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Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Kirsi Sainio
Myllypadontie 7 A 4, 00920 HELSINKI
+358 442 184431
kirsi.sainio@helsinki.fi
ILMESTYMISAIKATAULU
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Syyspäivä
Forssassa

Kuvassa Veela
pinkoo agilityradalla

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. kesäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. syyskuu (aineisto 15.7. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 15.10. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin
AINEISTO lähetetään osoitteella

bedlingtontiedote@gmail.com
TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona
(doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse
selkeällä käsialalla kirjoitettuna.
KUVAT

Sisällys 3/2015
4 		Tiedotteita
5 		Kokouskutsu
6 		Näyttelytuoksia maailmalta
8 		Arkistojen kätköistä
10 		Aurinkoinen syyspäivä Forssassa
13		ESITTELYSSÄ Jaana, Snöre & Doris
16 		NUORISO - treenaaminen bedun kanssa?
18 		VALIOITUNEET
19 		KASVATTAJIA
Puuhakkaan syys-

päivän päätteeksi
maistui uni

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
Tavalliset paperikuvat postitse. Mikäli
haluat kuvat takaisin, laita mukaan palautuskuori tarvittavin postimerkein.
MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Valmiit mainokset PDF-tiedostoina
(sivukoko A5, mv). Tarkempia ohjeita
päätoimittajalta.
ILMOITUSHINNAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .... (jäsenille)

1/1 sivu  . . . . . . . . . . . . . . . 50 € ....... (20) €
1/2 sivu  . . . . . . . . . . . . . . . 25 € ....... (15) €
koko vuosi
1/1 sivu  . . . . . . . . . . . . . . 180 € ....... (60) €
takakansi
1/1 sivu  . . . . . . . . . . . . . . . 68 € ....... (50) €
koko vuosi  . . . . . . . . . .  250 € ..... (100) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21,
käytä aina viitettä 1009 ja liitä kuitti materiaalin mukaan.
TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan

Kansikuva: Syyspäivä Forssassa 13.9.2015

alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja
on ilmoitettava painetussa materiaalissa.
Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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PÄIVITÄ YHTYESTIETOSI KERHOLLE

su 25.10.

SYYSKOKOUS
GRROOMIN TILOISSA

Espoossa. Ohessa arpajaiset ja koiravalokuvausta!
Tarkemmat tiedot ja esityslista kokouskutsussa, ks.
sivu 5.

su 15.11.

MENNESSÄ
JOULUTERVEHDYKSET

osoitteeseen bedlingtontiedote@gmail.com
MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Valmiit mainokset PDF-tiedostoina (sivukoko A5, mv).
Tarkempia ohjeita päätoimittajalta.
ILMOITUSHINNAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ..............(jäsenille)

1/1 sivu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 € ........... (20) €
1/2 sivu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 € ........... (15) €
TAKAKANSI

1/1 sivu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68 € ........... (50) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille DANSKE
BANK FI51 8000 1770 3735 21, käytä aina viitettä
1009 ja liitä kuitti materiaalin mukaan.
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K

ERÄÄMME JÄSENISTÖN SÄHKÖPOSTI-

OSOTTEITA ajankohtaisista asioista
tiedottamista varten. Käy päivittämässä tietosi ajantasalle nettisivuilla kohdassa osoitteenmuutos tai etusivulla
olevasta linkistä.
Lisätietoja kerhon nettisivuilta
www.bedlingtonkerho.fi.

BEDLINGTONIT INSTASSA

K

ERHOLLA ON MYÖS bedlingtonaihei-

nen Instagram-tili.
Nappaa kuva suloisesta karvakuonostasi ja merkitse se #bedlingtonfinland. Näin saat oman kuvasi monien seuraajiemme nähtäville.

1(1)

KOKOUSKUTSU
2.10.2015

SYYSKOKOUS
Aika 		
Paikka 		
Esityslista

Sunnuntai 25.10.2015, klo 13.30
Komeetankatu 1, Trimmauspalvelu Grroomin tilat, 02210 ESPOO

1.

Kokouksen avaus

2.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.

Kokouksen järjestäytyminen

4.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

6.

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudeksi 2016-2017

7.

Hallituksen jäsenten valinta
•
3 jäsentä erovuoroisten tilalle
•
2 varajäsentä

8.

Jalostuksen tavoiteohjelma ajalle 1.1.2016-31.12.2018

9.

Muut asiat

10.

Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Suomen bedlingtonkerho ry
Hallitus
Arpajaiset!
Paikalla myös koiravalokuvaaja Jenni Kaurila, Eläinten Koulukuvaus http://www.elaintenkoulukuvaus.net/. Nyt on mahdollisuus kuvauttaa lemmikki täysin maksutta, maksat vain haluamistasi
kuvatuotteista. Esim. valokuvat joulutervehdyksiin!
Kuvaus tapahtuu klo 11-13 kokouspaikalla ja ajan kuvaukseen voit varata sähköpostitse
bedlingtonkerho@gmail.com tai voit vain tulla paikan päälle ilman ajanvarausta.
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Näyttelytuloksia maailmalta

Euroopan voittajanäyttely Lilleström, Norja • tuomari Geir Flyckt Pedersen (USA)
ROP EUW15 MERIPIHKAN KILLER QUEEN
VSP EUJW15 STARS RONDEL GENIUS BEAUTY
EUW15 L’END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE
EUJW15 POPPI VON EPINGEN
EUVW15 ISOTOP’S SPRITE

6
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Näyttelytuloksia maailmalta

Baltian voittajanäyttely Tallinna • tuomari Natalja Borodajenko (Latvia)
ROP BALTW15 MERIPIHKAN KILLER QUEEN
VSP BALTJW15 STARS RONDEL GENIUS BEAUTY
Voittajina molemmissa tittelinäyttelyissä samat koirat, joilla molemmilla
on vielä sama isä TOP CRYSTAL’S UNDER THE BOARDWALK!
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ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ

Bedlingtontreffit – mukavaa yhdessäoloa
Bedlington-tiedotteessa 2/95 osui silmiini artikkeli, jossa kerrottiin kerhon Ulvilassa pidetyistä kesätreffeistä. Treffit vaikuttivat tosiaan mukavalta tapahtumalta, ja
ohjelmaa oli runsaasti. (Tuleva treffitoimikunta voisi ottaa vaikka vinkkiä suunnitellessaan kesän 2016 treffejä.)

A

koirat,
laskettiin hampaat ja tutkittiin hännät.
Jatta opasti trimmaamisessa, ja Ritva opasti
piilevien sairauksien ja värien periytyvyydestä.
Grillaamistakaan ei unohdettu.
Seuraava päivä alkoi ”perinteisellä Sandran
juoksulla”, kuten tekstissä kerrottiin. Kehuttiin
Eilan hirmuista vauhtia ja todettiin, ettei ollut
mikään yllätys, että Eilan ohjaama Sandran poika Otto voitti. Sandra voitti veteraanit ja Jatan
Bimi veteraaniurokset. Oheisesta listasta jokainen voi nähdä 1995 Sandran juoksun muut
tulokset.
Päivän ohjelmaan kuului niin silmäpeilausta
kuin tikanheittoa. Kasvattajien piti etsiä uros
tietylle nartulle ja perustella valintansa. Lapsija koirakilpailun voitti Essi Nuutinen Bimin

8

LKUKAHVITTELUN JÄLKEEN MITATTIIN
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kanssa. Senior handler –kilpailun neljä parasta
paria olivat Tiina ja Uli, Elisa ja Nikita, Eila ja
Timi sekä Kalevi ja Tintti
Artikkeli loppuu toiveeseen, että seuraavana
vuonna suunnattaisiin kohti Jyväskylää.
NÄIN LOPUKSI ON mielenkiintoista

todeta, kuinka
Sandran juoksun vankkumaton suosio on kestänyt monet vuodet.
Jälleen tänä kesänä kilpailtiin kyseisessä juoksukilpailussa. (Tulokset löytyvät toisaalta lehdessä.) Ja vielä toinen yhtymäkohta: ensi kesän
treffejä on toivottu Jyväskylään!
Riitta-Maija Liikanen

ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ
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S

Sandran juoksu

jaaja Elina Junttila kertoo:
“Bedlingtonkerhon syyspäivillä
oli rally-tokorata, joka koostui 10
merkistä. Koska monet kokeilivat
lajia ensimmäistä kertaa, ja koska rata ei ollut rakennettu virallisilla säännöillä, päätin palkita
kolme tuomarin suosikkia.
Kisa oli epävirallinen ja leikkimielinen. Ensimmäinen palkinto
meni Lilu-koiralle. Ohjaajina
toimivat Maria ja Vera. Molemmat
suorittivat radan kerran Lilun kanssa. Perusteluna Lilun sijoitukseen olivat intensiivinen katsekontakti ohjaajaan sekä iloinen meno. Toinen sija meni
Elisalle ja Minnielle - perusteluna Minnien
iloinen meno. Minnie oli täynnä iloa ja onnea,
kun sai kisata emännän kanssa! Kolmas sija meni
Jutalle ja Veelalle. Jutan väsymätön kannustus ja
kehuminen saivat tämän koirakon suorittamaan
radan iloisesti vaikkakin vähän mutkitellen.”

Aurinkoinen
syyspäivä
P
Forssassa

T

ämän vuoden Bedlingtonkerhon syyspäivää vietettiin 13.9.
Forssassa Ressunrastin majalla.
Mukana oli yhteensä 16 bedlingtonharrastajaa ja 13 karvakuonoa. Päivä alkoi
toisiimme tutustumisen sekä kahvin ja
sämpylöiden merkeissä. Tämän jälkeen
lähdimme tutustumaan eri lajeihin. Tällä kertaa lajeina olivat tottelevaisuutta
vaativat rally-toko ja agility sekä verijälki, jossa koirat pääsivät käyttämään
tarkkaa nenäänsä.

10
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YYSPÄIVÄN RALLY-TOKON oh-

ÄÄSIMME KOKEILEMAAN AGILITYÄ Sirpa Sinike-

don vetämänä. Rata oli tehty sopivaksi sekä
aloitteleville koirakoille että jo kokeneemmille
harrastajille, ja sitä sai käydä kokeilemassa omalla
tahdilla päivän mittaan. Päivän lopulla pidettiin
myös leikkimielinen agilitykisa, jossa suoritettiin
neljä hyppyestettä - kukin omalla tyylillään.

K

AIKKI KOIRAT PÄÄSIVÄT kokeilemaan veri-

jälkeä ja suoriutuivat siitä todella hyvin:
Jokainen koira osoitti meille loistavaa nenätyöskentelyä tarkan hajuaistinsa avustuksella. Rodun
metsästystausta näkyy yhä selvästi näissä suloisissa
karvakuonoissamme.
Päivän lopulla juostiin myös perinteinen Sandran juoksukilpailu.
Upeat palkinnot kilpailuihin, sekä osallistumislahjat saimme Best Friend Groupilta!

SANDRAN JUOKSUKILPAILU HYPPYRADAN TULOKSET
1.
2.
3.

Veela ........................ 6,60s
Essi ............................7,92s
Werna ........................7,95s
Merri ............................. 19,00s
Hippa .............................. 8,35s
Nimo ............................. 11,20s
Jade ................................ 8,22s
Onni .............................. 10,80s
Minnie .......................... 11,77s
Lilu .................................. 8,10s

1.
2.
3.

Jade ......................... 4,68s
Werna ....................... 5,03s
Lilu ........................... 5,23s
Onni ............................. 17,49s
Minnie ........................... 6,90s
Veela ............................ 11,30s

Sandran juoksu
Anne & Essi
Jenni & Jade
verijäljessä

Rally-toko

Hyppyrata

Minnie agilityradalla

Bedlington -TIEDOTE 3/2015
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ESITTELYSSÄ

Elina, Merri & Hippa
Rotuun tutustuminen
Turusta löytyikin tuttavan avulla Mari Heino ja ihana Vili- koira. Vilin tapaaminen pehmitti isännänkin
ja päätettiin lähteä vielä näyttelykehän laidalle Helsingin messukeskukseen katsomaan koiria. En enää
muista milloin päätös rotuvalinnasta muodostui,
mutta valinta vahvistui, kun kävimme Marin kanssa Forssassa tutustumassa kennel Meripihkaan ja
Riitta-Maijaan, ja pääsin näkemään pentuja ja lisää
aikuisia koiria.

Mistä pentu?
Sitten alkoikin kova pentueen metsästys, ja koska

IINNOSTUIN ENSIMMÄISEN KERRAN

bedlingtoninterrieristä törmättyäni Koirat.
com - sivustolla erään
kasvattajan valokuviin ja kertomuksiin
kolmesta koirastaan
Yukista, Savusta ja Hallasta. Kyseessä oli tietysti
Taigalta kasvattajanimen takaa löytyvä Saana Remula. Samoilla sivuilla seikkaili myös Lotta, Paula
Korpelan koira. Ensimmäistä kertaa tämä kovin
vieraalta ja hienostuneelta vaikuttava rotu avautui
vähän muiltakin kanteilta, kuin koirakirjan sivuilta.
Vaikka nyt oli netissä päästy tutustumaan rotuun,
piti päästä vielä livenä näkemään.

Saanan kanssa olimme niin paljon jutustelleet, lähdimme mieheni kanssa tutustumaan häneen ja kolmeen ihanaan bedlingtoniin.
Sopivasti Savulle oli suunnitteilla pentue ja päätimme ottaa ensimmäisen bedlingtonimme Saanalta. Niin kuin elämässä usein voi käydä, tuli takapakkia. Savun toinen pentue kutistui yhteen pentuun,
ihanaan pieneen Liekkiin, jonka elämä jaksoi kantaa muutaman viikon.
Suru ja pennun tarve oli kova. Onneksi Saana oli
niin ihana, että jaksoi kaikesta tapahtuneesta huolimatta auttaa meitä pennun etsinnässä.
Monia kasvattajia oli Saana meille kehunut ja
suositellut, mutta Slioorin tehokolmikolla Maria
Nurmella, Miia Granqvistilla ja Teuvo Kiilillä oli
pentuja melkein jo luovutusiässä Vaasassa.
Otin yhteyttä Granqvistin Miiaan ja sain kuulla,
ettei pentuja ollut enää vapaana. Mikä pettymys!

Bedlington -TIEDOTE 3/2015
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ESITTELYSSÄ

Minulla oli alkamassa koko kesän pituinen loma,
koiralle olisi ollut aikaa ja paikka elämässä, mutta
tuntui, että tielle sattui vain epäonnistumisia.
Alustavia yhteyksiä otimme jo Ruotsiin muutamaan kasvattajaan, kun viikon päästä soi puhelin ja
sain yhden elämäni parhaista puheluista. Miia soitti
ja kysyi olenko vielä pentua vailla. Heillä olisi urospentu kuitenkin vapaana.
Voi sitä onnea! Siitä se sitten lähti, minun ja Merrin yhteinen taival.

Merri
Merri muutti meille keväällä 2013. Heti kävi selväksi kuinka ihanan perheenjäsenen olimme saaneet.
Pian Merrin kotiutumisen jälkeen lähdin sen kanssa
junalla Ouluun Paulan luokse, jossa vietimme miniloman Lotan ja Merrin siskon Villan kanssa.
Paula opasti pennun pesussa ja kuivaamisessa.
Muistan kuinka olimme saaneet nämä ”kaksoset”
pestyä ja trimmattua, niin heti tilaisuuden tullen ne
kaivoivat multaan kuoppia ja olivat aivan ravassa.
Merristä on kasvanut hienohelma, omanarvonsa
tunteva ja hyvin herkkä uroskoira, joka on samalla
intohimoinen sekä mahdottoman rakastava ja hellä.
Merri rakastaa kainalossa nukkumista, pitkiä
lenkkejä, täysillä juoksemista ja uusien temppujen
opettelua. Suurta herkkua ovat pekoni ja meetwursti. Parempaa koiraa ei ihminen voi saada, kuin
meidän oma Merri.

Hippa
Hippa muutti meille joulukuussa 2014. Hippa on
myös Slioorin ja omistamme sen Saanan kanssa yhdessä. Toisin sanoen Hippa on meillä sijoituksessa
Saanalta.
Hippa on pienestä asti ollut todella topakka tapaus. Pentuna Hippa pani vastaan ihan kaikessa.

14
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”

Jos Hippa mahtuisi
ihmisen suuhun, se olisi
sen lempipaikka.”


Trimmauksessa, vaatteiden pukemisessa, kynsien
leikkuussa, remmissä kävelyssä... Hippa söi kaiken ja
kuten nimi kertoo, leikki itsekseen hippaa ja juoksi
karkuun aina kun tilanne antoi myöten. Hippa oli
vain sen verran hölmö, että luuli olevansa karannut
vaikka tarkoituksella koirat oli vapaana. No, karkailu
jäi pois kovan treenin tuloksella ja useiden yhteenottojen jälkeen tämä tyttöpentu alkoi tasaantua.
Nykyisin Hippa on pippurinen, mutta äärimmäisen tottelevainen koira. Olemme saaneet koirakoululla suurta kiitosta Hipan intensiivisestä katsekontaktista ja ohjaajan luona pysymisestä.
Hippa on kaunis bedlingtoninterrieri ja siitä on
tullut meille yhtä rakas kuin Merristä. Hippa rakastaa ihmisiä (varsinkin mamia) ja hyppää syliin hajareisin ja laittaa tassut kaulan ympärille. Sohvalla tai
sängyssä Hippa tulee niin lähelle ihmistä kuin vaan
pääsee. Jos Hippa mahtuisi ihmisen suuhun, se olisi
sen lempipaikka. Hippa rakastaa melkein kaikkea ja
elämä on vaan niin kovin kivaa aina.

ESITTELYSSÄ







Hippa pentuna
Sisarukset Villa ja Merri pentuina 2013
ja 2-vuotiaina kesällä 2015
Merri rakastaa juoksemista
Hippa - iso tyttö

Elina
Niin ja sitten minä. Minä olen Elina Junttila ja
mieheni on Otto Junttila. Asumme Nousiaisissa
Varsinais-Suomessa omakotitalossa koirien ja
kissamme, Tiikerin, kanssa. Minä olen ohjaajana
kehitysvammaisten asuntolassa, ja myös koirat
ovat päässeet mukanani töihin.
Koirien kanssa olen kokeillut monenlaista,
jälkeä, rally-tokoa, TOKOa ja viehejuoksua. Trimmausta opettelen ja kaikenlaista kivaa koirien
kanssa puuhailen. Yhdessä koirien ja Oton kanssa harrastamme vaelluksia ja retkeilyä. Merri ja









Hippa ovatkin kokeneita eränkävijöitä ja tottuneet teltassa nukkumiseen.
Meihin saa tulla tutustumaan, jos meillä päin
liikkuu tai jos törmätään muualla!
Olen tämän rodun ansiosta tutustunut moniin ihaniin ihmisiin. Isot Kiitokset Miialle, Marialle ja Teuvolle ihanista koirista, sekä Miialle
ja Marialle loputtomasta kannustuksesta ja
neuvoista trimmauksen suhteen, sekä monista
hauskoista näyttelyreissuista. Kiitokset Saanalle
Hipasta. Kiitos kaikille jutuissa mainituille. Olette tuoneet elämääni jotain arvokasta, koiria ja
ystäviä.
Elina
sekä bedlingtoninterrierit Merri ja Hippa, jotka
ovat täynnä hellyyttä, omaperäisyyttä, mystiikkaa, leikkiä, kauneutta, rakkautta ja elämän iloa!

Bedlington -TIEDOTE 3/2015
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NUORISO

16
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AINO, 17-vuotias aktiivinen koiraharrastaja pitää
tiedotteessa nuorisopalstaa.
Sähköpostiin ronkainen.ainoo@gmail.com
voi laittaa tulemaan kysymyksiä ja ideoita mistä
tahtoisitte kuulla!

NUORISO

Treenaaminen bedun kanssa?
Bedlington ei ole rotu, jota näkee usein treeni-, saatika kisakentillä.
Motivoiminen ei ole aina helpoimmasta päästä, mutta kun saa kiinni
bedlingtonin ajatusmaailmasta ja ”oppii vetämään oikeasta narusta”,
on yhteinen tekeminen edistyvää ja palkitsevaa.

M

ITÄÄN EI VOI, eikä saa ottaa bedun kanssa

harrastaessa vakavasti. Täytyy ymmärtää
niiden hassut tempaukset, sillä ilman niitä, ne eivät
olisi beduja!
Meillä treenireppu koostuu useasta eri pallosta,
vinkuvista patukoista sekä useista namivaihtoehdoista. Yleensä keitän mukaan broilerinsydämiä tai
muita sisäelimiä. Harvinaisempaa herkkua ovat na-

asti ollut yhteinen hauskanpito ja se että koira oivaltaa toivotut asiat itsenäisesti. Naksutin on meillä siis
ahkerassa käytössä.
Varsinaiseksi harrastuskoiraksi en tätä reipasta
terriä välttämättä kutsuisi, mutta maailman hauskin
harrastelu kaveri se ainakin on! Se onnistumisen
tunne, mikä Napon kanssa tulee on ihan eriluokkaa,
mitä tulee noiden omien noutajien kanssa.

kit ja lihapullat.
Motivaatiota on rakennettu Napon kanssa pennusta saakka, ja rakennetaan edelleen. Iltaruoka
tulee yleensä tekemisen kautta, joko temppujen
tai aktivointilelujen siivellä. Tärkeintä on ollut alusta

Bedlingtonin kanssa pystyy tekemään lajia kuin
lajia, ja varsinkin agility on sellainen mistä moni
syttyy. Niin hienoa että tuonkin lajin pariin on saatu
uusia harrastajia/kisaajia.
...jatkuu seuraavalla sivulla...
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UUDET VALIOT

C.I.B FIN MVA NO MVA EE MVA LV MVA EE VMVA LT MVA RU MVA BALT MVA HU VMVA
SI VMVA LV VMVA RO VMVA LT VMVA EEV-07 BALT VMVA Meripihkan On My Way
om. Vappu Erähäme-Mutka
22.9.2015 HU VMVA Unkarin veteraanimuotovalio
23.8.2015 RO VMVA Romanian veteraanimuotovalio

...NUORISO - Treenaminen bedun kanssa?

Mitä meille kuuluu nyt?
Palailtiin kesälomilta takaisin opiskelujen ääreen
elokuun lopulla. Kesä meni lomaillen, uitiin ja syötiin hyvin. Pidettiin oikein kunnon treenitauko ja
valmistauduttiin molemmat tulevaan syksyyn, ja
silloin tällöin harjoiteltiin uusia rally-toko kylttejä ja
leikittiin.
Syksy alkoi vauhdikkaasti meidän korkaten ensimmäisen AVO-luokan kokeen, ja hyväksytty tulos saatiin! Seuraavat kokeet ovat jo tähtäimessä,
ja ennen joulua olisi tavoitteena saada RTK2 titteli
kasaan.
Hulluna haaveena olen miettinyt sille BH-koetta,
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joka olisi aika mahtava saada suoritettua ensi keväänä. Saa nähdä riittävätkö meillä rahkeet sinne asti.
Me toivotamme kaikille kivoja puuhasteluhetkiä
koirienne kanssa, ja aurinkoista syksyä!
Rapaisin terveisin,
Aino ja Napo

KASVATTAJIA

Bestrella

Kimalteisen

Precious Blue

Laura Pylvänäinen
Espoo
+358 445 605696
laura.pylvanainen1@gmail.com

Jutta Voutilainen
Läyliäinen
+358 504 114 443
jutan@luukku.com

Jenni Ruonio
Helsinki
+358 407 644494
jenni.ruonio@helsinki.fi

Ciliari’s

Le-Leelia’s

Tanzara

Mona Suominen
Luoma
+358 408 409010
mona_suominen@hotmail.com

Lea Mäkinen-Pulkkinen
Espoo
+358 504 639405
leleelias@hotmail.com

Eila Nuutinen
Jyskä
+358 400 641555
eila.nuutinen@tanzara.fi

Cuenta’s

Meripihkan

Taigalta

Suvi Kuivanen
Helsinki
+358 405 615178
suvi.kuivanen@nic.fi

Riitta-Maija Liikanen
Forssa
+358 505 844347
riitta-maija.liikanen@luukku.com

Saana Remula
Kiviniemi
+358 445 524117
saana.remula@gmail.com

Diteblue

Nachtwolken

Tinwelindon

Helena Lammenaho
Kotka
+358 405 909010
helena.lammenaho@gmail.com

Jatta Harjula
Vaasa
+358 468 858330
jattaharjula@gmail.com

Feelgoods

Oikeesti

Sini Tuovinen
+358 407 770464
Anna Korkeakangas
+358 504 021852
Helsinki
kennel.tinwelindon@gmail.com

Kirsti ja Pauli Koskela
Helsinki

Jenni Niemelä
Helsinki
+358 400 186060

Heinäkengän
Leena Hytönen
Louko
+358 503 845464
leena.hytonen@gmail.com

Yarmilan
Pia Forsman
Pietarsaari
+358 505 274242
yarmilan@gmail.com

Bedlington -TIEDOTE 3/2015

19

Palautusosoite:
Maria Nemeläinen
Savelantie 3 I 76
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