Bedlington

TIEDOTE

4/2020

Sisällys 4/2020
4
7
11
16
18
22
25
30
35

BEDLINGTON- tiedote

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Hallitus tiedottaa
Kuvakilpailun voittaja

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

Käsittelyä koiran ehdoilla

ULKOASU/TAITTO

Mikko Hänninen

Tullaan tutuiksi - Mango
Bedlingtonit lenkkeilivät Sipoossa

PAINOPAIKKA

Grafitatu

Väärällään värkkäykseen

ILMESTYMISAIKATAULU

Neulahuovutettu Bedlington

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. heinäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. lokakuu (aineisto 13.9. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 6.12. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin

Syksyn näyttelytulokset
Kasvattajia ja Trimmaajia

AINEISTO lähetetään osoitteella
KANNEN JA TAKAKANNEN KUVA • AINO RONKAINEN

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.

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

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2020
Vuosijäsen
Overseas member
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
Ainaisjäsen

28.00 €
28.00 € + 10.00 € (postage)
12.00 €
10.00 €
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
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TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

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

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

•
•
•
•
•

bedlingtontiedote@gmail.com

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 päätoimittajalta.
ILMOITUSHINNAT ............................... (jäsenille)

1/1 sivu ............................... 50 € ...... (20) €
1/2 sivu ............................... 25 € ...... (15) €
Koko vuosi
1/1 sivu ............................. 180 € ...... (60) €
Takakansi ......................... 68 € ...... (50) €
Koko vuosi ........................ 250 € .... (100) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21.
Liitä kuitti materiaalin mukaan.
TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alku-

peräinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on ilmoitettava painetussa materiaalissa. Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.

Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

HALLITUS

TOIMIHENKILÖT

•

Puheenjohtaja
Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

•

•

Jäsen, varapuheenjohtaja, yhteyshenkilö
Ruotsiin ja Amerikkaan
Maria Mäkelä
bedlingtonkerho@gmail.com

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
Jutta Voutilainen
kimalteisen@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

•

Jäsen, sihteeri
Essi Koivu
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Varajäsen, jäsensihteeri
Maria Pärnänen
0500 130 087
sbkjasensihteeri@gmail.com
Muut jäsenet:

•

Suvi Kuivanen

•

Senja-Elina Hallenberg

•

Jutta Voutilainen

•

Jenni Ruonio
Varajäsen:

•

Jenni Niemelä

•

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

Yhteydenotot toimihenkilöihin ja hallitukseen
mieluiten sähköpostilla bedlingtonkerho@
gmail.com

•

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland
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Hallitus tiedottaa
Terrilifen ja Bedlingtontiedotteen sähköinen versio

H

aluaisitko Terrilifen tai Bedlingtontiedotteen jatkossa digi-versiona
painetun sijaan? Käy täyttämässä
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nettisivuilta löytyvä lomake: http://www.bedlingtonkerho.fi/saumlhkoumlinen-tiedote.
html. Lomake on auki 30.12.2020 asti.

rotupalstoja eri terrieriroduille, myös bedlingtoninterriereille. Palstalla kerrotaan rodun kuulumisista muille terrieriharrastajille iloisessa ja
rennossa hengessä. Haluaisitko tulla mukaan
kirjoittamaan Terrilife-lehden bedlingtonpalstaa? Ilmoittaudu sähköpostitse bedlingtonkerho@gmail.com.

Sähköpostiosoitteiden
kerääminen
Yhdistyksen vuosikokous 27.3.2021.
Tarkempi aika ja
paikka ilmoitetaan
myöhemmin.

Kuva: Jenni Ruonio

Uusi kirjoittaja Terrilifeen
Terrilifeen etsitään uutta kirjoittajaa! Terrilife
on terrieriharrastajien oma jäsenlehti, jota julkaisee Suomen Terrierijärjestö. Terrilife sisältää

Jäsenmaksulaskujen lähettämisen helpottamiseksi keräämme jäsenten sähköpostiosoitteita.
Käy lähettämässä sähköpostiosoitteesi nettisivujen kautta: http://www.bedlingtonkerho.fi/
saumlhkoumlpostiosoitteen-laumlhettaumlminen.html.

Vuoden Bedlington 2020
-kilpailut
Muista lähettää pisteet 15.1 mennessä Bedlingtonkerhon sivuilta löytyvällä lomakkeella
(http://www.bedlingtonkerho.fi/saumlaumlnnoumlt-ja-ilmoittaminen.html) tai sähköpostitse bedlingtonkerho@gmail.com. Pisteet tulee
laskea itse kaikkien kilpailujen osalta. Ilmoituksessa tulee olla yhteenlaskettu pistemäärä sekä
laskussa mukana olleet näyttelyt/kisat. Hallitus
tarkastaa pisteet. Agilitytulokset lähetetään aina
sähköpostitse liitteineen. Säännöt ja pisteidenlaskuohjeet löytyvät samalta, edellä mainitulta
sivulta.
Toivomme, että voittajakoirien omistajat lähettävät meille sähköpostitse kuvat koiristaan seuraavaa tiedotetta varten. Voittajat ilmoitetaan
vuosikokouksen yhteydessä ja nettisivuilla.
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Kuvat: Aino Ronkainen

Kuvakilpailun voittaja

B

edlingtonkerho järjesti alkukesästä kuvakilpailun, jonka palkintona oli ensi
vuoden kerhomme jäsenyys sekä kansikuva vuoden viimeisessä, eli tässä, tiedotteessa.
Kuvakisaan tuli useampia toinen toistaan hienompia kuvia, ja kiitämmekin kaikkia kuvia
lähettäneitä! Kuvat ovat erittäin tärkeitä piristämään tiedotetta, ja näitä toivomme myös jatkossa lähetettävän tiedotteeseen, kuten muutakin
materiaalia. Kuvakisan voitto arvottiin kaikkien
kuvia lähettäneiden kesken, ja arpaonni suosi
Aino Ronkaista. Molemmat upeat kansikuvat
ovat Ainon käsialaa. Kuvissa esiintyy suloinen
Heinäkengän Napoleon eli Napo.
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Koiranruokaa,
joka on hyvää
myös ympäristölle.

Tutustu Alvarin nollapäästönappuloihin ja
tilaa maistiaiset kotiovelle: alvarpet.com

Kuva: Tuuli Jäske

Kuva: Vesapekka Lindgren

Kuva: Lena Jansson

Kuva:
Elena
Pykhtar

Kuva: Elina Hallenberg
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Riemullista
Joulua,
iloa, terveyttä
ja rauhaa
vuodelle 2021

Heinäkengän
kennel

Hyvää Joulua kaikille karvakorville toivottaa:
Honkamäen Lemmikkihotelli, Mastotie 30, Seinäjoki, p. 0500 161 845
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Kuva: Aino Ronkainen

Käsittelyä
koiran
ehdoilla

K

äsittelytilanne voi aiheuttaa harmaita
hiuksia sekä omistajalle että koiralle;
koira saattaa pinkoa karkuun, kun kynsisakset tulevat esiin, vältellä valjaiden pukemista,
rimpuilla eläinlääkärissä, näykkiä, kun sen turkkia yritetään harjata tai murista, kun sen korvia
puhdistetaan.
Tällöin osoitetaan sormella usein omistajaa tai
koiraa; joko omistaja ei tee toimenpidettä oikealla
tavalla tai sitten koirassa täytyy olla jotakin vikaa,
kun se ei kestä tavallisia arjen tilanteita. Oletuksena on usein, että kyseessä on aivan normaali
tilanne, jota koiran ei pitäisi pelätä, ja jossa koiran
täytyisi osata käyttäytyä oikein.

Koiran näkökulmasta käsittelytilanne ei kuitenkaan ole millään lailla normaali; koira ei luonnostaan ymmärrä, mistä siinä on kyse. Koirat eivät
käsittele toisiaan samalla tavalla kuin me ihmiset,
vaan koskeminen liittyy yleensä joko leikkiin tai
hellyydenosoituksiin - tai sitten aggressiiviseen,
uhkaavaan käytökseen.
Tilanne on myös ennalta-arvaamaton eli koira
ei kykene aina ennustamaan, mitä tulee tapahtumaan. Jos koira lisäksi vielä kokee edes yhden
kerran kipua tilanteen aikana (esim. harjatessa
takkua auki tai leikatessa kynttä hieman liikaa),
oppii koira nopeasti yhdistämään käsittelyn ikäviin asioihin. Tilanteesta tekee vieläkin negatiivisemman se, että koira ei koe voivansa vaikuttaa
tapahtumien kulkuun millään tapaa.
Usein koiran käsittelyongelmien taustalla on
nimenomaan pelko, epävarmuus tai ahdistus.
Ihmisen voi olla vaikea käsittää, miksi käsittely
on koiran mielestä niin pelottavaa, ja saatamme
vähätellä koiran kokemuksia ja olettaa sen olevan
vain ylidramaattinen. Koiran näkökulmasta sen
pelko on kuitenkin aitoa.
Käsittelyn hyväksyminen ei tapahdu itsestään
Jos koiraa ei ole pienestä pitäen totutettu käsitte-
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lyyn eri tavoilla, se ei voi mitenkään pitää tilannetta normaalina ja positiivisena. Silloinkin kun
koira on pennusta lähtien totutettu käsittelyyn, se
ei välttämättä koe tilanteita kovinkaan positiivisina. Jos pennulle on opetettu, että toimenpiteet
vain tehdään väkisin, teki pentu mitä tahansa, se
saattaa oppia hyväksymään käsittelyn, mutta ei
todennäköisesti koe sitä millään tapaa miellyttävänä. Pahimmillaan koira saattaa joutua opitun
avuttomuuden tilaan; se oppii, että millään sen
toimilla ei ole minkäänlaista vaikutusta tilanteeseen, joten sen kannattaa vain luovuttaa ja
lopettaa yrittäminen. Se kokee edelleen tilanteen
äärimmäisen epämiellyttävänä, mutta ei koe voivansa tehdä asialle mitään.
Tällainen ei välttämättä ole ihmisen näkökulmasta ongelma, mutta se vähentää koiran kokemaa
turvallisuudentunnetta sekä sen luottamusta
omistajaa kohtaan. Opitun avuttomuuden tilassa oleva koira saattaa kokea tilanteen aivan yhtä
pelottavana kuin koira, joka näyttää pelkonsa selkeämmin esimerkiksi pyrkimällä karkuun.
Koira, joka pelkästään hyväksyy käsittelytilanteet, on paljon herkempi pelästymään tai
reagoimaan ikävästi myöhemmin. Jos koira on
sen sijaan saanut paljon positiivisia kokemuksia
käsittelytilanteista varastoon, ikään kuin ”pankkitilille”, se selviää myös paljon paremmin tilanteista, joissa onkin pakko tehdä koiralle jotakin
ikävää tai sitä esimerkiksi satutetaan vahingossa
käsittelyn aikana.
Harjoittelu kannattaa aloittaa varhain
Kaikkein parhaiten käsittelyongelmilta vältytään, kun koira totutetaan käsittelyyn pennusta
lähtien positiivisella tavalla - samoja harjoituksia voidaan kuitenkin käyttää myös aikuisen
koiran kanssa vähentämään käsittelypelkoa.
Tällöin on kuitenkin edettävä huomattavasti
rauhallisemmin vaiheesta toiseen ja helpotettava aina tilanteita niin, että koira ei varmasti
ahdistu.
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Pennun kanssa on tärkeää aloittaa harjoittelu jo
varhaisessa vaiheessa, mielellään ensimmäisen
kolmen kuukauden aikana. Jo kasvattajan luona
on mahdollista tehdä yksinkertaisia harjoituksia,
jotka luovat pohjaa tuleville käsittelytilanteille.
Sillä on paljon merkitystä, miten käsittelyyn totuttelu aloitetaan. Jos pentu kokee tilanteessa
pelkoa tai epävarmuutta, ei nameilla ja kehuilla
ole kovinkaan paljon merkitystä. Vaakakupissa
pelko painaa usein enemmän kuin mikään palkkio. Ei ole siis kovinkaan hyödyllistä yrittää totuttaa pentua kynsienleikkuuseen leikkaamalla sen
kynnet ja tarjoamalla sille lopuksi namia.
Oleellista ei ole saada toimenpide tehtyä loppuun, vaan tärkeintä on, että tilanne on kaiken
kaikkiaan positiivinen koiran kannalta. Paljon
tehokkaampaa on siis aloittaa mahdollisimman
pienestä. Pennulle voidaan esimerkiksi näyttää
kynsisakset, jonka jälkeen sitä palkitaan. Näin
se oppii, että kynsisaksien ilmestyminen johtaa
hyviin asioihin. Toinen hyödyllinen harjoitus on
koskea pennun tassua hetken kevyesti ja palkita
sitten namilla välittömästi. Pikkuhiljaa voidaan
myöhemmin edetä siihen, että pennun tassuja
voidaan käsitellä pidemmän aikaa eri tavoilla
(palkiten jokaisen kosketuksen jälkeen) ja lopulta
myös koskea kynsisaksilla – ja vasta viimeisessä
vaiheessa leikataan kynsi. Ainakin alussa kannattaa palkita välittömästi, kun yksi kynsi on leikattu. Näin pentu oppii, että käsittelystä seuraa aina
jotakin hyvää.
Usein itse toimenpide ei ole se vaikein asia koiran
näkökulmasta; se sujuu monesti helposti, kunhan
perusteet ovat kunnossa. Jos pentu on oppinut,
että eri kehon alueiden koskeminen eri tavoilla
johtaa herkkuihin, helpottuvat monet toimenpiteet tulevaisuudessa.
Ei siis kannata kiirehtiä liian nopeasti itse toimenpiteeseen, vaan on tärkeämpää varmistaa, että perusasiat ovat ensin hallussa ja pentu suhtautuu
ehdottoman positiivisesti niihin. Jos esimerkiksi

pennun kynsiä ei ole vielä kasvattajan luona leikattu, mutta se on oppinut, että tassujen koskeminen on positiivinen asia, on pentu paljon paremmin valmistautunut kynsien leikkaukseen kuin
sellainen pentu, jonka kynnet on leikattu väkisin.
Pennun kanssa kannattaa harjoitella kaikkia
niitä tilanteita, jotka saattavat tulla aikuisiällä
vastaan, kuten rokotukset, eläinlääkärin tarkistukset, kynsien leikkaus, turkinhoito, hampaiden
harjaus, valjaiden ja takin pukeminen, peseminen
ja korvien puhdistus. Näin luodaan hyvä pohja
sille, että erilaiset käsittelytilanteet sujuvat lopulta
stressittömästi.
Varmista, että tilanne on aina riittävän helppo
Joka vaiheessa on tärkeää pitää huoli siitä, että
koira on aidosti rento ja kokee tilanteen positiivisena. Vaikeampiin vaiheisiin ei kannata edetä,
ennen kuin koira kokee senhetkisen vaiheen varmasti positiivisena.
On tärkeää tarkkailla koiran elekieltä ja huomata varhaiset merkit siitä, että koiralla saattaa
olla vaikeaa. Välttely tai pois pyrkiminen ovat
melko selkeitä merkkejä, samoin haluttomuus
syödä herkkuja, jotka normaalisti kiinnostavat.
Pään kääntäminen poispäin, haukottelu, huulien
lipominen, korvien taakse vetäminen ja hännän
madaltaminen ovat myös eleitä, joita kannattaa
pitää silmällä.

Kuva: Jenni Ruonio

Kylpyhuoneessa oleminen
• Suihkun ääni (ilman että koiraa kastellaan)
• Suihkun pään liikuttaminen koiran kehon
lähettyvillä (ilman, että suihku on päällä)
• Koiran hierominen, ikään kuin sitä pestäisiin
(ilman vettä)
• Veden suihkuttaminen koiran turkkiin (tai
kannulla kaataminen, jos suihku pelottaa)
• Kuivaaminen
Tarvittaessa eri osiot voidaan vielä pilkkoa useampaan, pienempään osaan. Tavoitteena on aina
löytää sellainen tilanne, joka ei pelottaisi koiraa.

Tavoitteena on edetä vaiheesta toiseen niin rauhallisesti, että koira ei missään vaiheessa ahdistu.
Jos kuitenkin jossakin tilanteessa huomaat, että
koiralla on vaikeaa, kannattaa palata harjoittelussa taaksepäin ja helpottaa tehtävää koiralle.

Tarjoa koiralle keino vaikuttaa tilanteeseen
Tutkimuksissa on osoitettu, että eläimet sietävät
paljon paremmin ikäviäkin asioita, jos ne kokevat
voivansa vaikuttaa jollakin tavoin niiden alkamiseen ja loppumiseen. Tilanteet myös muuttuvat
huomattavasti positiivisemmiksi, kun koira on
itse aktiivisessa roolissa niihin osallistumisessa.

Pilko tehtävä pieniin osiin
Mieti, mitä kaikkea tiettyyn käsittelytilanteeseen
liittyy ja mitkä eri osiot saattavat olla koiralle
vaikeita. Esimerkiksi koiran pesemiseen sisältyy
useita osia, joista jokaista on mahdollista harjoitella erikseen:

Kun koiralle tarjotaan selkeä keino kommunikoida tilanteessa, meidän ihmisten on myös paljon
helpompi tietää, milloin koiralla alkaa olla liian
vaikeaa. Elekielen lukeminen on tietysti tärkeää
joka tapauksessa, mutta emme aina välttämättä
osaa huomata koiran pienimpiä eleitä – eikä koira
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kotimaista raakaruokaa
Koiramme ovat kehittyneet saalistamalla ja
syömällä erilaisia eläimiä – raakana. Koira on
lihansyöjä! Tämä mielessä olemme MUSHilla kehittäneet koirille raa’an täysravinnon,
Vaiston.
Valmistamme raakaruokaa rakkaille
perheenjäsenillemme! Vaisto- sarja on
huolella koostettu tuoreista, kotimaisista
raaka-aineista ja valmistetaan omalla tehtaallamme Pietarsaaressa. MUSH Vaisto täyttää
kaikki koirasi ravitsemukselliset tarpeet
luonnollisesti ilman mitään lisä- tai
täyteaineita! Pennuille meillä
on oma Puppy- sarja.
14 Bedlington -TIEDOTE 4/2020

aina edes näytä ulkoisia merkkejä ahdistuksesta,
ennen kuin on jo liian myöhäistä. Siinä vaiheessa,
kun koiran pelko alkaa näkyä selkeästi ulospäin,
ollaan usein jo menty liian pitkälle; koira on jo
ehtinyt saada ikävän kokemuksen tilanteesta. Jos
koira sen sijaan saa itse kertoa, että sillä alkaa olla
vaikeaa, voimme helpottaa tilannetta jo ennen
kuin koiran pelko ehtii kasvaa.
Käsittelystä on mahdollista tehdä omaehtoista jo
pienestä pennusta saakka, jolloin myös ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä. Erityisen paljon hyötyä kontrollin tunteesta on koiralle, joka
jo pelkää käsittelytilanteita.
On useita keinoja tarjota koiralle mahdollisuuksia valintojen tekemiseen käsittelytilanteessa. Käsittely voi esimerkiksi tapahtua aina tietyn pyyhkeen päällä tai pienellä korokkeella, jolloin koira
saa itse päättää, tuleeko se mukaan tilanteeseen
ja haluaako se poistua siitä. Tämän opettaminen
on suhteellisen helppoa; koiraa ei yksinkertaisesti
käsitellä, ellei se ole pyyhkeen tai korokkeen päällä, ja sen annetaan vapaasti poistua halutessaan.
Kynnys lähteä pois alustalta voi kuitenkin olla
koiralle melko korkea, ja siksi voi olla hyödyllistä
käyttää myös jotakin hienovaraisempaa keinoa,
jonka avulla koira voi kommunikoida helpommin. Voit esimerkiksi opettaa koiralle, että kun
se pitää leukaansa kädelläsi tai tuolin päällä,
sitä käsitellään. Jos se jossakin vaiheessa nostaa
leukansa pois tai vetää kuononsa pois, käsittely
lopetetaan heti. Jotta tämä toimisi, koiran täytyy
ensin osata pitää kuonoaan kohteen päällä pitkiäkin aikoja.
Mitä tahansa menetelmää käytetäänkin, on tärkeää olla johdonmukainen ja luotettava: jotta menetelmät toimisivat, on pidettävä kiinni yhteisistä
pelisäännöistä. Jos siis olet päättänyt, että koiraa
ei käsitellä, ellei se tee tiettyä käytöstä, päätöksessä on pysyttävä joka ikinen kerta. Yksikin tilanne,
jossa koiran luottamus katoaa, voi pilata kaiken

aiemman työn. Koiralle kannattaa myös antaa
säännöllisesti mahdollisuus poistua tilanteesta
halutessaan; voit esimerkiksi välillä heittää sille
namin poispäin itsestäsi, jolloin koira saa päättää,
haluaako se tulla takaisin tilanteeseen.
Harjoitteluun ei kulu paljon aikaa
Koiran totuttelu erilaisiin käsittelytilanteisiin
pikkuhiljaa ja vaihe vaiheelta saattaa kuulostaa
alkuun vaivalloiselta ja aikaa vievältä. Todellisuudessa harjoitteluun ei tarvitse uhrata sen enempää aikaa kuin vaikka viitisen minuuttia päivässä.
Lyhyet harjoittelukerrat toimivat itse asiassa tehokkaammin kuin liian pitkään harjoittelu.
Kun koira oppii prosessin, joka käydään läpi käsittelyyn totuttelussa, se oppii pikkuhiljaa yleistämään sen muihinkin käsittelytilanteisiin. Jokainen käsittelyharjoitus sujuu nopeammin kuin
edellinen, ja lopulta koiralle voidaan opettaa jokin täysin uusi käsittelytilanne hyvinkin nopealla
aikataululla. Kun koiralla on tarvittavat pohjataidot, uudetkin tilanteet sujuvat helpommin.
Mitä perusteellisemmin, kärsivällisemmin ja
huolellisemmin alkuvaiheen harjoittelut tehdään,
sitä nopeammin ja tehokkaammin myöhemmät
vaiheet myös sujuvat. Tilanteet, jotka tuntuvat
äärimmäisen helpoilta ja melkeinpä tylsiltä, ovat
itse asiassa kaikkein tärkeimpiä uuden asenteen
oppimisen kannalta.
Oli kyseessä sitten pentu tai aikuinen koira, käsittelyyn totutteluun panostaminen kannattaa. Aika,
jonka panostat harjoitteluun, maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun käsittelytilanteet eivät
ole koiran kanssa taistelua vaan mukavaa yhteistä
puuhaa.
Teksti: Saara Junttila (BSc Animal Behaviour and
Welfare, MSc Clinical Animal Behaviour, Eläintenkouluttaja).
Artikkeli on julkaistu alun perin Kasvattajat-lehdessä.
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Tullaan tutuiksi - Mango

I

kuusessa ja rupesi rouskuttamaan pakettia
iloisin mielin. Mango onkin varsinainen persoona: itsetietoinen, mutta silti tottelevainen
ja maailman kiltein, vaikka itse sen sanonkin.

Hänellä on kaksi siskoa, terkkuja heille ja etenkin
lämpimät terveiset haluamme lähettää Mangon
äidille, Jadelle sekä varaäidille, Jenni Ruoniolle.

Pentuna Mango kokeili rajojaan päivittäin ollen
sangen intensiivinen tapaus; milloin tyhjää seinää
haukkuen, milloin protestipissaten. Joskus hän
kaivautui yöllä meidän sängyn alle sellaisen akrobatiikan keinoin, ettei sieltä enää omin neuvoin
ulos päässyt. Silloin Mangolle mielekkääksi ratkaisuksi osoittautui haukkua koko kerros hereille.
Kun Alicia lähti työmatkalle Mangon ollessa
noin 16-viikkoinen, katsoin Mangoa syvälle
silmiin ja sanoin, että nyt sinun on pärjättävä
yksin jonkun aikaa. Yksinoloa oli harjoiteltu
hartaasti monta viikkoa, mutta nyt oli totuuden hetki. Siitä viikonlopusta lähtien Mango

loksemme saamme tällä kertaa esitellä rakkaan Bedlarimme eli virallisesti Precious
Blue Bohemian Rhapsodyn tuttavallisemmin
Mangon! Mango on 2,5-vuotias urosbedlari, joka
on valloittanut ihmistensä, Rolfin ja Alician (sekä
kaikkien muidenkin vastaantulijoiden) sydämet
kesäkuusta 2018 lähtien. Mango perheineen asuu
Helsingin Pohjois-Haagassa, jonka metsämaisemissa riittää sekä nuuskittavaa että tutkittavaa.

Joulu on Mangolle mielenkiintoista aikaa,
silloin joulukuusessa roikkuu vaikka mitä
hauskaa! Viimeisimpänä tempauksenaan
Mango tarttui minipakettiin, joka roikkui
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on ollut hellyyttävä enkeli, joka ei turhasta hermostu. Mango selvästikin ymmärsi, että tosipaikan tullen hänestä oli kasvettava iso poika!
Mango on nähnyt kaikenlaista ja myös tottunut
eriskummallisiin ääniin silloin kun vielä vanhan
maailman aikaan otin hänet mukaan erilaisiin
musiikkitapahtumiin ja muihin hauskoihin
menoihin. Ei niin rauhatonta paikkaa tosin ole
löytynytkään, etteikö pallero olisi siellä unta
saanut. Mangon unenlahjat ovatkin omaa luokkaansa, ja jos päiväsaikaan ei ole sen ihmeellisempää ohjelmaa suunniteltuna voi hän vetää
sikeitä vaikka aamusta iltaan. Toki strategisesti
ja tasaisin väliajoin nukkumapaikkaa vaihdellen.
Mangon ylivoimaisesti arvokkain taito on siis hänen sopeutumiskykynsä. Hän tottuu vaivattomasti uusiin paikkoihin ja ihastuu lähtemättömästi
uusiin (ja myös vanhoihin) ihmistuttavuuksiin.
Merkillepantavaa on kuitenkin se, kuinka pojun
käytös muuttuu vaihdettaessa maisemaa: Porvoon maalaismaisemissa Mango ottaa itselleen
valppaan kartanon isännän roolin vaikka sitä
hoitaakin jo Fafa, tuttavallisemmin Mika-Rainer
(Rolfin isä). Silloin Mango vahtii, nuuskii, tutkii ja
myös haukkuu naapurit, jos tarve vaatii!
Pojun kuuluisaa kärsivällisyyttä on viime aikoina
koetellut hänen uusin ”sukulaisensa”, Australian
terrieri nimeltä ”Börre”. Börre roikkuu korvassa,
hyppii naamalle ja räksyttää jatkuvasti, muttei se
Mangoa tunnu haittaavan, sillä muistaahan hän
itsekin olleensa samanlainen pentuna. Eiköhän
heistä vielä tule hyvät ystävykset.

Lopuksi on aika esitellä Mangon aika ajoin hilpeyttä herättävä lempiaktiviteetti: Uuden lelun
saadessaan, Mango leikkii nätisti pari sekuntia, ja
siinä ehtii jo miettiä, että ”fiuh, tällä kertaa lelu
ehkä säilyy päivän tai jopa kaksi”. Mutta heti ajatuksen jälkeen huomaa, että pumpulia on joka
puolella ja Mango tuijottaa suurilla ruskeilla silmillään ”että mitä minä nyt taas tein?”.
Näihin tunnelmiin on hyvä päättää pojun esittely!

Syksy on ollut kiireinen: Mango osallistui
näyttelyyn Hyvinkäällä ja aloitti Alician kanssa uuden harrastuksen, Agilityn! Putkien läpi
juokseminen on hänestä kaikkein hauskinta, ja
myös juokseminen ihan yleisestikin. Agility sopii hänelle mainiosti, ja toivonkin, että Alicia ja
Mango voivat jatkaa harrastustaan ensi vuonna.

Mango osasi vielä itse kertoa, että toivoisi seuraavassa tiedotteessa saavansa kuulla mitä Mauno
on touhuillut viime aikoina!
Hyvää Joulua kaikille Bedlareille sekä heidän
omistajilleen!
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Bedlingtonit lenkkeilivät Sipoossa
marraskuun alussa

P

äätimme järjestää yhteisen lenkkeilyhetken Sipoonkorven kansallispuistossa marraskuun ensimmäisenä päivänä.
Kaikki peruutuneet tapahtumat olivat selkeästi
tuoneet ihmisten kalentereihin lisää tilaa, sillä
lenkkimme keräsi upean määrän osallistujia
nauttimaan luonnosta. Yhteinen lenkki olikin
oikeastaan ainoa mahdollinen yhteinen tapahtuma, jonka pystyimme järjestämään kaikki
turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja suositukset
huomioiden.
Reitiksi oli valikoitunut muutamia kilometrejä
pitkä polku, joka kiersi pienen järven ympäri.
Paikoitellen reitin varrelta löytyi melko kosteita paikkoja, mutta se ei lenkkeilijöitä haitannut

vaan kaikki jatkoivat matkaa hyvillä mielin. Kosteat pitkospuut muodostivat muutamalle koirista
myös pieniä haasteita. Kaikkein innokkaimpien
koirien vauhti ei riittänyt pitämään niitä puiden
päällä, vaan saimme matkaseuraksemme myös
kirjaimellisesti uitettuja koiria. Toiset taas matkasivat sylikyydillä näiden kohtien ohi.
Kaiken kaikkiaan vietimme oikein mukavan aamupäivän kauniiden maisemien ympäröimänä.
Kaikki lenkkeilijät olivat hyvällä mielellä mukana ja jokainen huolehti omalta osaltaan turvaväleistä. Ainoastaan lenkin lopuksi kokoonnuimme yhteiskuvaan ikuistamaan päivämme
valokuvaksi. Suuri kiitos kaikille mukavasta
yhteisestä hetkestä!
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Väärällään Värkkäykseen
Osa2
Viime lehdessä esittelin muutamia tekemiäni
käsitöitä. Tässä jatkoa .

la lisätään silmät, korvat ja etutassut. Maailman
helponta ja silti koirille saa hauskat persoonalliset ilmeensä. Suunnittelimme lisäävämme vielä
tonttulakit joulukortteihin.

Kuva 1 ja 2 Bedlingtonkortit

Kuva 3 koiranpedit

I

Esittelyyn pääsevät myös meillä koirien suosimat pedit. Sisäpussit on tehty vanhoista makuupusseista. Muukin koirien raivoisan petailun kestävä kangas käy. Täytteeksi olen rikkonut

nnostuimme Fridan kanssa tekemään bedlingtonkortteja. Koiran kuvan tekeminen
aloitetaan painamalla sormella leimasintyynyyn ja sen jälkeen paperille. Ohuella tussil-
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vanhoja säkkituoleja, siksi vahva sisäpussi. Sitten vielä päälle pestävät puuvillapääliset. Styroksirouhe on lämmintä kylmillä lattioilla, siksikin hyvä pediksi.
Kuva 4 Sekalaista helpolla
Lopuksi vielä muutama nopeasti askarreltu
juttu. Kenkälaatikon päälle liimataan mieleistä
paperia ja tulostettuja kuvia vaikka omasta bedlingtonista. Tapettiliima on hyvää tähän tarkoitukseen. Laatikossa säilytetään meillä bedlingtonlehtiä. Vanhaan lautaseen olen kiinnittänyt
decoupace-lakalla tulostetun kuvan koirasta.
Lasten lammaskastelukannulle lisäsin villalankatupsut korviin liimalla ja bedlingtoniksihan
se muuttui.
Värkkäilyterveisin Leena Kurki-Salomaa
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Neulahuovutettu
Villabedlington

N

eulahuovutus on saanut suurta suosiota maailmalla. Hienoja koiria voi etsiä
googlaamalla esimerkiksi “needlefelted dogs” ja nähdä mitä maailmalla tehdään.

Varoitus! Tämä on niin mukavaa, että tähän
voi helposti jäädä koukkuun!

Mitä tarvitsen:
• huovutusvillaa - tässä tapauksessa valkoista
(luonnonvalkoista), vähän vaalean harmaata
tai vaalean ruskeata.
• piippurasseja (2 kpl a 30cm = 1 koira)
• huovutusneuloja eri vahvuuksia :
- 1 kpl 36 gauge (paksumpi, tavanomaisin)
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- 1 kpl 40 gauge (ohuempi, tarkempaan työhön)
- 1 kpl nostava neula (turkki karvaiseksi, nostaa villan ylös)
• lasihelmiä silmiin ja nenään : silmä 2kpl 3-4
mm helmi, nenä 5-6 mm helmi
• huovutusalusta: paksumpi vaahtomuovin pala
esim. 15x15 cm

VILLAA JA TARVIKKEITA VOI TILATA :
LANKAKAUPOISTA voi saada huovutusvillaa
eri väreissä pienissä pakkauksissa.
YLISTARON KEHRÄÄMÖ Villaa: (edullisin)
https://www.ylistaronkehraamo.fi/värikartta
https://www.ylistaronkehraamo.fi/hinnasto
ELINA SAARI www.feltfaction.fi
Erilaisia neuloja:
https://www.feltfaction.fi/tuote-osasto/materiaalit/huovutustarvikkeet/huovutusneulat/

TEKO OHJE: Valmis koira n. 15cm pitkä ja 15
cm korkea
1. Leikkaa piippurassista sopivan kokoiset palat
selkärangaksi ja jaloiksi; pää-selkä n. 20 cm, ja
jalat 20+20 cm. Kiinnitä sitten jalat selkärankaan oikeisiin kohtiin pyöräyttämällä ja kiristämällä piippurassi kerran sen ympäri (kuva1).
2. Ota villasta pienehköjä hahtuvia ja ala pyörittää sitä ensin selkärangan ympäri. Kiinnitä villa tiiviimmäksi ensin paksummalla neulalla ja
sitten ohuemmalla. Jatka samalla tavalla pitkin
selkärankaa, jalkoja ja päätä.
3. Jatka työstämällä ja muotoilemalla koiran
kehoa kerros kerrokselta. Tiivistä neuloilla
villaa (kumpi tuntuu mukavammalta) yhä tiiviimmäksi ja tukevammaksi “luuston” ympäri.
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Rauhallista Joulunaikaa
Joulunaikaa
Rauhallista
ja Onnea vuodelle
vuodelle 2021!
2021!

Eila Nuutinen,
Nuutinen, eila.nuutinen@tanzara.fi
eila.nuutinen@tanzara.fi
eila.nuutinen@tanzara.fi
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Kiinnitä nyt huomiota koiran muotoihin ja rakenna niiden mukaan “villaveistos”. Työ etenee
hitaasti- usein yhden koiran tekemiseen menee
n.15 tuntia!
Teen koko koiran ensin valkoisella ja sitten
päällystän “oikeat kohdat” joko vaalean harmaalla tai vaalean ruskealla. Kuonossa voi villan
jättää pehmeämmäksi.

Silmät ja nenä: Päähän ommellaan silmät kohdilleen ja samoin nenä. (Mustat lasihelmet - voi
myös pyöräyttää mustasta villasta pienet silmät
ja nenän.)
Häntä: Pyöräytä villasta sormien välissä pieni
pötkö, tiivistä neulalla hännäksi ja kiinnitä neulalla perään.
Korvat: Voi muotoilla villasta pienet korvan
muotoiset levyt ja jättää päähän “tupsun” ja kiinnittää neulalla paikoilleen.
Lopuksi kohotetaan villaa nostavalla neulalla ja
tehdään pinta “karvaiseksi” tarpeen mukaan eri
paikoissa. Lopuksi voi trimmata koiran siistiksi.
Teksti: Annika Martikainen
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Kaikille
Joulurauhaa Kaikille
Kaikille
2021!!!
ja Onnea Vuodelle
Vuodelle 2021
2021

Tutucin
Tutucin
Tutucin
Erica
Erica
Hagman
EricaHagman
Hagman
tutucin@hotmail.com
tutucin@hotmail.com
tutucin@hotmail.com

Tanzara Xylvia oli rotunsa paras pentu Porissa
Kuva: Leena Kurki-Salomaa

Kauneimmat bedlingtonit Porissa
olivat Säfva’s Without You ja
Kimalteisen And Proud Of It
Kuva: Leena Kurki-Salomaa

Syksyn
näyttelytulokset

N

äyttelykehät kutsuivat elokuussa taas
koiraharrastajia puolen vuoden tauon
jälkeen. Bedlingtoneja kerkesi pyörähtämään kehissä 14 eri näyttelyssä ennen kuin
tilanne paheni uudestaan ja loppuvuoden näyttelyt jouduttiin perumaan. Viime tiedotteessa
saimme jo kattavan koosteen erikoisnäyttelyviikonlopustamme, joten käännetään katseet tällä
kertaa syksyn muihin näyttelyihin.
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Porvoon näyttelyn ROP Tanzara Xenia
ja VSP Tinwelindon Silmaril
Kuva: Anne Eklund

Heti elokuun ensimmäisenä päivänä järjestettiin Porin kansainvälinen näyttely, johon Tiina
Tauloksen arvosteltavaksi oli ilmoitettu 3 bedlingtonia. Taulos valitsi päivän kauneimmaksi
nartun Säfva’s Without You, josta tuli samalla
uusi Suomen muotovalio. Onnea vielä valioitumisesta! Kaunein uros ja vastakkaisen sukupuolen paras oli Kimalteisen And Proud Of
It. Lisäksi Porissa nähtiin narttupentu Tanzara
Xylvia, joka palkittiin rotunsa parhaana pentuna.
Seuraavan kerran isot kehät kutsuivat elokuun
viimeisenä viikonloppuna kun Riihimäki KV
järjestettiin 29.–30.8. Tuomarina ollut Juha
Putkonen valitsi kolmesta koirasta päivän kau-
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neimmaksi uroksen Kimalteiden And Proud
Of It. Juniorinarttu Tanzara Xenia oli puolestaan kaunein narttu saaden myös ensimmäisen
sertinsä.
Syyskuun puolen välin tiimoilla oli kaksi näyttelyä kun Porvoon kaikkien rotujen näyttely
ja Helsingissä järjestetty Royal Canin Show
olivat samana viikonloppuna. Lauantaina 12.9
Porvoossa Pirjo Aaltosen arvioivan silmän
alle saapui kaksi bedlingtonia. Aaltonen osoitti rotunsa parhaaksi juniorinartun Tanzara
Xenia uroksen Tinwelindon Silmaril jäädessä
toiseksi. Molemmat koirat saivat myös sertin.
Myös sunnuntain 13.9 Royal Canin Showhun
oli ilmoitettu kaksi koiraa. Tuomarina olleen

Iloista joulunaikaa jaja onnea
onnea tulevalle
tulevallevuodelle!
vuodelle!

1/2 ILMOITUS
TULEE
MYÖHEMMIN.
toivottaaSuvi
SuviKuivanen,Cuenta’s
Kuivanen,Cuenta’sbedlingtonit
bedlingtonit
toivottaa
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Rotunsa paras Royal Canin Show:ssa oli
Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä Anele
Kuva: Jenni Ruonio
Hyvinkään Nord-näyttelyn ROP Säfva’s
Without You ja VSP Kimalteisen And
Proud Of It Kuva: Leena Kurki-Salomaa
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Hyvinkään ryhmänäyttelyn ROP Tanzara
Xenia kuva: Anne Eklund

Kari Järvisen mielestä näistä kahdesta nartusta
kauniimpi oli Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä
Anele, josta tuli samalla rotunsa paras saaden
myös sertin ja cacibin.
Hyvinkään NORD näyttelyyn 27.syyskuuta oli
ilmoitettu peräti 7 bedlingtonia. Tässäkin näyttelyssä tuomarina oli Kari Järvinen, joka valitsi
päivän kauneimmaksi bedlingtoniksi nord-sertin kera nartun Säfva’s Without You. Uroksista
kaunein oli Kimalteisen And Proud Of It joka
niin ikään sai myös nord-sertin. Narttujen sert
ja nord-varasert meni päivän toiseksi kauneimmalle nartulle, joka oli junioriluokassa kilpaillut
Tanzara Xylvia.
Lisäksi syksyllä oli useampia ryhmänäyttelyitä,
joiden tulokset koottu alle:
8.8. Luumäki (1n), tuomari Paavo Mattila
ROP pentu Tanzara Xenia
8.8. Haapajärvi (2u 1n), tuomari Saija
Juutilainen
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ROP VET Heinäkengän Just Happy
VSP VET Heinäkengän Just Sweet
22.8 Ylöjärvi (1u 3n), tuomari Juha Putkonen
ROP Säfva’s Without You
VSP Kimalteisen And Proud Of It
19.9 Lahti (4n), tuomari Maija Mäkinen
ROP Säfva’s Without You
20.9 Tuusniemi (2n), tuomari Helen Tonkson
ROP, SERT, MVA Tanzara Kamomilla
ROP VET Heinäkengän Just Happy
20.9 Hyvinkää (1u 3n), tuomari Kaisa
Metteri-Gold
ROP, SERT Tanzara Xenia
ROP VET Meripihkan Je T’Aime
26.9. Sastamala (1u 2n), tuomari Pirjo
Aaltonen
ROP Kimalteisen And Proud Of It
VSP Meripihkan New Gold Dream
SERT Tanzara Xylvia

Ylöjärven kauneimmat
bedlingtonit Kimanteisen And Proud Of It
(VSP) ja Säfva’s Witout
You (ROP)
kuva: Jutta Voutilainen

Hyvinkään ryhmänäyttelyn ROP-veteraani
Meripihkan Je T’Aime
kuva: Milla
Lähteenmäki
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Haluaisitko ostaa itsellesi
huovutetun
Bedlingtoninterrieri
-rintakorun?
Tilauksesta tällainen on
saatavilla myös magneettina.
Huovute tun r in t ak o r u n t ai m ag n e e t in h in t a on 14€ + po s ti k u lu t.
Tä mä n v oi t ti lata se kä ha rm aan a e t t ä r u s k e an a, v aal e am p an a tai tu mmempana. Ko k o no i n 8x 8cm.
A nni ka Ma rti k ain e n k ir j o it t i m yö s l e h t e e m m e upean ju tu n hu o vu tetu n
Vi l l a Be dli ngtoni n te ke m is e s t ä. A n n ik al t a v o it t il at a m yö s s ellai s en k o ti as i k o ri s tamaan.
Ti laukse t A n n ik a M ar t ik ain e n , an n ik a. m ar t i k ai nen@ g mai l.co m

Kasvattajia
Trimmajia

Kasvattajia:
Ciliari’s
Mona Suominen
Luoma
040 840 9010
mona_suominen@hotmail.com

Precious Blue
Vantaa
040 764 4494
jenni.ruonio@helsinki.fi

Jenni Ruonio

Cuenta’s
Vantaa
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

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

Maria Mäkelä

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

Taigalta
Lohja
044 552 4117
saana.remula@gmail.com

Saana Remula

Heinäkengän
Louko
050 384 5464
leena.hytonen@gmail.com

Leena Hytönen

Tanzara
Jyskä
0400 641 555
eila.nuutinen@tanzara.fi

Eila Nuutinen

Kimalteisen
Järvenpää
050 411 4443
kimalteisen@gmail.com

Jutta Voutilainen

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

Le-leelia’s
Espoo
050 463 9405
leleelias@hotmail.com

Lea Mäkinen-Pulkkinen

Suvi Kuivanen

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen
Forssa
050 584 4347
riittamaija.liikanen@gmail.com
Nachtwolken
Vaasa
046 885 8330
jattaharjula@gmail.com

Jatta Harjula

Oikeesti
Launonen
0400 186 060
niemela.jenni@hotmail.com

Jenni Niemelä

Trimmaajia
Helsinki/Espoo
Maija Hänninen, p. 09 3540 1111
Vantaa
Suvi Kuivanen, p. 040 561 5178
Järvenpää
Jutta Voutilainen, p. 050 411 4443

Jyväskylä
Eila Nuutinen, p. 0400 641 555
Toini Kärkkäinen, p. 044 355 3399
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Palautusosoite:
Maria Pärnänen
Korpikuusentie 6
41160 Tikkakoski

15
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Maksumerkinnät/P
1.1.2017

