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Hallitus 2008
Puheenjohtaja sekä vara-edustajamme
Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
Riitta-Maija Liikanen
Lakkikalliontie 17
30100 FORSSA
puh. 03 4335 945, 050 5844 347
riitta-maija.liikanen@luukku.com

Varapuheenjohtaja
Siru Remes
Palokallionkatu 8 B 16
33840 TAMPERE
puh. 044 577 9476
siru@karho.net

Sihteeri
Mona Suominen
Rauhalantie 19 C
02440 LUOMA
puh. 040 840 9010
mona_suominen@hotmail.com

Jäsensihteeri sekä varaedustajamme
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n
terrierijaostossa
Suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C 9
04220 KERAVA
puh. 040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

Jäsen, Suomen Terrierijärjestö ry:n
Terrilife-lehden bedlingtonpalstan
vastaava sekä edustajamme
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n
terrierijaostossa
Minna Pihlavamäki
Ratavallintie 16 C 9
00720 HELSINKI
puh. 050 405 9376
minna.pihlavamaki@suomi24.fi

Rahastonhoitaja
Anneli Raitanen
Sepänkatu 6-8 D 22
65370 VAASA
anneli.raitanen@elisanet.fi
puh. 050 594 6767

Jäsen sekä Suomen Terrierijärjestö ry:n
Terrilife-lehden bedlingtonpalstan
vastaava
Eila Nuutinen
Savikkotie 8
40420 JYSKÄ
puh. 0400 641 555
eila.nuutinen@tanzara.fi

Muut toimihenkilöt
Pentuneuvoja
Maria Nurmi
Dalitået 20
65730 JUNGSUND
puh. 050 355 6778
maria.nurmi@mbnet.fi

Edustajamme Suomen Terrierijärjestö
ry:ssä sekä Bedlingtonien
koulutus- ja kollegio vastaava
Lea Mäkinen-Pulkkinen
Joupinrinne 4 B 36, 02760 ESPOO
puh. 09 80 55 451, 050 463 9405
lea.makinen-pulkkinen@oikeus.fi
lea.makinen-pulkkinen@pp.inet.fi

Jalostustoimikunta 2006
Riitta-Maija Liikanen
Lea Mäkinen-Pulkkinen
Eila Nuutinen
Kirsi Sainio
Myllypadontie 7 A 4
00920 HELSINKI
Puh. 09 3873 186
k.sainio@kolumbus.fi

Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

Hallitus ja toimihenkilöt
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Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenlehti

Numero 3/08

Päätoimittaja
Siru Remes
Palokallionkatu 8 B 16
33840 TAMPERE
puh. 044 - 577 9476
siru@karho.net

Taitto: Harri Siiskonen

Resume på svenska
Mona Suominen

Painopaikka: Domusprint, Tampere
Painos: 140 kpl
Koko: A5
Seuraava lehti 4/08 ilmestyy marraskuussa, ma-
teriaali päätoimittajalle VIIMEISTÄÄN 10.09.

Mikäli lehteä ei kuulu, ota yhteyttä
jäsensihteeriin.

Ilmoitushinnat
Mainokset jäsentiedotteessa (hinnat jäsenille):
1/1 sivu 30 (15) EUR
1/2 sivu 20 (10) EUR
toistoalennus: ilmoitus 4 numerossa 3:n hinnalla

Trimmaajat:
- jäsenet ilmainen
- ei jäsenet 9,00 EUR/vuosi

Kasvattajat:
sisältää linkityksen yhdistyksen
internetsivujen kasvattajalistaan
10 EUR/vuosi
käytä AINA viitettä 1009

Kuitti maksetusta suorituksesta toimitettava pää-
toimittajalle materiaalin mukana!

Pankkiyhteys:
Sampo 800017-70373521
ilmoituksissa käytä AINA viitettä 1009

Kansikuva: Matej Hrasko
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Tervehdys,
ja kiitos kaikille materiaalia toimittaneille.

Muistakaa jatkossakin laittaa tulemaan kaikenlais-
ta bedlingtoneihin liittyviä juttuja ja kuvia. Ensi
vuoden seinäkalenteriin toivoisin saavani kuvia
sähköpostitse. Monella teistä bedlingtonin omis-
tajista on upeita nettialbumeita, mutta kuvia on
niin paljon, etten osaa niistä parhaimpia valita.
Olisikin hienoa, jos voisitte itse valita parhaat
otoksenne. En myöskään voi ottaa kuvia käyttöön
nettialbumeista, koska kuvakoko on niissä aina
pienennetty ja painokelpoiseen kalenterikuvaan
tarvitaan vähintään 1,5 Mt:n kokoinen kuva - siis
kuva, jota tietokone ei ole pienentänyt. Toki myös
kameran asetuksista tulee olla valittuna tarpeeksi
suuri kuvakoko (kun on kyse digikamerasta). Pa-
perikuvat kelpaavat myös ja niitä voi laittaa tule-
maan postitse. Muistakaan ilmoittaa kuvien toi-
mittamisen yhteydessä kuvaajan nimi.

Seuraavasta lehdestä on tulossa historiikkinu-
mero. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kirjoit-
tamaan tarinaa yhdistyksemme 20-vuotisesta his-
toriasta ja rodun historiasta Suomessa. Toivom-
me myös saavamme paljon mainoksia lehteen.
Valitettavasti emme voi tehdä lehdestä värillistä -
se nostaisi kustannukset liian korkealle. Toivotta-
vasti teille kelpaa mustavalkoinen lehti edelleen.

Kesälomalla sattui ja tapahtui. Juhannusaatto-
na päätti Vilma käydä tutustumassa Porilaiseen
maaseutuun omin päin. Reissulla Vilma vietti
kuusi tuntia ennen kuin löysi tiensä takaisin mö-
kille. Sillä aikaa olimme jo käyneet kaikkien naa-
pureidemme luona ja soittaneet rankkurille. On-
neksi koira löysi perille omin neuvoin ja vahin-
goittumattomana. Me pidämme koiria aina irti
mökillä ja tämä oli ensimmäinen kerta kun joku
niistä karkasi.

Harri Kauhanen
Keväällä lopetin

tamperelaisen Koi-
ranleuka -lehden
taittamisen. Sa-
malla menetin
käyttöoikeuden
taitto-ohjelmaan,
joten tämän lehden
on taittanut var-
kautelainen Harri
Siiskonen.
 Siiskosilla on ollut
bedlingtoneja vuo-
desta 1993 ja tällä
hetkellä heillä
asustelee bedling-
tonuros Tihku. Kii-
tos Harri kun otit
urakan tehtäväksi!

Vihdoin sain kir-
joitettua puhtaaksi
vuoden 2006 loput näyttelyarvostelut. Yritän jat-
kossa saada arvostelut nopeammin lehteen, mut-
ta aika ei vain aina riitä. Toivon mukaan ensi vuo-
den ensimmäiseen numeroon saisin koottua vaik-
ka puolet 2007 arvosteluista. Jos jollakulla on
kymmensormijärjestelmä hallussa ja olisi aikaa
kirjoittaa arvosteluja puhtaaksi, ota yhteyttä.

Saimme myös
osoituksen Betan
periksiantamatto-
masta luonteesta,
kun veljeni saksan-
paimenkoira ja
Beta kisailivat vie-
raillessamme van-
hempiemme luona.
Beta osoitti sake-
mannille heti al-
kuun laumanjärjes-
tyksen. Myöhem-
min vetoleikissäkin
koosta ja massasta
huolimatta Beta
piti pintansa usei-
den minuuttien
ajan. Bedlingtonien
potentiaalista ker-
too myös tässä leh-Beta osoittaa henkisen arvojärjestyksen palloleikissä.

dessä olevan tarina ja kuvat, kuinka bedlingtonia-
kin voi käyttää metsästyksessä.

Toimeliasta loppukesää kaikille toivottaen,
Siru
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BEDLINGTONLENKKI
Luomassa Kirkkonummella

sunnuntaina 28.9. klo 10.00

Säänmukainen varustus päälle
ja mukaan lenkkeilemään.

Kävelyvauhdissa metsässä pysyvät
mukana niin lapset

kuin seniorimmat harrastajat.

Lenkin jälkeen on grillausmahdollisuus
joten otathan omat eväät mukaan.

Kokoontuminen: Rauhalantie 19 C
Luoma. Tiedustelut 040 840 9010,

Mona.

Tervetuloa mukaan!

Kesätervehdys
Puheenjohtajan palstaa kirjoittaessani on kaksi

kuukautta kestänyt kesän alkamisen odotus päät-
tynyt. Heinäkuun viimeisellä viikolla vihdoin ke-
sän helteet ovat saapuneet.

Arvostelulajin vaikeutta kuvaa kehän laidalta
kuultu kritiikki, jonka mukaan voittajakoirat oli-
vat värittömiä, kookkaita ja vailla selkeää suku-
puolileimaa.

Kaikkihan me tiedämme, että virheetöntä koi-
raa ei ole. Kyse on vain siitä, mitä kukin tuomari
haluaa painottaa.

Kesätapahtumista ovat tässä vaiheessa vielä
jäljellä Uuraisten treffit ja Terri-Eri-näyttelyssä
pidettävä kerhomme 20-vuotisjuhlanäyttely. Näyt-
telyssä tarjoamme syntymäpäiväkahvit. Tervetu-
loa!

Vielä viimeiseksi tiivistä asiaa. Suomessahan
ei tällä hetkellä tehdä virallisella tasolla bedling-
tonien kuparitoksikoosimäärityksiä. Näytteiden
lähettäminen ja tutkituttaminen VetGenissä USAs-
sa osoittautui odotettua helpommaksi, kun lähe-
tin viimeisen pentueeni karvanäytteet sinne tut-
kittaviksi. Netin välityksellä sai hoidettua testien
tilauksen ja maksun, ja tulokset tulivat todella no-
peasti. Yhteyshenkilönä Kennelliittoon toimi Kirsi
Sainio.

Auringosta nauttien
Riitta-Maija

Meillä jokaisella on aina monia tavoitteita ja
odotuksia. Yksi tämän kesän suurista odotuksista
monelle oli varmasti Tukholmassa järjestetty
maailmanvoittajanäyttely. Nyt kun se kerrankin
oli näin lähellä, sinne oli meidän suomalaisten-
kin helppo mennä. Mv-näyttelyä ennen olivat
monet rotujärjestöt järjestäneet vielä erikoisnäyt-
telyitä, jotka kulkivat Circuit-näyttelyn nimellä.
Terriereillä oli oma World Terrier Specialinsa,
jossa oli 46 bedlingtonia. Mutta bedlingtoneilla
ei ollut enää omaa rotunäyttelyä.

Maailmanvoittajanäyttelyyn oli ilmoitettu 68
bedlingtonia, 39 urosta ja 29 narttua, 11 eri maasta.
Suomalaisia koiria oli seitsemän, joista viisi si-
joittui neljän parhaan joukkoon luokassaan. Tämä
näyttely antaa jälleen kerran aihetta pohtia, mil-
lainen bedlingtonin pitäisi olla ja mihin suuntaan
sitä pitäisi kehittää. Tämä samainen kysymys tun-
tui vaivaavan myös kehänlaitakeskustelijoita.
Rop-koira, joka oli myös Circuit-näyttelyn rop,
(tuloksia ja kuvia toisaalla lehdessä) oli aivan
upeasti esiintynyt ja viimeistä karvaa myöten tai-
tavasti laitettu oikea show-bedlington. Ei ihme että
tämä koira on voittanut paljon niin Ruotsissa kuin
muuallakin maailmalla.
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Riitta-Maija bedlaritreffeillä 2007.
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Vuosikokous 9.3.2008
Paikka: Espoo, Joupinrinne 4 C, kerhohuoneisto
Läsnä: Osallistujalistan mukaisesti (liite1), lisäksi kokoukseen osallistui
Suomen Terrierijärjestön varapuheenjohtaja Kirsi Sainio

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Lea Mäkinen-
Pulkkinen avasi kokouksen klo 13.10.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
Heikki Liikanen. Pykälän 9. kohdalla kokouksen
puheenjohtajana toimi Suvi Kuivanen.

3. Valittiin kokouksen sihteeriksi Kirsi Sai-
nio.

4. Valittiin ääntenlaskijoiksi Minna Pihlava-
mäki ja Suvi Kuivanen.

5. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Minna
Pihlavamäki ja Suvi Kuivanen.

6. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon
kutsuttu; kokouskutsu on lähetetty kirjallisena jä-
senistölle, postitettu jäsenille helmikuun puoles-
sa välissä 2008.

7. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esi-
tyslistan mukaan.

8. Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastajien lausunto (liite 2)

Todettiin että tuloslaskelma osoittaa e 295,78
ylijäämää. Tase osoittaa e 2.382,14.

Käytiin läpi toimintakertomus, joka hyväksyt-
tiin lisäyksin ja korjauksin (liite).

Esitettiin tilintarkastajien lausunto.
9. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin

vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.
10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä jä-

senmaksun suuruus (liite3).
Keskusteltiin tuloarviosta. Todettiin, että myyn-

tiartikkeleihin ja huomionosoituksiin tulisi tehdä
erillinen kirjaus. Näin ollen ”muiden kulujen”
osuus pienenee ja ne tulee paremmin eriteltyä.

Hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksu
säilytettiin ennallaan, vuosijäsen 20 e, nuorisojä-
sen 12 e, perhejäsen 4 e. Päätettiin, että ainais-
jäsenen kertamaksun suuruudeksi tulee 200 e. Ul-
komaalaisille jäsenille jäsenmaksun suuruus on
sama kuin vuosijäsenmaksun, mutta lisäksi heiltä
peritään postituskuluihin 8 e.

Päätettiin, että kasvattajat ilmoittavat uudet pen-
nunostajat yhdistyksen jäseneksi, jolloin jäsen-
maksun on ko. vuoden osalta ilmainen. Tämä
koskee myös ulkomaisia pennunostajia, jolloin
Bedlington-tiedotteen postituskulut ko. vuoden
aikana maksaa yhdistys.

11. Vahvistettiin toimintasuunnitelma.
12. Valittiin hallituksen uudeksi puheenjoh-

tajaksi Riitta-Maija Liikanen.
13. Valittiin hallituksen jäseniä erovuoroisten

tilalle kahdeksi vuodeksi seuraavasti: Siru Remes,
Eila Nuutinen ja Suvi Kuivanen.

14. Valittiin tilintarkastajaksi Marja Laukka-
nen ja Leena Hytönen ja varatilintarkastajaksi
Hilkka ja Timo Haavisto.

15. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi
esittämät asiat: Bedlingtoninterriereitten PEVI-
SA-ohjelma vuodelle 2009-2014 esityslistan mu-
kaisesti.

16. Päivitettiin JTO vastaamaan uutta PEVI-
SA-ohjelmaa.

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
14.15.

Espoossa 9.3.2008

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Liikanen,
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsi Sainio,
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan
ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Minna Pihlavamäki,
Pöytäkirjantarkastaja

Suvi Kuivanen,
Pöytäkirjantarkastaja
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Liite 1: Osallistujalista
Läsnä:
Jenny Lindqvist
Riitta-Maija Liikanen
Anneli Raitanen
Jane Ilomäki

Liite 2: Tilinpäätös, tilintarkastuskertomu ja toimintakertomus

Erika Pulkkinen
Lea Mäkinen-Pulkkinen
Jukka-Pekka Pulkkinen
Petra Pulkkinen

Kirsti Smith
Kirsi Sainio
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Suomen Bedlingtonkerho ry

Toimintakertomus 2007
Hallitus

Vanha hallitus kokoontui 2 kertaa, 21.1.2007
sekä 25.2.2007 ja uusi hallitus kokoontui 4 kertaa
eli 11.3.2007, 25.3.2007, 12.8.2007 ja 14.10.2007.

Jäsenten läsnäolo suluissa:

Siru Remes
puheenjohtaja (vanha hallitus) (2/2)

Jane Ilomäki
jäsensihteeri, sihteeri (14.10. asti) (3/6)

Riitta-Maija Liikanen
jäsen (vanha hallitus) (1/2)

Riitta-Maija Liikanen
varapuheenjohtaja (uusi hallitus) (4/4)

Lea Mäkinen-Pulkkinen

varapuheenjohtaja (vanha hallitus) (2/2)

Lea Mäkinen-Pulkkinen
puheenjohtaja (uusi hallitus) (4/4)

Anneli Raitanen
rahastonhoitaja, jäsensihteeri (14.10. alk.) (6/6)

Siru Remes
jäsen (2/4)

Minna Pihlavamäki
jäsen (3/4)

Mona Suominen
jäsen, sihteeri 14.10. alkaen (2/4)

Hallituksen kokouksissa vuonna 2007 käsitel-
tiin 91 pykälää. Yhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin 11.3.2007 Espoossa Joupinrinne 4 C:n ker-
hotiloissa ja yhdistyksen yleiskokous pidettiin
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12.8.2007 treffien yhteydessä Uuraisilla. Yhdis-
tyksen vuosikokouksessa 11.3. valittiin hallitus:
Mäkinen-Pulkkinen, pj; Liikanen, Ilomäki, Rai-
tanen, Pihlavamäki, Suominen ja Remes. Yleis-
kokouksessa hyväksyttiin esitetyt sääntömuutok-
set.

Toimihenkilöt ja luottamustoimet

Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut edustaja-
namme Suomen Terrierjärjestö ry:n hallitukses-
sa; edustajamme Helsingin Seudun Kennelpiiri
ry:n terrierijaostossa. Varaedustajamme Helsingin
Seudun Kennelpiiri ry:n Terrierijaostossa toimi
Minna Pihalvamäki. Varajäsenenä Suomen Ter-
rierjärjestö ry:n hallituksessa toimi Riitta-Maija
Liikanen. Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut
Bedlingtonkerho ry:n koulutus- ja kollegiovastaa-
vana. Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut STJ
ry:n kollegiotilaisuuksissa.

Jane Ilomäki toimi sihteerinä ja jäsensihteeri-
nä 11.3.-14.10.2007.

Anneli Raitanen toimi rahastonhoitajana ja
14.10. alkaen jäsensihteerinä.

Mona Suominen toimi 14.10. alkaen sihteeri-
nä.

Bedlington Tiedotteen toimittamisesta vastasi
Siru Remes. ”Resumé på svenska” osiosta vasta-
si Mona Suominen.

Suomen terrierijärjestö ry:n julkaiseman Ter-
rilife-lehden bedlingtonpalstan toimittamisesta
vastasivat Eila Nuutinen (TL 1/07-TL 3/07) ja
Anni-Marjatta Harjula (TL 4/07).

Yhteyshenkilönä SKBK:iin, Ruotsiin ja Bed-
lington-Nytt lehden palstasta vastasi Riitta-Mai-
ja Liikanen.

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Riitta-
Maija Liikanen, Lea Mäkinen-Pulkkinen, Eila
Nuutinen ja Kirsi Sainio.

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähkö-
postitse ja puhelimella. Se on antanut jalostusneu-
vontaa ja kerännyt jalostustilastoja.

JTO on hyväksytty Suomen Kennelliiton Jalos-
tustieteellisessä toimikunnassa 24.5.2007. Jalos-
tustoimikunta on suunnitellut vuonna 2009 voi-
maan astuvan PEVISA:n päivitystä Suomen Be-
dlingtonkerhon ja Suomen Terrierijärjestön
vuosikokouksille esitettäväksi. Samalla on etsit-
ty laboratorioita, joisssa voidaan tehdä kupari-tok-
sikoosimäärityksiä, niin että ne täyttäisivät Suo-
men Kennelliiton PEVIA-ohjeen vaatimukset.

Vuoden 2007 aikana tehtiin 14 suomalaisen
bedlingtoninterrierin kuparitoksikoosimääri-tyk-
sen suoralla COMMD-1 deleetiotestillä Helsin-
gin yliopiston Biolääketieteen laitoksella.
PEVIA:n päivityksessä hyväksyttiin ko. labora-
torion lisäksi Animal Health Trustin (AHT) ja
Vetgenin tekemät geenitesti. Näissä testeissä toi-
mii yhteyshenkilönä Kirsi Sainio.

Pentutiedusteluista vastasi Maria Nurmi.

Vuosiyhteenveto 2007
Pennut (kotimaiset) 20
Tuonnit 0
Rekisteröinnit yht. 20
Pentueet 4
Pentuekoko 5,0
Kasvattajat 4

Urokset
- kaikki 3
- kotimaiset 2
- tuonnit 1
- ulkomaiset 0
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v

Nartut
- kaikki 4
- kotimaiset 4
- tuonnit 0
- keskimääräinen  jalostuskäytön ikä4 v 1 kk

Isoisät 5
Isoäidit 6
Tehollinen populaatio 7
Sukusiitosprosentti 3,87%*

* koiranetistä saatu sukusiitosprosentti ei vas-
taa täysin todellisuutta.

Jalostustoimikunta on vastannut yhteen viral-
liseen jalostustiedusteluun.
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Virallisia silmätutkimuksia tehtiin 22 koiralle.
Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia 19 koiralla, joista
kahdella muita silmämuutoksia. Kahdella koiral-
la HC-diagnoosi, yhdellä koiralla muut silmämuu-
tokset. Virallisia polvitutkimuksia tehtiin kolmelle
koiralle. Yhden koiran lonkka- ja kyynärnivelet
tutkittu.

Diane Cox Albertan yliopistosta on ottanut yh-
teyttä pyytäen yhteistyön jatkamista näytteiden
lähettämisen muodossa. Kirsi Sainio STJ ry:stä
on hoitanut asiaa. FABALABista jääneet verinäyt-
teet siirrettiin vuoden 2007 aikana Hannes Lohen
laboratorioon Helsingin Biomedicumiin. Valitet-
tavasti vain pieni osa näytteistä on enää käyttö-
kelpoisia, eikä Diane Coxin toivomia näytteitä
materiaalista löytynyt. Diane Cox on ollut asias-
sa yhteydessä myös Hannes Loheen. Suomalai-
set bedlingtoninterrierit ovat kuitenkin edelleen
tutkimuksessa mukana, mikäli saadaan sellaisia
näytteitä, jotka kiinnostavat kanadalaisia tutkijoi-
ta.

Kirsi Sainio STJ ry:stä on hoitanut bedling-to-
ninterrierin PEVISA-ohjelman päivittämistä SKL
ry:n jalostusneuvoja Päivi Rantasalon kanssa,
koskien bedlingtonien PEVISA-ohjelmassa mää-
ritellyn DNA-kytkentäanalyysin suorituspaikkaa.

Jalostustoimikunnan toimintaa on hanka-loit-
tanut jalostusmateriaalin puute. Edelliseltä jalos-
tustoimikunnalta ei ole saatu pyynnöistä huolimat-
ta yhdistyksen jalostukseen liittyvää omaisuutta
(Suomen Kennelliiton listaukset, tutkimustulok-
set, terveyskyselyt jne).

Jäsenet

Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä
31.12.2007 oli yhteensä 102 jäsentä, jotka jakau-
tuivat seuraavasti:

Ainaisjäseniä 6
Vuosijäseniä 56
Ulkomaisia vuosijäseniä 1
Nuorisojäseniä 6
Perheenjäseniä 15
Ilmaisjäseniä* 18

* kasvattajan ilmoittama pentuejäsen,
ilmainen jäsenyys 1. vuodeksi

Lisäksi tuomarijäseniä oli 38 kpl.

Jäsenmaksut vuonna 2007

Vuosijäsen 20 euroa
Nuorisojäsen 12 euroa
Perheenjäsen 4 euroa
Ainaisjäsen 200 euroa
Ulkomaiset jäsenet 28 euroa

Järjestetyt tilaisuudet

Yhdistys järjesti treffit 10.–12.8. ja Club
Show’n 11.8. Uuraisilla. Tapahtumaan osallistui
kasvattajia ja harrastajia. Ohjelmassa oli mm.
yleistä seurustelua, saunomista, uintia, arpajaiset,
jäsenkokous, trimmausta, juoksukilpailut. Club
Show’n tuomarina toimi Kirsi Sainio ja kehäsih-
teerinä Anneli Raitanen. Juniorhandlerit ja lapsi
& koirakilpailun tuomarina toimi Anni-Marjatta
Harjula. Show’ssa esiintyi 29 koiraa.

Treffeille osallistui 23 aikuista, 7 nuorta/lasta
ja 35 koiraa josta 6 pentua ja 4 muun rodusta koi-
raa.

Varsinaisten osallistujien lisäksi treffeillä vie-
raili 5 henkilöä.

Päävastuun treffien järjestelyistä huolehti Eila
Nuutinen, Minna Pihlavamäki ja Leena Hytönen.

Treffit tuotti seuralle yhteensä 499,85 e.

Julkaisutoimikunta

Bedlington-Tiedote julkaistiin neljä kertaa.
Bedlington-tiedotetta jaettiin myös 13 yhteistyö-
kumppanille sekä rodun kotimaisille tuomareille.
Suomen terrierijärjestö ry:n julkaisemassa Terri-
life-lehdessä bedlingtonpalsta ilmestyi neljässä
numerossa.

Internetsivut

Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa
http://sbk-fbc.org. Sivujen päivitys ollut vähäistä
puuttuneen päivittäjän vuoksi.
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Järjestetyt kilpailut

Vuoden bedlington: KANS, FIN, S, N & DK
MVA, PMV-05, EUV-06, NV-07
Blju Be Judzhens Je Petit Soleil

Kasvattaja: Pryakhina Svetlana, Venäjä
Omistaja: Liikanen Riitta-Maija, Forssa

Vuoden VSP-bedlington: FIN, S, N & DK
MVA, JV-02, V-03, V-05, PMV-05, V-06, NV-07
Meripihkan She’s So High

Kasvattaja: Liikanen Riitta-Maija, Forssa
Omistajat: Liikanen Riitta-Maija ja Nieminen

Heta, Forssa

Vuoden bedlingtonveteraani: KANS, FIN, S, N,
DK MVA, PMV-00-01, V-01-02-07
Blå Skuggans Tennesee Amber Waltz

Kasvattajat: Ann-Marie ja Rolf Lyberg, Ruotsi
Omistajat: Granqvist Miia ja Liikanen Riitta-

Maija, Karperö

Vuoden bedlingtonjuniorhandler:

Petra Pulkkinen

Muu toiminta

Anneli Raitanen on hoitanut kerhon myyntiar-
tikkeleita. Siru Remes järjesti yhdistykselle vuo-
sikalenteritilauksen, kuvat kalenteriin saatiin jä-
senistöltä. Kalenterin taittoi Graafinen suunnitte-
lu Anitta Kainulainen Oy Hiirolasta.

Keskustelupalsta toimii osoitteessa:

www.atfreeforum.com/bedlington/.

Bedlingtonlenkkejä järjestettiin 3 kertaa; Kirk-
konummella 2.6. ja 22.9. sekä Korpilahdessa 9.6.

Edustukset

HSKP ry:n vuosikokouksessa, STJ:n kevätko-
kouksessa ja STJ:n syyskokouksessa yhdistystäm-
me edusti Lea Mäkinen-Pulkkinen.

Yhdistys on muistanut merkkipäivinä eri yh-
distyksiä sekä yksityishenkilöitä (ulkomuototuo-
mareita).

Toimihenkilöiden koulutus

Siru Remes osallistui SKL ry:n Koira-expo
koulutustilaisuuteen Riihimäellä 4.2.2007

Yhdistyksen järjestämä
tuomarikoulutus ja kollegio

Tuomarikokelaille on järjestetty koulutusta
2006 aikana tuomarikokelaiden pyynöstä. Kou-
lutuksesta on vastannut Lea Mäkinen-Pulkkinen
yhdessä pätevöityneen ulkomuototuomari Hans
Lehtisen kanssa. Koearvostelussa 15.2. sai bed-
lingtoninterrierin arvosteluoikeudet neljä tuoma-
rikokelasta (Kirsi Sainio, Tapio Eerola, Jetta
Tschokkinen ja Juha Palosaari). Yhdistyksen jä-
senet osallistuivat tilaisuuteen koirineen. Tuoma-
rikollegiossa toimivat vastaanottajina Harri Leh-
konen ja Kirsti Smith.

Yhteistyö

Suomen terrierijärjestö järjesti Terri-Eri 2007
erikoisnäyttelyn 26.8. Helsingin Tuomarinkarta-
nossa. Talkoisiin (rokotustodistusten tarkas-tuk-
siin, kehäjärjestelyihin sekä loppupurkauk-seen)
osallistuivat Minna Pihlavamäki, Satu Saarinen,
Mona Suominen ja Lea Mäkinen-Pulkkinen.

Anneli Raitaselle ja Eila Nuutiselle myönnet-
tiin Terrierijärjestön hopeinen ansiomerkki.

HSKP:n Terrierijaoston hallituksen kokouksiin
osallistuivat Lea Mäkinen-Pulkkinen 1/7 kertaa
ja varajäsen Minna Pihlavamäki 4/7 kertaa. Jaos-
ton järjestämiin kehätotutusiltoihin 3.-6.-10.5.07
ja Match Show:n 15.5.07 toteuttamiseen osallis-
tuivat Lea Mäkinen-Pulkkinen, Minna Pihlavamä-
ki ja Mona Suominen. Yhdessä kehätotu-tusillois-
ta Bedlingtonkerholla oli lisäksi oma buffet. Ta-
pahtumat järjestettiin Helsingin Munkkiniemessä.

Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen taloudellinen tilanne ilmenee tu-
loslaskelmasta ja taseesta.
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Liite 3: Tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Talousarvio 1.1. – 31.12.2008
 Edellinen tilinpäätös Budjetti 2009

Yhdistystoiminta
Tuotot

Jäsenmaksut 1 776,40 1 800,00
Kasvattajaindeksit 198,50 200,00
Kerhotavaroiden myynti 206,00 600,00
Treffituotot 499,85 400,00
Toiminta-avustukset (SKL, HSKP) 508,98 500,00

Muut tuotot 35,00 200,00

Yhteensä 3 224,73 3 700,00

Kulut

Internetmenot -111,86 -300,00
Jäsenmaksut -222,00 -200,00
Koulutuskulut -190,00 -200,00
Jäsentiedotteen kulut -1002,25 -1 000,00
Myyntiartikkelit -400,00
Juhlavuoden kulut – tarjoilut -200,00
Kokouskulut 0,00 0,00
Pankkikulut -102,39 -100,00
Posti- ja toimituskulut -167,75 -150,00
Huomionosoitukset -100,00

Muut kulut -1 132,70 -900,00

Yhteensä 2 928,95 -3 550,00

Tilikauden yli/alijäämä 295,78 150,00

Jäsenmaksut 2008

vuosijäsen 20 euroa
nuorisojäsen 12 euroa
perheenjäsen 4 euroa
ainaisjäsen 200 euroa

lisäksi ulkomaisilta jäseniltä peritään postituskuluja 8 €
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Suomen Bedlingtonkerho ry

Toimintasuunnitelma 2008
Virkistystoiminta

Järjestetään treffit 8. – 10.8.2008 Uuraisilla
Keski-Suomessa. Treffeillä kerho tarjoaa 20-vuo-
tis kakkukahvit ja maljankohotukset.

Järjestetään 2 – 3 Bedlingtonlenkkiä.

20 vuotis-juhlavuosi

Jokaisessa Bedlington-Tiedotteessa julkaistaan
materiaalia juhlavuoden kunniaksi. Varsinainen
juhlanumero on Bedlington-tiedote 4/08.

STJ:n erikoisnäyttely on samalla kerhomme 20
vuotis- juhlanäyttely. Kerho järjestää näyttelyyn
Bedlington-aiheisia myyntiartikkeleita, pulla-kah-
vitarjoilut ja onnittelujen vastaanoton.

Lapsille ja nuorille järjestetään juhlavuotemme
kunniaksi piirustus-/kirjoituskilpailun.

Jalostustoimikunta

Pyritään valmistelemaan jalostustarkastusoh-
jeet. Pyritään saamaan yhdistyksen keräämät tut-
kimustulokset jalostustoimikunnan käyttöön. Seu-
rataan rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauk-
sien tilannetta. Pyritään tekemään terveys- ja
luonnekyselyt. Jalostustoimikunta pyrkii tehosta-
maan yhteistyötä rodun kasvattajien ja harrastaji-
en välillä. Jalostustoimikunta seuraa JTO:aan kir-
jattujen perinnöllisten sairauksien tilannetta. Ja-
lostustoimikunta jatkaa suomalaisille parhaiten
soveltuvan DNA-tutkimuslaboratorion etsintää.
Kasvattajien tulisi tehdä jalostustiedustelu vähin-
tään 2 kk ennen aiottua astutusta. PEVISA-ohjel-
man edellyttämät poikkeuslupahakemukset liittei-
neen on toimittava vähintään 5 kk ennen aiottua
astutusta. Jalostustoimikunta kommentoi yhdis-
telmäehdotusta JTO:n ja PEVISA-ohjeiden poh-
jalta.

Suomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttämään
rotua harrastavalle yhdistykselle asetetut vaati-
mukset. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
bedlingtoninterrierien kasvatusta ja jalostusta sekä
toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuu-
dessa näiden koiraharrastuksen edistämiseksi.

Varsinainen toiminta

Sääntömääräinen toiminta

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuus-
sa. Yhdistyksen sääntömuutos on käsiteltävänä
Patentti- ja rekisterihallituksessa. Mikäli säännöt
hyväksytään PRH:ssa toiminta muutetaan uusien
sääntöjen mukaisiksi. Hallitus ja toimikunnat ko-
koontuvat tarpeen vaatiessa. Edustajat osallistu-
vat 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 il-
moittaa osoitetiedot jäsensihteerille.

Tiedotustoiminta

Bedlington-Tiedote julkaistaan neljä kertaa.
Terrilifen bedlington-palstalle lähetetään materi-
aalia. Skandinaviska Bedlingtonklubbenin julkai-
semaan Bedlington Nyttiin lähetetään Suomesta
uutisia. Yhdistyksemme www-sivuja pidetään yllä
osoitteessa http://sbk-fbc.org/. Pyritään päivittä-
mään sivuja aktiivisemmin ja saamaan sivuille
uutta sisältöä. Muutetaan sivujen osoitteeksi
www.bedlingtonkerho.fi. Pyritään osallistumaan
STJ:n info-pisteen järjestelyihin messukeskuksen
näyttelyssä. Pyritään jakamaan esitettä kerhostam-
me ja bedlingtoneista näyttelyissä. Lähetetään
kerhon infopaketti uusille jäsenille.
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Pentuneuvonta

Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituksen
kanssa pentuvälittäjän. Pentuvälittäjä ja jalostus-
toimikunta antavat tietoa myytävistä pennuista.

Varainhankinta ja talous

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

Kaikki tilaisuudet pyritään järjestämään itse-
kannattavuusperiaatteella ja toteuttamisessa käy-
tetään mahdollisuuksien mukaan tukena eri yh-
teistyökumppaneita. Osallistutaan HSKP:n terrie-
rijaoston toimintaan. Terrierijaosto myöntää
avustusta yhdistyksille aktiivisesta osallistumises-
ta. Kennelliitto myöntää myös toimintamäärära-
haa.

Kilpailutoiminta

Järjestetään Vuoden bedlington- ja bedlington-
veteraani –kilpailut sekä bedlington junior hand-
lerkilpailu.

Yhteistyö

Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä
STJ:n toimintaan. Pyritään olemaan yhteistyössä
kotimaisten ja ulkomaisten kenneljärjestöjen kans-
sa.

Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistu-
vat kaikkeen edellä mainittuun toimintaan parhaan
kykynsä mukaan.

Vaikeuksien kautta
Hanna Smolander

Helmi ottaa A-estellä kunnollisen kontaktin Suvin tarkassa
ohjauksessa.

Eilan haaste siirtyi tällä kertaa
minulle, kun Sari Voutilainen estyi
kirjoittamasta esittelynsä.

Koiratarinani on alkanut, kuten
niin monen muunkin, pienenä tyt-
tönä naapurin koiria ulkoiluttamal-
la. Tiibetinspanielit Pate ja Pomo
olivat vakioulkoilutettavia, kun
asuivat aivan naapurissa. Omaa koi-
raa kinusimme siskoni kanssa rasit-
tavuuteen asti, ja vihdoin vanhem-
mat taipuivat ja lupasivat koiran,
kun sisaruksista nuorimmainen, Ilk-
ka, menisi ensimmäiselle luokalle.
Sen piti olla labbis tai kultsu, beet-
hovenia emme olisi saaneet. No,
ensimmäinen luokka alkoi, sitten
toinen ja kolmas. Ja sitten Ilkka
meni armeijaan. Kun vihdoin kotoa

kun meitä molempia odotti. Olin jo kallistunut
valkoiseen länsiylämaanterrieriin, kunnes sisko-
ni toi kotiin meidän perheen ensimmäisen koiran,
bedlingtoninterrieri Hellän. Tuo omituisen näköi-
nen karvaturri sulatti sydämeni lopullisesti ja ro-

muutettuani opiskelemaan Jyväskylään tuli mah-
dolliseksi oman koiran hankkiminen, oli edessä
rodun valinta. Lapsuuden suosikkikoirat olivat
väistyneet ja mietinnässä oli joku suhteellisen pie-
ni ja helposti mukana kulkeva rotu, reissuelämä

E s i t t e l y s s ä
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tuvalinta oli selvä. Ulkonäöstä en ollut
niinkään varma, mutta luonne oli aivan
valloittava. Ajattelin tuolloin, että en tule
sitä näyttelytrimmissä pitämään, kun on
niin oudon näköinen, mutta kuinkas sii-
nä kävikään. Mikään ei ole kauniimpi,
kuin vastatrimmattu bedlington. Lopul-
takin sain ensimmäinen oman koirani
Helmin (Tanzara Odessa), johon kulmi-
noitui koko pitkä odotukseni. Taisin is-
tua pentulaatikolla harva se päivä, en-
nen kuin Helmin kotiin sain. Enkä pa-
rempaa koiraa olisi voinut saada, kiitos
siitä Eilalle.

Helmin elämän alkutaival ei ollut kui-
tenkaan se helpoin. Kahdeksan kuukau-
den iässä oltuaan kaksi tuntia yksin ko-
tona, tapahtui jotain ikävää. Avomiehe-
ni Tapanin palatessa vanhempieni kotiin,

Tämän jälkeen Helmi nousi ylös ja alkoi näyttää
pirteämmältä. Seuraavana aamuna oltiin heti au-
keamisaikaan samaisen lääkäriaseman ovilla.
Röntgenin jälkeen kuulin henkilökunnan kauhis-
televan keskenään, miten edellisenä päivänä oli
näin erehdytty. Ei sitä voinut itsekään uskoa.

Epäonneksi kaikki tapahtui kesäloma-aikaan,
jolloin kirurgia varten jouduttiin lähtemään toi-
selle paikkakunnalle. Ja epäonneksi se koitui sen
takia, että Helmin luut olivat liian pienet kysei-
sen kirurgin levyille, minkä takia jouduttiin lait-
tamaan seuraavaksi paras vaihtoehto: ihon läpi
luuhun menevät ruuvit ja putki muttereineen ja-
lan ulkopuolelle. Niitä ruuvin reikiä putsattiinkin
sitten joka päivä kaksi kuukautta. Helmiä pidet-
tiin kuin herran kukkarossa. Mutta sitten, seitse-
män viikkoa poiston jälkeen, kun oltiin jo alettu
uskoa olevamme voiton puolella, Helmi tuli soh-
valta alas ja jalka kirjaimellisesti napsahti poikki
uudestaan. Tämä tapahtui tietenkin lauantai-ilta-
na, jolloin ei lääkäriin enää päästy. Sunnuntaina
sitten soitettiin päivystävälle kunnaneläinlääkäril-
le. Hän totesi jalkaan muodostuneen valenivelen;
nivelen, joka on rustoa luun keskellä. Emme ol-
leet lääkärin kanssa aivan samaa mieltä, ja suun-
tasimme hoitaneen kirurgin pakeille: poikkihan
se ja molemmista luista. Se siitä valenivelestä.
Jalka oli siis mennyt poikki yhden ruuvin reiän
kohdalta, joka ei ollut vielä kuroutunut umpeen.
Tällä kertaa meitä hoiti uusi kirurgi, joka olikin

Su
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Hiukan surulliselta Helmi vaikuttaa jalkaansa ruu-
vatun putken kera.

Hyppyesteen ylittäminen sujuu Helmiltä vauhdilla.

Hanna Smolander

pikkuinen istui eteisen lattialla itkien ja kannatel-
len vasenta etujalkaansa. Tilan piti oli rajattu niin,
ettei mitään vahinkoa voisi sattua. Tässä vaihees-
sa ei vielä tiedetty, että jalka oli mennyt poikki
asti. Eikä sitä tiedetty myöskään lääkärissä käyn-
nin jälkeen, jonka mukaan jalka oli venähtänyt.
Kun Helmi ei kuitenkaan alkanut illalla virkistyä
rauhoittavien jälkeen, alkoi isäni epäillä ettei kaik-
ki ollut kunnossa. Niin kuin ei ollutkaan: isä huo-
masi jalan olevan poikki ja sitoi siihen lastan.

E s i t t e l y s s ä
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sitten huumorimiehiä todeten, että “tämä on vä-
hän niin kuin hänen vikansa, kun oli silloin edel-
lisellä kerralla lomalla”. Voitte vain kuvitella, kuin-
ka paljon nauratti. Pääasia, että saatiin luihin so-
piva levy ja paraneminen alkoi. Itse olisin jättä-
nyt koko levyn sinne iäksi, mutta kasvuiässä
olevalle koiralle niin ei voinut tehdä. Viiden kuu-
kauden päästä levyn poistosta kuvautimme jalan
ja vihdoin saatiin terveen paperit, eikä yhtään heik-
koa ruuvin reikää ollut jäljellä. Viisi leikkausta,
tusina röntgeneitä ja monen monta euroa myöhem-
min Helmi on iloinen ja omanarvon tuntoinen bed-
lington-tyttö, jonka vasenta etujalkaa vakuutus-
yhtiöt eivät jostain syystä enää suostu vakuutta-
maan.

Helmin vartuttua ja vaikeuksien jäätyä taakse,
alkoi polttelemaan uusi koirakuume. Tällä kertaa
haaveissa oli ominaisuuksiltaan hieman isompi
harrastuskoira. Pienehkön suostuttelun jälkeen tätä
avautunutta harrastuskoiranvirkaa tuli täyttämään
kesällä 2006 espanjanvesikoira Maisa (Gotcha Ne-
fertiti). Maisassa täyttyi kaikki työkoirahaaveet ja
onnistuneesti tätä pursuavaa energiaa ollaankin
saatu kanavoitua eri harrastuksiin, toistaiseksi tu-

dettu, vaan molempien iloksi harrastetaan totte-
levaisuutta ja agilityä ystäväni koulutuksella.
Näyttelyissä on myös mukava käydä tapaamassa
tuttuja, mutta pidän kuitenkin tärkeämpänä koi-
ran aktivointia ja toiminnallista elämää ihan ta-
vallisessa arjessa. Harrastuksissa ja koulutettavuu-
deltaan Helmi ja Maisa ovat kuin yö ja päivä,
mutta molempien kanssa tehdäänkin koiran aset-
tamilla vaatimuksilla niin, että hauskaa on. Hel-
mi syttyy silmin nähden päästessään juoksemaan,
ja ratajuoksua olemmekin aina mahdollisuuksien
mukaan käyneet kokeilemassa. Bedlington rotu-
na sopiikin mukaan moneen menoon, kun sitä osaa
motivoida.

Ja niin siinä sitten kävi, kun antaa koirille pik-
kusormen... Syksyllä 2007 kävin Helsingin Seu-
dun Kennelpiirin järjestämän Kasvattajan perus-
kurssin, ja viime keväänä suoritin myös Kasvat-
tajan jatkokurssin. Muutettuamme Tapanin,
Helmin ja Maisan kanssa kaupungin hälinästä rau-
hallisempaan ympäristöön tänne Keravalle, avau-
tui mahdollisuus pitkään kypsyneelle ajatukselle
omista kasvateista. Ja niin on yksi haave toteutu-
massa, kun odotamme syyspentuetta Helmille, en-

loksena koulutustunnus TK1 tottelevaisuuden
puolelta. Maisa on tällä hetkellä viettämässä mam-
malomaa kahdeksan käärön onnellisena äitinä, ja
harrastusten pariin  pääsemme taas loppuke-
sästä. Helminkään kanssa harrastuksia ei ole unoh-

Tarvitseeko sitä vettä nuin
läiskyttää uidessa? Ihmettelee
Maisa Helmin uimatyyliä.

Suvi Kuivanen simmäistä kennelnimellä
Cuenta’s. Bedlingtonkerhon
toimintaan liityin mukaan tänä
keväänä, kun tulin valituksi
kerhon hallitukseen. Tällä het-
kellä toimin kerhon jäsensih-
teerinä.

Seuraavaksi haastan Kati
Parppein kertomaan koiramai-
sesta elämästään bedlingto-
nien parissa.

Toiminnallista kesää
toivottaen,

Suvi

E s i t t e l y s s ä
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Bedlingtonterriereiden
kuparitoksikoositestaukset

Sekä AHT:n että Vetgenin näytteenotto-ohjeet löy-
tyvät niiden kotisivuilta. Testauksen hintakin on
suurin piirtein sama, noin 40-50 euroa/näyte ja
yhden kokemuksen perusteella ainakin Vetgenin
teki tutkimuksen nopeasti. AHT ei ota vastaan
karvanäytteitä, ainoastaan poskisolunäyte (lima-
kalvoraape) kelpaa sinne, Vetgeniin voi lähettää
myös karvanäytteitä. Kumpaankaan ei mielellään
kannata lähettää tuoretta verinäytettä, koska näy-
te saattaa pilaantua kuljetuksen aikana. Eläinlää-
kärin allekirjoituksellaan varmentama suomenkie-
linen kuparitoksikoosilomake lähetetään täytetty-
nä osoitteeseen:

Kirsi Sainio
Lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia
Pl 63
00014 Helsingin yliopisto
(e-mail: kirsi.sainio@helsinki.fi)

Näyte puolestaan lähetetään joko AHT:lle tai
Vetgenille testattavaksi. Samalla täytetään ko. la-
boratorioitten omat testitilauskaavakkeet. Suo-
menkielinen kuparitoksikoosikaavake siis ei kel-
paa sinne! Kaavakkeisiin tulisi mielellään laittaa
tuloksen vastaanottajaksi Kirsi Sainio. Tällöin
tulos tulee suoraan minulle, jolloin voin lähettää
tuloksen eteenpäin Kennelliittoon kuparitoksikoo-
sitestilomakkeeseen täytettynä. Näin voidaan var-
mistaa, että Tutkimuslaboratoriosta tullut tulos ja
näyte ja koira josta näyte on otettu vastaavat toi-
siaan. Kennelliitto ei tällä hetkellä hyväksy esim.
tutkimuslaboratorioista sähköpostitse omistajal-
le lähetettyjä tuloksia, koska tällöin koiran iden-
titeettiä ei voida varmentaa.

Suomessa ei tällä hetkellä tehdä kuparitoksi-
koositestejä, koska meillä ei ole kaupallista labo-
ratoriota, joka testiä tarjoaisi. Toivottavasti saam-
me kuitenkin suomalaisen testaajan tulevaisuudes-
sa. Lisätietoja ja neuvoja lomakkeiden täyttöön
saa allekirjoittaneelta.

Terveisin
Kirsi Sainio

Bedlingtonkerhon ja Suomen Terrierijärjestön
yleiskokoukset ovat hyväksyneet bedlingtoninter-
riereille seuraavan PEVISA-ehdotuksen, joka vah-
vistetaan vielä Suomen Kennelliiton jalostustie-
teellisessä toimikunnassa ja Kennelliiton valtuus-
tossa tämän syksyn aikana:

“PEVISA vuosille 2009-2013

Pentueen vanhemmilla tulee olla hyväksytty
tutkimuslausunto perinnöllisen kuparitoksikoosin
varalta. Lausunnoksi hyväksytään:

- DNA markkeritutkimus
- suora geenitesti
- maksabiopsiatutkimus

Näytteet tutkitaan Suomen Kennelliiton hyväk-
symässä laboratoriossa. Pentujen vanhemmilla
tulee olla lisäksi voimassa oleva silmätarkastus-
lausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi. Ulkomai-
silta jalostusuroksilta hyväksytään ulkomailla lail-
listetun laboratorion antama kuparitoksikoositut-
kimuslausunto”

Kuten aikaisemminkin, on näytteidenoton yh-
teydessä täytettävä kerhon kotisivuilla oleva KU-
PARITOKSIKOOSITUTKIMUS-lomake. Ilman
tätä lomaketta tulokset eivät ole virallisia. Koiri-
en tulee lisäksi olla mikrosirutettuja ja sirunume-
ro on tarkistettava näytteenoton yhteydessä. Näyt-
teitä voivat ottaa eläinlääkärit ja eläinlääkäriase-
milla eläinlääkärin valvonnassa työskentelevät
eläintenhoitajat. Esimerkiksi kennelneuvojien ot-
tamat näytteet eivät kuparitoksikoositestaukseen
kelpaa.

Näytteet tutkitaan tällä hetkellä kahdessa lail-
listetussa laboratoriossa: Animal Health Trust
(AHT) Englannissa (www.aht.org.uk/
genetics_tests.html) ja Vetgen (www.vetgen.com/
canine-services.html) USA:ssa. Sitä mukaan kun
muita testauslaboratorioita ilmaantuun, niitä lisä-
tään Kennelliiton hyväksymiksi laboratorioiksi.
Mikä tahansa laboratorio ei tähän kuitenkaan kel-
paa, vaan laboratoriolla tulee olla esimerkiksi
voimassa olevat lisenssit tekemiinsä testeihin.
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Beta keinulla. Kuvassa oikealla jutun kirjoittaja, vasemmalla tuomari tarkistamassa, että Betalla osuu tassut
myös kontaktille.
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Keppien suoritus lopuillaan, taustalla näkyy putki.

Agilityä bedlingtonin kanssa
teksti: Siru Remes

Agility eli koirien esteratakilpailu on laji,
jossa toivoisi näkevänsä enemmän bed-
lingtoninterriereitä. Bedlingtoninterrieri
on rotu, joka soveltuu lajiin erinomaisesti
ketteryytensä ja nopeutensa vuoksi, mut-
ta rodun edustajia ei juuri agilitykentillä
ja -kisoissa tapaa. Tällä kirjoituksellani
toivoisin useamman rodun omistajan
kiinnostuvan lajin harrastamisesta ja
kilpailemisesta.

Monet harvinaiset koirarodut, joiden kanssa on
menestytty agilitykisoissa, ovat saaneet erinomais-
ta mainetta ja nostetta rodulleen. Tämmöinen rotu
on muun muassa kromfohrländer, jonka rekiste-
röintimäärät ovat suunnilleen samalla tasolla be-
dlingtoninterrierin kanssa, mutta kisoissa näkyy
useita koirakoita ja agilityvalioitakin lienee lähem-
mäs parikymmentä. Olen harrastanut Betan (FIN
MVA Meripihkan One More Time) kanssa agili-
tyä kesästä 2006 lähtien. Tätä kirjoittaessani olem-
me käyneet kahdeksassa agilitykisassa. Koirane-
tin tuloksien mukaan olemme ainut suomalainen
bedlingtonkoirakko, joka on kisannut.

Agilityn historia

Agility on koiraharrastuslajina suhteellisen nuo-
ri. Sen historia ulottuu 1970-luvun Englantiin,
jossa se on kehitetty esteratsastuksen pohjalta
näytöslajiksi. Agility nähtiin ensi kertaa kuului-
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Aita tai este. Näitä hyppyesteitä on tavallisesti eni-
ten kilpailuradalla.

Hanne Tamminen

Beta A-esteen huipulla.

Mikko Remes

sassa Cruftsin koiranäyttelyssä vuonna 1978, ja
muutamassa vuodessa laji levisi ympäri Brittien-
saarta. Suomeen agility saapui vuonna 1986, jol-
loin se esitettiin näytöksenä Helsingin Messukes-
kuksen koiranäyttelyssä. Ensimmäiset viralliset
yksilökilpailut pidettiin vuonna 1989. Lajin suo-
sio kasvoi räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun Suo-
men Kennelliitto järjesti agilityn maailmanmes-
taruuskilpailut vuonna 2000 Helsingin jäähallis-
sa.

Agilityn säännöt ja perusperiaatteet

Agility eli koirien esteratakilpailu on laji, jota
voi harrastaa kuka tahansa. Agilityä voi harrastaa
kaiken rotuisten koirien kanssa, myös sekarotuis-
ten kanssa. Välttämätöntä on se, että koira fyysi-
sesti kykenee suorittamaan esteet. Agilityssä me-
nestyminen edellyttää koiralta yhteiskuntakelpoi-
suutta, hyvää fyysistä kuntoa, toimintakykyä ja
ennen kaikkea hyvää yhteistyötä ohjaajan kans-
sa. Kilpailevan koiran täytyy olla vähintään 18
kuukauden ikäinen, terve, tunnistusmerkitty ja
rokotettu Suomen Kennelliiton määräysten mu-
kaisesti.

Koirat jaetaan agilityssä kilpailtaessa kolmeen
tasoluokkaan, joista 1-luokka on tarkoitettu aloit-
televille kilpailijoille. Ykkösluokasta kakkosluok-
kaan siirtyäkseen koiran tulee saada ykkösluokas-
sa kolme nollatulosta vähintään kahdelta eri tuo-
marilta. Nollatuloksista yksi saa olla hyppyradalta.
Nollatulokseksi sanotaan virheetöntä suoritusta,

jonka aikavirhe on korkeintaan 0,99 sekuntia.
Kakkosluokasta kolmosluokkaan siirtyäkseen
koiran tulee saavuttaa kakkosluokassa kolme nol-
latulosta sijoittuen kolmen parhaan joukkoon.
Myös näistä nollatuloksista yksi saa olla hyppy-
radalta. Agilityvalion arvon (FIN AVA) saavut-
taakseen koiran tulee voittaa kolmosluokassa kol-
me kertaa nollatuloksella vähintään kahden eri
tuomarin radoilla. Näistä nollavoitoista yksi saa
olla hyppyradalta. Ensimmäisen ja viimeisen nol-
lavoiton välillä tulee olla vähintään 1 vuosi ja 1
päivä. Lisäksi vaaditaan näyttelytuloksena vähin-
tään laatuarvosana H (hyvä) vähintään 15 kk:n
iässä.

Kaikissa tasoluokissa koirat jaetaan lisäksi sä-
käkorkeuden perusteella kolmeen kokoluokkaan:
mini-, midi- ja maxi-luokkaan. Mini-koiran sä-
käkorkeus alle 35 cm, midi-koiran säkäkorkeus
35 -42,99 cm ja maksi-koiran säkäkorkeus on 43
cm tai yli. Kilpailuradan pituus on 100 - 200 met-
riä ja radalla on 12 - 20 suoritettavaa estettä. Es-
teet jaetaan kolmeen ryhmään: hyppyesteet, kon-
taktiesteet ja muut esteet. Kilpailuratoja on kah-
denlaisia: perusratoja ja hyppyratoja. Perusradalla
voi olla kaikkia esteitä, hyppyradalla ei ole kon-
taktiesteitä.

Agility on vaikea laji. Agilityvaliot ovat har-
vassa suhteessa lajin harrastajamäärään. Esimerk-
kinä mainittakoon, että Koiranetistä löysin terrieri-
ryhmästä (34 rotua) agilityvalioita vain 10 rodus-
ta. Terriereistä suosituin agilitykoira on
borderterrieri, joissa lienee jo 40 agilityvaliota.
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Hanne Tamminen

Putkesta ulos!

Muissa yhdeksässä roduissa FIN AVA -tittelin saa-
neita oli yhdestä yhteentoista rotunsa edustajalla.
Rotuvalinta vaikuttaa myös agilityssä menestyk-
seen. Voimakasviettinen, toiminnasta nauttiva
koira on helpompi saada innostumaan agilitystä
kuin sohvalla viihtyvä seurakoira tai hyvin itse-
näinen koira. Paimenkoirat ovatkin agilityssä me-
nestyvämpiä rotuja.

Onnistuneessa suorituksessa kaiken tulee olla
kohdallaan: rytmityksen, käskytyksen sekä ohjaa-
jan ja koiran fyysisen kunnon. Kilpailussa pyri-
tään radan virheettömään suoritukseen mahdolli-
simman nopeasti. Virheettömyys on kuitenkin tär-
keämpää kuin nopeus. Ratavirheitä ovat esim.
hyppyesteen riman pudotus, kontaktivirhe (koi-
ran tassun tulee osua kontaktiesteen alkuun ja lop-
puun kontaktialueelle) tai esteestä kieltäytyminen
(koiran tulee suorittaa esteet empimättä). Kilpai-
lusuoritus voidaan myös hylätä. Hylkäyksen ai-
heuttamia virheitä ovat mm. esteiden väärä suori-
tusjärjestys radalla, esteen suorittamatta jättämi-
nen tai kolmas kielto radan aikana.

Agilityä voi toki harrastaa ilman että osallis-
tuisi kilpailuihin. Mutta kerran osallistuessasi kil-
pailuun, osallistut varmasti toisenkin kerran. Kil-
pailussa itsensä ylittäminen ja edistyminen näky-
vät konkreettisemmin kuin vain treenatessa. Myös
menestymisestä saat kiittää vain itseäsi - merki-
tystä on vain koirakon suorituksella, ei “naama-
kertoimella”.

Ensikokemukseni agilitystä

Siskollani on myös koiria ja hän on harrastanut
agilityä jo kymmenkunta vuotta. Suomessa oli agi-
lityn maailmanmestaruuskisat vuonna 2000 ja
kävin tuolloin kisoja seuraamassa, vaikka itsellä-
ni ei vielä koiraa ollutkaan. Koirien suorituksia
oli upea seurata - mikä ilo ja into niillä olikaan
radalla. Kun otin bedlingtonin, ajattelin, että sen
kanssa ehkä voisi joskus kokeilla agilityäkin.

Ensimmäisestä bedlingtonista, Vilmasta, ei kos-
kaan tullut agilitykoiraa, mutta toisesta koirastam-
me, Betasta, tuli. Betan luonne on hyvin avoin,
iloinen ja Beta osallistuu hyvin mielellään kaik-
keen touhuun kanssani. Vilma on pidättyväisem-
pi ja ajattelin, että on parempi harrastaa sen koi-
ran kanssa, joka hommaan enemmän innostuu.

Niinpä seurailin paikallisten koirakerhojen netti-
sivuja ja selvittelin, kuinka olisi mahdollista päästä
kokeilemaan agilityä. Agility on hyvin suosittu
koiraurheilulaji ja varsinkin suurissa kaupungeissa
voi olla kuukausien jonot kursseille pääsemisek-
si. Paikallisessa seurassa agilityn peruskursseille
pääsy oli järjestetty niin, että koirakoille järjes-

tettiin karsinnat. Karsinnassa testattiin koirakon
yhteistyötä, koiran luoksetuloa, koiran tottelevai-
suutta sekä pystyykö koira keskittymään muiden
koirien häirinnässä vain omistajaansa. Betalle
nämä olivat helppoja hommia ja pääsimme agili-
tyn alkeiskurssille.

Betan alkeet

Alkeiskursseilla ehditään yleensä seurasta riip-
puen opetella koirakon kanssa agilityn peruses-
teet sekä hieman tekemään alkeellisia agilityra-
toja. Varsinainen treenaus alkaa kunnolla vasta es-
teiden oppimisen jälkeen. Alkeiskurssilla tuntui,
että ei Betasta koskaan kummoista agilitykoiraa
tule. Esteiden opettelu oli hidasta ja Beta oli ko-
vin arka ja hidas kurssilla. Etenkin putkeen ja pus-
siin meno vaati huomattavan paljon toistoja. Myös
motivaatio tuntui olevan hukassa. Ei se esteiden
yli hyppely ollutkaan Betan mielestä niin kivaa.
Minulta meinasi haaveet harrastuksesta karista.
Ongelmana alkuaikana kuitenkin oli allekirjoit-
taneen kokemattomuus sekä väärät motivaatiovä-
lineet. Kun sekä koira, että ohjaaja ovat ensiker-
talaisia, on esteiden opettelu pakostakin hidasta
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Beta puomilla. Tuomari seuraa vierestä.

Hanne Tamminen

kun molemmilla on opeteltavaa. Milloin pidin
kättäni liian ylhäällä ja milloin liian alhaalla tai
en ollut tarpeeksi innostava ja niin edelleen. Vä-
hitellen kun itse pääsin jyvälle koiran ohjaami-
sesta ja löysin Betalle sopivat motivaatiovälineet
- vetonaruleikki, pallo ja keitetyt maksan- ja kie-
lenpalat - alkoi vauhtia ja intoa löytyä.

Kesän 2006 kestäneen alkeiskurssin jälkeen
pääsin jatkoryhmään, joka oli aloittanut treenauk-
sen jo vuotta aiemmin. Olin pahasti jäljessä mui-
den koirakoiden taidoista, mutta erinomaisen oh-
jaajan avulla saimme talven aikana melkein muut
koirakot Betan kanssa kiinni. Talven aikana ru-
pesi vauhtiakin vähitellen löytymään ja varmuut-
ta esteiden suorittamiseen. Narttukoiran kanssa
harrastamisessa on yksi hankaluus - juoksut kes-
keyttävät treenaamisen niiden ajaksi, ja lisäksi va-
leraskaus, ainakin Betalla, hidastaa tahtia ja vä-
hentää intoa.

Kisaamaan!

Kesällä 2007 mentiin ensimmäisiin kisoihin
agilityohjaajan suostuttelemana. Itse emmin ko-
vasti kisoihin menoa tuolloin, mutta ohjaajamme
oli sitä mieltä, että emmehän aloittaneet näyttely-
uraammekaan mätsäreissä. Suoraan oikeisiin ki-
soihin vaan.  Emme edes saaneet rataa loppuun,
kun Betalla ei ollut lainkaan vauhtia ja putkeen ei
suostunut menemään ollenkaan. Taisi oma jänni-
tykseni heijastaa koriaan niin, että sekin meni ihan
lukkoon. Seuraavissa kisoissa tuli myös hylätty,
koska Beta ei mennyt putkiin toivotulla tavalla.

Niiden kisojen jälkeen treenasimmekin putkia oi-
kein urakalla ja pääsimme ongelmasta yli. Tämän
jälkeen kisoissa on käyty mahdollisuuksien mu-
kaan - halua olisi enemmänkin, mutta vapaa-ai-
kaa ei ole riittävästi. Ensimmäisen kahden hylä-
tyn kisasuorituksen jälkeen olemme aina saaneet
tuloksen, mutta useimmiten reilujen virhepistei-
den kera. Vasta yksi nollatulos on tähän mennes-
sä saatu. Tavoitteena on tulevan syksyn ja talven
aikana saada pari nollatulosta lisää, jotta pääsi-
simme kisaamaan ensi kesänä kakkosluokkaan.
Sen edemmäksi en vielä tavoitteita aseta.

Agilityä harrastamaan

Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan agilityhar-
rastuksen, tässä muutamia neuvoja. Kouluta koi-
ra ensin perustottelevaiseksi niin, että koira osaa
tulla luokse kutsuttaessa, pysyä käskystä paikoil-
laan, ei välitä toisista koirista, osaa leikkiä kans-
sasi, osaa olla hiljaa tarpeen tullen. Voit käydä
vaikka jonkun yhdistyksen pentukurssin tai pe-
rustottelevaisuuskurssin. Kun nämä asiat ovat
kunnossa on hyvä pyrkiä agilityn alkeisiin. Ota
huomioon, että monissa seuroissa on todella tun-
kua kursseille, joten kannattaa olla liikkeellä ajois-
sa.

Agilityyn pääsee parhaiten tutustumaan kisois-
sa ja tänä syksynä meillä suomalaisilla on erin-
omainen mahdollisuus nähdä huippuagilityä agi-
lityn maailmanmestaruus kisoissa Helsingissä 26-
28.9. Kotimainen kisakalenteri löytyy Agilityliiton
sivuilta ja tietoa agilityn MM-kisoista löytyy Ken-
nelliiton sivuilta.

Lähteet ja lisäinformaatiota:

Pertti Vilander: Agility: alkeista huipulle
(Onnenmyyrät, 2003)

Inger Jalakas: Agility lähdöstä maaliin
(Helsinki : Nemo, 2007)

Holden, Patrick; Gilbert, John: Agility:
Harrastajan opas (Perhemediat oy, 2005)

www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/agility/
etusivu.htm

www.finagility.com

www.agilityliitto.fi
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Taito yhdistää
loma ja hulluus

Teksti: Marianne Jonsson-Hall,
Järvsöstigens Kennel

Kuvat: Matej Hraöko

Itävaltalainen pariskunta esitti kysymyksen:
Oletteko matkustaneet Ruotsista asti ainoastaan
koetta varten?

Kyseinen koe oli luolakoe pienessä Slovakia-
laisessa kylässä lähellä Bratislavaa. Kerrottuani
että tämä on lomamme “loppuhuipennus” sain
vastauksen että emme ole täysin pähkähulluja,
melkein vaan!

Silloin rupesin ajattelemaanÖ Olen kasvanut
metsästävien kettuterrierien parissa, rakastan nii-
tä ja yritän parhaani mukaan kasvattaa niitä. Täs-
tä johtuen olen tänä vuonna tehnyt kaksi matkaa
jotka ei-koiraihmisten (esim. akateemiset työto-
verini) mielestä luokitellaan älyttömiksi.

Viime vuosina Jävsöstigen kennelistä on nous-
sut muutamia metsästysvalioita. Ensimmäinen,
Flisa, asuu Skånessa isäntänsä Kajn ja emäntänsä
Kristina kanssa. Sain ajatuksen syksyllä 2006,
Flisa on saanut vesikauhurokotteen, Nika (tshek-
kivahvistukseni) on myös rokotettu. Miksei mat-
kusteta Suomeen harjoittelemaan ketunmetsästys-
tä, katsastamaan koemaastoja ja mahdollisesti
osallistumaan kokeisiin. Vietimme Suomessa
mukavan viikon lopputuloksenaan suomen met-
sästysvalio (Flisa) ja hyväksytty luolakoirien tai-
pumuskoe (Nika).

Seuraavasta “haasteesta” vastasin minä miehe-
ni kanssa. Päätimme pitää lapsettoman loman (ei-
vätkä lapset halunneet matkalle mukaanÖ) ja jät-
tää kodin turvalliset kolot taakseen kahdeksi vii-
koksi, mutta minne lähtisimme? Voisimme asua
VW-bussissamme, meillä on alun perin tshekki-
läinen kettuterrierin narttu joka ehkä haluaisi näyt-
tää kotimaataan meille ja pojalleen Mixx:lle (Järv-
söstigens Mikis). Tuumasta toimeen, eräänä tors-
taiaamuna pakkasimme koirat autoon ja lähdimme
matkaan.

1000 kilometriä ja kaksi yöpymistä myöhem-
min jätimme Ruotsin taaksemme (ja totesimme
että asumme Keski-Ruotsissa) ja suuntasimme
kohti Puolaa. Pitkän ajomatkan jälkeen löysim-
me perille Kaakkoistshekeissä, Ziln-alueen,
Lukov’n kylässä Tuskulumin kennelin. Kun suun-
nittelimme kevään aikana matkaamme isäntäm-
me Vladimirin kanssa, saimme kuulla että juhan-
nusviikonloppuna järjestetään Slovakiassa luola-
koe johon kannattaa osallistua. Ja sehän on
mielestämme loistava idea.

Kulttuurieroja ja tapoja voi vaan ihmetellä, hy-
vänä esimerkkinä perjantain nimenhuuto ja arvon-
ta viikonlopun kokeita varten alkoi illalla klo 20,
vaikka aloitus piti olla klo 17.00. Lauantain ko-
keisiin osallistuisi 85 koiraa, miten ja varsinkin
milloin tämä loppuisi? Totesimme että syy per-
jantain viivästykseen oli se että kaikki halusivat
tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia. Uskomme ai-
nakin että he puhuivat metsästämisestä ja koiris-
ta, koska emme ymmärtäneet sanaakaan. Mutta
olut oli halpaa ja ruoka hyvää, joten meillä ei ol-
lut hätää. Samaan hintaan kun Sundsvallin Katu-
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juhlilta saa yhden oluen, sai Slovakiassa 6 olutta,
mutta kun siihen lisää matkanÖ

Lauantai-aamuna klo 8.30 kokeet alkoivat tor-
visoitoin ja tuomariston puhein, ja kaikki osallis-
tujat seisovat asennossa metsästyshattu kädessään.
Edellisen päivän kokemusten perusteella odotin
pitkää päivää, mutta silloin järjestys ja kurinalai-
suus nousi pintaan. Klo 16.30 mennessä kaikki
oli valmista ja meillä takana erittäin mielenkiin-
toinen päivä.

Slovakialaisessa kokeessa näimme sileä- ja kar-
keakarvaisia kettuterrierejä, borderterrierejä,
welsh terrierejä, muutamia parson russeleita, jack
russeleita, patterdaleterrierejä ja yksi bedlingto-
ninterrieri. Eniten edustettuina olivat sileäkarvai-
set kettuterrierit ja boderterrierit joilla kummal-
lakin oli noin 20 koiran edustus. Yksi kokeen par-
haimmista koirista oli bedlingtoninterrieri joka
ajoi ketun luolastaan kahdessa minuutissa. Nä-
kemistäni ja kokemistani luolakokeista voin to-
deta että slovakialainen versio on mahdollisim-
man lähellä oikeata metsästystilannetta, mutta val-
votuissa olosuhteissa.

Bedlingtoninterrierin isäntä puhui englantia.
Kävi ilmi että hänen koiransa metsästi kaiken nä-
köistä, myös riistaa. Luolametsästyksen lisäksi he
metsästivät myös villisikaa. Minulla kun ei ole
kokemusta bedlingtoneista näin kokeen jälkeen
rauhallisen, isäntään seuraavan koiran joka kai-
ken lisäksi juoksi enimmäkseen vapaana. Isäntä
kertoi että Akela (bedlingonin nimi) käyttäytyi
suurin piiretein samalla tavalla metsässä. Se on

hyvin rauhallinen kunnes saa metsäs-
tys komennon jolloin siitä tulee ai-
van erilainen koira. Mikäli muistan
oikein on Akela myös riistanjäljestys-
valio.

Bedlingtoni ajokoirana on harvi-
nainen näky myös Tshekeissä ja Slo-
vakiassa, mutta löytyy lisää Akelan
kaltaisia koiria joilla on alkuperäis-
geenit jäljellä. Jotkut panostavat aja-
viin Bedlintoneihin ja jossain päin
Slovakiaa löytyy Akelan ja ajanvan
bedlinton-nartun jälkeläisiä. Minus-
ta on ihanaa että löytyy Akelan kal-
taisia koiria, jotka todistavat että ter-

rierejä voi vieläkin käyttää alkuperäisineen käyt-
tötarkoitukseen. Lisäksi Akela oli uskomattoman
tottelevainen ja mukava sekä ihmisiä että toisia
koiria kohtaan.

Lomastamme tuli ikimuistoinen, mutta ynnät-
tyäni kokemukseni ja ajetut 7000 kilometriä, en
todennäköisesti matkusta toista kertaa Slovakiaan
luolakokeisiin. Olen loppujen lopuksi pähkähul-
lu.

PS. Jos ihmettelet miten koirani pärjäisivät, niin
Mixx hyväksyttiin mutta Nika totesi olevansa tii-
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Perinnöllisyyden eli
genetiikan lyhyt oppimäärä
Pienten populaatioiden suojelutoimet

teksti: Saana Myllylä

Julkaisemme Bedlington -tiedotteessa lyhyttä perinnöllisyyden käsitteitä ja lainalai-
suuksia valottavaa juttusarjaa. Sen kuudes osa kertoo kuinka pieniä populaatioita voi-
daan suojella geneettiseltä ajautumiselta ja homotsygoitumisen haitallisilta vaikutuk-
silta silloin kun sisäsiitoksen ja siitosmatadorien välttäminen ja uuden jalostus-
materiaalin etsiminen eivät enää riitä.

neenä ja vältti sen takia kaikki mahdolliset uhat.

julkaistu aiemmin: Skandinaviska Bedlington
Klubbenin lehdessä Bedlington nytt 3/2007

Kuvat saatu julkaistavaksi Akelan isännältä
Matej Hraskolta. Hänen kotisivunsa on:

www.nornik.sk

Lyhyt kertaus viime kerrasta:

Rotujen synnyn alkuaikoina suosittiin sisäsii-
tosta ja nykyisinkin useat kasvattajat suosivat ns.
linjasiitosta. Näille ei kuitenkaan ole enää nykyi-
sin sellaista perustetta kuin aiemmin ja sekä po-
pulaation että yksittäisten koirien kannalta olisi
usein parempi suosia ulkosiitosta. Sukupolvien
mittaisella jalostuksella on saavutettu tilanne, jos-
sa rotujen sisäinen muuntelu on huomattavasti

rotujen välistä muuntelua pienempää. Rotukoirat
ovat yleensä helposti tunnistettavissa oman rotun-
sa edustajiksi. Tällöin voidaan jalostuksessa käyt-
tää linjauksen sijaan kahden tyypiltään samanlai-
sen koiran yhdistelmiä. Siitosmatadorit voivat
myös olla ongelmallisia ja pienessä rodussa jo
varsin pienikin jälkeläismäärä voi itse asiassa teh-
dä koirasta siitosmatadorin. Pienessä rodussa on
tärkeää etsiä jalostusmateriaalia laajalta pohjalta.
Käyttää ns. lemmikkejä ja kotikoiria jalostukseen
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mahdollisuuksien mukaan, käyttää suositun urok-
sen sijaan sen sisaruksia tai puolisisaruksia. Tuo-
da ulkomailta ns. uutta verta. Joskus nämäkään
keinot eivät kuitenkaan riitä. Silloin on siirryttä-
vä käyttämään muita keinoja, kuten pariutumis-
järjestelmiä tai roturisteymiä. Tiukka linjaus on
itse asiassa vain teoreettinen mahdollisuus vaik-
ka sen etu onkin siinä että se pystyy puhdistamaan
linjat perinnöllisistä ongelmista.

Määrätyt pariutumisjärjestelyt
geneettisen monimuotoisuuden
turvaamiseksi

Joskus jos rodussa on sinällään tarpeeksi ge-
neettistä materiaalia voi geneettisen monimuotoi-
suuden turvaaminen onnistua määrätyillä pariu-
tumisjärjestelmillä missä kasvattajat toimivat yh-
teistyössä ja jalostussuunnitelmat laaditaan rodun
harrastajien parissa yhdessä. Tällöin koiria pariu-
tetaan ensin pienemmissä osajoukoissa ja, kun
näiden sisällä ei enää voida tehdä yhdistelmiä, niin
yhdistetään osajoukkoja keskenään. Tarkoitukse-
na on siirtää seuraaville sukupolville mahdolli-
simman suuri osa rodun sisäisestä geneettisestä-
variaatiosta. (Määrätyistä pariutumisjärjestelmistä
ja niiden toimintaperiaatteista voit lukea tarkem-
min Koiramme -lehdestä.)

Täysi ulkosiitos
eli rotujen väliset risteytykset

Rotujen synnyn alkuaikoina roturisteytykset
ovat olleet luonnollinen osa rodun jalostusta. Be-
dlingtonin takana on terrierityyppisiä koiria yh-
distettynä whippettiin eli se on lähtökohtaisesti
jo kahden tyypiltään erilaisen rodun risteymä.
Roturisteymällä voidaan tuoda rotuun täysin uut-
ta verta. Sillä voidaan saavuttaa sekä suurempi
heterotsygotia-aste kuin rodun sisällä muutoin että
tuoda rotuun jokin tietty terve geeni. Pienessä ro-
dussa resessiiviset tautigeenit saattavat päästä
huomattavan yleisiksi ennen kuin asiaan ehditään
puuttua. Silloin olisi mahdollista tuoda jalostuk-
sella rotuun uusi ja terve geeniversio jostain sel-
laisesta rodusta jolla samaa ongelmaa ei ole. Niin
kauan kun geenisiirto ei ole vakiintunutta tekniik-
kaa, saattavat roturisteytykset olla ainoa keino
tuoda tietynlainen geenimuoto rotuun. Kyse voi
olla esimerkiksi jostain sellaisesta ominaisuudes-

ta, joka rodulla on aiemmin ollut, mutta jalostuk-
sessa syystä tai toisesta hävinnyt. Jos ko haluttu
ominaisuus löytyy vielä toisesta rodusta, voidaan
se tuoda omaan rotuun risteytyksellä. Vaihtoeh-
toisesti risteytyksellä voidaan hakea yleistä hete-
rotsygotiaa, jos esimerkiksi rodun pienentyneet
pentuekoot viittaavat homotsygotian olevan on-
gelma rodussa tai sitä on muuten aihetta epäillä.

Roturisteytykset on tehtävä aina huolellisesti
suunnitellen. Risteytyksiä kannattaa tehdä useam-
milla pareilla (jotka eivät saisi olla sukua toisil-
leen) eikä risteytysjälkeläisiä saa käyttää liian run-
saasti. Risteytysjälkeläisiä on myös seurattava tar-
koin ja näiden terveyttä tutkittava huolella. Ideana
on. että ensin risteytetään rotunsa hyvä edustaja
ulkosiitoksena toisen rodun hyvän edustajan kans-
sa, tämän jälkeen jälkeläisiä risteytetään aina uu-
delleen haluttuun rotuun kunnes ne lopulta muis-
tuttavat haluttua rotua. Eli jos tehdään risteytys
vaikka dalmatialaisen ja seisojan kesken niin jäl-
keläiset risteytetään aina dalmatialaisen kanssa ja
lopulta ne muistuttavat mitä tahansa dalmatialai-
sia. Roturisteytyksiä on tähän mennessä tehty
muutamilla roduilla. Esimerkiksi dalmatialaisen
ja pointterin välillä, irlanninvesispanielin ja bar-
betin välillä sekä pinserin ja snautserin välillä.
Roturisteytys täytyy aina tehdä harkiten ja, jotta
niistä olisi todellista apua rodulle, ne on tehtävä
yhteistyössä rotujärjestön, rodun harrastajien ja
kasvattajien sekä kennelliiton kanssa. Yleensä
roturisteytykset on pyritty tekemään kahden lä-
hekkäistä sukua olevan tai kahden muuten hyvin
samantyyppisen rodun kesken.

Äärimmäiset keinot,
sisäsiitos tautien kitkijänä

Aivan äärimmäinen keino ja moraalisesti vä-
hintäänkin epäilyttävä tapa olisi linjata koiria ras-
kaasti. Tämä menetelmä on ollut käytössä mm.
lihabroilereiden jalostuksessa. Useamman suku-
polven ajan raskas sukusiitos (isä-tytär tai sisa-
rusparitus) johtaa lopulta täysin homotsygootti-
siin linjoihin. Kun linjat ovat täysin homotsygoot-
tisia, niissä ei voi enää olla piilossa mitään
resessiivisiä ominaisuuksia vaan kaikki taudit ym
ovat nähtävissä.  Tässä menetelmässä osa linjois-
ta kuolee ja osa on niin sairaita että niiden käyttö
lopetetaan. Jäljelle jää vain perinnöllisistä saira-
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Dogsitter-leiri Sumiaisissa

uksista puhtaita linjoja tai linjoja joissa on vähäi-
siä sairauksia. Näitä linjoja yhdistämällä voidaan
tuottaa haluttuja risteymiä ja saada koti- ja har-
rastekoiriksi terveitä ja heterotsygotian elinvoi-
masta nauttivia koiria. Kuitenkin jotta työ ei me-
nisi hukkaan, on linjat säilytettävä erillään ja kas-
vatuksessa käytettävä vain tiukasti linjattuja koiria.
Tällä tavoin lihabroilerista on jalostettu nopeam-
min kasvava. Syötävät broilerit ovat aina useam-
man linjan risteytyksiä. Toivon kuitenkin että koi-
rankasvatus saa jatkossakin olla inhimillisempää
kuin lihabroilerin jalostus ja että näin äärimmäi-
siin keinoihin ei olla valmiita ryhtymään. Sillä
rankka linjasiitos tarkoittaa aina ja väistämättä sitä
että osa linjoista on todella sairaita ja että niiden
linjojen mukana menetetään joitakin koiranomis-
tajille tärkeitä ja rakkaita ominaisuuksia.

Jatkossa perinnöllisyyssarjaan otetaan käsitel-
täväksi sellaisia aiheita, jotka teitä lukijoita eri-
tyisesti kiinnostavat. Vihjeitä aiheista tai kysymyk-
siä perinnöllisyydestä voi lähettää minulle säh-
köpostina osoitteeseen:
 saana.myllyla@gmail.com tai soittaa minulle il-
taisin klo 17 jälkeen numeroon 044-5524117.

Lähteet:

Populaatiogenetiikan ja
Jalostusgenetiikan luennot

Oulun Yliopistossa syksyllä 2006

Riitta Aho: Tavoitteena
terverakenteinen koira (2006)

Hannes Lohi, Oulun yliopiston Biologian
laitoksen torstai-seminaari esitelmä 11.10.2007

Shirley Davies, keskustelu rodun historiasta
kesällä 2007

kennel Yarracittan sivut: http://
yarracitta.tripod.com/risteytys.htm

Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki ry
http://www.koiranjalostus.fi/

9.6.–14.6 2008 Kangaslammen leirikeskukses-
sa, Sumiaisissa pidettiin 4H-yhdistyksen järjes-
tämä dogsitter-leiri. Leirin alaikärajana oli 10
vuotta. Leirillä perehdyttiin dogsitter-toimintaan,
eläinsuojeluun, koiran elämään sekä koiran hoi-
tamiseen. Leirillä vieraili eri alojen asiantuntijoi-
ta. Leiriä oli ohjaamassa Leena Hytönen ja apuna
olivat Emma ja Henna.

Leirille sai ottaa oman koiran mukaan tai Leen-
alta sai hoitokoiran.

Hoitokoirat olivat rodultaan bedlingtoninterrie-
reitä, joita sai välillä trimmata. Mukana oli myös
tanskalais-ruotsalainenpihakoira Pipsa.

1. päivä

Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli mökkei-
hin asettautuminen, teoriaa koirien alkuperästä ja
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käsittelystä. Myöhemmin kävimme porukalla len-
killä Mörköpolun näköalatornilla.

Joka ilta oli mahdollisuus käydä uimassa ja sau-
nomassa.

2. päivä

Toisen päivän aloitimme koirien kielen opiske-
lulla ja päivällä koulutimme koiria. Illalla opetim-
me koiria kulkemaan hihnassa vetämättä.

3. päivä

Kolmantena päivänä perehdyimme koiran stres-
siin, ruokintaan ja koulutimme koiria.

4. päivä

Neljäs päivä oli koirille rankka, sillä harjoitte-
limme vaikeita koiraharrastuksia, joissa koirien
täytyi käyttää aivojaan. Harjoittelimme siis juni-

or handleria, jota meille opetti Johanna Jykylä,
Seija Vainion opettamaa agilityä ja koiratanssia,
jota opetti Heli Nousiainen.

5. päivä

Viidentenä päivänä jatkoimme koiratanssin ja
agilityn harjoittelua. Myöhemmin Keijo Hytönen
kävi kertomassa meille dogsittertoiminnasta. Vii-
meinen päivä päättyi eläinsuojelun opiskelemi-
seen. Eläinsuojelua meille opetti Piia Lehmonen.

 6. päivä

Viimeisenä päivänä ei ollut ohjelmaa paitsi
mökkien siivousta ja kavereiden hyvästelyä.

Omasta mielestämme leiri oli kiva ja onnistu-
nut. Leirin aiheet olivat mielenkiintoisia ja opim-
me taas uutta!

Emmi Kinnunen ja Oona Lampi

Dogsitter-leiriläiset viihtyivät mainiosti Sumiaisten kauniissa maisemissa koiriensa kansssa.



29

Bedlington tiedote 3/2008

Vuoden bedlington 2008
tilanne 13.7.2008

1. 56/6 Meripihkan Free’N’Easy
2. 55/6 Meripihkan She’s So High
3. 53/6 Meripihkan Fairy Tale
4. 52/6 Blju Be Judhens Je Petit Soleil
5. 45/6 Velvety Super Trouper
6. 44/6 Blå Skuggans Tennessee

Amber Waltz
7. 36/4 Honeymist Swinging The Fair
8. 34/5 Seametax Bourbon Daisy
9. 36/5 Slioorin Stop Me
10. 33/6 Slioorin Farah Diba
11. 29/3 Tanzara Edelweiss
12. 25/3 Heinäkengän Guun-Säde
13. 26/4 Tanzara Heartbreaker
14. 21/2 Tanzara Pride And Joy
15. 21/3 Cirrus Blue Unica

16. 20/3 Tanzara Miranda
17. 16/2 Heinäkengän Hulda
18. 13/2 Meripihkan Chericheri Lady
19. 12/2 Tanzara Odessa
20. 11/1 Slioorin Stuntman
21. 10/2 Tanzara Enigma
22. 9/2 Blue Fundogs Hennesys Truth
23. 8/1 Tanzara Olivia

8/1 Mochican
25. 7/1 Tanzara Resource Of Joy

7/1 Slioorin Showgirl
27. 6/1 Slioorin Hold Me Tight

6/1 Meripihkan On My Way
6/1 Tanzara Romantic Rival

30. 6/2 Seametax Black Daniela
31. 5/1 HeinäkengänFanfaari

5/1 Tanzara Madeleine
5/1 Meripihkan Lady Chic

Vuoden veteraani 2008
tilanne 13.7.2008

1. 54/5 Blå Skuggans Tennessee
Amber Waltz

2. 30/3 Meripihkan Chericheri Lady
3. 20/3 Blue Fundogs Hennesys Truth
4. 8/1 Meripihkan Lady Chic

Pisteisiin huomioidut näyttelyt: Kaikki kansain-
väliset, kaikkien rotujen ja ryhmänäyttelyt 13.7.
asti Suomessa.

Huom. Mikäli haluat, että koirasi pisteisiin ote-
taan huomioon joku ulkomaalainen näyttely, il-
moita siitä Suville suvi.kuivanen@nic.fi. Varmuu-
den vuoksi on hyvä myös ilmoittaa ryhmäsijoi-
tukset.

2007 Treffeillä juostiin ja kiritettiin

Kuvat: Harri Siiskonen
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Näyttelyarvosteluja 2006
expression. Good topline. Lacks a bit of angulati-
on on the rear. Moves a bit close at the rear. Cor-
rect front movement when the handler doesn’t pull
the head.
AVO-ERI, AVK1, PN4, VASERT: Meripihkan On
My Way 42851/04 Correct bitch. The ears could
be a little bit longer. Correct topline. Good angu-
lation. Correct movement.
VAL-ERI, VAK1, PN1, VSP: Meripihkan Cheri
Cheri Lady 27411/00 Very beatiful bitch. Very
good head & expression. Exc. neck, shoulder, top-
line & tail set. Good rear angulations. Exc move-
ment front & back.
VET-ERI, VEK1, PN2, ROP-VET: Slioorin Open
Love or Not 38522/97 A good bitch for her age, 9
years. Correct head but ears could be a little lon-
ger. Correct topline & tail carriage. Correct mo-
vement front & rear.

23.9. Eckerö KV 1+3
Tuomari: Edwina Thomas, E-Afrikka
UROKSET
AVO-ERI, AVK1, PU1, VSP, SERT, CACIB, FIN
MVA: Isotop´s Battery s42037/2000 6 year old
dog of excellent type. Very well presented. Coat
of correct linty texture. Well proportioned head.
Correct triangular eye. Good depth of body. Cor-
rect topline. Well angulated bedhind and moved
soundly. Well set and carried tai. Could have more
of fhe appearance of being wider at the chest than
the feet. But over all a lovely dog.
NARTUT
AVO-EH, AVK3: Delta Blue Aqua S51660/2004
2 year old bitch of reasonable type. Correctly tex-
tured coat. Well pigmented. Good length of head.
Nice eye. Well proportioned body with enough
depth. ??? down by her movement. Could be much
sounder behind. And doesn’t display correct min-
cing action.
AVO-ERI, AVK2, PN2, VASERT, VA-CACIB:
Jewelbox Friendship Ring S57047/2002 4 year
old bitch with very nice head and expression. Well
pigmented. Correct triangular eye. Has The cor-
rect appearence of front feet being closer toget-
her than the chest. Well bodied. Very well pre-
sented. Could have more angulation behind. Mo-
ved soundly coming and going.

9.9. Porvoo 1+0
Tuomari: Siv Jernhake, Ruotsi
UROS
NUO-EH, NUK1: Heinäkengän Fanfaari 24242/
05 Ngt stor hane. Välformat huvud, bra ögon och
öron. Kunde ha längre hals. Ngt bred i fronten.
Kunde ha bättre välvd länd???? Bra bakställ och
svans. Kunde ha klippts mer fördelaktigt, ger ett
för tungt intryck idag.

16.9. Hyvinkää STJ:n päänäyttely 4+5
Tuomari: Frédéric Devitt, Ranska
PENNUT, NARTUT
PEK2, KP: Seametax Black Daniela 14742/06
Correcty proportioned bitch. Correct head & ex-
pression. Good shoulder & topline. Correct an-
gulations. Movement is good for her age. Coat
still need more time.
PEK1, ROP-pentu, KP: Seametax Bourbon Daisy
14740/06 Exc. bitch. Good head & expression.
Exc topline. Good rear angulation. Exc. move-
ment. She is looking very mature for her age.
UROKSET
AVO-ERI, AVK1, PU3, SERT: Blue Fundogs
Hennessys Truth 14900/00 Very nice type, shown
in good condition. Good head & expession. Good
neck, shoulder, topline & tai set. Correct move-
ment front & back.
VAL-ERI, VAK2, PU2: Blå Skuggans World Wide
Winner 41536/02 Correctly built dog. Shown in
good condition. Very good head. The bite should
be better. Good topline. Very good movement front
& back.
VAL-ERI, VAK1, PU1, ROP: Meripihkan So You
Say ER12941/02 ????? well built dog. Has lost
one insicisive (accident). Nice topline. Very good
rear movement. Front movement is better than of
the previous dog.
POISSA VET: Slioorin Junior Oh Be 15413/96
NARTUT
JUN-ERI, JUK1: Cirrus Blue Unica 10746/06
Nice type, still looks young. Good head & ex-
pression. Correct topline. Moves a bit close in the
rear.
NUO-ERI, NUK1, PN3, SERT: Tanzara Made-
leine 23803/05 A very nice bitch. Good head &
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AVO-ERI, AVK1, PN1, ROP, SERT, CACIB, FIN
MVA: Tendency Of Celtic Odyssey S16102/2003
4 _ year old bitch of excellent type. Correct pro-
portions through out. Triangular eye. Correct skull
profile. Good coat texture. Moved soundly coming
and going. Correct placement of feet in relation
to overall front assembly.

8.10. Oulu KV 1+5
Tuomari: Hans vd Berg, Alankomaat
UROKSET
VAL-ERI, VAK1, PU1, CACIB, VSP: Slioorin
Fishing Man 38842/01 Not small, but nice. Very
nice in head. Elegant nose stop. Small dark eye.
Good earset. Good under jaw. “a V front” Exc.
topline. Good body. Good croup. Exc. tailset.
Good hindquarters. Tip top show condition. Ele-
gant mover.
NARTUT
AVO-Eri, AVK1, Pn2, V-Cacib, SERT, FIN MVA:
Meripihkan On My Way 42851/04 Very nice. I
like the size. Very elegant. Very nice head. Small
eye. Good earset. Good under jaw. Exc. front &
rear. Very nice topline. Good tailset. I like her color
& coat texture a lot. Elegant on the move. Front
movement could be better.
AVO-EH, AVK2: Slioorin Heaven‘s Gift 17835/
04 I like she is too big. Well balanced. Very nice
elegant head. Strong muzzle. Good expression.
Good earset. I like her front, topline & hindquar-
ters a lot. Good croup & tailset. Good show con-
dition. Elegant mover, a bit ????? in front.
VAL-Eri, VaK3, Pn4:.Meripihkan Cheri Cheri
Lady 27411/00 Nice. good size. Exc. head. Ear
carriage could be better but I like her small ear.
Exc front. Very nice topline. Sufficient topline &
rear. Good tailset. Tip top coat. Nice on the move.
VAL-Eri, VaK2, Pn 3: Slioorin Farah Diba 38844/
01 Exc. in type. Very elegant of good size. Like
her head a lot. Long. Nice eye. Good earset. Needs
a bit more angulation in front. Very nice topline.
Good body hindquarters & tailset. Tip top show
condition. Moved with drive, a bit loose in front.
VAL-Eri, VAK1, Pn1, Cacib, ROP: Slioorin Stop
Me 32288/04 Very nice. Like her a lot. Correct
size. Very nice in head & expression. Good ear-
set, nice small eye. Exc. front – V front  with fo-
rechest. Exc. fopline. Good hindquarters. Tip top
show condition. Exc mover.

ROP-kasv, KP: Kennel Slioorin Very nice group.
Very difficult to breed such nice bedlingtons in
tip top condition. Elegant in head, small dark eyes,
goos ear set. Very nice front. Good topline. I like
the elegant movement a lot.

4.11. Seinäjoki KV 3+9
Tuomari: Pia Lundberg, Ruotsi
PENNUT, UROS
PEK1, ROP-pentu, KP: Velvety Super Trouper
49575/06 Ganska stor 7 mån hanhundsvalp. av
utm. typ o med goda proporioner. Vackert huvud
välpl. ögon, bra överlinje. Behöver bli stab. i fron-
ten. Bör sin svans ngt högt. Rör sig bra från si-
dan.
UROKSET
AVO-EH, AVK1: Heinäkengän Bavarotti 17957/
02 4,5 års hanhund av bra strorlek o bra typ. Kun-
de ha ngt bättre huvudlinje. Ngt knappt vinklad
fram. Bra kropp, ngt lågt ansatt svans. Går o står
kohasigt bak för dagen inte bästa utställningspäls.
Trevlig temp.
VAL-ERI, VAK1, PU1, ROP, CACIB: Blju be
judzhens je petit soleil 15491/05 En mycket till-
talande helhet av utm. typ o storlek. Väl könspräg-
lad vackert maskulinit huvud, korrekt front, bra
rygglinje. Rör sig väl alla vägar. Utm. kondition.
VAL-ERI, VAK2, PU2: Slioorin Hold me tight
17834/04 2 årig champ. hane. På den strörre si-
dan men av utm. typ. Bra proporioner i sin stor-
lek, kunde ha bättre rygglinje under rörelse. Rör
sig bra från sidan. Välfriserad.
NARTUT
JUN-EH, JUK2: Seametax Black daniela 14742/
06 9 mån juntik. Mck feminin. Fint huvud med
mörka välplac. ögon. Önskas bättre rygglinje. Går
o står ngt underställt bak. Behöver bli stabilare i
rörelse. Mck trevligt temp.
JUN-ERI, JUK1, PN2, SERT: Seametax Bourbon
daisy 9 mån juntik av utm. typ. Mck bra propo-
rioner. Välskuret huvud. Behöver djupna i brös-
tkorg o bli fastare i armbågarna. En feminin till-
talande helhet.
AVO-EH, AVK3: Heinäkengän Bertta 17953/02
4 årig tik av bra storlek. Kunde ha ngt bättre nos-
parti annars bra huvud. Tillräck. bröstdjup. Bra
längd på ryggen men tappara överlinjen under
rörelse. Ganska bra päls.
AVO-ERI, AVK1, PN3, VASERT: Slioorin
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Heaven´s gift 17835/04 2,5 årig tik av utm. typ
men i största laget. Bra proporioner. Vackra lin-
jer. Välformat huvud, pälsen ok. Rör sig korrekt
alla vägar. Skulle önska henne ngt mindre men
p.ga. att hon är så välkonstruerad
AVO-EH, AVK2: Tanzara Olivia 10105/05 2-årig
tik av bra storlek. Feminin helhet. Passande hu-
vud till resten av huvuden. Goda propotioner.
Kunde ta ut sitt steg bättre bak. Ganska tunn i
pälsen. Kunde ha mer gnista.
VAL-ERI, VAK3: Meripihkan Hypnotic poison
20792/03 3,5 årig chmp. tik av utm typ. Väl
könspräglad vackert huvud. Bra kropp o bröstd-
jup. Normala vinklar bak. Rör sig väl. I bra kon-
dition.
VAL-ERI, VAK2, PN4: Slioorin  Farah Diba
38844/01 Mycket tilltalande champ. tik. med utm.
propotioner och mck välkonstruerad. Vacker tik-
huvud, fina linjer. Rör sig bra från sidan. Skulle
önska henne bättre päls.
VAL-ERI, VAK1, PN1, VSP, Cacib: Slioorin  Stop
me 32288/04 2 årig champ. tik av bra typ o stor-
lek. Fint tikhuvud, ngt knappt vinklad fram, bra
kropp, rör sig med bra steglängd. För dagen ngt
tunn i pälsen.
VET-ERI, VEK1, ROP-VET: Slioorin Open love
or not 38522/97 9 årig vet. tik. Utm typ o storlek,
väl könspräglad i huvudet, rör sig med bra steg-
längd, i god kondition för sin ålder men ngt tunn
pälsen.
KASV1, ROP-KASV, KP: Kennel Slioorin 4 st
mck tilltalande bedlingtonterriers från 3 olika
kombinationer. En hanhund o 3 tikar vilket suns
mck val. Jag vill önska uppfödaren lycka till i sist
fortsatta uppfödararbete.

18.11. Jyväskylä KV 5+10
Tuomari: Paula Heikkinen-Lehkonen
UROKSET
NUO-EH, NUK1: Heinäkengän Fanfaari 24242/
05 Vielä hieman hontelo nuori uros. Rintakehä
kaipaa lisää syvyyttä. Hyvä pitkä pää. Tummat
silmät. Hyvät korvat. Pitkä kaula. Pysty lapa ja
olkavarsi. Hieman leveät etuliikkeet. Pienet pyö-
reät käpälät. Hieman jyrkkä lantio ja niukat taka-
kulmaukset. Saa kauttaaltaan vielä kiinteyä ja jän-
tevöityä. Karva tiheää, mutta vielä melko pehme-
ää ja vaaleaa.
AVO-H: Heinäkengän Dingedong 45605/05 Hyvä

koko, mutta liitoitellun lyhyt runko. Selän kaaren
tulisi olla korkeampi. Hyvä pään pituus. Kuono
voisi silmien alta olla täyteläisempi ja alaleuka
voimakkaampi. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä etu-
osa ja tyypilliset etuliikkeet, mutta lyhyet pyöre-
ät käpälät. Lyhyt lantio. Niukat takakulmaukset.
Häntä nousee pystyyn liikkuessa. Karva tiheää,
mutta tukikarvoja tulisi olla enemmän. Kapeat
takaliikkeet. Mukava, iloinen ja ystävällinen.
AVO-EH, AVK1: Meripihkan Out of Control
42849/04 Voimakas, lihaksikas erittäin hyväkun-
toinen uros. Hyvät mittasuhteet. Pitkä komea pää.
Kuonon ja kallon ylälinjojen tulisi kuitenkin olla
yhdensuuntaisemmat. Pienet tummat silmät. Oi-
kea ylälinja ja hyvät raajojen kulmaukset. Lyhyt
lantio. Häntä nousee aivan pystyyn liikkuessa.
Karva on kovin pehmeää. Tukikarvoja ei ole juu-
ri lainkaan.
AVO-H: Nicebobby 36424/04 Pienehkö narttu-
mainen kauttaaltaan kovin kevyt uros. Matala ja
kapea rintakehä. Hyvä pää. Tummat silmät. Hy-
vät korvat. Eturinta kovin tyhjä. Oikea selkälinja.
Lyhyt lantio. Häntä nousee pystyyn. Kapeat ja
hieman epävakaat takaliiikkeet. Hoikka yleiskunto
korostaa kevyttä yleisvaikutelmaa. Karva hieman
hentoa, tukikarvoja kuitenkin on.
VAL-ERI, VAK1, PU1, VSP, CACIB: Blju be jud-
zhens je petit soleil 15791/05 Hyvä koko ja mit-
tasuhteet. Tiivis ja lihaksikas. Hyvä pään pituus,
mutta hieman otsapengertä ja kuonon ja kallon
ylälinjat eivät aivan yhdensuuntaiset. Pitkä kau-
la. Hyvä lapakulmaus ja etuosa. Hyvä selkälinja.
Hyvä rintakehä. Hyvät takakkulmaukset. Häntä
tahtoo nousta liikkuessa. Tiheä karva. Tukikarvoja
voisi olla enemmän. Liikkuu hyvin.
NARTUT
JUN-ERI, JUK1, PN2, SERT, ROP-JUN: Heinä-
kengän Guun Säde 1381/06 Hyvä koko ja mitta-
suhteet. Erittäin hyvä rakenne. Hyvä pää. Tum-
mat, pienet silmät. Pitkä kaula. Oikea selkälinja.
Kiinteä ja lihaksikas. Hyvät raajojen kulmaukset.
Rintakehä kaipaa vielä lisää syvyyttä. Turkissa on
jo tukikarvoja aika mukavasti. Erittäin lupaava
nuori narttu, joka esiintyy reippaasti ja liikkuu
tasapainoisesti.
NUO-H: Tanzara Michelle 23806/05 Pieni, ma-
talajalkainen narttu, jolla ei ole riittävästi selän
kaarta. Seistessään aivan tasainen selkä. Liikku-
essa takakorkea. Kokoon nähden riittävän pitkä



33

Bedlington tiedote 3/2008

pää. Tummat silmät. Pitkä kaula. Leveät etuliik-
keet. Karva on hentoa, mutta tukikarvoja kuiten-
kin on. Tekee todellisen ikänsä nuoremman vai-
kutelman. Ilmeisesti vielä kovin kesken kehityk-
sen.
AVO-H: Tanzara Odessa 10106/05 Kovin hento
ja kaperarunkoinen narttu. Rintakehä kovin ma-
tala. Hyvä pään pituus ja muoto. Tummat silmät.
Pitkä kaula. Pysty lapa ja olkavarsi. Eturinta ko-
vin tyhjä. Eturaajat ei aivan suorat, mikä vaikut-
taa myös etuliikkeisiin. Toinen etukäpälä kään-
tyy ulos. Hyvä selkälinja. Riittävät takakulmauk-
set, mutta kovin kapeat takaliikkeet. Karva
kauttaaltaan ohutta ja hentoa. Tukikarvoja kuiten-
kin jonkun verran on.
AVO-EH, AVK2: Tanzara Odetta 10107/05 Hy-
vät mittasuhteet. Selän tulisi kaartua selvemmin
ja olla kiinteämpi. Pitkä pää. Hieman otsapengertä
ja pään linjoen tulisi olla yhdensuuntaisemmat.
Pienet tummat silmät ja pitkä kaula. Hyvä etuosa
ja tyypilliset etuliikkeet. Takaliikkeet kapeat. Kar-
va kauttaaltaan pehmeää. Tukikarvoja voisi olla
enemmän.
AVO-ERI, AVK1, PN3, VA-SERT, VA-CACIB:
Tanzara Olivia 10105/05 Hieman matala, mutta
kaunislinjainen narttu. Kuono voisi olla hieman
pidempi. Pienet tummat silmät. Pitkä kaula. Oi-
kea selkälinja. Hyvä etuosa. Eturinnassa muka-
vasti täytettä. Hyvät takakulmaukset. Kintereet
painuvat hieman pihtiin. Tarpeeksi tukikarvoja.
VAL-H: Meripihkan On My Way 42851/04 Ai-
van liian lyhytrunkoinen narttu. Korkeuttaan sel-
västi lyhyempi. Hyvä pää. Pitkä kaula. Kovin tyhjä
eturinta ja siksi myös etuliikkeet epävakaat, kä-
pälät kääntyvät ulos. Hyvä rintakehä. Lyhyt lan-
tio. Niukat takakulmaukset. Taka-askel saisi olla
vetävämpi. Pehmeä karva. Tukikarvaa saisi olla
enemmän.
VAL-ERI, VAK4: Meripihkan Cheri Cheri Lady
27411/00 Hyvä koko ja mittasuhteet. Liikkuessa
tekee takakorkean vaikutelman. Hyvä pään pituus
ja muoto. Pitkä kaula. Kovin kapea ja tyhjä etu-
rinta ja siksi myös etuliikkeet kovin kapeat. Hy-
vät takakulmaukset, mutta kapeat takaliikkeet.
Tukikarvoja saisi olla enemmän.
VAL-ERI, VAK3: Meripihkan Hypnotic Poison
20792/03 Hyvä koko ja narttumainen kokonai-
suus. Hyvä pään pituus. Pitkä kaula. Hyvä eturin-
ta ja lapakulmaus. Hieman harovat etuliikkeet.
Kiinteä selkä. Täyteläinen rintakehä. Lyhyt lan-

tio. Kapeat takaliikkeet. Tukikarvoja saisi olla
enemmän, mutta karva on tiheää ja erittäin kau-
niisti trimmattu.
VAL-ERI, VAK1, PN1, ROP, CACIB: Meripih-
kan She’s So High ER12944/02 Hyvä koko ja
mittasuhteet. Tasapainoinen ja hyvärakenteinen.
Kiinteä, lihaksikas ja hyväkuntoinen. Pitkä pää.
Pienet tummat silmät. Pitkä kaula. Hyvä lapakul-
maus ja eturinnassa mukavasti täytettä. Oikea sel-
kälinja. Erinomaiset takakulmaukset. Tiheä kar-
va, tukikarvoja saisi olla enemmän. Kauniisti trim-
mattu.
VAL-ERI, VAK2, PN4: Tanzara Afterglow
ER36282/01 Hieman matala, mutta hyväraken-
teinen narttu. Pitkä kapea pää. Kuonon tulisi olla
täyteläisempi silmien alta. Pitkä kaula. Hyvä etur-
kinta ja lapakulmaus. Hyvä selän kaari ja hyvät
takakulmaukset. Takaliikkeet vakaat. Etuliikkeet
hieman keinuvat. Tukikarvoja on runsaasti, mut-
ta karva on kauttaaltaan harvaa.
ROP-KASV, KP: Kennel Meripihkan Ryhmässä
on 1 uros ja 3 narttua, joten kokoero on selvä.
Nartut ovat keskenään samankokoisia ja saman-
tyyppisiä, uros on kookas ja vielä hontelo. Ryh-
män yhtenäisyys kärsii hieman, mutta kokonai-
suutena kasvattajalla on varsin hyvä kasvattiryh-
mä.
EI RYHMÄÄ: Kennel Tanzara

9.12. Helsinki KV V-06 (3+12)
Tuomari: Harri Lehkonen
PENNUT
UROS
PEK1, KP, ROP-PENTU: Meripihkan From The
Heart 32890/06 Tasapainoisesti kehittynyt reip-
paasti esiintyvä urospentu. Hyvän muotoinen pää.
Erittäin hyvät raajat. Ikäisekseen hyvä runko.
Hyvä ylälinja. Oikea laatuinen turkki tulossa. Ter-
veet liikkeet.
NARTTU
PEK1, KP, VSP-PENTU: Meripihkan Follow Me
32893/06 Hieman tottumattomasti esiintyvä narttu
pentu. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvin kulautuneet
raajat. Seistessä hyvä ylälinja. voisi olla mittasuh-
teiltaan hieman ilmavampi. Oikean laatuinen kar-
va. Esiintyy rauhallisesti. Voisi liikkua ryhdik-
käämmin.
UROKSET
POISSA: Kinterra Zherom K Zherom
RKF1834869
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VAL-ERI, VAK2, PU2, VA-CACIB: Blju be jud-
zhens je petit soleil 15491/05 Tyylikäs uros. Hyvä
maskuliininen pää. Erittäin hyvin kulmautuneet
raajat. Kaunis ylälinja. Aavistuksen matala run-
ko. Kaunis turkki. Esiintyy rauhallisesti. Terveet
liikkeet.
VAL-ERI, VAK2, PU1, VSP, CACIB, V-06: Tan-
zara Pride and Joy ER34652/00 Tyylikäs ryhdi-
käs uros. Pitkä pää ja kaula. Hyvä etuosa. Kaunis
ylälinja. Takaosa voisi olla hieman kulmautu-
neempi. Oikean laatuinen turkki. Liikkuu ryhdik-
käästi, hyvällä askeleella.
NARTUT
JUN-EH, JUK2: Cirrus Blue Unica 10746/06 Vie-
lä kesken kehityksen oleva kevytrakenteinen nuori
n. Etenkin rintakehän tulee vahvistua. Hyvä muo-
toinen pää. Melko hyvä etuosa. Hyvä ylälinja.
Takaosa voisi olla kulmautuneempi. Oikealaatui-
nen turkki tulossa. Terveet liikkeet. Esiintyy rau-
hallisesti, tarvitsee aikaa.
JUN-ERI, JUK1, VASERT, JV-06: Seametax
Bourbon Daisy 14740/06 Vielä hieman pentumai-
nen nuori narttu. Kaunis pää ja kaula. Seistessä
hyvä ylälinja. Hyvä takakulmaukset. Oikea laa-
tuinen turkki tulossa. Esiintyy reippaasti. Noste
eturaajoja liikkeessä. Lupaava, mutta tarvitsee
vielä aikaa.
NUO-EH, NUK1: Tanzara Madeleine 23803/05
Vielä kesken kehityksen olevan hyvänkokoinen
narttu. Melko hyvä pää. Tasapainoisesti kulmau-
tuneet raajat. Rungon tulee jäntevöityä. Hyvä ylä-
linja. Vielä melko pehmyt turkki. Esiintyy rau-
hallisesti. Terveet liikkeet. Tarvitsee aikaa aikuis-
tuakseen.
AVO-ERI, AVK1, PN2, VA-CACIB, SERT, FIN
MVA: Meripihkan One More Time 42852/04 Tyy-
likäs, jäntevä kaunislinjainen narttu. Hyvä pää ja
korvat. Erittäin hyvä etuosa, kaunis ylälinja. Ron-
ko voisi vielä vahvistua. Hyvä laatuinen turkki.
Esiintyy  ja liikkuu ryhdikkäästi.
AVO-EH, AVK3: Tanzara Odessa 10106/05 Erit-
täin kevytrunkoinen narttu.Hyvä pää. Raajat voi-
sivat olla kulmautuneemmat. Hyvä ylälinja. Etu-
rinnan ja rintakehän tulee vahvistua huomattavasti.
Melko hyvälaatuinen turkki. Esiintyy iloisesti.
Hieman ahtaat takaliikkeet. Antaa ikäistään nuo-
remman kuvan.
AVO-ERI, AVK2: Tanzara Olivia 10105/05 Tyy-
likäs narttu. Hyvänmuotoinen pää. Riittävästi kul-
mautuneet raajat. Kaunis ylälinja. Oikeat mitta-

suhteet. Oikealaatuinen turkki. Esiintyy rauhalli-
sesti, hieman ahtaat takaliikkeet.
VAL-ERI, VAK4: Meripihkan On My Way 42851/
04 Keskikokoinen narttu. Hyvä pää. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Oikealaatui-
nen turkki. Esiintyy rauhallisesti. Terveet liikket.
VAL-ERI, VAK3: Meripihkan Cheri Cheri Lady
27411/00 Tyylikäs, hyvänkokoinen narttu. Kau-
nis pää. Hyvä etuosa ja ylälinja. Takaosa voisi olla
kulmautuneempi. Melko hyvä turkki. Normaalit
liikkeet. Esiintyy rauhallisesti.
VAL-EH: Meripihkan Hot Gossip 20791/03 Kes-
kikokoinen narttu. Hyvä pää. Aavistuksen etuma-
tala mittasuhteiltaan, etenkin liikkeessä. Hyvä ta-
kakulmaukset. Hieman pehmyt turkki. Esiintyy
rauhallisesti.
VAL-ERI, VAK2, PN4: Meripihkan Hypnotic
Poison 20792/03 Keksikokoinen tyylikäs narttu.
Miellyttävä pää. Hyvä etuosa ja ylälinja. Takaosa
voisi olla kulmautuneempi. Kaunis turkki. Liik-
kuu rauhallisesti hyvällä askeleella.
VAL-ERI, VAK1, PN1, ROP, CACIB, V-06: Me-
ripihkan She’s so High ER12944/02 Tyylikäs,
ryhdikäs narttu. Miellyttävä pää. Kaunis kaula ja
ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis
turkki. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella.
VET-ERI, VEK1, PN3:Slioorin Open Love Or
Not 38522/97 Erittäin hyvin säilynyt, vahvaraken-
teinen veteraani. Hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvä
etuosa ja ylälinja. Riittävät takakulmaukset. Kau-
nis turkki. Terveet liikkeet.
KASV1, ROP-KASV, KP: Kennel Meripihkan
Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan tasapainoinen
ryhmä. Kaikilla kauniit päät ja hyvät ylälinjat sekä
turkit. Onnittelut kasvattajalle.

Tyttö ja bedlari Heinolan näyttelyssä 20.8.2006.

Harri Siiskonen
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Maailman voittajanäyttely 2008
Tukholma, Ruotsi 3-6.7.2008

Tuomari: Machetanz Peter, Saksa
36 urosta + 29 narttua

UROKSET
Juniori luokka
Velvety I Want It All - 1
ERI ROP-JUN JWW-08
Blju Be Judzhens Never Hiden - 2 ERI
Delta Blue Bearded Bandit - 3 ERI
Skybar Intimate Indiscretion - 4 ERI
Bisbee Boarding Delta Blue - EH
Delta Blue Billabong King - EH

Nuorten luokka
Blju Be Judzhens More Then A Feeling - 1
ERI cert cacib WW-08
Velvety Right By Your Side - 2 ERI
Isotop’s Trademark - 3 ERI
Yildiz Star Wars - 4 ERI
Isotop’s Sirius - ERI
Isotop’s Sprite - ERI
Sharnor Blue Diamond - EH

Avoin luokka
Mister X Iz Sozvezdija Streitsaidev - 1 ERI
vasert, vacacib
Meripihkan Free’N’Easy - 2 ERI
Velvety Super Trouper - 3 ERI

UROKSET: SERT, CACIB, Blju Be Judzhens
More Than A Feeling
VASERT, VACACIB, Mister X Iz Sozvezdija Streltsaidev

ROP, MV-08, CACIB, narttu SV-07
USCH Velvety Angel Eye

VSP MV-08, CACIB, SERT,
uros Blju Be Judzhens More Than
A Feeling

Blue Light’s Elrond - 4 ERI
Almasy’s Blue Heaven - ERI
Chelsea’s Prince Of Wales - ERI
Beautiful Boy - EH
Stonecrofts Mystery - EH

Riitta-Maija Liikanen

Riitta-Maija Liikanen
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ROP-VET: MVV-08 NUCH NV-03 SUCH SV-04
USCH INTUCH NORDUCH Isotop’s Battery

VSP-VET: MVV-08 FIN N DK INT MVA LV-08
Meripihkan Chericheri Lady

Valio luokka
Ch Airis Blue Volshebnik Merlin - 1 ERI
Ch Taquin Des Heaux De Brehat - 2 ERI
Ch Blju Be Judzhens Je Petit Soleil - 3 ERI
Ch Velvety As Good As New - 4 ERI
Ch Almasy’s Veni Vedi Vici - ERI
Ch Best Seller of Celtic Odyssey - ERI
Ch Min Kompis Elivs-Presley - ERI
Ch Rivendown Gandalf The Grey - ERI

NARTUT: SERT, Velvety Sweet Dream

Ch Isotop’s Lexus - EH
Ch Sandon N’Oakhill Cheyna’s Deja Bleu - EH

Veteraani luokka
Ch Isotop’s Battery - 1 ERI ROP-VET VWW-08
Ch Blå Skuggans Tennessee Amber Waltz - 2 ERI
Ch Honeymist Buddy Rich - 3 ERI
Ch Velvety Out Of Sight - 4 ERI
Ch Nougat De La Vallee De La Tendresse - ERI

NARTUT
Juniori luokka
Udach Dlja L’end Show - 1 ERI JWW-08
Fräcka Frillans Tapejara - 2 ERI
Fräcka Frillans Tarchia - 3 ERI
Fracas Perfect Quality - 4 EH

Nuorten luokka
Velvety Sweet Dream - 1 ERI Sert
Russkiy Aristocrat Mayolika - 2 ERI
Arc-En-Ciel A Perfect Day - 3 ERI
Blju Be Judzhens Most Beautiful Girl - 4 ERI
Toolbox Waterproof - ERI
Velvety Who’s That Girl - ERI

Valioluokka
Ch Velvety Angel Eyes - 1 ERI cacib WW-08 BIR
Ch Blå Skuggand End Of The Rainbow - 2 ERI
Ch Isotop’s Prada Collection - 3 ERI
Ch Blju Be Judzhens Miracle Of Light - 4 ERI
Ch Almasy’s Voluptuous Chocolate - ERI
Ch Blå Skuggans Easy Spirit - ERI
Ch Vysochestvo Iz Laplandii Canis - ERI
Ch Meripihkan She’s So High - ERI
Ch Charlotte Bos Gruniens - EH

Veteraani luokka
Ch Meripihkan Chericheri Lady - 1 ERI VSP-VET
VWW-08

Avoin luokka
Airis Blue Djinger Pearl - 1 ERI
Ch Isotop’s Questionmark - 2 ERI
Oakhill Sandon Showing Knightley - 3 ERI
Ch Rhea Maya Von Der Strauchmuhle - 4 ERI
Ashcroft Do U Belive In Magic - ERI
Blå Skuggans Have A Nice Day - ERI
Meripihkan Fairy Tale - ERI
Mollora Frozen In Time At Sharnor - ERI
Amalkan Anemona Star - EH

Pari luokka
Udacha Dija L’end Show & Mister X Iz Sozvez-
dija Streltsaidev – PARAS PARI
Airis Djinger Pearl & Airis Blue Volshebnik Mer-
lin

Riitta-Maija Liikanen Heikki Liikanen
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Kasvattaja luokka
Blju Be Judzhens ROP-KASV
Meripihkan
Velvety
Blå Skuggan – ei osallistunut
Isotop’s - ei osallistunut

ROP-KASV: Kennel Blju Be Judzhens

World Terrier Speciality 2.7.2008
Tukholman maailman näyttelyn ohessa järjestettiin useille roduille ns. Circuit-näyttelyitä. Terrie-

reille oli järjestetty omansa ja bedlingtonit pärjäsivät hyvin ryhmäkisoissa.

World Terrier Speciality kuvat: Marcus Walldén

1.

2. 3.

Kuva 1.
BIS-2: Velvety Angel Eyes
Om: L Nilsson, R Bengtsson ja AC Bengtsson, Sverige

Kuva 2.
BIS-juniori tuomari: Cindy Vogels, USA
BIS-Junior-1: Velvety I Want It All
Om: Annalisa Gemmari, Italia

Kuva 3.
BIS-veteraani tuomari: Kevin Brown, Tanska
BIS-vet3: Honeymist Buddy Rich
Om: Ulla & Rolf Fransson, Sverige
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23.3. Kv Lappeenranta 2+4 Tuomari:
HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA
Urokset
NUO-ERI, NUK1, PU1, VSP, SERT, CACIB:
Meripihkan Free’n’Easy
NUO-H: Heinäkengän Hurlumhei
Nartut
NUO-ERI, NUK1, PN1, ROP, SERT, CACIB:
Meripihkan Fairy Tale
NUO-ERI, NUK2, PN2, VASERT,
VARA-CACIB: Heinäkengän Hulda
AVO-H: Heinäkengän Fuuga
AVO-H: Cirrus Blue Unica

26.4. Kv Vaasa 5+8
Tuomari: DOLEJSOVA OLGA
Urokset
AVO-ERI, AVK1, PU1, ROP, SERT,
FIN MVA, CACIB: VVelvety Super Trouper
VET-ERI, VEK1, PU2, VET ROP:
Blå Skuggans Tennesee Amber Waltz
VAL-ERI, VAK1, PU3:
Blju Be Judhens Je Petit Soleil
VAL-ERI, VAK2, PU4: Slioorin Hold Me Tight
VET-ERI, VEK2, VASERT:
Blue Fundogs Hennesys Truth
Nartut
VAL-ERI, VAK1, PN1, VSP:
Meripihkan She’s So High
AVO-ERI, AVK1, PN2, SERT, FIN MVA,
CACIB: Seametax Bourbon Daisy
AVO-ERI, AVK2, PN3, VASERT:
Slioorin Showgirl
VAL-ERI, VAK2, PN4: Slioorin Farah Diba
JUN-ERI, JUK1: BLUEROSE
VAL-ERI, VAK3: Slioorin Stop Me
VAL-ERI, VAK4: Slioorin Haevens Gift
AVO-EH, AVK3: Seametax Black Daniela

19.4. Kv Jyväskylä 5+8
Tuomari: HJELM PIRJO
Urokset
VAL-ERI, VAK1, PU1, VSP, CACIB:
Honeymist Swinging The Fair

AVO-ERI, AVK1, PU2, SERT, VARA-CACIB:
Tanzara Heartbreaker
NUO-ERI, NUK1, PU3, VASERT:
Meripihkan Free’n’Easy
AVO-EH, AVK2: Heinäkengän Broofeltti
AVO-EH, AVK3: Heinäkengän Fanfaari
Nartut
NUO-ERI, NUK1, PN1, ROP, SERT, CACIB:
Tanzara Edelweiss
AVO-ERI, AVK1, PN2, VASERT, VARA-CACIB:
Tanzara Miranda
VAL-ERI, VAK1, PN3: Meripihkan She’s So High
VET-ERI, VEK1, PN4, VET-ROP:
Meripihkan Cheri Cheri Lady
VAL-ERI, VAK2: Meripihkan On My Way
AVO-EH, AVK2: Heinäkengän Guun Säde
AVO-EH, AVK3: Cirrus Blue Unica
VAL-EH, VAK3: Tanzara Odetta
ROP- Kasv, kp: Kennel Tanzara

27.4. Kv Lahti 6+7
Tuomari: Agnes Ganami Kertes, Israel
Urokset
NUO-ERI, NUK1, PU1, SERT, CACIB, ROP:
Meripihkan Free’n’easy
VAL-ERI, VAK1, PU2, VACA: Blju Be Judhens
Je Petit Soleil
VAL-ERI, VAK2: Honeymist Swinging The Fair
JUN-EH, JUK1: Tanzara Romantic Rival
AVO-EH, AVK1: Heinäkengän Fanfaari
POISSA: Heinäkengän Hurlumhei
Nartut
NUO-ERI, NUK1, PN1, SERT, CACIB, VSP:
Meripihkan Fairy Tale
AVO-ERI, AVK1, PN2, VASERT, VACA:
Heinäkengän Guun Säde
VET-ERI, VEK1, ROP-VET, PN3:
Meripihkan Cheri Cheri Lady
AVO-ERI, AVK2, PN4: Tanzara Miranda
NUO-ERI, NUK2: Heinäkengän Hulda
NUO-ERI, NUK3: Tanzara Enigma
AVO-ERI, AVK3: Tanzara Madeleine
ROP-KASV, KP: Kennel Tanzara

Näyttelytuloksia 2008
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3.5. R Somero 1+3
Tuomari: EEVA RAUTALA
Urokset
AVO-ERI, AVK1,PU1, VSP, SERT:
Heinäkengän Fanfaari
Nartut
AVO-ERI, AVK1, PN1, ROP, SERT, FIN MVA:
Tanzara Odessa
AVO-ERI, AVK2, PN2, VA-SERT:
Cirrus Blue Unica
AVO-EH, AVK3, PN3: Cirrus Blue Una

VET-ERI, VEK1, PN3, VET ROP:
Meripihkan Lady Chic
ROP-KASV, BIS-3 (tuomari: Rajko Rotner, Slo-
venia) Kennel Meripihkan

4.5. R Isokyrö (Tervajoki) 2+4
Tuomari: BERGBOM KARIN
Urokset
VAL-ERI, VAK1, PU1, VSP:
Velvety Super Trouper
VET-ERI, VEK1, PU2, VET ROP, SERT,
FIN MVA: Blue Fundogs Hennesys Truth
Nartut
VAL-ERI, VAK1, PN1, ROP: SLSlioorin Stop Me
VAL-ERI, VAK2, PN2: Seametax Bourbon Daisy
VAL-ERI, VAK3, PN3: Slioorin Farah Diba
AVO-ERI, AVK1, PN4, SERT:
Seametax Black Daniela

10.5. Kr Rauma 1+3
 Tuomari: KREMSER BRIGITA
Urokset
AVO-ERI, AVK1, PU1, ROP, SERT, FIN MVA:
Meripihkan Free’n’Easy
Nartut
VAL-ERI, VAK1, PN1, VSP:
Meripihkan She’s So High
AVO-ERI, AVK1, PN2, SERT, FIN MVA:
Meripihkan Fairy Tale

11.5. R Mänttä 0+1
Tuomari: TARMO VIIRTELÄ
Nartut
NUO-ERI, NUK1, PN1, ROP, SERT:
Tanzara Enigma

Mikko Remes

Leena Hytönen
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17.5. Kr Joensuu 1+1
Tuomari: LEHKONEN HARRI
Urokset JUN-EH, JUK1: Tanzara Rocketeer
Nartut JUN-EH, JUK1: Mimosa

24.5. Kv Helsinki 5+6
Tuomari: KIRSTI LUMMELAMPI
Urokset
VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP:
Tanzara Pride And Joy
JUN-ERI, JUK1, PU2, SERT, ROP-JUN:
Mochican
VAL-ERI, VAK2, PU3, VACACIB:
Meripihkan Free’n’Easy
AVO-H: Heinkengän Broofeltti
Poissa: Blå Skuggans World Wide Winner
Nartut
AVO-ERI, AVK1, PN1, SERT, CACIB, VSP:
Tanzara Edelweiss
AVO-ERI, AVK2, PN2, VASERT, VACACIB:
Heinäkengän Guun Säde
JUN-ERI, JUK1, PN3: Tanzara Resource Of Joy
VAL-ERI, VAK1, PN4: Tanzara Odessa
AVO-EH, AVK3: Tanzara Madeleine
VAL-EH, VAK2: Heinäkengän Adalmiina
ROP-Kasv, Kp: Kennel Tanzara

24.5. R Maalahti 1+2
Tuomari: LUOSO MATTI
Urokset
VET-ERI, VEK1, PU1, VSP, VET-ROP:
Blue Fundogs Hennesys Truth
Nartut
VAL-ERI, VAK1, PN1, ROP:
Seametax Bourbon Daisy
AVO-ERI, AVK1, PN2, SERT:
Seametax Black Daniela

15.6. Kv FORSSA 2+3
Tuomari: ANNUKKA PALOHEIMO
Urokset
VAL-ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP:
Tanzara Pride And Joy
VAL-ERI, VAK2, PU2, VACACIB:
Meripihkan Free’n’Easy
Nartut
VAL-ERI, VAK1, PN1, CACIB, VSP:
Meripihkan She’s So High
AVO-ERI, AVK1, PN2, SERT, VACACIB, FIN
MVA: Cirrus Blue Unica
AVO-ERI, AVK2, PN3, VASERT:
Tanzara Edelweiss

Colin A. Smith

Niina Putkuri
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21.6. Kv Rovaniemi 1+6
Tuomari: MARIJA KOVCIC (Slovenia)
Urokset
VAL-ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP:
Slioorin Stuntman
Nartut
AVO-ERI, avk1, PN1, Cacib, VSP:
Galactic Defender American Attitude
VAL-ERI, vak1, PN2: Tanzara Olivia
AVO-ERI, avk2, PN 3, VACA:
Skybar Galactic Defender
VAL-ERI, vak2, PN4: Meripihkan On My Way
VET-ERI, vek1, ROP-VET:
Meripihkan Cheri Cheri Lady
NUO-ERI, NUK1: Honeymist Finlandia

28.6. Kr Järvenpää 4+2
Tuomari: IRINA POLETAEVA, RUS
Urokset
VAL-ERI, VAK1, ROP, PU1: Velvety Super Trouper
VET-ERI, VEK1, PU2:
Blå Skuggans Tennessee Amber Waltz
JUN-EH, JUK1: Tanzara Romantic Rival
JUN-EH, JUK2: Tanzara Rocketeer
Nartut
VAL-ERI, VAIK1, VSP, PN1: Slioorin Farah Diba
VAL-ERI, VAK2, PN2: Slioorin Stop Me

29.6. Kr Mäntsälä-Järvenpää 4+2
Tuomari: INGRID BORCHORST,
Tanska
Urokset
VAL-ERI, VAK1, PU1, VSP:
Velvety Super Trouper
VET-ERI, VEK1, PU2, VET-ROP:
Blå Skuggans Tennesee Amber Waltz
JUN-H: Tanzara Rocketeer
JUN-H: Tanzara Romantic Rival
Nartut
VAL-ERI, VAK1, PN1, ROP: Slioorin Stop Me
VAL-ERI, VAK2, PN2: Slioorin Farah Diba

Suvi Kuivanen

Suvi Kuivanen

Saana Myllylä

Suvi Kuivanen
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Näyttelytuloksia ulkomailta 2008
Vappu Erähäme-Mutka ja Mikko Mutka ovat

kiertäneet menestyksellä ulkomailla koiriensa
Cindyn ja Mandin kanssa, kuvat oikealla.

15.03. Liettua KV
Tuomari: Radvanszky Katalin, Unkari
ERI SERT, CACIB, LIETTUAN MVA,
LIETTUAN V-08: Meripihkan Cheri Cheri Lady
Eri Pn3: Meripihkan On My Way

14.06. Latvia KV
Tuomari: Anne Klaas, Viro
ERI, KP1, PN1, SERT, CACIB, ROP, LATVIAN
MVA: Meripihkan Cheri Cheri Lady
ERI, PN2, VACACIB: Meripihkan On My Way

15.06. Latvia KV
Tuomari: Gonzalbo Maite, Espanja
ERI, KP1, PN1, SERT, CACIB, LATVIAN MVA,
KANS MVA: Meripihkan On My Way
ERI, PN2, VACACIB: Meripihkan Cheri Cheri
Lady

16.06. Liettuan KV Tuomari: M.Gzelko
ERI, PN2, VACACIB:
Meripihkan Cheri Cheri Lady
EH: Meripihkan On My Way

20.06. Gällivaara KV Tuomari: Kantzou Rouli
ERI, KP1, PN3, ROP-VET:
Meripihkan Cheri Cheri Lady
VASERT: Meripihkan On My Way

13.7. Kr Karjaa 1+1
Tuomari: BRANISLAV RAJIC, Slovenia
Urokset
JUN-ERI, JUK1, PU1, ROP, SERT:
Tanzara Romantic Rival
Nartut
POISSA: Melody
AVO-ERI, AVK1, PN1, VSP, SERT, FIN MVA:
Tanzara Madeleine

Isotop´s Vogue “Ella”

narttu, sininen

synt. 02.12.2007

e. Toolbox Best Before

i. Isotop’s Inka

Om. Maria Nurmi, Teuvo Kiili ja Miia Granqvist

Tuonnit

Pa
si

 W
il

lm
an
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1. Cindy

2. Mandi

3. Helmi

Kuva 1.

KANS, FIN, DK, EST, LV, N, LTU, MVA, MVV-08,
LTUV-08 POHJ MVA:
Meripihkan Cheri Cheri Lady “Cindy”

Kuva 2.

KANS, FIN, LV, EST MVA, ESTV-07:
Meripihkan On My Way “Mandi”

4. Mandi

ValioitaValioita Kuva 3.

FIN MVA: Tanzara Odessa “Helmi”

Kuva 4.

FIN MVA: Tanzara Madeleine “Mandi”

Su
vi

 K
ui

va
ne

n
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Resume på svenska

Ordförandes spalt

Alla har vi mål och förväntningar. En stor för-
väntning för många var säkert World Dog Show
2008 som ordnades i Stockholm. 68 Bedlging-
tons deltog i utställningen. Av dem var 39 hannar
och 29 tikar från 11 länder. Sju finländska hundar
deltog, av dem placerade sig fem bland de fyra
bästa i sin klass. Den här utställningen gav igen
orsak att diskutera hur en bedlington ska se ut och
hur rasen bör utvecklas.

Gällande sommarevenemang är träffen i Uu-
rainen och TerriEri utställningen aktuella. Före-
ningens 20-års jubileumsutställning ordnas i sam-
band med TerriEri utställningen. Föreningen bju-
der på födelsedagskaffe. Välkomna!

Officiella DNA test för Bedlingtons görs för
tillfället inte i Finland. Jag konstaterade att det
var enkelt att göra testen i USA (VetGen). Bes-
tällning och betalning av testen skötte jag lätt via
Internet, och resultaten fick jag mycket snabbt.
Som kontaktperson till Finska Kennelklubben
fungerar Kirsi Sainio.

Soliga hälsningar,
Riitta-Maija

Hälsningar från redaktionen

Redaktionen tackar alla som bidragit med ma-
terial till tidningen och uppmuntrar alla att i fort-
sättningen också skicka bilder och berättelser.
Därtill är reklam välkommen. Nästa nummer kom-
mer att bestå av historik, föreningens 20-års jubi-
leum till ära.

Ett stort tack till Harri Siiskonen (från Varka-
us) som hjälper till att förverkliga det här numret.

Sensommar hälsningar,
Siru

Doggsitter-läger

I Juni ordnade 4H-föreningen ett Doggsitter-
läger i Sumiainen.. Som ledare på lägret fungera-
de Leena Hytönen med hjälpledarna Emma och
Henna. Lägerhälsningar skrivna av Emmi Kinnu-
nen och Oona Lampi hittar du i helhet på sidan
27 - 28.

Agility och Bedlingtons

Siru berättar om hur hon blev inspirerad av agi-
lity, och hur hon och Beta (FIN MVA Meripih-
kan One More Time) börjat träna och tävla. Idag
är Siru och Beta, enligt koiranet, de enda inom
rasen som deltar i agility tävlingar.

Agility är mycket passande för Bedlingtons.
Siru hoppas på att fler Bedlingtons ägare blir
intresserade av den här hobbyformen med hjälp
av hennes berättelse.

Det bästa sättet att bekanta sig med Agility är
att gå och titta på en tävling. I höst har vi fin-
ländare en ypperlig chans att se högklassig Agili-
ty då Agility Världsmästerskapen ordnas i Hel-
singfors den 26. – 28.9.  Läs hela berättelsen på
sidorna 19 – 22.

Små populationers
skyddsåtgärder – Del 2

Saana Myllylä skriver om inavel och dess in-
verkan på populationen. Saana berättar om hur
bland annat Bedlington Terriern har kommit till
genom att para olika terrierhundar med whippe-
tar. Därtill berättar hon om hur man i extrema fall
kan minska antalet sjukdomar inom en populati-
on genom stark inavel.

I fortsättningen kommer Saana att skriva om
sådant som intresserar läsarna. Kom gärna med
förslag eller frågor: saana.myllyla@gmail.com
eller 044-552 4117 (efter kl 17)

Läs hela berättelsen på sidorna 25 – 27.
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Utmaningen

Förra gången utmanade Eila Nuutinen Sari Vou-
tilainen, men eftersom hon var förhindrad tog Suvi
Kuivanen emot utmaningen.

Suvi berättar om hur hon som flicka, tillsam-
mans med sina syskon, bönade och bad sina fö-
räldrar om en hund. De blev lovade en hund bara
yngsta syskonet Ilkka började skolan. Han börja-
de och slutade skolan, och gick till armén. När
Suvi flyttade hemifrån blev anskaffande av hund
aktuellt. Första kontakten med Bedlingtons fick
hon via sin syster och på den vägen är hon. Läs

hela historien om glädje och sorg på sidorna 15 –
17. Aktuellt i Suvis liv just nu är Helmis första
valpkull som beräknas födas under hösten - de
första kennel Cuenta’s valparna.

Bedlingtonlänk
Kom med på bedlingtonlänk i Bobäck, Kyrks-

lätt den 28.9. kl 10.00. Vi går en länk i skogen
och äter medtagen matsäck efteråt. Möjlighet att
grilla. Länken passar alla – från barn till seniorer.

Samling: Rauhalavägen 19 C, Bobäck,
förfrågningar Mona 040 840 9010

Kuvia kesiltä 2006 - 2007

Turkin trimmausta treffeillä 2007. Miia laittaa koiria kehäkuntoon Kangasniemellä
9.6.2007.

Mikko jaksaa  hyvin Vapun tekemillä eväillä Mikke-
lissä 30.7.2006.

Ulla, Pauli, Heikki, Riitta-Maija ja Lea sekä Tihku
Juvalla 8.7.2007.

Kuvat: Harri Siiskonen
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Agility

Perusrata 3.7.2008, Riihimäki Tuomari: Risse Koponen

FIN MVA MERIPIHKAN ONE MORE TIME Luokka: I
Sijoitus: 5. Tulos: 31,16 Ohjaaja: Siru Remes

Perusrata12.7.2008, Maaninka Tuomari: Salme Mujunen

FIN MVA MERIPIHKAN ONE MORE TIME Luokka: I
Sijoitus: 9. Tulos: 5,31 Ohjaaja: Siru Remes

Perusrata12.7.2008, Maaninka Tuomari: Salme Mujunen

FIN MVA MERIPIHKAN ONE MORE TIME Luokka: I

Sijoitus: 6. Tulos: 5 Ohjaaja: Siru Remes

Terveystulokset 16.4.-18.6.2008

MERIPIHKAN FREE’N’EASY Silmätutkimus
Distichiasis: todettu

TANZARA ROCKETEER Silmätutkimus
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

HEINÄKENGÄN FANFAARI Silmätutkimus
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

VELVETY SUPER TROUPER silmätutkimus
PHTVL/PHPV: sairauden aste 1

Valiot 9.5.-11.6.2008

FIN MVA MERIPIHKAN FREE’N’EASY

FIN MVA MERIPIHKAN FAIRY TALE

FIN MVA BLUE FUNDOGS HENNESYS TRUTH

FIN MVA JV-06 SEAMETAX BOURBON DAISY

FIN MVA VELVETY SUPER TROUPER

FIN MVA TANZARA ODESSA

Tuloksia
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Anneli Raitanen, Sepänkatu 6 – 8 D 22, 65370 VAASA
Anneli.raitanen@elisanet.fi, puh. 050 594 6767

Juhlavuoden kunniaksi yhdistys on teettänyt erän ekokasseja.
Materiaali puuvillaa, väri tummansininen, jossa valkoinen juhlavuoden logopainatus.

8 EUR/kpl + postituskulut.

Myynnissä

Upeat Kristiina Kästämän käsinmaalatut rintaneulat. Korujen materiaali on puuta, jossa jokaisessa
yksilöllinen käsin tehty maalaus. Korun koko on noin 3 cm x 3,5 cm. Saatavana sekä maksan että

sinisen värisistä koirista. Kaksi mallia: pääkuva tai koko koira. Tiedustele tarkemmin Annelilta.
Hinta 15 EUR/kpl + postikulut.

Myynnissä

Tämän tuotteen tilaus ja tiedustelut

Suvilta, puh. 040 561 5178,

suvi.kuivanen@nic.fi.
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Anneli Raitanen, Sepänkatu 6 – 8 D 22, 65370 VAASA
Anneli.raitanen@elisanet.fi, puh. 050 594 6767

Myynnissä

Myynnissä

Vanhempia tiedotteita

1 e/kpl + postim.

Seinäkello

puuta

20 e + postituskulut

Anneli Raitanen, Sepänkatu 6 – 8 D 22, 65370 VAASA
Anneli.raitanen@elisanet.fi, puh. 050 594 6767
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Myynnissä

Myynnissä

Anneli Raitanen, Sepänkatu 6 – 8 D 22, 65370 VAASA
Anneli.raitanen@elisanet.fi, puh. 050 594 6767

Kortti 01. A 5
yksiosainen 0.50 e/kpl

Kortti 02. A5
yksiosainen
0,50 e/kpl

Kortti 03. A5 kaksiosainen 0,50 e/kpl
Kortti 04. A5 yksiosainen 0,50 e/kpl

Tarra kerhon logolla
halk. 8,8 cm 0.50 e/kpl

Kaikkien korttien
kuvat tehnyt
Tuija Kallio
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Cuenta’s
Suvi Kuivanen

Laukkatie 2 C  9
04220 KERAVA

puh. 040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

http://web.mac.com/suvikuivanen

Diteblue
Helena Lammenaho
Tasaajankatu 1 A 4

48900 KOTKA
puh. 040 590 9010

helena.lammenaho@pp.inet.fi

Feelgoods
Kirsti ja Pauli Koskela

Jäkärläntie 8 K 61
00940 HELSINKI
puh. (09) 302 646

Kisapirtin
Ritva Kohijoki
Lepistöntie 5

05400 JOKELA
puh. 040 521 2645

kisapirtitn@adicon.org
http://adicon.org/kisapirtin

Le-leelia’s
Lea Mäkinen-Pulkkinen

Joupinrinne 4 B 36
02760 ESPOO

puh. (09) 805 5451,
050 463 9405

lea.makinen-pulkkinen@om.fi

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen

Lakkikalliontie 17
30100 FORSSA

puh. (03) 433 5945,
050 584 4347

riitta-maija.liikanen@luukku.com
www.meripihkan.fi

Slioorin
Teuvo Kiili

Rauhankatu 25 D 52
65100 VAASA

puh. 050 367 1531
www.slioorinkennel.com

Slioorin
Miia Granqvist

Backintie 7
65630 MUSTASAARI

puh. 040 596 7472
miia.granqvist@netikka.fi
www.slioorinkennel.com

Tanzara
Eila Nuutinen
Savikkotie 8

40420 JYSKÄ
puh. 0400 641 555
tanzara@jippii.fi
www.tanzara.fi

Tutucin
Erica Hagman
Sippolankuja 4

04430 JÄRVENPÄÄ
puh. 050 590 9009
www.tutucin.com

Kasvattajia
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Jäsenmaksut
Vuosijäsen 20 e
Overseas members 20 e + 8 e postage
Nuorisojäsen (alle 17 v.), junior member 12 e
Perhejäsen, famil member 4 e
Ainaisjäsen 200 e
Pankkiyhteys Sampo 800017-70373521
Bank account for overseas member IBAN-number FI5180001770373521 BIC-code PSPBFIHH

Erica Hagman
JÄRVENPÄÄ
puh. 050 590 9009

Anni-Marjatta Harjula
VAASA
puh. 046 885 8330

Teuvo Kiili
VAASA
puh. 050 367 1531

Suvi Kuivanen
KERAVA
puh. 040 561 5178

Lea Mäkinen-Pulkkinen
ESPOO
puh. (09) 805 55451,
050 463 9405

Eila Nuutinen
JYSKÄ
puh. 0400 641 555

Kasvattajat huomio:

Mikäli haluat kasvattajaindeksin vuodelle 2008, maksa 10 EUR
tilille: Sampo 800017-70373521 ja käytä viitettä 1009.

Ilmoita aina ajoissa muuttuneet tiedot.

Kasvattajaineksi sisältää ilmoituksen Bedlington-tiedotteessa,
esittelysivut yhdistyksen esittelykansiossa, mahdollisuuden ilmoittaa

pentueista yhdistyksen internet-sivuilla sekä yhteystietojen ilmoituksen
yhdistyksen internet-sivuilla.

Jäsensihteeri

Suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C  9
04220 KERAVA

puh. 040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

Trimmaajia
Miia Granqvist
KARPERÖ
puh. 040 596 7472

Siru Remes
TAMPERE
puh. 044 577 9476



Palautusosoite:
Suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C 9
04220 KERAVA
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