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Tomihenkilöt

•	 Sihteeri
•	 Nettisivut
 Maija Heikkonen
 bedlingtonkerho@gmail.com

•	 Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife- 
lehden bedlingtonpalstan vastaava

 Jatta Harjula
 046 885 8330 
 jattaharjula@gmail.com

•	 Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 
terrierijaoston edustaja

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

•	 Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n 
terrierijaoston varaedustaja

 Minna Pihlavamäki
 050 405 9376
 minna.pihlavamaki@suomi24.fi

•	 Bedlington -tiedote
 Hallitus

•	 Nuorisopalsta
 Aino Ronkainen
 ronkainen.ainoo@gmail.com

•	 Jalostustoimikunta
 Eila Nuutinen
 Riitta-Maija Liikanen
 Lea Mäkinen-Pulkkinen
 Asiantuntijajäsen
 Kirsi Sainio
 Sihteeri
 Maria Nemeläinen
•	 Tapahtumatoimikunta
 Jutta Voutilainen
 Jenni Ruonio
 Maria Nemeläinen

•	 Pankkiyhteys
 DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Hallitus 2015

•	 Puheenjohtaja
 Kirsi Sainio
 +358 442 184431
 kirsi.sainio@helsinki.fi

•	 Varapuheenjohtaja 
•	 Suomen Terrierijärjestö ry:n varaedustaja
 Riitta-Maija Liikanen
 050 584 4347
 riitta-maija.liikanen@luukku.com

•	 Rahastonhoitaja 
 Anneli Raitanen
 050 594 6767
 anneli.raitanen@elisanet.fi

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

•	 Pentuneuvoja
•	 Suomen Terrierijärjestö ry:n edustaja
•	 Bedlingtonien koulutus-  ja kollegiovastaava
 Lea Mäkinen-Pulkkinen
 050 463 9405 
 leleelias@hotmail.com

•	 Yhteyshenkilö Ruotsiin / Kontaktperson
 Noora Tirkkonen
 050 597 0584 
 noora.m.tirkkonen@gmail.com

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

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

•	 Varajäsen
 Minna Pihlavamäki
 +358 504 059376
 minna.pihlavamaki@suomi24.fi

BEDLINGTON-tiedote
Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Kirsi Sainio 
Myllypadontie 7 A 4, 00920 Helsinki 
+358 442 184431 
kirsi.sainio@helsinki.fi

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

Tavalliset paperikuvat postitse. Mikäli 
haluat kuvat takaisin, laita mukaan palau-
tuskuori tarvittavin postimerkein. 

MAINOKSET JA ILMOITUKSET
Valmiit mainokset PDF-tiedostoina 
(sivukoko A5, mv). Tarkempia ohjeita 
päätoimittajalta.

ILMOITUSHINNAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . (jäsenille)
1/1 sivu . . . . . . . . . . . . . . . 50 €  ......  (20) € 
1/2 sivu . . . . . . . . . . . . . . . 25 €  ......  (15) € 
koko vuosi 
1/1 sivu . . . . . . . . . . . . . . 180 €  ......  (60) € 
takakansi  
1/1 sivu . . . . . . . . . . . . . . . 68 €  ......  (50) €
koko vuosi . . . . . . . . . . .  250 €  ....  (100) €

Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille 
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21, 
käytä aina viitettä 1009 ja liitä kuitti mate-
riaalin mukaan.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan 
alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja 
on ilmoitettava painetussa materiaalissa. 
Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden 
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.

Sisällys 4/2015
 4   TIEDOTTEITA

 6   Syyskokouksen pöytäkirja ja liitteet

 12  Vuoden Bedlington -kilpailu

 17   Koirarekisteriohjeesta 2016

 22  ESITTELYSSÄ Anne, Jojo, Pelle ja Tiitu

30  Kansallispuistoja, patikointia ja bedlingtoneja

38   VALIOITUNEET

38   TRIMMAAJIA

39   KASVATTAJIA

Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•		 Bedlingtontiedote
•		 Osallistumisoikeus:
 Vuoden Bedlington
 Vuoden Bedlingtonveteraani
 Vuoden Bedlingtonkasvattaja
 Vuoden Agilitybedlington
 Vuoden Bedlingtonjuniorhandler kilpailuihin
•		 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
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 2015
•	 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. Jäsen-
maksu 2015 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen
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JÄSENMAKSU VUODELLE 2016

J ÄSENET SAAVAT KOTIINSA sekä Bedlingtontiedotteen että Ter-
rilifen	ja	STJ:n	jäsenyyden.	Lisäksi	jäsenet	saavat	oikeuden	

osallistua vuoden bedlington-kilpailuun ja alle 20-vuotiaat 
voivat	hakea	nuorisostipendiä.	Yhdistyksen	jäsenenä	saat	olla	
mukana kehittämässä bedlingtonharrastajia yhdistävää toimin-
taa esim. tapahtumapäiviä tai bedlingtonlenkkejä.

Jäsenmaksut 2016
•	 Vuosijäsen  25 €
•	 Overseas	members		 25	€	+	postage	8	€
•	 Nuorisojäsen (alle 17 v.)  12 €
•	 Perhejäsen  5 €
•	 Ainaisjäsen  250 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet. 
Esim. Jäsenmaksu 2016 Mikko Möttönen ja perhejäsen Marja 
Möttönen
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	 PÖYTÄKIRJA	 1(2)

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika:  Sunnuntai 25.10.2015 klo 13.30
Paikka:  Komeetankatu 1, 02210 Espoo

Läsnä
 Senja-Elina Junttila
	 Saana	Remula
 Maria Nemeläinen
	 Riitta-Maija	Liikanen
 Heikki Liikanen
 Anne Ådahl
 Satu Voutilainen

Jutta Voutilainen
Jenni	Ruonio
Anneli	Raitanen
Laura Pylvänäinen
Noora Tirkkonen
Maija Heikkonen, sihteeri
Kirsi Sainio, pj

1.  Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15. 

2.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu kerhon inter-
net-sivuilla 2.10. 2015.

3.  Kokouksen järjestäytyminen
 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kirsi Sainio ja sihteeriksi Maija Heikkonen.

Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Jutta Voutilainen ja Satu Voutilai-
nen.

4.  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 Lisättiin kohtaan 9. Muut asiat yhdistyksen mahdolliset myyntituotteet sekä kerhon  
 yhteishengen ja tulevaisuuden pohtiminen.
5.  Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen (LIITE 1)
 Huomioidaan menoissa mahdolliset myyntituotteet.

Kirjanpitokuluihin menee noin 200 euroa, koska kirjanpidon hoitaa kerhon ulkopuoli-
nen henkilö.

 Tiedotetaan jäsenistöä budjetoidusta tutkimusrahasta (vrt ruumisraha).

6.  Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudeksi 2016
 Ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti Maija Heikkonen.

7.  Hallituksen jäsenten valinta
	 Kolme	jäsentä	erovuoroisten	tilalle	(erovuorossa	Riitta-Maija	Liikanen,	Lea	Mäkinen-	
	 Pulkkinen,	Maria	Nemeläinen).	Ehdotettiin	Riitta-Maija	Liikanen,	Maria	Nemeläinen,		
 Elina Junttila, Kirsi Sainio. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. 

	 Äänet	jakautuiva	seuraavasti:
	 Riitta-Maija	Liikanen		 12 
 Kirsi Sainio  8 
 Maria Nemeläinen  13 
 Elina Junttila  8

Hallitukseen	valitaan	Riitta-Maija	Liikanen,	Maria	Nemeläinen.	Arpa	ratkaisi	kolman-
neksi jäseneksi Kirsi Sainion.

 Kaksi varajäsentä (edelliset Eila Nuutinen, Minna Pihlavamäki) 
	 Ehdotettiin	ja	valittiin	yksimielisesti	Saana	Remula	ja	Elina	Junttila
 Kaksi toiminnantarkastajaa (edelliset Eero Nieminen, Jenni Niemelä) Ehdotettiin ja  
 valittiin yksimielisesti Satu Kurkela Eero Nieminen.
 Kaksi varatoiminnantarkastajaa (edelliset Suvi Kuivanen, Eila Nuutinen). Ehdotettiin ja  
 valittiin yksimielisesti Jenni Niemelä ja Laura Pylvänäinen.

8.  Jalostuksen tavoiteohjelma ajalle 1.1.2016-31.12.2018
Kokousväki käsitteli jalostuksen tavoiteohjelmaa puheenjohtaja Kirsi Sainion johdolla. 
Tulevan	JTO	kauden	aikana	hallituksen/jalostustoimikunnan	tehtäväksi	jää	luonteen-
kuvauksen suunnittelu tai luonnetestin totetutus.

	 Ohjelmaan	olisi	lisättävä	suositus	jälkeläismäärästä.	Suositus:	10	jälkeläistä	7	ikävuoteen		
 mennessä. 
 Kokous valtuutti hallituksen työstämään tavoiteohjelman loppuun.

9.  Muut asiat
 Kerhon tulevaisuus ja yhteishenki

Kerhon	jäsenmäärä	on	huomattavasti	pienentynyt	viime	vuosina.	Yleinen	negatii-
vinen ilmapiiri on vaikuttanut aktiiviseen toimintaan ja jopa kasvattajien poistu-
miseen kerhon toiminnasta ja näin jää uusia pennunostajia pois uusista jäsenistä. 
Kokousväki keskusteli mahdollisista toimenpiteistä kerhon toiminnan aktivoimi-
seksi ja jäsenmäärän nostamiseksi.

 Bedlingtonkoru
Anneli	Raitanen	esitteli	kerholle	sopivan	myyntituotteen,	pienen	puisen	bedling-
ton rintakorun. Kokouskävi pohti kiinnostavia tuotteita, joilla voisi myös kartut-
taa hieman kerhon kassaa. Päätettiin, että hallitus jatkaa tuotteiden kartoittamista 
ja tekee tarjouspyyntöjä tuotteista. 

10.  Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.51.

Vakuudeksi

Kirsi Sainio                         Maija Heikkonen                 
puheenjohtaja sihteerin

Jutta Voutilainen                 Satu Voutilainen                 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja

	 PÖYTÄKIRJA	 2(2)
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Yhdistystoiminta Edellinen tilinpäätös 2014 Budjetti 2016

Tuotot

Jäsenmaksut 1533,00 1750,00

Ilmoitukset/indeksit 0,00 0,00

Tuotemyynti 250,00

Toimintaraha 1126,26 1200,00

Treffi/jalostuspäivät 0,00 250,00

Muut tulot 0,00 0,00

Yhteensä 2659,26 3450,00

Kulut

Tuotehankinnat 0,00 0,00

Huomionosoitukset/edustus 40,82 40,00

ATK-kulut 88,95 90,00

Kirjanpitokulut 0,00 200,00

Pankkikulut 128,00 130,00

Jäsenmaksut muille 490,00 500,00

Jäsenlehden taitto/painatus 1135,59 1000,00

Yhteistapahtumat 79,94 80,00

Tutkimuskulut 0,00  250,00

Postikulut 142,00 140,00

Kokouskulut 131,44 130,00

Treffi/jalostuspäivät 0,00 250,00

Muut kulut 600,00 600,00

Yhteensä 2836,74 3410,00

Tilikauden yli/alijäämä -177,48 40,00

Tilinpäätöstiedot ajalta 1.1.2014-31.12.2014, budjetti ajalle 1.1.2016-31.12.2016
Huomioitavaa:  Toiminta-avustuksissa yhdistetty SKL:n ja HSKP:n avustukset.

Jäsenmaksut vuodelle 2016

•	  Vuosijäsen  25  € 
•	 Overseas members  25  €  + 8 € postitus
•	 Nuorisojäsen (alle 17 v .)  12  € 
•	 Perhejäsen  5  €
•	 Ainaisjäsen  250  €

 16 .11 .2015  LIITE 1 .

 TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT 2016 1(3)

Varsinainen toiminta

Sääntömääräinen toiminta

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa 
ja syyskokous syys-lokakuussa . Hallitus ja toimi-
kunnat kokoontuvat tarpeen vaatiessa . Edustajat 
osallistuvat HSKP ry:n ja sen terrierijaoston sekä 
STJ ry:n kokouksiin . 

Jäsenet

Jäsenmäärää pyritään lisäämään toiminnan te-
hostamisen ja tiedottamisen avulla . Uudet Suo-
messa rekisteröityjen, suomalaisen kasvattajan 
kasvattamien pentujen omistajat saavat edelleen 
vuoden ilmaisjäsenyyden, mikäli kasvattaja 
ilmoittaa osoitetiedot jäsensihteerille . Kasvattaja-
listalle pääsevät kaikki kasvattajat, joilla on FCI:n 
hyväksymä kasvattajanimi .

Tiedotustoiminta

Bedlington Tiedote julkaistaan neljä kertaa, osa 
tiedotteista voidaan julkaista sähköisesti . Terrili-
fen bedlington-palstalle lähetetään materiaalia . 
Skandinaviska Bedlingtonklubbenin julkaise-
maan Bedlington Nyttiin lähetetään Suomesta 
uutisia . Yhdistyksemme www-sivuja pidetään yllä 
osoitteessa www .bedlingtonkerho .fi . Pyritään 
osallistumaan STJ:n info-pisteen järjestelyihin 
Helsingin Messukeskuksen näyttelyissä . Pyritään 
jakamaan näyttelyissä esitettä kerhostamme ja 
bedlingtoneista . Internetisivujen lisäksi yhdistys 
tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen Facebook-

sivulla . Pyritään kokoamaan jäsenistön sähkö-
postiosoitteita yhteydenpitoa varten . Pyritään 
lisäämään sähköistä tiedottamista jäsenistölle 
uutiskirjeiden avulla

Tuomarijäsenille lähetään Bedlington-tiedote 
sähköisenä versiona . 

Virkistystoiminta

Jäsenistön toiveiden ja aktiivisuuden mukaan 
pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia ja 
tapaamisia . Yhdistys tukee jäsenien järjestämiä 
yhteislenkkejä 20e eväsrahalla . 

Kesälle 2016 aloitetaan treffien suunnittelu 
Uuraisille .

Jalostustoimikunta

Seurataan rodussa esiintyvien perinnöllisten 
sairauksien tilannetta . Jalostustoimikunnan har-
kinnan mukaan tuetaan taloudellisesti ruumiin-
avauksia . Mietitään jalostustarkastuksen tarpeelli-
suutta lähivuosina . 

Pentuneuvonta 

Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituksen 
kanssa pentuneuvojan . Pentuneuvoja antaa 
tietoa myytävistä pennuista . Hallitus valitsee 
pentuneuvojan vuodeksi kerrallaan .

Varainhankinta ja talous

Yhdistyksen rahoituksen muodostavat jäsen-
maksu-, myynti- ja erilaisten tapahtumien 

Suomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttämään rotua harrastavalle yhdistykselle asetetut vaatimuk-
set. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bedlingtoninterrierien kasvatusta ja jalostusta sekä toi-
mia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistämiseksi.

 16 .11 .2015 LIITE 1 .

 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2(3) 
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tuotot . Kaikki tilaisuudet pyritään järjestämään 
itsekannattavuusperiaatteella ja toteuttamisessa 
käytetään mahdollisuuksien mukaan tukena eri 
yhteistyökumppaneita . Osallistumista HSKP:n 
terrierijaoston toimintaan pyritään lisäämään 
vuoden 2016 aikana . Terrierijaosto myöntää avus-
tusta yhdistyksille aktiivisesta osallistumisesta . 
Kennelliitto myöntää myös toimintamäärärahaa . 

Yhdistys tekee vuodelle 2017 kuvakalenterin 
jota myydään jäsenille, kuvat kalenteriin kerätään 
jäsenistöltä . 

Kilpailutoiminta

Järjestetään seuraavat kilpailut: 
•	 Vuoden Bedlington
•	 Vuoden Bedlingtonveteraani 
•	 Vuoden Kasvattaja 
•	 Vuoden Bedlingtonjuniorhandler

•	 Vuoden Agilitybedlington
•	 Vuoden Rallytokobedlington

Yhteistyö

Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä STJ:n 
toimintaan . Pyritään olemaan yhteistyössä koti-
maisten ja ulkomaisten kenneljärjestöjen kanssa, 
erityisesti Skandinaviska Bedlingtonklubbeniin . 
Toimintaan voi osallistua kuka tahansa kerhon 
jäsen . 

Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat 
kaikkeen edellä mainittuun toimintaan parhaan 
kykynsä mukaan . 

Pyritään aktivoimaan myös hallituksen ulko-
puolisia	jäseniä	osallistumaan	toimintaan.		•

Hyvää Joulua & 
Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Suomen Bedlingtonkerho ry
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VUODEN BEDLINGTON -kilpailun säännöt  6/2006 ->

1 . Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan koira, joka on Suomessa rekisteröity ja sen omistaja(t) 
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsen(iä) . 

2 . Pisteisiin huomioidaan kuuden (6) näyttelyn tulokset, joista enintään kaksi ulkomaalaisesta 
näyttelystä ja joista vähintään yhden tulee olla kansainvälinen, STJ:n erikois- tai kerhon erikois-
näyttely . Kaikki tulokset tulee olla eri tuomareilta . 

3 . Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se, joka saa vähemmillä näyttelyillä saman pis-
temäärän . Jos edelleen tasatulos, voittaa kansainvälisistä ja erikoisnäyttelyistä korkeimmat 
sijoitukset saanut . Jos edelleen tasan, voittaa kansallisista näyttelyistä korkeimmat sijoitukset 
saanut . 

4 . Vuoden Bedlington -kilpailun tulokset julkaistaan vuosikokouksen yhteydessä . Paras uros ja 
paras narttu palkitaan . 

5 . Omistaja ilmoittaa itse tulokset pistelaskijalle viimeistään tammikuun 15 . päivään mennessä 
(postileimattu 15 .1 .) . Hallitus tarkistaa pisteet .

6 . Pistetaulukko: 

Sijoitus Ryhmänäyttely KR-näyttely KV -näyttely tai 
rodun erikoisnäyttely

ROP 6 8 10

VSP 5 7 9

PU-/PN-2 4 6 8

PU-/PN-3 3 5 7

PU-/PN-4 2 4 6

RYP -1 14 17 28

RYP -2 13 16 26

RYP -3 12 15 24

RYP -4 11 14 22

BIS -1 15 24 36

BIS -2 - 20 34

BIS -3 - 19 32

BIS -4 - 18 30

Säännöt: 
Suomen Bedlingtonkerho ry:n hyväksymä rodun kasvattaja-/asiantuntijatuomari PU/PN 1-4 
+2 pistettä .

Lisäksi yksi (1) lisäpiste viidestä voitetusta koirasta rotunsa parhaalle ja vastakkaisen sukupuo-
len parhaalle koiralle . Enintään 5 lisäpistettä . Pentuja ei lasketa osallistuviksi kilpailijoiksi .

Voitetus koirat Lisäpisteet

5-9 1

10-14 2

15-19 3

20-24 4

25 tai enemmän 5

7 .  Suomen Bedlingtonkerho ry pitää yllä valokuva-albumia kisan voittaneista koirista . Voittajan  
 tulee toimittaa yhdistykselle värivalokuva albumia varten .

VUODEN BEDLINGTONVETERAANI -kilpailun säännöt 6/2006 ->

1 . Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan koira, joka on Suomessa rekisteröity ja sen omistaja(t) 
Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsen(iä) . 

2 . Pisteisiin huomioidaan kuuden (6) näyttelyn tulokset, joista enintään kaksi ulkomaalaisesta 
näyttelystä ja joista vähintään yhden tulee olla kansainvälinen, STJ:n erikois- tai kerhon erikois-
näyttely . Kaikki tulokset tulee olla eri tuomareilta . 

3 . Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se, joka saa vähemmillä näyttelyillä saman pis-
temäärän . Jos edelleen tasatulos, voittaa kansainvälisistä ja erikoisnäyttelyistä korkeimmat 
sijoitukset saanut . Jos edelleen tasan, voittaa kansallisista näyttelyistä korkeimmat sijoitukset 
saanut . 

4 . Vuoden Bedlingtonveteraani -kilpailun tulokset julkaistaan vuosikokouksen yhteydessä . Paras 
koira palkitaan . 

5 . Omistaja ilmoittaa itse tulokset pistelaskijalle viimeistään tammikuun 15 . päivään mennessä 
(postileimattu 15 .1 .) Hallitus tarkistaa pisteet .

6 . Pistetaulukko:

Sijoitus Ryhmänäyttely KR-näyttely KV -näyttely tai
rodun erikoisnäyttely

ROP -vet 6 8 10

VSP -vet 5 7 9

PU-/PN-2 vet 4 6 8

PU-/PN-3 vet 3 5 7

PU-/PN-4 vet 2 4 6

BIS -1 vet 14 17 28

BIS -2 vet 13 16 26

BIS -3 vet 12 15 24

BIS -4 vet 11 14 22

Säännöt: 
Yksi pistemäärä / näyttely .

Suomen Bedlingtonkerho ry:n hyväksymä rodun kasvattaja-/asiantuntijatuomari VET PU/PN 
1–4 +2 pistettä .

7 .  Suomen Bedlingtonkerho ry pitää yllä valokuva-albumia kisan voittaneista koirista . Voittajan  
 tulee toimittaa yhdistykselle värivalokuva albumia varten . 
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VUODEN BEDLINGTONKASVATTAJA -kilpailun säännöt

1 . Vuoden kasvattajapalkinnosta on oikeutettu kilpailemaan Suomalainen kasvattaja (kasvatta-
jat), joka on SBK ry:n jäsen (jäsenet) .

2 . Pisteisiin huomioidaan kuuden (6) näyttelyn tulokset, joista enintään kaksi (2) saa olla ulko-
maalaisista näyttelyistä ja vähintään yhden (1) tulee olla KV, STJ ry:n erikois- tai SBK ry:n eri-
koisnäyttely . Kaikki tulokset tulee olla eri tuomareilta .

3 . Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se, joka saa vähemmillä näyttelyillä pistemäärän . 
Jos edelleen tasatulos, voittaa KV ja Erikoisnäyttelyistä korkeimman sijoituksen saanut . Jos 
edelleen tasan, voittaa Kaikkien rotujen näyttelyistä korkeamman sijoituksen saanut . .

4 . Vuoden kasvattaja -kilpailun tulokset julkaistaan kevätkokouksen yhteydessä . Vuoden kasvat-
taja palkitaan .

5 . Kasvattaja ilmoittaa itse tulokset ja pisteet SBK ry:lle viimeistään tammikuun 15 . päivään 
mennessä (postileimattu 15 .1 .)

Sijoitus Ryhmänäyttely ja KR-näyttely KV -näyttely tai rodun erikoisnäyttely

KASVL -1 15 20

KASVL -2 10 15

KASVL -3 5 10

KASVL -4 3 5

BIS -1 vet 25 50

BIS -2 vet 20 40

BIS -3 vet 15 30

BIS -4 vet 10 20

Lisäpisteet: Rodun erikoistuomarin arvostellessa 5 lisäpistettä .

VUODEN BEDLINGTONJUNIORHANDLER -kilpailun säännöt

1 . Kilpailuun voi osallistua jokainen Suomen bedlingtonkerhon 10-17-vuotias jäsen, joka on si-
joittunut bedlingtoninterrierin kanssa junior handler -kilpailuissa virallisissa näyttelyissä (myös 
ulkomailla) sekä SBK:n treffeillä järjestettävässä junior handler -kisassa tai SKBK:n näyttelyn 
junior handler -kilpailussa .

2 . Pisteisiin huomioidaan 5 parasta sijoitusta . Mahdollisen tasatuloksen sattuessa, voittaa se, 
jonka pistemäärä on saatu pienimmällä kilpailumäärällä . 

3 . Kilpailun tulos julkaistaan vuosikokouksen yhteydessä . Viisi parasta junior handleria palkitaan 
kunniakirjalla . 

4 . Osallistujien tulokset on lähetettävä kilpailua hoitavalle henkilölle viimeistään tammikuun 15 . 
päivään mennessä (postileimattu 15 .1 .) 

5 . Pistetaulukko: 

Sijoitus Bedlingtontreffien 
kilpailu

Kaikkien rotujen 
kansallinen

Kansainvälinen ja 
STJ:n erikoisnäyttely

1. 7 15 16

2. 5 12 14

3. 4 11 13

4. 3 10 12

5. 2 9 11

6. 1 8 10

Yksi pistemäärä/kilpailu . Pelkästä osallistumisesta yksi (1) piste .

 VUODEN AGILITYBEDLINGTON -kilpailun säännöt

Vuoden agilitykoira -kilpailuun voivat osallistua kaikki ko . kalenterivuoden aikana SKL:n hyväksy-
missä virallisissa kilpailuissa kilpailleet Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenten omistamat bedling-
toninterrierit . Vain Suomessa saavutetut tulokset sekä ulkomailla saavutetut sijoitukset FCI:n viralli-
sista PM- ja MM -kilpailuista huomioidaan .

Jotta osallistuminen huomioidaan, tulee tulokset olla ilmoitettu pisteiden laskijalle seuraavan 
vuoden tammikuun 15 . päivään mennessä . Tuloksista tulee käydä ilmi aika, paikka, luokka, starttiin 
osallistunut koiramäärä sekä saavutettu tulos .

Yhdistys luovuttaa kiertopalkinnon Vuoden Agilitybedlingtonille kevätkokouksessa . Palkinnon on 
lahjoittanut Minna Pihlavamäki .

Kilpailuun lasketaan mukaan kymmenen parasta starttia joista on saatu virheetön suoritus (nollatu-
los) . Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti:

 I lk II lk III lk

1. sija 6 p . 8 p . 11 p .

2. sija 5 p . 7 p . 10 p .

3. sija 4 p . 6 p . 9 p .

4. sija 3 p . 5 p . 8 p .

5. sija 2 p . 4 p . 7 p .

Jokaisesta viidestä startista tuloksesta riippumatta

 1 p .  1 p .  1 p .

Arvokilpailuissa yksittäisistä radoista saa kaksinkertaiset pisteet ja radat lasketaan mukaan kymme-
neen starttiin erillisinä startteina . Kymmenen startin lisäksi arvokilpailuiden kokonaissijoituksesta 
saa alla olevan taulukon mukaiset pisteet . Arvokilpailut merkitään tuloksiin selvästi näkyviin . Saa-
dakseen kokonaissijoituspisteet arvokilpailuista ei ole välttämätöntä sisällyttää ko . arvokilpailun 
yksittäisiä ratoja 10 starttiin jollei se pisteiden laskun kannalta ole edullisinta .

Piirinmestaruus 
(henk.kohtainen) SM -kisat MM- ja PM-karsinnat MM- ja PM- kisat

1. sija  +10 p . +100 p . +50 p . +100 p .

2. sija +9 p . +90 p . +45 p . +99 p .

3. sija +8 p . +80 p . +40 p . +98 p .

4. sija +7 p . +70 p . +35 p . +97 p .

5. sija +6 p . +60 p . +30 p . +96 p .

6. sija +5 p . +50 p . +25 p . +95 p .

7. sija +4 p . +40 p . +20 p . +94 p .

8. sija +3 p . +30 p . +15 p . +93 p .

9. sija +2 p . +20 p . +10 p . +92 p .

10. sija +1 p . +10 p . +5 p . +91 p . jne

11. sija - +9 p . jne -

19. sija - +1 p . -

99. sija - -  - +1 p .

Jos pisteet menevät tasan, määräytyy voittaja seuraavin perustein:

1 . voittojen määrä

2 . 2 . sijoitusten määrä

3 . 3 . sijoitusten määrä

4 . 10 ilmoitetuista startista yhteen laskettu voitettujen koirien määrä  
(esim . 1 ./4: voitettuja koiria 3, 3/28: voitettuja koiria 25)
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VUODEN RALLY-TOKO BEDLINGTON -kilpailun säännöt

Kilpailuun voi osallistua Suomessa virallisessa Rally-tokokilpailussa vähintään kerran kilpaillut bed-
lingtoninterrieri . Pisteet lasketaan alla olevien pisteytysten mukaisesti . Peruspisteissä otetaan huo-
mioon enintään kuusi (6) tulosta . Lisäpisteissä otetaan huomioon kaikki kilpailuvuoden kilpailut ja 
saavutukset . Yhteispisteet lasketaan peruspisteiden ja lisäpisteiden summana .

Peruspisteet ALO AVO VOI MES

91-100 p. 3 4 5 6

81-90 p. 2 3 4 5

80-70 p. 1 2 3 4

Lisäpisteet

RTK1 2 p .

RTK2 3 p .

RTK3 4 p .

RTK4 5 p .

K oirarekisteriohjeen kohtaa 
ulkomaisten urosten tois-
taiseksi voimassa olevasta 

poikkeusluvasta jalostukseen päi-
vitettiin. Usealla PEVISA-ohjel-
maan kuuluvalla rodulla on käy-
täntönä niin sanottu ulkomaisia 
uroksia koskeva toistaiseksi voi-
massa oleva poikkeuslupa, joka an-
taa mahdollisuuden käyttää ulko-
maista urosta jalostukseen, vaikka 
uros ei täytä kaikkia rodun PEVI-
SA-ehtoja. Päivitetty Koirarekiste-
riohje ei enää erottele tapahtuuko 
tällainen astutus Suomessa vai ul-
komailla. Uuden ohjeen mukaan 
tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle 
urokselle voidaan rekisteröidä kor-
keintaan kaksi pentuetta.

Koirarekisteriohjeessa on me-
nettely, jonka avulla voidaan hy-
väksyä	FCI:n	ulkopuoliseen	rekis-
teriin merkitty koira Kennelliiton 
ER-rekisteriin.	 Mahdollisuus	 ra-
jataan vuoden 2016 alusta koske-
maan vain tuontikoiria. Suomessa 
kasvatetut pentueet pitää rekiste-
röidä suoraan Kennelliiton rekis-
teriin.
FCI:n	 ulkopuolisia	 koiria	 koskeviin	 rekis-

teröinnin ehtoihin on myös lisätty, että koiran 
pitää täyttää rodun PEVISA-määräykset.

Töpöhäntäisten rotujen (T-box mutaatio) 
osalta ohjeeseen lisättiin velvoite ilmoittaa kun-
kin pennun hännän pituus.

Koirarekisteriohje edellyttää, että kasvattaja 
toimittaa pentueilmoituksen viimeistään nel-
jän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä.  
Päivitetyssä ohjeessa tarkennettiin miten toi-
mitaan sellaisten pentueiden kohdalla, joiden 
rekisteröintiä kasvattaja ei hoida loppuun saak-

Koirarekisteriohjeen 2016  keskeisimmät lisäykset

ka:	 Pentueita,	 joiden	 rekisteröinti	 on	 aloitettu,	
mutta joiden osalta ei ole toimitettu Kennel-
liiton pyytämiä lisäselvityksiä, katsotaan jäte-
tyn kokonaan rekisteröimättä kun pennut ovat 
täyttäneet yhden vuoden. Tästä voidaan poiketa 
ainoastaan Kennelliiton myöntämällä luvalla.

Pennulle voi päivitetyn ohjeen mukaan antaa 
aiempaa pidemmän nimen. Päivitetyssä ohjees-
sa nimen pituus on rajattu 30 merkkiin.

Koirarekisteriohje 2016 kokonaisuudessaan 
Kennelliiton	nettisivuilla.	•

Calle - kuka siellä?

Vuoden bedlington -kilpauluiden tulokset lähetetään viimeistään 15.1.2016 
osoitteella bedlingtonkeho@gmail.com, ainoastaan agility bedlington tulokset Suvi Kuivaselle, 

suvi.kuivanen@nic.fi . 

Suomen Bedlingtonkerho ry.
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Anne, Jojo, Pelle & Tiitu

H ei, tuloni tämän tupsukorvan vaikutuspiiriin kävi enemmän satumal-
ta . Olin tilanteessa, jolloin työelämä vaihtui työkyvyttömyyteen ja oh-
jeena oli päivittäinen liikunta . Tämä laukaisi sen, että isännälle ilmoi-
tin nyt talouteen tulevasta uudesta jäsenestä . Olin ajatellut villakoiria, 
snautseria ehkä jotain spanielia . Olin 42 vuotias ja koko aikuisikäni 

halunnut koiraa . Olen vain aina tehnyt vuorotyötä ja usein vielä normia pitempiä työpäi-
viä . Joten en ollut halunnut ottaa koiraa vain kotiin ihmettelemään . Nyt kuitenkin kaikki 
oli kohdillaan; en enää kelvannut töihin ja lapset olivat niin isoja, että ymmärsivät antaa 
koiralle tilaa . Ajattelin siis kaikessa rauhassa pohtia ja kysellä eri vaihtoehtoja .

Avan tarina

Tilanne oli siis aivan auki ja vasta laiskasti olin alkanut asiaa tuumia, kun ystäväni ilmoit-
ti uuden kodin tarpeessa olevasta bedlingtoninterrieristä . En ensin lämmennyt, mutta 
sitten vähän googlettelin ja aloin tuumia jotta miksi ei? Niinpä vähän soiteltiin ja erää-
nä kevätpäivänä 2008 olimme nuorimmaisten lasteni kanssa ystäväni autossa matkalla 
”katsomaan” tuota narttua . Toki aloitimme eläinkaupasta; ruokaa ja muuta pakollista piti 
hankkia . . .

Kun näin Avan ensimmäistä kertaa niin se oli siinä . Se tuli meitä kohti hirmuisella tohi-
nalla ja oli parissa sekunnissa tytöjeni välissä selällään jotta rapsuttelisivat vatsaansa . Tie-
dän, että monet teistä tuntevat Avan paremmin Aavana, mutta puhelimessa se nimi kuu-
losti ensin korvaani Avalta . Ja tuo sopi suuhumme paremmin . Sitäpaitsi Ava osoittautui 
täysveriseksi primadonnaksi, kuten yksi kuuluisista kaimoistaan Ava Gardner . Muutaman 
minuutin tuttavuuden jälkeen se oli valmis lähtemään kanssamme uusiin seikkailuihin ja 
niin minusta sitten tuli ylpeä lammasfarmari . 

Erinäisten vaiheiden jälkeen tutustuin Avan kasvattajaan Riitta-Maija Liikaseen, josta 
on ollut sen jälkeen paljon apua ja tukea sekä Avan myöhemmin sairastuttua ja nyt uu-
simman beduni hankinnassa . Aluksi Riitta-Maija oli ymmärrettävästi vähän ymmällään, 
sillä ei ollut kuullut lainkaan Avan tarpeesta uuteen kotiin . Onneksi kuitenkin hän huoma-
si, että meillä se sai hyvän ja opinhaluisen perheen itselleen . 

Turkin hoito, korvien nyppiminen, bedun pohjaton ruokahalu ja erittäin valikoiva kuu-
lo tulivat ajan mittaan tutuiksi . Samoin Ava joutui huomaamaan, että osasin olla joskus 

”
Ava oli täysiverinen primadonna, 
kuten yksi kuuluisista kaimoistaan..."
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aika inhottava; jos sanoin jotta pesulle, niin sinne 
sitten joutui, vaikka olisi pitänyt etsiä neito sän-
gyn alta . Meistä hioutui saumaton pari, joka tutki 
lähimetsän ja reissasi välillä milloin minnekin . Ava 
hurmasi monia ystäviämme, yksikin totesi, jotta ei 
vieläkään pidä koirista, mutta Avasta hän tykkää . 

Avan ollessa nelivuotias se alkoi pissailla joka 
puolelle, ja joi ihan tolkuttomasti . Ell tutki ja otti 
maksa-arvot, kun mitään tulehdusta ei löytynyt . Ne 
olivatkin sitten pilvissä . Matka Viikkiin ja siellä tar-
kemmat tutkimukset toivat tuttavuuteemma ihana 
eläinlääkärin, johon törmäsimme sattumalta vielä 
myöhemmin . Sen jälkeen hän onkin hoitanut eläi-
meni .

Se matka toi myös tuttavuuteemma kuparitok-
sikoosin . Onneksi Ava reagoi hyvin lääkitykseen ja 
ruokavalion muutokseen . Puolen toista vuotta meni 
mukavasti, sitten sen kunto romahti .

Tässä vaiheessa perheemme oli kasvanut sekaro-
tuisella Pellellä . Pelle on sakuhoffimix .

Kun tällöin vein Avan päivystykseen, siellä yllät-
täen olikin sama täti vastassa kuin Viikissä . Hän oli 
ollut silloin Viikissä laajentamassa osaamistaan . 
Ultrassa paljastui, että Avan sisäelimet olivat jo ko-
keneet kovia ja muutokset olivat melkoisia . Nestey-
tyksen ja lääkkeiden annostuksen muutoksella Ava 
jaksoi vielä puoli vuotta, mutta syksyllä 2012 se sit-
ten nukahti kotona viimeiseen uneen .

Pelle ja Tiitu 

Ava oli määrännyt suuntani koiranomistajana . Be-
dut ovat se minun rotuni, niissä on melkein kaikki, 
mitä koiralta odotan . Ainoa, missä tämä ei voi mi-
nua auttaa, on fyysinen tukeminen . Kuljen nimittäin 
enemmän tai vähemmän tukien varassa . Siksikin 
minulle tuli tuo isompi koira . Kun Pelle on mukana, 
voin jättä kyynärsauvat kotiin .

Olin kertonut Riitta-Maijalle, että kunhan Pelle 
vähän verttuu, haluaisin häneltä uuden bedun . 
Alunperin olin ajatellut, että aikaisintaan 2015-17 
olisi tuo aika .

Pellekin osoittautui melkoiseksi persoonaksi ja 
sen kouluttaminen on pikkuisen haastavaa . Se oppi 
nopeasti, että vetäminen on sallittua, siten se tukee 
mukavasti kulkemistani . Se, että se ei ole suotavaa 
koko ajan, olikin sitten vähän haastavampaa . Tein 
myös Pellen kanssa sen virheen, että annoin pen-
tuna ihmisten lähestyä sitä ja hömpöttää sitä . Kun 
sen säkä alkoi olle yli 60 cm, niin ihmiset alkoivatkin 
karttaa sitä . Pitkä prosessi oli saada se ymmärtä-
mään tai ainakin tottelemaan, että ihmisten, koirien 
ja kaikkien muidenkin ohi pitää mennä ihan ilman 
mitään intoilua .

Oman lisänsä tuo koiran kyky aistia ihmisen kipu . 
Kun minulla oli kipupäiviä niin Pelle puolusti minua 
kaikelta mahdolliselta . Talitiaisista lähtien . Nyt olen 
saanut sen päähän uppoamaan, että olen täysin 
kykenevä huolehtimaan itsestäni ja siitäkin, vaikka 
vähän särkisikin jostain .

Vuoden 2012 joulukuussa oli meille muuttanut 
vielä mäykkyneiti Tiitu, nyt 12 1/2 vuotias . Madame 
tarvitsi pikaisen kodin ja oli minulle ennestään tut-
tu . 

Jojo

Vuoden 2014 heinäkuussa Riitta-Maija soitti ja ker-
toi Jojosta . Olimme lastenlasteni kanssa jo aikoja 
sitten päättäneet, että seuraava bedu on Jojo .









Ava Ava ja Pelle  Tiitu ja Jojo 
Riitta-Maija, Jutta ja Jojo hetki ennen 

syntymäkodista lähtöä
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Hillan penntueessa olisi siis häntämutkainen 
poika, joka olisi kotia vailla . Taisin miettiä melkein 5 
sekuntia . Tiesin, että edessäni olisi mielenkiintoinen 
aika . 3 vuotiaana Pelle oli vielä ihan raakile ja uuden 
vilkaan pennun ottaminen siihen veisi loputkin rau-
hat . Mutta se oli tarjous josta en voinut kieltäytyä . 
Niinpä sitten 7 .8 .2014 matkasin taas kerran nuorim-
maisteni kanssa erään ystäväni autossa hakemaan 
Meripihkan Little Willow nimistä piskuista karva-
palloa kotiin . :)

Odotusteni mukaisesti Pelle ja Jojo ovat olleet 
melkoinen tehopari . Alusta asti ne tulivat hyvin 
juttuun ja Pellen kyky kohdella piskuista kaveriaan 
varovasti oli hellyttävää . Mitä enemmän Jojolle tuli 
kokoa, sitä enemmän alkoi Pellekin huomata, että 
tälle täytyy jo panna tosissaan hanttiin . Tiitu sai 
myös uutta jännitystä elämäänsä tämän notkean ja 
vauhdikkaan karvakasan myötä .

Nyt reilussa vuodessa on elämä solahtanut mu-
kavasti omiin rutiineihinsa . Tiitun ja Kallen (kissa) 
välissä Jojo nukkuu ja Pellen kanssa riehutaan . Jojo 

on osoittautunut täysin 
nimensä mukaiseksi . Jo 
Jutalta se sai pentuni-
men Hoppu . Tälläkin be-
dulla on kiirus koko jan, 
jos ei satu nukkumaan . 
Se myös pitää huolen 
siitä, etten ehdi liikaa 
pitkästymään . Hiljaisuus 
ja poissa näköpiiristä 
oleva Jojo saavat yleen-
sä aikaan jonkin sortin 
sotkun . Onneksi mitään 
isompaa se ei ole sisus-
tanut tai sotkenut . Vielä . 
Olen ison kiitoksen vel-
kaa naapurin papalle, 
joka viihtyy puutarhan 
hoidossa . Tuntikauden 

Jojo jaksaa seurata hänen toimiaan ja välillä tieten-
kin myös kommentoida . Olen ollut huomaavinani 
pientä huvittuneisuutta papan ilmeissä, kun joskus 
pojat ovat yhdessä kurkkineet parvekkeen kaiteella 
hänen puuhiaan . Nyt syksyllä joutuvat tyytymään 
ikkunan läpi katseluun .

Olen kiitollinen sattumalle, joka johdatti minut 
tämän lempeän, vilkaan, topakan ja rakastavan 
rodun pariin . Uskallan väittää, että meillä tulee jat-
kossakin olemaan beduja . Tämä rotu on antanut mi-
nulle monia uusia tuttavuuksia ja ystäviä . Puhumat-
takaan tuiki tarpeellisesta naurusta ja liikunnasta .

Pidän myös siitä, kuinka jo pentuna Jojo osasi 
myös olla itsekseen, se ei ole riippuvainen ihmises-
tä vaikka selvästi seurasta nauttiikin . Tästä koirasta 
on todella moneen, kun se haistaa tuoreet jäniksen 
tai oravan jäljet, niin metsästäjä siinä on heti esillä . 
Se muuttuu toiseksi koiraksi jännittyessään hais-
telemaan jälkiä . Toisaalta se on kaikenikäisten ih-
misten kanssa luotettava rapsuteltava ja halattava . 
Meilläkin on kaikki tyttären kania lukuun ottamatta 

hyväksytty ja mukaviksi todettu . Tyttären kanin Jojo 
tosin luokitteli tuorelounaaksi, joten niitä ei ole sa-
massa tilassa pidetty . Myös kaikki meillä käyneet 
koirat on hyväksytty pienen tutustumisen jälkeen . 
Nämä eivät riitaa haasta, mutta eivät kyllä juokse 
karkuunkaan . Vähän kuin olen itsekin . Meillä on vä-
hän saman tyyppiset trimmitkin Jojon kanssa .

Kotoilua

Nyt olen siis 52-v eläkeläismummeli Vantaan iloises-
ta Ilolasta . Viihdyn kotona ja minulla on muutama 
sata metriä metsän reunaan, jossa nautin kuljeske-

lusta . En toistaiseksi harrasta mitään tavoitteellista 
koirien kanssa .

Lenkkeily ja satunnaiset kyläilyt ovat se meidän 
juttu . Kotona tehdään etsintöjä ja arkitottelevai-
suutta toki harjoitellaan . Lenkin suunta saattaa yl-
lättäen muuttua, jos eteen tulee mielenkiintoinen 
hajujälki . Meillä on kettuja, supikoiria, peuroja ja 
pieniä elukoita vähintään riittävästi tähän harras-
tukseen .

Kahvit keitän ja tarjoan mitä kaapista löytyy, jos 
meille asti joku joskus eksyy .

Anne Ådahl

Ensimmäinen monista iltapesuista, joita Jojo Pelleltä sai Jojo mel-
kein vuoden vanhana, Pelle taustalla
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O limme viime kesänä aivan mah-
tavalla kesälomareissulla koko 
perheen voimin, eli minä, isäntä ja 
bedlingtonit Merri ja Hippa . Reissu 

tehtiin autolla, kohteina olivat kansallispuistot 
ja yöpyminen tapahtui pääosin teltassa . Matkan 
varrella vaellettiin neljän eri kansallispuiston alu-
eella, osista saatiin kokea vain pieni ripaus, osa tuli 
tutkittua kokonaan . Päällimäisenä koko reissusta 
mieleen jäi tavattoman kauniit maisemat, ystäväl-

Artikkelisarja Suomen kansallispuistoista

Patikointia,
kansallispuistoja ja

bedlingtoneja

liset erähenkiset ihmiset, uskomaton hiljaisuus ja 
rauha . Koirat olivat tavattoman innoissaan uusista 
maisemista, ja iltaisin väsyneitä, mutta onnellisia . 

Suomesta löytyy 37 kansallispuistoa, joista yksi-
kään ei ole täysin toisensa kaltainen . Maisemia ja 
luontoa metsissä, soilla, tuntureilla, saaristossa niin 
merellä kuin järvissäkin .  Elämyksiä ja kokemuksia 
yhtä paljon kuin on eränkävijöitä . Omat kokemuk-
sina ovat olleet henkeä salpaavia, voimaannuttavia,  
hetkessä elämistä ja yhteenkuuluvuutta luonnon 
kanssa . Nelijalkaiset vaelluskaverini eivät sanoiksi 
pue kokemaamme, näkemäämme, kuulemaamme 
ja haistamaamme . Mutta olen varma että niiden 
aistit ovat olleet elämyksiä täynnä ja pienet koirat 
nauttineet täysin rinnoin .Teksti ja kuvat ELINA JUNTTILA
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Kauhaneva- Pohjankangas
Perustettu 1982, Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta, suo/vesistö -puisto
Patikointi reitti n. 5km, nähtävyyksiä lintutorni, alueella 
yöpymispaikka parkkialueen lähellä, reitillä uimapaikka.

www.luontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas

T ämä pieni, mutta sitäkin kauniimpi 
kansallispuisto oli ensimmäinen py-
sähdyspaikkamme, ja koska Lauhan-
vuoren kansallispuisto oli tästä puolen 

tunnin ajomatkan päässä, päätimme yöpyä täällä 
kaksi yötä . 

Saavuimme alkuillasta perille, ja pienen tutkai-
lun jälkeen huomasimme tehneemme aika suuren 
mokan pakkaamisessa . Tarkoitus oli autolta pati-
koimaan lähtiessä pakata autosta rinkkoihin teltta, 
makuupussit, ruuanlaittovälineet, ruoka ja sen sem-
moinen mitä reitillä ja yöpymisessä tarvitaan . No 
asia oli muuten hyvä, mutta rinkat jäi kotiin . Muuta-
man voimasanan jälkeen saimme kerättyä itsemme 

kasaan, ja alueen kartoituksen jälkeen huomasim-
me että yöpymispaikalle oli matkaa autolta 300m . 
Huhhuh, ensimmäinen yö oli pelastettu! Niinpä 
kannoimme tavarat tyylikkäästi Ikean kasseissa telt-
tapaikalle ja pysytimme teltan . 

Vihdoin aika lähteä lenkille! Itse reitti on pituu-
deltaan aika tarkkaan viisi kilometriä ja miltei koko 
matkalta pitkospuita ja siltoja, yhdessä kohdassa 
laituri josta voi pulahtaa uimaan . Lenkki kiertää use-
amman lammen yhdistelmän, joissa oli pieniä saa-
rekkeita ja pesiviä lintuja . Kuvienotto oli hankalaa 
sillä linnut lähtivät lentoon pienimmästäkin seisah-
tumisesta . Lammella asui myös joutsenpari . Reitiltä 
hieman poiketen on lintutorni, josta näkymät tälle 

upealle suolampivesistölle . Kaikki oli niin henkeä 
salpaavan kaunista, että tuskin uskalsimme puhua . 
Täällä ei kertakaikkiaan voi kulkea lujaa, täytyy men-
nä hitaasti, hengittää ja nauttia! 

Ensimmäisenä yönä heräsimme, kun lähelle pys-
tytettiin teltta, kuulimme kahden miehen keskuste-
levan . Aamulla heräsin jo puoli viideltä, niin mysti-

set naapurimme olivat kadonneet! Kävimme koirien 
kanssa kiertämässä aamutuimaan saman lenkin ja 
törmäsimme näihin naapureihimme . Heillä seisoi 
jalustalla kamerat ja he olivat paikoillaan ja hiljaa . 
Varovasti hiivimme lähemmäs, mutta kuvauksen 
kohteena olivatkin pilvet taivaalla, eikä mikään elä-
vä olento! Huhhuh, uskallettiin sentään morjestaa!
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Lauhanvuoren kansallispuisto
Perustettu 1982, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan alue

Lehti- ja kuusimetsää, rinteet mäntymetsää, patikointi reitistöjä kolme 
15km, 19km ja 30 km. Kuuluisia nähtävyyksiä: Linturorni ja Kivijata. 

Reitin varrella uimapaikkoja, ja luonnon lähteitä, joissa täyttää vesipullot. 

www.luontoon.fi/lauhanvuori

T ämä puisto oli 
jo huomattavasti 
suurempi, ja reit-
tejä oli useampia . 

Vaelluspäivänä kohdallemme 
osui uskomattoman helteinen 
ja lämmin ilma .

Kiersimme kahden lammen 
kierroksen ja matkaa kertyi 
20 km . Tarkoitus oli kiertää 13 
kilometrin lenkki, mutta ilmei-
sesti menimme harhaan jos-
sain vaiheessa . Ensimmäinen 

tauko oli ahvenlammella, jossa pääsimme uimaan 
ja söimme välipalaa . 

Onneksi vesipisteitä oli paljon, sillä metsät olivat 
täynnä lähteitä, joista pystyi juomaan ja täyttämään 
vesipullot . Harmi vain että itikoita oli mahdottomas-
ti . Onneksi vain osa maastosta oli metsässä, matkan 
varrella näimme kivijatan, lampia ja harvempaa 

mäntymetsää . Lopussa kiitos seisoo, vihdoin takai-
sin autolla, ja väsyneitä olivat kaksi- ja nelijalkaiset! 

Elina Junttila

Lähteet:  Jouni Laaksonen: Retkeilijän kansallispuis-
tot, OTAVA 2012
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KV Venäjä 2015, tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen

Hinta: 10€ + postikulut

Kaksi kiinnitysvaihtoehtoa: 
avainlenkki tai avainklipsi .

Mikäli kiinnostuit, käy täyttämässä 
omakke bedlingtonkerhon 
nettisivuilta tai lähetä osoitteeseen 
sbkjasensihteeri@gmail.com
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FI MVA Slioorin Careless Whisper

om. Elina Junttila 
Valioitui Seinäjoella 24.10.2015

TRIMMAAJIA

Maija Heikkonen
HELSINKI / ESPOO
050 544 2400

Suvi Kuivanen
HELSINKI
040 561 5178

Sini Tuovinen
HELSINKI
040 777 0464

Toini Kärkkäinen
JYVÄSKYLÄ
044 355 3399

Eila Nuutinen
JYSKÄ
0400 641 555

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

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

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

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

Feelgoods
Kirsti ja Pauli Koskela
Helsinki

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

Kimalteisen
Jutta Voutilainen
Läyliäinen
+358 504 114 443
kimalteisen@gmail.com

Le-Leelia’s
Lea Mäkinen-Pulkkinen 
Espoo
+358 504 639405 
leleelias@hotmail.com

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

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

Oikeesti
Jenni Niemelä
Helsinki
+358 400 186060
niemela.jenni@hotmail.com

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

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

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

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

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

KASVATTAJIA
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Palautusosoite:

Maria Nemeläinen
Savelantie 3 I 76 
00720 Helsinki


