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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 taannehtivasti. Uuden pennun omistajille 
toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. Terrilife -lehti 
lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.

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

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2021
• Vuosijäsen  28.00 €
• Overseas member  28.00 € + 10.00 € (postage)
• Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12.00 €
• Perhejäsen (ei omaa lehteä)  10.00 €
• Ainaisjäsen  250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet, 
esim. Jäsenmaksu 2020 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

KANNEN KUVA • JUTTA VOUTILAINEN • TAKAKANNEN KUVA • RIIKA VESAKOIVU

Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

HALLITUS

• Puheenjohtaja
 Essi Koivu
 bedlingtonkerho@gmail.com

• Jäsen, varapuheenjohtaja
 Maija Hänninen
 

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

 Muut jäsenet:

• Jenni Ruonio 

• Jutta Voutilainen 

• Maria Mäkelä 

• Suvi Kuivanen 
 
Varajäsen: 

• Sini Tuovinen 

• Mikko Hänninen 

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

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

• Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

TOIMIHENKILÖT

• Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 
terrierijaostossa

 Suvi Kuivanen
 040 561 5178 
 suvi.kuivanen@nic.fi

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

• Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden 
bedlingtonpalstan vastaava

 Hallitus
 bedlingtonkerho@gmail.com 
• Bedlingtontiedote
 Hallitus
 bedlingtontiedote@gmail.com

• Jalostustoimikunta
 Suvi Kuivanen
 Sini Tuovinen 

Jenni Ruonio

• Rahastonhoitaja
 Jaana Tunturi
 jaana.tunturi@gmail.com

• Koulutus- ja kollegiovastaavat
 Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen 

kanssa

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

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

Onnittelut - palstalla voit onnitella 
korkeaan iän (vähintään 10 vuotta) 
saavuttanutta bedlingtonrouvaa tai 

-herraa. Lähetä kuva, nimi, syntymäaika sekä 
halutessasi pieni tarina vetreästä vanhuksesta 
sähköpostiosoitteeseen bedlingtontiedote@
gmail.com.

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

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

Syksyiset terveiset

Ensimmäiset lokakuun viimat tuntuvat 
lämpimän kesän ja syksyn jälkeen eri-
tyisen purevilta. Pimenneet illat ovat 

tuoneet tarpeen rauhoittua ja hidastaa tahtia 
vauhdikkaan kesän jäljiltä. Sadevaatteet, heijas-
timet ja otsalamppu ovat taas tulleet tutuiksi ja 
sohvannurkkaan hautautunutta bedlingtonia 
saa houkutella lähtemään ulos. Tässä tiedottees-
sa kuitenkin palataan vielä lämpimään kesään, 
joten nyt on hyvä hetki itsekin käpertyä viltin 
alle sohvalle lukemaan kesän tapahtumista ja 
muista aiheista.

Valitettavasti saimme kesällä myös suru-uutisen 
kun Lea Mäkinen menehtyi äkillisesti 19.elo-
kuuta. Lea oli pitkän linjan terrieriharrastaja, 
yhdistysaktiivi ja kerhomme perustajajäseniä. 
Hän oli värikäs persoona, mutta myös tärkeä 
henkilö bedlingtonien historiassa. Lean muis-
tokirjoitus tullaan julkaisemaan seuraavassa 
tiedotteessa. 
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Kuva: Riika Vesakoivu

Kuva: Essi Koivu



Kesäpäivät 2021

Kerhon kesäpäiviä vietettiin elokuun 
loppupuolella Kuralan Kartanotilan 
kauniissa maisemissa ja maukkaiden 

ruokapatojen äärellä Yläneellä. Paikalle ko-
koontui parikymmentä bedlingtonharrastajaa 
koirineen kuuntelemaan eläinlääkärin luentoa, 
kokeilemaan agilityä ja nose workkia, juokse-
maan Sandran juoksussa sekä viettämään aikaa 
yhdessä. Viikonlopun sää oli epävakainen, mut-
ta onneksi käytössämme oli Hilpi-halli joten 
sadekuurot eivät haitanneet menoa.

Kesäpäivien ohjelmaan tuli valitettavasti hyvin 
lyhyellä varotusajalla muutoksia kun molem-
pien päivien luennoitsijat estyivät tulemasta. 
Ainakin allekirjoittanut meinasi varsinkin sun-
nuntaiaamuna saada tukun harmaita hiuksia 
kun kahdeksalta tuli tieto, että nose work kou-
luttajamme on sairastunut eikä pääse paikalle 
pitämään tunnin päästä alkavaa luentoa ja kou-

lutusta. Tätä se korona-aika teettää! Onneksi 
hätä keinot keksii, saimme molemmille päiville 
järjestettyä korvaavaa ohjelmaa ja vietyä kesä-
päivät kunnialla loppuun.

Lauantai alkoi eläinlääkäri Noora Sjögrenin 
etäluennolla koiran kivun tunnistamisesta ja 
ensiavusta. Luento oli hyvin silmiä avaava ja 
se herättikin paljon keskustelua osallistujien 
keskuudessa. Kyseisestä luennosta tehty juttu 
löytyy myös tästä tiedotteesta, kannattaa lukea! 
Iltapäivällä sadekin taukosi sen verran, että 
pääsimme kisailemaan Sandran juoksun kastu-
matta. Mukana oli niin ensikertalaisia kuin kon-
kareitakin, mutta jokainen koira pääsi maaliin – 
osa suoraviivaisemmin kuin toiset. Ihastuttavin 
suoritus oli ylivoimaisesti Livia pennulla, joka 
jätti vauhdillaan monet aikuisetkin koirat taak-
seen. Sandran juoksun kaikki tulokset löytyvät 
heti tämän jutun jälkeen. Lauantaina päästiin 
kokeilemaan myös agilityä, jonka vetäjänä toimi 
tuttuun tapaan Suvi. Ensimmäistä kertaa agili-

tyä kokeilevat harjoittelivat yksittäisiä esteitä 
kun taas lajia harrastaneet treenasivat rataa. 
Yksi päivän kohokohdista taisi kuitenkin olla 
arpajaiset, jossa jokainen arpa voitti. Palkinto-
pöytä pullisteli Eilan, Jutan ja Leenan hankki-
mia ja tekemiä palkintoja. Kaikkea löytyi käyttö-
tavaroista koriste-esineisiin ja karkeista koiran 
herkkuihin. Kiitos vielä heille koko arpajaisten 
organisoinnista ja toteuttamisesta!

Sunnuntaina saimme onneksi kaikesta huoli-
matta pienen maistiaisen nose workista ennen 
kotiin lähtöä kun lajia harrastanut Jaana esitteli 
lajia teoriassa ja demoesityksellä omien koi-
riensa kanssa. Lisäksi halukkaat pääsivät kokei-
lemaan hajutunnistuksen alkeita ja yksi nose 
workkia harrastanut koirakko pääsi puolestaan 
testaamaan uuden hajun etsimistä. 

Lämmin kiitos vielä kaikille osallistujille, toivot-
tavasti näemme taas ensi kesänä! 
   Essi
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Kuvat: Essi Koivu



Muista lähettää joulumainokset 26.11.2021 
mennessä! Bedlingtonkasvattajat ja -harras-
tajat ovat perinteisesti laittaneet jouluisen 
tervehdyksensä vuoden viimeiseen 
joulutiedotteeseen. 

Ohjeet ja hinnat löytyvät nettisivuilta 
bedlingtonkerho.fi 
> yhdistys > tiedote > 
materiaalin lähettäminen. 

Voit lähettää joko valmiin 
mainoksen tai erilliset kuvat ja 
tekstit, joista taittajamme 
koostaa valmiin mainoksen.
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Sandran juoksu -kilpailun tulokset
Elsa  3:98 s
Veela  4:08 s  nopein veteraani
Taiga  4:17 s

Esteri  4:18 s
Cinna  4:26 s
Seela  4:37 s
Bruno  4:99 s
Livia  5:33 s  nopein pentu
Linda  5:43 s
Gilda  5:65 s
Nimo  5:84 s
Nooa  6:55 s
Sylvi  6:56 s
Hippa  6:85 s
Manu  7:46 s
Saima  8:92 s
Lilli     10:05s

Kuva: Essi Koivu Kuva: Jutta Voutilainen



Kesäpäivien luento: Koirien kivun tun-
nistaminen & hoito ja ensiapu

Kesäpäivillä pääsimme osallistumaan 
myös eläinlääkäri Noora Sjögrenin 
luennolle etäyhteyden kautta. Noora 

oli kasannut meille kattavan paketin aiheesta 
koirien kivun tunnistaminen & hoito ja ensia-
pu. Luento oli mielenkiintoinen ja muistutteli 
meitä koiranomistajia sekä tutuista että uusista 
aiheista.  Noora Sjögren on eläinlääkäri, aku-
punktioeläinlääkäri ja MMM/agronomi, joka 
on toiminut myös opettajana ja luennoitsijana 
klinikkaeläinhoitajaopiskelijoille. Tällä hetkellä 
hän toimii asiantuntijaeläinlääkärinä ja klinik-
kaeläinlääkärinä Rovio Pet Foods Oy:ssa.

Mitä kipu on?
Luennon aluksi käsittelimme, että mitä kipu 
oikeastaan on. ”Kipu on epämiellyttävä senso-
rinen tai emotionaalinen kokemus, johon liittyy 
mahdollinen tai selvä kudosvaurio tai jota kuva-
taan samalla tavalla”. (IASP eli Kansainvälinen 
kivuntutkimusyhdistys, International Associati-
on for the Study of Pain, 1979). Eläimet tuntevat 
kipua samalla tavoin kuin ihmiset, mutta ne 
kokevat sen eri tavoin, joka tekee kivun tunnis-
tamisesta joskus haastavaa. Kivun tunne vah-
vistuu aina, jos se saa aikaan myös voimakkaan 
pelko- tai ahdistusreaktion ja kivun tuntemisen 
erot ovat suuria eri yksilöiden välillä. Voidaan 
sanoa, että kipu on aina korvien välissä. Ilman 
aivoja, ei olisi myöskään kipua, sillä aivot arvi-
oivat mitä kipu elimistölle tarkoittaa ja mitä sille 
pitää tehdä. Lopullinen kivun muuntelu tapah-
tuu kuitenkin selkäytimessä.

Kivun vaikutukset ja jaottelu
Kipu aiheuttaa aina elimistölle stressireaktion, 
joka puolestaan aiheuttaa stressihormonien li-

sääntymistä. Kipu vaikuttaa elimistöön eri ta-
voin:
• Sydän ja verenkierto - sydänfrekvenssi ja ve-

renpaine nousevat, hapen tarve lisääntyy
• Keuhkotoiminta - hengitysfrekvenssi nousee 

ja hengitys muuttuu pinnallisemmaksi 
• Veren hyytymisjärjestelmä - veren viskosi-

teetti nousee ja hyytymiskyky laskee
• Ruuansulatuskanava – ruokahalu vähenee, 

suoliston liike hidastuu 
• Hormonaalinen stressivaste nousee
• Immuunijärjestelmä – immuniteetti laskee 
• Käytös muuttuu - masennus, aggressiivisuus, 

nukkumisvaikeudet

Kipu voidaan jaotella keston, tyypin tai ki-
pualueen mukaisesti. Keston mukainen jaottelu 
lienee meille kaikille se tutuin, kipu on siis joko 
kroonista tai akuuttia. Muita jaottelun tyyppejä 
on esimerkiksi neurogeeninen eli hermovauri-
on aiheuttama kipu, kudosvauriokipu, psyyk-
kinen kipu sekä idiopaattinen kipu, joka tar-
koittaa, että kivun syy ei ole selvä. Kipualueisiin 
perustuva jaottelu perustuu siihen, että missä 
kohtaa elimistöä kipu on. 

Tunnistanko koirani kivun?
Toisinaan kivun oireet voivat olla hankalia tun-
nistaa. Ajatellaan, että mikäli koira liikkuu ja 
leikkii normaalisti, niin sillä ei voi olla kipuja. 
Kipeä koira ei myöskään aina näytä kipua ja sen 
ilmaisu on aina yksilöllistä, joka hankaloittaa 
myös kivun tunnistamista. Sen tunnistaminen 
on kuitenkin aina ensimmäinen askel kivun 
hoidossa. Koira voi näyttää kipunsa esimerkik-
si asennon, liikunnan tai syöntikäyttäytymisen 
muutoksilla. Myös muut käyttäytymisen muu-
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tokset saattavat johtua siitä.  Mitä paremmin 
ja aikaisemmin koiran kipu tunnistetaan, sitä 
paremmin sitä voidaan hoitaa. Kipua pyritään 
hoitamaan aina oireenmukaisella hoidolla eikä 
kipeää koiraa saa jättää milloinkaan hoitamatta. 
Omistajalla on tärkeä roolin kivun tunnista-
misessa. Hän näkee muutokset oman koiran-
sa käyttäytymisessä, kun eläinlääkäri näkee 
potilaansa vain sillä hetkellä, kun vierailette 
klinikalla. Tyypillisesti eläinlääkärin luokse 
hakeudutaan vasta siinä vaiheessa, kun koiran 
vointiin on tullut äkillinen muutos. Aina tulisi 
myös muistaa, että yksittäinen oire ei kuvaa ki-
pua luotettavasti. 

Kivun hoitosuunnitelma
Koiran kipua voidaan hoitaa monella tapaa. 
Voimme vaikuttaa kipuun ympäristöolosuhtei-
den, ruokinnan ja lisäravinteiden sekä liikunnan 
avulla. Näiden lisäksi kipulääkkeet, akupunktio, 
fysioterapia ja hieronta ovat monesti käytös-
sä kivun hoidossa. Toisinaan on myös tärkeää 
miettiä, että voidaanko kipua oikeasti hoitaa ja 
onko siitä koiralle merkittävää apua. 

Koiran ensiapu ja perustoimenpiteet
Luennolla käsittelimme myös lyhyesti koiran 
ensiapua. Jokainen koira tulisi totuttaa ja kou-
luttaa kaikkiin perustoimenpiteisiin, jotta koi-
ran auttaminen olisi mahdollista. Perustoimen-
piteisiin luetaan mm. seuraavat:
• Lämmön mittaaminen peräsuolesta
 - Varovaisesti kuumemittari peräsuoleen, 

suuntaus limakalvolle. Liukastaminen esi-
merkiksi perusvoiteella.

 - Selvitä oman lemmikkisi peruslämpö
• Tassujen, varpaiden ja kynsien tutkiminen, 

kynsien leikkaus, karvojen ajelu
• Opettele tuntemaan lemmikin syke (esim. sy-

dämen kohdalta vasemmasta kyljestä, reisi-
valtimoista)

• Totuta lemmikki kauluriin ja kuonokoppaan 
• Suun, silmien ja korvien tutkiminen 

 - Silmien ja korvien puhdistus, hampaiden 
katsominen ja harjaus (!)

• Lääkitysten antaminen
 - Suun kautta annettavien liuosten antami-

nen, korva- ja silmälääkitykset

Koiran normaaliarvot
Sydämen syke, sydänfrekvenssi
- Aikuisilla koirilla, riippuen koiran koosta, 

syke noin 70-130 lyöntiä minuutissa
- Nuorilla koirilla syke on korkeampi, myös 

sairaudet vaikuttavat tähän
- Oman koiran normaalisykkeen tunteminen 

on tärkeää!
- Helpoin tunnustella kädellä koiran vasem-

masta kyljestä kainalosta, mittaamalla 15 
sekunnin ajan ja kertomalla sen neljällä

Suun limakalvon väri ja kosteus
- Normaali väri on kauniin vaaleanpunainen
- Limakalvo on normaalitilanteessa kostea
- Kapillaariverenkierrosta kertoo KTA, joka 

selviää painamalla sormella limakalvolle, jol-
loin limakalvolle jää vaalea kohta. Normaali 
palautumisaika alle 2 sek ja shokissa yli 2 sek.

• Ruumiinlämpö (peräsuolesta)
 - ~37,5 – 39,2 °C
• Hengitysfrekvenssi 
 - 10-30 /min

Haavat ja niiden hoito
Koiran pinnallisissa haavoissa ja naarmuissa 
riittää yleensä huolellinen paikallishoito. Run-
saasti verta vuotavat haavat, puremahaavat, viil-
tohaavat, märkivät vanhat haavat sekä silmän ja 
silmänalueen haavat vaativat aina eläinlääkäri-
käynnin. Tärkeintä ja oleellisinta haavahoidossa 
on aina vuodon tyrehdyttäminen sekä tuleh-
duksen estäminen. Nyrkkisääntönä voitaisiin 
pitää, että ”Haavaan ei saa laittaa mitään sellais-
ta, mitä et laittaisi omaan silmääsi”. 

Pinnallinen haava/naarmu tulisi huuhdella ke-

honlämpöisellä keittosuolaliuoksella (NaCl)/
haavanhuuhteluun tarkoitetulla liuoksella/
raanavedellä. Toisinaan on tarvetta huuhdella 
haava myös paineella (käyttäen esimerkiksi 20 
ml:n ruiskua) niin, että kaikki mahdolliset vie-
rasesineet (kivet, karvat, roskat...) saadaan pois. 
Vieras materiaali haavassa aiheuttaa ärsytystä ja 
pitkittää paranemista. Haavaa ei saa hangata, sil-
lä se ärsyttää kudoksia. Karvojen ajelu haavan/
haavojen ympäristöstä on tärkeää ja edesauttaa 
paranemista! Koira ei saisi päästä nuolemaan 
haavaansa, vaan sen tulee aina estää. Mikä haa-
vassa esiintyy eritystä, turvotusta, punoitusta, 
kuumotusta tai kudokset muuttuvat tummak-
si/mustaksi, tulisi aina ottaa pikaisesti yhteyttä 
eläinlääkäriin. 

Muutamia yleisimpiä ensiaputilanteita

Akuutti ihotulehdus, hotspot
• Kostea, usein terävärajainen tulehtunut 

ihoalue. Leviää usein jopa muutamassa tun-
nissa. Kipeä!

• Yleisempi tiheä-/paksuturkkisilla koiraro-
duilla. 

• Kesä, kosteus, hyönteisten pistot, naarmut 
jne. altistavat hotspotin muodostumiselle.

• Mitä ensiapuna kotona?
- Karvojen ajelu tulehtuneelta kohdalta ja sen 

ympäriltä. Oleellista on tarkistaa koko iho 
mahdollisten ”satelliittimuutosten” havaitse-
miseksi. 

- Ihon huuhtelu vedellä, taputtelu kuivaksi (ei 
saa hangata), puhdistus paikallisesti jodi- tai 
klooriheksidiinipohjaisella (kirvelemättö-
mällä) puhdistusaineella 2-3 kertaa vuoro-
kaudessa. (Betadine 1:10 laimennos raana-
veteen, klooriheksidiini).

- Estä nuoleminen, lisävauriot ja uiminen. 
- Jos oireilu ei selvästi helpota, ja alue kuivu 

parissa päivässä, tai alue leviää rajusti tulisi 
ottaa yhteyttä pikaisesti eläinlääkäriin. 

Kyyn purema VAATII AINA  
ELÄINLÄÄKÄRIN HOITOA! 
• Puremajälkiä ei välttämättä löydetä. Myös oi-

reet vaihtelevat eläimen koon, iän, yleiskun-
non, pureman sijainnin ja myrkyn määrän 
mukaan. 

• Oireet: etenevä kudosturvotus ja kipu. Sys-
teemioireet (apaattisuus, oksentelu, kuolaa-
minen, nopea pinnallinen hengitys, tajunnan 
menetys tai heikentyminen) voivat kehittyä 
nopeasti. 

• Kyyn myrkyn vaikutukset: Paikallinen ku-
dostuho, shokki, verenpaineen lasku, mu-
nuaisvaurio, hyytymishäiriö, sydämen ryt-
mihäiriöt, keuhkoödeema..

• Puremakohta turpoaa yleensä viimeistään 
1-2 tunnissa ja on kivulias. 

• Puremakohtaan ei saa koskea, eläin on pi-
dettävä mahdollisimman liikkumatta ja pai-
kallaan sekä puremakohta on tärkeää pitää 
kehoon nähden mahdollisimman alhaalla. 
Kanna eläin vastaanotolle jos mahdollista.

• Kotona eläimelle EI SAA ANTAA:
- Kipulääkettä (saattaa pahentaa mahdollisesti 

uhkaavaa munuaisvauriota)
- ”kyytablettia” (viimeisimmän tutkimustie-

don mukaan ei hyötyä)

Hyönteisten pistot
• Oireet: voimakas kipu ja turvotus pistokoh-

dassa, kutina. Voi aiheuttaa myös voimak-
kaan allergisen reaktion (joka voi johtaa jopa 
anafylaktiseen shokkiin).

• Ensiapu: 
- Jos piikki näkyvissä, yritä poistaa se pinse-

teillä
- Pistoskohdan viilentäminen (vähentää tur-

votusta)
- Puhdistus paikallisantiseptillä
- ”Kyytabletti” eli kortisoni
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Punkit
• Paras keino suojautua etukäteen punkkeja 

karkottavilla valmisteilla
• Tarkistamalla lemmikin (JA PERHEEN IH-

MISTEN) iho ja turkki päivittäin. 
• Jos lemmikistä löytyy punkki:
- Irrotus punkkipihdeillä tai –raudalla.
- Puremakohdan desinfiointi paikallisantisep-

tilla.
- Jos kohta tulehtuu (alkaa punoittaa tai erit-

tää), yhteys eläinlääkäriin. 

Ripulointi ja oksentelu
• Voi johtua monesta syystä: elimelliset viat ja 

sairaudet, muutokset ruokavaliossa, vierase-
sineet, loiset, tulehdukset (virukset, baktee-
rit), stressi jne. 

• Ensiapu: 
- Pieniä määriä (ruokalusikallinen kerrallaan) 

hyvin sulavaa ruokaa, erittäin kypsäksi kei-
tettyä riisiä, keitettyä kanaa, piimää, raejuus-
toa ja vettä, useita kertoja päivässä. 

- Kun oireilu selvästi helpottaa, siirrytään hi-
taasti omaan ruokaan. 

- Maitohappobakteeri+prebioottivalmiste. 
Esimerkiksi Enteromicro, voi tukea suoliston 
hyvää mikrobikantaa. 

- Tukihoitona runsaasti energiaa sisältävä 
Nutriplus-geeli, runsaasti energiaa sisältävä 
RC Recovery tai Hill’s a/d, elektrolyyttijauhe 
RC Rehydration Support tai Nutrisal, jos vai-
kuttaa kuivuneelta.

• Yhteys eläinlääkäriin jos
- Oireilu ei selvästi helpota parissa päivässä.
- Uloste muuttuu mustaksi, ulosteessa/oksen-

nuksessa on verta (pieni määrä kirkasta verta 
ulosteessa on ripuloivalla eläimellä tavallis-
ta), 

- Jos eläin on erittäin väsynyt, ei juo tai on kui-
vuneen oloinen (limakalvot nahkeat, silmät 
kuopalla, iho jää poimulle selästä).

Silmävammat
• Kaikki silmävammat on näytettävä eläinlää-

kärille!
• Ei mitään silmätippoja silmiin ennen tutki-

musta.
• Ensiapu:
- Silmän puhdistus keitetyllä jäähdytetyllä ve-

dellä tai keittosuolaliuoksella.
- Kauluri, ettei eläin pääse raapimaan tai han-

kaamaan silmää.
- Jos silmässä vierasesine, voidaan koittaa 

poistaa huuhtelemalla.
- Jos silmiin roiskuu kemikaaleja, silmiä huuh-

dellaan juoksevalla vedellä tai keittosuola-
liuoksella 15-20 min ajan.

Ensiapulaukun sisältö
• Sakset
• Harsotaitoksia, pumpulia
• 5 ml, 10 ml, 20 ml ruiskuja
• Kuumemittari, digitaalinen
• 3 % vetyperoksidi-liuos (oksennutukseen) 
- (2 ml/kg (maksimissaan 50 ml/eläin)
- 10 ml/5 kg, 20 ml/10 kg, 30 ml/15 kg, 40 

ml/20 kg)
• Antiseptinen puhdistusaine 
• Punkkipihdit tai –rauta
• Kumihanskat
• Kylmäpussi 
• Lääkehiili (Carbomix-rakeet)
• Tassusidepakkaus (teippiä, haavaside, jarru-

teippi, kipsinalusvanu, joustavaa sideharsoa, 
 tukiside (Vetflex, Petflex, Coban)
• Mahdollisesti lisäksi esimerkiksi hunajavoide, 

hypokloorihapoketta sisältävä haavasuihke.

Lähde: Noora Sjögrenin luento 21.8.2021

Terri-eri 8.8.2021

Myös tänä vuonna pääsimme naut-
timaan erikoisnäyttelymme tun-
nelmasta Vantaan Hakunilan ur-

heilupuistoon muiden terriereiden mukana. 
Koiramäärä tuntui aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna melko pieneltä vai onko niin, että aika kul-
taa muistot ja kirjoittaja muistelee väärin muina 
vuosina mukana olleiden koirien määrää. Joka 
tapauksessa olimme saaneet paikalle mukavan 
määrän koiria tuomarillemme Marjo Nygårdil-
le. Näyttelyssä esitettiin 13 bedlingtonia, joista 
neljä olivat uroksia ja loput narttuja. Hieman 
sateiselta näyttänyt sää huononikin tietenkin 
kehän aikaan ja osa koirista sai päällensä syk-

syisen vesisateen, mutta hyvä tunnelma säilyi 
koko näyttelyn ajan. Jo alun perin kostea maa 
iljetti kyllä muutamia koiria, mutta saimme 
silti ihailla kauniita ja kauniisti esiintyviä koi-
ria. Bedlingtonien menestys jatkui vielä loppu-
kilpailuissa, sillä hieno veteraani Meripihkan 
Killer Queen sijoittui BIS Veteraani kilpailussa 
kolmannelle sijalle. 

Olemme listanneet alle näyttelyn tulokset ar-
vosteluineen.

Tuomarina Marjo Nygård

ROP Kimalteisen And Proud Of It (Kurki-Salo-
maa Leena & Salomaa Simo)
VSP Tanzara Kuurankukka (Jäske Tuuli)
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ROP Kimalteisen Proud Of It ja
VSP Tanzara Kuurankukka

Kuva: Jutta Voutilainen



SERT uros Cuenta’s Gordion (Niskanen Ida & 
Niskanen Max)
SERT narttu Tanzara Xaramia (Nuutinen Eila)
ROP veteraani, BISVET-3 Meripihkan Killer 
Queen (Liikanen Riitta-Maija)
ROP juniori Slioorin Just Because I Can (Jäske 
Tuuli)
VSP juniori Tarry-Gnome’s Pixel
ROP kasvattaja Tanzara (Nuutinen Eila)

Koirakohtaiset tulokset

Urokset

Junioriluokka 

Tarry-Gnome’s Pixel
1 v, oikean kokoinen, varsin kaunispäinen juni-
ori uros, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat 

ja kaula, riittävästi kulmautunut edestä hyvin 
takaa, hyvät käpälät, varsin hyvä ylälinja, kevy-
et liikkeet, tukikarvoja voisi olla enemmän, saa 
vielä rentoutua liikkeessä, hyvä häntä.
ERI1 VSP-juniori

Avoin luokka

Cuenta’s Gordion
Reilu 2 v., mittasuhteiltaan oikea, ryhdikäs, oi-
kea purenta, oikeat päänlinjat mutta kauttaal-
taan hieman lyhyt, hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa, hyvät käpälät, hyvä ylälinja ja häntä, 
rauhalliset joustavat liikkeet, hyvä karva, kaut-
taaltaan varsin voimakas poika.
ERI1 SA PU2 SERT

Tinwelindon Heimdall
Tottumattomasti esiintyvä 2 v. uros, oikeat mit-
tasuhteet, varsin syvä pään malli, hiukan löysää 
kurkunalusnahkaa, oikea purenta, hyvät silmät 
ja korvat, hyvä kaula, hyvä ylälinja kun rentou-
tuu, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, 
hyvä häntä, tukikarvoja voisi olla enemmän, 
hyvät käpälät, ei tänään oikein anna parastaan 

liikkeessä mutta näyttää ajoittain joutavia, tyy-
pillisiä liikkeitä.
ERI2

Valioluokka

Kimalteisen And Proud Of It
Kevyesti liikkuva, mittasuhteiltaan oikea, 6 v. 
uros, kookkaan puoleinen, kauniit pään lin-
jat, oikea purenta, isot hampaat, hyvät silmät 
ja korvat, oikein kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvät käpälät, hyvä ylälinja, tukikarvoja voisi 
olla enemmän, kokoon sopiva luuston vahvuus, 
tyypilliset kevyet liikkeet, taka-askel saisi olla 
rennompi.
ERI1 SA PU1 SA ROP

Nartut

Junioriluokka

Slioorin Just Because I Can
10 kk, elegantti ja eloisa nuori neiti, kaunis pään 
malli, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat, hyvä 
kaula, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, 
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ROP-juniori Slioorin Just Because I Can
Kuva: Jutta Voutilainen

ROP-kasvattaja kennel Tanzara
Kuva: Maija Hänninen



hyvä ylälinja ja häntä, lennokkaat ja joustavat 
liikkeet, vielä kovin pehmeä karva, iloinen käy-
tös.
ERI1 ROP-juniori

Nuorten luokka

Slioorin Head Over Heels
20 kk., 37 cm, pieni mittasuhteiltaan varsin pit-
kä narttu, varsin hyvä pään malli, oikea purenta, 
hieman kevyt alaleuka, hyvät silmät ja korvat, 
hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä – riit-
tävästi takaa, pitkä lanneosa, hyvä häntä, ylälinja 
saisi olla tyypillisempi, vielä pehmeä karva, liik-
kuu melko hyvällä askeleella.
H

Tanzara Xaramia
Tyylikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunis 
pään malli, oikea purenta, isot hampaat, hyvät 
silmät ja korvat, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, tukikarvoja voisi olla hieman enemmän, 

lyhyet liikkeet, ylälinja säilyy koko ajan.
ERI1 SA PN2 SERT

Tanzara Xenia
Oikeat mittasuhteet ja kauniit ääriviivat, kau-
nislinjainen pää, oikea purenta, hyvät silmät ja 
korvat, varsin pysty lapa muuten varsin hyvin 
kulmautunut, hyvät käpälät, oikea ylälinja, var-
sin pehmeä turkki, liikkuu hyvin, hyvä häntä.
ERI2

Tanzara Xylvia
1,5v., elegantti nuori narttu, hyvä pään malli, 
hieman kevyt alaleuka, oikea purenta, hyvä kau-
la, sopivasti kulmautunut, hyvät käpälät, hyvä 
häntä, liikkuu hieman kapeasti edestä ja takaa, 
sivusta hyvin, hyvä ylälinja seistessä ja liikkees-
sä, tukikarvoja voisi olla enemmän.
ERI3

Avoin luokka

Heinäkengän Xamantha
3v., hyvin narttumainen, varsin kevyt alaleuka, 

muuten varsin hyvä pään malli, hyvä purenta, 
silmät ja korvat, hyvä kaula, riittävästi kulmau-
tunut edestä, hyvin takaa, hyvät käpälät, runko-
turkissa jopa karheutta, hyvä häntä, varsin hyvä 
ylälinja, liikkuu kevyesti mutta taka-askel saisi 
olla vapaampi.
ERI1

Valioluokka

Tanzara Kamomilla
3v., joustavasti liikkuva, ääriviivoiltaan oikea 
narttu, kaunis pään pituus, kuonon tyvi voisi 
olla hieman täyteläisempi, oikea purenta, kau-
nis kaula, riittävästi kulmautunut edestä hyvin 
takaa, aavistuksen pitkä lanneosa, kantaa itsensä 
hyvin liikkeessä, varsin hyvä karva.
ERI2 SA PN3

Tanzara Kuurankukka
Ääriviivoiltaan kaunis, kaunispäinen, oikea pu-
renta, kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä runko, erittäin tehokkaat vetävät liikkeet, 

varsin hyvä karva, hyvät käpälät.
ERI1 SA PN1 VSP

Veteraaniluokka

Meripihkan Killer Queen
8,5 v., elegantti veteraaninarttu, kaunis pään 
malli, oikea purenta, kauniit silmät, hyvät kor-
vat, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, todella lyhyt rintakehä, hyvä häntä, tu-
kikarvoja voisi olla enemmän, voimakas selän 
kaari, kevyet tyypilliset liikkeet.
ERI1 SA PN4 ROP-veteraani BISVET-3

Kasvattajaluokka

Tanzara
Neljä narttua kahdesta pentueesta, iät 1,5-3 v., 
oikein rakentuneita, tyypillisesti liikkuvia koiria 
joilla kauniit päät ja ilmeet. Onnea kasvatttajal-
le!
KP ROP
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Parhaat nartut
Kuva: Jutta Voutilainen

ROP-veteraani, BIS3-veteraani  
Meripihkan Killer Queen, 

Kuva: Heikki Liikanen



Turkinhoitokurssi 5.12.2021 
S u o m e n  B e d l i n g t o n k e r h o n  j ä s e n i l l e  H e l s i n g i n  

P i k k u  H u o p a l a h d e s s a  K o r p p a a n m ä e n t i e  2 1 .

K o u l u t t a j a n a  M a i j a  H ä n n i n e n ,  T r i m m a u s p a l v e l u  G r r o o m .

H a l u a t k o  o p p i a  l i s ä ä  b e d l i n g t o n i s i  t u r k i n h o i d o s t a  j a  t r i m m a u k -

s e s t a ?  N y t  o n  l o i s t a v a  m a h d o l l i s u u s  s a a d a  o p a s t u s t a  k ä d e s t ä  p i -

t ä e n  j a  k y s e l l ä  k a i k k e a  m a h d o l l i s t a  m i t ä  m i e l e e n  p o m p s a h t a a . 

K u r s s i n  a i k a n a  s a a t  o h j e i s t u s t a  o i k e i d e n  v ä l i n e i d e n  v a l i n t a a n , 

n i i d e n  k ä y t t ö ö n

j a  t r i m m a u s t e k n i i k k k a a n  s e k ä  p a r h a a t  p e s u -  j a  k u i v a u s n i k s i t . 

K u r s s i l l a  n ä e t  a l u s t a  l o p p u u n

k o i r a n  p e s u n ,  k u i v a u k s e n  j a  t r i m m a u k s e n  r o d u n o m a i s e s t i .  T i l a i -

s u u d e s s a  o n  m y y n n i s s ä  v ä l i n e i t ä  j a  t u r k i n h o i t o a i n e i t a .  K a h v i t a r -

j o i l u !

I l m o i t t a u t u m i s e t  j a  l i s ä t i e d o t  k e r h o n  s ä h k ö p o s t i i n  

b e d l i n g t o n k e r h o @ g m a i l . c o m . 

R a j a l l i s t e n  t i l o j e n  v u o k s i  o s a l l i s t u j a m ä ä r ä ä  j o u d u t a a n  r a j o i t t a -

m a a n .  Ta r v i t t a e s s a  j ä r j e s t e t ä ä n  u s e a m p i  t u r k i n h o i t o k u r s s i .

J o s  h a l u a t  m y ö s  o s a l l i s t u a  k u r s s i p ä i v ä l l e ,  j o s s a  t r i m m a a t  i t s e 

o m a n  k o i r a s i  a m m a t t i l a i s e n  o p a s t u k s e l l a ,  m a i n i t s e  s i i t ä  i l m o i t -

t a u t u m i s e n  y h t e y d e s s ä .  S u u n n i t t e l e m m e  k ä y t ä n n ö n  t r i m m a u s -

p ä i v ä n  e r i k s e e n .
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Teksti: Minna Palonen, Bisquit

1 MITÄ OVAT KOIRANÄYTTELYT JA 
SEN ETIKETTISÄÄNNÖT

Kennelliitto sekä rotujärjestöt. Vaatimukset pä-
tevöitymiseen toimivat Kansainvälisen kennel-
liiton säädösten mukaisesti. Tuomari pätevöi-
tyy kullekin haluamalleen rodulleen erikseen. 
Tuomari, joka omaa kaikkien rotujen arvoste-
luoikeudet, kutsutaan allrounderiksi. Suomessa 
on tällä hetkellä noin 200 ulkomuototuomaria, 
joista noin 20 omaa allrounderin tittelin. Tuo-
marin arvostelu on aina henkilökohtainen mie-
lipide koirasta. Jokaisella tuomarilla on ihan-
nekuva arvosteltavasta rodusta ja tuomareiden 
tapa arvostella koiraa voi poiketa toisistaan 
suuresti. Mielipiteitä on niin monta kuin on 
meitä ihmisiäkin. Jos kaikki tuomarit olisivat 
aina samaa mieltä koirasta, koiranäyttelyitä ei 
kannattaisi pitää kuin yksi. 

Koiranäyttelyt ovat kasvattajille tärkeitä tapah-
tumia. Näyttelyissä kasvattaja saa tukea omalle 
kasvatustyölleen ulkomuototuomarin lausun-
noista. Näyttelyillä on suuri merkitys myös niin 
koiran omistajille, rotujärjestöille, yleisölle kuin 
koiraharrastajillekin. Koiranäyttelyt palvelevat-
kin ensisijaisesti koirien jalostustyötä. 

Kaikki Suomessa järjestettävät koiranäyttelyt 
ovat drive-in-näyttelyitiä eli koiran ei tarvitse 
olla näyttelypaikalla koko päivää.

Ilmoittaisinko koirani näyttelyyn?
Kaikki Kennelliiton alaiset koiranäyttelyt löy-
tyvät Kennelliiton sivuilta. Näyttelyilmoittautu-
minen sulkeutuu tavallisesti neljä viikkoa ennen 
tapahtumaa. Ennen kuin ilmoitat koirasi näytte-
lyyn tarkista, että
- koirallasi on rokotukset kunnossa (roko-

tusohjelma https://www.kennelliitto.fi/
koiran-omistaminen/kennelliiton-rokotus-
maaraykset) Jos koiralla ei ole tarvittavia 
rokotuksia, koira ei pääse sisälle näyttelyyn 
eikä osallistumismaksua palauteta. Maksua 
ei palauteta myöskään koiran tai omistajan 
sairastuessa. 

- Koira pitää olla myös tunnistusmerkitty ja 
sillä pitää olla rekisteritodistus.

- Ontuvaa tai muuten sairasta koiraa ei voi 
viedä näyttelyyn. Eri lääkkeillä, myös kor-
va- ja silmätipoilla, on dopingvaroaika. Lää-
keaineet ja niiden dopingvaroajat löytyvät 
https://www.kennelliitto.fi/en/media/4501 

- Koiralla ei tule olla hylkääviä virheitä, kuten 
värivirheitä, kivesvikaisuutta, kuuroutta tai 
sokeutta. Vihaista koiraa ei saa viedä arvos-
teltavaksi. Ilmoita vain hyväkuntoinen koira 
näyttelyyn. Laiha, lihava, karvaton tai lihak-
siton koira on hyvä jättää kotiin ja ilmoittaa 
näyttelyyn vasta, kun se on siihen valmis. 

- Kysy ohjeita koirasi kasvattajalta rotukohtai-
siin näyttelyasioihin, kuten turkin trimmaa-
miseen ja pesuun tarpeeksi ajoissa. Turkin ja 
karvan laatu vaikuttavat vahvasti arvostelu-
perusteisiin. 

- Olethan harjoitellut koirasi kanssa näytte-
lykäyttäytymistä? Koiran esiintyminen ja 
handlerin esittämistaidot ovat suuressa roo-
lissa koiran menestymiseen. Yksikään koira 
ei ole valmis näyttelykehään kouluttamatto-
mana eikä yhdelläkään huippuhandlerilla 
ole sellaista taikaa yhteenkään koiraan, joka 
korvaisi koiran määrätietoisen harjoittelun.

Koiran saa yhdessä näyttelyssä ilmoittaa vain 
yhteen, yleensä iän puolesta sopivaan luok-
kaan.  Joskus koiralla voi olla mahdollisuus 
osallistua ikänsä puolesta useampaan luokkaan, 
jolloin täytyy miettiä mikä olisi järkevin luokka 
juuri siinä tapahtumassa. 

Näyttelypaikalla
Ole tarpeeksi ajoissa näyttelypaikalla. Näytte-
lysäännöt velvoittavat olemaan paikalla tuntia 
ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa.  Rotu-
si arvosteluaikataulun näet näyttelykirjeestä, 
joka postitetaan sinulle noin viikkoa aiemmin 
näyttelyjärjestäjän taholta. Aikaa tarvitset ko-
konaisuudessaan parkkipaikalle jonottamises-
sa, rokotustodistusjonossa, kehän löytämisessä 
ja ”leirin” pystyttämisessä kehän laidalle. Varaa 
aikaa lisäksi siihen, että koirasi saa tutustua rau-
hassa näyttelyn tuoksuihin, ääniin ja valoihin. 
Ulkoiluta koira, mikäli on tarve. Kehä saattaa 
kestää kauan ja koira pääsee vasta tarpeilleen 
arvostelunsa jälkeen. 

Mikäli näyttely järjestetään ulkona, huomioi 
ilma. Aurinkoisella säällä pyri paikkaan, johon 
aurinko ei porota ja missä olisi varjoa. Sadeke-
lillä sadetakki, sateenvarjo ja lämpimät vaatteet 
ovat aivan välttämättömiä. Pidä koirasi lämpi-
mänä tai auringosta suojassa. Älä makuuta sitä 
turhaan maassa, jos ilma on kostea tai on kylmä. 
Huomioi myös koiran turkki sään mukaisesti.

Tarkista kauttaaltaan koiran turkin kunto en-
nen kehään menoa. Lämmittele koirasi ennen 
kehään menoa. Koiran liikkeet ovat kauttaaltaan 
kauniimmat, kun koiran lihaksisto on lämmin.
Jos koira on jännittynyt, liikuta sitä. Anna sen 
haistella näyttelypaikkaa ja juoda. Rentoudu it-
sekin, mikäli jännität. Koirasi vaistoaa mielialasi 
hyvin herkästi. Pyydä apua muilta koiraihmisil-
tä näyttelyssä. Pyydä katsomaan koirasi ham-

Koiranäyttely  on tapahtuma, jonka tar-
koituksena on palvella puhdasrotuisten 
koirien jalostusta sekä kasvatustyötä. 

Koiranäyttelyyn saavat osallistua puhdasrotuiset, 
rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt koirat, jotka 
ovat yli 5 kuukauden ikäiset koirat. 5-9 kuukau-
den ikäiset koirat arvostellaan pentunäyttelys-
sä ja nämä tapahtumat ovat aina epävirallisia.  
Tuomareina toimivat rodun ulkomuoto-
tuomarit, jotka arvioivat koiria suhteessa ro-
tumääritelmään. Kennelliiton rotumääritelmät 
löytyvät https://www.kennelliitto.fi/koirat/koi-
rarodut-ja-rotumaaritelmat 

Rotumääritelmä kertoo sen, millainen tietyn 
rodun edustaja kuuluu olla. Rotumääritelmät 
ovat laatineet Kansainvälinen koiranjalostus-
liitto FCI on jakanut kaikki koirarodut kymme-
neen eri ryhmään sen mukaan (FCI 1 – FCI 10), 
millaiset ovat rodun rakenteen peruspiirteet ja 
käyttötavat. Rotumääritelmä perustuu koiran 
ulkomuotoon, mittasuhteisiin, luonteeseen, 
liikkumiseen ja karvan laatuun. Virheet ja hyl-
käävät virheet ovat määritelty myös rotumääri-
telmissä. 

Ulkomuototuomarin pätevyyden saa kouluttau-
tumalla ulkomuototuomariksi, joita kouluttavat 
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paat ja uroksilta kivekset. Pienet tarkistukset ja 
etukäteisvalmistelut tekevät tilanteen koiralle 
helpommaksi ja tutuksi ennen h-hetkeä.

Huomioi ennen oman koiran kehään menoa, 
miten tuomari toimii ja mitä hän haluaa koiran 
tekevän näyttelykehässä. Katso, miten tuoma-
ri lähestyy koiraa ja kuinka hän haluaa koiran 
liikkuvan kehässä. Tämä auttaa sinua hahmotta-
maan paremmin kehän kulun kyseisen tuoma-
rin arvostellessa koiraasi sen omalla vuorolla. 
Joskus kehä voi olla myöhässä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tuomari on arvostellut aikatauluaan hi-
taammin koiria. On tärkeää olla kehän kulmilla 
ja pitää koira valmiina kehään menoa varten, 
kun on sen aika. Tuomari arvostelee noin 15-20 
koiraa tunnissa. Laita numerolappu näkyville 
siten, että kehätoimitsijat ja kanssakilpailijat 
näkevät sen. 

Kehässä
Kehään sijoitutaan aina numerojärjestyksessä. 
Koirat esitetään pää oikealle päin, lukuun ot-
tamatta niitä rotuja, jotka esitetään kohti tuo-
maria. Samaan luokkaan ilmoitetut koirat kut-
sutaan arvostelukehään kaikki kerralla. Kehän 
aloittavat aina urokset lukuun ottamatta pen-
tuluokkaa, jossa ensin arvostellaan urospennut 
ja sitten narttupennut. Kehässä on kaksi kehä-
toimitsijaa, joista toinen kirjoittaa arvostelun 
tuomarin sanelun mukaan ja toinen pyörittää 
kehää, ts. huolehtii siitä, että koirat ovat kaikki 
kehässä numerojärjestyksessä. Kehätoimitsijat 
ovat sinua varten -pyydä apua, jos et osaa tai 
ymmärrä jotain. 

Koirien ollessa näyttelyasennossa, tuomari te-
kee yleiskatsauksen koko luokkaan, jonka jäl-
keen pyytää kaikkia liikkumaan kehän ympäri. 
Koira liikkuu kehässä aina ravaten, esittäjän va-

semmalla puolella, vastapäivään. Pysähdy vasta 
sitten, kun tuomari pyytää.

Tämän jälkeen tuomari pyytää numerojärjes-
tyksessä koiran arvosteltavakseen. Tuomari 
aloittaa arvostelun kokonaiskuvasta, tulee koi-
ran luokse ja aloittaa arvostelun koiran etuosas-
ta. Hän arvostelee ilmeen, katsoo hampaat ja 
silmät. Tämän jälkeen tuomari siirtyy koiran 
rungon ja raajojen arvosteluun, tutkii karva-
peitteen ja hännän. Tuomari ei kysele sinulta 
kehässä koirasta muuta kuin sen iän. 

Tämän jälkeen tuomari pyytää teitä liikku-
maan. Hän toivoo saavansa koiran liikkumaan 
edes takaisin ja kolmion sekä tarvittaessa vielä 
ympyrän. Pysähdy tuomarista pari metriä en-
nen kuin hän aloittaa arvostelun sanelemisen 
kehätoimitsijalle. Mikäli koira pysähtyy liian 
lähelle tuomaria, hän ei pysty saamaan koirasta 
kokonaiskuvaa. Havainnoi myös koiran liik-
keet tuomaria nähden. Koira liikkuu aina kohti 
tuomaria. Kuuntele mitä tuomari käskee sinua 
tekemään.

Yhden koiran laatuarvostelu kestää noin 3-4 
minuuttia. Näiden minuuttien aikana sinun 
pitäisi antaa mahdollisimman hyvä kuva esitet-
tävästä koirasta. Tee se huolella. Oman vuorosi 
jälkeen siirry kehän reunaan ja odota kilpailu-
luokan alkamista. Älä lähde kauas. 

Luokassa sijoitetaan aina neljä parasta koiraa. 
Koiran jatkoon pääsy vaatii ERI´n (erinomai-
nen). Mikäli luokassa ei ERI:a saa kuin yksi, 
sijoitetaan loput kolme EH´n (erittäin hyvä) 
saaneista. Tuomari voi antaa SA´n (Sertifikaatin 
Arvoinen)-palkinnon haluamilleen koirille. Lo-
pulta kaikki SA´n saaneet koirat jatkavat kilpai-
lua parhaasta uroksesta ja nartusta. Paras uros 

ja narttu kilpailevat lopulta ROP´sta (Rodun 
Paras) ja VSP´sta (Vastakkaisen Sukupuolen Pa-
ras)-asetelmasta. Rodun paras siirtyy iltapäivän 
ryhmäkilpailuun. 

ERI – erinomainen – punainen 
EH – erittäin hyvä – sininen 
H - hyvä – keltainen 
T – tyydyttävä -vihreä 
HYL - hylätty– harmaa 
EVA – Ei Voida Arvostella - ruskea 
SA – Sertifikaatin Arvoinen – vaaleanpunainen
ROP – Rodun Paras – puna-keltainen 
VSP – Vastakkaisen sukupuolen Paras 
– vihreä-valkoinen 
SERT – Sertifikaatti – sini-valkoinen 
MVA – Muotovalio – puna-vihreä 

Koiranäyttelysäännöt löytyvät kokonaisuudes-
saan https://www.kennelliitto.fi/sites/default/
files/media/koiranayttelysaannot_2017.pdf

Ohi on
Kiitä koiraa. Onnittele voittajaa. Ole iloinen 
niin omasta kuin toistenkin puolesta. Käytä 
koirasi tarpeillaan, tarjoa sille vettä ja ole sen 
kanssa. Monille koirille näyttelypäivän tapahtu-
mat voivat olla väsyttäviä ja stressaavia. Toimi 
sen mukaan mitä koira vaatii ja millainen se 
luonteeltaan on. Kun rotusi kehä, voit viimeis-
tään siinä vaiheessa hakea koirasi arvostelun 
kehätoimitsijalta. Anna kehätoimitsijalle aikaa 
täyttää arvostelukaavakkeet ja seuraa koska on 
hyvä aika hakea oman koiran arvostelu. Mikäli 
koirasi on voittanut jotain, ruusukkeen saa suo-
raan kehätoimitsijalta kehässä. Muut palkinnot 
sinun pitää hakea näyttelytoimistosta arvoste-
lukaavaketta näyttäen. Arvostelussa on sijoitus, 
jonka mukaa koirasi saa palkinnon. Palkintoja 
ei lähetetä koskaan jälkikäteen. 

Näyttelyt ovat usein koko päivän tapahtumia. 
Varaa aikaa siellä oloon. 

MILLAINEN ON HYVÄ ESITTÄJÄ
Esittäjän pitäisi aina muistaa se, että arvoste-
lun kohde on koira eikä hän itse. Huomion ei 
pidä kiinnittyä esittäjään mutta hyvä esittäjä 
saa koiran loistamaan kehässä oman suorituk-
sen kautta. Hyvä esittäjä tekee koiran arvostelun 
tuomarille helpoksi. Esittäjä kuuntelee mitä tuo-
mari pyytää tekemään, liikkuu aina tuomarin 
suuntaisesti ja pitää huolen siitä, että koira on 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Koiran mennessä kehään, esittäjän yleisolemus 
on hyvin tärkeä. Kehään on tärkeä mennä sen 
näköisenä, että tulitte voittamaan! Hymyile ja 
ole itsevarman näköinen. Keskity koiran esittä-
miseen. Ryhdikäs esittäjä saa koirankin näyttä-
mään ryhdikkäältä!

Hyvä esittäjä muistaa huomioida myös muut 
kanssakilpailijat kehässä. Liikkeessä esittäjä ei 
saa juosta liian lähelle edellä olevaa koiraa ja 
hänen pitää huomioida koko luokan koirien 
vauhti. Hyvä ja rehti esittäjä ei pilaa edellä ole-
van koiranesiintymistä esittämällä omaa koiraa 
niin lähellä toista, ettei edellä olevalla ole tar-
peeksi tilaa. On tärkeää pitää huoli siitä, että 
jokainen koira saa esiintyä edukseen rauhalli-
sesti. Huomioi myös liikkeelle lähtö. Jos koirasi 
on ensimmäisenä luokassa, tee silmäys koko 
luokkaan ja lähde liikkeelle vasta sitten, kun 
kaikki näyttävät olevan valmiina. Mikäli lähdet 
heti pyytäessä liikkeelle eikä viimeinen ole vielä 
valmis, törmäät hyvin nopeasti viimeiseen koi-
rakkoon. 

Koirien väliset erot tietyissä luokissa voi olla 
minimaalisen pienet. Kun koirasi on taitava 
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ja osaat ja kun osaat esittää koirasi hyvin ja 
lempeästi, ”voittajan hymy” kasvoillasi, se voi 
vaikuttaa hyvin pitkälti voittamisen mahdolli-
suuteen.

Koiranäyttelyyn pukeutumisella on tietyt eti-
ketit mutta ne ovat kirjoittamattomat. Keskei-
sintä pukeutumisessa on kuitenkin asiallisuus 
ja esittäjän vaatetuksen tulee olla kauttaaltaan 
mukava, siisti ja säänkestävä. Vaatetus on toimi-
va, kun esittäjänä voit mennä kyykyyn, polvillesi 
ja juosta vaivattomasti. Huomioi koiran koko ja 
väri vaatetusta valittaessa. Musta koira ei ero-
tu edukseen mustista vaatteista eikä valkoinen 
KOIRA valkoisesta vaatetuksesta. Älä esitä koi-
raasi räikeissä tai liian silmiin pistävissä vaat-
teissa. Toisinaan näyttelykehässä saattaa käydä 
niin, että mieleen jää vain esittäjän moderni 
vaatetus ja koira jää täysin taka-alalle. Pukeu-
tumalla asiallisiin vaatteisiin, kunnioitat myös 
tuomaria. Kansainvälisissä sisänäyttelyissä hyvä 
asuste tuomaria kunnioittaen on miehillä puku, 
naisilla hame tai jakkupuku. Kenkien tulee olla 
hyvin istuvat, siistit ja sellaiset, joilla on helppo 
liikkua. Kengät eivät saa luistaa ja niiden on py-
syttävä jalassa. 

Poikkeuksiakin on. Englantilaisille ja amerikka-
laiset tuomareille kannattaa pukeutua hieman 
tyylikkäämmin, koska heidän koiranäytte-

ly-pukeutumiskulttuuri on selkeästi tiukempi, 
vanhoillisempi. Tällöin naishandlereille sopiva 
vaatetus on jakkupuku, mieshandlereilla puku. 
Näyttelyvaatetuksessa tulisi olla pieni tasku tai 
pieni lisätasku koiran palkkaamista varten. Na-
mipussin ei tule olla kuitenkaan niin iso, että se 
veisi huomion kokonaisuudesta. Pussista ei saisi 
myöskään tippua missään tapauksessa nameja 
kehään toisten koirien häiriöksi. 

Kännykkä ei kuulu myöskään kehävarusteisiin. 
Jätä se kehän laidalle ja keskity olennaiseen eli 
koiran esittämiseen. 

Et ole kehässä yksin. Sinua seuraa koko ajan lu-
kematon määrä muita näytteilleasettajia kehän 
reunalta. Nykypäivänä koirakkoja kuvataan pal-
jon, jossa esille tulee vahvasti myös sinä. Kohtele 
siis koiraa aina hyvin, se on esittäjän paras eti-
ketti ja se kertoo osaamisestasi ja kunnioituk-
sesta koiraa ja harrastusta kohtaan. Älä pakota, 
riuhdo tai säti koiraa.

Saa koirasi minkälaisen arvostelun tahansa, ota 
se vastaan ja kunnioita tuomarin päätöstä. Älä 
selittele äläkä ole huono tuomari. Sillä hetkellä, 
kun ilmoitit koirasi kyseiseen näyttelyyn, otit 
silloin myös vastaan kyseisen rotutuomarin ar-
vostelun. Paras voittaa aina!
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Kasvattajia
Cuenta’s 
Suvi Kuivanen 
Vantaa 
040 561 5178 
suvi.kuivanen@nic.fi 
https://cuentas.kotisivukone.com

Heinäkengän 
Leena Hytönen 
Louko 
050 384 5464 
 leena.hytonen@gmail.com 
https://sites.google.com/site/leenahytonen 

Meripihkan 
Riitta-Maija Liikanen  
Forssa 
050 584 4347  
riittamaija.liikanen@gmail.com 
https://meripihkan.weebly.com/ 

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

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

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

Trimmaajia
Suvi Kuivanen
Vantaa
040 561 5178

Jutta Voutilainen
Järvenpää
050 411 4443

Eila Nuutinen
Jyväskylä
0400 641 555

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

Kasvattajia
Trimmaajia

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

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

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

Tanzara 
Eila Nuutinen 
Jyskä 
0400 641 555  
eila.nuutinen@tanzara.fi 
http://tanzara.fi/ 

 Bedlington -TIEDOTE  3/2021 2928 Bedlington -TIEDOTE 3/2021



Tilaa kerhokaupasta 
vaikka pukinkonttiin!
Bedlington-piparkakkumuotti 10 € + postikulut

Bedlington-heijastin 10 € + postikulut
kiinnitysvaihtoehtoina avainlenkki tai -klipsi

Tilaukset kerhon sähköpostiin bedlingtonkerho@gmail.com. Ilmoita tilauksessasi nimesi, 
osoitteesi, haluamasi kappalemäärä ja heijastimien kohdalla myös haluamasi kiinnitys-
vaihtoehto.
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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


