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Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Kesäpäivät
Koiramaisen kesän muistilista

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com
ULKOASU/TAITTO

Maailmalla menestyneitä

Mikko Hänninen

Näyttelytuloksia

PAINOPAIKKA

Grafitatu

Hei kaikki!

ILMESTYMISAIKATAULU

Tanssii koiran kanssa

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

Heippa vaan kaikki kaverit!
Kerttu
Ippe
Vuoden Bedlington

AINEISTO lähetetään osoitteella

Toimintakertomus

bedlingtontiedote@gmail.com

KANNEN KUVA • JUTTA VOUTILAINEN

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet

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

•

Bedlingtontiedote

KUVAT

•

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.

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

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.
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 2019
•
•
•
•
•

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

25.00 €
25.00 € + 8.00 € (postage)
12.00 €
5.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2019 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen
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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 ......................... 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
•

Puheenjohtaja
Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

•

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

•

Jäsen, sihteeri
Essi Koivu
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Jäsen, jäsensihteeri
Essi Heimovaara-Kotonen
050 355 6778
sbkjasensihteeri@gmail.com

TOIMIHENKILÖT

•

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

•

Jäsen, pentuneuvonta
Senja-Elina Junttila
sbkpentuneuvonta@gmail.com

•

Jäsen
Saana Remula

•

Varajäsen
Jenni Niemelä
040 018 6060
niemela.jenni@hotmail.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

•

Bedlingtontiedote
Hallitus
bedlingtontiedote@gmail.com

•

Jalostustoimikunta
Suvi Kuivanen
Maria Mäkelä
Maija Hänninen

•

Koulutus- ja kollegiovastaavat
Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen
kanssa

•

Nettisivut
Jenni Ruonio
040 764 4494
jenni.ruonio@helsinki.fi

Jäsen
Liisa Mikkola
041 469 9690
mikkli@hotmail.com
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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Suomen Bedlingtonke
Aika: lauantaista sunnuntaihin 27.-28.7
Paikka: Pohjantila / Joenperäntie 262, 32200 Loimaa
Hinnat:
sis. majoituksen sisätiloissa ja ruokailut
Jäsenet, koko viikonloppu
50 €
Jäsenet, päivähinta
25 €
Nuorisojäsen alennus
5€
Alle 8v lapset ilmaiseksi
Ei-jäsenet, koko viikonloppu
70 €
Ei-jäsenet, päivähinta
30 €
Puoliso ja perheenjäsenet jäsenhinnalla, jos perheessä on yksi
normaalihintainen jäsen tai ainaisjäsen.
Majoittautumalla omassa asuntoautossa, -vaunussa tai
teltassa 10 € alennus hinnoista.
Mahdollisuus saapua jo perjantaina klo 18 jälkeen lisähintaan 20 €
sisämajoituksessa ja 10 € omassa asuntoautossa, -vaunussa
tai teltassa.
Ohjelmassa agilityä, koiratanssia, Lena Danker-Höglundin
luento ja käytännönharjoitukset koiran rakenteesta sekä
perinteinen Sandran juoksu –kilpailu.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.7 mennessä
bedlingtonkerho@gmail.com tai 040 414 8443 / Elina Junttila.
Muista ilmoittaa mahdolliset erityisruokavaliot ja majoitustoiveet
ilmoittautumisen yhteydessä.
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erhon kesäpäivät 2019

Kuva: Roosa Kivilahti
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Koiramaisen kesän muistilista

K

esä on aktiivista aikaa, ja luonto asukkeineen tarjoaa omat lisänsä – tässä muistinvirkistykseksi muutama kesäinen vinkki.

Ensiapupakkaus

Löytyyhän jokaisesta koirakodista ensiapupakkaus tai ainakin seuraavat asiat; sidetarpeet,
kyypakkaus, puhdistusaine sekä punkkipihdit
tai muu punkinpoistoväline.
”Käyn vaan ihan pikaisesti kaupassa..”
Vie koira ensin kotiin ja käy sen jälkeen asioilla
kaikessa rauhassa. Koiraa ei tule jättää kuumaan
autoon. Auton lämpötila nousee todella nopeasti vaikka sää olisi pilvinen ja ikkunat auki.
Lämpöhalvaus on todellinen uhka, mikäli koira
jätetään hetkeksikin kuumaan autoon.

Lämpöhalvaus

Helteiset kelit ja ihana auringonpaiste aiheuttavat lämpöhalvauksen vaaran. Lämmönsietokyky on yksilöllinen asia ja toiset kestävät kuumuutta paremmin ja toiset heikommin. Toiset
bedlingtonit rakastavat lämpöä ja aurinkoa, ja
siksi onkin tärkeää tarkkailla koiran vointia
ja reagoida heti, mikäli koiran käytöksessä ilmenee jotakin poikkeavaa. Lämpöhalvauksen
oireita ovat mm. voimakas läähätys, voimattomuus, kuolaaminen, ienten kalpeneminen
sekä muutokset tajunnan tilassa. Mikäli epäilet
lämpöhalvausta tai havaitset joitakin sen oireita,
mittaa koiran ruumiinlämpö. Mikäli ruumiinlämpö on yli 40c, viilennä koiraa välittömästi.
Hyviä viilennyskeinoja ovat viileä suihku sekä
koiran päälle laitetut märät viileät pyyhkeet. Ota
myös välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin.

Punkit

Koiralle olisi hyvä tehdä tarkastus punkkien
varalta säännöllisesti. Punkin poistoon on
useampi vaihtoehto - pidä huoli, että jonkinlaiset punkkipihdit tai muut on olemassa. Puremakohta on hyvä puhdistaa punkin poiston
jälkeen kirvelemättömällä puhdistusaineella.

Ampiaiset

Raidakkaita surisijoita riittää, ja satunnaisesti
mokomat saattavat tuikata piikkinsä koiraan
ihan ilman syytä. Mikäli koiraa pistää ampiainen, se ei yleisesti ottaen ole vaarallista. Pistokohtaa on hyvä tarkkailla ja mahdollisesti
viilentää mikäli turvotusta ilmenee. Mikäli pistosta tulee voimakkaampi reaktio tai pisto on
pään/kaulan alueella – on suositeltavaa ottaa
yhteyttä eläinlääkäriin.

Kyyt

Luikertelevat ilkimykset ovat salakavalia luikertelemaan mökki- ja lenkkimaastoissa. Mikäli
kyy pääsee puremaan koiraa, koiraa tulee liikuttaa niin vähän kuin mahdollista. Kyynpurema
vaatii eläinlääkärin hoitoa. Kyytablettia ei suositella, ellei purema aiheuta hengitysvaikeuksia,
koiran tulee myös olla kykenevä nielemään itse
mikäli tabletti annetaan.

Omistatko uimamaisterin?

Toiset ovat kovia uimaan, mikäli koira käy
uimassa, olisi sen jälkeen hyvä tarkastaa, ettei
korviin jää kosteutta. Varsinkin kaikkein
kovimpien uimareiden päivittäiset uintiretket
voivat altistaa korvat mahdollisille tulehduksille jatkuvan vedessä oleilun seurauksena.
Teksti: Milla Lähteenmäki
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Uusi kansainvälinen ja Liettuan muotovalio Jewelbox Bonnie Jet-Setter. Kuva:
Maria Mäkelä

Maailmalla menestyneitä
Suomalaisia bedlingtoneja on esitetty alkuvuodesta myös ulkomailla, joissa ne ovatkin
saavuttaneet mukavaa menestystä ja uusia valionarvoja.

19.4. Kansainvälinen näyttely, Ruotsin Voittaja, Sundsvall, Ruotsi
Ruotsin Juniorivoittaja 2019 Säfva’s Without
You

2x Kansainvälinen näyttely Kaunas, Liettua
26.-27.1.2019.
ROP, LT MVA, C.I.B Jewelbox Bonnie Jet-Setter
VSP, LT MVA Slioorin Freelove

27.4. Kansainvälinen näyttely Narva, Viro
PN2, EE MVA Stars Rondel Keeper Of Beauty
ROP-VET Meripihkan Great Pretender

23.3. Kansainvälinen näyttely Riika, Latvia
VSP, LV MVA, C.I.B Kimalteisen Alice in Wonderland
24.3. Kansainvälinen näyttely Riika, Latvia
PU2, LV Mva Kimalteisen And Proud Of It
VSP, LV MVA, C.I.B Meripihkan Je T’Aime
30.3. Kansainvälinen näyttely Malmö, Ruotsi
VSP, SE MVA Slioorin Freelove
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28.4. Kaikkien rotujen näyttely Narva, Viro
VSP, EE MVA Meripihkan New Flame
ROP-VET Meripihkan Great Pretender
(Kuva 5 Viro) Kuvateksti: Uusi Viron muotovalio Meripihkan New Flame sekä ROP VET-voittaja Meripihkan Great Pretender Kuva: Heikki
Liikanen
Muistakaa lähettää koirienne tuloksia ja kuvia
lehden toimitukseen, niin julkaisemme niitä
seuraavissa numeroissa.

Uusi kansainvälinen ja Latvian muotovalio Kimalteisen Alice in
Wonderland. Kuva: Jutta Voutilainen

Uusi Viron muotovalio Meripihkan New Flame sekä ROP
VET-voittaja Meripihkan Great
Pretender Kuva: Heikki Liikanen
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Uusi Ruotsin muotovalio
Slioorin Freelove. Kuva:
Maria Mäkelä

10 Bedlington -TIEDOTE 2/2019

Ruotsin Juniorivoittaja 2019
Säfva’s Without You. Kuva:
Jutta Voutilainen
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Näyttelytuloksia

N

yt on aika jälleen koota yhteen näyttelytuloksia siitä lähtien mihin viimeksi jäimme. Palaamme siis vielä viime
vuoden viimeisimpiin näyttelyihin ja jatkamme
siitä eteenpäin tämän vuoden kevään näyttelyiden tuloksiin. Edellisen kerran ehdimme lukea
läpi näyttelytuloksia aina lokakuulle asti, mutta
sen lisäksi KR- ja KV-näyttelyitä järjestettiin
vielä muutama marras- sekä joulukuun aikana.

seksi Maria Pärnäsen Tinwelindon Perunin.
Sunnuntain kansainvälisessä näyttelyssä bedlingtoneja oli tuomarina toimineen Harri Lehkosen arvosteltavana 3 kappaletta. Rotunsa paras koira löytyi myös tässä näyttelyssä nartuista,
kun Minna Pihlavamäen Nezhnaya Melodiya Iz
Laplandii Kanis valittiin rodun voittajaksi. Jenni
Niemelän ja Niina Laitisen Oikeesti Aatteleppa
Ite valittiin parhaaksi urokseksi.

Marraskuussa 10.-11.11.2018 järjestettiin Jyväskylässä kaksi näyttelyä, joista lauantaina kilpailtiin NORD-näyttelyssä ja sunnuntaina kansainvälisessä näyttelyssä. Lauantaina tuomarina
toimi Lorena Merati ja hänelle oli ilmoitettu
arvosteltavaksi yhteensä 7 koiraa. Rodun kauneimmaksi koiraksi hän valitsi Suvi Kuivasen
nartun Cuenta’s Bahiyyan sekä parhaaksi urok-

Joulukuun puolen välin tienoilla järjestettiin
voittaja-näyttelyt Helsingissä. Lauantaina 15.12.
kilpailtiin Helsinki Winnerissä, jossa tuomarina
toiminut Elena Kuleshova valitsi ROP-koiraksi
venäläisen Kinterra Eremey Gift For The Soulin,
jonka omistaa Natalia Lubimova. Paras narttu
ja samalla tietenkin VSP-koira oli tässä näyttelyssä Jyväskylästä tuttu Minna Pihlavamäen
Nezhnaya Melodiya Iz Laplandii Kanis. Nämä
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Jyväskylä Nord näyttely Kuvateksti:
Jyväskylän Nord -näyttelyssä ROP
Cuenta’s Bahiyya sekä VSP Tinwelindon Perun. Kuva: Suvi Kuivanen

molemmat koirat saivat tästä näyttelystä myös
uudet tittelit: HeW-18.
Voittaja-näyttelyissä kilpaillaan myös juniori
-titteleistä ja tällä kertaa vain nartuissa esitettiin junioriluokan koira, joka sai myös itselleen
uuden tittelin, HeJW-18. Tämä koira on Tuuli
Jäsken omistama Tanzara Kuurankukka. Myös
veteraanititteliä oli tavoittelemassa vain narttu,
Essi Koivun omistama Heinäkengän Just Happy, joka sai myös uuden tittelin itselleen, ollen
samalla myös rotunsa paras veteraani.
Sunnuntaina oli Suomen Voittaja -näyttelyn
vuoro, jossa tuomarinamme oli Marja Talvitie.
Sunnuntain näyttelyssä kilpaili useampi koira
kuin lauantaina, mutta jälleen uroksista löytyi
rotumme paras koira. Tällä kertaa se oli Simo
ja Frida Salomaan Kimalteisen And Proud Of
It. Narttujen voittajaksi osoitettiin Riitta-Maija

Liikasen Meripihkan Killer Queen. Tässä näyttelyssä saimme myös juniorivoittajan sekä uroksissa että nartuissa, sillä urosten junioritittelin
sai Tinwelindon Perun sekä narttujen junioritittelin Tanzara Kuurankukka. Veteraanien osalta
meillä oli jälleen vain narttuja esillä ja narttujen
veteraanititteli jaettiin tällä kertaa Jutta Voutilaisen ja Satu Aholan omistamalle Meripihkan
Je T’Aimelle. Suomalaiset koirat saivat siis V-18,
JV-18 sekä VV-18 titteleitä nimiensä eteen.
Näihin tuloksiin on hyvä päättää vuosi 2018
näyttelyiden osalta.
Vuosi 2019 aloitettiin tuttuun tapaan Kajaanin kansainvälisestä näyttelystä 12.1. Pirjo Hjelmille oli ilmoitettu arvosteltavaksi kaksi bedlingtonia, joista hän palkitsi rotunsa parhaana
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Jyväskylän KV -näyttelyn VSP sekä uusi
Suomen muotovalio Oikeesti Aatteleppa
Ite. Kuva: Jenni Niemelä

koirana uroksen Slioorin Freeloven sekä VSP:nä
ja näin ollen parhaana narttuna Slioorin Fooling Aroundin. Nämä sisarukset tulivat samalla
myös tässä näyttelyssä suomen muotovalioiksi
sekä Slioorin Fooling Around samalla myös
Ruotsin muotovalioksi. Uroksen omistaa Maria
& Emilia Mäkelä sekä nartun Maria Mäkelä &
Elina Junttila. Onnea uusille valioille!
Viikko Kajaanin näyttelyn jälkeen oli vuorossa Turun kansainvälinen näyttely, jossa esitettiin kuusi bedlingtoninterrieriä tuomarina
toimineelle Dmitry Mamontoville. Rotunsa
parhaaksi koiraksi hän valitsi ruotsalaisen
uroksen Säfva’s Something Beautifulin, josta tuli
myös suomen muotovalio. Tämän koiran omistaa Elisabet Hovberg. Paras narttu tässä näytte-
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lyssä oli Riitta-Maija Liikasen Meripihkan New
Flame sekä rotunsa paras veteraani, niin ikään
Riitta-Maijan koira, Meripihkan Great Pretender. Onnea myös tässä näyttelyssä valioituneelle
urokselle!
Helmikuu on perinteisesti melko hiljainen
näyttelyiden osalta, niin myös tänä vuonna,
joten seuraava näyttely järjestettiinkin maaliskuun alussa Joensuussa. Myös täällä kilpailtiin
kahtena päivänä, toisena KV-näyttelyssä ja toisena NORD-näyttelyssä. Molempina päivinä
esitettiin viisi koiraa. Lauantain tuomari Patsy
Hollings valitsi ROP-koiraksi Kajaanissa valioituneen, valioluokan uroksen Slioorin Freeloven.
VSP-koira tässä näyttelyssä oli Jewelbox Bonnie
Jet-Setter.

HeJW-18, JV-18 Tanzara Kuurankukka.
Kuva: Tuuli Jäske
Helsinki Winner rop-veteraani HeVW18 Heinäkengän Just Happy. Kuva:
Sirpa Koivu

JV-18 Tinwelindon Perun. Kuva:
Maria Pärnänen

VV-18 Meripihkan Je T’Aime.
Kuva: Jutta Voutilainen

Sunnuntain tuomari Kornelija Butrimova
käänsi lauantain tulokset päinvastoin ja näinollen ROP tässä näyttelyssä oli Jewelbox Bonnie
Jet-Setter sekä VSP Slioorin Freelove. Myös
Heinäkengän Just Happy palkittiin ROP-veteraanina tässä näyttelyssä.

bedlingtonia, joista ROP sekä ROP-veteraani
oli Meripihkan Great Pretender. VSP ja paras
uros oli Meripihkan Le Grande, jonka omistaa yhdessä Riitta-Maija Liikasen kanssa Mari
Heino. Riitta-Maija Liikanen esitti myös tässä
näyttelyssä Meripihkan -kasvattajaluokan, joka
valittiin rotunsa parhaaksi. Tässä näyttelyssä
saimme jälleen yhden uuden muotovalion rotuumme, sillä Meripihkan New Flame valioitui
tässä näyttelyssä. Onnea uudelle valiolle!

Maaliskuussa järjestettiin Turussa jälleen
kansainvälinen näyttely. Bedlingtonit esitettiin sunnuntaina 24.3. tuomarina toimineelle
Lars Adeheimerille. Mukana oli yhteensä neljä

Maaliskuulle mahtui vielä Lahden kansainvälinen näyttely viimeiselle viikonlopulle, jossa
esillä oli yhdeksästä ilmoitetusta koirasta seitsemän. Tuomari Michael Clancy valitsi rotun-
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Turun näyttelyn kauneimmat
bedlingtoninterrierit Säfva’s
Something Beautiful & Meripihkan New Flame. Kuva: Heikki
Liikanen

Kuva 8 Joensuu) Kuvateksti:
Joensuun näyttelyn ROP Jewelbox Bonnie Jet-Setter & VSP
Slioorin Freelove. Kuva: Maria
Mäkelä
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Turun näyttelyn ROP-kasvattajaluokka
kennel Meripihkan. Kuva: Riitta-Maija
Liikanen

sa parhaaksi koiraksi Kimalteisen And Proud
Of Itin sekä VSP:ksi Meripihkan New Flamen.
Rotunsa paras veteraani oli Meripihkan Je T’Aime. Haluan myös mainita hienosta bedlington
edustuksesta tämän näyttelyn Junior Handler
-kilpailussa, jossa Sofia Kivinen kilpaili ensimmäistä kertaa bedlingtonin kanssa, sijoittuen
vanhempien ikäsarjan toiselle sijalle. Onnea
Sofialle ja hienoa, että bedlingtoneja nähdään
myös Junior handler -kilpailuissa pitkästä aikaa!
Huhtikuussa näyttely järjestettiin Vaasassa,
jossa kansainvälisessä näyttelyssä esitettiin viisi
bedlingtoninterrieriä. Tuomari Jussi Liimatai-
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Oikea alakuva: Vaasan näyttelyn
ROP Kinterra Nils The Fairy Boy
sekä VSP Kinterra Worth Waiting
For. Kuva: Maria Mäkelä

nen valitsi ROP:ksi ruotsalaisen Anneli Vargin
koiran, Kinterra Nils The Fairy Boyn. Nartuissa parhaaksi valittiin myös Kinterran kasvatti,
Teuvo Kiilin Kinterra Worth Waiting For. Myös
tässä näyttelyssä esitettiin veteraaniluokan koira ROP-veteraaniksi, uros Toolbox Life is Life,
jonka omistaa Miia Granqvist.

Pääsiäisenä vuorossa oli Imatran näyttely, jossa tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen palkitsi
rotunsa parhaana ja rotuna parhaana juniorina
Tinwelindon Perunin.

Lahden kansainvälisen näyttelyn
ROP Kimalteisen And Proud Of It
sekä VSP Meripihkan New Flame.
Kuva: Heikki Liikanen
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Harjavallan ryhmänäyttelyn RYP-3
Kimalteisen And Proud Of It. Kuva: Leena
Salomaa
Tinwelindon Perun juhlisti Imatran näyttelyn hienoja tuloksia nauttien pallopeleistä.
Kuva: Maria Pärnänen

Vaikka käymmekin näissä näyttelytuloksissa
pääasiassa läpi vain KR, KV ja Nord -näyttelyiden tuloksia, niin haluan kuitenkin nostaa esille
Harjavallan ryhmänäyttelyn 20.4. hienon tuloksen. Näyttelyssä terrieriryhmän kolmanneksi
valittiin Kimalteisen And Proud Of It! Bedlingtonien ryhmäsijoitukset ansaitsevat aina ehdottomasti maininnan, joten mikäli käyt koirasi
kanssa ryhmänäyttelyssä ja sijoitutte ryhmässä,
niin toivoisin kovasti, että lähettäisitte kuvan ja
tuloksen toimitukseen, jotta voimme mainita
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tämän lehdessä. Rotumme on kuitenkin melko harvinainen sijoittuja ryhmäkilpailuissa, joten kaikki nämä
upeat hetket ansaitsevat tulla uutisoiduiksi.

Mukavaa näyttelykevättä!

Hei kaikki!

O

len Essi Koivu, reilu parikymppinen
bedlingtonharrastaja ja Bedlingtonkerhon uusi sihteeri Saarijärven Kalmarista. Hyppäsin tänä vuonna ensimmäistä
kertaa mukaan kerhon hallitukseen ja on ollut ilo huomata kuinka hyvin hallituksessa on
otettu vastaan tällainen keltanokka, jolla ei ole
aiempaa kokemusta yhdistystoiminnasta.
Työskentelen karjapäällikkönä lypsykarjatilalla ja töiden ohella viimeistelen ammattikorkeaopintojani agrologiksi. Jalostus kiinnostaa
minua niin töissä kuin vapaa-ajallakin: olen
suorittanut tuotantoeläinten tilasiementäjän
ammattitutkinnon ja Suomen Kennelliiton kasvattajan peruskurssin. Minulla on myös kennelnimi (Ragemoor), mutta en ole vielä kasvattanut yhtään pentuetta.
Ensikosketuksen bedlingtoneihin sain
4H-yhdistyksen dogsitterleirillä vuonna 2007,
jossa paikallisen bedlingtonkasvattajan koiria
oli lainakoirina leiriläisille. Muistan kuinka ennen leiriä googletin äitini kanssa bedlingtonin
kuvia ja nauroimme kuinka hassun näköisiä ne
olivat. Ihastuin kuitenkin täysin hoitokoiraani Dinaan ja olin niin innoissani, kun kuulin
sillä tehtävän pentuja seuraavana vuonna. Minun oli pakko saada Dinan pentu! Suostuttelin vanhempiani tulostelemalla joka paikkaan
kuvia Dinasta ja perustamalla keittiön ikkunalaudalle kolehtiastian. Sinnikkyys palkittiin
ja loppukesästä 2008 perheeseemme tassutteli
Hippu (Heinäkengän Just Happy). Hipun kanssa pääsin ensimmäistä kertaa tutustumaan koiraharrastuksien pariin, kuten agilityyn ja näyttelyihin. Hippu oli tullut meille sijoitukseen ja
melkeinpä alusta asti olikin selvää, että ottaisin
yhden sen pennuista. Syksyllä 2011 perheeseen
toivotettiinkin vielä tervetulleeksi pieni ja pippurinen Hertta (Heinäkengän Oneida).

Hippu 11v ja Hertta 8v ilahduttavat
edelleen minun ja mieheni arkea. Keskitymme pääsääntöisesti lenkkeilyyn ja mökkeilyyn,
sillä vaihtelevat työajat tuovat omat haasteensa
säännölliseen treenaamiseen. Omaksi iloksi
tulee silloin tällöin myös canicrossattua ja mejäiltyä. Myönnettäköön kyllä että olen melko
intohimoinen näyttelyharrastaja, mutta lasken
näyttelyt enemmän omaksi kuin koirieni harrastukseksi.
Haluan olla tekemässä kerhosta sellaista, että
kaikilla olisi mukavaa harrastaa. Rohkaisenkin
teitä kaikkia osallistumaan reippaasti kerhon
toimintaan mukaan, sillä aktiivisia jäseniä ei
ole koskaan liikaa. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!
Essi
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Tanssii
koiran
kanssa

S

uomen koiratanssiyhdistys Tahtitassut ry
esittelee koiratanssia seuraavin sanoin:

Koiratanssi on luovaa tottelevaisuutta, jonka
tavoitteena on ohjaajan ja koiran musiikin tahdissa suorittama ja siihen mukautettu oivaltava
ohjelmakokonaisuus. Ohjelman tulee huomioida koiran erityisominaisuudet ja ilmentää koirakon positiivista yhteistyötä.
Lähde: http://tahtitassut.fi/koiratanssi/ viitattu 2.5.2019
Nämä kaksi lausetta kuvaavat lajia oivaltavasti. Koiratanssi on luovaa, hauskaa ja haastavaa yhdessä tekemistä koiran kanssa!
Koiratanssi ei ole helppo laji, niin kuin yllä
olevista lauseista voimme lukea hallittavia
asioita on paljon. Koreografiassa ja musiikissa
mukana pysyminen samalla kun ohjaa koiraa ja
muistaa itsekin esiintyä. Mitä parempi ohjaaja
on heittäytymään ja esityksen aikana soveltamaan jos kaikki ei mennytkään niin kuin piti,
sitä parempi lopputulos. Kukaan kun ei tiedä
mitä esityksessä todellisuudessa piti tapahtua
jos koira vaikka seuraamisen sijaan säntääkin
jalkojen väliin.
Youtubesta löytyy paljon videoita koiratanssista, osa on kisoista toiset näytöksistä. Näytök-
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sissä esitykset voivat olla pidempiä eikä niissä
tarvitse noudattaa samoja lainalaisuuksia. Esimerkiksi Crutsissa on joka vuosi paljon todella
hienoja esityksiä.
No, minä ja koirani emme tanssi aivan maailman huipulla, mutta omat pienet onnistumiset ja kisamenestys tuntuvat aivan huipulta! Ja
hauskinta kaikessa on ohjelman suunnittelu,
yhdessä treenaaminen ja palautteen saaminen
kavereilta.

Merrin tassutemppu
Osa koirilleni opettamistani tempuista on
syntynyt vahingossa, eli koira on tarjonnut
jotain liikettä ja olen siitä ottanut kopin. Näin
meille kävi tassutempussa. Kun ojennan jalan

Tassutemppu.
Kuva: Jasmin Kujander
Merri laittaa oman tassun siihen päälle. Alkuun
Merri tökki tassullaan jalkaani ja aloin palkata
sitä siitä. Hetken päästä kokeilin ojentaa jalkani
ja Merri laittoi tassun siihen päälle. Kuulostaa
helpolta? No sitä se olikin, vaikeampaa sen sijaan oli saada malttia liikkeeseen, sillä Merri
innoistui välillä niin paljon että lätki jalkaani molemmilla etutassuilla. Siitä päästiin yli
rauhoittumalla ja palkkaamalla vain yhdestä
tassusta. Seuraavaksi opettelimme kestoa. En
palkannutkaan enää vain tassun laitosta vaan
heti, jos se viipyi siinä hieman pidempään. Nyt
meillä on temppu jossa tassu pysyy rauhallisesti jalalla ja voimme tehdä siinä toistoja tai vain
viivähtää hetken. Noh, vielä pitää jalostaa lisää
ja saada Merrin oikea tassu vasemmalle jalalle,
tuota toista kun tuli vahvistettua niin paljon että
lieneekö tuo enää muistaa omistavansa oikean
etutassun. Haasteita siis riittää!

Koiratanssi koulutusohjaajakoulutus
Olin helmikuussa Suomen valkoinenpaimenkoira ry:n järjestämällä koiratanssi koulutusohjaajakurssilla. Kurssi oli kahden päivän
mittainen erittäin intensiivinen koulutus, joka
sisälsi paljon teoriaa, tentin sekä käytännön
harjoitukset, jossa jokainen piti oman tunnin
neljälle koirakolle. Nyt olen siis virallisesti koiratanssikouluttaja. Täällä Turun seudulla meillä
on paljon muitakin koiratanssiin liittyviä koulutuksia ja olenkin saanut kunnian osallistua
monen huipulla kilpailevan ohjaajan ja usean
tuomarin oppiin. Kaikki ovat olleet antoisia ja
omaa tanssimaailmaa avartavia.
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Heippa vaan
kaikki kaverit!

T

äällä kirjoittelee Onni, hienolta nimeltäni olen tunnettu ehkä paremmin ja
se onkin upeasti luonnettani kuvaava.
Meripihkan Le Grande.
Asustelen Turussa, seuranani on 3 sukupolvea salukeja; Panda 9v., Bart 6v. ja pojankoltiainen Amor, joka tätä kirjoittaessani täyttää parin
päivän päästä 3v.
Eipä me tietenkään ihan poikien kesken
asustella ja tarvitaan tietenkin palvelusväkeäkin, joten kanssamme asustaa Mari- niminen
ihminen. Hän kutsuu itseään emännäksemme,
mutta me tiedämme poikien kanssa että oikeasti
hän on palvelijamme, täysin tassujemme alla.
Sitten pääasiaan eli minuun. Olen 4,5- vuotias komea ja arvoni tietävä laumanjohtaja. Toki
tiukan paikan tullen saatan hellämielisesti tuon
Pandan antaa johtajana toimia mutta noista
kahdesta ei tuohon vaativaan virkaan olisi.
Makuuhuone on minun valtakuntaani jos
sinne ensin ehdin kun valot sammutetaan ja
mennään unten maille. Paras paikka hallita onkin palvelijan sänky, josta käsin voin komentaa
varsinkin Amoria ja hänen isäänsä Bartia. Bart
on sellainen nössö, että jää itkemään makuuhuoneen ovelle jos huomaa minun vallanneen
jo sen. Eikä muutenkaan tarvitse kuin tuimasti
tuijottaa otsapehkon takaa niin isoja alkaa pelottaa. Ihminen on usein aika ilonpilaaja kun
komentaa minua jos huomaa ettei joku uskalla
makuuhuoneeseen tulla ja jää itkemään ovensuuhun. Kuulemma ei jaksa kuunnella koko
yötä sitä vikinää. Kumma tyyppi.
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Onhan nuo isotveikat ihan kivojakin ja hauska niitten kanssa on juosta puistossa ja nykyään
eritoten Amorin kanssa painia ja leikkiä vetoleikkiä pehmojen kanssa. Siksikin on kivaa olla
näin pieni,että mahdun Amorin mahan alle ja
sieltä on tarvittaessa kiva vaikka näykkiä leikillään jaloista tai muuten vaan piilotella siellä.
Toisinaan nukutaankin ihan lähekkäin ja kyllähän minä varmasti Amoria mukavasti lämmitän. On hänellä tosin vähän enempi kuitenkin
karvoja kuin isällään ja isoisällään, joita myös
kaljuiksi pojiksi kutsutaan. Palvelijammekin
osaa arvostaa talviaikaan kun me kaikki lämmitämme häntä. Voisi kyllä isomman sängyn
meille hankkia, kun ei meinata kaikki pojat
sinne 80 cm leveään sänkyyn mahtua...
Yhteinen harrastus Amorin kanssa on myös
kuorolaulu, jota saatamme harrastaa varsinkin
jos koemme että meitä on kohdeltu vääryydellä
ja vanhimmat pojat vain päässeet lenkille. Sitä
vaan en tajua, miksi ihmeessä palvelija ei osaa
kaunista lauluamme arvostaa. Amor kun osaa
laulaa tosi kauniisti, haikealla soinnulla kovaa ja
korkealta ja minä laulan tahtia taustalla. Toki en
ole yhtä kiinnostunut musiikista kuin pikkuveljeni, joka venäläissyntyisenä rakastaa katsella Joutsenlampea ja kuunnella Tschaikovskyn musiikkia. Muistanpa ajan, kun pikkuveljeni oli aivan
rasavilli ja rauhottui nukkumaan heti kun hänelle
tuota musiikkia soitettiin. Mutta tottakai haluan
mukana aina laulaa jos joku laulun aloittaa.
Minulla on myös "kakkosemäntä", jonka
kanssa käyn esittäytymässä ihailijoilleni koti-

maassa ja ulkomaita myöten. Aina se ei vaan
jaksa innostaa ja tarvitsen lepotaukoa kunnes
taas uusi into tulee. Ihan mukavasti on tullut
menestystäkin.Palvelijani usein naureskelee
tuttavilleen että minä olen enemmän nähnyt
maailmaa kuin hän itse. Usein on mukana sukulaistyttöjäkin seurana ja saan ajella autolla.
Autoilu on mukavaa.
Näyttäytymispuolta enemmän minua itseäni
innostaisi jäljestys. Sitä koetan toteuttaa aina
pienimuotoisesti lenkeillä ja silloin kuulemma "korvat on vaan koristeena", kun keskityn
niin täysin tuohon työhön. Olen joskus verijälkeä kokeillut ja se tuntui tosi kivalta. Olen
miettinyt myös hajutyöskentelyä. Siinä olisin
varmaan hyvä! Palvelija oli jo minua melkein
pentusena suunnittelemassa kaverikoiraksi, sillä rakastan kaikkia ihmisiä (varsinkin
miehiä, en tiedä miksi) ja tosi ihanaa on jos
he jaksavat loputtomasti rapsutella minua. Jos
rapsuttelu yhtäkkiä loppuu, niin siitä heille
pienellä "tassunkopautuksella" ystävällisesti
huomautan. Lisää, kiitos! Ehkäpä vielä lähiaikoina toteutan tuon kaverikoiraksi opiskelun.

Olisihan se mukava olla mummujen ja pappojen rapsuteltavana.
Minulla on myös paljon töitä kotona. Suurin
osa päivästä meneekin kotia vahtiessa ja ovikellon ja puhelimen soittoa odotellessa. Niistä
sitten tarvitsee ilmoittaa tuolle ihmiselle, kun
sillä tuntuu olevan vähän huono kuulo. Isoillakin tuntuu olevan aika onneton kuulo, sillä havahtuvat vasta kun ilmoitan heille jos jotain tapahtuu. Takapihaakin pitää päivystää, sillä siellä
tapahtuu vaikka mitä. Siellä on oravia, lintuja,
välillä hiiriä ja kissojakin! Mitäpä siitäkin tulisi
jos MINÄ en täällä hälyttimenä toimisi. Ilmankos olenkin ihan väsynyt iltaisin kun olen koko
päivän tehnyt tärkeää vartioimistyötä.
Jotta en nyt ihan kaikkea itsestäni paljasta,
täytyy jättää vähän kertomatta ja antaa teidän
tulla tutustumaan minuun kun nähdään turneellani. Nyt kumarran ja kiitän kun jaksoitte
kirjoitukseni lukea ja annan puheenvuoron
ihanille tyttösille Forssasta sekä heidän palvelusväelleen Riitta-Maijalle ja Heikille! :)
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Vuoden Bedlington
2018 -Hippa.
Kimalteisen And Proud Of It.

Hei Kaikki Mukava Bedlingtonväki!

M

eiltä pyydettiin pientä juttua Hipasta. Me Hipan ihmiset olemme Leena
Kurki-Salomaa, mieheni Simo Salomaa ja kymmenen vuotias tytär Frida. Asumme
Kauttualla. Hippa taas on 3.5-vuotias uros bedlington, Jutta Voutilaisen kasvatti, Kimalteisen
And Proud Of It.

Viisi vuotta sitten elimme koirakuumeen
kourissa. Olimme olleet muutaman vuoden
ilman koiraa amerikanstaffin ja mustaterrierin
muutettua koirien taivaaseen. Rotuja palloteltiin ja mietittiin ahkerasti.
Simo ehdotti Bedlingtonia, sai Fridan innostumaan ja yhdessä aloittivat minun käännyttämiseni. Pidin rodun trimmiä omituisena (nykyään rakastan sitä) ja turkin työläs hoitaminen
arvelutti, olihan meillä ollut mustaterrieri, jonka turkki ei koskaan näyttänyt siltä, kuin olisi
pitänyt.
Simo kuitenkin totesi, ettei bedlingtoninkaan
turkkia tarvitse näyttelytrimmissä pitää ja myönnyin, että hän saa ottaa yhteyttä kasvattajiin.
Vähän myöhemmin rotuuntutustuttajat Riitta-Maija ja Heikki Liikanen poikkesivat koirineen meillä. Ja olivathan heidän koirat niin ihania käteen ja sydämeen, että niinhän minutkin
vain käännytettiin rotuunrakastujaksi.
Onneksemme Kimalteiselle oli suunnitteilla
pentuja ja saatiin pian heittäytyä koiravauvan
odotukseen.
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Pentu otettiin kotikoiraksi lenkkikaveriksi ja
paijattavaksi, mutta saimme Hipan myötä paljon enemmän kuin osasimme odottaa. Mukavan harrastuksen ja kivoja ystäviä ekstrana lisää.
Ennen kaikkea bedlingtoneissa yhdistyvät juuri
sellaiset ominaisuudet, joita koiralta toivomme.
Hippa onkin sydämellinen herrasmies, emme
olisi ihanampaa koiraa voineet toivoa.
Hippapennun kotiuduttua turkin hoitoa ja
pöydällä oloa harjoiteltiin ahkerasti, eikä aluksi
oikein sujunutkaan. Hippa ei tykännyt puhaltimesta yhtään, etenkin pään kuivaus ja trimmaus
oli vaikeaa. Teimme kaikkemme, että homma
olisi mahdollisimman mukavaa koirasta, namia
ja kehuja sateli ja minulta hikeä ja kyyneleitä.
Onneksi ihanat Jutta-kasvattaja ja Riitta-Maija
auttoivat ja neuvoivat.
Nopeasti Hippa tottui ja minäkin aloin oppia
ja opin yhä joka trimmauksessa lisää. Nykyään
nautin jo kiireettömästä koiran trimmaamisesta ja Hippa saa edelleen ruhtinaalliset kiitokset,
vaikka tuntuu että hänkin jo tykkää hommasta.
Simo puolestaan kokeili Hipan ensimmäistä
ja ainoaa näyttelytreeniä kotipihassa. Juoksi
pari kierrosta ympyrää ja koetti asetella Hippaa
koiran ollessa vetelä kuin tiskirätti. Tuli sisälle ja totesi, ettei tästä kyllä näyttelykoiraa tule.
Onneksi oli väärässä.
Ensimmäiseen näyttelyyn osallistuimme kun
kotikunnassamme järjestettiin Match Show.
Saksin Hippapentua parhaani mukaan siistimmäksi. Näyttelyyn menimme kävellen ja rennoin ottein.
Kuinkas sitten kävikään. Päivä venyi, aurinko
porotti kuumasti. Toiset koirat väsyivät, läähättivät, olivat loppu. Hippa vaan ei ollut moineskaan. Hän liikkui ja seisoi hienosti. Lopuksi tuomari totesikin, että vaikka ei rotua tunnekaan,
niin kivalta Hippa näyttää ja niin hyvin esiintyy,

että täytyyhän hänet näyttelyn parhaana palkita. Frida oli haljeta onnesta kantaessaan palkintoa kotiin. Hippa sai tietenkin kehuja ja namuja. Tunnelma oli iloinen kun tallustimme kotia
kohti. Päätimme osallistua vähän isompiinkin
näyttelyihin.
Treeniä näyttelyissä on tullut rutkasti lisää
sitten pentuaikojen. Hippa on jo aivan täpinöissään saavuttuamme näyttelyn parkkialueelle ja
tietää hyvin mitä häneltä odotetaan. Hippa on
niin mukautuvainen, että näyttelyissä käyminen
ja eläminen hänen kanssa on helppoa.
Niinpä se ensimmäinen mätsäri toimi alkuun
panevana voimana, sillä siitä aloitettiin. Toivottavasti Hippa ja Simo saavat kiertää vielä monta
kierrosta kehissä ja minä tupsutella karvoja, ennen kuin on Fridan vuoro.
Muutamia Vuoden 2018 näyttelyn
tähtihetkiä:

Tromssa KR 16.6.2018 ROP, RYP 3.
Tromssa KV 17.6.2018 ROP, RYP 4. CACIB.
SERT. NO CH
Suuret Kiitokset Jutta kasvattajalle, että otit Hipan mukaasi Norjaan.
Terri-Eri 25.8.2018 ROP, SA
Kiitokset Bedlingtonkerhon puuhanaisille hienosta juhlanäyttelystä.
Helsinki 16.12.2018. ROP. SA. CACIB. VOITTAJA-18

Kokonaiskilpailun pisteet sivulla 38.

Moikataan näyttelyissä

Terveisin Leena Kurki-Salomaa, Simo, Frida ja
Hippa ja Lilli
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Kerttu - 2018 VSP Bedlington
C.I.B FI MVA SE MVA DK MVA NO MVA
EE MVA DKV-13 DKJV-13 PMJV-13 JV-13
BALTV-15 EUV-15 NOV-15 HeW-15 PMV15 TLNW-16 EEV-16 HeW-16 DEV-17 HeW17 BALTV-18 V-18 MERIPIHKAN KILLER
QUEEN ”Kerttu”
kasv. Riitta-Maija Liikanen, om. Riitta-Maija
ja Heikki Liikanen
Uskomatonta, miten nopeasti aika kuluu. On
kuin eilinen päivä, kun vieressäni makaili tiiviisti minuun painautuen pieni musta bedlingtonin pentu. Tuollaista tunneyhteyttä en ollut
tuntenut koskaan aikaisemmin, vaikka kaikki
pennut ja aikuiset vuosikymmenien aikana ovat
tietysti olleet rakkaita. Kerta kerran jälkeen se
painautui tiiviimmin kylkeeni, kun kävimme
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nukkumaan. Tuo tapa on säilynyt tähän päivään asti.
Vuosien aikana tuosta pienestä mytystä kasvoi viehättävä ja rakastettava kaunokainen, joka
on saavuttanut ansaitusti monia hienoja voittoja ja titteleitä niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Ensi lokakuussa Kerttu täyttää seitsemän vuotta, ja seuraavana vuonna puhutaankin sitten jo
veteraanista.
Viime vuoden komea ROP-tilasto kertoo,
että Kerttu on säilyttänyt kauneutensa. Vuoden
2018 saavutuksiin kuuluu KV-näyttelyn RYP 4
ja kaksi voittajatitteliä eli Baltian Voittaja -18 ja
Voittaja-18. Nykyään Kerttu kuitenkin mieluiten nauttii olostaan kotisohvalla katsellen ikkunasta ulos tai sitten itse ulkoillen ja tarkkaillen
erilaisia luonnon ihmeellisyyksiä.

Ippe - 2018 Bedlingtonveteraani
C.I.B FI MVA EE MVA EE VMVA NO MVA
BALTJV-09 EEJV-09 EEVV-16 HeVW-16
DEVV-17 HeVW-17 BALTVV-18 PMVV-18
NOVV-18 MERIPIHKAN GREAT PRETENDER ”Ippe”
kasv. & om. Riitta-Maija Liikanen
Kertun äiti Ippe, meidän pieni pippuri, on
aina valmiina kaikkeen. Olemme sitten lähdössä
lenkille, autoreissulle tai näyttelyyn Ippe odottaa oven takana lähtövalmiina. Ihanan avoimen
ja iloisen luonteensa vuoksi Ippe hurmaa niin
vieraat ihmiset kuin tuomaritkin. Yleensä Ippeä
luullaan meidän nuorimmaksi koiraksi juuri
tuon valloittavan luonteensa takia.

Ippe kävi nuoruusvuosinaan vain muutamassa näyttelyssä, suurimmat saavutukset ovat tulleet vasta veteraanina, kuten pari vuotta sitten
BIS-veteraani –voitto ja sen myötä kutsu Veteran of Veterans –kilpailuun.
Viime vuonna Ippe oli kaikissa osallistumissaan näyttelyissä Suomessa ROP-veteraani ja
tulipa vielä yksi KV-näyttelyn ROP-tuloskin
sekä seuraavat veteraanivoittaja-tittelit: Baltian
Veteraanivoittaja-18, Pohjoismainen Veteraanivoittaja-18 ja Norjan Veteraanivoittaja-18.

Riitta-Maija Liikanen

Bedlington -TIEDOTE23/2019 29

TOIMINTAKERTOMUS 2018
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 30. toimintavuosi.
HALLITUS
Hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin vuonna 2018 114 pykälää.
Jäsenet, läsnäolo suluissa: Saana Remula, puheenjohtaja (6/9), Maija Hänninen, jäsen ja
varapuheenjohtaja (8/9), Jenni Ruonio, jäsen
(5/9), Senja-Elina Junttila, jäsen (9/9), Maria
Mäkelä, jäsen (8/9), Liisa Mikkola, jäsen (3/9),
Suvi Kuivanen, jäsen (8/9), Noora Tirkkonen,
varajäsen (3/9), Jenni Niemelä, varajäsen (5/9).
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.3.2018
Jyväskylässä, Eteläväylä 17 (ABC Keljonkangas). Yhdistyksen kevätkokouksessa esitettiin
hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta
2017, sekä palkittiin vuoden 2017 menestyksekkäimmät bedlingtonit.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 20.10.2018
Jyväskylässä, Eteläväylä 17 (ABC Keljonkangas). Syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt
vuodelle 2019. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Maija Hänninen ja jäseniksi Saana Remula, Senja-Elina Junttila ja Essi Koivu. Varajäseniksi valittiin Jenni Niemelä ja Essi Heimovaara-Kotonen.
TOIMIHENKILÖT JA LUOTTAMUSTOIMET
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luottamustoimet vuonna 2018 olivat:
• Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana
Tunturi.
• Yhdistyksen jäsensihteerinä toimi Senja-Elina
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Junttila.
• Edustajamme Helsingin Seudun Kennelpiiri
ry:n Terrierijaostossa on toiminut Suvi Kuivanen. Varajäsenenä HSKP:n Terrierijaostossa
toimi Maija Hänninen.
• Maija Hänninen on toiminut edustajanamme
Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksessa. Varajäsenenä Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksessa toimi Suvi Kuivanen.
• Koulutus- ja kollegiovastaavana toimi jalostustoimikunta yhdessä hallituksen kanssa.
• Bedlington Tiedotteen vastaavana toimittajana toimi kerhon hallitus.
• Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman Terrilife-lehden bedlingtonpalstan toimittamisesta
vastasi Jutta Voutilainen.
JALOSTUSTOIMIKUNTA JA PENTUNEUVONTA
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Maria
Mäkelä, Saana Remula ja Suvi Kuivanen. Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä puhelimitse
ja sähköpostitse. Pentutiedusteluista vastasi
Senja-Elina Junttila.
VUOSITILASTOT Koiranetistä
REKISTERÖINNIT 2018
Pennut (kotimaiset) 26
Tuonnit 3
Rekisteröinnit yht. 29
Pentueet 6
Pentuekoko 4,3
Kasvattajat 5
jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki 6
- kotimaiset 2
- tuonnit 3
- ulkomaiset 1

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 7 kk
jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki 6
- kotimaiset 5
- tuonnit 1
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 6 kk
Isoisät 11
Isoäidit 12
Sukusiitosprosentti 0,48%

ralle vuonna 2018
1 kpl A/A
1 kpl B/B

JALOSTUSPOHJA
Per vuosi
- pentueet 6
- jalostukseen käytetyt eri urokset 6
- jalostukseen käytetyt eri nartut 6
- isät/emät 1,00
- tehollinen populaatio 8 (67%)
- uroksista käytetty jalostukseen 0%
- nartuista käytetty jalostukseen 0%
Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet 26
- jalostukseen käytetyt eri urokset 22
- jalostukseen käytetyt eri nartut 22
- isät/emät 1,00
- tehollinen populaatio 29 (56%)
- uroksista käytetty jalostukseen 13%
- nartuista käytetty jalostukseen 8%

SYDÄNTUTKIMUKSET
Sydänkuunteluita tehtiin kolmelle koiralle
vuonna 2018
2 kpl, ei oireeton
1 kpl, kyllä oireeton
1 kpl, sivuäänen aste I

SILMÄTUTKIMUKSET
Distichiasis, todettu 3
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 16
Kaihin laajuus, lievä 2
Kortikaalinen katarakta, todettu 2
Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 3
Silmämuutosten vakavuus, lievä 2
POLVINIVELTUTKIMUKSET
Polvinivellausuntoja annettiin kuudelle koiralle
vuonna 2018.
5 kpl 0/0
1 kpl lat 0/lat 1
LONKKANIVELTUTUKIMUKSET
Lonkkanivellausuntoja annettiin kahdelle koi-

KYYNÄRNIVELTUTKIMUKSET
Kyynärnivellausuntoja annettiin kahdelle koiralle vuonna 2018
1 kpl 0/0
1 kpl 1/0

SELKÄTUTKIMUKSET
Selkätutukimuslausuntoja annettiin kolmelle
koiralle vuonna 2018
3 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0
(normaali)
3 kpl selän spondyloosi SP0 (puhdas)
1 kpl nikamien epämuotoisuus VA0 (normaali)
JÄSENET
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä
31.12.2018 oli yhteensä 116 (+35 vuodesta
2017) jäsentä, joka jakautui seuraavasti:
- ainaisjäseniä 6
- vuosijäseniä 78
- ulkomaisia vuosijäseniä 1
- nuorisojäseniä 4
- perhejäseniä 12
- ilmaisjäseniä* 15
* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen, ilmainen
jäsenyys 1. vuodeksi
JÄSENMAKSUT VUONNA 2018
- vuosijäsen 25 euroa
- nuorisojäsen 12 euroa
- perheenjäsen 5 euroa
- ainaisjäsen 250 euroa
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- ulkomaiset jäsenet 25 euroa + 8 euron postikulut
JÄRJESTETYT TILAISUUDET
Yhdistys on ollut mukana Helsingin Seudun
Kennelpiirin terrierijaostossa järjestämässä Kansainvälistä Royal Canin Show:ta 20.21.5.2018 Helsingissä Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksella. Pääasiallisena tehtävänä oli
osallistua näyttelyn pystytykseen ja purkuun
sekä rokotustodistusten tarkastukseeen ja lipunmyyntiin. Yhdistykseltä osallistui yhteensä
viisi talkoolaista kolmena päivänä. Yhdistys
oli myös mukana terrierijaoston järjestämän
Match Show’n järjestelyissä Helsingissä keväällä 2018. Yhdistys järjesti TerriErin yhteydessä
30-vuotisjuhlanäyttelyn, jossa jaettiin palkinnot
luokkavoittajille ja rodun parhaille koirille. Yhdistys tarjosi näyttelyn yhteydessä myös juhlavuoden kunniaksi kakkukahvit.
JULKAISUTOIMINTA
Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. Tiedotteen toimittamisesta vastasi kerhon hallitus
ja taittamisesta vastasi Päivi Vallittu ja Mikko
Hänninen. Bedlington-tiedotetta jaettiin jäsenistön ohella myös rodun kotimaisille tuomareille. Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaisemassa Terrilife-lehdessä bedlingtonpalsta ilmestyi
neljässä numerossa.

JÄRJESTETYT KILPAILUT
Vuoden Bedlington Kimalteisen And Proud Of
It (u) om. Frida ja Simo Salomaa 78 p.
Vuoden VSP-bedlington Meripihkan Killer
Queen (n) om. Riitta-Maija Liikanen 77 p.
Vuoden Bedlingtonveteraani Meripihkan Great
Pretender (n) om. Riitta-Maija Liikanen 62 p.
Vuoden Agilitybedlington Heinäkengän Quunsirppi (n) om. & ohj. Jaana Tunturi 130 p.
MUUTA
Yhdistys järjesti jäsenilleen agilityn tutustumiskurssin (luento ja kuusi harjoituskertaa)
loka-joulukuussa 2018 Vantaalla Agria Eläinvakuutusareenalla. Kurssille osallistui 7 koirakkoa. Yhdistys liittyi myös Suomen Agilityliiton
jäsenseuraksi, ja kerhon nimen alla oli yksi harrastajalisenssi.
Vuonna 2018 bedlingtoninterrierit kilpailivat
aktiivisesti kahdessa eri lajissa: agilityssa ja
rallytokossa. Neljä koirakkoa kilpaili agilityssa
kaikissa luokissa (1, 2 ja 3), yhteensä 64 starttia.
Tuloksena yhdellä koirakolla yhteensä kolme
luokkanousuun oikeuttavaa tulosta (LUVA)
ja siirto 2-luokkaan. Kaksi koirakkoa kilpaili
3-luokassa saavuttaen yhteensä kuusi ihanneajan alittanutta virheetöntä tulosta. Rallytokossa
yksi koirakko kilpaili yhden kisan tuloksella
ALO-.

INTERNETSIVUT
Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa
www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen päivityksestä
on huolehtinut Jenni Ruonio.

Helsingin seudun kennelpiirin kasvattajakurssien koevalvontaan ja -tarkastuksiin
osallistui Maija Hänninen. Helsingin Seudun
kennelpiirin terrierijaoston rahastonhoitajana
toimi Jaana Tunturi.

EDUSTUKSET
Helsingin seudun kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa yhdistystämme edusti Suvi Kuivanen.
Suomen terrierijärjestön vuosikokouksessa
yhdistystämme edusti Maija Hänninen.

Kerholle on myönnetty yllämainituista yhteistöistä seuraavat taloudelliset avustukset:
Helsingin Seudun Kennelpiirin terrierijaosto
2782,61 €
Suomen Kennelliitto 30 €
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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY PÖYTÄKIRJA
			
Vuosikokous 3/19

Aika: 24.3.2019 klo 14
Paikka: ABC Lohja, Hossanmäentie 1, 08350
Lohja
Läsnä: Maija Hänninen, pj
Essi Koivu, sihteeri
Suvi Kuivanen
Noora Tirkkonen
Kirsimarja Sippola
Elina Junttila
Tuire Okkola
22. Kokouksen avaus
Maija Hänninen avasi kokouksen klo 14.09.
23. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu Suomen Bedlingtonkerho ry:n internet-sivuilla 8.3.2019 ja
Bedlington – infolehtisessä, joka postitettiin
??.03.2019 kerhon postituslistalla oleville.
Maija Hänninen totesi kokouksen lailliseksi ja
päätäntävaltaiseksi.
24. Kokouksen järjestäytyminen
a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija
Hänninen
b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Essi Koivu
c) Kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Noora Tirkkonen ja Kirsimarja Sippola.
25. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 3/19 esityslista.
26. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudesta edellisenä kalenterivuonna
Esitettiin hallituksen toimintakertomus ja
tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudesta vuodelta 2018. Toimintakertomusta korjattiin sydäntutkimuksien osalta ja
lisättiin maininta Jaana Tunturin toimimisesta
Helsingin Seudun kennelpiirin terrierijaoston
rahastonhoitajana.

27. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto.
Toiminnantarkastus paperi ei ollut pätevä, sillä
tilinpäätöksen summa puuttui. Vahvistettiin
tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
28. Edustajan ja varaedustajan valinta Suomen Terrierijärjestö ry:n hallitukseen kaudelle
2020-2021
Suomen Terrierijärjestön hallituksen edustajaksi valittiin Maija Hänninen ja varaedustajaksi Suvi Kuivanen.
29. Bedlingtoninterrierien jalostuksen tavoiteohjelman esittely vuosille 2020–2024 ja sen
hyväksymisestä päättäminen
Esitettiin JTO vuosille 2020–2024.
30. Bedlingtoninterrierien PEVISA-säännön
esittely vuosille 2020–2024 ja sen hyväksymisestä päättäminen
Esitettiin PEVISA-sääntö vuosille 2020–2024.
Esitys päätettiin hylätä sen sisältämien ristiriitaisuuksien vuoksi. Valtuutettiin hallitus
korjaamaan PEVISA-sääntö.
31. Muut asiat
Esitettiin Vuoden bedlington, Vuoden bedlingtonveteraani ja Vuoden bedlingtonkasvattaja -kilpailujen sääntöjen yksinkertaistamista.
Esitys hyväksyttiin ja hallitus otti vastuun
sääntöjen uudistamisesta.
32. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Maija Hänninen
päätti kokouksen klo 15.11.
Vakuudeksi: Maija Hänninen		
Essi Koivu, Noora Tirkkonen
Kirsimarja Sippola
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Tase
Suomen Bedlingtonkerho ry

Tilinro

1200
1206

1610

1910

Nim i
VASTAAVAA
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto
Koneiden poistot
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.

2080
2090

2760
2800

Sivu 1
10.3.2019 15:48:13

Kuluva tk.

Edellinen tk.

213,00
-53,25
159,75

213,00
213,00

-53,25
-53,25

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

159,75

213,00

-53,25

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OM AISUUS
Aineet ja tarvikkeet
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ

131,42
131,42

131,42
131,42

RAHAT JA PANKKISAAM ISET
Shekkitili 1
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT.

5 249,40
5 249,40

6 288,20
6 288,20

-1 038,80
-1 038,80

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

5 380,82

6 419,62

-1 038,80

VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 540,57

6 632,62

-1 092,05

Suomen Bedlingtonkerho ry

Tilinro

TASE 31.12.2018

Nim i
VASTATTAVAA
OM A PÄÄOM A
Edell. tilik. ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

TASE 31.12.2018

Erotus

Sivu 2
10.3.2019 15:48:13

Kuluva tk.

Edellinen tk.

Erotus

6 003,42
-1 117,05
4 886,37

3 639,67
2 363,75
6 003,42

2 363,75
-3 480,80
-1 117,05

LYHYTAIKAINEN
Ostovelat
Siirtovelat
LYHYTAIKAINEN VPO YHTEENSÄ

629,20
25,00
654,20

629,20
629,20

25,00
25,00

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

654,20

629,20

25,00

5 540,57

6 632,62

-1 092,05

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Tuloslaskelma
Suomen Bedlingtonkerho ry

Tilinro

3000
3001
3002
3003
3004
3010

4300

4631
4632
4633
4634
4635
4636
4638
4641
4642
4643
4690

Nim i
VARSINAINEN TOIM INTA
TUOTOT
Jäsenmaksut
Ilmoitukset / indeksi
Tuotemyynti
Toimintarahat
Rallypäivä
Tulot tapahtumista
TUOTOT YHTEENSÄ; VARS. TOIM.

TULOSLASKELMA AJALLE

Sivu 1
10.3.2019 15:48:54

1.1.201831.12.2018

1.1.201731.12.2017

Erotus

1 481,00
55,00
879,80
2 812,61

1 145,00

4 463,89

336,00
55,00
879,80
-404,89
-101,39
140,00
904,52

-71,00
-71,00

17,75
17,75

140,00
5 368,41

KULUT
POISTOT
Poistot koneista ja kalustosta
POISTOT YHTEENSÄ

-53,25
-53,25

M UUT KULUT
Tuotehankinnat
Huomionosoitukset
Atk kulut
Kirjanpitokulut
Pankkikulut
Jasenmaksut muille
Lehden painatus / taitto
Postikulut
Kokouskulut
Toimistotarvikkeet
Tapahtumakulut ja muut kulut
MUUT KULUT YHTEENSÄ

-761,30
-55,00
-17,50
-155,00
-161,00
-470,00
-3 317,16
-240,50
-66,00
-107,90
-1 080,85
-6 432,21

KULUT YHTEENSÄ; VARS. TOIMINTA

3 217,50
101,39

-2 029,14

-761,30
-55,00
10,00
-75,00
-25,00
-110,00
-1 915,92
-216,10
-66,00
-107,90
-1 080,85
-4 403,07

-6 485,46

-2 100,14

-4 385,32

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-1 117,05

2 363,75

-3 480,80

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-1 117,05

2 363,75

-3 480,80

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-1 117,05

2 363,75

-3 480,80

TILIKAUDEN TULOS

-1 117,05

2 363,75

-3 480,80

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-1 117,05

2 363,75

-3 480,80

-27,50
-80,00
-136,00
-360,00
-1 401,24
-24,40
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Kuva: Roosa Kivilahti
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Terri-Eri

24.8.2019
Hakunilan urheilupuisto
Luotikuja 2, Vantaa

FCI 3, myös pennut (5-7kk & 7-9kk) ja jälkeläisluokat
Järj. SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ r.y., päänäyttely

Ilmoittautumiset

Netti-ilmoittautumiset viimeistään
5.8.2019 mennessä osoitteessa
www.showlink.fi > ilmoittaudu näyttelyyn.

Ilmoittautumiset 1.8. mennessä
30 €/koira, pennut ja veteteraanit
27 €, veteraanit yli 10v ilmaiseksi.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn
näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa
olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.

Ilmottautuminen 1.8. mennessä
(netti-ilmottautuminen 5.8. mennessä)

Vain netti-ilm. 2.8-5.8. 50 €/koira,
pennut, veteraanit, veteraanit yli 10v
ilmaiseksi.
Parikilpailu; ilmoittautuminen paikan
päällä, ilmainen.
Postitse Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella ja maksukuittikopiolla viimeistään 1.8. osoitteella STJ/
TerriEri2019, PL 50, 02771 ESPOO.
Kirjeenä lähetettävien ilmoittautumisten maksut tulee suorittaa tilille
IBAN: FI42 1220 3000 2212 55, BIC:
NDEAFIHH, viite 2228. Saaja: Suomen Terrierijärjestö ry.

Palkintotuomarit

Kehäsihteerit: Anu AhlroosLehmus, p. 040 7510604,
ahlrooslehmusanu@gmail.com
Myyntipaikat: Erik Lindholm, p. 040
766 0049, erik@braslights.com
Muut asiat: Anne Eriksson, p. 040
5614689, anne.eriksson@elisanet.fi
Internetsivut www.showlink.fi/
shows/terrieri19

Tiedustelut

Ilmoittautumisia ja kasvattajaryhmiä koskevat tiedustelut Showlink
Oy, arkisin klo 11-17 puhelin 09 887
30320 tai email: info@showlink.fi
Mainitsethan tiedustelussasi näyttelyn sekä koiran rekisterinumeron,
jota tiedustelu koskee.

varalla kaikille Bergbom Karin
airedalenterrieri, karkeakarvainen kettuterrieri,
lakelandinterrieri, sileäkarvainen kettuterrieri, walesinterrieri
Molin AnnChristin, Ruotsi
australianterrieri, norfolkinterrieri, parsonrussellinterrieri
Fitzpatrick Gerry, Irlanti
amerikankääpiökettuterrieri, amerikankarvatonterrieri,
amerikanrottaterrieri, andalusianrottakoira, biewerterrieri,
glen of imaalinterrieri, norwichinterrieri Salminen Marja
amerikanstaffordshirenterrieri, silkkiterrieri,
yorkshirenterrieri Pereguda Kateryna, Ukraina
bedlingtoninterrieri, bullterrieri, kääpiöbullterrieri Tonkson
Helen, Viro
cairnterrieri Järvinen Satu, Tanska
ceskyterrieri, sealyhaminterrieri, skyenterrieri Stephenson
Allan, Iso-Britannia
dandiedinmontinterrieri, jackrussellinterrieri, japaninterrieri,
tenterfieldinterrieri Hasselgren Birgitta, Ruotsi

englanninkääpiöterrieri, manchesterinterrieri
Johansson Henrik, Ruotsi
skotlanninterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri
Coley Julie, Iso-Britannia
irlanninterrieri, kerrynterrieri, vehnäterrieri
Kvivesen Helge, Norja
borderterrieri, brasilianterrieri, saksanmetsästysterrieri
Sandgren Mia, Ruotsi
staffordshirenbullterrieri Corcoran Melanie, Irlanti

Ryhmäkilpailut

paras pari Fitzpatrick Gerry
paras kasvattajaryhmä Pereguda Kateryna
paras juniori Hasselgren Birgitta
paras käyttöluokan koira Salminen Marja
paras pentu Corcoran Melanie
paras veteraani Molin AnnChristin
paras jälkeläisryhmä Tonkson Helen
Best In Show Kvivesen Helge
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VUODEN BEDLINGTONKILPAILUN
KOKONAISPISTEET
(pistemäärä/näyttelyiden lukumäärä)

Muistutus
vuoden 2019
jäsenmaksuista vielä ehtii
maksaa
Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2019
Vuosijäsen
Overseas member
+ 8.00 € (postage)
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
Ainaisjäsen

25.00 €
25.00 €
12.00 €
5.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan
jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2019 Mikko Möttönen ja
Marja Matikainen
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UROKSET
Kimalteisen And Proud Of It
Slioorin Freelove
Tinwelindon Alagos
Tinwelindon Perun
Kimalteisen Apple Of My Eye
Oikeesti Aatteleppa Ite
Winston
Slioorin Enjoy The Silence

78/6
51/6
19/2
17/2
9/1
9/1
8/1
7/1

NARTUT
Meripihkan Killer Queen
Jewelbox Bonnie Jet-Setter
Meripihkan New Flame
Meripihkan Great Pretender
Kimalteisen Alice In Wonderland
Meripihkan Never Say Never
Taigalta Versoo Voima
Heinäkengän Just Happy
Cuenta's Bahiyya
Tanzara Kamomilla
Slioorin Fooling Around
Tanzara Kuurankukka
Cuenta's Taguhi
Meripihkan Je T'Aime

77/6
63/5
53/6
52/6
50/6
43/6
27/4
22/4
17/2
16/2
24/3
8/1
7/1
7/1

VETERAANIT
Meripihkan Great Pretender (n)
Heinäkengän Just Happy (n)
Meripihkan Je T´aime (n)

62/6
49/6
10/1

Vuoden Agilitybedlington
1. Heinäkengän Quunsirppi (n)
ohjaaja Jaana Tunturi
2. Cuenta´s Esperanza (n)
ohjaaja Suvi Kuivanen

130p
42p
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OSALLISTU ROTUSI TERVEYSSEURANTAAN!
Suomen Bedlingtonkerho ry. järjestää ilmaisen terveyskyselyn
yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.
Osallistumalla autat rotuamme. Yhdistys saa kyselyn myötä tietoa oman rodun
erikoispiirteistä ja pystyy käyttämään tiedot mm. jalostuksentavoiteohjelman teossa.
KOHTI PAREMPAA KASVATUSTA JA TERVEEMPIÄ ELÄIMIÄ.

Kyselyn toteutuksesta vastaa Petsofi. Pääset luomaan Petsofi-tilin osoitteesta www.petsofi.fi.
Tilin luominen ja kyselyihin vastaaminen on ilmaista.
Kun olet lisännyt koirasi Petsofiin pääset vastaamaan kyselyyn eläimen omalla sivulla
kohdasta ”Tutkimukset”.
”Analyysit” kohdasta löydät kiinnostavan käyttäytymiskyselyn. Täytettyäsi osion saat heti
näkyviin analyysin koirasi käyttäytymisestä. Tulos näyttää samalla miten lemmikkisi eroaa muista
saman rotuisista koirista.
TUTUSTU MYÖS PETSOFI ONLINE ELÄINLÄÄKÄRIIN. LÖYTYYKÖ JO OMA ELÄINLÄÄKÄRISI LINJOILTA?

Palautusosoite:
Essi Heimovaara-Kotonen
Katajatie 16
40250 Jyväskylä

15

Maksumerkinnät/P
1.1.2017

