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BEDLINGTON- tiedote

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Maija Hänninen 
bedlingtonkerho@gmail.com

ULKOASU/TAITTO
Mikko Hänninen

PAINOPAIKKA
Grafitatu

ILMESTYMISAIKATAULU
Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä) 
Nro 2. kesäkuu (aineisto 15.4. mennessä) 
Nro 3. syyskuu (aineisto 15.7. mennessä) 
Nro 4. joulukuu (aineisto 15.11. 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.

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 2019
• 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 2019 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

KANNEN KUVA • ESSI KOIVU
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Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

www.bedlingtonkerho.fi  
#bedlingtonclub_finland

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 

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

• Jäsen 
Senja-Elina Junttila 

• Jäsen 
Saana Remula 

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

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

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

• Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

TOIMIHENKILÖT

• Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 
terrierijaostossa

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

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

• Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden 
bedlingtonpalstan vastaava

 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 

 Yhteydenotot toimihenkilöihin ja hallitukseen 
mieluiten sähköpostilla bedlingtonkerho@
gmail.com
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KEHITETÄÄN 

ROTUAMME 

YHDESSÄ!

Suomen Bedlingtonkerho ry.  järjestää ilmaisen räätälöidyn terveyskyselyn 
Helsingin yliopiston kanssa koskien rodun terveyttä. 
Terveyskysely on kohdistettu juuri bedlingtoninterrierin omistajille käyttäytymistä, 
terveysseikkoja sekä jalostusta ajatellen. Lisäksi rotuyhdistyskyselyssä löytyy 
lisääntymiskysely, jonka tarkoitus on auttaa kasvattajia sekä rotujärjestöä jalostukseen 
liittyvissä ongelmissa. 

ROTUMME TERVEYS ON MEILLE TÄRKEÄÄ

Käyttäytymis- ja persoonallisuuskyselyssä on 9 eri pituista kyselyosuutta. Täyttämisaika 
vaihtelee noin 5-20min. Jokaisen osuuden jälkeen saat heti näkyviin havainnollistavan 
tuloksen koirastasi rodun yksilönä, sekä verrattuna kaikkiin muihin rotuihin. Kaikista 
vastauksista saadaan kerättyä laajempi raportti rotujärjestölle. 
Voit tutustua loppuraporttiin sivulla: https://petsofi.fi/rotuyhdistys/

MIKSI TÄYTTÄISIN NÄMÄ KYSELYT?

Pääset luomaan Petsofi-tilin osoitteesta www.petsofi.fi. Tilin luominen ja kyselyihin vastaaminen on 
ilmaista. Kun olet luonnut koirasi profiilin Petsofiin pääset vastaamaan kyselyihin eläimen omalla sivulla 
kohdista ”Tutkimukset” ja “Analyysit”.  Voit täyttää kyselyt myös tietokoneella. 

SAAMME ARVOKASTA 
TIETOA RODUSTAMME

KEHITETÄÄN 
KASVATUSTYÖTÄ

TAVOITTEENA 
TERVEEMPIÄ ELÄIMIÄ



Jäsensihteeri 
muistuttaa 
Vuoden 2020 jäsenmaksujen eräpäivä on 15.3. 
2020. 
Jäsenmaksun suuruudet ja maksutiedot löy-
dät kerhon sivuilta:  http://www.bedlington-
kerho.fi/jaumlseneksi.html 
Muistathan ilmoittaa jäsensihteerille mahdolli-
sesti muuttuneen osoitteesi. Osoitteenmuutok-

sesta voit ilmoittaa kerhon sivuilla; http://www.
bedlingtonkerho.fi/osoitteenmuutos.html 
Maksamalla jäsenmaksun ajallaan ja pitämällä 
yhteystietosi ajantasalla varmistat Tiedotteen ja 
TerriLifen tulemisen. 
Jos et vielä ole jäsen, hae jäseneksi kerhon si-
vuilla: http://www.bedlingtonkerho.fi/jaumlse-
neksi.html 
Rauhallista joulua ja onnea tulevalle vuodelle!

Toivottelee jäsensihteeri-Essi 

Puheenjohtajan 
terveiset 

Muista lähettää ulkomaan näyttelyiden ja kas-
vattajaluokkien tulokset Vuoden Bedlington 
- kilpailujen pisteenlaskua varten 15.1 men-
nessä Suomen Bedlingtonkerhon sähköpostiin 
bedlingtonkerho@gmail.com.

Huomiothan, että kaikki koirat, joiden omistajat 
ovat kerhon jäseniä, osallistuvat automaattisesti 
Vuoden Bedlington - kilpailuihin niiden tulok-
sien perusteella, jotka näkyvät KoiraNet-jalos-
tustietojärjestelmässä. Tulokset täytyy erikseen 
ilmoittaa ainoastaan, jos ne ovat ulkomailta tai 
luokista, joiden tuloksia ei tallenneta jalostus-
tietojärjestelmään.

Vuoden Bedlington

Taas on aika laittaa kulunut vuosi pakettiin ja 
lähettää kiitokset kerhon aktiiveille, kaikille 
kasvattajille, bedlingtonien omistajille ja muil-
le rodun ystäville. Itse olen ollut äärimmäisen 
iloinen siitä, että vuoden aikana syntyneet bed-
lingtonpentueet ovat kaikki täyttäneet vanhan 
PeViSa ohjelmamme vaikkei ohjelma ole ro-
dullamme tällä hetkellä voimassa. Kasvattajat 
siis kantavat vastuunsa ja ovat kiinnostuneita 
jalostuskoiriensa terveydestä. Tässä on hyvä 
esimerkki siitä, ettei terveystarkastuksiin tarvita 
aina pakkoa - oma kiinnostus rodun tulevaisuu-
teen riittää. Haluan muistuttaa kaikkia PetSofin 
terveyskyselystä (mainos kyselystä viereisellä 

sivulla). Tätä kautta saamme arvokasta tietoa 
Jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä varten. 
Tarvitsemme kipeästi ajantasaista tietoa tavoi-
teohjelmaan ja osallistuminen on tärkeää. Ta-
voiteohjelma on hyvällä mallilla ja odottelemme 
vain lisää vastauksia kyselyyn ja Helsingin yli-
opiston yhteenvedon vastauksista. 
Vielä erikseen iso kiitos kerhon sihteerille Essi 
Koivulle, jota ilman moni asia olisi jäänyt hoi-
tamatta, Jutta Voutilaiselle hienoista jutuista 
lehteemme ja Suville Kuivaselle JTO:n työstä-
misestä ja terveyskyselyn järjestelystä. Olette 
kultaakin kalliimpia! 
Kerho kaipailee taas vuosikokoukseen ehdolle 
uusia tekijöitä ja aktiivisia rodun harrastajia! 
Ilmoitathan siis meille, jos olet kiinnostunut 
osallistumaan toimintaan. Olet sydämellisesti 
tervetullut mukaan!

Pj Maija 
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Kuinka tehdä joulusta  
turvallinen koiralle

jentuotanto. Oireet tulevat yleensä ensimmäis-
ten 4-24 tunnin kuluessa syömisestä. Suolitu-
koksen tyypillisin oire on puolestaan äkillinen 
ja raju oksentelu, jossa vesikään ei pysy sisällä. 
Tilanteen pitkittyessä ulostetta ei enää tule.  

Koiralta kiellettyjä ovat:
•   ksylitoli
•   suklaa, etenkin tumma suklaa
•   macadamiapähkinät
•   viinirypäleet ja rusinat
•   taikinat, joissa on hiivaa tai soodaa
•   kinkku ja kinkun paistorasva
•   useimmat joulukukat

Onnistuneen joulun muistilista:
• Älä jätä ruokia jäähtymään paikkoihin, jois-

ta koira voi saada ne parempiin suihin.
• Älä anna koiralle sille sopimattomia ruokia. 

Huolehdi, että varsinkin tumma suklaa on 
koiran ulottumattomissa.

• Säilytä joulukukat ja -koristeet siten, ettei 
koira pääse niihin käsiksi.

• Selvitä etukäteen päivystävän eläinlääkä-
rin ja/tai eläinklinikan puhelinnumero ja  
sijainti.

Kirjoittaja ja kuva: Essi Koivu
Teksti mukailee Suomen Kennelliiton artikkelia 
“Vietä turvallinen joulu koiran kanssa”.

Joulu on yhdessäolon aikaa, mutta ajattelema-
ton koiranomistaja voi aiheuttaa vatsanpuru-

ja tai jopa myrkytyksen rakkaalle karvakorval-
leen. Saatat jo olla tietoinen koiralta kielletyistä 
ruoka-aineista, mutta  tunnistatko myös  joulu-
kukkien ja -koristeiden tuoman vaaran?

Joulukinkku ei suolaisuuden ja rasvaisuuden 
vuoksi sovi koiralle annettavaksi. Liiallinen kin-
kun saanti voi aiheuttaa erilaisia vatsavaivoja tai 
pahimmassa tapauksessa jopa haimatulehduk-
sen. Kinkun luun syömisestä voi puolestaan seu-
rata vaikea ummetus tai jos koira on ahneempi 
tapaus, niin suolitukos. Myös kinkkuverkon 
hotkaiseminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen 
tukoksen, joten verkko kannattaa huolehtia vi-
susti roskiin koiran ulottumattomiin. Makeista 
herkuista tumma suklaa on yksi vaarallisim-
mista, jo pienikin annos tummaa suklaata voi 
aikaansaada myrkytyksen. Joulun perinteisistä 
kukista myrkyllisiä ovat esimerkiksi jouluruu-
su, joulutähti, hyasintti, amaryllis ja marjakuusi. 
Varsinkin pienten pentujen touhuja kannattaa 
pitää silmällä, etteivät ne pääse maistelemaan 
joulukukkia tai -koristeita.

Jos koirasi kuitenkin syö jotain epäsopivaa, niin 
tarkkaile sen vointia ja ota tarvittaessa yhteys 
eläinlääkäriin. Myrkytyksen oireita ovat esimer-
kiksi heikentynyt yleisvointi, oksentelu, tärinä, 
pidätysongelmat, kouristelu ja lisääntynyt syl-
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Milloin koira tarvitsee  
pukua?

listattujen tekijöiden avulla voit arvioida oman 
koirasi pukemisen tarvetta. 

Rotuominaisuudet
Koiran kylmän- ja säänkestävyyteen vaikuttavat 
sen koko, kuntoluokka ja turkki. Pienikokoiset, 
vähäisen rasvakerroksen omaavat, ohutturk-
kiset ja pohjavillattomat rodut ovat herkem-
piä epäsuotuisille sääolosuhteille verrattuna 
suurempiin ja paksuturkkisempiin rotuihin. 
Pohjavillaton koira tulisi suojata tuulta, sadet-
ta ja pakkasta vastaan puvulla, joka suojaa sen 
suurimmat lihasryhmät eli selän, reidet ja rin-
takehän. 

Suomen talvikausi pitää sisällään tuulta, 
kylmää sadetta ja pakkasta. Lenkille täytyy 

lähteä säässä kuin säässä, mutta oikealla pu-
keutumisella sekä omistaja että koira pysyvät 
lämpiminä ja ulkoilu on mielekästä molemmil-
le. Sen lisäksi ettei kylmissään oleminen tunnu 
kenestäkään kivalta, voi kylmälle altistuminen 
aiheuttaa lihaskireyksiä ja -vammoja sekä pa-
himmassa tapauksissa eriasteisia paleltumia. 
Palelevan koiran tunnistaa käyttäytymisestä: 
koira voi nostella tassujaan tai jopa liikkua kol-
mella jalalla, täristä, köyristää selkäänsä, ulista, 
liikkua lihakset jäykkinä lyhyellä askeleella tai 
kieltäytyä kokonaan liikkumasta. Seuraavaksi 
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Bedlingtonit ovat pieniä, niillä on luontaisesti 
niukasti rasvaa kehossaan eikä niillä ole poh-
javillaa. Lisäksi lyhyeksi trimmatut kehon osat 
kuten kaula, korvat, mahanalus sekä häntä ovat 
erityisen alttiita kylmälle ja niiden suojaami-
seen on hyvä kiinnittää huomiota paleltumien 
ehkäisemiseksi.

Koiran ikä ja terveydentila
Pienet pennut ja vanhat koirat sietävät kylmää 
usein huonommin kuin aikuiset yksilöt ja ne 
helpommin tarvitsevat puvun ylläpitämään 
niiden ruumiinlämpöä huonolla kelillä ja pak-
kasella. Varsinkin vanhoilla koirilla vilu voi yl-
lättää nopeasti kun turkki on ohuempi, aineen-
vaihdunta hidastunut eivätkä tassut nouse enää 
samaan tahtiin kuin nuorempana. Lisäksi kyl-
mä ilma voi pahentaa koiralla olevia nivelvai-
voja, jolloin lämmin puku on entistä tärkeämpi. 

Sairaudesta tai onnettomuudesta toipuvan koi-
ran keho työskentelee jo parantuakseen, jolloin 
energia ei välttämättä riitä enää ruumiinläm-
mön säilyttämiseen kylmällä. Kipeän koiran 
valmiiksi kurjaa olotilaa kannattaakin helpottaa 
lämpimällä puvulla jo lyhyidenkin pissatuksien 
ajaksi.

Aktiivisuus ja harrastukset
Ulkoilun tempo vaikuttaa siihen, millainen 
puku koiralle kannattaa pukea. Rauhalliselle, 
hidastempoiselle lenkille on tarpeen puku, jos-
sa on lämmin vuoraus kun taas vauhdikkaam-
paan menoon on syytä valita kevyempi puku, 
joka suojaa viimalta olematta kuitenkaan liian 
tukala. 

Koiran kanssa treenatessa lihaksien lämmittä-
minen ennen suorituksen tekemistä on vält-
tämätöntä revähdysten ja muiden vammojen 
välttämiseksi. Alkuverryttelyn päätteeksi puettu 
puku auttaa koiran lihaksistoa pysymään läm-
pimänä kylmällä, kostealla tai tuulisella säällä. 
Puvun käyttäminen suoritusten välissä estää 
lihaksiston jäähtymisen kesken treenin ja  ko-
timatkalle pukeutuminen varmistaa, etteivät li-
hakset jäähdy rasituksen jälkeen liian nopeasti 
heikentäen palautumista. 

Yksilöllisyys
Jokainen koira on yksilö ja koiranomistaja 
tuntee parhaiten juuri oman koiransa. Oman 
koirasi käyttäytymistä seuraamalla tiedät par-
haiten missä olosuhteissa koiralle on parem-
pi pukea säähän sekä koiran tarpeisiin sopiva 
puku päälle.

Kirjoittaja ja kuva Essi Koivu
Teksti mukailee osittain Kuono.fi:n artikkelia 
“Lämpömittari painuu miinukselle - tarvitseeko 
koirani talvitakin?”

 Bedlington -TIEDOTE  4/2019 9



Kuva: Leena Kurki-Salomaa
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Kuva: Essi Heimovaara-Kotonen

Todellisen bedlingtonharrastajan jouluun 
kuuluvat tietenkin bedlingtonit myös piparien 
muodossa! Jos sinulla ei ole vielä omaa pipa-

Bedlington  
- piparimuotteja

rimuottia, voit hankkia sellaisen esimerkiksi 
Bedlingtonkerhon kerhokaupasta: http://www.
bedlingtonkerho.fi/kerhokauppa.html 
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Resepti koirien omaan maksalaatikkoon

Joulu on hyvä syy hemmotella koiraa itse tehdyllä maksalaatikolla, jonka kaikki raaka-aineet ovat 
turvallisia. Tällä reseptillä saat loihdittua koirallesi oman jouluherkun helposti uunissa.

Raaka-aineet:
• 2,5 dl Oscar koiran puuroaineksia
• 1 l vettä
• n. 400 g maksaa
• 2 kpl kananmunia
• Pari kolme porkkanaa
• Loraus rypsiöljyä

Valmistusohjeet:
1. Laita uuni lämpenemään 200 ´C asteeseen.
2. Hienonna maksa esimerkiksi tehosekoitti-

messa ja raasta porkkanat.
3. Huuhtele puuroaineksen viljaseos juoksevan 

veden alla.
4. Lorauta uunivuokaan hieman rypsiöljyä. Li-

sää vesi ja sekoita joukkoon puuroainekset, 
hienonnettu maksa ja raastetut porkkanat.

5. Riko kananmunat erilliseen astiaan ja se-
koita niiden rakenne rikki. Lisää munat sen 
jälkeen muun seoksen joukkoon. 

6. Paista seosta uunissa 200´C asteessa noin 1,5 
tuntia kunnes kaikki vesi on imeytynyt.

7. Jäähdytä ennen tarjoilua. Halutessasi voit 
tarjoilla maksalaatikon esimerkiksi piimän 
tai kermaviilin kanssa.

Säilytä valmis maksalaatikko jääkaapissa. Tar-
vittaessa voit puolittaa reseptin tai pakastaa 
osan myöhempää käyttöä varten, sillä valmista 
maksalaatikkoa tulee noin 1,3 kiloa.

Kirjoittaja ja resepti: Essi Koivu
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Palautusosoite:

Essi Heimovaara-Kotonen
Katajatie 16

40250 Jyväskylä

Julkinen - Public

Lehti ja Lehti 1

Maksumerkinnän voi painaa tai tulostaa lähetyksen 
päällykseen. Merkintä voi olla väriltään mikä 
tahansa, kunhan se erottuu selkeästi. 

Merkintää ei voi kirjoittaa käsin.

Suosituskoko: 
- C- ja E-sarjan kuoriin 27 mm x 35,5 mm
- Minimileveys 20 mm
- Maksumerkintöjen mittasuhteet tulee säilyttää

1.1.2017
Maksumerkinnät/Posti Oy15


