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Bedlingtonklubb i Finland rf
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HALLITUS

• Puheenjohtaja
 Saana Remula
 044 552 4117
 bedlingtonkerho@gmail.com
 saana.remula@gmail.com

• Varapuheenjohtaja
• Edustaja Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Maija Hänninen
 050 544 2400
 bedlingtonkerho@gmail.com

• Sihteeri
• Jäsensihteeri
• Pentuneuvoja
 Senja-Elina Junttila
 040 414 8443
 sbkjasensihteeri@gmail.com
 sbkpentuneuvonta@gmail.com

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

• Jäsen
• Yhteyshenkilö Ruotsiin ja Amerikkaan
 Maria Mäkelä
 050 355 6778
 maria.nurmi@netikka.fi

• Jäsen
 Liisa Mikkola
 041 469 9690
 mikkli@hotmail.com

• Jäsen
• Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 

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

• Varajäsen
 Noora Tirkkonen
 050 597 0584 
 noora.m.tirkkonen@gmail.com

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

• Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

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

TOIMIHENKILÖT

• Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 
terrierijaostossa

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

• Edustajamme Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
 Maija Hänninen
 044 552 4117
 bedlingtonkerho@gmail.com

• Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden 
bedlingtonpalstan vastaava

 Senja-Elina Junttila
 040 414 8443
 sbkjasensihteeri@gmail.com
 sbkpentuneuvonta@gmail.com

• Tapahtumatoimikunta
 Otamme jäsenistöä mukaan suunnittelemaan 

juhlavuoden tapahtumia! Ilmoita itsesi 
hallitukselle, mikäli olet kiinnostunut 
tulemaan mukaan toimintaan.

• Bedlingtontiedote
 Hallitus
 bedlingtontiedote@gmail.com

• Jalostustoimikunta
 Suvi Kuivanen
 Saana Remula
 Maria Mäkelä

• Koulutus- ja kollegiovastaavat
 Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen 

kanssa
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BEDLINGTON- tiedote

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Saana Remula 
bedlingtonkerho@gmail.com

ULKOASU/TAITTO
Mikko Hänninen

PAINOPAIKKA
Suomen Uusiokuori Oy

ILMESTYMISAIKATAULU

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 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, 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 il-
moitettava painetussa materiaalissa. Muis-
ta siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden 
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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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 2018
• Vuosijäsen  25.00 €
• Overseas member  25.00 € + 8.00 € (postage)
• Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12.00 €
• Perhejäsen (ei omaa lehteä)  5.00 €
• Ainaisjäsen  250.00 €
Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet, 
esim. Jäsenmaksu 2018 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

KANNEN KUVA • ANNA KORKEAKANGAS
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Palkintotuomarit:
Varalla kaikille Harri Lehkonen
airedalenterrieri, lakelandinterrieri, 
norfolkinterrieri, norwichinterrieri, walesinterrieri 
Andrew Westwood, Iso-Britannia 
amerikankääpiökettuterrieri, brasilianterrieri, 
manchesterinterrieri, silkkiterrieri, 
yorkshirenterrieri Kaisa Metteri-Gold, 
amerikanstaffordshirenterrieri, 
staffordshirenbullterrieri Marius Nedelcu, 
Romania, 
australianterrieri, ceskyterrieri skotlanninterrieri 
Viive Maranik, Viro, 
bedlingtoninterrieri, saksanmetsästysterrieri, 
sealyhaminterrieri Harri Lehkonen, 
borderterrieri, englanninkääpiöterrieri, valkoinen 
länsiylämaanterrieri Dodo Sandahl, Ruotsi, 
bullterrieri, glen of imaalinterrieri, 
kääpiöbullterrieri Bill Leslie, Irlanti, 
cairnterrieri, skyenterrieri, tenterfieldinterreri 
Mats Lindborg, Ruotsi, 
amerikankarvatonterrieri, amerikanrottaterrieri, 
andalusianrottakoira, dandiedinmontinterrieri, 

Terri-Eri 25.8.2018
Hakunilan urheilupuisto 
Luotikuja 2, Vantaa

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

Suomen Terrierijärjestö ry – Finlands Terrierorganisation rf

japaninterrieri, karkeakarvainen kettuterrieri, 
sileäkarvainen kettuterrieri Mette Soerum, 
Tanska, 
irlanninterrieri, kerrynterrieri, vehnäterrieri Ulla 
Lethenström, Ruotsi, 
jackrussellinterrieri, parsonrussellinterrieri 
Gertrud Hagström, Ruotsi

Ryhmäkilpailut
Paras pari Viive Maranik
Paras pentu Bill Leslie 
Paras juniori Dodo Sandahl
Paras veteraani Gertrud Hagström
Paras kasvattajaryhmä Mette Soerum 
Paras jälkeläisryhmä Kaisa Metteri-Goldn
Best in Show Harri Lehkonen

Ilmoittautumistiedot
julkaistaan 1.2.2018 
www.terrierijarjesto.fi

Tiedustelut
terrieri2018@gmail.com



Uusia tuulia

Juhlavuosi on käynnistynyt toden teolla. Olemme käyneet hallituksen parissa paljon keskustelua 
siitä millaisen kerhon jäsenemme haluavat. Ikäväkseni joudun toteamaan, että aloitimme tämän 

hallituskauden selvittämällä aiempien hallitusten toimia. Jotta voisimme mennä eteenpäin, täytyi 
siis pysähtyä ja selvittää ensin menneet asiat. 

Mutta mitä siellä edessä päin sitten voisi olla? Pääpainon tulisi mielestämme olla positiivisessa 
yhdessä olossa ja toistemme tukemisessa. Siitä muutama esimerkki:

• Eläinystäväni messuilla joukko bedlingtoneita ihastutti luonteellaan ja pehmeällä turkillaan 
messukävijöitä. Positiiviset kohtaamiset tuovat rotua esille juuri siellä missä tulevat harrastajat 
pohtivat lemmikkivalintoja. 

• Kevätkokouksen päätös hakea Suomen Agilityliiton jäsenyyttä takaa, että agilityssä kisaavat koi-
rakot voivat nyt edustaa omaa yhdistystämme ja tuoda bedlingtonien nopeuden ja ketteryyden 
esille uudella tavalla. 

• Tulevissa viehejuoksutapahtumissa bedlingtonit pääsevät kokeilemaan kerhon omaa käsiviehettä 
ja sitä kuinka vahvana vinttikoiraesi-isä elää tämän päivän bedlingtonin vieteissä

• Uintitapahtumissa kaikenlaiset uimarit pääsevät opettelemaan uimista, harjoittelemaan oikeaa 
uintiasentoa ja liikkumaan nivelystävällisesti. Samalla tulevat turkit pestyiksi ja kuivatuiksi vaik-
kapa trimmausta tai tulevaa näyttelyä varten. 

Mutta mitä muuta kerho voisi tarjota jäsenilleen? Kertokaa ihmeessä! Olemme kuulolla ja kokous- 
tamme n. kerran kuussa ja tarvittaessa useamminkin. •

Saana 
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Suomen Bedlingtonkerho 
SAGI:n jäseneksi!

Suomen Agilityliitto (SAGI) hyväksyi ker-
homme hakemuksen huhtikuussa ja näin 
Bedlingtonkerho on tätä nykyä SAGI:n 

jäsenyhdistys. Tämä on hieno askel rodulle ja 
agilityä harrastaville bedlingtoneille! Mutta 
mitä se käytännössä tarkoittaa? SAGI:n jäse-
nyys tarjoaa yhdistyksille tukea kilpailujen 
järjestämiseen ohjelmistojen ja vakuutusten 
muodossa, sekä muita etuja musiikin soittami-
sesta autovuokraukseen. Pienenä yhdistyksenä 
virallisten kilpailuiden järjestäminen siintää 
vielä tulevaisuuden haaveena, mutta jäsenyy-
den tuomat hyödyt yksittäiselle harrastajalle 
näkyvät jo nyt. 

Agilityn virallisissa kilpailuissa kisaaminen 
edellyttää kilpailijalta agilitylisenssiä. Lisenssejä 
on myös harrastajille, joilla viralliset kisat eivät 
ole ajankohtaisia tai suunnitelmissa, ja se kan-
nattaakin hankkia joka tapauksessa lajia harras-
taessa. Lisenssin yhteydessä on mahdollisuus 
hankkia vakuutus, joka kattaa eri muodoissaan 
niin lajin harjoittelun kuin kisaamisenkin. La-
jiin liittyvän vakuutuksen lisäksi Agilityliitto 
tarjoaa lisenssinhaltijalle etuja myös eläinva-
kuutuksiin. Lisenssin voi hankkia vain SAGI:n 

jäsenyhdistyksen jäsenet, ja nyt se on siis mah-
dollista hankkia Suomen Bedlingtonkerhon 
jäsenenä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 
koiraharrastusseuroihin voi olla vaikeaa päästä 
jäseneksi ja treeniryhmään suurien harrastaja-
määrien takia. Toisaalta kaikki lajia harrastavat 
seurat eivät välttämättä ole SAGI:n jäseniä. 
Kerhon jäsenyys palveleekin näin kaikkia lajin 
bedlingtonharrastajia.

Agilitya voi taas pian harrastaa myös Bedling-
tonkerhon omissa koulutuksissa! Bedlington-
kerho järjestää kesän aikana jäsenille suunnatun 
treeniryhmän Vantaalla, joka mahdollisuuksien 
mukaan jatkuu myös tulevana talvena. Koulu-
tusohjaajana toimii Suvi Kuivanen. Lisää tietoa 
löydät kerhon Facebook- sekä internetsivuil-
ta. Ryhmä(t) on suunnattu niin vasta-alkajille 
ilman aikaisempaa kokemusta lajista kuin jo 
lajia harrastaville. Tervetuloa mukaan agilityn 
vietäväksi! •

Lisätietoa

Lajista, lisensseistä ja jäsenyydestä:
www.agilityliitto.fi 

Kerhon agilitykoulutuksesta:
Suomen Bedlingtonkerho ry -facebookissa
www.bedlingtonkerho.fi
sähköpostilla suvi.kuivanen@nic.fi
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Jaahas, taas olisi iso pino luettavaksi

Koirakirjaesittely

Olen lukenut elämäni aikana ison kasan 
koiriin liittyvää kirjallisuutta. Tässä 
artikkelissa esittelen teille osan siitä. 

Bedlington-kirjoja en ole vielä ehtinyt lukea, 
mutta ovat varmasti mielenkiintoisia rodun 
harrastajille!

Esiteltävien teosten joukossa on koiran kou-
luttamiseen liittyvää kirjallisuutta – koska itse 
uskon positiiviseen kouluttamiseen, myös kirjat 
ovat sen mukaista. Mukana on myös yleisteok-
sia koirista.

Maailma on koirakirjoja pullollaan, ja tässä 
on vain pieni katsaus lähinnä suomalaiseen 

kirjallisuuteen. Toivottavasti saatte mieluisia 
lukuvinkkejä!

Koulutusta käsittelevää kirjallisuutta:

Tuire Kaimio: Pennun kasvatus 
– pennusta kunnon koiraksi

WSOY, ISBN 978-951-0-35760-6

Hyvä teos jokaiselle pennun ostajalle tai 
hankkimista suunnitteleville. Alkuun käsitel-
lään oikean rodun löytämistä, pennun valin-
taa kasvattajan kanssa, pentujen luonne-eroja, 
muuttoa uuteen kotiin sekä sitä, millainen koira 
sopii minkälaiseen perheeseen.

Koirakirjaesittely
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”

Saana Remula

ja lajitovereihin sekä tietoa siitä, miten lukea 
koiran eleitä ja signaaleja.

Käsittelyssä on myös ongelmakäyttäytyminen 
ja siihen mahdollisesti johtaneet tekijät sekä 
vinkkejä niiden korjaamiseen.

Oma lukunsa on käytöksen muuttuminen 
oppimalla. Selkeästi kerrottuna on eri oppi-
mistyylit: klassinen ehdollistuminen, tunteen 
yhdistyminen,

pelkoehdollistuminen, latentti oppiminen ja 
operantti ehdollistuminen, eli tekemällä oppi-
minen.

Tommy Wiren, Päivi Romppainen:  
Onnistu koirasi koulutuksessa

WSOY ISBN 978-951-0-38683-5

Tommy Wiren avaa hienosti positiivisen kou-
luttamisen perusideaa sekä esittää nykyaikaista 
tieteellistä näyttöä johtajuusteorian kyseenalais-
tamiseksi.

Teoksessa on käsitelty klassisen kouluttami-
sen ja operantin kouluttamisen eroja. Lisäksi 
syvennytään siihen, mitä ja miten koira oppii 

Pennun sosiaalistamista on käsitelty laajasti. 
Hyvin on kerrottu myös koirien välisestä elekie-
lestä, leikin ja levon tärkeydestä sekä hoitotoi-
menpiteisiin totuttamisesta.

Tärkeänä asiana on myös hihnassa ulkoilu 
sekä perusasioiden opettelu. Lisäksi käsitellään 
mahdollisten tulevaisuudessa ongelmiksi muo-
dostuvien tapojen ehkäisemistä (esimerkiksi 
ihmisiä vasten hyppiminen).

Kirjan lopussa on vielä vinkkejä murrosikäi-
sen koiran kanssa elämiseen sekä koiran akti-
voimisesta erilaisten temppujen ja koulutuksen 
avulla.

Tuire Kaimio: Koirien käyttäytyminen
WSOY ISBN 978-951-0-32040-2

Hyvä jatko Kaimion ensimmäiseen teokseen. 
Tässä kirjassa perehdytään erityisesti koirien 
ominaisuuksiin eri roduissa ja siihen, kuinka 
jalostus tiettyyn käyttötarkoitukseen vaikuttaa 
niiden käyttäytymiseen. Aiheina ovat esimer-
kiksi genetiikka, opitut ja perityt rytmit ja met-
sästyskäyttäytyminen.

Teoksessa on kattava katsaus koirien sosiaa-
liseen käyttäytymiseen suhteessa ympäristöön 
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käytöksensä seurauksista. Esittelyssä on tauluk-
ko, jossa on eroteltu positiiviset ja negatiiviset 
palkkiot ja rangaistukset, sekä selkeästi kerrottu 
mitä ne tarkoittavat.

Muutamia muita kirjassa käsiteltyjä asioita 
ovat muun muassa koiran motivointi koulu-
tuksessa, menetelmien vaikutus lopputulok-
seen sekä yksilöiden ero ja muuta koulutuksessa 
huomioitavaa.

Tommy Wiren, Päivi Romppainen:  
Hienosti hihnassa

WSOY ISBN 978-951-0-38683-5

Nimensä mukaisesti kirjassa käydään läpi 
hihnakäytösongelmia, mm. vetäminen ja rä-
hiseminen, jahtaaminen, jähmettyminen ja 
monia muita. Keskeistä on ongelmien syihin 
perehtyminen, ja miten niitä voidaan

ratkaista. Käsittelyssä myös miten ihmisen 
oma toiminta vaikuttaa koiran käytökseen hih-
nassa.

Bedlingtoneista kertovaa kirjallisuutta:
Muriel lee: The Official Book of the Bed-

lington Terrier Ken Bounden: The Bedlington 
Terrier

Muita kirjoja:
Raija Järvinen: Koirien Trimmauskirja

Gummerus ISBN 951-566-012-2

Suomenkielinen trimmauskirja, jossa on oh-
jeet trimmattavien ja nypittävien koirien tur-
kinhoitoon, myös bedlingtoninterrierin. Tietoa 
myös oikeista välineistä sekä trimmauksen his-
toriasta.

Päivi ja Tapani Romppainen: Hyvä koira 
kotiin – koirarodut ja koiran valinta  
alkuperäisen tarkoituksen mukaan.

Kariston kirjapaino ISBN 978-951-0-36048-4

Kirjassa on käyty läpi yleisimpiä koirarotuja 
ja niiden soveltuvuutta käyttötarkoituksen mu-
kaan erilaisiin koteihin. Roduista on kerrottu 
kotimaa, alkuperäinen käyttö, roturyhmä, koko, 
turkki ja väri, elinikä ja sairaudet sekä toivotta-
vat olosuhteet ja nykyinen käyttö.

Mia Lääti & DogSports.fi:  
Koiraharrastajan opas

A Bonnier Group Company  
ISBN 978-952-220-752-4
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Teoksessa on esiteltynä erilaiset koiraharras-
tuslajit, sekä eri rotujen viettirakenne. Käsitte-
lyssä on myös harrastuskoiran hoito ja muut 
huomioon otettavat asiat, esimerkiksi antido-
ping.

Harrastuslajit on jaettu kolmeen isompaan 
kategoriaan: käyttökoirat, metsästyskoirat ja 
muut lajit. Näiden alta löytyvät kaikki lajit, joita 
koirien kanssa voi harrastaa, myös luonnetestit.

Petri Pietiläinen: Koirien maailman historia
SKS ISBN 978-952-222-351-7

Erittäin kattava katsaus koirien historiaan. 
Hyvä teos myös pelkästään historian kannalta, 
vaikkei olisikaan kovin kiinnostunut koirista. 
Kirja vie lukijan mukanaan. Vaikka teos on tie-
tokirjallisuutta, se ei ole raskasta luettavaa.

Petri Pietiläinen: Koirien Suomi
SKS ISBN 978-952-222-540-5

Kertoo suomalaisten suhteesta koiriin kaut-
ta historian. Sisältää paljon kansanperinnettä 
ja sitä, kuinka luonnollisesti koirat ovat meillä 

siinä kulkeneet mukana. Kirjassa on paljon suo-
malaisia koirista kertovia sananparsia.

Kirja on mielenkiintoista luettavaa kaikille, 
jotka ovat historiasta ja kansanperinteestä kiin-
nostuneita.

Päivi Kerola, Esa Koivuranta, Kati Pehkonen, 
Tuija Sorjanen, Anniina Vainio:  

Kaikenkarvainen kansa – miten koirista  
tuli miljoonabisnes

WSOY ISBN 978-951-0-42442-1

Kaunistelematon ja realistinen teos kaikes-
ta koiriin liittyvästä bisneksestä. Käsittelyssä 
on muun muassa ongelmia ja ilmiöitä koirien 
asianmukaisesta kasvattamisesta aina pentu-
tehtailuun. Kirjassa on paljon haastatteluihin 
perustuvia tositarinoita.

Teoksessa tarkastellaan eläinmaailmaan liit-
tyviä palveluja, niissä liikkuvia rahasummia ja 
eläimiin liittyvien yritysten ketjujen syntyä.

Kuva2. Näissähän on selviä juttuja, mutta mi-
tenkäs ne henkilökunnalle opetat? (Kuva Saana 
Remula)

Teksti: Elina Junttila
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uimista? Miten haluttomasta koirasta kasvaa ui-
mari? Miten opitaan oikea uintiasento? Miten 
kasvatetaan uintikuntoa? 

Yuki ei koskaan pitänyt kastumisesta ja uin-
ti-inhon viimeisteli se, kun Yuki pentuna tipahti 

Kesäkuumalla lämpöhalvaus pelottaa 
koiranomistajia, eikä syyttä sillä eri-
tyisesti vanhoille koirille helle voi olla 

tappavaa. Uinti on helteelläkin turvallinen 
tapa liikkua. Uiminen rasittaa niveliä vähem-
män, kuin kuivalla maalla liikkuminen ja on 
siksi sopiva vanhoille ja erilaisista nivelongel-
mista kärsiville koirille. Pienet revähtymät ja 
lihasvammat paranevat nopeammin viileässä 
vedessä liikkuen. Uiminen kehittää eri tavalla 
lihaksistoa ja kestävyyskuntoa kuin lenkkei-
ly. Osa koirista nauttiikin uimisesta pennusta 
lähtien ja uimisesta pitävän koiran kanssa uit-
taminen on helppoa. Mutta mitäs, jos koira ei 
nautikaan kastumisesta tai halua edes kokeilla 

Polskis ja loiskis
Osa koirista pitää uimisesta ihan  
pennusta lähtien. Sellaisen koiran  
uittaminen on helppoa. Kuvassa  
Savu 11 v. joka rakastaa uimista ja 
palloja ja loikkaa koirauimalan altaaseen 
niin, että katsojatkin kastuvat
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laiturilta veteen ja ui paniikissa laiturin alle, jos-
ta se piti kalastaa kahden ihmisen voimin pois. 
Veteen se suhtautui tämän jälkeen hyvin varo-
vaisesti kiertäen lätäkötkin metrin turvasäteellä. 
Sinnikäs uittaminen, uimisesta palkitseminen 
ja positiiviset kokemukset ovat kuitenkin jo 
pitkään tarkoittaneet sitä, että hellesäillä myös 
Yukin lenkitys vaihtuu uimareissuun. Kevään 
ja syksyn kurasäillä, talven liukkaimmilla ja 
kylmimmillä keleillä turvaudumme koiraui-
malaan. 

Koirauimalassa koira opetetaan vähitellen 
uimaan. Uimaliivien ansiosta uintiasento opi-
taan heti oikein ja mukana oleva asiansa osaava 

uittaja rohkaisee tulemaan veteen ja uimaan, 
auttaa löytämään oikean uintiasennon ja kehuu 
ja palkitsee koiraa sen edistymisestä. Jos koira 
pitää leluista, se voi opetella uimalassa vedestä 
noutoa. Kesällä tämä tarkoittaa sitä, että koiran 
liikutus onnistuu vaikkapa nilkkansa nyrjäyttä-
neeltä omistajalta näppärästi lelua veteen hei-
tellen. 

Uintikuntoa kasvatetaan vähitellen ja yleensä 
aluksi riittää aika pienikin pyrähdys vedessä. 
Hyväkuntoinen koirakin väsyy puolen tunnin 
uinnissa niin, että pesun ja kuivauksen jälkeen 
kotona on puhdas ja uninen koira. Kuntoa voi-
daan kasvattaa uintiaikaa lisäämällä, yhtenäistä 
uintimatkaa pidentämällä, uinnin intensiteettiä 
nostamalla (vaikkapa sen lelun noudon muo-
dossa) tai joissakin uimaloissa vastavirtalaitteel-
la, jossa koira ui keinotekoista virtausta vastaan. 

Uimalaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset, 
kokoiset ja kuntoiset koirat, kunhan niillä ei ole 
juoksut tai tarttuvia tauteja. Koirat voivat uida 
myös yhdessä, jos ne tulevat toistensa kanssa 
toimeen. Uimalaan lähtiessä koiraa ei kan-
nata ruokkia sillä täydellä vatsalla ei ole kiva 
uida. Mukaan et välttämättä  tarvitse koiran 
ja sen remmin ja pannan lisäksi muuta, mutta 
useimmat koirauimalat veloittavat pyyhkeistä 
ja kuivureiden käytöstä erikseen. Kustannus-
syistä oman pyyhkeen ja kuivaajan tuominen 
voi siis olla järkevää. Uimalassa on yleensä tar-
jolla jonkinlaista shampoota, mutta parhaiten 
oman koirasi turkille sopivan shampoon saat 
kun otat omasi mukaan. Voit myös halutessa-
si ottaa itsellesi sisätiloihin sopivat uintikengät 
ja jos koirallasi on uimaliivi voit ottaa senkin 
mukaan. Uimalaan tullessa koira tulee käyttää 
ensin tarpeillaan, jottei pissa- tai kakkahätä 
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yllätä kesken uinnin (sattuneista vahingoista 
vastaa omistaja). Uimalassa koiralle yleensä 
vaihdetaan uimalan oma noutajaremmi, jottei 
pannan ja remmin mukana siirretä altaaseen li-
kaa. Koirakin pestään ensin, sillä allas pyritään 
pitämään puhtaana mahdollisimman vähillä 
kemikaaleilla. Sitten siirrytään sovittelemaan 
sopivaa uimaliiviä. Sen valinnassa uittaja osaa 
auttaa. Altaalle siirryttäessä omistaja voi keskit-
tyä noudattamaan uittajan ohjeita ja nauttimaan 
yhteisestä ajasta koiran kanssa. Uinnin lopuksi 
koira vielä huuhdotaan ja kuivataan. Uinnin 
jälkeen onkin näppärä vaikkapa trimmata koira 
sillä se on sekä liikunnasta väsynyt että puhdas 
ja kuivattu. 

Bedlingtonkerho järjestää jäsenilleen uin-
titapahtumia ympäri Suomen, jos halukkaita 
uimareita ja uinnin opettelijoita riittää. Ota 
yhteyttä hallitukseen, jos haluat päästä mukaan 
polskimaan. •

Saana Remula

Oikea uintiasento löytyy helposti uima-
liivin avulla ja kun altaassa on kaverina 
sekä oman lauman koira että uittaja 
kehittyy kastumista inhoavasta koirasta 
vähitellen uimari 

Koirauimalassa koirille rakennettu 
ramppi erottuu altaasta kontrastiväril-
lä ja on tassujen alla luistamaton. Hal-
la osaa tottuneena uimalan kävijänä 
mennä rampista veteen ja vedestä ylös 
ilman eri ohjausta .
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Jäsenistöön kohdistunut kiusaaminen  
ja anteeksipyyntö

Hallituksen tietoon on tullut useita jä-
senistöön kohdistuneita epäkohtia. 
Niistä räikeimpänä esimerkkinä ter-

veyskyselyyn liittyneet erimielisyydet ja siitä 
seurannut yhden jäsenen systemaattinen kiu-
saaminen ja mustamaalaus. Olemme käsitelleet 
tapausta sekä hallituksen parissa että yhdistyk-
sen kevätkokouksessa sillä asian vakavuus vaati 
mielestämme käsittelyä myös jäsenistön kanssa.  

Lupasin kevätkokouksessa meidän luovan 
selkeät ohjeet luottamustoimissa toimiville ih-
misille. Palaamme asiaan viimeistään syysko-
kouksessa. On lähes käsittämätöntä, että tällai-
sia ohjeita tarvitaan aikuisten ihmisten kesken 
harrastustoiminnassa. Harrastuksen kuuluisi 
tuottaa iloa ja antaa voimia arkeen. Rotua har-
rastavan yhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat 
kasvattajien ja koiranomistajien tukena olemi-
nen sekä rodun positiivinen esiintuominen. On 
selvää, ettei bedlingtonkerho ole suoriutunut 

tästä tehtävästä toivottavalla tavalla siinä vai-
heessa, kun jäsenistö vähenee ja syynä on kiu-
saaminen hallituksen taholta. 

Kirjoitan tätä sekavin tuntein. Olen järkytty-
nyt ja surullinen siitä millaista kohtelua rodun 
harrastajat ovat saaneet osakseen yhdistyksen 
avainhenkilöiltä. En missään nimessä haluaisi 
kesken juhlavuoden joutua kirjoittamaan halli-
tuksen virheistä. Olen surullinen siitä, että asian 
saaminen käsittelyyn on vienyt kohtuuttoman 
paljon aikaa. Samaan aikaan olen kiitollinen 
meille osoitetusta luottamuksesta ja mahdolli-
suudesta pyytää anteeksi ja oppia menneestä. 

Aiempien hallitusten puolesta pahoittelen 
vilpittömästi jäsenistöömme kohdistunutta 
kiusaamista. Tällainen ei ole missään tilantees-
sa hyväksyttävää.  Toivottavasti voimme aloittaa 
alusta ja alkaa rakentaa rakoillutta luottamusta 
uudelleen. •

Bedlingtonkerhon hallituksen puolesta, 
Saana Remula

Saana Remula



Kerhon postiin tuli muutama viikko en-
nen messuja postia: rotuesittelijöille oli 
vielä paikkoja vapaana Eläinystäväni 

-messuille! Päätimme tarttua tilaisuuteen ja 
nopealla aikataululla saimme koottua esittelijät 
koirineen ja laadittua aikataulun. Maija kävi 
messuja edeltävänä perjantaina koristelemassa 
paikkamme kauniiksi. Saimme myös kahdek-
san pääsylippua arvottavaksi kerhon jäsenille.

Kävijöitä oli paljon, ja koska samaan aikaan 
Messukeskuksessa oli lapsimessut, kävi koi-
riamme ihastelemassa erityisen paljon lapsi-
perheitä. Voi sitä riemua pienten kasvoilla, kun 
saivat silittää bedlingtonin pehmeää karvaa! 
Hymyileviä kasvoja, ilahtuneita huudahduksia 
pupuista ja lampaista. Messumuistoksi lapset 
saivat väritettäviä bedlingtonkortteja ja karkkia.

Eläinystäväni  
-messut  
21.–22.4.

Savun uudet tuttavat 
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Rodusta kiinnostuneita kävi useita, ja rotu-
esitteitä ja vanhoja tiedotteita jaettiin paljon. 
Yleisimmät kysymykset koskivat turkinhoitoa, 
terveyttä ja luonnetta. Myös ominaisuuksista 
harrastuskoiraksi oltiin kiinnostuneita.

Koirat olivat innoissaan silittelijöistä ja ihas-
telijoista. Koiria oli paikalla aina useampia, ja 
näin koirat pääsivät välillä omaan rauhaan häk-
kiin lepäämään.

Elsa nauttii rapsutuksista

Laura Mäkikoski

Nemi ja lapset
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Nemi odottaa  
ensimmäisiä  
rapsuttelijoita 

Saana Remula

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli erittäin on-
nistunut. Molemmat päivät täyttyivät heiluvista 
hännistä, hymyilevistä kasvoista ja koirien ja-
kamista pikkupusuista. Kiitos kaikille tapahtu-
massa mukana olleille ja erityiskiitos Maijalle, 
joka hoiti kaikki käytännön järjestelyt ja ständin 
pystyttämisen sekä purkamisen.

Elina



Saana Remula
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Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin nuorille 
bedlingtonfaneille piirustuskilpailu, johon 
osallistui neljä työtä kolmelta lahjakkaal-

ta taiteilijalta. Kaikille osallistujille on luvassa 
muisto kilpailuun osallistumisesta, ja lisäksi 
arvottiin voittaja, jolle lähetetään pieni yllätys.

Tällä kertaa arpaonni suosi yhdeksänvuo-
tiasta Onerva Tommilaa, jonka lyijykynätyössä 
istuu tarkkaavainen ja valpas bedlington.

Neljävuotias Alisa Tokareva oli maalannut 
värikkään vesivärityön prinsessa Lilusta, joka 
on matkalla syntymäpäiville. Näin kesää odo-
tellessa aurinkoinen nurmi tassujen alla tuntuu 
vastustamattoman ihanalta ajatukselta. Onneksi 
Lilu ei ole muutaman viikon kuluttua ainut, joka 
saa tassutella lämmössä!

Kilpailun vanhin osallistuja oli 12-vuotias 
Roosa Kivilahti, joka lähetti kaksi upeaa työtä. 
Toisessa esiintyy kolme kauniisti trimmattua 
bedlingtonia ja toiseen on piirretty profiilikuva 
bedlingtonista, joka on saanut kaunistuksek-
seen kukkasia.

Kiitos kaikille osallistujille taideteoksista! 
Piirustuksia voi lähettää ympäri vuoden Bed-
lingtonlehden kuvitukskuviksi sähköpostitse 
osoitteeseen bedlingtonkerho@gmail.com tai 
postitse 

Elina Junttila
Rautapolku 8 
21270 Nousiainen.

Kirjoittaja: Anna Korkeakangas

Roosa Kivilahti 12 vuotta

Piirustuskilpailun taidonnäytteet
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Onerva Tommila, 9 vuotta

Alisa Tokareva, 4 vuotta

Roosa Kivilahti 12 vuotta
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Viime numerossa kävimme läpi loppu-
vuoden 2017 KV- ja KR-näyttelyiden 
tuloksia ja nyt pääsemme siirtymään 

tähän vuoteen. Näyttelyvuoden aloitti Kajaa-
nin tamminäyttely 13.1., jossa tuomarina toimi 
Lillian Lleton. Hänelle oli ilmoitettu arvostel-
tavaksi kolme koiraa, joista ROPiksi valikoitui 
junioriluokan koira Slioorin Freelove. Rotunsa 
parhaan koiran sisko nappasi itselleen VSP-tu-
loksen eli paras narttu oli, niin ikään junioriluo-
kan koira, Slioorin Fooling Around. 

Alkuvuoden  
näyttelykuulumisia

Kajaanin tamminäyttelyn ROP & VSP eli Slioorin 
Freelove sekä Slioorin Fooling Around. 

Maria Mäkelä

Seuraavaksi siirrymme Turun KV-näyttelyyn, 
joka järjestettiin 20.1. Tuomari Lena Dankerin 
valinta rotunsa parhaaksi oli Meripihkan Killer 
Queen. VSP oli Kimalteisen And Proud Of It ja 
ROP-veteraani oli Meripihkan Great Pretender. 
Tammikuun näyttelyistä emme saaneet ryhmä-
sijoituksia bedlingtoneille.

Helmikuu on tunnetusti hiljaisempi näyt-
telykuukausi, mutta maaliskuun 24.päivä oli 
vuorossa Lahti KV näyttelykävijöille. Tuomari 
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Turku KV. ROP Meripihkan Killer Queen 
ja VSP Kimalteisen And Proud Of It. 

Heikki Liikanen

Kaisa Metteri-Gold oli saanut arvosteltavak-
seen 6 koiraa, joista ROP oli Meripihkan Killer 
Queen ja VSP Kimalteisen Apple of My Eye. 
ROP-veteraani oli Meripihkan Great Preten-
der. 

Maalis-huhtikuun vaihteesta löytyi pe-
rinteisesti Imatran näyttelyt. Ensimmäinen 
näyttely päivä oli 30.3., jolloin tähän KR-näyt-
telyyn tuomariksi oli valittu Miodrag Vreteni-
cic. Koiria oli ilmoittautunut mukaan kuusi, 

joista rotunsa parhaaksi nousi junioriluokan 
narttu Meripihkan New Flame. VSP oli Mit-
rofan Iz Laplandii Kanis ja ROP-veteraani 
Meripihkan Great Pretender. Pääsiäisen näyt-
telyviikonloppua jatkettiin terriereiden osalta 
KV-näyttelyllä 31.3. Tässä näyttelyssä tuoma-
rina toimineelle Jurate Butkienelle oli ilmoi-
tettu arvosteltavaksi vain 2 uros bedlingtonia, 
joista rotunsa parhaaksi valittiin Mitrofan Iz 
Laplandii Kanis.
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Heikki Liikanen

Imatran perjantaisen KR-näyttelyn 
voitokkaimmat koirat Meripihkan New 
Flame sekä Mitrofan Iz Laplandii Kanis. 

Heikki Liikanen
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Maaliskuussa Lahdessa 

rotunsa parhaaksi valittiin 

Meripihkan Killer Queen 

ja VSP:ksi Kimalteisen 

Apple Of My Eye. 

Alkuvuoden tuloksista on hienoa huoma-
ta, että rodussamme on upeita nuoria koiria, 
jotka ovat keränneet voittoja nuoresta iästään 
huolimatta ja joista varmasti kuulemme tule-
vaisuudessa! Seuraavaksi jatkamme toukokuun 
näyttelyihin ja nämä melkein kaikki näyttelyt 
taitavatkin siirtyä jo ulkoilmaan. Toivotaan siis 
lämpimiä ja aurinkoisia viikonloppuja näytte-

Vaasan Kansainvälisessä koiranäyttelyssä 
15.4. oli mukana 9 bedlingtonia, kun Markku 
Mähönen arvosteli ensimmäistä kertaa tämän 
rodun. Hänen valintansa ROP-koiraksi oli Me-
ripihkan Killer Queen. VSP oli Slioorin Free-
love. Tässä näyttelyssä esitettiin myös pitkästä 
aikaa kasvattajaluokka ja tämä Slioorin ryhmä 
valittiin rotunsa parhaaksi. 
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Vaasan näyttelyssä tuomarina  
toimineen Markku Mähösen  
valitsemat rotunsa  
kauneimmat koirat Meripihkan 
Killer Queen sekä 
Slioorin Freelove. 

lykävijöille! Sekä erityisesti bedlingtoneille suo-
tuisia ryhmätuomareita, jotta saisimme myös 
näitä sijoituksia rodullemme, kun alkuvuosi ei 
niitä vielä meille tuonut.

Muistattehan, että mikäli koiranne saavutta-
vat tuloksia ulkomailla tai esimerkiksi ryhmäsi-
joituksia ryhmänäyttelyissä, niin laittakaa siitä 
viestiä, jotta saamme nämä juhlahetket julkais-
tua lehdessä kuvien kera!

Heikki Liikanen
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Meripihkan New Flame on voittanut 
jo useamman sertin hienon näyttely-
menestyksen myötä, nuoresta iästään 
huolimatta. Tänä vuonna sertejä on 
tullut Turusta, Lahdesta, Imatralta ja 
Vaasasta. 

Nuori uros Slioorin Freelove on kilpail-
lut menestyksekkäästi näyttelyissä ja 
myös tämän nuoren koiran mukaan on 
tarttunut jo useampi serti, muutama 
niistä myös ROP-voiton kera. 

Heikki Liikanen Janne Mäkelä
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Tilinro  Nimi  Kuluva tk.  Edellinen tk.  Erotus 

 VASTAAVAA

 AINEELLISET HYÖDYKKEET

1200      Koneet ja kalusto  284,00  284,00

1206      Koneiden poistot  -71,00  -71,00

 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.  213,00  284,00  -71,00

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  213,00  284,00 - 71,00

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 VAIHTO-OM AISUUS

1610       Aineet ja tarvikkeet  131,42   131,42

 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ  131,42   131,42

 RAHAT JA PANKKISAAM ISET

1910       Shekkitili  1 6 288,20  3 224,25  3 063,95

 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT.  6 288,20  3 224,25  3 063,95

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  6 419,62  3 224,25  3 195,37

 VASTAAVAA YHTEENSÄ  6 632,62  3 508,25  3 124,37

Tase 31.12.2017

Tuloslaskelma ajalle 
Tilinro  Nimi  1.1.2017- 01.01.2016- Erotus

  31.12.2017 31.12.2016

 VARSINAINEN TOIM INTA

 TUOTOT

3000  Jäsenmaksut  1 145,00  1 542,00  -397,00

3001  Ilmoitukset / indeksi   140,00  -140,00

3002  Tuotemyynti   164,50  -164,50

3003  Toimintarahat  3 217,50  32,00  3 185,50

3004  Rallypäivä  101,39  210,00  -108,61
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3005 Kesäpäivät   280,00  -280,00

3010 Muut tulot   630,00  -630,00

TUOTOT YHTEENSÄ; VARS. TOIM. 4 463,89  2 998,50  1 465,39

 KULUT

 POISTOT

4300  Poistot koneista ja kalustosta  -71,00   -71,00

POISTOT YHTEENSÄ - 71,00   -71,00

M UUT KULUT

4632  Huomionosoitukset -  265,85  265,85

4633  Atk kulut  -27,50  -25,00  -2,50

4634  Kirjanpitokulut  -80,00  -200,00  120,00

4635  Pankkikulut  -136,00  -126,00  -10,00

4636  Jasenmaksut muille  -360,00   -360,00

4638  Lehden painatus / taitto  -1 401,24 - 1 817,23  415,99

4639  Yhteistapahtumat   -500,00  500,00

4641  Postikulut  -24,40  -12,70  -11,70

4642  Kokouskulut   -7,22  7,22

4690  Muut kulut   -763,90  763,90

4710  Varaston muutos (tuotteet ym.)   -164,50  164,50

MUUT KULUT YHTEENSÄ  -2 029,14  -4 242,40  2 213,26

KULUT YHTEENSÄ; VARS. TOIMINTA  -2 100,14  -4 242,40  2 142,26

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  2 363,75  -1 243,90  3 607,65

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  2 363,75  -1 243,90  3 607,65

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  2 363,75  -1 243,90  3 607,65

TILIKAUDEN TULOS  2 363,75  -1 243,90  3 607,65

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  2 363,75  -1 243,90  3 607,65
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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY  
Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJAN OTE

Aika: 24.3.2018 klo 12
Paikka: ABC Keljonkangas, Eteläväylä 17, 
40530 Jyväskylä

Läsnä: Saana Remula, pj
Suvi Kuivanen, sihteeri
Elina Junttila
Jenni Ruonio (skype)
Jenni Niemelä
Liisa Mikkola

34. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

35. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 3/18 esityslista.

36. Edellisen kokouksen 2/18 
pöytäkirjan hyväksyminen. 
Hyväksyttiin kokouksen 2/18 pöytäkirja.

37. Jäsentilanne
Ei muutoksia jäsentilanteessa.

38. Talousasiat
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

41. Agility
Suvi Kuivanen on kysynyt Hakunilan Seudun 
Koiraharrastajilta Ojangon koiraurheilukes-
kuksesta ulkokentältä vakiovuoroa kesän ajaksi 
kerhon agilityryhmälle/ryhmille. Asia on halli-
tuksen käsittelyssä. Mikäli vuoroa ei saada ulko-
kentältä, varataan vuoro hallista.

42. Muut asiat 
Ei muita asioita.

43. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.
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HALLITUKSEN KOKOUS

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 29. toimintavuosi.

HALLITUS

Hallitus kokoontui 1 kerran. Hallituksen ko-
kouksissa käsiteltiin vuonna 2017 12 pykälää.

Jäsenet, läsnäolo suluissa: Maija Hänninen, pu-
heenjohtaja (1/1), Saana Remula, jäsen ja vara-
puheenjohtaja (1/1), Jenni Ruonio, jäsen (1/1), 
Senja-Elina Junttila, jäsen (1/1), Maria Neme-
läinen, jäsen (1/1), Riitta-Maija Liikanen, jäsen 
(1/1), Kirsi Sainio, jäsen (1/1), Noora Tirkko-
nen, varajäsen, Anne Ådahl, varajäsen.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 11.3.2017 
Espoossa, Komeetankatu 1. Yhdistyksen ke-
vätkokouksessa esitettiin hallituksen toiminta-
kertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus 
yhdistyksen taloudesta 2016, sekä palkittiin 
vuoden 2016 menestyksekkäimmät bedlingto-
nit.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 22.10.2017 
Tampere, Automiehenkatu 29 (ABC Lahdes-
järvi). Syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt 
vuodelle 2018. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Saana Remula ja jäseniksi Maria Mäke-
lä, Suvi Kuivanen ja Liisa Mikkola. Varajäsenik-
si valittiin Noora Tirkkonen ja Jenni Niemelä.

TOIMINTAKERTOMUS 2017

TOIMIHENKILÖT JA 
LUOTTAMUSTOIMET
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luot-
tamustoimet vuonna 2017 olivat:
• Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana 

Tunturi.
• Yhdistyksen jäsensihteerinä toimi Maria Ne-

meläinen.
• Edustajamme Helsingin Seudun Kennelpiiri 

ry:n Terrierijaostossa on toiminut Suvi Kui-
vanen. Varajäsenenä toimi Minna Pihlava-
mäki.

• Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut edus-
tajanamme Suomen Terrierjärjestö ry:n 
hallituksessa. Varajäsenenä Suomen Terrieri-
järjestö ry:n hallituksessa toimi Maija Hän-
ninen. Mäkinen-Pulkkinen ja jalostustoi-
mikunta on toiminut Bedlingtonkerho ry:n 
tuomarikoulutuskoordinaattorina.

• Bedlington Tiedotteen vastaavanana toimitta-
jana toimi kerhon hallitus. 

• Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman Ter-
rilife-lehden bedlingtonpalstan

toimittamisesta vastasi Elina Junttila.

JALOSTUSTOIMIKUNTA JA 
PENTUNEUVONTA
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Kirsi 
Sainio, Riitta-Maija Liikanen, Saana Remula 
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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY  
Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJAN OTE

Aika: 24.3.2018 klo 12
Paikka: ABC Keljonkangas, Eteläväylä 17, 
40530 Jyväskylä

Läsnä: Saana Remula, pj
Suvi Kuivanen, sihteeri
Elina Junttila
Jenni Ruonio (skype)
Jenni Niemelä
Liisa Mikkola

34. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

35. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 3/18 esityslista.

36. Edellisen kokouksen 2/18 
pöytäkirjan hyväksyminen. 
Hyväksyttiin kokouksen 2/18 pöytäkirja.

37. Jäsentilanne
Ei muutoksia jäsentilanteessa.

38. Talousasiat
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

41. Agility
Suvi Kuivanen on kysynyt Hakunilan Seudun 
Koiraharrastajilta Ojangon koiraurheilukes-
kuksesta ulkokentältä vakiovuoroa kesän ajaksi 
kerhon agilityryhmälle/ryhmille. Asia on halli-
tuksen käsittelyssä. Mikäli vuoroa ei saada ulko-
kentältä, varataan vuoro hallista.

42. Muut asiat 
Ei muita asioita.

43. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.
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HALLITUKSEN KOKOUS

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 29. toimintavuosi.

HALLITUS

Hallitus kokoontui 1 kerran. Hallituksen ko-
kouksissa käsiteltiin vuonna 2017 12 pykälää.

Jäsenet, läsnäolo suluissa: Maija Hänninen, pu-
heenjohtaja (1/1), Saana Remula, jäsen ja vara-
puheenjohtaja (1/1), Jenni Ruonio, jäsen (1/1), 
Senja-Elina Junttila, jäsen (1/1), Maria Neme-
läinen, jäsen (1/1), Riitta-Maija Liikanen, jäsen 
(1/1), Kirsi Sainio, jäsen (1/1), Noora Tirkko-
nen, varajäsen, Anne Ådahl, varajäsen.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 11.3.2017 
Espoossa, Komeetankatu 1. Yhdistyksen ke-
vätkokouksessa esitettiin hallituksen toiminta-
kertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus 
yhdistyksen taloudesta 2016, sekä palkittiin 
vuoden 2016 menestyksekkäimmät bedlingto-
nit.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 22.10.2017 
Tampere, Automiehenkatu 29 (ABC Lahdes-
järvi). Syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt 
vuodelle 2018. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Saana Remula ja jäseniksi Maria Mäke-
lä, Suvi Kuivanen ja Liisa Mikkola. Varajäsenik-
si valittiin Noora Tirkkonen ja Jenni Niemelä.

TOIMINTAKERTOMUS 2017

TOIMIHENKILÖT JA 
LUOTTAMUSTOIMET
Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luot-
tamustoimet vuonna 2017 olivat:
• Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jaana 

Tunturi.
• Yhdistyksen jäsensihteerinä toimi Maria Ne-

meläinen.
• Edustajamme Helsingin Seudun Kennelpiiri 

ry:n Terrierijaostossa on toiminut Suvi Kui-
vanen. Varajäsenenä toimi Minna Pihlava-
mäki.

• Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut edus-
tajanamme Suomen Terrierjärjestö ry:n 
hallituksessa. Varajäsenenä Suomen Terrieri-
järjestö ry:n hallituksessa toimi Maija Hän-
ninen. Mäkinen-Pulkkinen ja jalostustoi-
mikunta on toiminut Bedlingtonkerho ry:n 
tuomarikoulutuskoordinaattorina.

• Bedlington Tiedotteen vastaavanana toimitta-
jana toimi kerhon hallitus. 

• Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman Ter-
rilife-lehden bedlingtonpalstan

toimittamisesta vastasi Elina Junttila.

JALOSTUSTOIMIKUNTA JA 
PENTUNEUVONTA
Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Kirsi 
Sainio, Riitta-Maija Liikanen, Saana Remula 

 Bedlington -TIEDOTE 2/2018 27

TOIMINTAKERTOMUS

 Bedlington -TIEDOTE 2/2018 31



ja sihteerinä Maria Nemeläinen. Jalostustoimi-
kunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse. Pentu-
tiedusteluista vastasi Elina Junttila.

VUOSITILASTOT
REKISTERÖINNIT 2017
Pennut (kotimaiset) 30
Tuonnit 1
Rekisteröinnit yht. 31
Pentueet 6
Pentuekoko 5,0
Kasvattajat 6
jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki 6
- kotimaiset 4
- tuonnit 1
- ulkomaiset 1
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 2 v 8 kk
jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki 6
- kotimaiset 5
- tuonnit 1
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 5 kk
Isoisät 10
Isoäidit 10
Sukusiitosprosentti 0,65%

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 25
- jalostukseen käytetyt eri urokset 20
- jalostukseen käytetyt eri nartut 22
- isät/emät 0,91
- tehollinen populaatio 28 (56%)
- uroksista käytetty jalostukseen 9%
- nartuista käytetty jalostukseen 11%

SILMÄTUTKIMUKSET
Distichiasis, todettu 2
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 21
Kaihin laajuus, kohtalainen 1
Kaihin laajuus, lievä 1
Kortikaalinen katarakta, todettu 1
Muu iris sairaus, todettu 1
Näköhermon colomboma, todettu 1
Silmämuutosten vakavuus, lievä 2

POLVINIVELTUTKIMUKSET
Polvinivellausuntoja annettiin seitsemälle koi-
ralle vuonna 2017.
5 kpl 0/0
1 kpl lat 0/lat 1
1 kpl lat 1/lat 1

LONKKANIVELTUTUKIMUKSET
Lonkkanivellausuntoja annettiin kolmelle koi-
ralle vuonna 2017
1 kpl A/A
2 kpl B/B

KYYNÄRNIVELTUTKIMUKSET
Kyynärnivellausuntoja annettiin kahdelle koi-
ralle vuonna 2017
1 kpl 0/0
1 kpl 1/1

SYDÄNTUTKIMUKSET
Sydänkuunteluita ei tehty vuonna 2017

SELKÄTUTKIMUKSET
Selkätutukimuslausuntoja annettiin kolmelle 
koiralle vuonna 2017
3 kpl välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0 
(normaali)
3 kpl selän spondyloosi SP0 (puhdas) 
3 kpl nikamien epämuotoisuus VA0 (normaali)

JÄSENET
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä 
31.12.2017 oli yhteensä 81 jäsentä, joka
jakautui seuraavasti:

- ainaisjäseniä 6
- vuosijäseniä 64
- ulkomaisia vuosijäseniä 1
- nuorisojäseniä 2
- perhejäseniä 11
- ilmaisjäseniä* 7
* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen, ilmainen 
jäsenyys 1. vuodeksi

JÄSENMAKSUT VUONNA 2017
- vuosijäsen 25 euroa
- nuorisojäsen 12 euroa
- perheenjäsen 5 euroa
- ainaisjäsen 250 euroa
- ulkomaiset jäsenet 28 euroa

JÄRJESTETYT TILAISUUDET
Yhdistys on ollut mukana Helsingin Seudun 
Kennelpiirin terrierijaoston Match Show’n jär-
jestelyissä Helsingissä keväällä 2017. Yhdistys 
järjesti Match Show’n yhteydessä epävirallisen 
rallytoko-kilpailun yhdessä Lakelandterrierit 
ry:n kanssa.

JULKAISUTOIMINTA
Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. Tie-
dotteen toimittamisesta vastasi kerhon hallitus 
ja taittamisesta vastasi Päivi Vallittu. Bedling-
ton-tiedotetta jaettiin jäsenistön ohella myös 
rodun kotimaisille tuomareille. Suomen Terrie-
rijärjestö ry:n julkaisemassa Terrilife-lehdessä 
bedlingtonpalsta ilmestyi neljässä numerossa.

INTERNETSIVUT
Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa 
www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen päivitykses-
tä on huolehtinut Maria Nemeläinen ja Jenni 
Ruonio.

EDUSTUKSET
Helsingin seudun kennelpiiri ry:n vuosikoko-
uksessa yhdistystämme edusti Maija Hänninen. 
Suomen terrierijärjestön kevät- ja syyskokouksissa 
yhdistystämme edusti Lea Mäkinen-Pulkkinen.

JÄRJESTETYT KILPAILUT
Vuoden Bedlington Kimalteisen Alice In Won-
derland (n) om. Jutta Voutilainen 86 p. 
Vuoden VSP-bedlington Kimalteisen And 
Proud Of It (u) om. Frida ja Simo Salomaa 72 p.
Vuoden Bedlingtonveteraani Meripihkan Great 
Pretender (n) om. Riitta-Maija Liikanen73 p.
Vuoden Agilitybedlington Heinäkengän Quun-
sirppi (n) om. & ohj. Jaana Tunturi 36 p.
Vuoden Rally-Tokobedlington (jaettu) Heinä-
kengän Quunlilja 89 p., Barchuki.Ru Duna Efa 
87 p. & Slioorin Careless Whisper 85 p.

MUUTA
Vuonna 2017 bedlingtoninterrierit kilpailivat 
aktiivisesti kolmessa eri lajissa: agilityssä, koi-
ratanssissa  ja rallytokossa. Neljä koirakkoa kil-
paili agilityssä kaikissa luokissa (1, 2 ja 3), yh-
teensä 57 starttia. Tuloksena kolmella koirakolla 
yhteensä kolme luokkanousuun oikeuttavaa tu-
losta (LUVA) ja yksi SERT 2-luokasta. Yksi koi-
rakko kilpaili koiratanssissa neljä kertaa. Ral-
lytokossa tuloksia saavutti kolme koirakkoa 
yhteensä kuudessa kilpailussa. Yksi koira kävi 
luonnetestissä tuloksella 88 p, laukausvarma.

Helsingin seudun kennelpiirin kasvattajakurssi-
en koevalvontaan ja -tarkastuksiin
osallistui Suvi Kuivanen ja Maria Nemeläinen.

Kerholle on myönnetty yllämainituista yhteis-
töistä seuraavat taloudelliset avustukset:
Helsingin seudun kennelpiiri
Suomen Kennelliitto

22.3.2018 Espoo

Puheenjohtaja Saana Remula  
 
Sihteeri Elina Junttila
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ja sihteerinä Maria Nemeläinen. Jalostustoimi-
kunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse. Pentu-
tiedusteluista vastasi Elina Junttila.
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Tuonnit 1
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jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki 6
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- tuonnit 1
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- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 2 v 8 kk
jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki 6
- kotimaiset 5
- tuonnit 1
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 5 kk
Isoisät 10
Isoäidit 10
Sukusiitosprosentti 0,65%

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 25
- jalostukseen käytetyt eri urokset 20
- jalostukseen käytetyt eri nartut 22
- isät/emät 0,91
- tehollinen populaatio 28 (56%)
- uroksista käytetty jalostukseen 9%
- nartuista käytetty jalostukseen 11%
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31.12.2017 oli yhteensä 81 jäsentä, joka
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- ainaisjäseniä 6
- vuosijäseniä 64
- ulkomaisia vuosijäseniä 1
- nuorisojäseniä 2
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Kerholle on myönnetty yllämainituista yhteis-
töistä seuraavat taloudelliset avustukset:
Helsingin seudun kennelpiiri
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Maija Hänninen

• HELSINKI / ESPOO

  050 544 2400

Suvi Kuivanen

• VANTAA

  040 561 5178

Toini Kärkkäinen

• JYVÄSKYLÄ

  044 355 3399

Eila Nuutinen

• JYSKÄ

  0400 641 555

Jutta Voutilainen

• JÄRVENPÄÄ

  0504 114 443
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TRIMMAAJIA



Cuenta’s Suvi Kuivanen

 Vantaa

 +358 405 615178

 suvi.kuivanen@nic.fi

Heinäkengän Leena Hytönen

 Louko

 +358 503 845464

 leena.hytonen@gmail.com

Le-Leelia’s Lea Mäkinen-Pulkkinen 

 Espoo

 +358 504 639405 

 leleelias@hotmail.com

Nachtwolken Jatta Harjula

 Vaasa

 +358 468 858330 

 jattaharjula@gmail.com

Precious Blue Jenni Ruonio

 Vantaa

 +358 407 644494

 jenni.ruonio@helsinki.fi

Tanzara Eila Nuutinen

 Jyskä

 +358 400 641555 

 eila.nuutinen@tanzara.fi

Yarmilan Pia Forsman

 Pietarsaari

 +358 505 274242

 yarmilan@gmail.com

Ciliari’s Mona Suominen

 Luoma

 +358 408 409010

 mona_suominen@hotmail.com

Diteblue Helena Lammenaho

 Kotka

 +358 405 909010

 helena.lammenaho@gmail.com

Kimalteisen Jutta Voutilainen

 Järvenpää

 +358 504 114 443

 kimalteisen@gmail.com

Meripihkan Riitta-Maija Liikanen 

 Forssa

 +358 505 844347 

 riitta-maija.liikanen@luukku.com

Oikeesti Jenni Niemelä

 Launonen

 +358 400 186060

 niemela.jenni@hotmail.com

Taigalta Saana Remula

 Lohja

 +358 445 524117

 saana.remula@gmail.com

Tinwelindon  Anna Korkeakangas ja

 Sini Tuovinen

 Helsinki/Hamina

 +358 504 021852

 +358 407 770464

 kennel.tinwelindon@gmail.com
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KASVATTAJIA



Palautusosoite:

Elina Junttila
Rautapolku 8
21270 Nousiainen


