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Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Maija Hänninen 
bedlingtonkerho@gmail.com

ULKOASU/TAITTO
Mikko Hänninen

PAINOPAIKKA
Grafitatu

ILMESTYMISAIKATAULU

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

AINEISTO lähetetään osoitteella 
bedlingtontiedote@gmail.com 

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona 
(doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse 
selkeällä käsialalla kirjoitettuna.

KUVAT

Digikameralla otetut tai skannatut kuvat
• resoluutio 300 dpi tai fyysisesti suuri 

kuva (esim. resoluutio 72 dpi, mutta 
koko n. 1500x2000 pix)

• tallennusmuotona jpg, tiff tai psd
• muista toimittaa myös haluamasi 

kuvatekstit
• varmista kuvaajalta etukäteen lupa 

kuvan julkaisemiseen ja ilmoita kuvaa 
lähetettäessä kuvaajan nimi

• älä upota kuvia word-tiedostoon vaan 
lähetä teksti ja kuvat erikseen

MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Valmiit mainokset PDF-tiedostoina 
(sivukoko A5). Tarkempia ohjeita päätoi-
mittajalta.

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

1/1 sivu  .............................. 50 €  .....  (20) € 
1/2 sivu  .............................. 25 €  .....  (15) € 
Koko vuosi 
1/1 sivu  ............................ 180 €  .....  (60) €

Takakansi   ........................ 68 €  .....  (50) €
Koko vuosi  ....................... 250 €  ...  (100) €

Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille 
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21. 
Liitä kuitti materiaalin mukaan.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alku-
peräinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on il-
moitettava painetussa materiaalissa. 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 JA 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 

• 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

 Bedlington -TIEDOTE  4/2021 32 Bedlington -TIEDOTE 4/2021

Sisällys 4/2021 

4  Vuoden Bedlington -kilpailut
6  Lea Mäkinen (Pulkkinen) 1958-2021
13  Joulun odotus -runo
14 Joulupiparit  bedlingtoneille
18  Koirien jumppa-ohjeita välipäiville
20 Koiran kanssa jumppaaminen
22 Tullaan tutuiksi osa 7. 
24 Ihmisen ja koiran vuorovaikutuksesta
29 Kesän näyttelytuloksia
34 Näyttelytuloksia ulkomailta
36 Onnittelut
38 Kasvattajia ja Trimmajia



Vuoden Bedling-
ton -kilpailut

Osallistuaksesi Vuoden Bedlington 
-kilpailuihin lähetä tulokset ja pisteet 
15.tammikuuta mennessä kerhon net-

tisivuilta löytyvän lomakkeen kautta tai sähkö-
postitse.

Kilpailujen säännöt ja tarkemmat ohjeet pistei-
den ilmoittamiseen löytyvät kerhon nettisivuil-
ta: 

Yhdistys > Vuoden Bedlington kilpailut > Sään-
nöt ja ilmoittaminen https://www.bedlington-
kerho.fi/saumlaumlnnoumlt-ja-ilmoittaminen.
html 

Joulu on jo ovella..

Ja uusi vuosi odottaa nurkan takana. On aika 
kiittää kuluneesta vuodesta ja katsoa mitä 
se piti sisällään.  Kiitos kaikille kerhon toi-

mintaan ja tapahtumiin osallistuneille – kiitos 
juuri sinulle että olet osa kerhoamme. Lisäksi 
haluan antaa erityisen kiitoksen tiedotteiden 
parissa ahkeroineille Jutta Voutilaiselle ja Jenni 
Ruoniolle, teidän ansiostanne olemme saaneet 
koko vuoden nauttia lukemista ja kuvia täynnä 
olevista tiedotteista.     

Tämän vuoden alusta saimme voimaan taas 
uuden PEVISA:n ja jalostuksen tavoiteohjel-
man vuosille 2021–2025. Tapahtumiakin saatiin 
onneksi järjestettyä, vaikka korona oli edelleen 
kiusanamme. Kerhon kesäpäivät Yläneellä vaati 
suuria ponnisteluja, mutta pääsimme kuitenkin 
viettämään mukavan viikonlopun yhdessä. Suo-
men Terrierijärjestön ja sen alaisten rotujärjes-
töjen järjestämä terrierien erikoisnäyttely Ter-
ri-Eri saatiin myös pidettyä ja sinne osallistui 13 
bedlingtonia. Pitkään odotettu turkinhoitokurs-
sikin saatiin lopulta pidettyä. 

Toivottavasti pääsisimme ensi vuonna palaa-
maan normaalin ja järjestämään tapahtumia 
entiseen malliin. Jos sinua kiinnostaa ideoita 
tapahtumia tai vaikka tuottaa materiaalia tie-
dotteisiin niin ota rohkeasti yhteyttä! Kerho 
kaipaa jatkuvasti aktiivisia tekijöitä mukaan 
toimintaan ja kaikki halukkaat ovat lämpimästi 
tervetulleita joukkoomme. 

Rauhaisaa joulun odotusta ja onnea uuteen 
vuoteen!
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 Suomen Bedlingtonkerho SAGI:n jäseneksi!

Kuva: Essi Koivu



Lea Mäkinen 
(Pulkkinen)  
1958-2021 

Rakas ystäväni Lea on poissa. Tieto on 
käsittämätön ja sen aiheuttamat tunteet 
uskomattomat. Voisin kirjoittaa Leasta 

kirjan, mutta tämän muistokirjoituksen luki-
jakunta koostuu paitsi Lean ystävistä, niin hä-
nen rakkaan rotunsa bedlingtoninterriereiden 
harrastajista, joten jätän muut tarinat sikseen. 
Vaikka Lean tuttavapiiri oli uskomaton - hän oli 
todellinen verkostoitumisen mestari jo paljon 
ennen aikaa kun koko termi keksittiin – monet 
eivät ehkä kuitenkaan tiedä hänen vaikutustaan 
bedlingtoninterriereihin Suomessa.  

Lean koiraelämä alku oli hyvin samanlainen 
kuin meillä monilla – nuorena syttyi kipinä 
koiriin ja koiranäyttelyihin. Lea asui nuoruuten-
sa Helsingin Maunulassa ja oli siis aina stadin 
friidu, vaikka asuikin suuren osan elämästään 
Espoossa. Espoolaista hänestä on kuitenkaan 
koskaan tullut, mikä ehkä kuvaa Lean luonnetta 
hyvin. Mihinkä se koira karvoistaan pääsee...ja 
tässä oli myös yhteistä kosketuspintaa, olinhan 
minäkin ns. paljasjalkainen stadilainen. Lean 
koti ei ollut mikään koiraperhe, joten rakkaus 
koiriin oli täysin sisäsyntyistä. Sisään koiramaa-
ilmaan Lea pääsi toden teolla, kun hän tutustui 
uuteen naapuriin Rea Hannulaan. Rea kasvatti 
menestyksekkäästi terriereitä kennelnimellä 
Peggen ja hän oli myös aikansa merkittävä bed-
lingtonkasvattaja. Rea huomasi jo varhain, että 
Leassa oli sitä jotain - sekä koiran esittäjänä että 
trimmaajana. Koulu oli kova ja muistan Lean 
kertoneen Suomen esimmäisestä junior hand-

ler -kilpailusta Kennelliiton kansainvälisessä 
näyttelyssä 1970-luvun alkupuolella vanhassa 
Messuhallissa, nykyisessä Töölön kisahallissa. 
Kari Järvinen oli tuohon aikaan todella kan-
sainvälisestikin kuuluisa handler ja siten itse-
oikeutetusti ensimmäisen junior handler-kisan 
tuomari. Rea oli ilmoittanut Lean kisaan eikä 
antanut vaihtoehtoja – “joko osallistut kilpai-
luun tai tämä loppuun sitten tähän”. Ei ollut siis 
vaihtoehtoja ja Rea tiesi mitä teki – Lea voitti 
koko kilpailun. Lukuisat olivat ne Peggen-bedut, 
joita Lea trimmasi ja esitti. Tuo oli myös aikaa, 
jolloin meidän tiemme kohtasivat ensimmäisen 
kerran. Oltiin yhdessä Suomen Terrieriklubin 
junioreissa ja tavattiin monissa kerhoillois-
sa, joita junailivat klubin naiset, mukana oma 
mentorini Hjördis Westerholm ja Rea Hannula.  

Myöhemmin Rean kuoltua Peggen kennelnimi 
jäi historiaan Lean suureksi harmiksi. Minulle 

Kuvat: Lean kotialbumi

Maailman voittaja -näyttely 
v. 1998

Lea kasvatti useita erittäin hyvin 
menestyneitä koiria. Le-leelia’s 

Perrosprig menestyi upeasti vielä 
veteraanikehissäkin.

Kisapirtin 
Perro

 Bedlington -TIEDOTE  4/2021 76 Bedlington -TIEDOTE 4/2021



kävi paremmin, perin Hjösse Westerholmilta 
hänen kuuluisan of Skyeline kennelnimen-
sä. Lean omaksi kennelnimeksi tuli – kuinkas 
muutenkaan – Le-Leelia’s. Hänellä oli muutamia 
todella menestyneitä kasvatteja mm. Le-Leelia’s 
Perro’s Prigg. Työ ja kolmen pienen lapsen per-
he-elämä verotti kuitenkin sen verran aikaa, että 
kasvatustyö jäi vähäiseksi. Mutta eivät bedling-
tonit ja koiranäyttelyt. Lea omisti ja esitti lukui-
sia kuuluisia koiria. Hän oli myös tavattoman 
taitava koirien ja etenkin bedlingtonien trim-
maaja – monien mielestä paras aikanaan ja ehkä 
kaikkien aikojen paras ainakin tässä maassa... 

Lealla oli tavattoman laaja tuttavapiiri – ja pak-
su puhelinluettelo. Siellä olimme me kaikki. 
Meidän ystävyytemme syveni tietysti yhteisen 
asian äärellä - bedlingtoninterriereiden. Mutta 
Lealla oli tavattoman tarkka koirasilmä ja laaja 
kiinnostus ja tiedot myös muista roduista. Bed-
lingtoninterriereiden lisäksi hän omisti norfol-
kinterrierin ja myöhemmin myös kiinanharja-
koiria. “Bedu ja harja” - Rio ja Kerttu – olivat 
myös Lean viimeiset koirat ja tärkeä henkireikä. 
Lukemattomat olivat ne illat ja näyttelyreissut, 
joita vietimme puhumalla koirista, eikä suin-
kaan vain omista roduistamme. Lea olisi tämän 
tietämyksensä perusteella ollut oiva ulkomuo-
totuomari, mutta kuten hän usein itse tokaisi 
– “luojan kiitos mä en ole tuomari!” Vaikka ei 
ollutkaan ulkomuototuomari, Lea vaikutti mo-
nien uusien tuomareiden – etenkin terrierituo-
mareiden uralla. Hän oli loputon tietolähde ja 
hänen valokuvakokoelmansa bedlingtoninter-
riereistä olivat vakio, kun bedujen tuomarikou-
lutusta pidettiin.  

Lea ei puhunut sujuvasti muuta kuin suomea – 
mutta avoimena ja puheliaana ihmisenä hänel-
lä oli koirakavereita ympäri maailmaa. Onneksi 
viime vuosina tuli nettiin näitä käännösohjel-
mia, ne helpottivat entisestään kommunikoin-
tia. Hän tunsi etenkin bedlingtonharrastajia 
ja kasvattajia ympäri maailmaa ja oli moneen 

yhteydessä. Hänellä oli myös sormensa pelissä 
monissa tuontikoirissa, joita Suomeen saatiin. 

Viime vuodet olivat vaikeita, lapset aikuistuivat 
ja oma elonpiiri pieneni. Terveyskin alkoi reis-
tailla. Viimeinen niitti oli tämä korona, joka sul-
ki meidät kaikki omiin ympyröihimme. Onnek-
si oli kuitenkin puhelin ja netti. Lea ei koskaan 
ehtinyt nähdä uutta kotiani, mutta vanhassa 
paikassa vietimme lukuisia riemukkaita het-
kiä ja Lean lapsista Pave ja Petra ystävystyivät 
omien nuorimmaisteni kanssa. Tämäkin kave-
ruus jatkuu edelleen. 

Tuntuu aivan uskomattomalta, että Lean puhe-
luita ei enää tule. Itse en juuri soitellut - enkä 
soittele muutenkaan, sen tietävät kaikki, jotka 
minut tuntevat. Sanoinkin aina Lealle, että soita 
sinä, minulla on kuitenkin jotain muuta ohjel-
maa. Eikä aina vaan pystynyt puhumaan niin 

usein kuin olisi ollut halua. Nyt ei enää tarvitse 
sitä ajatella, mutta kaipaan hänen puheluitaan 
suunnattomasti. Tämä syksy on ollut haastava 
eikä ole yksi eikä kaksikaan kertaa käynyt mie-
lessä, että olisipa Lea, voisinpa puhua hänelle...
Lean kuolema kosketti todella monia, uskoma-
ton määrä viestejä, kyselyitä, osanottoja sekä 
meille Lean läheisimmille ystäville että Lean 
lapsille tulvivat nettiin ja puhelimeen ja sama 
epäusko ja suru sävytti kaikkia viestejä.  

Vuosia sitten Lea lähetti minulle sähköpostilla 
viestin, jossa oli minusta Lean ystävyyttä hyvin 
kuvaava teksti: “kaveri voi tulla ja päästää sinut 
pinteestä, mutta todellinen ystävä on se, joka 
sanoo “nyt olemme kusessa”.   Tiedän, että olet 
vieläkin rinnallani.
 
Rakkaudella kaikkien ystäviesi puolesta
Kirsi 

Lea Forssan kaikkien rotujen 
näyttelyssä v. 2018

Le-leelia’s Simon Legree v. 1994
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Joulun odotus -runo

Kuusen alla on kummaa puhinaa,  
karvaisen kuonon jouluista tuhinaa,

heilahtaa kuusen katveessa tassu,  
kurahtaa vihreän varjossa massu,

pieni bedlington on asialla,  
oksien peitossa kuusen alla.

Bedlingtonilla mielessään  
jouluiset ilot, lelut ja lahjat  
ja herkkukilot.

Siksipä heilahtaa pehmoinen tassu,  
siksipä kurisee nälkäinen massu,

on tarpeen hetkinen vartoa, odottaa,  
paastota, punoa vartoa.

Bedlingtonin mielessä joulu väikkyy,  
kynttilän valo silmissä läikkyy.

Mieli on avoin, viettääkseen  
joulua jouluisin tavoin.

– Alkuperäinen runo Elina Karjalainen

Kuva: Riitta-Maija Liikanen
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Joulupiparit  
bedlingtoneille

Pipareiden valmistamiseen tarvitset:
• 150 g koiran märkäruokaa
• 1 dl makeuttamatonta omenasosetta
• 2 luomukananmunaa
• 2 rkl rypsiöljyä
• 4-6 dl jauhoja (kaura- ja vehnäjauhoja)
• Karvaisen apukokin

    Sekoita märkäruoka, omenasose, kananmunat 
ja rypsiöljy keskenään kulhoon. 
    Lisää jauhoja kunnes taikina on tarpeeksi 
kiinteää. Taikinan tulisi muistuttaa piparkak-
kutaikinaa. Voit käyttää esimerkiksi kaurajau-
hoja ja lisäksi pienen määrän vehnäjauhoja 
antamaan sitkoa: esimerkiksi 4 dl kaurajauhoa 
ja 0,5 dl vehnäjauhoja. Jätä vehnäjauho pois jos 
koirasi on allerginen (tällöin käytä esimerkiksi 
psylliumia lisäämään sitkoa). 
    Kaulitse taikina kahden leivinpaperin välissä 
litteäksi ja ota muoteilla pipareita leivinpaperille 
uunipellin päälle.
    Paista pipareita 200 asteessa noin 15-20 mi-
nuuttia. Anna jäähtyä.
    Piparit ovat tuhteja herkkuja, eli anna apuko-
kin nauttia vain pari piparia päivässä, piparien 
koosta riippuen.
    Säilytä piparit tiiviisti suljetussa rasiassa jää-
kaapissa.

Tällä reseptillä tulee noin 2 pellillistä pipareita. 
Voit muokata reseptiä koirasi ruokavalion mu-
kaan.

Resepti ja kuvat: Jenni Ruonio  
sekä apukokki Jade
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koiran lihaksistolle rasitus. Lihaksistosta huo-
lehtiminen auttaa myös arkipäiväisissä asioissa. 
Hyvässä lihaskunnossa oleva koira kestää pa-
remmin esimerkiksi liukkaalla alustalla tapah-
tuvat satunnaiset liukastumiset. Koiran kanssa 
jumppaaminen kehittää lihaskuntoa merkittä-
västi ja jumppaamisen avulla voidaan harjoittaa 
myös sellaisia lihaksia, jotka eivät ole niin suu-
rella rasituksella normaalissa arjessa. Ihan niin 
kuin ihmiselläkin. 
 
 Lihashuolto

 Lihashuolto on joukko aktiivisia- ja passiivi-
sia toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään 
vammoja ja loukkaantumisia. Koiran kunnon 
kehittäminen voidaan jakaa esimerkiksi nel-
jään pääelementtiin, joita ovat peruskunto, voi-
maharjoittelu, tasapaino & koordinaatio sekä 
venyttely & liikkuvuus. 

Tasapaino tarkoittaa kehon kykyä havaita, mis-
sä ja miten päin se on sekä ylläpitää haluttua 
asentoa. Tasapaino suojelee kehoa loukkaan-
tumisilta, esimerkiksi liukastuessa, sekä tukee 
hienomotoriikan toimintaa. Tasapainon ylläpi-
tämisessä hyödynnetään esimerkiksi tasapaino-
elimiä ja näköä. 
 
Voidaan sanoa, että toiminnallisen anatomian 

näkökulmasta koiran etuosa on ikään kuin rat-
ti, jolla koiraa ohjataan ja takaosa on moottori, 
joka tuottaa voiman. Keskivartalo on siinä välis-
sä voimien välittäjänä. Koska normaalisti koiran 
painosta 60-70 % on etuosan päällä, koirat eivät 
ole yleensä kovinkaan tietoisia takaraajoistaan. 
Tämä saattaa alkuun näyttäytyä haasteena, kun 
koiralle opetetaan erilaisia liikkeitä, joissa sen 
tulisi käyttää takaosaansa.  Takaosan käyttö ja 
sen tiedostaminen on erityisen tärkeää erilaisis-
sa harrastuksissa silloinkin, kun harrastukseen 
sisältyy kova vauhti sekä monipuolinen kropan 
käyttö.

Koordinaatio- ja tasapainoharjoittelun avulla 
voidaan parantaa koiran kehotietoisuutta ja ke-
honhallintaa, saada lisätukea nivelille ja selälle 
ja siten myös pienentää loukkaantumisriskiä. 
Koiran hyvä kehotietoisuus vaikuttaa suoraan 
myös reaktionopeuteen. Agilityssä ja tokossa 
koiran tarvitsee tehdä nopeita suunnanmuu-
toksia ja pysähdyksiä, jotka eivät onnistu ilman 
nopeaa reaktioaikaa. Voimaharjoittelu kehittää 
nimensä mukaisesti koiran lihasvoimaa ja pa-
rantaa koiran kestävyyttä ja liikkuvuutta. Olisi 
tärkeää kehittää koiran lihaksistoa jo pennusta 
alkaen aina eläkepäiviin asti, soveltaen harjoi-
tuksia koiran iän mukaisesti. 
 
Jumppaaminen

Koiran kanssa jumppaaminen on yleistynyt ja 
nykyään järjestetään myös siihen liittyviä har-
rastusryhmiä. Esimerkiksi Dobo on harrastus, 
jossa keskitytään sekä koiran että omistajan 
lihaskunnon parantamiseen. Jumppaaminen ei 
kuitenkaan vaadi ympärilleen erityistä harras-
tusporukkaa, vaan siitä on mahdollista tehdä 
viikoittainen arkirutiini ihan kotioloissa. Eri-
laisia jumppaohjeita on netti pullollaan, mutta 
myös kirjallisuudesta on mahdollista löytää 
vinkkejä erilaisiin liikkeisiin. Mikäli olet huo-
mannut, että koirallasi on tällä hetkellä jo jäyk-

Koiran  
kunnosta  
huolehtiminen 
Tänä päivänä vastuu koiran monipuolisesta 
liikuttamisesta kuuluu meille. Koska koirat 
elävät kanssamme lemmikkeinä, ei niillä ole 
mahdollisuutta valita koska ja miten ne liik-
kuvat. Luonnossa eläessään koira säätelisi itse 
liikunnan tarvettaan sekä sen monipuolisuutta 
ja näin ollen pitäisi kuntoaan luonnostaan yllä. 
Monipuolinen liikunta on ensiarvoisen tärkeää, 
sillä koirilla esiintyy tuki- ja liikuntaelinvaivo-
ja ja monipuolinen harrastaminen voi altistaa 
koiran myös erilaisille loukkaantumisille. Mer-
kittävässä roolissa erilaisten vaivojen synnyssä 
on myös traumat (liukastuminen, venähdys ja 
tappelu), liiallinen tai liian vähäinen liikunta 
sekä ylipaino tai tietyissä roduissa esiintyvät 
rakenteelliset ääripäät.

Koiran fyysisiä ominaisuuksia voidaan muokata 
ja kehittää erilaisilla keinoilla, jotta koira kestää 
paremmin rasitusta. Vaikka et harrastaisi koirasi 
kanssa tavoitteellisesti raskasta fyysistä lajia, esi-
merkiksi agilityä, tulee kuitenkin muistaa, että 
jo yksittäiset ja satunnaisetkin treenihetket ovat 

kyyttä liikkumisessa, olisi hyvä kääntyä esimer-
kiksi eläinfysioterapeutin puoleen, jolloin hän 
voi neuvoa teille tehokkaimmat ja turvallisim-
mat harjoitukset koirasi hyvinvoinnin tueksi. 

Jumppaamisen aloittamiseen tarvitset esimer-
kiksi tasapainotyynyn, jonka löydät lähes min-
kä tahansa tavaratalon kuntoiluosastolta. Har-
joittelun tulisi olla sellaista, että koira pystyy 
suorittamaan pyydetyt harjoitukset itsenäisesti, 
säilyttäen hyvän asennon ja kontrollin. Aloita 
ensin helpommista harjoituksista ja etene pik-
kuhiljaa vaikeampiin harjoituksiin ja useampiin 
toistoihin.   Sinun tulisi aina muistaa, että jump-
paaminen on fyysistä harjoittelua, joka vaatii 
kehon lämmittelyä ja valmistelua harjoitukseen. 
Lämmittely myös parantaa koordinaatiota ja 
vilkastuttaa verenkiertoa. Yhtä tärkeää on myös 
loppuverryttely, joka käynnistää palautumisen, 
pitää aineenvaihduntaa yllä ja poistaa maito-
happoja.

 
Teksti: Jutta Voutilainen
Lähde: Johanna Sallisen blogiteksti: Miltä sinun 
koirasi jumppasali näyttää. (Ketterä Kettu Oy).  
Ketterä kettu tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia 
hierontapalveluita Vantaalla.

Kuva: Jutta Voutilainen
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Koirien jumppa- 
ohjeita välipäiville
Ensimmäinen ja toinen harjoitus

Ensin kerättyämme vähän perustietoa 
koiran kanssa jumppaamisesta ja sen 
hyödyistä, on aika aloittaa harjoittelu! 

Mikäs sen parempi keino sulatella herkullisia 
jouluruokia kuin jumpata yhdessä koiran kans-
sa! Ensimmäiseksi opettelemme kaksi erilaista 
liikettä, peruuttamisen sekä 2on2off -liikkeen.

Peruuttaminen

Asetu istumaan tai seisomaan koiran eteen. 
Palkkaa koira aina, kun se siirtää yhtäkin tas-
sua taaksepäin. Tärkeintä on palkata koira heti, 
kun toivottua käytöstä tapahtuu, jotta koira op-
pii ymmärtämään mitä haluamme sen tekevän. 
Mikäli koira ei liikauta tassujaan toivottuun 
suuntaan, palkkaa koira jo ensimmäisiä kertoja 
pelkästään siitä, että se siirtää painoaan taakse-
päin eli ns. nojaa takaviistoon. 

Jos tämäkään ei vielä auta, niin voit kumartua 
varovaisesti koiran ylle tai voit liikkua hieman 
koiraa kohti. Alkuun sillä ei ole merkitystä, että 

mitä tassuista koira siirtää taaksepäin vaan 
haluamme poimia palkkausta varten jokaisen 
liikkeen, joka suuntautuu haluttuun suuntaan. 
Kun koira hoksaa jutun juonen, voimme myös 
vaatia siltä enemmän. Palkkaa koira ensin yh-
den tassun siirtämisestä, sen jälkeen useamman 
tassun siirtämisestä ja lopuksi vasta, kun koira 
peruuttaa selkeästi jo pidemmän matkan. Kun 
koira ymmärtää tehtävänsä, voit ottaa mukaan 
myös sanallisen käskyn tätä liikettä varten. Ihan 
aluksi riittää pelkkä kehu sekä palkkaus oikean 
aikaisesti. 

Voit käyttää palkkauksen apuna naksutinta, jol-
loin saat palkattua koiran juuri oikealla hetkellä. 

2on2off

Seuraavaksi tehtävänä on opettaa koira asetta-
maan takajalat halutun alustan/esineen päälle. 
Tässä voit käyttää apunasi esimerkiksi tasapai-
notyynyä tai maton palasta eli niin sanottua tar-
gettia. Aloitetaan palkkaaminen heti, kun koira 
koskettaa nenällään tai tassullaan tasapainotyy-
nyä tai alustaa. Tämän avulla koira ymmärtää, 
että seuraava asia liittyy tasapainotyynyn kos-
kettamiseen. Tämän jälkeen voit houkutella koi-
raa myös namin avulla asettamaan etutassut tai 
kaikki tassut tyynyn päälle. Tässä tapauksessa 
ikään kuin vedät koiran namin avulla halut-
tuun paikkaan. Kun koira seisoo tasapainotyy-
nyn päällä, palkkaa sitä alkuun tiheästi. Tässä 
vaiheessa olemme saavuttaneet ensimmäisen 
virstanpylvään harjoitukseen liittyen, olemme 
siis saaneet koiran asettumaan esineen päälle. 

Tämän jälkeen pyydä koira namin avulla pois 
tyynyltä. Usein koirat ymmärtävät heti, että har-
joituksen tarkoituksena on nousta tyynyn pääl-
le, joten ne pyrkivät uudestaan tekemään äsken 
opitun tempun namin toivossa. Kun koira on 
noussut itse tyynyn päälle ilman houkuttelua, 
siirrytään seuraavaksi vetämään koira namin 
avulla pois tyynyltä niin, että sen takatassut jää-
vät tyynylle. Kun koira asettuu tähän asentoon, 
palkkaa sitä jälleen tiheästi. Pyydä jälleen koira 
pois tyynyltä ja aloita harjoitus alusta. Muu-
taman toiston jälkeen koira ymmärtää, että 
palkkaa varten sen tulee mennä tyynyn päälle 
ja laskea etujalkansa pois tyynyltä. Useamman 
harjoittelukerran jälkeen koira oppii asetta-
maan suoraan takajalkansa tyynylle, ilman, että 
se nousee ensin kokonaan sen päälle. Temppu 
voi olla aluksi helpompaa opettaa tasapainotyy-
nyn avulla, sillä koiran on helpompaa hahmot-
taa temppu myös korkeuseron kautta, kun sen 
takajalat asettuvat korkeammalle kuin etujalat. 

Teksti ja kuva: Jutta Voutilainen
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Tullaan tutuiksi 
osa 7. 

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

Toinen Vienon prinssipojista, Cuenta’s Gor-
dion eli tuttavammin Rocky
31.3.2019 syntyivät Vienon (Cuenta’s Bahiyaa) 
kaksi prinssipoikaa, Vertti (alias Rocky) ja Mau-
no. Pojat olivat kaksi hyvin erilaista pentua alus-
ta asti, Mauno rauhallinen tuumailija ja Rocky 
turiseva rämäpää. Nyttemmin ovat osat tainneet 
vaihtua, Mauno on löytänyt ”oman äänensä” ja 
vauhdin hurman, Rocky taas kotisohvan ja ”si-
säisen rauhan”

Rocky eleli melkein kaksi vuotta Kalliossa, 
tottuen vilkkaaseen ja äänekkääseen elämään. 
Nyttemmin Rockyn löytää Töölöstä temppeli-
kirkon kalliokatolta mietiskelemästä ja ihaile-
masta maailmaa.  Välillä aina yritämme päätellä 
mitä koiramme päässä liikkuu, kun löydämme 
hänet tuijottelemasta maisemaa. Rockyn nimi 
Gordion on tuttu Gordionin solmun tarinasta, 
monimutkaisesta ratkaisemattomasta solmusta 

Zeuksen temppelissä, eli ehkäpä emme kos-
kaan tule ihan täysin ratkaisemaankaan hänen 
ajatuksiaan.

Kotona Rocky on oikea hedonisti ja useimmiten 
löydämmekin koiramme nukkumasta koriste-
tyynyillä tai kylmän sään aikaan patterin edes-
tä. Nukkumisen vastapainoksi Rocky liikkuu 
paljon.  Harrastamme Rockyn kanssa yhdessä 
vaeltamista. Kun saamme koiramme houkutel-
tua pois untuvatyynyiltä, pääsee Rocky reissuun 
johonkin Etelä-Suomen kansallispuistoista tai 
Paloheinään lenkkipolulle. Useimpina arkiaa-
muina Rockyn lenkkeilee rantamaisemissa ja 
pysähtelee leikkipuistojen viereen tuijottele-
maan lasten leikkimistä.

Rockystä kuoriutui myös melkoinen kehäkettu 
koiranäyttelyihin, ja ensi kesäksi olemmekin 
jo haaveilleet useammasta koiranäyttelystä ul-
komailla. Koiranäyttelyjen tunnelma ja kuhina 
saavat pojan hännän vispaamaan. Rocky on 
muutenkin äärimmäisen sosiaalinen ja vilpitön 
kaveri, kaikki vastaantulijat ovat lähtökohtaises-
ti ystäviä, lajista riippumatta (huom! kissatkin 
hyväksytään).

Suunnitelmissamme on, että Rocky saisi bed-
lington kaverin, nimikin on jo tiedossa, Rambo. 
Toivomme myös, että tulevaisuudessa Rocky 
saisi omia pentuja ihanan bedlington tytön 
kanssa.

Rauhallista ja makoisaa joulua toivottaen Rocky, 
Ida ja Max

Seuraavassa osassa olisi mukava kuulla 
Ruusan ja Kielan kuulumisia!

Teksti ja kuvat: Ida Niskanen
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Ihmisen ja koiran vuorovaikutuksesta
Tunnetilat ovat keino, jolla kaikki eläimet välit-
tävät keskushermostoon tietoa ympäristöstään 
ja elimistöstään. Tunnetilojen kautta välitäm-
me tuota tietoa myös  lajitoverillemme. Tämä 
hermoston neurobiologinen tila näkyy koko 
kehossa.

Kemosignaalit, eli hajuviestit  ovat kemiallisia 
viestintämekanismeja, jotka ovat kehittyneet la-
jien sisäiseen viestintään. Eritämme hikeemme 
kemikaaleja, jotka kertovat  mielentilastam-
me. Ihmisillä kemosignaalien on tutkittu vies-
tivän mm. ihmisten välisestä sukulaisuudesta ja 
tunnetiloista. Kemosignaalit toimivat tietoisen 
ajattelumme ulkopuolella  eikä niitä tarvitse 
miettiä. Niihin vain reagoidaan.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa 2017 (Inters-
pecies transmission of  emotional informati-
on  via  chemosignals: from  humans to  dogs) 
haluttiin selvittää, voiko koira haistaa ihmisen 
tunnetiloja, kuten pelkoa tai onnellisuutta. Tut-
kimuksessa oli mukana 40 koiraa. 31 labrado-
rinnoutajaa ja yhdeksän kultaista noutajaa.

Kokeessa koiran ja sen omistajan kanssa huo-
neessa olivat tuntematon ihminen ja hajua erit-
tävä laite. Koira sai liikkua tilassa vapaasti. Koi-
rat altistuivat satunnaisesti joko pelon, onnen 
tai neutraalin kontrollihajun tuoksulle.  Tut-
kimuksessa havaittiin, että koiran  syke oli 
korkeampi, kun se haisteli pelokkaan ihmisen 
hajua. Koirilla esiintyi myös enemmän stressiin 
liittyvää käytöstä ja ne hakeutuivat enemmän 
omistajansa lähelle altistuttuaan ”pelkotuoksul-
le”. Kun koira nuuhki ”onnellisuustuoksua”, se 
oli vähemmän omistajan seurassa ja enemmän 
tuntemattoman henkilön läheisyydessä.

Koira käyttää jatkuvasti hajuaistiaan havainnoi-
dessaan ympäristöään ja se kykenee siis  luke-
maan hormonitoimintamme muutoksia. Koira 
kirjaimellisesti haistaa tunnetiloja. Koska koira 
siis haistaa pelon, on sitä mahdotonta täysin 
huijata elekielellä tai verbaaleilla viesteillä. Jos 
olet pelokas voi koirasikin muuttua pelokkaam-
maksi. Toisaalta taas rento ja  iloinen omistaja 
voi auttaa esimerkiksi koiraa, joka jossakin ti-
lanteessa jännittää.

Sosiaalisiin eleisiin keskitytään lajista riippu-
matta

Kesyyntymisen myötä koiralle on saattanut va-
likoitua erityinen kiinnostus juuri ihmisen so-
siaalisia eleitä kohtaan ja kyky ymmärtää niitä. 
Taito on ollut sille selviytymisen takia  hyvin 
oleellinen. Erityisesti oman perheen ihmisten 
lukeminen on koiralle usein helppoa,  joskin 
virhetulkintojakin syntyy.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen ja 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sekä Aal-
to-yliopiston yhteisprojektissa (2017) tutkittiin 
kuinka koirat katsovat kuvia joissa  kohtaavat 
lajitoverit toisiaan ja ihmiset toisiaan. Tutkimus 
kuuluu CogniDOG-hankkeeseen, joka selvittää 
koirien kognitiivisia ominaisuuksia mm. niiden 
katselukäyttäytymisen  perusteella. Aiemmin 
sama tutkimusryhmä on havainnut, että koirat 
ovat kiinnostuneita erityisesti lajitovereidensa 
kasvoista ja katsovat tuttuja kasvoja tarkemmin 
kuin vieraita.

Tutkimuksiin osallistui yhteensä 46 koiraa 19:sta 
eri rodusta (+ 3 sekarotuista), sekä 26 vapaaeh-
toista ihmistä. Tutkimus osoitti, että koirien ja 
ihmisten katselukäyttäytymisessä on paljon sa-
mankaltaisuuksia. Molemmat lajit katsovat mie-
luummin kuvia sosiaalista kehonkieltä ilmentä-
vistä tilanteista kuin vastaavia kuvia, joista eleet 
puuttuvat kokonaan.Lisäksi koirat katsovat 
enemmän ihmisten sosiaalisia eleitä, kuin myös 
ihmiset koirien sosiaalisia eleitä.

Uppiniskainen koira vai kestämätön ristiriita

Vuorovaikutuksen perusta on kahden lajin vä-
linen keskinäinen ymmärrys. Kaikilla lajeilla on 
oma viestintäkieli, jolla ne tuovat ilmi tunteitaan 
ja tarpeitaan.  Aito vuorovaikutus tulee mahdol-
liseksi vain, jos molemmat osapuolet kykenevät 
tulkitsemaan ainakin perustason verran toisen 
lajin käyttämää viestintää.

Koiran ja ihmisen välisessä vuorovaikutustilan-
teessa on aina läsnä sanallinen, eli verbaalinen 
sekä sanaton viestintä. Sanaton viestintä voi olla 
tunteita, ennakkoasenteita,  eleitä tai/ja muita 
viestejä, joita tahallamme tai tahattomasti an-
namme ympäristöön.

Yksi suurimmista ristiriitojen aiheuttajista koi-
ralle on verbaalien ja ei-verbaalien viestintäta-
pojen välinen ristiriita. Ihminen, joka viestittää 

Oletko joskus istunut bussissa erittäin 
hermostuneen tai hyvin vihaisen ih-
misen vieressä? Tuntuiko siltä, että 

tunne tarttui? Koiran kyky empatiaan on tällä 
hetkellä erityisen tutkimuksen kohteena. On-
kin jo todettu, että koira osoittaa kykyä ainakin 
empatian esiasteisiin, kuten edellä kuvattuun 
tunnetilan tarttumiseen.

Koira tarkkailee jatkuvasti ihmisen eleitä ja liik-
keitä. Lisäksi koira kykenee havaitsemaan  mi-
kroeleitä, kuten kasvojen lihasten nytkähdyksiä, 
jotka ovat ihmissilmälle liian nopeita  havaita ja 
joita emme ehkä edes tiedosta.

Koira haistaa tunteita

Ihmisen kanssa hyvässä vuoro-
vaikutuksessa elävä koira kokee 

olonsa turvalliseksi myös erilaisis-
sa koiralaumoissa.

Kuva: Niko Vierimaa
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negatiivista tunnetilaa, on vaikka vihainen, voi 
vaikeuttaa tai tehdä vuorovaikutuksen koiralle 
jopa mahdottomaksi.

Hyvin tyypillinen tilanne on ihmisen turhautu-
minen treenitilanteessa ja äänen volyymin kas-
vaminen (maahan, Maahan!, MAAHAN!). 
Ihmisen tyytymättömyys kasvaa käsky käskyl-
tä. Hän yrittää huutamalla saada verbaalista 
viestiään perille. Tilanteessa vika ei ole kuiten-
kaan koiran kuulossa vaan ongelma on kasvava 
ei-verbaalinen uhkaavaviestintä ihmisen suun-
nalta. Koira saattaa tilanteessa väistää tai jopa 
passivoitua  kokonaan. Tämä aiheuttaa ohjaa-
jassa entistä enemmän turhautuneisuutta, joka 
ilmenee vielä voimakkaampana ei-verbaalisena 
uhkaavana viestintänä. Noidankehä on valmis.

Koiran selviytymiskeinot ovat rajallisia

Konflikteja välttääkseen koirat suhtautuvat lä-
hes aina ihmisten uhkaeleisiin mieluummin-
sovittelevasti kuin provosoituen. Koiralla on 
karkeasti laskien viisi selviytymiskeinoaristirii-
tatilanteissa ihmisen kanssa. Elekieli ja erilaiset 
sijaistoiminnot, kuten maannuuhkiminen ja 
itsensä rapsuttelu, jotka yleensä ovat myös ns. 
rauhoittavia eleitä, joilla koira rauhoittaa itseään 
ja ympäristöään.   Koiran luonteesta riippuen 
myös joko passiivisuus tai ylivilkas säheltämi-
nen kuuluu keinovalikoimaan. Viidentenä kei-
nona koiralla on aggressiivisuus. Koiralla onkin 
siis huomattavasti vähemmän keinoja konfliktin 
selvittämiseen, kuin ihmisellä. Ihmiset voivat 
selventää tarkoitustaan lukuisin eri tavoin. Ku-
ten havainnollistaa, neuvotella, selittää tai pe-
rustella. 

Ihmisen ja koiran väliset kommunikaatiovai-
keudet johtavat joskus myös vaarallisiin tapah-
tumiin, kun koira esimerkiksi puree ristiriita-
tilanteessa ihmistä. Väkivaltaan turvautuminen 
on koiralla henkisen kuormittuneisuuden ja 
pahoinvoinnin äärimmäinen ilmenemismuoto. 

Koiran viestejä oikein lukemalla ja tarkkaile-
malla koiran ja omaa kommunikointia voidaan 
näitä tilanteita lähes aina ennaltaehkäistä.

Tietoisuusharjoittelu ja tieto omista tunteistaan

Tunteiden ylitse vuotaminen, ärtymys ja suut-
tumus ovat inhimillisiä ilmiöitä. Jokainen ih-
minen kokee negatiivisia tunteita. Myös tilan-
teissa, joissa niitä ei pitäisi tuntea. Suuttuessaan 
lapsille, koska on väsynyt työpäivästä ja ärsyyn-
tyessään koiralle, kun se ei jostain syystä tottele. 
Hyvä koiranohjaaja kuitenkin havaitsee nopeas-
ti negatiiviset tunnetilansa ja tarvittaessa osaa 
keskeyttää toimintansa. 

Ikävät tilanteet ja tunteet tulee ensin tunnistaa 
ja myöntää, mutta niistä ei opita pois  itsensä 
syyllistämisen kautta. Sen sijaan kannattaa kes-
kittyä harjoittelemaan tunteiden tiedostamista 
ja rauhoittumista. Oman mielentilan hallintaa 
ja itsetuntemusta. Mistä hermostut ja miten se 
näkyy? Mitkä ovat ensimmäisiä merkkejä tur-
hautumisesta? Tunnistatko, jos sinua jännittää 
tai pelottaa? Tunnistatko ylipäänsä negatiivisia 
tunteitasi hyvin?

Suurena apuna voi olla tietoisuusharjoittelu. 
Seuraavalla yksinkertaisella harjoituksella py-
sähdyt hetkeen ja rauhoitut. Harjoitusta voi 
käyttää myös negatiivisen tunteen ja/tai tilan-
teen katkaisemiseen ja purkamiseen.

Tietoisuusharjoitus

Tehdessäsi harjoitusta säännöllisesti siitä voi 
syntyä hyvä rutiini. Ennen kisaa tai  koiranäyt-
tely kehään astumista  harjoitus toimii loistava-
na jännityksen  helpottajana. Kokeilemisen ar-
voista on tehdä harjoitus koiran ollessa vieressä. 
Koiran kanssa kannattaa tehdä tätä harjoitusta 
erilaisissa ympäristöissä, metsässä tai vaikka 
meren rannalla. 

Ratkaisevaa ei ole harjoituksen kesto tai sen ko-
konaan läpikäyminen, vaan keskittyminen. Ede-
tä saa omalla tahdilla. Joku tykkää tunnustella 
tuulen virettä poskella useamman minuutin ja 
toinen vain muutaman sekunnin.

Harjoitus
1. Hengitä syvään muutaman kerran
2. Laita silmät kiinni
3. Etsi yksi kerrallaan viisi asiaa, jotka tunnet  
 kehollasi. Ensin yksi ja vasta siihen   
 keskityttyäsi toinen. Näitä asioita voi olla  
 vaatteen tuntu iholla, maa jalkojen alla,   
 kylmä tuuli, painava koira makaamassa  
 varpaiden päällä. Käy jokainen asia rauhassa  
 läpi. Keskity siihen ja vain siihen. Tunne ja  
 tarkkaile tuntemusta. Siirry sitten omassa  
 tahdissa seuraavaan ja seuraavaan.
4.  Etsi seuraavaksi viisi asiaa yksi kerrallaan,  
 jotka kuulet. Kuulemasi voi olla kaukana   
 kuuluva liikenteen kohina, linnun laulu,  
 laineen liplatus tai jonkun askeleet hiekalla.   
 Siirry omassa tahdissa eteenpäin.
5.  Avaa silmäsi. Anna katseen harhailla ja  
 pysähtyä viiteen asiaan yksi kerrallaan. Katso 
  asian väriä, muotoa, kokoa ja ääriviivoja, ei  
 niinkään sitä mikä se on. Käy  rauhassa  
 omassa tahdissa viisi asiaa läpi.
6. Hengitä syvään muutaman kerran
7. Jatka rauhallisempana ja energisempänä  
 päivääsi.

Harjoituksen voi tehdä myös erilaisina versioi-
na. Voit valita esimerkiksi vain yhdet asiat joihin 
keskityt tai keskityt vaikka vain kahteen asiaan, 
jotka näet. Harjoituksen voi myös keskeyttää. 
mihin kohtaan vaan. Se siis on erittäin helppo 
tehdä lyhyessäkin ajassa. Voit  aloittaa myös 
asioista, joita kuulet tai joita näet.

Hyvän vuorovaikutuksen hyödyt

Eläimen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen 
vaikutukset näkyvät monitahoisena  kokonai-

Kuva: Hanna Haapanen
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www.koirapalvelucollan.fi
piia.collan@gmail.com

p. 0407692936

Räätälöityjä palveluita

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

Kotihoitola

• Koiran oma aktiiviloma
• Turvallista ja stressitöntä hoitoa

• Koiranne tarpeiden mukaan
• Vain 1-2 hoidokkia kerrallaan

suutena psyykkisellä, fyysisellä, tunteiden ja 
sosiaalisella tasolla. Tällainen hyvä vuorovaiku-
tus vaikuttaa stressiä lieventävästi ja lisää sosi-
aalisuutta. Ihmisen ymmärrys oman mielen ja 
kehon välisestä suhteesta syvenee, kun herk-
kävaistoinen eläin reagoi ihmisen tunteisiin ja 
käyttäytymiseen. Eläimet tuovat mielihyvää, 
yhdistävät meidät  maailmaan ympärillämme. 
Eläimet antavat joillekin toivoa ja jopa syyn elää.

Tutkimuksissa on myös havaittu, että hyvin ly-
hyetkin yksittäiset vuorovaikutustilanteet  esi-
merkiksi koiran kanssa voivat alentaa stressiä ja 
kohentaa mielialaa jopa pelkkääihmiskontaktia 
tehokkaammin. Tällainen vuorovaikutustilanne 
voi olla em. harjoituksen teko yhdessä koiran 
kanssa.

Eläimen ja ihmisen välisellä sidoksella (hu-
man-animal bond) tarkoitetaan sitä, että    ih-
misen ja eläimen välillä on jonkinlainen kiin-
tymykseen ja tunnesiteeseen perustuva yhteys. 

Olennaista ajatuksessa on yhteyden molemmin-
puolisuus. Luottamus, kiintymys, jatkuvuus  ja 
vapaaehtoisuus. Sekä ihmisen että eläimen nä-
kökulmasta.

Teksti: Piia Collan
 
Lähteet
https://caritareijonen.fi/tag/tunteen-siirto/
Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio, 
Käsikirja eläinavusteisten menetelmien laaduk-
kaaseen toteuttamiseen eri toimintaympäris-
töissä: Hautamäki, Ramadan, Vilhunen
https://puremattaparas.fi/category/kayttayty-
minen-kasvatus-ja-koulutus/
sporttirakki.fi
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ihmi-
sen-tunteet-voivat-tarttua-koiraan-myos-ha-
jun-kautta-lemmikki-todella-haistaa-pe-
lon/7192936#gs.2z2229
hankikoira.fi
http://tuulen.mbnet.fi/sm/smarti10.htm
helsinki.fi/uutiset

Kesän  
näyttelytuloksia

Tänä kesänä näyttelyihin päästiin jälleen 
osallistumaan enemmän kuin viime 
vuonna ja myös näyttelykävijät ovat 

olleet innoissaan tästä, sillä melkein jokaises-
sa näyttelyssä on esillä ollutkin bedlingtoneja. 
Myös osassa näyttelyitä on järjestetty ryhmäkil-
pailut ja niistäkin sijoituksia on kertynyt muka-
vasti rodullemme!

Haluaisimme samalla muistuttaa, että kerääm-
me lehteen automaattisesti vain Suomen näytte-
lyiden tuloksia. Tällä hetkellä kuvia on poimit-
tu luvan kanssa koirien omistajien julkaisuista 
sosiaalisesta mediasta, mutta myös tämän suh-
teen haluaisimme enemmän aktiivisuutta koi-
rien omistajien osalta. Jatkossa näyttelytulosten 
yhteydessä olevat kuvat julkaistaan vain niistä 
koirista, joiden kuvia on lähetetty lehteen. Jotta 
saamme jatkossakin arkistoida menestyneiden 
koirien kuvia näiden lehtien kansiin, niin pyy-
täisimme kaikkia menestyneitä olemaan aktiivi-
sia myös tämän suhteen. Näyttelytulokset eivät 
ole mitään ilman hienoja kuvia koiristanne. 

Tuuri KR ROP Tanzara Xenia, 
kuva: Anne Eklund
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Kaikki ulkomaisten näyttelyiden tulokset tulisi 
lähettää meille aina kuvien kera osoitteeseen 
bedlingtontiedote@gmail.com. 

Tuuri KR (Miljoonakoira) 12.6.2021, tuomarina 
Paavo Mattila
ROP Tanzara Xenia
VSP Kimalteisen And Proud Of It

Rantasalmi KR 3.7.2021, tuomarina Anne Klaas
ROP Tinwelindon Perun

Mustasaari RN 4.7.2021, tuomarina Hannele 
Jokisilta
ROP, SERT Slioorin Just Because I Can

Oulu RN 9.7.2021, tuomarina Francesco 
Cochetti
ROP Kimalteisen Alice In Wonderland

Oulu KV 10.7.2021, tuomarina Matti Luoso
ROP, SERT, CACIB Tanzara Xenia
VSP, SERT Slioorin I Can’t Help Myself

Laukaa KR 10.7.2021, tuomarina Marja Talvitie
ROP, SERT Tanzara Xylvia
VSP Kimalteisen And Proud Of It
ROP Kasvattaja kennel Tanzara

Oulu Nord 11.7.2021, tuomarina Rade Dakic
ROP, SERT, NORD-SERT Tanzara Xenia

Kalajoki RN 23.7.2021, tuomarina Gertrud Ha-
gström 
ROP, SERT Slioorin I Can’t Help Myself

Outokumpu RN 25.7.2021, tuomari Markku 
Mähönen
ROP-Pentu Cuenta’s Aviana

Mikkeli KV 31.7.2021, tuomari Irina Poletaeva
ROP, CACIB Tanzara Kuurankukka

Pori KV 31.7.2021, tuomari Kornelija Butrimo-
va
ROP, CACIB Kimalteisen And Proud Of It
VSP, SERT, CACIB Tanzara Xylvia

Hämeenlinna RN 31.7.2021, rotutuomari Tar-
mo Viirtelä
ROP, ROP, RYP4, BIS3 VET Meripihkan Killer 
Queen

Espoo KR 7.8.2021, tuomari Niksa Lemo
ROP Kimalteisen And Proud Of It

Iisalmi KV 7.8.2021, tuomari Olga Sinko Ku-
priyanova
ROP, CACIB Meripihkan Killer Queen
ROP-Veteraani Barchuki.Ru Duna Efa

 Rantasalmi KR ROP Tinwelindon Perun, 
kuva: Henna Rouhiainen

 Rantasalmi KR ROP Tinwelindon Perun, 
kuva: Henna Rouhiainen

 Rantasalmi KR ROP Tinwelindon Perun, 
kuva: Henna Rouhiainen

Oulu KV ja NORD ROP Tanzara Xenia, 
kuva: Jenni Ruonio

Oulu VSP Slioorin I Cant Help Myself, 
kuva: Jutta Voutilainen
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Mynämäki KR 15.8.2021, tuomari Jetta Tschok-
kinen
ROP, SERT Tanzara Xylvia

Kouvola KR 21.8.2021, tuomari Karin Bergbom
ROP, SERT Tanzara Xenia

Heinola KR 22.8.2021, tuomari Kimmo Mus-
tonen
ROP, SERT, MVA Heinäkengän Xamantha

Riihimäki NORD 28.8.2021, tuomari Darko 
Drobnjak
ROP, SERT, NORD SERT Tanzara Xenia

Riihimäki KV 29.8.2021, tuomari Svein Bjornes
ROP, SERT, CACIB Tanzara Xenia

Hämeenlinna RN ROP, RYP4 ja BIS3 VET 
Meripihkan Killer Queen,kuva: Heikki Liikanen

Kalajoki RN ROP Slioorin I Cant Help Myself, 
kuva: Jutta Voutilainen

Pori KV ROP Kimalteisen And Proud Of It ja 
VSP Tanzara Xylvia, 

kuva: Leena Kurki-Salomaa

Laukaa ROP Tanzara Xylvia, 
kuva: Essi Koivu
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Näyttelytuloksia ulkomailta

Kansainvälinen koiranäyttely Tartto, Viro 
7.11.2021
Tuomari Jetta Tschokkinen, Suomi
Cuenta’s Gordion VSP, CACIB

Kansainvälinen koiranäyttely Herning, Tanska 
12.11.2021
Tuomari Markku Mähönen, Suomi
Säfva’s Without You VSP, SERT, CACIB

Pohjoismaiden voittaja -näyttely Herning, Tans-
ka 13.11.2021. Tuomari Mats Lindborg, Ruotsi
Säfva’s Without You VSP, Nord-Sert, PMV-21

Tanskan voittaja -näyttely Herning, Tanska 
14.11.2021. Tuomari Anne Tove Strande, Norja
Säfva’s Without You VSP, DKV-21

Tanskan näyttelyviikonloppuna bedlingtonin-
terrieri oli loistavasti esillä myös ryhmäkilpai-
luissa, sillä kaikkien kolmen päivän rotunsa pa-
ras ruotsalainen Notice Knight Rider valittiin 
perjantaina RYP 3 sekä lauantaina ja sunnun-
taina BIS 3 sijoituksille! 

Junior Handler tuloksia

Let’s Go -koiranäyttely Vantaa 03.10.2021
Tuomari Sanna Törnroos
Junior Handler, 10–13 v.
3 sija. Pihla Hainari

Säfva’s Without You 
Herningissä, Tanskassa

Junior Handler Pihla Hainari 
ja Hilla

Kansainvälinen koiranäyttely Tartto, Viro 
6.11.2021
Tuomari Torbjörn Skaar, Ruotsi
Cuenta’s Aviana ROP JUN
Cuenta’s Bahiyya ROP, SERT, CACIB
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Meripihkan Forever Love 15 vuotta 
3.5.2021

Meripihkan Je T’Aime 11 vuotta 
20.11.2010

Meripihkan Forever Love 
kuva: Riitta-Maija Liikanen

Meripihkan Je T'Aime kuva: 
Jutta Voutilainen
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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 Jutta Voutilainen
Vantaa Järvenpää
puh. 040 561 5178 puh.  050 411 4443

Eila Nuutinen Maria Pärnänen
Jyväskylä Jyväskylä
puh. 0400 641 555 puh. 0500 130 087
 https://rauskula.fi/ 
Jenni Ruonio
Hyvinkää
puh. 040 764 4494

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/ 
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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


