on niitä huippuhetkiä? Niitä on 
useampia. Vuolasvirta palkinnon saaminen 
kuuluu niihin ehdottomasti, kuin myös kas-
vattajaplaketin myöntäminen. Huippuhetkiä 
minulle ovat myös ne, kun kasvattien omista-
jat tulee koirineen Jyväskylän näyttelyn aikaan 
viettämään viikonloppua kotiimme. Niitä ta-
pahtumia on ikävä. Mutta ehkäpä joskus vielä 
pääsemme niistäkin tapaamista nauttimaan. 
Arvostan myös suuresti sitä, kun olen saanut 
olla näyttelyreissuilla näitten nuorten mukana 
ja hauskaa siellä on ollut kaikilla. Kiitollinen 
olen monista ystävistä, joita tämä kasvattami-
nen on tuonut tullessaan.

Kuva Suvi Kuivanen



Vuoden agilitybedlington Cuenta’s Idril

Löysin agilityn lajina 13 vuotta sitten 
epanjanvesikoirani Maisan kanssa. Mai-
sa johdatti minut myös useiden muiden 

lajien maailmaan, mutta agility muodostui 
niistä ehdottomaksi suosikiksi. Maisan myötä 
jokainen koirani on saanut kokeilla agilityä ja 
kaikkien kanssa ollaan sille tielle jääty. Vanhin 
bedlingtonini Ansa on jo eläkkeellä, mutta mui-
den kanssa ollaan vielä aktiivisesti lajin paris-
sa. Nuorin, Esteri, on neljäs agilityä harrastava 
bedlingtonini ja kolmen vanhemman, Ansan, 
Iiriksen ja Seelan, kanssa olemme kilpailleet 
2- ja 3- luokissa. Iiris on oma kasvattini ja sijoi-
tuskoira, sittemmin ollut minulla lainakoirana 
yhteensä yli kuusi vuotta. Iiriksen kanssa aloi-
timme lajin parissa myöhemmin kuin muiden, 
noin kaksivuotiaana. Vaikka saman katon alla 

ei asutakaan, yhteistyö ja taidot ovat hioutuneet 
vuosien varrella. Yhteisiä kisastartteja meillä on 
kertynyt noin 80. Ylimpään eli kolmosluokkaan 
nousimme 2019 keväällä ja siellä kaikista kisa-
tuista starteista on kertynyt hieman alle puolet. 
Iiriksen ehdottomasti parhaita puolia on asen-
ne, joka korjaa aina tarvittaessa puutteet taidois-
sa. Matkan varrelle on mahtunut haasteita niin 
kouluttamisessa kuin kilpailemisen opettelussa, 
mutta meillä on ollut onni olla kouluttajan opis-
sa, joka on saanut meistä hiottua sen tiimin, jota 
olemme nyt. Parhaat muistot Iiriksen kanssa 
liittyvätkin onnistumisen iloon ja oivalluksiin 
yhdessä tehden. Iiris täyttää tänä vuonna yhdek-
sän, mutta toiveissa on kuitenkin vielä päästä ki-
saradoille koronatauon jälkeen.

Suvi Kuivanen
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Iiris kuva Suvi Kuivanen

Vuoden Agilitytulokas Kimalteisen Alice in 
Wonderland
Omistaja & ohjaaja: Jutta Voutilainen

Elsa, Kimalteisen Alice in Wonderland, 
on pian 6-vuotias ja ensimmäinen oma 
kasvattini. Elsalla on erityinen paikka sy-

dämessäni, sillä se on ensimmäinen koiristani, 
jonka kasvua olen saanut seurata syntymästä 
asti. Elsassa on paljon sellaista, jota jokaisella 
hyvällä harrastuskoiralla on. Se on kuuliainen, 
helposti motivoitavissa ja rakastaa tehdä asioita 
kanssani. Se myös antaa anteeksi ohjaajan vir-
heitä agilitykentällä varmalla suorittamisellaan 
ja luottaa minuun. Välillä tuntuu, että se toimii 
kuin ajatus vaikka ohjaaja onkin auttamatto-
masti liian myöhässä! Vähän ironista, mutta 
agilityssä Elsa on kuin iso diesel moottori. Se 
kerää vähän aikaa aluksi vauhtia, mutta kun 
pääsee liikkeelle, niin se tekee ihan täysillä. Iro-
nista siksi, että Elsahan ei ole kooltaan oikeas-
tikaan mikään ihan pieni bedlington. Kotona 
Elsa on rauhallinen ja rakastaa ruokaa. Se tekisi 
mitä vaan, että saisi kuppiinsa vähän isomman 
annoksen kuin muut. 

Kuinka päädyimme harrastamaan agilityä?
Olen osallistunut agilityn alkeiskurssille muu-
taman kerran aikaisemmin. Joskus vuonna 
2009-2010 kävin ensimmäisen lyhytkurssin 
ensimmäisen koirani kanssa ja seuraavan koi-
ran saavuttua taloon, harrastin myös sen kans-
sa agilityä yhden kesän. Muuttaessani uudelle 
paikkakunnalle, aloin etsimään uutta harras-

tusta ja huomasin, että agilitykurssilla oli tilaa, 
joten päädyimme Elsan kanssa uudelleen lajin 
pariin. Alun perin ajatuksena oli vain harrastaa 
jotain, ilman sen suurempia tavoitteita. Ajatte-
len, että harrastaminen kehittää vuorovaikutus-
taitoja koirani kanssa ja se olikin ainoa päämää-
rämme agilityn aloituksen myötä. Kun vuosia 
kului harrastuksen parissa ja huomasin, että 
oppejakin alkoi tarttua mukaan, niin päädyim-
me Suvi Kuivasen kannustamana kokeilemaan 
myös kisaamista. 

Mieleenpainuvin muisto:
Parhaiten mieleeni on jäänyt ensimmäiset 
agilitykisamme. Lähdimme vain kokeilemaan, 
että miltä kisaaminen tuntuu ja voisiko se olla 
meidän juttumme. Kisojen järjestäjä oli oma 
harrastusseuramme ja niimpä sieltä löytyi 
myös tuttuja ihmisiä kentän laidalta. Tuomari 
oli tehnyt melko haastavat radat I-luokan koi-
rille ja yhdeltä radalta nolla tuloksia ei tullut 
ollenkaan. Kun oli meidän vuoromme tehdä 
tämä kyseinen rata, niin olin jo melkein luo-
vuttamassa kentällä, koska tunsin olevani aivan 
hukassa. Kuulin kuitenkin ystäväni kannustus-
huudot ja ohjeet maalin luota. Vieläkin hymy 
nousee huulille, kun katson videota kyseisestä 
radasta ja kuulen, kuinka Sanna karjuu puoles-
sa välissä rataa: ”anna mennä vaan, nollaa tekee, 
nollaa tekee”. Lopulta pääsimme maaliin ilman 
virheitä, mutta harmillisesti ihanneaika ylittyi 
alle sekunnilla. Elsan kanssa radoilla tuntuukin 
olleen teemana, että mitä niillä nollilla, palkin-
tojahan täällä kerätään. 

Kimalteisen Alice in Wonderland 
kuvaaja Irene Erling
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Vuoden Rallytokobedlington Barchuki.ru 
Duna Efa

Neljän vuoden tauon jälkeen saimme 
taas palkita myös Vuoden Rallytoko-
bedlingtonin. Kilpailun voitti ALO73 

tuloksella 10-vuotias narttu Barchuki.ru Duna 
Efa, tuttavallisemmin Rauha, yhdessä omista-
jansa ja ohjaajansa Leena Hytösen kanssa. Rau-
han on kasvattanut Elena Pikina Kaliningradis-
ta, joka kuvailikin koiraa pentuna ”very mobile 
girl”. Koska nimi on enne, päätti Leena antaa 
liikkuvaiselle pennulle kutsumanimen Rauha. 
Onko Rauha ollut nimensä veroinen jää tätä 
juttua kirjoittaessa mysteeriksi.

Leenan mukaan koirilla täytyy olla muutakin 
aktivointia kuin lenkkeilyä ja monista harras-
tuksista rallytoko on sopinut heille parhaiten. 
Rallytokossa ollaan paljon liikkeellä ja se on 
iloista tekemistä esimerkiksi tokoon verrattuna. 
Seinäjoen seudulla agilityryhmiin on ollut vai-
kea päästä mukaan ja lisäksi vauhdikkaampana 
lajina siinä on suurempi riski vammautumiseen. 

”Rallytokossa kehittyy myös itse ohjaajana jat-
kuvasti ja koirat ovat erilaisia oppijoita. Rauha 
on ollut helppo opettaa, sillä on aina hyvä päi-
vä tekemiseen, se tykkää leikkiä ja palkkapalat 
maistuu” Leena kertoo.

Aina mieleenpainuvin muisto ei välttämättä 
ole se hienoin voitto. Leenan kokeisiin osal-
listumista on rajoittanut hänen vakava home-
sairastuminen. Parhaiten Leenan mieleen on 
jäänyt kisapäivä, jolloin oli kaksi lähtöä. Toisen 
lähdön aikana hän oli jo pahasti homehöyryis-
sä ja hoippui radan läpi. ”Rauhan on täytynyt 
lukea itse kylttejä, koska arvostelussa oli vain 
kaksi virhettä kyltin haistamisesta. Hylsy tuli 
kuitenkin siitä, että nostin kättä taskun kohdalle 
maalissa.” Leena muistelee.

Valitettavasti viime vuonna ja tämän vuoden 
alussa rallytokokokeita peruutettiin koronan 
vuoksi, mutta Leenalla on tavoitteena päästä tä-
näkin vuonna osallistumaan kokeisiin. Pidetään 
peukkuja, että kokeita järjestetään ja toivotetaan 
kisaonnea Rauhalle ja Leenalle!
Toimittanut Essi Koivu

Barchuki.ru Duna Efa 
kuva Leena Hytönen

Kuva. Essi Koivu
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Onnellinen rotu-
koira - suosi koti-
maista kasvatusta. 
Nyt ja jatkossakin

Korona kiihdyttää lemmikkimarkkinoita 
ja koiria kysytään valtavasti. Vapaa-aika 
on lisääntynyt monilla määräaikaisesti 

tai pysyvästi. Matkustaminen on vähentynyt 
tai loppunut ja kotona ollaan enemmän. Sinne 
mahtuisi hyvin yksi tai useampi karvainen ka-
veri.

Monet suomalaiset kasvattajat myyvät ”ei-oota” 
ja ottavat varauksia tuleviin pentueisiin. Ky-

syntään yritetään vastata, mutta vastuullisesti 
toimien se vie myös aikansa, että koko tämän-
hetkinen tarve – pentubuumi on tyydytetty. 
Normaalisti halpatuonti kukoistaisi niin, että 
itä- ja etelärajoilta virtaisi suosikkirotuja Suo-
meen pentueittain.

Juuri nyt on karanteenit ja valtoimenaan virtaa-
va itätuonti on katkaistu suurimmaksi osaksi.
Samoin erilaiset rescue-tapaukset ovat jääneet 

tulematta Suomeen. Halpapentuja ei ole yhtä 
paljoa tarjolla, vaan ne on jääneet rajojen taa. 
Se on hyvä asia suomalaiselle vastuulliselle koi-
rankasvatukselle, vaikka pentutehtailua löytyy 
Suomestakin.

On siis pennunhankkijan hyvä katsoa kotimaan 
tarjontaa ja jäädä jonoon, jotta saa kotimaisen ja 
rekisteröidyn rotukoiran pennun. Pieni odotus 
tekee hyvää koirakuumeiselle kiirehtijälle. Sinä 
aikana voi perehtyä koiranpennun kouluttami-
seen ja sen hoitoon eri tietolähteistä ja tutustua 
eri kasvattajiin. Pieni harkinta-aika ostajille vä-
hentää varmasti koirien palautumista kasvatta-
jalle tai uuden kodin etsintää hetken päästä.
Mitä lisäarvoa tuo se, että koira on ostettu Suo-
mesta ja on kotimainen?

Suosimalla kotimaista vastuullista kasvatta-
mista, ostaja ostaa koiran, jolla on historia. Sen 
suku on netistä tarkastettavissa aina jokaista su-
kulaisten terveystulosta myöden. Sukutaulusta 
löytyy koiria parhaimmillaan vuosikymmenten 
taakse. Rekisteröidyn koiran taustaa on mah-
dotonta piilottaa, vaan Kennelliiton koirane-
tistä kuka tahansa näkee minkä tahansa koiran 
tiedot. Avoimuutta toisin sanoen. Ostajien tulisi 
rohkeasti myös käyttää tätä hyvää tietopankkia!
Suomestakin valitettavasti löytyy paikkoja, jois-
ta pentuja myydään melkein koko ajan. Jos olo-
suhteet ovat epäilyttävät tai muuten tulee tunne, 
että kaikki ei ole kunnossa, kannattaa odotta-
mista jatkaa. Yleensä odottaminen palkitaan 
onnellisella elämällä uuden perheen jäsenen 
kanssa.

Suomessa suurin osa koirista on rokotettuja 
ja yllätyksiä ns. kulkutaudeista on aniharvoin. 

              Kuva Jenni Ruonio



 Bedlington -TIEDOTE  2/2021 2726 Bedlington -TIEDOTE 2/2021

Samoin muut loiset ovat harvinaisempia, kuin 
esimerkiksi Keski-Euroopassa. Eläintauteja on 
Suomessa paljon vähemmän, kuin lämpimissä 
maissa ihan jo ilmastonkin vuoksi. Halpatuonti 
ja paperiton pentu on aina riski. Sen taustasta 
ei ole tietoa, saati syntymäolosuhteista. Neuvot, 
apu ja vastuu loppuvat kaupankäyntitilantee-
seen.

Kotimaisella koiralla on aina myös kasvattaja, 
joka palvelee pennunhankkijaa ja kaikissa eteen 
tulevissa asioissa vielä vuosienkin päästä. Näin 
suurin osa Suomen kasvattajista toimii. Sen 
arvon ymmärtää paperittoman pennun ostaja 
vasta, kun halpapentu sairastuu, osoittautuu 
muuksi kuin oli luvattu tai tarvittaisiin tukea 
koulutuksen haasteissa. Kaikkien asioiden toi-
mimiselle sekä palvelulle ei yleensä osata antaa 
arvoa ja hintaa. Suomalainen pentu on kalliim-
pi, kuin paperiton halpatuonti, mutta sen taakse 
kätkeytyy paljon tietotaitoa, tutkimusta ja työtä 
menestyksen eteen.

Suomalainen rotukoirankasvatus on perintei-
kästä ja laajamittaista väkimäärään suhteutet-
tuna. Meillä suositaan puhdasrotuisia koiria 
erilaisten rekisteröimättömien coctailien si-
jaan, joskin sekin villitys on nostanut päätään. 
Omistajalla pitäisi olla ylpeyttä ilmassa siitä, että 
kotona on suomalainen rotukoira. Jos kasvatta-
jan apuun ei ole ollut aktiivisesti tarvetta, ker-
too sekin siitä, että koira on ollut hyvä rotunsa 
edustaja ja ”kotimainen laatutuote”. Suomalai-

nen rotukoira on korkealle arvostettua ympäri 
maailmaa ja juuri siksi suomalaiset kasvattajat 
tekevät paljon yhteistyötä kansainvälisesti.
Rajat aukeaa ja valistus punnitaan

Karanteenien ja hiljaisen matkustuksen aika ei 
tule kestämään ikuisesti. Se kestää ehkä vielä 
joitain kuukausia, muttei varmasti vuosia. Tu-
lee aika, että kysyjille on runsaammin tarjolla 
myös niitä halpoja, rotukoiraa muistuttavia, pa-
perittomia pentuja. Silloin tarvitaan sisua sekä 
kasvattajissa, että ostajissa. Koiran hankinta 
hinta on vain osa koiran elämän kustannuksis-
ta ja monesti halvalla hankittu maksaa lopuksi 
paljon enemmän kaikkina eläinlääkärin hoi-
tokustannusten myöstä. Ostajan on pidettävä 
mieli kirkkaana sille, ettei halua itselleen tai 
ympäristölleen ongelmia. Vaikka koiran saisikin 
”heti käteen”, pitäisi pysyä erossa paperittomis-
ta halpatuonneista. Ja kasvattajien on luotet-
tava siihen, että hyvin kasvatettu kotimainen 
rotukoira löytää ostajansa ja uudet kotinsa. Ja 
valistus menisi vihdoin perille paperittomien 
koirien välttämisestä.

Pidetään yhtä ja suositaan kotimaista!
Teksti on luvalla kopioitu SuKoKa ry:n netti-
sivuilta: www.sukoka.fi  

Suomen Koirankasvattajat, SuKoKa ry, toimii 
suomalaisten koirankasvattajien etujärjestönä 
ja edunvalvojana edistäen samalla tervettä koi-
rankasvatustyötä sekä koiranjalostusta.

Kuva  Sini Tuovinen



Suomen Bedlingtonkerhon sääntömääräinen vuosikokous

SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY  
PÖYTÄKIRJA   2/21 
Sääntömääräinen vuosikokous
Aika: 27.3.2021 klo 12 
Paikka: Ylistörmä 4, 02210 Espoo. Jäsenet osal-
listuvat vuosikokoukseen etäyhteyksin. 
Läsnä: Maija Hänninen, puheenjohtaja 
Essi Koivu, sihteeri 
Jenni Ruonio 
Jutta Voutilainen 
Maria Pärnänen 
Suvi Kuivanen 
Riitta-Maija Liikanen 
Eila Nuutinen 
Sini Tuovinen 
Lea Mäkinen-Pulkkinen
1. Kokouksen avaus 
Maija Hänninen avasi kokouksen klo 12.03 
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
Kokouskutsu on julkaistu Suomen Bedling-
tonkerho ry:n internet-sivuilla 13.3.2021 sekä 
Bedlingtontiedotteessa 1/21. Maija Hänninen 
totesi kokouksen lailliseksi ja päätäntävaltai-
seksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen 
a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija 
Hänninen 
b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Essi Koivu 
c) Kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja 
kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Lea Mäki-
nen-Pulkkinen ja Eila Nuutinen
4. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen 2/21 esityslista seu-
raavalla muutoksella: lisätään toiminnantar-
kastajien vaali kohta 9 yhteyteen.
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilin-
päätökseen perustuva selostus yhdistyksen 
taloudesta edellisenä kalenterivuonna 

Esitettiin hallituksen toimintakertomus ja 
tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen 
taloudesta vuodelta 2020. Lisätään toiminta-
kertomukseen seuraavat asiat: tuomarijäsenien 
määrä 31.12.2020, Terri-Erin ilmoittautumis-
määrä ja tuomari, molempien erikoisnäyt-
telyiden rop-tulokset, yhdistyksen jäsenten 
osallistuminen Terri-Erin ja Royal Canin 
Shown järjestämiseen sekä kesäpäivien ja trim-
mauskurssin peruuntuminen. Hyväksytään 
toimintakertomus edellä mainituilla lisäyksillä. 
 
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana 
Tunturi ja kirjanpidon teki Petra Meskus. 
Yhdistyksen ylijäämä on 1 148,65 euroa ja 
vastattavaa on 6 300,19 euroa. 

6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpää-
töksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuu-
velvollisille 
Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto. Vah-
vistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuva-
paus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma 
seuraavalle toimintakaudelle 
Esitettiin hallituksen toimintasuunnitelma 
vuodelle 2021. Hyväksyttiin toimintasuunni-
telma ilman muutoksia. 
8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen 
tulevalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruuden määrääminen 
seuraavalle toimintakaudelle 
Esitettiin tulo- ja menoarvio tulevalle toimin-
takaudelle. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio 
ilman muutoksia.  Esitettiin jäsenmaksujen 
säilyttämistä ennallaan ja hyväksyttiin esitys. 
Voimassa olevat jäsenmaksut: vuosijäsen 28 
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KOKOUSKUTSU

Suomen Bedlingtonkerho ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous
Aika: lauantaina 27.3.2021 klo 12
Paikka: Ylistörmä 4, 02210 Espoo
Jäsenet osallistuvat vuosikokoukseen etäyhteyk-
sin. Ilmoittaudu sähköpostitse bedlingtonker-
ho@gmail.com, ja ilmoita oma nimesi ja sähkö-
postiosoitteesi. Etäkokouksen linkki ilmoitetaan 
sähköpostitse ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 12 mää-
räämät asiat, Bedlingtontiedotteen siirtyminen 
osittain sähköiseksi sekä jalostustoimikunnan 
säännöt ja työohjeet bedlingtoninterriereille. 
Kokouksessa palkitaan vuoden 2020 menestyk-
sekkäimmät bedlingtonit ja kasvattaja.

Tervetuloa!

Suomen Bedlingtonkerho ry:n vuosikokouk-
sen 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 tilinpää-

tökseen perustuva selostus yhdistyksen 
taloudesta edellisenä kalenterivuonna

6.  Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpää-
töksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen hallitukselle ja muille vas-
tuuvelvollisille

7. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma 
seuraavalle toimintakaudelle

8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tu-
levalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruuden määrääminen 
seuraavalle toimintakaudelle

9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituk-
sen muiden varsinaisten jäsenten vaali ero-
vuorossa (Essi Koivu, Elina Hallenberg ja 
Jenni Ruonio) olevien tilalle ja hallituksen 
ensimmäisen ja toisen varajäsenen vaali

10. Jalostustoimikunnan esittämä toimintaker-
tomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021

11. Jalostustoimikunta esittää uusia sääntöjä 
jalostustoimikunnalle ja uusia jalostus-
toimikunnan työohjeita bedlingtoninter-
rieriereille. Esitykset tulevat luettavaksi 
Suomen Bedlingtonkerhon sivuille http://
www.bedlingtonkerho.fi/ 

12. Hyväksytään Jalostustoimikunnan työoh-
jeet bedlingtoninterriereille

13. Hyväksytään Jalostustoimikunnan säännöt
14. Hallitus esittää Bedlingtontiedotteen siirtä-

mistä osittain sähköiseksi
15. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 13.3.2021
Suomen Bedlingtonkerho ry
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€, perhejäsen 10 €, nuorisojäsen alle 17v 12 
€, ainaisjäsen 250 €, pentujäsen kasvattajan 
ilmoittamana 1.vuoden ajan 5 € ja ulkomailla 
asuvien jäsenten postituskulut 10 €.
 9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituk-
sen muiden varsinaisten jäsenten vaali ero-
vuorossa (Essi Koivu, Senja-Elina Hallenberg 
ja Jenni Ruonio) olevien tilalle ja hallituksen 
ensimmäisen ja toisen varajäsenen vaali sekä 
toiminnantarkastajien vaali 
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja 
valittiin Essi Koivu. Hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi erovuorossa olevien tilalle ehdotettiin 
ja valittiin Maija Hänninen, Maria Pärnänen 
ja Jenni Ruonio. Ensimmäiseksi varajäseneksi 
valittiin Sini Tuovinen ja toiseksi varajäseneksi 
Mikko Hänninen. 
 
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin 
Laura Pylvänäinen ja Eila Nuutinen. 
10. Jalostustoimikunnan esittämä toiminta-
kertomus 2019 ja toimintasuunnitelma 2020 
Esitettiin jalostustoimikunnan toimintakerto-
mus 2019 ja toimintasuunnitelma 2020. Lisä-
tään toimintakertomukseen maininta kerhon 
internetsivuille lisätyistä lomakkeista perinnöl-
listen sairauksien ja kuolinsyyn ilmoittamista 
varten. Hyväksytään toimintakertomus edellä 
olevalla muutoksella ja toimintasuunnitelma 
ilman muutoksia. 
11. Jalostustoimikunta esittää uusia sääntöjä 
jalostustoimikunnalle ja uusia jalostustoi-
mikunnan työohjeita bedlingtoninterrierie-
reille.   
Esitettiin jalostustoimikunnan uudet säännöt 
sekä työohjeet bedlingtoninterriereille seuraa-
valle toimintakaudelle. Työohjeiden suositus 

yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
herätti keskustelua. Työohjeissa esitetään mak-
simijälkeläismääräksi 10 pentua 7 ikävuoteen 
mennessä. Suosituksen tarkoituksena on ohjata 
käyttämään monipuolisesti eri koiria jalos-
tukseen rodun geneettisen monipuolisuuden 
säilyttämiseksi. Jalostustoimikunta selventää, 
että kyseessä on pelkkä suositus, jota katsotaan 
tapauskohtaisesti ja jonka rikkomisesta ei 
seuraa sanktiota. 
12. Hyväksytään Jalostustoimikunnan työoh-
jeet bedlingtoninterriereille 
Hyväksyttiin jalostustoimikunnan työohjeet 
bedlingtoninterriereille ilman muutoksia.  
13. Hyväksytään Jalostustoimikunnan 
säännöt 
Hyväksyttiin jalostustoimikunnan säännöt 
ilman muutoksia.  
14. Hallitus esittää Bedlingtontiedotteen 
siirtämistä osittain sähköiseksi   
Esityksen taustalla on tiedotteen jatkuvasti 
nousevat kustannukset ja koronapandemian 
vaikutukset yhdistyksen tuloihin. Tällä hetkel-
lä julkaistaan painettuna 4 tiedotetta, jolloin 
paino on alv 0 %. Hallitus ryhtyy selvittämään 
miten painettujen tiedotteiden vähentämi-
nen ja siten alv 24 % siirtyminen vaikuttaa 
kustannuksiin. Ehdotetaan siirtymistä ainakin 
toimintakauden 2021 ajaksi malliin, jossa 2 
tiedotetta julkaistaan painettuna ja 2 tiedotet-
ta sähköisenä, jotta varsinkin postituskuluja 
saadaan leikattua. Uuteen malliin siirtymi-
nen edellyttää selvän taloudellisen hyödyn 
saavuttamista. Joulunumero eli tiedote nro. 
4/21 julkaistaan painettuna. Tulevaisuudessa 
tiedotteiden määrän vähentäminen voi olla 
perusteltua kustannusten hallitsemiseksi ja 

riittävän materiaalin varmistamiseksi tiedotet-
ta kohden. 
15. Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Maija Hänninen 
päätti kokouksen klo 14.06

Vakuudeksi

Maija Hänninen, puheenjohtaja
Essi Koivu, sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytä-
kirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 
vastaavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat 
Eila Nuutinen ja Lea Mäkinen-Pulkkinen 
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TOIMINTAKERTOMUS 2020

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 32. toimintavuosi.

HALLITUS
Hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen ko-
kouksissa käsiteltiin vuonna 2020 93 pykälää.

Jäsenet, läsnäolo suluissa: 
Maija Hänninen, puheenjohtaja (9/9), Maria 
Mäkelä, jäsen ja varapuheenjohtaja (5/9), 
Senja-Elina Hallenberg, jäsen (6/9), Essi Koivu, 
jäsen (9/9), Suvi Kuivanen, jäsen (8/9), Jutta 
Voutilainen, jäsen (6/9), Jenni Ruonio, jäsen 
(7/9), Maria Pärnänen, varajäsen (7/9), Jenni 
Niemelä, varajäsen (2/9)

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin 7.3.2020 Jyväskylässä, Piippukatu 2 
(Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo). 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat, bedlingtoninterriereiden 
Jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA-säännöt 
vuosille 2021–2025 sekä palkittiin vuoden 
2019 menestyksekkäimmät bedlingtonit.

TOIMIHENKILÖT JA LUOTTAMUSTOI-
MET
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja 
luottamustoimet vuonna 2020 olivat:
• Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana 
Tunturi.
• Yhdistyksen jäsensihteerinä toimi Maria 
Pärnänen.
• Yhdistyksen edustajana Helsingin Seudun 
Kennelpiiri ry:n Terrierijaostossa toimi Suvi 
Kuivanen. 
• Yhdistyksen edustajana Suomen Terrierijär-
jestö ry:n hallituksessa toimi Maija Hänninen. 

• Koulutus- ja kollegiovastaavana toimi jalos-
tustoimikunta yhdessä hallituksen kanssa.
• Bedlington Tiedotteen vastaavana toimittaja-
na toimi kerhon hallitus. 
• Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman 
Terrilife-lehden bedlingtonpalstan toimittami-
sesta vastasi Jutta Voutilainen.

JALOSTUSTOIMIKUNTA JA PENTUNEU-
VONTA
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Suvi 
Kuivanen, Sini Tuovinen ja Jenni Ruonio. 
Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähkö-
postitse ja jalostustoimikunnan facebook-ryh-
män kautta. Pentutiedusteluista vastasi Eila 
Nuutinen.

VUOSITILASTOT 

REKISTERÖINNIT 2020
Pennut (kotimaiset) 33 
Tuonnit 4
Rekisteröinnit yht. 37 
Pentueet 8 
Pentuekoko 4,1 
Kasvattajat 6

Jalostukseen käytetyt eri urokset: 
kaikki 7
kotimaiset 4
tuonnit 2
ulkomaiset 1
keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 4 kk

Jalostukseen käytetyt eri nartut:
kaikki 8
kotimaiset 6
tuonnit 2

keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 10kk 

Isoisät 14
Isoäidit 15
Sukusiitosprosentti 1,08 %

JALOSTUSPOHJA
Per vuosi
pentueet 8
jalostukseen käytetyt eri urokset 7
jalostukseen käytetyt eri nartut 8
isät/emät 0,88
tehollinen populaatio 10 (62 %)
uroksista käytetty jalostukseen 5 %
nartuista käytetty jalostukseen 0 %

Per sukupolvi (4 vuotta)
pentueet 27
 jalostukseen käytetyt eri urokset 24
jalostukseen käytetyt eri nartut 22
isät/emät 1,09
tehollinen populaatio 30 (56 %)
uroksista käytetty jalostukseen 2 %
nartuista käytetty jalostukseen 9 %

SILMÄTUTKIMUKSET
Silmätutkimuksia tehtiin 25 koiralle vuonna 
2020.
20 kpl Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
4 kpl Distichiasis, todettu, vakavuus lievä
1 kpl puutteellinen kyynelkanavan aukko, 
vakavuus lievä
1 kpl Kortikaalinen katarakta, todettu, kaihin 
laajuus lievä

POLVINIVELTUTKIMUKSET
Polvinivellausuntoja annettiin 9 koiralle vuon-
na 2020.
9 kpl 0/0

LONKKANIVELTUTUKIMUKSET
Lonkkanivellausuntoja annettiin 4 koiralle 
vuonna 2020.
2 kpl A/A
1 kpl B/B
1 kpl B/A

KYYNÄRNIVELTUTKIMUKSET
Kyynärnivellausuntoja annettiin 4 koiralle 
vuonna 2020.
4 kpl 0/0

SYDÄNTUTKIMUKSET
Sydäntutkimuslausuntoja annettiin 3 koiralle 
vuonna 2020.
3 kpl sivuääni ei, oireeton

SELKÄTUTKIMUKSET
Selkätutkimuslausuntoja annettiin 5 koiralle 
vuonna 2020.
5 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0 
(normaali), nikamien epämuotoisuus VA0 
(normaali) ja selän spondyloosi SP0 (puhdas).

JÄSENET
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä 
31.12.2020 oli yhteensä 96 jäsentä (-8 vuodesta 
2019), joka jakautui seuraavasti:
ainaisjäseniä 6
vuosijäseniä 73
nuorisojäseniä 2
perhejäseniä 10
ilmaisjäseniä* 5
* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen, ilmainen 
jäsenyys 1. vuodeksi

Lisäksi tuomarijäsenenä 31.12.2020 oli yhteen-
sä 46 tuomaria. Tuomarijäsenet ovat suomalai-

 Bedlington -TIEDOTE  2/2021 3332 Bedlington -TIEDOTE 2/2021



sia tuomareita, joilla on bedlingtoninterrierin 
arvosteluoikeudet. He eivät ole Suomen Bed-
lingtonkerho ry:n varsinaisia jäseniä, mutta 
saavat Bedlingtontiedotteen.

JÄSENMAKSUT VUONNA 2020
vuosijäsen 28 euroa
nuorisojäsen 12 euroa
perheenjäsen 10 euroa
ainaisjäsen 250 euroa
ulkomaiset jäsenet 28 euroa + 10 euron pos-
tikulut

JÄRJESTETYT TILAISUUDET
Yhdistys järjesti rodun pääerikoisnäyttelyn 
Bedl-erin 5.9.2020 Hakunilan Urheilupuistos-
sa. Tuomarina näyttelyssä toimi Kirsi Sainio, 
jonka arvosteltavaksi oli ilmoitettu 23 bed-
lingtonia (7 u + 16 n). Näyttelyn ROP Cuenta’s 
Gordion (u), VSP Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lem-
peä Anele (n), ROP VET Meripihkan Je T’Ai-
me (n), ROP JUN Tanzara Xenia (n), VSP JUN 
Tanzara Xavier (u), ROP PENTU Stars Rondel 
Narova (n), ROP KASV kennel Tanzara, ROP 
JÄLK. Kimalteisen And Proud Of It (u). 

Lisäksi yhdistyksen jäseniä osallistui 6.9.2020 
Hakunilan Urheilupuistossa terriereiden 
erikoisnäyttelyn Terri-Erin ja 12.–13.9.2020 
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa 
Royal Canin Shown järjestämiseen. 
Terriereiden erikoisnäyttelyyn Terri-Eriin oli 
ilmoitettu 17 bedlingtonia (4 u + 13 n) Elina 
Haapaniemen arvosteltavaksi. Näyttelyn ROP 
Kimalteisen And Proud Of It (u), VSP Tanzara 
Kuurankukka (n), ROP VET Meripihkan Je 

Suomen Bedlingtonkerhon sääntömääräinen vuosikokous

T’Aime (n), ROP JUN Tanzara Xylvia (n), ROP 
PENTU Stars Rondel Narova (n), ROP KASV 
kennel Tanzara, ROP JÄLK. Kimalteisen And 
Proud Of It (u). 

Yhteislenkki järjestettiin 1.11.2020 Sipoon-
korven kansallispuistossa, jonne yhdistys 
sponsoroi makkarat.  

JULKAISUTOIMINTA
Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. 
Tiedotteen toimittamisesta vastasi kerhon hal-
litus ja taittamisesta vastasi Mikko Hänninen. 
Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaisemassa 
Terrilife-lehdessä bedlingtonpalsta ilmestyi 
neljässä numerossa.

INTERNETSIVUT
Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa 
www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen päivityksestä 
on huolehtinut Jenni Ruonio. 

EDUSTUKSET
Helsingin Seudun kennelpiiri ry:n vuosiko-
kouksessa yhdistystä edusti Suvi Kuivanen. 
Suomen terrierijärjestön kokouksissa yhdistys-
tämme edusti Maija Hänninen.

JÄRJESTETYT KILPAILUT
Vuoden Bedlington: Kimalteisen And Proud 
Of It (u) om. Simo ja Frida Salomaa 53 p. 
Vuoden VSP-bedlington: Säfva’s Without You 
(n) om. Jutta Voutilainen 51 p.
Vuoden Bedlingtonveteraani: Meripihkan Je 
T’Aime (n) om. Jutta Voutilainen 37 p.
Vuoden Kasvattaja: Kennel Tanzara, Eila 

Nuutinen 40 p.
Vuoden Rallytokobedlington: Barchuki ru. 
Duna Efa (n) om. & ohj. Leena Hytönen 1 p.
Vuoden Agilitybedlington: Cuenta’s Idril (n) 
om. Tapani Määttänen ohj. Suvi Kuivanen 112 
p.
Vuoden Agilitytulokas: Kimalteisen Alice In 
Wonderland (n) om. & ohj. Jutta Voutilainen 
18 p.

MUUTA
Suomen Agilityliiton jäsenseurana bedlington-
kerhon nimen alla oli yksi harrastajalisenssi.
Bedlingtoninterrierit kilpailivat vuonna 2020 
agilityssä, rallytokossa ja metsästyskoirien 
jäljestämiskokeessa. Kolme koirakkoa kilpaili 
agilityssa 1- ja 3-luokissa yhteensä 32 starttia. 
Tuloksena yksi koirakko saavutti 1-luokassa 
luokkanousuun oikeuttavan tuloksen (LUVA) 
ja toinen koirakko saavutti 3-luokassa viisi 
ihanneajan alittanutta virheetöntä tulosta. 
Rallytokossa kilpaili kaksi koirakkoa, joista 
toinen teki hyväksytyn tuloksen ALO 73 p. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeessa kilpaili 
yksi koirakko kahdessa kokeessa, saaden tulok-
set AVO1 44 p. ja AVO3 24 p.

Koronapandemian vuoksi yhdistys joutui 
myös perumaan suunnittelemiaan tapahtumia. 
Kesäpäivät 7.-9.8.2020 Kuralan Kartanotilalla 
Yläneellä ja 6.12.2020 trimmauskurssi Helsin-
gissä jouduttiin perumaan. Molemmat tapah-
tumat pyritään järjestämään vuonna 2021.

Yhdistykselle myönnettiin seuraavat taloudel-
liset avustukset:

Helsingin Seudun Kennelpiirin terrierijaosto 
2 893,62 €
Suomen Kennelliitto 24 €
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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Suomen Bedlingtonkerho ry

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

Varsinainen toiminta:
 
Sääntömääräinen toiminta
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-
kuussa. Hallitus ja toimikunnat kokoontuvat 
tarpeen vaatiessa. Edustajat osallistuvat Hel-
singin seudun kennelpiiri (HSKP) ry:n ja sen 
terrierijaoston sekä Suomen Terrierijärjestö 
(STJ) ry:n kokouksiin.

 Jäsenet
Jäsenmäärää pyritään lisäämään toiminnan 
tehostamisen ja tiedottamisen avulla. Uudet 
Suomessa rekisteröityjen, suomalaisen kasvat-
tajan kasvattamien pentujen omistajat saavat 
vuoden jäsenyyden 5 € hintaan, mikäli kasvat-
taja ilmoittaa osoitetiedot jäsensihteerille.

 Tiedotustoiminta
Bedlington Tiedote julkaistaan neljä kertaa 
vuodessa. Osa tiedotteista voidaan julkais-
ta sähköisesti. Tuomarijäsenille lähetään 
Bedlington-tiedote sähköisenä versiona 
ja pyydettäessä painettuna. Yhdistyksen 
www-sivuja pidetään yllä osoitteessa www.
bedlingtonkerho.fi ja toiminnasta tiedotetaan 

myös yhdistyksen Facebook-sivulla ja Insta-
gram-tilillä. Näyttelyissä ja muissa mahdol-
lisissa tapauksissa pyritään jakamaan esitettä 
kerhosta ja bedlingtoneista. Suomen Terrieri-
järjestön Terrilife-lehden bedlingtonpalstalle 
lähetetään materiaalia. Lisäksi Skandinaviska 
Bedlingtonklubbenin julkaisemaan Bedlington 
Nytt-lehteen pyritään lähettämään Suomesta 
uutisia.

 Virkistys- ja harrastustoiminta
Pyritään järjestämään viime vuodelta siirretyt 
kesäpäivät ja trimmauskurssi. Kesäpäivät 
on suunniteltu järjestettävän 20.–22.8.2021 
Kuralan Kartanotilalla Yläneellä. Jäsenistön 
toiveiden ja aktiivisuuden mukaan pyritään 
järjestämään yhteisiä tapahtumia ja tapaa-
misia. Yhdistys tukee jäsenien järjestämiä 
yhteislenkkejä 20 € eväsrahalla.

 Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunta seuraa kuparitoksikoositut-
kimustilannetta, ylläpitää tietokantaa mahdol-
lisista kuparitoksikoosimarkkerituloksista ja 
hyperkeratoosin geenitestituloksista. Toimi-
kunta kerää Petsofi-alustassa (www.petsofi.fi) 
lisää vastauksia avoinna oleviin terveys- sekä 
luonne- ja persoonallisuuskyselyihin. Lisäksi 
kartoitetaan mahdollisuuksia roturisteytykseen 
ja suunnitellaan jalostustarkastusta vuodelle 
2021–2022. Tarvittaessa jalostustoimikunta 
osallistuu tuomarikoulutustilaisuuksien jär-
jestämiseen. Jatketaan bedlingtonien ruumii-
navauksien taloudellista tukemista, siten että 
yhdistyksen jäsenelle voidaan korvata puolet 
ruumiinavauksen hinnasta ruumiinavausra-
porttia vastaan.

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

 Varainhankinta ja talous
Yhdistyksen rahoituksen muodostavat 
jäsenmaksu-, myynti- ja erilaisten tapahtu-
mien tuotot, sekä toiminta-avustukset. Kaikki 
tilaisuudet pyritään järjestämään itsekannatta-
vuusperiaatteella ja toteuttamisessa käytetään 
mahdollisuuksien mukaan tukena eri yhteis-
työkumppaneita. HSKP:n terrierijaosto myön-
tää avustusta yhdistyksille jäsenten aktiivisen 
talkoo-osallistumisen perusteella. Kennelliitto 
myöntää myös toimintamäärärahaa. Kerhon 
jäsenten ja muiden sidosryhmien (esim. ulko-
muototuomarit) merkkipäiviä voidaan muistaa 
rahallisesti.

 Kilpailutoiminta
Järjestetään seuraavat kilpailut: 
Vuoden Bedlington 
Vuoden Bedlingtonveteraani 
Vuoden Bedlingtonkasvattaja 
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler 
Vuoden Agilitybedlington 
Vuoden Agilitytulokas 
Vuoden Rallytokobedlington

 Yhteistyö
Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä 
STJ:n toimintaan. Pyritään olemaan yhteis-
työssä kotimaisten ja ulkomaisten kenneljär-
jestöjen kanssa, erityisesti Skandinaviska Bed-
lingtonklubbeniin. Toimintaan voi osallistua 

kuka tahansa kerhon jäsen.

 Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallis-
tuvat kaikkeen edellä mainittuun toimintaan 
parhaan kykynsä mukaan. Pyritään aktivoi-
maan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä 
osallistumaan toimintaan.
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Sivu 1
Suomen Bedlingtonkerho ry

TASE

31.12.2020 31.12.2019
   Vastaavaa
      PYSYVÄT VASTAAVAT
      Aineelliset hyödykkeet 89,86 119,81
      Pysyvät vastaavat yhteensä 89,86 119,81
      VAIHTUVAT VASTAAVAT
      Vaihto-omaisuus 131,42 131,42
      Saamiset
         Pitkäaikaiset
         Lyhytaikaiset
            Muut saamiset 90,00
         Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 90,00
      Rahat ja pankkisaamiset 6 078,91 5 199,17
      Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 210,33 5 420,59
   Vastaavaa yhteensä 6 300,19 5 540,40

   Vastattavaa
      OMA PÄÄOMA
      Edellisten tilikausien voitto (tappio) 5 151,54 5 515,57
      Tilikauden voitto (tappio) 1 148,65 -364,03
      Oma pääoma yhteensä 6 300,19 5 151,54
      TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
      PAKOLLISET VARAUKSET
      VIERAS PÄÄOMA
         Pitkäaikainen
         Lyhytaikainen
            Muut velat 388,86
         Lyhytaikaiset velat yhteensä 388,86
      Vieras pääoma yhteensä 388,86
   Vastattavaa yhteensä 6 300,19 5 540,40

Sivu 1
Suomen Bedlingtonkerho ry

TULOSLASKELMA

1.1.2020
31.12.2020

1.1.2019
31.12.2019

   Varsinainen toiminta
      Tuotot 5 907,62 6 778,87
      Kulut
         Poistot -29,95 -39,94
         Muut kulut -4 729,02 -7 102,96
         Tuotto-/Kulujäämä 1 148,65 -364,03
         Tuotto-/Kulujäämä 1 148,65 -364,03
         Tuotto-/Kulujäämä 1 148,65 -364,03
   Tilikauden tulos 1 148,65 -364,03
   Verot
   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 148,65 -364,03
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Tulo- ja menoarviot toimintakaudelle 2021
Toteutunut Arvio

Varsinainen toiminta 2020 2021
TUOTOT € €
Jäsenmaksut 2 033,00 2 168,00
Ilmoitukset / indeksi 150,00
Tuotemyynti 155,00 100,00
Toimintarahat 2 917,62 524,00
Tulot tapahtumista 802,00 500,00

TUOTOT YHTEENSÄ 5 907,62 3 442,00

MUUT KULUT
Tuotehankinnat 35,50 50,00
Huomionosoitukset
ATK-kulut 19,50 19,50
Kirjanpitokulut 181,04 181,04
Pankkikulut 207,00 207,00
Jäsenmaksut muille 580,00 715,00
Tiedotteen taitto ja paino 2921,33 2621,33
Avustukset 300,00
Posti- ja toimistotarvike 14,70 20,00
Kokouskulut 62,00
Tapahtumakulut ja muut kulut 707,95 500,00

MUUT KULUT YHTEENSÄ 4729,02 4613,87
POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 29,95

Tilikauden ali/ylijäämä 1 148,65 -1 171,87

Suomen Bedlingtonkerho ry
Jalostustoimikunta

Toimintakertomus 2020

Suomen Bedlingtonkerho ry:n jalostustoimi-
kunnan jäsenet vuonna 2020:

Jenni Ruonio
Sini Tuovinen
Suvi Kuivanen

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä 
sähköpostitse ja jalostustoimikunnan Face-
book-ryhmän kautta. Rodun PEVISA-ohje ja 
JTO hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouk-
sessa 7.3.2020, Suomen Terrierijärjestö r.y:n 
vuosikokouksessa 4.8.2020 ja SKL:n jalostus-
tieteellisen toimikunnan toimesta 13.10.2020. 

Terveyskysely bedlingtoninterriereille sekä 
muut Petsofi-alustassa löytyvät terveysky-
selyt (terveyskysely, lisääntymiskysely, sekä 
iho, kutina, allergia ja atopia -kysely) sekä 
käyttäytyminen ja persoonallisuuskysely ovat 
olleet avoinna rodun harrastajille vuoden 
2020. Vastausaikaa jatkettiin vähäisen vastaus-
määrän vuoksi. Petsofi toimitti väliraportin 
yhdistyksen hallitukselle 18.1.2020, joiden tu-
lokset päivitettiin JTO:hon. Jalostustoimikunta 
avasi oman sähköpostiosoitteen osoitteeseen 
sbkjtk@gmail.com sekä lomakkeet kerhon 
internetsivuille perinnöllisten sairauksien ja 
kuolinsyyn ilmoittamista varten.

Vuonna 2020 koronapandemia olennaisesti 
rajoitti koiratoimintaa ja -tapahtumien järjes-
tämistä.

Suomen Bedlingtonkerho ry
Jalostustoimikunta

Toimintasuunnitelma 2021

Kerätä Petsofi-alustassa (www.petsofi.com) 
avoinna oleviin terveys- sekä luonne- ja 
persoonallisuuskyselyihin lisää vastauksia mm. 
mainostamalla kyselyitä internetissä ja yhdis-
tyksen tiedotteissa

Laatia terveyskyselyiden tuloksista raportti
Kartoittaa mahdollisuuksia roturisteytykseen

Suunnitella jalostustarkastus vuodelle 
2021–2022

Osallistua tarvittaessa tuomarikoulutustilai-
suuksien järjestämiseen

Seurata kuparitoksikoositutkimustilannetta, 
ylläpitää tietokantaa mahdollisista kuparitok-
sikoosimarkkerituloksista ja hyperkeratoosin 
geenitestituloksista
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Jalostustoimikunnan työohjeet bedlingto-
ninterriereille

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Yleistä 

Yhdistelmää suunniteltaessa pyritään 
ottamaan huomioon yksilöiden luonne- ja 
käyttöominaisuudet, perinnölliset sairaudet ja 
viat, sekä ulkomuodolliset seikat. Jalostusarvoa 
määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran 
oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja 
jälkeläisten laatuun. Työohjeen yleisperiaatteet 
ovat vähimmäisvaatimuksineen jalostustoi-
mikunnan runkona ja ohjearvona, kuitenkin 
niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä 
ja harkinnan mukaan voidaan näistä ohjeista 
joustaa tai niitä tarvittaessa tiukentaa. Työryh-
män päätös koskee ainoastaan sitä astutusker-
taa, johon tiedustelu kohdistuu.

Suositukset jalostukseen käytettävien koi-
rien ja yhdistelmien ominaisuuksista 

PEVISA-ohjelmaan liitetyt sairaudet: 

Kuparitoksikoosi 
1. Mahdollisimman monelle koiralle pyritään 
saamaan tulos suorasta COMMD-1 geeni-
testistä, ainakin siihen asti kun mahdollinen 
toinen kuparitoksikoosimutaatio on löydetty ja 
sille on saatu geenitesti. Kasvattajille suositel-
laan kaikkien pentujen testaamista. 
2. Kahta kantajaa ei saa yhdistää, eikä geneetti-
sesti sairaan koiran jälkeläisiä rekisteröidä. 
3. Sairastuneista koirista mutaatio varmistet-

taisiin geenitestillä. Sairaista koirista, joista ei 
löydy COMMD-1 mutaatiota tai kytkentää 
siihen, toivotaan lähetettävän DNA-näyte 
kuparitoksikoosia tutkiville ryhmille. Yhteys-
tiedot saa Suomen Bedlingtonkerholta. 

Silmäsairaudet 
1. Perinnölliseen kataraktaan eli kaihiin sairas-
tunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
2. Lisäksi koira, jolla on lasiaisen rappeutuma, 
puuttuva kyynelkanavan aukko, oireeton dis-
tichiasis/trichiasis, lievä PPM, mRD, PHTVL/
PHPV aste 1 suositellaan yhdistettäväksi vain 
näiden sairauksien suhteen terveen pari-
tuskumppanin kanssa. 

Muu terveys:

Päkiänkovettuma 
Suositellaan, että koirat, joiden suvussa on 
esiintynyt hyperkeratoosia, testataan ennen 
jalostuskäyttöä. Geenitesti on saatavilla Animal 
DNA Diagnostics, Antagene ja Laboklin la-
boratorioista. Geenitestin tulos on: 1. terve- ei 
kantaja, 2. terve - kantaja, 3. sairas – periyttää 
aina. Sairaita koiria ei tulisi käyttää jalostuk-
seen. Kantajalle tulisi käyttää vain geneettisesti 
terveeksi todettua parituskumppania. 

Atopiat ja allergiat 
Atooppista ja allergista koiraa ei tulisi käyttää 
jalostukseen. 

Työryhmän tulee seurata muidenkin kuin 
edellä mainittujen perinnöllisten sairauksien 
ja vikojen esiintymistä rodussa ja tarvittaessa 
ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muut jalostussuositukset: 

Luonne ja käyttäytyminen 
Suositellaan, että jalostukseen käytettävillä koi-
rilla on jokin Kennelliiton yleisen jalostustra-
tegian edellyttämä luonteen/käyttäytymisen 
arvio/kartoitus:
 - luonnetesti
 - MH-luonnekuvaus 
- käyttäytymiskoe (BH) 
- Kennelliiton virallisen jalostustarkastuksen 
käyttäytymisen arviointi 
- näyttelyarvostelu, jossa rodunomaisen käyt-
täytymisen arvio 

Arkaa tai aggressiivista koiraa ei tulisi käyttää 
jalostukseen. Koiraa, joka kärsii eroahdistuk-
sesta, ei suositella jalostukseen. 

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläis-
määrälle 
Enimmäismäärä jälkeläisiä 10 pentua 7 
ikävuoteen mennessä, tervettä jälkeläisnäyttöä 
omaavaa yli 7- vuotiasta urosta voi tämän 
jälkeen käyttää harkiten jalostukseen. 

Yleisen ohjeen mukaan koiran elinaikainen 
jälkeläismäärä on enintään 5 % rodun neljän 
vuoden rekisteröintimääristä. Urosten jälke-
läismäärän tulee jakautua mahdollisimman 
tasaisesti eri vuosille.

Ulkomuoto 
Suositus on että jalostukseen käytettävien 
koirien tulisi saavuttaa vähintään näyttelypal-
kinto H (hyvä), jos koiraa käytetään jalostuk-
seen useammin kuin kerran, olisi palkintosijan 
oltava vähintään EH (erittäin hyvä) tai ERI 
(erinomainen). Vaihtoehtoisesti koira pitäisi 
olla jalostustarkastettu. 

Kasvattajaa koskevia sitoumuksia 

Kasvattajan tulee toimia kasvatustyössään Suo-
men Kennelliiton ja Suomen Terrierijärjestö 
r.y.:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
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Kuva. Essi Koivu

H i p p u  1 3  v u o t t a

s y n t y n y t  2 7 . 6 . 2 0 0 8

k a s v a t t a j a  L e e n a  H y t ö n e n

o m i s t a j a  E s s i  k o i v u

O n n e a  H i p u l l e  j a  k o k o  

H e i n ä k e n g ä n  J - p e n t u e e l l e !



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

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

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

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

Trimmaajia
Suvi Kuivanen
Vantaa
040 561 5178

Jutta Voutilainen
Järvenpää
050 411 4443

Eila Nuutinen
Jyväskylä
0400 641 555

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

Kasvattajia
Trimmaajia

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

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

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

Tanzara 
Eila Nuutinen 
Jyskä 
0400 641 555  
eila.nuutinen@tanzara.fi 
http://tanzara.fi/ 
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K a s v a t t a j a t  h u o m i o !

Va r m i s t a  n ä k y v y y t e s i  y h d i s t y k s e n  n e t t i s i v u i l l a  j a  B e d l i n g t o n t i e d o t t e e s s a 

m a k s a l l a  1 0 €  k a s v a t t a j a m a k s u  v u o s i t t a i s e n  j ä s e n m a k s u n  l i s ä k s i .

 L i s ä t i e t o a  k a s v a t t a j a m a k s u s t a  j a  m a k s u o h j e e t  l ö y t y v ä t  o s o i t t e e s t a 

 h t t p s : / / w w w . b e d l i n g t o n k e r h o . f i / k a s v a t t a j a m a k s u . h t m l 



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


