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Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Maija Hänninen 
bedlingtonkerho@gmail.com

ULKOASU/TAITTO
Mikko Hänninen

PAINOPAIKKA
Grafitatu

ILMESTYMISAIKATAULU

Nro 1. huhtikuu (aineisto 1.3. mennessä) 
Nro 2. syyskuu (aineisto 1.8. mennessä) 
Nro 3. joulukuu (aineisto 1.11. 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. Muista 
siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden halti-
jalta 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 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 LAURA PYLVÄNÄINEN , TAKAKANNEN KUVA • JENNI RUONIO

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

5  Jouluinen tervehdys bedlingtonväelle!
5  Vuoden Bedlington -kilpailut
6 Sääntömuutokset  valmistelussa
8  Yhdistyksen säännöt (hyväksytty PRH:ssa 25.2.2019)
8 Esitys uusista säännöistä vuosikokoukselle
16 Tullaan tutuksi osa 10 - Sari ja Bruno
20 Luoksetulo – miten koulutan koiralleni toimivan luoksetulon?
22 Sosiaalistaminen alkaa jo pentulaatikosta
30 Koiran käytös ärsyttää. Voiko sille tehdä jotain?
33 Tellington TTouch
35 Lähdettäisiinkö luonnetestiin?
40 Virallisten selkäkuvausten suorittaminen  
 Bedlingtoninterriereillä 2022
41 Välimuotoinen Lanneristinikama eli LTV
44 Pennun purennan kehitys
48 Miksi koiran pukeminen on tärkeää?
50 Uudet valiot ja harrastustuloksia
51 Kasvattajia ja Trimmaajia
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Vuoden Bedlington 
-kilpailut
Osallistuaksesi Vuoden Bedlington -kilpailui-
hin lähetä tulokset ja pisteet 15. tammikuuta 
mennessä kerhon nettisivuilta löytyvän lomak-
keen kautta tai sähköpostitse.
Kilpailujen säännöt ja tarkemmat ohjeet pistei-
den ilmoittamiseen löytyvät kerhon nettisivuil-
ta: 
Yhdistys > Kilpailut > Vuoden Bedlington kil-
pailut
https://www.bedlingtonkerho.fi/vuoden-bed-
lington--kilpailut.html

Jouluinen tervehdys 
bedlingtonväelle!
Taas on vuosi vierähtänyt ja aika kiittää siitä. 
Tahdon kiittää kaikkia bedlingtonharrastajia, 
sillä jokainen teistä tekee tärkeää työtä rotumme 
eteen. Erityisen iloinen olen siitä kuinka moni-
puolisesti bedlingtonien kanssa on harrastettu 
kuluneen vuoden aikana. Näyttelykehien, agili-
tyratojen ja rallytokokenttien lisäksi rotumme 
edustajia on nähty hyvällä menestyksellä myös 
canicrossissa, metsästyskoirien jäljestämisko-
keessa sekä noseworkissa. Miten ihanan moni-
puolinen rotu meillä onkaan!
Ensi vuoden kalenteriin kannattaa merkitä 
jo pari päivämäärää ylös. Ihan ensimmäisenä 
muistutus Vuoden Bedlington – kilpailuista: jos 
haluat osallistua niin ilmoita tuloksesi ja pistee-
si 15.1. mennessä. Kannattaa huomioida, että 
näyttelysääntöjen muutosten myötä tänä vuon-
na palkitaan ensi kertaa myös Vuoden bedling-
tonjuniori! Kerhon vuosikokous järjestetään 
puolestaan Lahdessa lauantaina 22.4. Samana 
päivänä arvostellaan myös terrierit Lahden 
kansainvälisessä näyttelyssä, joten kannattaa 
hyödyntää tilaisuus ja tehdä bedlingtonien täy-
teinen kevätretki Päijät-Hämeeseen. Kesällä on 
luvassa jälleen myös kesäpäivät, joiden osalta 
kannattaa seurata kerhon kotisivuja ja faceboo-
kia. Lisäksi terrierien erikoisnäyttely Terri-Eri 
järjestetään 13.8. Tammelassa.
Edelleen kannustan teitä kaikkia osallistumaan 
rohkeasti kerhomme toimintaan. Aktiivisia 
tekijöitä, talkooapulaisia ja materiaalia sekä 
Bedlingtontiedotteeseen että Terrilifeen kaiva-
taan aina. Lähettäkää rohkeasti myös ideoita ja 
toiveita tapahtumista mitä haluaisitte kerhon 
järjestävän. Jokaisen mielipide on tärkeä!

Hyviä lukuhetkiä ja rauhallista joulun odotusta!
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Sääntömuutokset  
valmistelussa
Maria Pärnänen

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen on ollut 
hallituksella valmistelussa vuosien 2021-2022 
aikana. Sääntöihin on tarkoitus tehdä täsmen-
nyksiä tekstiin ja eräitä toiminnan kannalta 
tarpeellisia muutoksia ja päivityksiä. Täsmen-
nysten ja selkeyttämisen osalta on hyödynnetty 
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) julkaise-
mia yhdistysten mallisääntöjä. 

Jäljempänä on vierekkäin nykyiset säännnöt ja 
valmistelussa oleva luonnos uusista säännöis-
tä. Seuraaviin kohtiin hallitus on esittämässä 
muutoksia vuoden 2023 vuosikokouksessa.  Lu-
kekaapa uudet säännöt huolella ja antakaa pa-
lautetta, jotta esitystä uusista säännöistä voidaan 
vielä muokata. Palautetta voi toimittaa sihteerin 
sähköpostiin sbkjasensihteeri@gmail.com.

§ 4 Toiminta ja tarkoituksen toteuttaminen
Lisätään koiranäyttelyiden järjestämisen ohelle 
jalostustarkastukset.

§ 5 Yhdistyksen omaisuus

Lisätään sääntöihin, että kerho voi toimintansa 
tukemiseksi myydä kannatustuotteita.

§ 6 Jäsenet

Tuomarijäseniä ei nykyisin juurikaan ole. Voi-
massa olevien sääntöjen mukaan tuomareilta 
ei peritä jäsenmaksua. Nykyään kaikille SKL:n 
sivuilla yhteystietonsa julkaisseille terrierituo-
mareille toimitetaan sähköisenä kerhon tiedote. 
Tuomarijäsenyydelle ei siten enää ole vastaavaa 
tarkoitusta kuin ennen. Monet muutkin rotu-
kerhot ovat luopuneet tuomarijäsenyydestä. 

Tuomarit voivat halutessaan toki liittyä yhdis-
tyksen jäseneksi.

Pykälän tekstiä on täsmennetty mm. siten, että 
perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka 
kuuluu samaan talouteen yhdistyksen varsinai-
sen jäsenen, ainais- tai kunniajäsenen kanssa. 
Perhejäsenelle ei toimiteta yhdistyksen  julkai-
suja.

Lisätään, että jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen 
hallitus.
Lisätään, että yhdistyksen jäsenillä on velvolli-
suus suorittaa jäsenmaksua yhdistykselle. 

Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kerta-
kaikkisena, mutta sen suuruudesta päättämi-
sestä ei ole sanottu aiemmin säännöissä mitään  
mitään. Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
päättää vuosikokous. 

Eräillä yhdistyksillä on säännöissä mainittu, että 
ainaisjäsenyys maksaa 10 x varsinaisen jäsenen 
vuotuisen jäsenmaksun verran. Meilläkin se on 
seurannut tätä linjaa. Tosin viime vuosina sitä 
ei ole nostettu vuosikokouksessa. Esitetään uu-
siin sääntöihin kirjattavaksi, että ainaisjäsenen 
jäsenmaksun suuruus on varsinaisen jäsenen 
vuotuisen jäsenmaksun suuruus kymmenker-
taisena (10 x varsinaisen jäsenen jäsenmaksu). 

Lisätään sääntöjen selkeyttämiseksi kappaleet 
yhdistyksestä eroamisesta ja hallituksen oikeu-
desta katsoa jäsen eronneeksi, jos hän ei maksa 
jäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä. 
Jäsenmaksujen maksamisesta laitetaan jäsenille 
jatkossa viesti sähköpostilla vuosikokouksen 
jälkeen.

Yhdistyslain 14-15 §  mukaan jäsenen erotta-
misesta päättää yhdistys kokouksessaan (meillä 
vuosikokous), jollei säännöissä ole toisin mää-
rätty. 15 § 4 mom “Säännöissä voidaan määrätä, 
että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yh-

distyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa 
säännöissä määrätyn ajan maksamatta.”
. 
§ 7 Hallitus

Hallituksen koko ja toimikausi on mainittava 
säännöissä. Hallituksen vähimmäiskoko on pu-
heenjohtaja ja kaksi jäsentä. Yhdistys voi sään-
nöissä määrätä suuremmasta hallituksesta. 

Hallituksen koko voidaan määrätä säännöissä 
myös vähimmäis- ja enimmäismääränä, esi-
merkiksi puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista ja 0-2 
varajäsentä. Joustava hallituksen jäsenmäärä 
olisi viisas vaihtoehto, koska nykypäivinä uusien 
hallituksen jäsenten saaminen on yhdistyksille 
vaikeaa. Liian pieneksi sitä ei kannata jättää, 
koska pieni hallitus ei pysty toteuttamaan kaikki 
tehtäviä. Toisaalta olisi hyvä olla mahdollisuus 
suureenkin hallitukseen, jos halukkaita löy-
tyy. Kahdeksi vuodeksi sitoutuminen on myös 
osoittautunut haastavaksi, joten siirryttäisi jat-
kossa valitsemaan hallitus vuodeksi kerrallaan 
ja toivottavaa toki olisi, ettei hallitus vaihtuisi 
silloinkaan kokonaan. 

Yhdistyksellä ei ole ollut säännöissä  mainintaa 
varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja rahaston-
hoitajasta. Meillä ei ole mainintaa päätösval-
taisen hallituksen kokoonpanosta. Selvyyden 
vuoksi sekin kirjattaisi jatkossa sääntöihin.

Hallituksen kokoukset pidetään hyvin yleisesti 
nykyään etäkokouksina tai sähköpostikokouk-
sina yhdistyksissä, joissa jäsenet ovat ympäri 
Suomen. PRH:n mallisäännöissä siitä ei ole mai-
nittu, vaikka etävuosikokouksesta on säännöt. 
STJ:n ja joidenkin rotuyhdistysten hallituksia 
koskevissa säännöissä on mainittu etäkokous-
taminen. 

§ 10 Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Kokouskutsutavaksi ja -ajaksi tulee säännöissä 
mainita sellainen menettely, että jokaisella jäse-
nellä on mahdollisuus saada kokouksesta tieto. 
Kokouskutsutapa pitää olla nimenomaisesti 
mainittuna säännöissä, eikä sitä voi jättää halli-
tuksen tai yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. 

Lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu myös 
sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoittee-
seen.

§ 11 Yhdistyksen kokoukset

Luonnokseen on tehty täsmennyksiä jäsenten 
äänioikeudesta ja päätöksenteosta  vuosiko-
kouksessa sekä lisätty mahdollisuus järjestää 
kokous etänä.  Muutokset on tehty Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistyksen sääntöjen mal-
litekstiä mukaillen. 

§ 12 Vuosikokous
Teksti on päivitetty ja selkeytetty Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistyksen mallisääntöjen 
mukaan. 

Säännöissä on mainittava toiminnantarkastaji-
en tai tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi. 
Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastus-
yhteisö. Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi 
varsinainen toiminnantarkastaja tai tilintarkas-
taja. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, 
on valittava myös varatoiminnantarkastaja. Jos 
yhdistykselle on valittu vain yksi tilintarkastaja 
eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava 
ainakin yksi varatilintarkastaja. 

§ 13 Sääntöjen muuttaminen
Teksti on päivitetty Patentti- ja rekisterihallituk-
sen yhdistyksen mallisääntöjen mukaan. 

§ 14 Yhdistyksen purkaminen
Teksti on päivitetty Patentti- ja rekisterihallituk-
sen yhdistyksen mallisääntöjen mukaan. 
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Yhdistyksen 
säännöt (hyväk-
sytty PRH:ssa 
25.2.2019)
§ 1 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Bedlingtonkerho 
r.y., ruotsiksi käännettynä Bedlingtonklubb i 
Finland r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon 
kaupunki ja toimialue koko Suomi.

§ 2 Yhdistyksen kielet
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuiten-
kin siten, että pääkielenä ja kirjanpitokielenä on 
suomi.

§ 3 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Ken-
nelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsen-
yhdistyksenä edistää bedlingtoninterrierien 
kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena 
yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koi-
raharrastuksen edistämiseksi.

§ 4 Toiminta ja tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
1. tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valis-
tustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää 
keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, 
antaa neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä jär-
jestää koiranäyttelyitä,
2. harjoittaa jalostusneuvontaa,
3. korottaa rodun arvostusta,
4. levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä 
sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa,
5. seuraa kenneltoimintaa niin koti- kuin ul-
komailla ja tekee alan kehittämiseen tähtääviä 
aloitteita sekä
6. harjoittaa yhteistoimintaa niin koti- kuin ul-

Esitys uusista 
säännöistä vuosi-
kokoukselle

§ 1 Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen Bedlingtonkerho 
r.y., ruotsiksi käännettynä Bedlingtonklubb i 
Finland r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon 
kaupunki ja toimialue koko Suomi. 

§ 2 Yhdistyksen kielet 
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuiten-
kin siten, että pääkielenä ja kirjanpitokielenä on 
suomi. 

§ 3 Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Ken-
nelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsen-
yhdistyksenä edistää bedlingtoninterrierien 
kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena 
yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koi-
raharrastuksen edistämiseksi. 

§ 4 Toiminta ja tarkoituksen toteuttaminen 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 
1. tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valis-
tustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää 
keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, 
antaa neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä jär-
jestää koiranäyttelyitä ja jalostustarkastuksia, 
2. harjoittaa jalostusneuvontaa, 
3. korottaa rodun arvostusta, 
4. levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä 
sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa, 
5. seuraa kenneltoimintaa niin koti- kuin ul-
komailla ja tekee alan kehittämiseen tähtääviä 
aloitteita sekä 
6. harjoittaa yhteistoimintaa niin koti- kuin ul-

komaisten keskusjärjestöjen ja kennelyhdistys-
ten kanssa.

§ 5 Yhdistyksen omaisuus
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa 
kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa 
rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testa-
mentteja sekä harjoittaa kioski- ja kahvilalii-
kettä ja toimeenpanna asiaankuuluvan luvan 
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

§ 6 Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset hen-
kilöt joko vuosi-, ainais-, perhe-, nuoriso-, tuo-
mari- tai kunniajäseninä. Nuorisojäseniä ovat 
alle 17-vuotiaat yhdistyksen jäsenet. Jäsenyyden 
hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi 
voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen 
ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka 
on erityisen ansiokkaasti toiminut rodun hy-
väksi tai edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien 
toteuttamista. Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsen 
suorittavat jäsenmaksun vuosittain. Ainaisjä-
senen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena. 
Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmak-
sua. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta päättää vuosikokous.

komaisten keskusjärjestöjen ja kennelyhdistys-
ten kanssa. 

§ 5 Yhdistyksen omaisuus 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa 
kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa 
rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testa-
mentteja sekä harjoittaa kioski- ja kahvilaliiket-
tä, myydä kannatustuotteita ja toimeenpanna 
asiaankuuluvan luvan saatuaan arpajaisia ja 
rahankeräyksiä. 

§ 6 Jäsenet 
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset hen-
kilöt joko varsinaisina jäseninä, ainais-, perhe-, 
nuoriso- tai kunniajäseninä. Nuorisojäseniä 
ovat alle 17-vuotiaat yhdistyksen jäsenet. Perhe-
jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuu-
luu samaan talouteen yhdistyksen varsinaisen 
jäsenen, ainais- tai kunniajäsenen kanssa. Per-
hejäsenelle ei toimiteta yhdistyksen  julkaisuja.

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kun-
niajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen 
yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua 
henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toi-
minut rodun hyväksi tai edistänyt yhdistyksen 
tarkoitusperien toteuttamista. 

Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus suorittaa 
jäsenmaksua yhdistykselle. Kunniajäsenet eivät 
suorita jäsenmaksuja.

Liittymismaksun ja varsinaisilta, perhe- ja nuo-
risojäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle 
päättää vuosikokous. Ainaisjäsenen jäsenmak-
sun suuruus on varsinaisen jäsenen vuotuisen 
jäsenmaksun suuruus kymmenkertaisena (10 x 
varsinaisen jäsenen jäsenmaksu). 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
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§ 7 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuo-
sikokouksessa valittu hallitus, johon vuodeksi 
kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi 
kuuluu kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, jot-
ka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä 2 
varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. 
Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain 
erovuorossa kolme (3) jäsentä. Erovuorot rat-
kaistaan yhdistyksen ensimmäisen toiminta-
vuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jä-
senten osalta ja tämän jälkeen vuoron mukaan. 
Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken 
toimikauttaan, tulee yhdistyksen hallituksen ni-
metä hänen tilalleen valitsemisjärjestyksen mu-
kainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 

tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjaan. Tällöin jäsenyyden katsotaan kat-
keavan vuoden lopussa.

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei 
ole toukokuun 31. päivään mennessä maksanut 
jäsenmaksuaan. Hän voi jälleen päästä halli-
tuksen hyväksynnällä jäseneksi suoritettuaan 
laiminlyödyn jäsenmaksun ja liittymismaksun.

§ 7 Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosiko-
kouksessa valittu hallitus, johon vuodeksi ker-
rallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuu-
luu 4-6 muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan 
vuodeksi kerrallaan sekä 0-2 varajäsentä, jotka 
valitaan vuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jä-
sen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, tu-
lee yhdistyksen hallituksen nimetä hänen tilal-
leen valitsemisjärjestyksen mukainen varajäsen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallituksen toimintakausi on sääntömääräisten 
vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjoh-
tajan sekä  ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsus-
ta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puo-
let sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset 
ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohta-
jan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi kokoontua postitse taikka tietolii-
kenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla. 

§ 8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yh-
dessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 9 Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilin-
päätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on esitettävä tilintarkastajille/
toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi 
ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintar-
kastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa 
kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa en-
nen vuosikokousta.

 § 10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kutsu kokoukseen toimitetaan kirjeitse tai il-
moittamalla jäsenjulkaisussa tai internetissä 
osoitteessa www.bedlingtonkerho.fi (http://
www.bedlingtonkerho.fi/) viimeistään kaksi (2) 
viikkoa ennen kokousta.

§ 11 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä maalis-huh-
tikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, 
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 
(30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

§ 8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yh-
dessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

§ 9 Tilit 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hal-
lituksen vuosikertomus on esitettävä tilintar-
kastajille/toiminnantarkastajille viimeistään 
kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee 
antaa kokoukselle osoitettu kirjallinen lausun-
tonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen vuosikokousta. 

§ 10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kutsu kokoukseen toimitetaan kirjeitse tai säh-
köpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai 
ilmoittamalla jäsenjulkaisussa tai internetissä 
osoitteessa www.bedlingtonkerho.fi viimeistään 
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 

§ 11 Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliiken-
neyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä maalis-huh-
tikuussa. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinai-
sella jäsenellä, nuorisojäsenellä, ainaisjäsenellä 
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei 
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota 
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
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§ 12 Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen a) puheenjohta-
jaan vaali b) sihteerin vaali c) pöytäkirjantar-
kastajien (2) vaali d) ääntenlaskijoiden (2) vaali
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätök-
seen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta 
edellisenä kalenterivuonna.
6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätök-
sen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntä-
minen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma 
seuraavalle toimintakaudelle.
8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle 
toimintakaudelle sekä liittymis- ja jäsenmaksu-
jen suuruuden määrääminen seuraavalle toi-
mintakaudelle.
9. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen 
muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa 
olevien tilalle ja hallituksen ensimmäisen ja toi-
sen varajäsenen vaali.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimi-
kuntien jäsenten vaali.
11. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esit-
tämät asiat.
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli 
yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettä-
vä, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää 
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdis-
tyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitta-
mansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus 
kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaati-
muksen esittämisestä. 

§ 12 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seu-
raavat asiat: 
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kak-
si ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus.
4. Hyväksytään kokouksen kokouksen työjär-
jestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toi-
minnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille. 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet. 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut 
jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa 
ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
10. Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toi-
mikuntiin.
11. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettä-
väksi esittämät asiat. 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin 
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltä-
väksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 

§ 13 Sääntöjen muuttaminen 
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä 
yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta 
(1 kk) ennen sitä kokousta, jossa se halutaan kä-
siteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausun-
nollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yh-
distyksen kokouksessa vähintään kolmen nel-
jäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut-
tamisesta. 

§ 14 Yhdistyksen purkaminen 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
kahdessa (2) toisiaan vähintään kuukauden (1 
kk) väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista 
jommankumman tulee olla yhdistyksen vuo-
sikokous. Purkamispäätöksen on saavutettava 
kummassakin kokouksessa vähintään kolme 
neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänis-
tä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen 
purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyk-
sen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti 
terrieriasian edistämiseen purkamisesta päättä-
vän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyk-
sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 
samaan tarkoitukseen. 

§ 15 Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslais-
sa säädetään.

yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

§ 13 Sääntöjen muuttaminen
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä 
yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta 
(1) ennen sitä kokousta, jossa se halutaan kä-
siteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausun-
nollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme nel-
jäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut-
tamisesta.

§ 14 Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
kahdessa (2) toisiaan vähintään kuukauden (1) 
väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jom-
mankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen 
kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava 
kummassakin kokouksessa vähintään kolme 
neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista 
äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan 
sen varat kokouksen päättämälle terrieriasiaa 
edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

§ 15 Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslais-
sa säädetään.
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Tullaan tutuksi osa 10 - 
Sari ja Bruno

Olen Sari Aroheikki o.s. Paajanen ja 
kotoisin Helsingistä. Ensimmäinen 
bedlington tuli lapsuuden perheesee-

ni vuonna 1971. Sen tarkoitus oli lähinnä olla 
minulle terapiakoira, kun ensimmäinen koira-
ni, cockeri oli jäänyt auton alle, juossut jalkojeni 
juureen ja kuollut siihen. Äitini oli mennyt siitä 
viikon kuluttua Maunulaan käymään ystävänsä 
luona. Hän tapasi Rea Hannulan, jolla oli ollut 
4 kk:n ikäinen Peggen Brown Valencia ”Bella”, 
jonka antoi äidilleni ja sanoi, että vie tyttärel-
lesi. Toinen bedumme tuli Lempi Laurenilta, 
Tatintallin Siru ”Siru”, josta tuli se varsinainen 
terapiakoirani. Lähes samanaikaisesti meille tuli 
Verna Kuvajalta Cirrus Ditty  ”Difi”. Myöhem-
min omistajiensa avioeron seurauksena meille 

palautui äitini Helena Paajasen kasvattama Di-
fin pentu, Ladybird ”Lady”. Näistä beduistamme 
kaksi jouduttiin lopettamaan kuparitoksioosin 
vuoksi. Niinpä päätin vaihtaa rotua ja ostin Jär-
visen Raijalta sealyhaminterrierin Yourstruly 
”Eetun”, joka sairastui ihosairauteen viisivuo-
tiaana, ja jouduin sen lopettamaan sen ollessa 
kahdeksanvuotias. Se otti niin koville, että pää-
tin, etten enää ikinä itke näitä itkuja.

Lapsena ja nuorena osallistuin Terrierijunio-
reiden toimintaan Helsingissä. Samanaikaises-
ti noihin nuoriin osallistuivat myös mm. Kirsi 
Sainio, Carina Kitti, Ulla Koivuniemi ja Sirkku 
Tuhkanen -- vain joitain mainitakseni. Huoli-
matta päätöksestäni olla ostamatta koiraa kävin 
ainakin Messukeskuksessa ns. terrieripäivänä, ja 
vaihdoin satunnaisesti muutaman sanan mm. 
Lea Mäkinen-Pulkkisen kanssa. Olin myös 1979 
maksanut Terrierijärjestön ainaisjäsenmaksun 
ja Terrilifen myötä pysyin kartalla terrierimaail-
man tapahtumista. Vuoden 2015 marraskuun 
puolessa välissä, ennen Messarin näyttelyjä, 
Lea soitti ja kysyi, että ”Onko se Sari edelleen 
niin, ettei sinulla ole koiraa. No, ottaisitko noin 
puoleksi vuodeksi hoitaaksesi Venäjältä (Elena 
Phyktar) Australiaan (Eileen Clarke) lähtevän 
urosbedunpennun Boriksen?” Harkinnan jäl-
keen lupasin ottaa Boriksen muutamaksi kuu-
kaudeksi hoitaakseni ja ajattelin, että sittenhän 
näkisin, onko minusta enää koiran pitäjäksi. 

No, tiedättehän, kuinka siinä sitten kävi. Boris 
lähti, ja olin taas koirakuumeessa ja koirajou-
koissa sisällä. Ystävyyteni mm.  Leaan ja Sirkku 

Tuhkaseen (skottikennel Sandinista) uudistui ja 
tutustuin myös koko joukkoon uusia koirahar-
rastajia. Tässä kohtaa mietin vakavasti kaikkia 
terrierirotuja, mutta bedlingtoniin luonnollises-
ti päädyin.  Eileenin myötä olin pyytänyt Ninna 
Odehagin Ruotsista fb-ystäväkseni. Näin hänen 
sivuillaan kuvan nuoresta Notice Knight Rider 
”Kittistä” ja ihastuin. Aloin seuraamaan sitä ja 
6.9.2018 illalla huomasin, että Kitt oli tullut 
edellisenä iltana isäksi. Kirjoitin välittömäs-
ti Messingerissä Ninnalle ja kerroin itsestäni, 
bedlingtonhistoriastani ja halukkuudestani 
ostaa häneltä Kittin pentu. Hän myi minulle 
mielellään  hiekanvärisen Notice Second To 
None ”Brunon”, jonka kävin hakemassa kotiin 
pyhäinpäiväksi.

Bruno on vallan upea, komea ja tarkkaavai-
nen tyyppi. Se on valloittanut kaikki perheen-
jäsenemme ja mökkinaapurimme. Tietenkin 
puolustaa reviiriään muilta tuntemattomilta 
koirilta ilmoittaen, että täällä vartioin minä. 
Tyyppi jaksaa hetkeksi innostua leluista, var-
sinkin tyhjistä limsapulloista ja tyhjistä viiden 
litran kanistereista sekä paperi- ja kestokasseista 
– oikeastaan kaikesta mikä kahisee ja rapisee. 
Uroksia kohtaan Bruno on epäluuloinen ja pe-
lokas, mikä saattaa näyttäytyä varsinkin isompia 
uroksia kohtaan ns. pelkoaggressioina. Tämä 
johtuu siitä, että keskikokoinen snautseri hyök-
käsi Brunon päälle ja oli Brunon tappaa, kun 
se oli puolitoistavuotias. Mutta ennen kaikkea 
Bruno rakastaa itsensä kokoisien tai pienem-
pien narttujen kanssa juoksemista ja painimis-
ta. Parhaimpana painikumppanina on viimeiset 

Tässä juttusarjassa esitellään erilaisia bed-
lingtonpersoonia. Aikaisemmissa leh-
dissä on haastateltu kasvattajia sekä har-

rastajia, mutta nyt vuoronsa ansaitsevat rakkaat 
koiramme! Jokaisessa osassa mukaan haastettu 
omistaja kertoo koirastaan tai kaikista koiris-
taan, mikäli terrierienergiaa löytyy arkipäivistä 
enemmänkin. Lopuksi kirjoittaja haastaa mu-
kaan aina seuraavan harrastajan kertomaan 
bedlingtonistaan. Tarvittaessa kerhomme auttaa 
uuden henkilön mukaan haastamisessa

Kiitos Marjo sekä Edison ja Vincent kutsusta 
kertoa tarinaamme. Haastan puolestani Rit-
van, Mercyn ja Winnyn.

Kuvat:   Ari Aroheikki
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reilut kaksi vuotta ollut mökkinaapurilleni Pial-
le Natalja Kaljumäeltä Virosta hankkimani Stars 
Rondel Netta ”Netta”. Tässä parivaljakossa tulee 
todennettua se tosiasia, että bedlingtonin paras 
kaveri on toinen bedlington.

Bruno on aika jääräpäinen verrattuna perhees-
sämme olleisiin miellyttämishaluisempiin nart-
tuihimme. En tiedä, onko kyseessä sukupuoli- 
vai yksilökysymys. Bruno ei välitä linnuista eikä 
oravista; rusakoiden perässä se juoksee, niin 
kauan kuin ne ovat koloissaan. Siilejä ja kissoja 
kaveri haukkuu vimmatusti. Rotista ei ainakaan 
ota jälkeä, mutta hirvieläimet – hirvet, peurat 
ja metsäkauriit, niistä se ottaa jäljen ja lähtee 
ajojahtiin. Uimariksi Brunosta ei myöskään ole, 
mutta tassuhuuhteluihin se on tottunut – tulee 
ja menee kehotuksesta kylppäriin, mutta koko 
pesut eivät ole niin kivoja. Vastasataneessa lu-
messa on Brunosta ihanaa pyöriskellä. Trim-
mauspöydällä kaveri on nätisti, mutta varjelee 
häntäänsä laittamalla sen jalkojensa väliin ja 
iskemällä peppunsa tiiviisti pöytään.  

Bruno syö sekaruokaa. Lohta sisältävät nappu-
lat ovat mieluisimpia, sen lisäksi raakaa lihaa ja 
sekä kalaa, raejuustoa tai kermaviiliä ja joskus 
raakaa kananmunankeltuaista. Mutta herra on 
usein houkuteltava syömään, muuten se voisi 
olla toisinaan syömättä kolmatta päivää.

Näyttelyissä olemme käyneet vain kolme kertaa, 
ja kivat arvostelut se on niistä saanut, ja yksi 
serttikin ansaittu. Kyllä me vielä jonain päivänä 
jonkin kesänäyttelyn kehäänkin mahdollisesti 
astumme, kun esittäjä saa selkänsä kuntoon. Ja 
olen minä ajatellut mielenkiinnosta viedä Bru-
non Pevisa-silmätutkimuksiinkin; DNA on tut-
kittu pentuna Uppsalassa tuloksin 1,1 a,a.

Ihanaa ja valoisaa joulunodotusta kaikille bed-
lingtoneille palvelusväkineen!
Sari ja Bruno 
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Luoksetulo – 
miten koulutan 
koiralleni toimi-
van luoksetulon?

Halukas luoksetulo on rodusta riippu-
matta koiran perustaito, johon inves-
toimalla omistaja saa tottelevaisen 

koiran.  Harjoittelu aloitetaan välittömästi, kun 
pentu tulee taloon. Pikkupentu on vielä varsin 
riippuvainen omistajastaan ja ulkomaailma ei 
vielä kiinnosta valtavasti. Tällöin luoksetulon 
harjoittelu uppoaa hyvään maaperään. Pikku-
pennun kanssa harjoittelu kantaa hedelmää 
myöhemmin, kun teiniaika on ohi. Teini-ikäi-
selle koiralle saattaa hyvinkin tulla taantuma 
sen jo entuudestaan osaamiinsa asioihin.

Luoksetulo kannattaa opettaa sekä sanallisella 
kutsulla esim. Tule! ja myös pillillä.

Pilli on jokaisen koiran omistajan perusvaruste, 
joka olisi hyvä hankkia. Miksi? Kunnolla pil-
liin ehdollistettu luoksetulo takaa hyvän luok-
setulon tilanteessa kuin tilanteessa. Ja toimiva 
luoksetulo on melkein elinehto koiran kanssa. 
Luoksetulo pillillä voi olla vaikka kaksi lyhyttä 
tai lyhyiden vihellysten sarja. Sen tulee olla aina 
sama.

Ruoka-aikojen yhteydessä koira kutsutaan syö-
mään pillillä. Tarkoitus on, että luoksetulo liite-
tään johonkin miellyttävään. Tällöin halu tulla 
luokse kasvaa. Yleensä kaikille pennuille kelpaa 
namit enemmän kuin hyvin. Kun pentu kasvaa, 
niin harjoitukset siirtyvät ulos ja vaativuus kas-

vaa vähitellen. Pentua ei kutsuta luokse, jos sillä 
on mielenkiintoista tekemistä esimerkiksi jo se 
leikkii toisen koiran kanssa. Silloin mennään 
hakemaan pentua.

Palkan tulee olla jotain sellaista, mitä koira ar-
vostaa:
• kehuja
• silityksiä ja rapsutuksia
• leikkiä
• vapaana juoksemista
• noutoja
• nameja

Koiraa ei voi palkita sellaisella, mitä se ei arvos-
ta. Sillä mitä ihminen arvostaa ei ole väliä.

Koiraa ei koskaan saa rankaista, kun se tulee 
luokse. Ei vaikka suussa olisi emännän parhaat 
korkokengät tai isännän kännykkä. Äärimmäi-
sin esimerkki asiasta tuli aikoinaan, kun lenki-
tin koiriani Tuusulan Firan montuilla ja vastaan 
tuli nuori tanskandoggi. Se oli valtavan innos-
tunut meidän koiristamme ja sen isäntä ei saa-
nut sitä tulemaan takaisin. Mitä ukko teki, kun 
sai koiran tulemaan luokseen vihdoin viimein? 
Hakkasi koiran. Sillä ei varmasti saada koiran 
luoksetulomotivaatiota kasvatettua. Hävettää 
vieläkin, etten puuttunut asiaan, mutta en nuo-
rena tyttönä uskaltanut.

Kasvattaja tekee palveluksen kasvatinomistajille 
ehdollistamalla pennut luoksetulovihellykseen 
ruokinta-aikojen yhteydessä. Tällöin on jo puoli 
työtä tehty ja pennuilla on melkein automaat-
tiseksi asennettu luoksetulo. Mutta harjoittelu 
ei saa jäädä tähän, vaan tulevan omistaja tulee 
tietysti kehittää ja ylläpitää sitä.

Lähde: Artikkelin on kirjoittanut Ulla-Mar-
ja Ruistola, kouluttaja ja SmartDog-testaaja. 
Ulla-Marjan koulutuksista löydät lisää tietoa 
osoitteesta koiraharrastaja.fi
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Sosiaalistaminen alkaa jo pentulaatikosta
Heli Väätäjä, Pro Hau, heli.vaataja@gmail.com
Sosiaalistaminen ja sen merkitys pennulle

Sosiaalistaminen on oppimisprosessi, jonka 
kaikki eläimet tarvitsevat saadakseen tar-
vittavat elämäntaidot ja varmistaakseen 

itsevarman käyttäytymisen eri ympäristöissä 
sekä tehokkaan kommunikaation sosiaalisessa 
ryhmässä (Manning & Dawkins 2012). 

Ihminen vastaa pennun sosiaalistamisesta sosi-
aalisesti (ihmiset, koirat, muut eläimet) ja eri-
laisiin ympäristöihin ja ympäristössä oleviin ja 
tapahtuviin asioihin, kuten ääniin, alustoihin, 
muihin materiaaleihin, kulkuvälineisiin jne. 
Tutkimusten mukaan pentujen varhainen so-
siaalistaminen vaikuttaa muun muassa koirien 
aikuistumisen nopeuteen, tutkivaan käyttäyty-

miseen, stressin sietoon ja ongelmanratkaisuky-
kyyn. Pennun varhaiset negatiiviset kokemuk-
set voivat puolestaan vaikuttaa pitkäkestoisesti 
aikuisiän käyttäytymiseen. Tyypillisiä ongelmia 
ovat arkuus ja aggressiivisuus, mutta myös 
alentunut oppimiskyky, eroahdistus, hype-
raktiivisuus ja stressikäyttäytyminen. Koiran 
aikuiskäyttäytymiseen vaikuttaa sekä perimä, 
että ympäristö, eli pennun saamat kokemukset 
pentu- ja nuoruusaikana – ts. sosiaalistamisella 
on perimän lisäksi suuri merkitys.

Tutkimusten uusi suunta varhaisen sosiaalis-
tamisen vaikutuksissa ja kokemusten laadussa
Uusimmat tutkimukset keskittyvät jo pentulaa-
tikossa tapahtuvaan ja siellä alkavaan sosiaalis-
tamiseen, sillä sosiaalistamisen kausi on koirilla 
varsin lyhyt – alkaen kahdesta viikosta ja jat-

kuen rodusta riippuen noin 13 viikkoon. Käy-
tännössä tästä reilu puolet on kasvattajan luona 
oloaikaa, ja alle puolet uuden pennun omistajan 
ja perheen luona oloaikaa. Sosiaalistamisessa on 
perinteisesti paljon painotettu pennun uudes-
sa kodissa tapahtuvaa sosiaalistamista. Nyt on 
alettu paneutua myös kasvattajan luona tapah-
tuvaan sosiaalistamiseen ja tutkimaan sen pit-
käaikaisia vaikutuksia koirien käyttäytymiseen.

Laatua määrän sijaan sosiaalistamiseen
Nykyään sosiaalistamisessa suositellaan kes-
kittymään kokemusten laatuun määrän sijasta. 
Tärkeää ei siis ole kohtaako koira kaksi vai kym-
menen uutta ihmistä tai koiraa päivän aikana 
tai käykö pentu päivän aikana  kuinka monessa 
uudessa paikassa – vaan se, että kohtaamiset, 
paikat ja tapahtumat ovat pennun oppimisen 
kannalta positiivisia. Tämä ei tarkoita, etteikö 
pennulle tulisi tarjota monipuolisia kokemuk-
sia, mutta pennun saamien kokemusten tulisi 
tukea pennun kehitystä ja tarjota ennen kaikkea 
positiivisia oppimismahdollisuuksia, jotka kas-
vattavat pennun itseluottamusta ja positiivisten 
kokemusten ”pankkia”. 

Positiivisten oppimiskokemusten kautta pentu 
saa hallinnantunteen elämästä ja kokee asiat 
mahdollisuuksina ennemmin kuin uhkina tai 
pelotteina. Pentua ei tule kääriä pumpuliin, sillä 
väistämättä pienet ja sopivasti hieman stressaa-
vatkin hetket ja virikkeet ovat tärkeitä pennun 
kehittymisen kannalta. Pennun joutumista pe-
lottaviin tilanteisiin tulisi välttää eikä pentua 
saa pakottaa tai houkutella esim. makupaloilla 
kohtaamaan pelottavia asioita eikä jättää selviä-
mään pelottavista asioista ja tilanteista yksin. 

Jokainen pentu on yksilö, jonka perimä määrit-
tää sen käyttäytymistä ja kykyä selvitä erilaisissa 
tilanteissa, joten tämäkin tulee huomioida yksi-
löllisesti pennun sosiaalistamisessa. Siinä missä 
toinen pentu on utelias ja rohkea ja palautuu 

nopeasti tutkimusmatkoista ja kokemuksista, 
toinen pentu saattaa kestää paljon pienempiä 
”annoksia” ja harvemmin uusiin asioihin, ihmi-
siin ja paikkoihin tutustumista ja vaatii pidem-
män palautumisajan.

Ideoita suomalaisiin kenneleihin avustajakoi-
rille kehitetystä sosiaalistamisohjelmasta
Tässä artikkelissa esitetään tutkimustuloksia 
pentulaatikon sosiaalistamisesta ja edullinen, 
nopea ja tehokas sosiaalistamisohjelma pen-
tulaatikkoon sovellettavaksi kasvattajille (Va-
terlaws-Whiteside & Hartmann, 2017). Pennu-
nostajille artikkeli antaa eväitä paitsi tarkastella 
kasvattajien toimintaa ja käytäntöjä sosiaalis-
tamisen näkökulmasta myös mahdollisuuden 
hyödyntää ohjelmaa itsekin pennun uudessa 
kodissa tapahtuvassa sosiaalistamisessa, antaen 
ideoita millaisia erilaisia kokemuksia pennulle 
voi antaa ja itse keksiä lisää. Tutkimus on tehty 
Englannissa avustajakoiria jalostavassa kenne-
lissä, joten ohjelmaa voi soveltaa kotikennelei-
hin ja isompiin kasvattajakenneleihin soveltu-
vin osin myös Suomen olot huomioiden. 

Kannattaa huomioida, että sosiaalistamisohjel-
masta puuttuvat mm. itse tärkeäksi kokemani 
pikkupentujen vuorovaikutustilanteet muiden 
hyvin käyttäytyvien aikuisten koirien kanssa, 
tai muiden mahdollisten kotieläinlajien kanssa 
– esim. kissa. Pidän itse myös tärkeänä, että pen-
tu saa kokemuksia samantyyppisten, -ikäisten ja 
-kokoisten pentujen kanssa jo sosiaalistamisai-
kana muutettuaan uuteen perheeseen. Omista-
jalla on kuitenkin koko ajan vastuu tarkkailla 
tilannetta ja keskeyttää leikki ja vuorovaikutus, 
mikäli pentu ahdistuu, jää alakynteen tai pelkää. 
Leikki, siihen liittyvä vuorovaikutus, roolien 
vaihto ja leikin ja rauhoittumisen sekä tutki-
van käyttäytymisen vaihtelu opettaa pennuille 
myös tärkeitä taitoja. Leikin lomassa pennuille 
voi tarjota muutaman minuutin välein maku-
palojen etsintää, mikäli pennut eivät itse välillä 
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rauhoitu. Leikkihetket kannattaa pitää rajoi-
tetun mittaisina – esim. maksimissaan 10-15 
minuuttia. 

Pennulla, joka arastelee muita pentuja ja leik-
kiin osallistumista, leikkiin osallistuminen voi 
alkaa ensimmäisillä kerroilla muiden pentujen 
leikkiä tarkkailemalla turvallisesti omistajan 
lähellä ja omistajan luo voi aina palata turva-
satamaan kesken leikin. Arastelevalle pennulle 
aikuinen, hyvinkäyttäytyvä koira voi olla paras 
ensikontakti, joka johdattelee turvallisesti koi-
rien elekieleen ja voi olla täysin välinpitämätön 
pennusta aluksi. Lisäksi esim. pienen yhteisen 
kävelyretken yhteydessä aikuisen koiran seu-
railu, voi olla pennulle turvallinen tapa tutustua 
muihin koiriin.

Uudella sosiaalistamisohjelmalla positiivisia 
vaikutuksia pentujen käyttäytymiseen 
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää käytännön 
työkalu aikuisten koirien ongelmakäyttäytymi-
sen vähentämiseen ja kehittymisen estämiseen. 
Sosiaalistamisohjelman kehittämisessä hyö-
dynnettiin olemassa olevia pentulaatikkoajan 
stimulointiteorioita sekä vastasyntyneiden ja 
nuorten pentujen kehittymisvaiheita. Jokaisen 
virikkeen esittely ja voimakkuus suunniteltiin 
vastaamaan pentujen fysiologista ja käyttäyty-
misen kehittymistä. 

Miten sosiaalistamisohjelma kehitettiin?
Aiemmista tutkimuksista tunnistettiin viisi 
keskeistä stimulointialuetta: kosketus, kuulo, 
näkö, vuorovaikutus ihmisten kanssa sekä 
vuorovaikutus ympäristön kanssa. Sosiaalis-
tamisohjelman aktiviteetit ja virikkeet näille 
osa-alueille kehitettiin yhteistyössä Iso-Bri-
tannian opaskoirajalostuksen henkilökunnan 
kanssa. Virikkeet valittiin ohjelmaan niiden 
helppokäyttöisyyden, tavallisesta kodista löyty-
vien tarvikkeiden, edullisen hinnan ja nopean 
suorittamisen perusteella. 

Miten kehitetty sosiaalistamisohjelma suori-
tettiin?
Tutkimukseen valittiin kuusi avustajakoira-
koulun pentuetta (labradoreja, kultaisianoutajia 
ja risteytyksiä) vuoden 2014 keväällä ja kesällä. 
Jokaisen pentueen pennut jaettiin kahteen ryh-
mään mahdollisimman tasaisella sukupuolija-
kaumalla. Ryhmä 1 (standardi sosiaalistaminen, 
SS) sai kennelin tavallisen sosiaalistamisohjel-
man (taulukko 1). Ryhmä 2 (ekstra sosiaalista-
minen, ES) sai standardiohjelman lisäksi uuden 
sosiaalistamisohjelman, joka on esitetty taulu-
kossa 2. 

Ekstra sosiaalistamisohjelma (ES) tehtiin päivit-
täin klo 12-14 välillä kahden tutkijan toimesta, 
joista toinen teki käsittelyn yhdelle pennulle 
kerrallaan ja toinen pysytteli muun pentueen 
kanssa antaen pennuille mahdollisuuden ta-
valliseen vuorovaikutukseen ja käsittelyyn, 
pentujen oman valinnan mukaan. ES ohjelman 
pennut saivat käsittelyn viitenä päivänä viikossa 
syntymästä kuuden viikon ikään. ES ohjelman 
pennut saivat kaikki iän mukaan valitut virik-
keet taulukon 2 järjestyksessä (ylhäältä alas 
viikon kohdalta). Viikoilla 1-2 sosiaalistaminen 
tehtiin pentulaatikon vieressä, ja erillisessä so-
siaalistamiskennelissä viikoilla 3-6. Aikaa kului 
pentua kohti päivässä viisi minuuttia viikoilla 
1-2, 10 minuuttia viikoilla 3-4 ja 15 minuuttia 
viikoilla 5-6. Kaikki muu sosiaalistaminen oli 
samaa molemmille penturyhmille.

Miten käyttäytymistä mitattiin?
Sosiaalistamisohjelman vaikutuksia pennun 
kehitykseen mitattiin kahdessa eri iässä – kuu-
siviikkoisena ja kahdeksan kuukauden ikäisenä. 
Ensimmäisenä vaikutuksia arvioitiin kuuden 
viikon ikäisenä opaskoirapennuille kehitetyllä 
arviointitestillä (Puppy Profiling Assessment, 
PPA, Asher et al. 2013).  Testissä arvioidaan 
pennun käyttäytymistä ja reaktioita kahdek-
salla erilaisella virikkeellä, joista laskettiin PPA 

arvo, joka oli kaikkien virikkeiden reaktioiden 
mediaani (keskimmäinen arvo, 4 toivottava, 
pienimmät arvot ei toivottavia). Testit suoritti 
henkilö, joka ei tiennyt mihin sosiaalistamis-
ryhmään pentu kuului. Kahdeksan kuukau-
den ikäisiä pentuja arvioitiin pennun ohjaajille 
suunnatulla validoidulla kyselyllä (Puppy Wal-
king Questionnaire, PWQ, Harvey et al. 2016). 
Kysely mittaa 9 ominaisuutta: eroon liittyvää 
käyttäytymistä, häiriöherkkyyttä, kiihtymisalt-
tiutta, yleistä ahdistusta, koulutettavuutta, eläin-
ten jahtaamista, kiintymystä, kosketusherkkyyt-
tä ja energiatasoa. Koiranohjaaja täytti kyselyn 
kahden viikon sisällä siitä, kun pentu täytti 8kk. 
Kyselyssä kysyttiin 40 kysymyksellä viimeisen 
3 kuukauden käyttäytymistä asteikolla, joka oli 
välillä ”ei koskaan” – ”melkein aina”. Ominaisuus 
laskettiin siihen liittyvien kysymysten keskiar-
vona. Kaikkiin muihin paitsi koulutettavuuteen 
liittyvät arvot toivotaan olevan matalia. Kyselyn 
täyttänyt koiranohjaaja ei tiennyt mihin ryh-
mään pentu kuului.

Millaisia tulokset olivat?
Tutkimuksen tulokset kertoivat uuden sosi-
aalistamisohjelman merkittävästä pysyvästä 

vaikutuksesta pentujen käyttäytymiseen en-
simmäisen elinvuoden aikana. Pennut, jotka 
olivat osallistuneet ylimääräiseen sosiaalista-
misohjelmaan (ES), saivat tilastollisesti merkit-
tävästi parempia arviointeja sekä kuuden viikon 
että kahdeksan kuukauden ikäisenä liittyen 
erossaolokäyttäytymiseen, häiriöherkkyyteen, 
yleiseen ahdistuneisuuteen ja kosketusherk-
kyyteen. Lisäksi positiivista trendiä (toivottavaa 
käyttäytymistä) havaittiin liittyen toivottavaan 
kiintymykseen, kiihtymysalttiuteen ja eläinten 
jahtaamiseen liittyen. Koulutettavuuteen tai 
energiatasoon ohjelmalla ei ollut vaikutusta. 
Uroksilla oli korkeammat häiriöherkkyys- ja 
energiatasoarvot kuin nartuilla. Uroksilla löytyi 
myös narttuihin verrattuna trendi toivotum-
masta tuloksesta yleiseen ahdistuneisuuteen 
ja eläinten jahtaamiskäyttäytymiseen liittyen 
(alemmat). 

Mitä tulokset kertovat?
Tutkijat toteavat, että ihmisen kanssa vietetty 
aika vaikuttaa positiivisesti pennun vuoro-
vaikutukseen ihmisten kanssa myös myö-
hemmällä iällä sekä kohonneeseen itseluot-
tamukseen ympäristössä. Pennut, joilla on 
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ollut erilaisia virikkeitä ja ovat niihin tottuneet, 
pitävät niitä vaarattomina myös myöhemmäl-
lä iällä. Pentulaatikkoajan sosiaalistamisella 
näyttää olevan pitkäkestoisia vaikutuksia aikui-
sikään asti. Pikkupentujen kokemuksilla syn-
tymästä 13 viikkoon on suurempi vaikutus 
käyttäytymiseen kuin myöhemmin saaduilla 
kokemuksilla. 

Tutkijat myös toteavat, että varhaisia lievästi 
stressaavia kokemuksia saaneilla eläimillä on 
parempi vastustuskyky fyysiselle stressille, ne 
ovat vähemmän alttiita tunteisiin liittyville 
häiriötekijöille ja ne sopeutuvat paremmin 
uusiin tilanteisiin. Aiemmat tutkimukset 
muilla nisäkkäillä ovat osoittaneet, että varhai-
nen käsittely ja sosiaalistaminen liittyy aikuisten 
eläinten korkeaan stressinsietokykyyn. Aiempi-
en tutkimusten mukaan varhaiset vaarattomat, 
mutta lievästi stressaavat virikkeet vaikuttavat 
myös kognitiivisten kykyjen kehittymiseen 
positiivisesti. Kehitetty sosiaalistamisohjelma 
tarjoaa pennuille aiempaa enemmän fyysistä 
kontaktia, mentaalisia haasteita ja paljon posi-
tiivista vuorovaikutusta ihmisten kanssa yksin 
ilman muuta pentuetta. Käytetyt virikkeet ovat 

TAULUKKO 1. PERINTEINEN PERUSSOSIAALISTAMISOHJELMA (SS). X VIIKON KOHDALLA TARKOITTAA STIMULOINTIVIIKKOA (PENNUN IKÄ).  
       
  IKÄ VIIKOISSA    
  0 1 2 3 4 5 6
OSA-ALUE SOSIAALISTAMISAKTIVITEETTI       
        
KOSKETUS PENTU NOSTETAAN YLÖS X X     
 PENTUA SILITETÄÄN HELLÄSTI SORMILLA X X     
 JOKAISEN PENNUN YKSILÖKÄSITTELYÄ NARTUN LÄSNÄOLLESSA X X X X X X X
 HOITOA KENNELTILASSA    X X X X
        
KUULO RADIO PÄÄLLÄ KENNELTILASSA X X X X X X X
 PESUKONEEN ÄÄNET    X X X X
 MUOVIPULLO PENTUEEN ULOTTUVILLA, 
 JONKA SISÄLLÄ ON KUIVATTUA PASTAA       X
        
VISUAALINEN TELEVISIO PÄÄLLÄ KENNELTILASSA   X X X X X
-NÄKÖ LASTENRATTAAT NÄKYVÄT KENNELIIN    X X X X
 RAHANKERÄYSLIPAS NÄKYY KENNELIIN    X X X X
        
VUOROVAIKUTUS PENTU PUNNITAAN X X X X X X X
-IHMINEN PENNUN KYNNET LEIKATAAN X X X X X X X
 PENTUA KANNETAAN TALON YMPÄRI ULKONA (MAX. 5 MIN.)     X X X X
 KONTAKTI IHMISIIN, JOTKA PUKEUTUNEET ERI TAVOIN     X X X
 VÄHINTÄÄN KAKSI SESSIOTA SOSIAALISTAMISKENNELTILASSA     X X X
 YKSINOLOAIKAA ILMAN MUUTA PENTUETTA (KÄSITTELY, HOITO, 
 TERVEYSTARKASTUKSET, MAX. 5 MIN)     X X X
 HOITOA HOITOPÖYDÄLLÄ      X X
 YKSINOLOAIKAA ILMAN MUUTA PENTUETTA (KÄSITTELY, HOITO, 
 TERVEYSTARKASTUKSET, MAX. 10 MIN)       X
        
VUOROVAIKUTUS TYHJÄ MUOVIPULLO KENNELISSÄ PENTUEEN ULOTTUVILLA    X X X X
-YMPÄRISTÖ PEHMOLELUJA KENNELISSÄ PENTUEEN ULOTTUVILLA    X X X X
 MUOVILELUJA KENNELISSÄ PENTUEEN ULOTTUVILLA    X X X X
 VINKULELUJA KENNELISSÄ PENTUEEN ULOTTUVILLA    X X X X
 VÄHINTÄÄN KAKSI SESSIOTA PENTUEENA ULKOALUEELLA, 
 JOSSA KUMIMATTO (MAX 10 MIN PER SESSIO)     X X X
 PEHMEITÄ KUMILELUJA KENNELISSÄ      X X
 PAHVILAATIKOITA KENNELISSÄ      X X
 ISOJA PEHMOLELUJA KENNELISSÄ      X X
 TUNNELI KENNELISSÄ      X X
 VÄHINTÄÄN KAKSI SESSIOTA PENTUEENA RUOHOALUEELLA
  (MAX 10 MIN PER SESSIO)      X X

mietoja stressitekijöitä ja voivat siten vähentää 
ahdistuneisuutta ja häiriöherkkyyttä, jota arvi-
oitiin 8kk iässä.

Tutkijat toteavat, että heidän kehittämänsä oh-
jelma on erityisesti suunnattu työkäyttöön koi-
ria jalostavien kennelien käyttöön. Ohjelmassa 
on kuitenkin suunniteltu virikkeitä pikkupen-
nun kehitysvaiheiden mukaisesti, joita voi ja 
kannattaa toteuttaa ja soveltaa myös kotikenne-
leissä. Tutkimuksen tulokset ovat niin selkeitä 
positiivisten vaikutusten suhteen, että jokaisen 
kasvattajan, kuten myös pennunomistajan kan-
nattaa huolehtia pennun/pentujen sosiaalista-
misesta ensimmäisten 13 elinviikon aikana.

Tuloksia tarkastellessa kannattaa huomioida, 
että tässä tutkimuksessa jalostuksessa käytetyt 
pentueiden vanhemmat on huolellisesti ja har-
kiten valittu jalostukseen myös käyttäytymisen 
osalta. Ohjelman noudattaminen ei siten takaa, 
että mistä tahansa pentueesta saisi samanlaisia 
vaikutuksia ohjelmaa noudattamalla – vaikka 
sillä todennäköisesti samansuuntaisia positii-
visia vaikutuksia onkin. Perimällä (esim. sosi-
aalisuuden, yleisen uteliaisuuden ja rohkeuden, 
eroahdistuskäyttäytymisen, ääni- ja alusta-ar-
kuuden osalta) on aina merkittävää vaikutusta 
käyttäytymiseen ympäristövaikutusten ja sosi-
aalistamisen ohella.
Artikkeli on julkaistu blogikirjoituksena 
17.4.2018 osoitteessa helivaataja.blogspot.fi
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täytymisen jalostustyöryhmän jäsen ja toimii 

MH-luonnekuvaajana. Lisäksi Heli on ensim-
mäinen koulutettu smartDOG testaaja (smart-
dog.fi), joka on testannut neljän vuoden aikana 
n. 600 koiraa. Heli testaa koirien kognitiivisia 
ominaisuuksia Tampereella ja Rovaniemellä, 
ml. eleiden lukukykyä, ongelmanratkaisua, it-
sehillintää, muistia ja oppimisnopeutta. Heli on 
tutkinut koirien käyttäytymistä ja hyvinvointi-
teknologiaa Turre ja Toivoset 2.0 hankkeessa ja 

julkaissut aiheeseen liittyviä tieteellisiä artik-
keleita. Heli toimii myös asiantuntijana koiria 
hajutyöskentelyyn kouluttavassa Nose4Wood 
-hankkeessa. Helillä on tällä hetkellä neljä 
koiraa: kultainennoutaja, labradorinnoutaja, 
cockerspanieli ja shetlanninlammaskoira, joi-
den kanssa hän harrastaa hajutyöskentelyä, ral-
ly-tokoa, tokoa ja on kisannut shelttien kanssa 
myös agilityssä.

Kuva: Jenni Ruonio
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TAULUKKO 2. UUDEN SOSIAALISTAMISOHJELMAN (ES) VIRIKKEET. X VIIKON KOHDALLA TARKOITTAA STIMULOINTIVIIKKOA (PENNUN IKÄ). 
      
  IKÄ VIIKOISSA   
  0 1 2 3 4 5
OSA-ALUE STIMULOINTIAKTIVITEETTI (VIRIKE)      
       
KOSKETUS VELCRO PANTA, JOTA KÄYTETÄÄN SOSIAALISTAMISHETKEN AIKANA X X X X X X
 PENTU NOSTETAAN YLÖS X X    
 PENTUA SILITETÄÄN HELLÄSTI SORMELLA X X    
 PENNUN KEHOA KOSKETETAAN (PÄÄ, KEHO, HÄNTÄ, JALAT JA TASSUT) X X X X X X
 PENTUA PIDETÄÄN VILLAPUSERON LÄHELLÄ 30S X X    
 PENTUA PIDETÄÄN NYLON T-PAIDAN LÄHELLÄ 30S X X    
 PENTUA PIDETÄÄN FLEECE MATRIAALIN LÄHELLÄ 30S X X    
 PENNUN KEHOA SIVELLÄÄN HELLÄSTI PEHMEÄLLÄ PYYHKEELLÄ X X    
 PENNUN KEHOA SIVELLÄÄN HELLÄSTI KUMIHANSKALLA X X    
 PENNUN KEHOA SIVELLÄÄN HELLÄSTI PEHMEÄLLÄ LASTEN 
 HAMMASHARJALLA X X    
 PENTUA KANNUSTETAAN LIIKKUMAAN MATON YLI   X X X X
 PENTUA KANNUSTETAAN LIIKKUMAAN KUMIMATON YLI   X X X X
 PENTUA KANNUSTETAAN LIIKKUMAAN OSTOSKASSIN YLI    X X X
       

KUULO PAPERIPUSSIA RAPISTELLAAN HELLÄVAROEN PENNUN LÄHELLÄ  X    
 MUOVIPUSSIA RAPISTELLAAN HELLÄVAROEN PENNUN LÄHELLÄ  X    
 AVAIMET KILISEVÄT HELLÄVARAISESTI PENNUN LÄHELLÄ   X   
 MATKAPUHELIMEN SOITTOÄÄNI (ALIMMALLA ÄÄNENVOIMAKKUUDELLA) 
 PENNUN LÄHELLÄ   X X  
 PEHMEÄÄ KÄSIEN TAPUTUSTA PENNUN LÄHELLÄ    X X 
 MATKAPUHELIMEN SOITTOÄÄNI (KESKITASON ÄÄNENVOIMAKKUUDELLA) 
 PENNUN LÄHELLÄ     X 
 VIERIVIÄ ÄÄNEKKÄITÄ ESINEITÄ (ESIM. TÄYTETTY LELU) 
 PENNUN TAVOITETTAVISSA PENTULAATIKOSSA     X X
 VIERIVIÄ ÄÄNEKKÄITÄ ESINEITÄ (ESIM. TÄYTETTY LELU) 
 PENNUN TAVOITTAMATTOMISSA PENTULAATIKON ULKOPUOLELLA     X X
 MATKAPUHELIMEN SOITTOÄÄNI (NORMAALILLA ÄÄNENVOIMAKKUUDELLA) 
 PENNUN LÄHELLÄ      X
       

VISUAALINEN PENTU ASETETAAN TV:N ETEEN   X   
-NÄKÖ VIERIVIÄ ESINEITÄ (ESIM. PALLO) PENNUN TAVOITETTAVISSA PENTULAATIKOSSA   X X  
 VIERIVIÄ ESINEITÄ (ESIM. PALLO) PENNUN TAVOITTAMATTOMISSA
  PENTULAATIKON ULKOPUOLELLA   X X  
 ESINEITÄ ROIKKUU STIMULOINTIALUEEN YLÄPUOLELLA 
 (ESIM. JOULUKUUSEN KORISTEKÖYNNÖSTÄ)   X X X X
 HITAASTI AVATAAN JA SULJETAAN SATEENVARJO PENNUN NÄHDEN     X 
 PEILIN ESITTELY     X 
 SATEENVARJON AVAAMINEN JA SULKEMINEN PENNUN NÄHDEN      X
 KANNUSTETAAN PEILIN TUTKIMISEEN      X
       

VUOROVAIKUTUS PENTU NOSTETAAN YLÖS JA KANNETAAN YMPÄRI KENNELIÄ   X   
-IHMISET PENTUA SILITETÄÄN KÄDELLÄ   X   
 PENNUN KORVIA JA HAMPAITA TUTKITAAN HELLÄSTI   X X X X
 LEIKKI KAKSIN IHMISEN KANSSA (PEHMEÄ JA VINKULELU YHTEENSÄ 3 MINUUTTIA)   X   
 PENTU NOSTETAAN YLÖS JA SE KANNETAAN STIMULAATIOKENNELIIN 
 (ERILLINEN HUONE/TILA)    X X X
 PENTUA PIDETÄÄN HELLÄSTI PAIKOILLAAN 5 SEKUNTIA    X  
 LEIKKI KAKSIN IHMISEN KANSSA 
 (PEHMEÄ, VINKU- JA VETOLELU YHTEENSÄ 3 MINUUTTIA)    X X X
 TUTKIJA PUKEUTUNUT HATTUUN/AURINKOLASEIHIN/SELKÄREPPU SELÄSSÄ    X X X
 PENTUA PIDETÄÄN HELLÄSTI PAIKOILLAAN 15 SEKUNTIA     X 
 PENNULTA PIILOTETAAN LELU JA PENTUA KANNUSTETAAN ETSIMÄÄN SITÄ     X X
 PENTUA PIDETÄÄN HELLÄSTI PAIKOILLAAN 20 SEKUNTIA      X
       

VUOROVAIKUTUS PENTUA KANNETAAN ULKONA (ESIM. TALON YMPÄRI)    X  
-YMPÄRISTÖ KOKEMUS BETONIPINNASTA ULKONA     X X
 KOKEMUS RUOHOSTA ULKONA (VUODENAJAN MUKAAN LUMI TMV.)     X X
 KOKEMUS KUMIALUSTASTA ULKONA     X X
 KANNUSTETAAN KIIPEÄMÄÄN ESTEEN YLI     X X
 KANNUSTETAAN KULKEMAAN OVIAUKOISTA SISÄÄN JA ULOS      X
 PENNUN PÄÄLLE ASETETAAN HELLÄSTI PYYHE JA ANNETAAN SEN ETSIÄ TIE ULOS     X
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Koiran käytös ärsyttää. 
Voiko sille tehdä jotain?

Koirat ovat persoonia ja niillä on niille 
tyypillisiä ominaisuuksia. Osa niistä 
on kivoja ja osa vähemmän kivoja. Lä-

hes kaikkiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa 
tavalla tai toisella, niitä voidaan vahvistaa tai 
heikentää.

Osa koiran ärsyttävistä ominaisuuksista ovat 
ominaiskäytöksiä. Tämä siis tarkoittaa synnyn-
näistä käytöstä, joka on periytyvää ja kuuluu 

koiran luonnolliseen käyttäytymiseen. Omi-
naiskäytöstä on haasteellista muokata, koska 
koira ei ole tietoinen asiasta, vaan toimii vaisto-
jensa ja geeniensä varassa.

On olemassa kiinteitä käyttäytymismalleja, jot-
ka periytyvät sukupolvelta toiselle. Ne eivät ole 
tahdonalaista käytöstä, mutta vahvistuvat hel-
posti. Niitä on hankala hallita tai kitkeä koko-
naan pois. Näihin käytöksiin kuuluvat mm. ha-

jussa pyöriskely, haukkuminen tai muu ääntely, 
luun tai muun vastaavan hautaaminen, resurssi-
en vartioiminen ja riistan perässä juokseminen. 

Näiden käytösten muuttaminen vaatii pohdin-
taa. On tehtävä ja ymmärrettävä muutama asia.
• Asian muuttamiseen menee aikaa
• Ympäristön ja tilanteiden hallitseminen on 

kriittistä
• Koiralle pitää opettaa jokin muu käytös tilalle
• Sammuttaminen on olennainen osa tätä pro-

sessia
• Onnistuneiden toistojen määrä on olennaista.

Otetaan esimerkiksi haukkuminen tai vinkumi-
nen. Ne ovat ominaiskäytöksiä, ja siten synnyn-
näisiä. Näiden muuttaminen vie aikaa ja mitään 

pikafixejä ei ole olemassa. Mitä kauemmin käy-
tös on ollut olemassa, sitä kauemmin sen kor-
jaaminen kestää. Puutu asiaan siis ajoissa.

Ohjaajan tulee hallita tilanteita ja ympäristöä 
siten, että käytöstä ei pääse syntymään ja vah-
vistumaan. Koiraa ei viedä sellaisiin tilanteisiin, 
jossa käytös ilmentyy. Jos näin tehdään, niin 
koiran käytös vahvistuu koko ajan, halusimme 
sitä tai emme.

Koiralle opetetaan joku muu käytös, jota se 
suorittaa vinkumisen asemesta. Esim. kontakti 
ohjaajaan, luopuminen tai maassa makaaminen. 
Käytöksen pitäisi olla kuitenkin jotain melko 
rauhallista, sillä mielentila seuraa käytöstä. Kun 
käytös on vahva, niin sitä aletaan käyttämään 
käyttäytymisen muokkaamiseen. Viedään koira 
lähelle tilannetta, jossa ääni tms. käytös ilmenee, 
mutta kuitenkin niin kauas, ettei epätoivottavaa 
käytöstä vielä esiinny. Teetetään koiralle sitä 
tehtävää, mikä on opetettu vahvaksi. Palkataan 
sellaisella palkalla, mitä koira oikeasti tavoitte-
lee. Tämä on erittäin tärkeää, koska haluamme 
vahvistaa uutta käytöstä mahdollisimman paljon. 
Jos koiraa ei palkka kiinnosta, niin silloin joko 
palkkion laatu ei ole riittävä tai tilanne on liian 
haastava. Tällöin reagoidaan joko nostamalla 
palkkion laatua tai viedään koira kauemmaksi 
tilanteesta tai molempia. Palkkion laatu on olen-
nainen osa tätä prosessia ja sitä ei pidä vähätellä.

On olemassa sellainen asia kuin sammuttami-
nen ja sammumispurkaus. Jos halutaan, että 
jokin käytös sammuu kokonaan, niin koira ei 
saa saada mitään vahvistavaa siitä. Eli kaikki 
huomio ja palkitseva tulee poistaa. Koiraa ei 
saa edes kieltää, sillä myös negatiivinen huomio 
toimii vahvisteena. Jos käytös ei vähene, niin 
rankku ei toimi. 

Sammumispurkaus ilmenee ennen käytöksen 
sammumista. Tällöin käytös kiihtyy suurem-
maksi. Tähän ei saa reagoida, sillä sammutta-
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minen epäonnistuu silloin varmasti. Käytös 
vahvistuu vielä voimakkaammaksi. Tässä ihmi-
set usein luovuttavat. Mutta jo käytöstä halutaan 
korjata, niin se on kriittistä.

Onnistuneiden toistojen määrä on myös kriit-
tistä käytöksen muuttamisen kannalta. Koska 
kyseessä on yleensä ominaiskäytös, jonka muut-
taminen vaatii paljon työtä. Varaudu tuhansiin 
toistoihin.

Voi olla, että haasteellisen käytöksen ratkaise-
minen parantaa koiran kanssa elämistä mer-
kittävästi. Siksi se kannattaa tehdä. Siksi myös 
kannattaa jättää muu treenaaminen kokonaan 
tai lähes kokonaan ja keskittyä haasteen ratkai-
semiseen. Tai jos haaste on vain tietyissä tilan-
teissa, niin treenataan muita asioita muualla.

Niinpä koulutussuunnitelman tekeminen on 
hyödyllistä:
• Käytös, mitä halutaan muuttaa: vinkuminen
• Käytös, mitä halutaan koiran tekevän: katse-

kontakti
• Paikat ja tilanteet, joissa se ilmenee: ryhmät-

reenit ja kun treenaa toista koiraa
• Palkkion laatu: tuore lohi
• Toistojen määrä: 3 x 10

• Aika: puoli vuotta

Vahvistetaan koiran kontaktia muualla, kuin 
ryhmätreeneissä.
Kun koira tarjoaa vahvasti katsekontaktia ja 
suorittaa sen vihjeestä, viedään koira ryhmät-
reeneihin.
Treenataan katsekontaktia sillä etäisyydellä, että 
koira ei päästä ääntä.
Valitaan sellainen palkka, että koira oikeasti ta-
voittelee sitä.
Edetään hitaasti niin, että vältetään äänen an-
tamista.
 Jos ääntä tulee, niin koira viedään kauemmaksi 
tai pois kokonaan ja aloitetaan harjoitus uudel-
leen.
Keskitytään vain tähän harjoitukseen, vaikka 
muut tekevät muuta.
 (Tätä suunnitelmaa pitää myös voida muuttaa)

Tilannetta voi myös helpottaa, että ajattelee 
asiaan haasteena, joka voidaan ratkaista. Ei niin-
kään ongelmana, joka ärsyttää.

Kirjoittaja: Ulla-Marja Ruistola, kouluttaja ja 
SmartDog-testaaja. Ulla-Marjan koulutuksista 
löydät lisää tietoa osoitteesta koiraharrastaja.fi.

Tellington TTouch 

Tellington TTouch on menetelmä, jonka 
tarkoitus on kehon syvärentouttaminen 
ja stressitasojen laskeminen kosketuksen, 

hihnakäytösharjoitusten ja vartalon ympärille 
tehtävien sidosten avulla. Menetelmää voidaan 
käyttää sekä ihmisillä että eri eläinlajeilla. Me-
todia voivat käyttää paitsi eläintenkouluttajat ja 
muut ammattilaiset, myös lemmikkien omistajat. 
Tellington TTouch-metodin käyttöä voi opiskella 
esimerkiksi verkkokursseilla.  

Tellington TTouchin kehitti Linda Telling-
ton-Jones. Tellington-Jones   sai idean menetel-
män kehittämisestä osallistuttuaan vuonna 1975 
Feldenkrais-metodin kurssille. Feldenkrais-me-
todin avulla pyritään lisäämään tietoisuutta, 
syventämään oman kehon tuntemusta ja kehon 
hallintaa erilaisten yksinkertaisten, joskin epäta-
vanomaisten, liikkeiden avulla. Tellington Equine 
Awareness Method eli TEAM kehittyi, kun Tel-
lington-Jones alkoi soveltaa oppimiaan taitoja 
ensin hevosiin ja sitten muihin eläimiin. Koske-
tuksen on tutkimusten mukaan todettu vaikut-
tavan ihmisillä positiivisesti kehon hormonituo-
tantoon, immuunijärjestelmään, hengitykseen, 
verenkiertoon sekä havaintokykyyn ja kognitii-
visiin kykyihin. Hoitotulosten on todettu olevan 
vastaavia koirilla ja sen vuoksi kosketusterapia 
sopii myös koirille kehon toimintaa ja hallintaa 
parantavana, kipua lievittävänä ja rauhoittava-
na hoitomuotona. Tellington TTouch jakautuu 
kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat bodywork, 
groundwork ja bodywraps. 
 
Bodywork
Tellington TTouchissa pyritään rauhoittamaan 
koiraa ja vähentämään tai laukaisemaan jänni-
tystiloja koskettelemalla koiran huulia ja ikeniä, 
joka stimuloi sylkirauhasia. Tämä puolestaan 
laukaisee rentoutumisen mahdollistavan para-
sympaattisen hermoston. Tällöin sympaattinen 
hermosto, joka operoi taistele tai pakene -reak-

tioiden avulla, kytkeytyy pois päältä. 

Suun lisäksi myös korvat ovat tärkeä osa koiran 
viestintää. Esimerkiksi ääniaroilla, reaktiivisilla 
tai matkapahoinvoivilla koirilla voi olla korvien 
alueen jännitystiloja. Kylmät korvat voivat myös 
kertoa koiran stressistä. Korvissa on myös paljon 
akupisteitä, joiden koskettelu voi auttaa muualla 
kehossa oleviin ongelmiin. Tellington TTouch-
in avulla koiraa voidaan myös totuttaa suun tai 
korvien alueen hoitotoimenpiteisiin, kuten ham-
paiden pesuun tai korvakarvojen nyppimiseen. 
 
Groundwork eli hihnatyöskentely
Groundworkissa eli hihnaharjoittelussa koiran 
asento ja painopiste pyritään muuttamaan oi-
keanlaiseksi, jotta koira ei vedä hihnassa. Koiran 
asennon muuttuessa tasapainoiseksi muuttuu 
myös koiran käytös. Hihnaharjoituksissa tär-
keää on pitää koiran talutin kiinni aina kahdessa 
kohdassa, sillä useampi kiinnityskohta edistää 
tasapainoa. Tähän voidaan käyttää valjaita, joissa 
on useampi kiinnityslenkki taluttimelle sekä kak-
sipäistä monitoimitalutinta. Valjaiden sijaan voi-
daan käyttää myös tasapainohihnaa, joka toimii 
valjaiden ja taluttimen yhdistelmänä. Sen avulla 
voidaan jakaa hihnaan kohdistuvaa painetta ta-
saisemmin pitkin koiran vartaloa.
Hihnaharjoitteissa koiraa voidaan kävelyttää hi-
taassa tahdissa yhden tai kahden ihmisen kans-
sa. Kahden ihmisen välissä kulkemista kutsutaan 
homig pigeon-liikkeeksi, jossa molemmat kulke-
vat koiran lavan kohdalla, mutta vain toinen on 
aktiivisessa roolissa ja toinen kävelijä vain kulkee 
mukana. Harjoittelun alkaessa sujua, rooleja voi-
daan vaihtaa ja harjoitteluun lisätään labyrinttien 
läpi kävelemistä tai erilaisten pintojen yli käve-
lemistä. 
 
Bodywraps
Tellington TTouchin ehkä tunnetuin harjoite 
on bodywrap-sidosten käyttö. Sidokset tehdään 
joustavasta siteestä ja voivat auttaa monenlai-
sissa ongelmissa. Etupään ympäri tehtävät puo-
livartalosidokset voivat olla apuna erilaisissa 
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pelkotiloissa, esimerkiksi ukkosen pelossa. Si-
doksia voidaan myös tehdä aktivoimaan koiran 
takapään käyttöä tai pään ympärille auttamaan 
rentoutumisessa. 
 
Millaiselle koiralle Tellington TTouch -terapia 
sopii?
Kosketusterapiasta voivat hyötyä kaikki koirat, 
mutta se sopii erityisen hyvin aroille ja reak-
tiivisille sekä vanheneville koirille. Tellington 
TTouchia voidaan käyttää myös kroonisista ki-
putiloista kärsiville koirille muun hoidon tukena 
tai ongelmakäyttäytyville koirille muun koulu-
tuksen tukena. Tellington TTouchilla voidaan 
puuttua hyvin tavallisiin ongelmiin, kuten epä-
toivottuun haukkumiseen, hyppimiseen, hihnas-
sa vetämiseen tai matkapahoinvointiin. 
Tellington TTouch sopii kaikille koirille, sillä se 
lisää koiran ja ihmisen välistä luottamusta. Har-
joitteiden avulla koira oppii yhdistämään kos-
ketuksen rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. 
Rauhallinen koira pystyy keskittymään parem-
min eri tilanteissa ja auttaa koiraa sopeutumaan 
erilaisiin tilanteisiin.  Parantunut kehonhallinta 
ja keskittymiskyky ehkäisevät myös tapaturmia ja 
auttavat suorituksista palautumista. Menetelmä 
sopii siis myös aktiivista ja nopeatempoista työtä 

tekeville harrastuskoirille, joiden kehonhallista ja 
koordinaatiokykyä voidaan parantaa harjoittei-
den avulla. 
 
Mihin Tellington TTouchin teho perustuu?
Tellington TTouchilla pyritään vaikuttamaan 
hermoston toimintaan tuntoaistin välityksellä. 
Tuntoaisti kehittyy jo sikiöaikana ja sen avulla 
myös motorinen kehitys käynnistyy myöhem-
min. Tuntoaistin tehtävä on paitsi auttaa välttä-
mään vaaroja, myös välittää tietoja esimerkiksi 
kosketuksen voimakkuudesta. Paineen aistivat 
reseptorit ovat aivan ihon alla ja niiden avulla 
koira aistii, mihin sitä kosketaan ja kuinka voi-
makas kosketus on. Näihin reseptoreihin Telling-
ton TTouchin kosketuksilla halutaan vaikuttaa. 
Harjoitteet vaikuttavat myös aivojen välittäjäai-
neisiin, kuten serotoniiniin sekä dopamiiniin, 
jotka vaikuttavat muun muassa mielialaan ja 
vireystilaan.Groundwork-harjoitukset ovat 
asentoaistiin vaikuttavia harjoitteita, kun taas 
bodywrap-sidokset auttavat kehon hahmotta-
misessa ja vaikuttavat itsetietoisuuteen paineen 
tunteen avulla. 
 
Lähteet: ttouch.com, seto.fi, elainklinikkatimant-
ti.com, masseter.fi

KENNEL BESTRELLA TOIVOTTAA

RAUHALLISTA JOULUA

JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Lähdettäisiinkö 
luonnetestiin?
Teksti:Jorma Lankinen
”Miksi ihmeessä veisin koirani palveluskoirien 
luonnetestiin?”

Tämän kysymyksen kuulee tänäkin päivänä 
usein, vaikka luonnetestillämme ei ole enää mi-
tään tekemistä palveluskoirien kanssa. 

Luonnetestin esiaste syntyi 1900-luvun alku-
vuosina Ruotsissa. Silloisen testin tavoitteena 
oli testata armeijan koirien soveltuvuutta eri 
työtehtäviin. Tämän ajatuksen toimimattomuus 
huomattiin pian, ja testiä kehitettiin tavoitteena 
koirien koulutettavuuden arviointi. Tämäkään 
tavoite ei ole toteutunut ja alun perin palvelu-ja 

sotakoirien testistä on kehitetty oivallinen käyt-
täytymistesti kaikille koirille.

Suomeen luonnetesti tuli vuonna 1976 ja oli 
aluksi virallinen vain palveluskoirarotuisille. 
Ensimmäinen kymmenen vuotta testattiinkin 
miltei yksinomaan palveluskoiria. Pikkuhiljaa 
alettiin ymmärtämään, ettei testistä saada pal-
joakaan apua koiran koulutettavuuden arvioi-
miseen, vaan kyseessä onkin hyvä käyttäyty-
mistesti kaikille koirille. 90-luvulla testi avattiin 
kaikille roduille viralliseksi, ja nykypäivänä rei-
lusti yli puolet testatuista koirista onkin muita 
kuin palveluskoiria. Alkuaikojen teknisesti aina 
samalla kaavalla ja voimalla suoritettu testi on 
muuttunut vuosien kuluessa paremmin huo-
mioimaan koirien perusluonteen, ja nykyisin 
jokainen testin osuus suoritetaan aina koiran 
ehdoilla. Testitilanteen hyökkäyksien voima 
riippuu aina testattavasta koirasta. Näin pyri-
tään varmistamaan, ettei koiralle jää testitilan-
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teesta traumoja kotiin vietäväksi.

Miksi testaisin koirani?
Koiran luonteen ja käyttäytymisen kanssa 
elämme 365 päivää vuodessa, kun esimerkik-
si sen ulkomuotoa arvioi ammattilainen vain 
muutaman kerran vuodessa. Objektiivinen, 
vertailukelpoinen testitulos antaa kasvattajille 
mahdollisuuden huomioida myös luonteen-
ominaisuuksia jalostustyössään. Yksittäinen 
luonnetestititulos ei kuitenkaan kerro riittävällä 
varmuudella linjan luonteista, joten myös mui-
ta kuin varsinaisia jalostusyksilöitä pitäisi saada 
testattua. Jokainen testattu koira on arvokas ro-
dun luonteita arvioitaessa.

Mitä testitulos koiran käyttäytymisestä kertoo?
Testituloksessa koiria arvioidaan yhdeksän eri 
luonteenominaisuuden mukaan. Näistä kah-
deksan arvostellaan asteikolla +3 – -3, jossa 
miinusmerkkiset arvot eivät ole toivottuja. Tes-
titermistö on peräisin 1990- luvun alkupuolelta 
ja nykyajan kynologia ei läheskään kaikkia näitä
luonteenominaisuuksia tunnusta. Ominaisuuk-
sien konkreettisuudella ei sinällään ole merki-
tystä; tärkeää on vain ymmärtää mitä kukin 
osa-arvio tarkoittaa.

1. TOIMINTAKYKY
Toimintakyky on nykytietämyksen valossa 
erillisenä luonnetestiominaisuutena tuntema-
ton. Luonnetestissä toimintakyky kuvaa ennen 
kaikkea koiran kykyä voittaa pelkonsa uhkaa-
vissa ja sille yllättävissä tilanteissa. Toimintaky-
kyä ilmaisee yhtä lailla puolustautuminen kuin 
pakokin, toimintakyvyttömyys ilmenee koiran 
pyrkiessä joko mitätöimään tilanteen, tai sen 
lopettaessa toimintansa pelon vuoksi. Esimer-
kiksi toimintakyvyn erikoiskokeena toimivassa 
kelkkakokeessa kelkalle kyhättyä hahmoa vede-
tään ohjaajansa kanssa seisovaa koiraa kohden. 
Jokaiselle koiralle hahmo liikkuu eri lailla, ta-
voitteena on saada koira pelkäämään lähestyvää

mörköä. Varsinaista toimintakykyä mitataan 
kelkan saavuttua ohjaajan sivulle ja liikkeen lo-
puttua – miten nopeasti koira voittaa pelkonsa 
ja menee tutustumaan uhkaan.

Esimerkiksi suurikokoisille seurakoiraroduil-
le testin optimiarvot (suuri taisteluhalu, vilkas 
temperamentti, kohtuullinen terävyys jne.) eivät 
kuulu, eikä niitä tule testituloksessa toivoakaan. 
(Nosto)

Toisena toimintakyvyn erikoiskoneena toimii 
ns. Pimeä huone: hämärä suljettu tila, jossa on 
kulkuesteitä. Ohjaaja siirtyy sisälle ja koira jää
odottamaan ulkopuolelle toisen tuomarin kans-
sa. Koira lasketaan tilaan ja sen tulisi etsiä ohjaa-
ja ilman apua. Mikäli koira ei itsenäisesti lähde 
etsimään, kutsuu ohjaaja sitä. Tästä osasuorituk-
sesta puuttuu kelkkakokeeseen kuuluva koiraan 
kohdistuva uhka. Uhka syntyy koiran omien 
korvien välissä. Toimintakykyä on monesti 
verrattukin rohkeuteen. Jokaiselle koiralle olisi 
luonnollisesti tärkeää voittaa pelkonsa todel-
lisen ja luulotellun ihan edessä, joten toiveena 
olisi mahdollisimman hyvä arvosana kyseisestä
ominaisuudesta. Valitettavasti tämän ominai-
suuden arvosteluun on lisätty koko testin kul-
ku. Jotta arvosana nousee, tulisi koiran mm 
myös puolustaa itsenään, laumaansa ja taistella. 
Tämän arvosanan kohdalla tuomarikohtaiset 
näkemyserot ovat liian suuria, jotta voisimme 
arvioida testituloksia luotettavasti. Nykyarvos-
telussa toimintakyvyn arvosana onkin enem-
män yleisarvostelu testin kulusta kuin yksittäi-
sen ominaisuuden arvio.

2. TERÄVYYS
Terävyys tarkoittaa luonnetestissä koiran taipu-
musta reagoida aggressiivisesti. Luonnetestissä 
yleistä terävyyttä – esim. ympäristöön kohdis-
tuvaa – ei arvioida.

Terävyyden erikoiskoe: Koira kiinnitetään ly-

hyellä taluttimella seinään tms. ja ohjaaja pois-
tuu koiran näkyvistä. Toinen testituomareista 
lähestyy sitä uhkaavasti – ensin epäröiden – ja 
lopuksi selkeän hyökkäävästi. Hyökkäys loppuu 
ja tuomari alkaa puhua koiralle ystävällisesti. 
Koiran tulisi lopettaa aggressiivinen tai pelo-
kas käyttäytyminen ja antaa nyt ystävällisen 
hyökkääjän koskea itseensä. Aggressiivisuuden 
ilmaisujen voima ei vaikuta tästä ominaisuudes-
ta saatavaan arvosanaan, vaan pyrkimys itsensä
puolustamiseen. Terve ominaisuus kaikissa koi-
rissa, mikäli terävyys ei kumpua pelosta.

3. PUOLUSTUSHALU
Puolustushalu on terävyyden sukuinen omi-
naisuus. Tätä kuten muitakin ominaisuuksia 
arvioitaessa pyritään luonnetestissä arvioimaan 
nimenomaan halua, ei opittua kykyä. Koiran 
toiminnan aktiivisuus sen puolustaessa ohjaa-
jaansa ei vaikuta arvosanaan, tärkeämpää on sen 
asema ohjaajaan ja hyökkääjään nähden. Kun 
koira pyrkii pysymään ohjaajan ja hyökkääjän 
välissä osoittamatta minkäänlaista aggressiivi-
suutta, voidaan katsoa sillä selvästi olevan halua 
puolustaa laumaansa, kun taas voimakkaastikin
ohjaajan selän takaa haukkuva ja muriseva koira 
saattaa omata puutteita tässä ominaisuudessa. 

Erikoiskokeessa toinen tuomareista hyökkää 
koiran kanssa kulkevaa ohjaajaa kohti. Täs-
sä erikoiskokeessa on joskus vaikea erottaa 
puolustaako koira itseään vai laumaansa. Lau-
maeläimenä koiran tulisi aina osoittaa jonkin-
asteista halua puolustaa omaa laumaansa. Tästä 
syystä ei ole suositeltavaa testata koiraa vieraan 
ohjaajan kanssa.

4. TAISTELUHALU
Taisteluhalu ei nykytiedon mukaan myöskään 
ole erillinen ominaisuus. Kuitenkin tämä luon-
teenominaisuuksien summa on tärkeimpiä 
luonnetestissä mitattavia suureita. Tämä omi-
naisuus näkyy kaikissa luonnetestin tilanteissa,

ei pelkästään sen erikoiskokeessa eli leikissä 
tuomarin kanssa. Koiran tulisi osata purkaa sii-
hen kohdistuvaa painetta taistelemalla todellista 
tai luuloteltua uhkaa vastaan. Väsyessään fyysi-
sesti koira jatkaa toimintaa nimenomaan tais-
teluhalunsa avulla. Luonnetestissä taisteluhalua 
mitataan erikoiskokeella, jossa tuomari leikkii 
koiran kanssa ensin puukepillä, sitten tarvit-
taessa pehmeämmillä välineillä (purupatukka, 
rätti, tms.). Kaikki koirat eivät ole tottuneet leik-
kimään ihmisen kanssa, tai ovat perusluonteel-
taan pidättyväisiä vierasta kohtaan, joten niiden 
ei voi odottaakaan leikkivän vieraan ihmisen 
ihmisen kanssa.Tässä tilanteessa annetaan oh-
jaajan yrittää leikkiä koiransa kanssa. Pelkkä 
leikkiminen ei kuitenkaan ratkaise annettavaa 
arvosanaa, vaan uhkatilanteet kertovat tästä 
ominaisuudesta muissa testiosioissa.

5.HERMORAKENNE
Hermorakenne on tärkeimpiä jokapäiväiseen 
elämään vaikuttavia tekijöitä. Tämä ominaisuus 
ei ole mitenkään omistajan koulutettavissa. Koi-
ran hermorakenne ilmenee parhaiten sille yllät-
tävistä tilanteista palautumisessa. Hyvähermoi-
nen koira palautuu nopeasti uusien tilanteiden 
aiheuttamasta jännityksestä, huonohermoisen 
tarvitessa jopa pitkiäkin palautumisaikoja näis-
sä tilanteissa. Hermorakennetta tarkkaillaan 
koko luonnetestin ajan. Varsinaista erikoiskoet-
ta tälle ominaisuudelle ei ole.

6. TEMPERAMENTTI
Temperamentti on koiran kyky havainnoida 
ympäristöään ja mukautua siihen. Kyse ei ole 
ainoastaan nopeudesta reagoida niihin, vaan 
optimissaan koiran tulisi mukautua ympäris-
tön muutoksiin ilman viivettä ja myös reagoida 
niihin. Temperamentin ollessa liian korkea on 
koiralla ongelmia keskittymisessä. Erikoiskoe: 
Ohjaajan kanssa kulkevan koiran perään laske-
taan takaa-ajava rämisevä tynnyri. Koiran väis-
töliikkeen voima ja hallinta kuvaavat parhaiten
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koiran temperamenttia.

7.KOVUUS
Kovuus on luonteen jalostuksen kompastuski-
vi. Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta 
muistaa kokemaansa ja sen vaikutusta toimin-
taansa jatkossa. Perimältään pehmeän koiran 
näkyvä käyttäytyminen muuttuu etenkin sen 
elämän varrella paljonkin kokemuksien perus-
teella, kun taas kova koira ei anna näiden vaikut-
taa tulevaan käytökseensä. Perimältään riittävän 
kova koira ilmentää lähes perittyä luonnettaan 
käytöksessään, kun taas pehmeä koira saattaa 
muuttua käytökseltään paljonkin kokemansa 
mukaan. Luonnetestissä koiran kovuutta tark-
kaillaan koko testin ajan, ja lisäksi sille on oma 
erikoiskokeensa: Ohjaajan kanssa kulkeva koira
pelästytetään esimerkiksi yllättäen sen eteen 
nostetun haalarin avulla. Koiraa ei päästetä 
selvittämään mitä tapahtui, vaan ohjaaja vie 
sen pois paikalta heti haalarin noston jälkeen. 
Hetken päästä ohjaaja palaa koiran kanssa ta-
pahtumapaikalle. Pehmeä koira ei tule vapaaeh-
toisesti uudelleen paikalle, vaan tarvitsee hou-
kuttelemista – kova koira puolestaan ei muista 
tapahtunutta, vaan kulkee reippaasti uudelleen 
tapahtumapaikalle.

8. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
Luoksepäästävyys on ominaisuus, jota mitataan 
koiran suhtautumisella vieraaseen, ystävällisesti 
käyttäytyvään ihmiseen. Koiran tulisi antaa tä-
män ottaa kontakti ja koskea itseensä.

9. LAUKAUSPELOTTOMUUS
Suhtautuminen ampumiseen selvitetään testin 
viimeisenä osuutena ampumalla aina vähintään 
kaksi laukausta 9mm starttipistoolilla. Koiran 
tulisi säilyttää toimintakykynsä laukauksista 
huolimatta.

TESTIN TULOKSET
Kullekin arvosteltavalle ominaisuudelle on 
määritelty kerroin (1-35), jolla kerrottuna an-
netut arvosanat muodostavat testin loppupis-
teet. Kertoimet on määritetty testattavien omi-
naisuuksien erikoiskokeiden koulutettavuuden 
peittämiseksi: esimerkiksi koiralle helposti 
koulutettavan puolustushalun kertoimena on 1, 
kun taas hermorakenteen kerroin on 35. Poik-
keuksena on suhtautuminen ampumiseen, joka 
arvioidaan asteikolla + ja -. Miinusarvosanat 
ilmaisevat koiran suhtautuneen pelokkaasti 
ampumiseen. Testin loppupistemäärä ei käy-
tännössä kerro lähestulkoon mitään koirasta, 
vaan tulos on luettava eri osa-alueiden arvosa-

Kuva: Aino Ronkainen

noista. Testin maksimipistemäärä – 300 pistettä 
– ei suinkaan ole optimi kaikille koiraroduille. 
Testituloksia tarkasteltaessa tulee aina muistaa 
rodun alkuperäinen tarkoitus, ja verrata tulok-
sia sen vaatimuksiin. Esimerkiksi suurikokoisil-
le seurakoiraroduille testin optimiarvot ( suuri 
taisteluhalu, vilkas temperamentti, kohtuullinen 
terävyys jne. ) eivät kuulu, eikä niitä tule testitu-
loksessa toivoakaan.

MILLAINEN TULISI HYVÄN KOTIKOIRAN 
TESTITULOKSEN OLLA?

Toimintakyvyn toivoisi olevan positiivinen; 
kaikkihan toivovat itselleen rohkeaa koiraa. Ka-
tastrofi ei myöskään -1 (pieni) ole, mikäli tämä 
johtuu käytöksestä muissa testiosioissa – ei yk-
sinomaan arkuudesta.

Terävyys ei saa olla negatiivinen, sillä silloin 
koiralla ilmenee jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
eli se ei palaudu normaalissa ajassa tuomarin 

lopetettua hyökkäyksen, vaan yrittää purra jo 
ystävälliseksi muuttunutta uhkaajaa. Toivottava 
terävyyden aste on +3 kohtuullinen, ilman jäl-
jelle jäävää hyökkäyshalua. Myös +1, pieni on 
hyväksyttävä tulos. 

Puolustushalun arvosanaksi toivoisin +3 koh-
tuullinen tai +1, pieni. Tätä suuremmat +2, suuri 
-2, erittäin suuri ja -3, hillitsemätön ovat koti-
koiralle haitallisia.

Taisteluhalua koiralla tulisi aina olla, muttei 
kotikoiralla kuitenkaan liikaa. Optimissaan +2 
(kohtuullinen), mutta hyväksyttäviä ovat vielä 
+3 (suuri) ja -1 (pieni).

Hermorakenteeltaan negatiiviselle jäävät koira 
eivät milloinkaan ole jalostusainesta.

Temperamentille on vaikea antaa optimiarvo-
sanaa. Kotikoirilta voidaan toivoa monenlaista 
temperamenttia rodusta riippuen, mutta var-
massti toivottavaa kaikille on, että arvosana py-
syy positiivisena.

Luoksepäästävyys on edellytys normaaliin 
koiranpitoon. Kaikkien seurakoirien tulisi 
suhtautua ystävälliseen ihmiseen rauhallisesti 
tätä pelkäämättä. Toivottavat arvosanat siis +3, 
luoksepäästävyys, ystävällinen ja avoin sekä +2a, 
luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen.

Ampumiseen suhtautuminen on tänä päivänä 
myös tärkeä ominaisuus. Maailma on nykyään 
täynnä kovia, yllättäviä, ääniä, joihin koiran 
toivoisi suhtautuvan rauhallisesti. Paukkuaran 
koiran kanssa eläminen on aina haastavaa, eikä 
sellaista tulisi koskaan käyttää jalostukseen.

Artikkelin kirjoittaja Jorma Lankinen on pk-yli-
tuomari, pelastuskoirakokeiden ylituomari, 
kansainvälinen IPOR-tuomari ja luonnetesti-
tuomari vuodesta 1995.

Kuva: Terhi Valli
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Virallisten selkäku-
vausten suorittami-
nen Bedlingtoninter-
riereillä 2022

Bedlingtoninterrieri on liikunnallinen 
koirarotu, jolla on rotumääritelmän 
mukaan kyky laukata tehokkaasti. Näin 

röntgenlausujan silmin Bedlingtoninen terrie-
rin luusto vaikuttaa rakenteeltaan melko vastaa-
valta kuin esimerkiksi Whippeteillä. Erityisesti 
liikunnallisen rodun kannalta hyvän luustoter-
veyden vaaliminen onkin tärkeä jalostuksen 
osa-alue, jossa jalostuksen seulontatutkimuksen 
toimivat hyvänä apuvälineenä. PEVISAan eli 
perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustus-
ohjelmaan kuuluvien tutkimusten lisäksi, onkin  
mahdollista suorittaa myös virallisia luuston 
röntgentutkimuksia, kuten selkätutkimus. Ylei-
sesti virallisilla terveystutkimuksilla tarkoite-
taan sellaisia jalostuksen seulontatutkimuksia 
tutkimuksia, jotka suoritetaan Kennelliiton hy-
väksymien ohjeiden mukaisesti ja jotka tallen-
netaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Virallisten tulosten lisäksi järjestelmään voi-
daan tallentaa terveystietoja myös kyseisten 
sairauksien vuoksi oireilevista, operoiduista ja 
lopetetuista koirista.

Bedlingtoninterriereillä selkälausunto sisältää 
koiran iästä ja otetuista kuvista riippuen lausun-
non spondyloosista (SP), nikamien epämuotoi-
suudesta (VA) sekä välimuotoisesta lanne-risti-
nikamasta (LTV).

Selkälausunto annetaan siis röntgenkuvista. 
Koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään 12 

kk:n ikäinen. Tällöin sille annetaan lausunto 
synnynnäisistä selkämuutoksista eli VA ja LTV. 
Kuvaushetkellä 24 kk täyttäneelle koiralle anne-
taan lausunto myös spondyloosista (SP).

Lausunto tilataan ja maksetaan Omakoirapal-
velun kautta etukäteen ennen eläinlääkärin luo 
röntgenkuvaukseen menoa. Röntgenkuvaus 
suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira 
rauhoitetaan siten, että se on riittävän rento 
kuvausta varten. Eläinlääkäri toimittaa kuvat 
Kennelliittoon lausuntoa varten..

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu. 
Lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta 
(LTV) ja spondyloosista (SP) maksaa yhteen-
sä 35€ ja lausunto nikamaepämuodostumista 
(VA), välimuotoisesta lanne-ristinikamasta 
(LTV) ja spondyloosista (SP) maksaa yhteensä 
50€. 

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava 
leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai 
se on jouduttu lopettamaan lonkka-, kyynär-
nivel-, -olkanivel tai selkävian vuoksi, on sille 
mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman 
maksua. Toive maksuttomuudesta kirjataan 
tällöin lähetteeseen. Mukaan liitetään sairas-
kertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenku-
vat. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen 
lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla 
tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustie-
tojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilas-
kennassa, mutta se ei täytä mahdolliseen PEVI-
SA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.
Lisätietoa ja lähde: https://www.kennelliitto.fi/
kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-ter-
veystutkimukset

Vilma Reunanen, 
ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, 
Kliininen opettaja; Eläinlääketieteellinen diag-
nostinen kuvantaminen.

Välimuotoinen  
Lanneristinikama 
eli LTV   

Normaali selkäranka
Koiran selkäranka jaetaan anatomisesti viiteen 
osaan: kaularankaan, rintarankaan, lanneran-
kaan, ristiluuhun sekä häntään. Koiralla on nor-
maalisti 27 ristiluuta edeltävää nikamaa: seitse-
män kaulanikamaa, 13 rintanikamaa, seitsemän 
lannenikamaa, ristiluu, joka on muodostunut 
kolmen ristinikaman luutuessa yhteen, sekä 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta noin 20 
häntänikamaa. Ristiluun keskiharjanne on nor-
maalisti kukonhelttamainen rakenne ristiluussa 
ja se on muodostunut ristinikamien pystyhaa-
rakkeiden yhdistyessä.

Välimuotoiset nikamat
Välimuotoiset nikamat ovat synnynnäisiä ja 
perinnöllisiä epämuodostumia. Ne ovat selkä-
rangan eri osien liitoskohdissa (kaularanka-rin-
taranka, rintaranka-lanneranka, lanneran-
ka-ristiluu, ristiluu-häntä) esiintyviä nikamia, 
joissa on piirteitä liitoskohdan molemmin puo-
lin sijaitsevista nikamista. Esimerkiksi: kaula- ja 
rintarangan liitoskohdassa, viimeisessä kaulani-
kamassa, voidaan esimerkiksi havaita kylkiluuta 
muistuttava, normaalia pidempi poikkihaarake 
joko toisella tai molemmilla puolilla, rinta- ja 
lannerangan liitoskohdassa puolestaan viimei-
sen rintanikaman kylkiluut voivat puuttua tai 
olla vajaasti kehittyneet tai ensimmäisessä lan-
nenikamassa voidaan normaalien poikkihaa-
rakkeiden sijaan havaita selkärankaan niveltyvä 
kylkiluu toisella puolella tai molemmin puolin 
nikamaa. Vaaditaankin röntgenkuvat koko 
selkärangan alueelta, jotta voidaan määrittää 
nikamien kokonaislukumäärä. Muualla, kuin 
ristiluun yhteydessä sijaitsevat välimuotoiset 
nikamat huomioidaan VA -lausunnossa.

LTV eli välimuotoinen lanne-ristinikama 
LTV (lumbosacral transitional vertebra) eli väli-
muotoinen lanne-ristinikama on välimuotoinen 
nikama, joka sijaitsee lanne-ristiluu -alueella. 
Lumbarisaatiossa ensimmäisessä ristinikamas-
sa voidaan nähdä lannenikaman rakenteellisia 
piirteitä. Sakralisaatiossa lannenikaman raken-
ne muistuttaa ristinikamaa. 

Muutokset välimuotoisessa nikamassa voivat 
olla eri asteisia ja näkyvissä, symmetrisesti tai 
epäsymmetrisesti. Monilla koirilla välimuotoi-
sia nikamia esiintyy useissa selkärangan liitos-
kohdissa.

Kliininen merkitys
Välimuotoisella lanne-ristinikamalla tiedetään 
olevan joissakin tapauksissa myös kliinistä mer-
kitystä.

Välimuotoisen lanne-ristinikaman on todettu 
altistavan Cauda equina -syndrooman (CES) 
kehittymisessä. Cauda equina -syndrooma on 
seurausta siitä, että selkäytimen jälkeen sijait-
seva hermokimppu jää syystä tai toisesta pu-
ristuksiin, mistä seuraa neurologisia oireita, 
kuten kipua sekä eri asteisia halvauksia alueilla, 
joiden hermotus lähtee cauda equinan alueel-
ta. Koirille, joilla on välimuotoinen lanne-ris-
tinikama, kehittyy cauda equina -syndrooma 
kahdeksan kertaa todennäköisemiin, kuin 
normaalirakenteisille koirille. Välimuotoinen 
lanne-ristinikama on myös yhdistetty lantion 
alueen välilevyjen rappeutumiseen nuorilla 
koirilla: välimuotoinen lanne-ristinikama joko 
jouduttaa välimuotoista nikamaa edeltävän vä-
lilevyn rappeumamuutoksia tai välimuotoisen 
nikaman välilevy on voinut olla jo alkujaankin 
vajaasti kehittynyt ja siksi alttiimpi ennenai-
kaiselle rappeumalle. Erään oletuksen mukaan 
välimuotoinen lanne-ristinikama rajoittaa lan-
ne-ristinivelen liikettä, jonka seurauksena väli-
muotoisen nikaman ja tätä edeltävän nikaman 
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nikamaväliin ja välilevyyn kohdistuu normaalia 
suurempi mekaaninen stressi, joka edesauttaa 
rappeumamuutosten kehittymistä. Etenkin epä-
symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama 
voi aiheuttaa lantion kiertymistä ja aiheuttaa 
myöhemmin epäsymmetriaa kehittyviin lonk-
kiin. Kun lantio on kiertynyt, lonkkamalja voi 
peittää pienemmän osan reisiluun päästä toi-
sella puolella. Epäsymmetrinen välimuotoinen 
lanne-ristinikama vaikeuttaa lisäksi koiran aset-
telua sopivaan asentoon lonkkakuvausta varten 
ja kiertynyttä lantiota voi olla mahdotonta saa-
da suoraksi kuvaustilanteessa.

LTV -lausunnot
Koira voi saada LTV ja VA –lausunnon täytet-
tyään 12 kuukautta. Lausuntoa varten koirasta 
tulee ottaa vähintään kolme röntgenkuvaa: Si-
vukuvat rinta- ja lannerangasta sekä ristiluusta 
ja toinen kuvasuunta lanne-ristiluualueelta, joka 
voi olla myös lonkkakuva.

Suomen Kennelliiton lausunnoissa käytetään 
välimuotoisen lanne-ristinikaman luokittelussa 
viisiportaista asteikkoa:
LTV0: ei ole välimuotoiseen lanneristinikamaan 
viittaavia muutoksia.
LTV1: välimuotoisen lanne-ristinikaman lievin 
muoto: ensimmäisen ristinikaman pystyhaa-
rake on erillään ristiluun keskiharjanteesta tai 
muu lievästi normaalista poikkeava rakenne. 
Muu lievästi poikkeava rakenne voi esimerkiksi 
olla se, että: viimeinen lannenikama on lyhyt ja 
sijaitsee takana tai ristiluu koostuu kahdesta tai 
neljästä nikamasta normaalin kolmen nikaman 
sijaan. 
LTV2: symmetrinen välimuotoinen lanne-risti-
nikama, jossa muutokset ovat samanlaiset mo-
lemmin puolin nikamaa. Ristiluun runko-osas-
sa voidaan nähdä rako ensimmäisen ja toisen 
ristinikaman rungon välillä tai koiralla voi olla 
epätäydellinen välilevy heti ristiluun edessä, 
mikä näkyy kaventuneena tai epäsymmetrise-
nä nikamavälinä viimeisen lannenikaman ja 
ristiluun välissä.

LTV3: epäsymmetrinen muoto, jossa välimuo-
toisen nikaman toinen puoli muistuttaa enem-
män lannenikamaa ja toinen ristinikamaa. Toi-
sella puolella kontakti viimeisen lannenikaman 
toisen poikkihaarakkeen ja suoliluun välillä.
 LTV4: ristiluun ensimmäinen nikama on 
muodoltaan lannenikama, jolloin koiralla on 
kahdeksan lannenikamaa(L8) tai seitsemäs 
lannenikama on muodoltaan ristinikama, jol-
loin koiralla on vain kuusi lannenikamaa (L6).
Välimuotoiset nikamat muualla kuin lanneris-
tiluu -alueella huomioidaan VA-lausunnoissa. 
Esim. viimeisen rintanikaman puuttuvat tai 
vaillinaisesti kehittyneet kylkiluut -> VA1

Periytymisaste ja esiintyminen
Välimuotoiset nikamat ovat perinnöllisiä muu-
toksia, mutta periytymismalli ei ole tiedossa. 
Tutkimuksissa on todettu, että, kun yhdistetään 
koiria, joilla on välimuotoinen nikama, myös 
jälkeläisillä on keskimäärin enemmän välimuo-
toisia nikamia, mutta välimuotoisen nikaman 
tyyppi ei ole välttämättä sama kuin vanhem-
malla. Myös suvun tuloksilla on vaikutusta. Vä-
limuotoisen lanne-ristinikaman yleisyys vaih-
telee eri rotujen välillä. Bedlintoninterriereillä 
muutoksen yleisyys ei ole tiedossa. Saksanpai-
menkoirilla välimuotoisen lanne-ristinikaman 
periytyvyydeksi saatiin erässä tutkimuksessa 
0,5. Ominaisuuden periytyvyyttä pidetään kor-
keana, kun se on välillä 0,4-1,0.

Yleinen suositus on, että välimuotoisen lan-
neristinikaman omaavaa oireetonta koiraa voi 
käyttää jalostukseen, mutta se suositellaan yh-
distettäväksi normaaliin (ei välimuotoista ni-
kamaa missään kohtaa selkärankaa). Vaillinai-
sesti kehittyneisiin tai ylimääräisiin kylkiluihin 
(VA1) kannattaa suhtautua jalostuksessa, kuten 
LTV1:een. 

Jos Bedlingtoninterriereiden selkiä kuvattaisiin 
enemmän, niin saataisiin luotettavampaa tietoa 
näiden muutosten esiintymisestä rodussa. Jos-
kus lonkkalausunnossa annetaan suositus viral-

lisille selkäkuville ja siihen kannattaa reagoida. 
Muutos on toki mahdollinen, vaikka suositusta 
ei olisi annettukaan.

Kirjoittanut: Eläinlääkäri Vilma Reunanen, 
diagnostisen kuvantamisen kliininen opettaja, 
Kennelliiton röntgenlausuja

Normaali selkäranka: kaularanka: 7 nikamaa 
(C1-C7)

Normaali selkäranka: lanneranka: 7 nikamaa 
(L1-L7)

Normaali selkäranka : rintaranka: 13 nikamaa, 
jossa kylkiluut (T1-T13)

Normaali selkäranka: ristiluu koostuu kolmesta 
yhteen luutuneesta nikamasta (S1-S3)

LTV1: jakautunut ristiluun keskiharjanne

Hyvin lievä Selkeämpi

LTV1: ristiluu koostuu vain kahdesta 
nikamasta

LTV1: ristiluu koostuu neljästä nikamasta

LTV2

LTV3 eli 
epäsymmetrinen 
välimuotoinen 
lanneristinikama 
ja toispuoleinen
lonkkanivelen 
kasvuhäiriö

LTV4: 
lumbarisaatio eli 
kahdeksan 
lannenikamaa 
normaalin 
seitsemän sijaan

VA 1: välimuotoinen rintanikama: vaillinaisesti 
kehittyneet kylkiluut
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Pennun purennan 
kehitys

Hampaiden kehittyminen alkaa jo tii-
neyden aikana pennun ollessa vielä 
alkio. Hampaiden kehityskaari on 

koirilla varsin nopea verrattuna esimerkiksi ih-
misiin, jolla hampaiden kehittyminen vie usei-
ta vuosia. Hampaiden koko, muoto ja paikka 
leukaluussa on geneettisen koodin määräämä, 
ja maitohampaiden sekä pysyvien hampaiden 
kehitys on sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi jos 
jokin maitohampaista puuttuu, yleensä myös 
sen vastaava pysyvä hammas puuttuu. Pennuilta 
kuitenkin puuttuu välihampaiden ensimmäinen 
hammas ja poskihampaat normaalistikin. Pe-

rintötekijöiden lisäksi myös monet ympäristö-
tekijät voivat vaikuttaa hampaiden kehitykseen 
ja puhkeamiseen. Esimerkiksi leukaan kohdis-
tuvat traumat, metaboliset häiriöt, kemialliset 
tekijät ja taudinaiheuttajat voivat häiritä ham-
paiden kehittymistä.

Maitohampaiden puhkeaminen

Koirien hampaiden kehitys on difyodontista eli 
niille kehittyy kaksi hampaistoa elämän aikana, 
joista toiset ovat väliaikaiset eli maitohampaat 
ja toiset ovat pysyvät hampaat. Maitohampaat 
alkavat puhjeta noin 3-4 viikon iässä, kun ham-
paan kiille on kokonaan kehittynyt ja juuret 
alkavat muodostua. Ensimmäisenä puhkeavat 
etuhampaat ja kulmahampaat, ja sitten alkavat 
puhjeta premolaarit eli väliposkihampaat. Pos-

kihampaita ei vielä pennun purukalustossa ole. 
Hampaiden kehittyminen ja puhkeaminen on 
yksilöllistä, ja edes pentuesisaruksilla tämä ei 
tapahdu täsmälleen samaan aikaan.

Maitohampaiden puhkeamisikä keskimäärin:
Etuhampaat: 3-4 viikkoa
Kulmahampaat: 3 viikkoa
Väliposkihampaat: -12 viikkoa

Pysyvien hampaiden puhkeaminen

Maitohampaiden irtoamisen fysiologiaa ei vie-
lä täysin tunneta. Tähän liittyy maitohampai-
den juurien resorptio eli hajoaminen (Kuva 1). 
Pysyvän hampaan kruunu aiheuttaa paineen 
maitohampaan juureen, ja saa aikaan sen ha-
joamisen ja lopulta hampaan irtoamisen. Tämä 
ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka saa aikaan 
maitohampaan juuren resorption, koska maito-
hampaiden on todettu irtoavan, vaikka sille ei 
olisi pysyvää vastinetta. Tällöin maitohammas 
voi kuitenkin olla suussa normaalia kauemmin, 
joskus jopa koiran eliniän ajan.

Normaalisti suussa ei ole samaan aikaan saman 
hampaan maitohammasta ja pysyvää hammas-
ta kuin korkeintaan parin päivän ajan, lukuun 
ottamatta caninuksia eli kulmahampaita, joista 
maitohammas ja pysyvä hammas voivat olla 
samaan aikaan suussa useiden päivien tai jopa 
viikkojenkin ajan. Hampaiden puhkeaminen ai-
heuttaa ikeniin lievän tulehdustilan, niiden tun-
keutuessa ikenen läpi uudelle paikalleen. Ennen 
irtoamista maitohammas muuttuu tyviosastaan 
tummemmaksi. Pysyvät yläkulmahampaat puh-
keavat maitokulmahampaiden mesiaalipuolelle 
(Kuva 2) ja alakulmahampaat linguaaliselle eli 
kielen puolelle. 

Pysyvien hampaiden puhkeamisikä keskimää-
rin:
Etuhampaat: 3-5 kk

Kulmahampaat: 4-6 kk
Väliposkihampaat: 4-6 kk
Poskihampaat: 5-7 kk

Ongelmia hampaiden puhkeamisessa ja pu-
rennan kehityksessä

Joskus maitohampaat eivät irtoa normaalisti py-
syvien hampaiden tieltä, ja näitä kutsutaan per-
sistoiviksi maitohampaiksi. Maitohampaiden 
irtoamattomuus voi johtua siitä, ettei pysyvää 
vastinetta ole, maitohampaiden juurtuminen 
leukaluuhun voi olla epänormaalia, pysyvällä 
hampaalla voi olla muuttunut puhkeamisreitti 
tai hormonaalinen syy voi vaikuttaa kasvuun. 
Yleisimpänä syynä pidetään poikkeavaa puh-
keamisreittiä. Persistoivat hampaat on syytä 
poistaa eläinlääkärissä, koska ne ahtauttavat 
leukaa ja on ajateltu, että ne voivat haitata py-
syvän hampaan tulemista oikealle paikalleen. 
Maitohapaat ovat heikompia kuin pysyvät 
hampaat, ja ne ovat siten alttiimpia murtumil-
le. Koirilla voi esiintyä hammaspuutoksia, jossa 
pysyvä hammas puuttuu kokonaan, tai puhkea-
mattomia hampaita, jossa hampaan puhkeami-
nen epäonnistuu ja se jää ikenen sisälle. Lisäksi 
hampaissa voi esiintyä rakenteellisia virheitä, tai 
niitä voi olla liikaa.

Koiran normaali purenta on saksipurenta, jossa 
alaleuan hammaskaaret ovat vain hieman ly-
hyemmät kuin yläleuan hammaskaaret (Kuva 
3). Kaikki tästä poikkeavat purennat lasketaan 
eläinlääketieteellisesti purentavirheeksi, mutta 
joillain roduilla sallittu tai toivottu purenta voi 
olla jokin muu kuin saksipurenta. Purentavirhe 
voi johtua joko leukojen eri pituudesta (skele-
taalinen purentavirhe) tai hampaiden väärästä 
asennosta (dentaalinen purentavirhe). Yläpu-
rennassa alaleuka on lyhyt suhteessa yläleukaan, 
ja alapurennassa yläleuka on lyhyt suhteessa 
alaleukaan. Lievät purentavirheet eivät välttä-
mättä aiheuta haittaa koiralle, jos hampaat aset-

Irronneita maitohampaita, joiden juuret resorptoituneet, kuva: Jenni Ruonio
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tuvat muutoin hyvin eivätkä paina pehmytku-
doksia. Vakavat purentavirheet voivat aiheuttaa 
kipua ja hankaloittaa mm. syömistä. Alaleuka 
ja yläleuka kasvavat itsenäisesti, joten pennun 
kehityksen aikana voi olla hetkiä, jolloin leuko-
jen pituuksissa on epäsuhta. Yleensä alaleuka 
kasvaa hieman yläleukaa hitaammin. Leukojen 
pituudet yleensä tasoittuvat kasvun loppuvai-
heessa, mikäli perimä määrää niin. Normaali 
hampaiden asento määrää leukoja kasvamaan 
symmetrisesti. 

Hammas- ja purentaongelmat ovat jalostuk-
sellinen ongelma, ja irtoamattomat hampaat, 
purentavirheet ja kapeat alaleuat tulisi ottaa 
jalostuksessa huomioon. Toisaalta tulee myös 
muistaa, että pennulla leuat kasvavat hieman 
eri tahtiin, eikä tehdä liian suuria johtopäätök-
siä tulevasta purennasta vasta kehittyvän pu-
rennan perusteella. Lääketieteellistä apua voi-

daan tarvita, jos purenta on vaarassa kehittyä 
väärään suuntaan esimerkiksi irtoamattomien 
tai väärässä asennossa olevien hampaiden takia. 
Hoidot tulee tehdä aina eläinlääketieteellisistä 
syistä eli jos hampaat aiheuttavat koiralle ter-
veydellistä haittaa. Kasvattajien tulee muistaa, 
että vaikka hampaita olisi kirurgisesti poistettu 
tai oikomishoitoja tehty, ja näin saatu aikaan 
normaalilta vaikuttava purenta, perinnöllinen 
alttius purentavirheeseen voi yhä olla taustalla.

Lähteet:
BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry 
and Oral Surgery. 4. p.
Wigg’s Veterinary Dentistry, Principles and 
Practice, 2. p. 
Mikkonen Kaisa: Purentaviat koirilla – kirjalli-
suuskatsaus, lisensiaatintutkielma 2021.

Teksti ja hammaskartat: Jenni Ruonio (ELK)

Vasen kuva, yläkulmahammas puhkeamassa maitohampaan mesiaalipuolelle, kuva: Jenni Ruonio
Oikea kuva, koiran normaali saksipurenta, kuva: Jutta Voutilainen
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Miksi koiran puke-
minen on tärkeää?

Suomen säät ovat monelle koiralle haasta-
via. Talvi tuo mukanaan kylmän ja lumen, 
syksyllä vihmoo vettä ja on koleaa. Koira 

saattaa palella ja kastua, hierojalle on useam-
min tarvetta. Pitkäturkkisilla ja kiharakarvai-
silla koirilla ongelmana on myös lumen tarttu-
minen turkkiin ja tassuihin. Koira voi osoittaa 
palelua tärisemällä ja nostelemalla tassuja tai 
sen liikkumisessa on huomattavissa muutosta. 
Koira voi ilmentää palelua kävelemällä jäykästi 
ja töpöttäen tai se voi olla haluton lähtemään 
ulos kylmällä säällä. 

Koiran turkilla on isoin vaikutus palelualttiu-
teen ja säänkestävyyteen. Lyhyt ja liukas turkki 
eristää kylmää huonommin kuin paksu poh-
javillallinen karva. Bedlingtonin ohut ja pel-
lavainen turkki päästää helposti tihkusadetta 
rankemman sateen läpi ja tuuli pääsee nopeasti 
ihoon asti. Palelualttiuteen vaikuttaa lisäksi 
myös koiran rasvavarasto, ikä ja koiran koko. 
Lämpimänä pitäminen on erityisen tärkeää 

koirilla, jotka sairastavat nivelrikkoa, kärsivät 
aineenvaihduntasairauksista tai toipuvat mis-
tä tahansa vammasta tai sairaudesta. Monesti 
sairailla ja toipuvilla koirilla on ongelmia läm-
mönsäätelyssä, sillä keho taistelee valmiiksi pa-
rantuakseen.  

Kylmä, sade ja lumi vaikuttaa voimakkaasti 
siihen, kuinka helposti lihakset jumiutuvat ja 
kuinka helposti niihin syntyy vammoja. Kylmä 
lihas on jäykkä ja siten vammautuu helpos-
ti. Siksi koiralla on hyvä pitää viileällä ilmalla 
takkia esimerkiksi lämmittelyn/jäähdyttelyn 
aikana, ennen ja jälkeen agilitytreenien. Hyvä 
takki ulottuukin pitkälle reisiin ja mielellään 
lämmittää myös etujalkoja, näin koiran isot li-
hakset saavat lämpöä. Bedlingtonin turkki kerää 
helposti lumipaakkuja. Lumipaakkujen kanssa 
käveleminen voi aiheuttaa jumeja ja kiputiloja 
koiralle, sillä lumen paino ja paakut muuttavat 
helposti koiran liikeratoja. Lumipaakkuja voi 
ehkäistä rasvaamalla tassuja, tossuttamalla tai 
pukemalla koiralle lumipuvun.

Koiran tossutuksesta on hyötyä ihan jokaiselle 
koiralle. Taajamissa ongelmana on terävä hie-

Kuva: Jutta Voutilainen

koitushiekka ja tiesuola. Taajamissa voikin käyt-
tää tossuja, joissa on viiltosuojattu kumipohja 
tai jäykkä ”kenkä”pohja. Tossujen käyttö ennal-
taehkäisee haavaumia ja tassujen kuivumista. 
Tällaisia tossuja voi käyttää myös kesällä sorai-
silla vaellusreiteillä.  Talvella tossut vaikuttavat 
merkittävästi siihen, kuinka hyvin koira pysyy 
lämpimänä. Rauhallisempaan menoon voi 
käyttää fleecetossua, vetourheiluun ja kovaan 
menoon sopii ohut neliömäinen kangastossu. 
Ohuestakin tossusta on tarttuvan lumen aikaan 
hyötyä, sillä ne estävät lumen paakkuuntumisen 
anturoiden väliin. 

Belingtonin näyttelytrimmissä ajellaan kor-
vat, leuka ja häntä karvattomaksi. Mahanalus 
pidetään myös kotikoirilla hygieniasyistä ly-
hyessä karvassa. Erityisesti ohuet korvat, häntä 
ja urosten kivekset ovat alttiita paleltumaan ja 
raapiutumaan. Paleltumat ovat kipeitä ja en-
nestään paleltunut kohta paleltuu helposti uu-
delleen.  Hyvä idea on käyttää takkia, jossa on 
huppu tai ostaa erillinen kauluri, sekä käyttää 
hännän lämmitintä. Uroksilla kivekset ovat vaa-
rassa pakkasella ja kahlatessa karheassa hanges-
sa. Kivessuoja onkin hyvä lisä jokaisen uroksen 
vaatekaappiin.

Turvallisuusnäkökulmasta koiran vaatteen vä-
rillä on iso merkitys. Erityisesti metsässä liikku-
valla koiralla on hyvä olla päällään ohut, ihon-
myötäinen, oranssinvärinen liivi. Punertava 
oranssi näkyy luonnossa parhaiten. Vaatetuksen 
väri bedligtoneilla korostuu erityisesti vähän 
lumen aikaan, jolloin luonnosta löytyy mustan, 
valkoisen ja harmaan eri sävyjä. Myös narus-
sa liikkuva koira kaipaa oranssia tai kirkkaan 
väristä ylleen, erityisesti reiteillä, joilla liikkuu 
kovaa polkevia maastopyöräilijöitä tai hevosia. 
Koiran havaitsemis matka pitenee ja koirakko 
voidaan ohittaa turvallisemmalla nopeudella. 

Kevyet kangastossut suojaavat hankiaisella. 
Jääpintainen lumi saattaa pahimmillaan olla 

kuin hiekkapaperia, joka kuluttaa tassujen 
pohjia ja tuntuu ikävältä.

Hyvä takki ulottuu isojen lihaksien päälle ja 
siinä on riittävä kaulus.

Kuva: Ida Siik

Kuva: Ida Siik
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Uudet valiot

VET MVA Tinwelindon Alagos, Kuopiossa 
7.8.2022

Onnea uudelle veteraanivaliolle!

Harrastustuloksia
Rommi (Precious Blue Counting Stars) 5,5kk 
osallistui 21.11.2022 Koirakoulu Bisquitin Pen-
tu&Junior Match Showhun ja voitti oman luok-
kansa! Luokkien parhaita koiria ei enää asetettu 
paremmuusjärjestykseen. Tuomari kiitteli osal-
listumisesta, ensimmäinen bedlington pitkään 
aikaan. Rommi oli tuomarin mielestä nuoresta 
iästään huolimatta todella tyylikäs ja hienosti 
esiintyvä koira.

Onnea Rommi ja Pia!

Tinwelindon Alagos

Rommi (Precious Blue 
Counting Stars)

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


