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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN	KEVÄTKOKOUS	2013

PÖYTÄKIRJA

Aika   Lauantai 16.3.2013 klo 15.00
Paikka  Joupinrinne 4 c kerhotila, Espoo
Läsnä  12 kerhon jäsentä 
 

 ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.18

2.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Heikki Liikasta 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Liikanen.

3.  Kokouksen sihteerin valinta
  Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Maija Heikkosta.
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Maija Heikkonen

4.  Kahden ääntenlaskijan valinta
 Kokouksen ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Anneli Raitasta ja Jenni Ruoniota.
 Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Anneli Raitanen ja Jenni Ruonio.

5.  Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Anna Korkeakangasta ja Sini Tuovista.
 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Korkeakangas ja Sini Tuovinen.

6.  Kokouksen laillisuuden toteaminen
  Kokouskutsu on julkaistu Bedlington-tiedotteessa 1/13, joka on postitettu jäsenistölle  
 27.2.2013. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

8.  Vahvistetaan kerhon toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus  
 yhdistyksen taloudesta 2012
 Toimintakertomukseen tehtiin pieniä muutoksia ja pyydettiin Suvi Kuivasta hieman  
 kertomaan Helsingin agilitytreeneisä. 

9.  Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden  
 myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 Luettiin tilintarkastuskertomus. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin  
 vastuuvapaus.

10. Hallituksen jäsenen vaali Kiia Westinin tilalle kaudelle 2013-2014
 Hallituksen jäseneksi ehdotettiin Jussi Lindholmia ja Sini Tuovista. 
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 Suoritettiin suljettu lippuäänestys ja äänet jakautuivat seuraavasti: 
 - Jussi Lindholm, 5 ääntä
 - Sini Tuovinen, 4 ääntä
 - tyhjiä, 3. 

 Valittiin Jussi Lindholm hallituksen jäseneksi toimintakaudeksi 2013-2014.

11. PeViSa - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma 1.1.2014- 
 31.12.2018
 Hallitus ehdotti seuraavaa:  
 Pentueen vanhemmilla tulee olla hyväksyttävä tutkimuslausunto perinnöllisen kupari-
 toksikoosin varalta. 

 Lausunnoksi hyväksytään:
 - DNA markkeritutkimus
 - suora geenitesti
 - maksabiopsiatutkimus

 Seuraavien laboratorioiden DNA-testit hyväksytään: Animal Health Trust (AHT),   
 Vetgen ja Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. 

 Ulkomaisia uroksia ja tuontispermalla tehtyjä astutuksia koskeva toistaiseksi oleva  
 poikkeuslupa esitetään pidettäväksi ennallaan. Ulkomaisilta jalostusuroksilta 
 hyväksytään ulkomailla laillistetun laboratorion antama kuparitoksikoositutkimus-
 lausunto.

 Pentujen vanhemmilla tulee olla lisäksi voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei  
 ole  24 kk vanhempi. 

 Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

12. Sääntömuutosehdotus yhdistyksen sääntöihin §12 
 Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat: 

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 5. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten ja hallituksen ensim- 
 mäisen ja toisen varajäsenen vaali erovuorossa olevien tilalle. Varajäsenet valitaan  
 vuodeksi kerralllaan.

 Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin.

13. Muut asiat
 Muita asioita ei tullut käsiteltäväksi.

14. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.
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TOIMINTAKERTOMUS	2012

HALLITUS

Hallitus kokoontui neljä kertaa; 30.1.2012 (puhelinkokous), 12.3.2012 (puhelinkokous), 
17.6.2012 (puhelinkokous), 13.8.2012 (puhelinkokous).

Jäsenet, läsnäolo suluissa:
Minna Pihlavamäki   Puheenjohtaja (4/4)
Suvi Kuivanen      Jäsen (4/4)
Riitta-Maija Liikanen   Varapuheenjohtaja (3/4)
Anneli Raitanen    Rahastonhoitaja (4/4)
Lea Mäkinen-Pulkkinen  Jäsen (3/4)
Kiia Westin     Jäsen, Jäsensihteeri (4/4)
Maija Heikkonen    Jäsen, Sihteeri (4/4)

Hallituksen kokouksissa käsiteltiin vuonna 2012 64 pykälää. Yhdistyksen kevätkokous pi-
dettiin 24.3.2011 Espoossa, osoitteessa Joupinrinne 4. Yhdistyksen kevätkokouksessa 24.3. 
esitettiin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen 
taloudesta 2011, sekä palkittiin vuoden menestyksekkäimmät bedlingtonit. 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 15.9. Somerolla, osoitteessa Palmantie 10. Syyskokoukses-
sa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2013. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Laurio 
ja jäseniksi Minna Pihlavamäki, Kiia Westin ja Maija Heikkonen

TOIMIHENKILÖT JA LUOTTAMUSTOIMET

Hallitustyön ulkopuoliset toimihenkilöt ja luottamustoimet vuonna 2012 olivat:

• Edustajamme Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n Terrierijaostossa on toiminut Minna 
Pihlavamäki. Varajäsenenä toimi Suvi Kuivanen. 

• Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut edustajanamme Suomen Terrierjärjestö ry:n hallituk-
sessa. Varajäsenenä Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksessa toimi Riitta-Maija Liikanen. Lea 
Mäki-nen-Pulkkinen on toiminut Bedlingtonkerho ry:n tuomarikoulutuskoordinaattorina. 
Lea Mäkinen-Pulkkinen on toiminut STJ ry:n koulutus- ja kollegiotilaisuuksissa. 

• Bedlington Tiedotteen vastaavanana toimittajana toimi Suvi Kuivanen. ”Resumé på svens-
ka” osiosta vastasi Mona Suominen. 

• Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaiseman Terrilife-lehden bedlingtonpalstan toimittami-
sesta vastasi Jatta Harjula.

• Yhteyshenkilönä SKBK:iin, Ruotsiin ja Bedlington-Nytt lehden palstasta vastasi  Kiia Westin
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JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Eila Nuutinen, Lea Mäkinen, Sini Tuovinen ja Maija 
Heikkonen (sihteeri) ja asiantuntijajäsenenä Kirsi Sainio. 

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse.

Pentutiedusteluista vastasi Lea Mäkinen-Pulkkinen.

VUOSIYHTEENVETO 2012

REKISTERÖINNIT

Pennut (kotimaiset)       18
Tuonnit          3
Rekisteröinnit yht.       21
Pentueet          5
Pentuekoko         3,6
Kasvattajat         4

Jalostukseen käytetyt eri urokset 
- kaikki          5
- kotimaiset         4
- tuonnit          1
- ulkomaiset         0
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 6 kk

Jalostukseen käytetyt eri nartut 
- kaikki          5 
- kotimaiset         4
- tuonnit          1
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 7 kk

Isoisät           6
Isoäidit          9

Sukusiitosprosentti       2,24 % *

JALOSTUSPOHJA

Per vuosi 
- pentueet          5
- jalostukseen käytetyt eri urokset    5
- jalostukseen käytetyt eri nartut    5
- isät/ emät         1,00
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- tehollinen populaatio     7 (70%)
- uroksista käytetty jalostukseen   0 %
- nartuista käytetty jalostukseen   0 %

Per sukupolvi (4 vuotta) 
- pentueet         24
- jalostukseen käytetyt eri urokset   19
- jalostukseen käytetyt eri nartut   21
- isät/emät         0,90- tehollinen populaatio 27 (56%)
- uroksista käytetty jalostukseen   7%
- nartuista käytetty jalostukseen   3%

*  koiranetistä saatu sukusiitosprosentti ei vastaa täysin todellisuutta

Lähde: http://jalostus.kennelliitto.fi/frmJalostustilastot.aspx?R=9&Lang=fi 12.3.2013

Virallisia silmätutkimuksia tehtiin 24 koiralle, joista
- Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 20 koiralla
- Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty : epäilyttävä –  todettiin yhdellä koirala
- Puutteellinen kyynelkanavan aukko - todettiin kahdella koiralla
- Lasiaisenrappeuma, silämämuutosten vakavuus: lievä – todettiin kahdella koiralla

Virallisia polvitutkimuksia tehtiin neljälle koiralle, tulos 
- neljä 0/0

JÄSENET

Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenmäärä 31.12.2012 oli yhteensä 139 jäsentä, joka jakautui 
seuraavasti:
- ainaisjäseniä        6
- vuosijäseniä        99
- ulkomaisia vuosijäseniä      3
- nuorisojäseniä       7
- perhejäseniä        15
- ilmaisjäseniä*       5

 * kasvattajan ilmoittama pentuejäsen, ilmainen jäsenyys 1. vuodeksi

JÄSENMAKSUT VUONNA 2012

- vuosijäsen        25 euroa
- nuorisojäsen        12 euroa
- perheenjäsen        5 euroa
- ainaisjäsen        250 euroa
- ulkomaiset jäsenet       28 euroa
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JÄRJESTETYT TILAISUUDET

Syyspäivä ja syyskokous järjestettiin 15.9.2012 Someron Haukkukalliolla. Ohjelmassa oli 
muun muassa Sandran juoksu, tutustumista agilityyn sekä vapaata seurustelua ja arpajaiset 
Osallistujia oli 27 kerhon jäsentä.

JULKAISUTOIMINTA

Bedlington-tiedote julkaistiin neljä kertaa. Vastaavana toimittajana toimi Suvi Kuivanen 
ja taittamisesta vastasi Riku Suonio. Bedlington-tiedotetta jaettiin jäsenistön ohella myös 
rodun kotimaisille tuomareille. 

Suomen Terrierijärjestö ry:n julkaisemassa Terrilife-lehdessä bedlingtonpalsta ilmestyi 
neljässä numerossa. 

INTERNETSIVUT

Kerhon internetsivuja pidettiin yllä osoitteessa www.bedlingtonkerho.fi. Sivujen 
päivityksestä on huolehtinut Suvi Kuivanen.

JÄRJESTETYT KILPAILUT

Vuoden Bedlington
C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA NO MVA PMV-05 EUV-06 HEW-11 NOV-07 BLJU BE 
JUDZHENS JE PETIT SOLEIL (u) om. Riitta-Maija Liikanen

Vuoden VSP-bedlington
MERIPIHKAN JE T’AIME (n) om. Jutta Voutilainen

Vuoden bedlingtonveteraani 
C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA NO MVA PMV-05 EUV-06 HeW-11 NOV-07 BLJU BE 
JUDZHENS JE PETIT SOLEIL (u) om. Riitta-Maija Liikanen

Vuoden Agilitybedlington
Heinäkengän Just Laugh (n) om. Jaana Tunturi

Vuoden bedlingtonkasvattaja 
Kennel Meripihkan, Riitta-Maija Liikanen

EDUSTUKSET

Helsingin seudun kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa 28.3.2012 yhdistystämme edusti Suvi 
Kuivanen. STJ:n kevät- ja syyskokouksessa yhdistystämme edusti Lea Mäkinen-Pulkkinen. 
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Yhdistys on muistanut merkkipäivinä eri yhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä (ulkomuoto-
tuomareita).

TOIMIHENKILÖIDEN KOULUTUS

Minna Pihlavamäki osallistui Kennelliiton Koiraexpo tapahtumaan ja Helsingin seudun 
kennelpiirin Innovaatioristeilylle Helsingin seudun kennelpiirin terrierijaoston edustajana. 
Riitta-Maija Liikanen osallistui Kennelliiton Koiraexpo tapahtumaan Etelä-Hämeen 
kennelpiirin edustajana.

Jalostusneuvojien neuvottelupäivään 20.10.2012 Espoon Hanasaaressa osallistuivat Eila 
Nuutinen, Sini Tuovinen ja Anna Korkeakangas.

YHTEISTYÖ

Suomen Terrierijärjestö järjesti TerriEri 2012 erikoisnäyttelyn 25.8. Vantaalla. Tuomarina 
toimi Kari Järvinen. Bedlingtoninterrierejä osallistui näyttelyyn 38 aikuista ja 2 pentua.

Minna Pihlavamäki osallistui HSKP:n terrierijaoston kokouksiin 5/7 kertaa. 

Helsingin seudun kennelpiirin Kasvattajakurssien koevalvontaan osallistui Minna Pihlava-
mäki.

Helsingin seudun kennelpiirin terrierijaoston kehätotutuksiin osallistui Suvi Kuivanen.

Helsingin seudun kennelpiirin terrierijaoston Match Shown jäjestelyihin osallistuivat Minna 
Pihlavamäki, Suvi Kuivanen ja Maria Nemeläinen.

Koiranpäivänä 24.4.2012 Helsingin seudun kennelpiirin tapahtumaan Tuomarinkartanon 
vinttikoirakeskuksella osallistui Minna Pihlavamäki.

9.9.2012 Helsingissä järjestetyn ryhmänäyttelyn pystytystalkoisiin osallistuivat Minna Pih-
lavamäki, Maria Nemeläinen, Kiia Westin ja Maija Heikkonen. Näyttelyn rokotusten 
tarkastuksiin osallistuivat Minna Pihlavamäki, Jaana Tunturi, Maria Nemeläinen, Maija 
Heikkonen ja Lea Mäkinen-Pulkkinen.

Bedlingtonkerho osallistui STJ:n esittelyständille Voittaja -näyttelyssä messukeskuksessa. 
Mukana ständillä olivat Minna Pihlavamäki, Maria Nemeläinen, Suvi Kuivanen, Sini 
Tuovinen, Anna Korkeakangas ja Maija Heikkonen.

Terrieri 2012 näyttelyn talkoisiin osallistuivat Minna Pihlavamäki, Maija Heikkonen ja 
Tapio Nuutinen ja Maria Nemeläinen.

Arvosteluoikeudet rotuun saivat Tuula Savolainen, Kimmo Mustonen ja Vesa Lehtonen.
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Kerholle on myönnetty yllä mainituista yhteistyöstä seuraavat taloudelliset tuet:
• Suomen Kennelliitto 25,00 €
• Helsingin Seudun Kennelpiirin Terrierijaosto 1278,22 €  

TALOUDELLINEN TILANNE

Yhdistyksen taloudellinen tilanne ilmenee tuloslaskelmasta ja taseesta.

MUU TOIMINTA

Suvi Kuivanen veti agilitykursseja Helsingissä. Koirakoita treenasi vuoden aikana kursseilla 
12. 

Sandran juoksu järjestettiin Somerolla syyspäivän yhteydessä. Voittajaksi juoksi ”Ansa”, 
Cuenta’s Esperanza, om. Suvi Kuivanen.

Agirodussa kilpaili yksi bedlingtonjoukkue. Osallistujat kilpailussa olivat Suvi Kuivanen & 
Ansa ja Helmi, Jaana Tunturi & Minttu ja Doris sekä Siru Remes & Beta ja Enya

Kasvattaja Eila Nuutinen, Kennel Tanzara, palkittiin ansiokkaasta kasvatustyöstään Kennel-
liiton Vuolasvirta palkinnolla sekä Suomen Terrierijärjestön kasvattajaplaketilla.

Kerhon jäsenillä oli mahdollisuus tutustua jäljestykseen Helsingin seudun kennelpiirin 
järjestämässä lajiin tutustumispäivässä. Vastuuvetäjinä toiminnalle olivat Suvi Kuivanen ja 
Minna Pihlavamäki.
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TASE
V A S T A A V A A 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Käyttöomaisuus 284 284
Summa Käyttöomaisuus 284,00 284,00
Vaihtuva vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset
1900 kassa 0,00
1910 SAMPO 4298,59 3725,96

Myyntituotteet 145,92 230,92

Vaihto- ja rahoitusomaisuus 4444,51 3956,88

Summa Vaihtuva vastaavat 4444,51 3956,88

Summa V A S T A A V A A 4728,51 4240,88
V A S T A T T A V A A
Oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto
Edellisten tilikausien voitto 4240,88 3751,69

Tilikauden voitto 487,63 489,19

Summa Oma pääoma 4728,51 4240,88
Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieraspääoma
Siirtovelka 0,00 0,00

Summa Lyhytaikainen vieraspääoma 0,00 0,00

Summa Vieras pääoma 0,00 0,00

Summa V A S T A T T A V A A 4728,51 4240,88



Suomen Bedlingtonkerho ry 2012

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1-31.12.2011

Varsinainen toiminta
Tuotot

3000 Jäsenmaksut 1967,00 1313,00
3010�Ilmoitukset/indeksi 110,00 220,00
3020�Tuotemyynti 10,00 0,00
3030 �Toimintarahat 1 278,22 1083,19
3040 Treffi/jalostuspäivä 0,00 530,00
3050 Harrastustulot 2 498,00 2838,00
3060�Muut tulot 75,00 0,00

Summa Tuotot 5 938,22 5 984,19

Kulut
Muut kulut

4740 Tuotehankinnat 122,00 0,00
4750 Huomionosoitukset/Edustus 128,20 573,95
4760 ATK-kulut 120,90 201,66
4770 Kirjanpitokulut 0,00 0,00
4780 Pankkikulut 51,50 32,25
4810 Jäsenmaksut muille 449,00 473,00
4820 Jäsenlehtikulut 0,00 0,00
4840 Lehden taitto/painatus 1 460,06 1257,47
4850 Treffi/Jalostuspäivä 210,00 569,58
4880�Harrastuskulut 2 313,01 2089,00
4860 Postikulut 170,15 39,10
4870 Kokouskulut 130,82 0,00
4890�Tomistokulut 0,00 0,00
4890�Muut kulut 294,95 258,99

Summa Kulut 5 450,59 5 495,00

Summa Varsinainen toiminta 487,63 489,19
Satunnaiset tulot 0,00 0,00
Tilikauden tulos 487,63 489,19

SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN	KEVÄTKOKOUS	2013
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Bedlington ja mäyräkoira - molemmat 
kykeneviä vastustamaan mm. 
parhaimmillaan toistakymmentäkin kiloa 
painavaa näätäeläintä.

BEDLINGTONINTERRIERI 
- syytä ottaa vakavasti?

 Joskus joku bedlington	raivostuu, hyökkää, puree tai jopa tappaa jotain. 
Se voi olla pienriistaa, vähän suurempaakin riistaa, lemmikkieläin tai 

rauhoitettu eläin. Tapauksia putkahtelee esiin kaiken aikaa. 

TÄLLAISEN TAPAHTUMAN jälkeen toi-
mintatapoja on monia. Joku aloittaa mää-
rätietoisen koulutuksen pyrkien huonosta 
käyttäytymisestä eroon. Joku innostuu asi-
asta, hommaa jo metsästysliiviä.  Joku pohtii 
jalostuksellisia näkökulmia. Kukin tavallaan. 
Joku pitää bedlingtonia saalis- ja tuhoeläin-
ten metsästämiseen jalostettuna koirarotu-
na. Joku pitää metsästystaipumusta bedling-
tonista kadonneena ominaisuutena. Joku 
pitää bedlingtonia seurakoirana. Kukin taas 
omalla tavallaan.

 Usein kasvattajat mainitsevat pyrkivänsä 
jalostamaan terveiden koirien lisäksi hyviä 
luonteita. Onko se luonne sitten hyvä koiran 
omistajan, yhteiskunnan, muiden koirapuis-
tolaisten vai luontoliiton mielestä?  Vai onko 
se hyvä BedlingtoninTERRIERINÄ? TER-
RIERINÄ, jonka kuuluu olla myös peloton, 
sitkeä ja kiivas. TERRIerinä, joka kiihtyy no-
peasti, ja jonka purressa leuat lukittuvat niin 
ettei niitä ihmisvoimin irrotella. 

 Kukapa kasvattaja kauppaisi pentujaan 
rotumääritelmästä poimituilla mainoslau-
seilla: ”Se on tarpeeksi voimakas tappamaan 
kovan vastustajansa.” tai ”Raivostuneena se 
on syytä ottaa vakavasti.” Useassa rotuesitte-
lyssä käytetään ilmaisua ”Susi lampaan vaat-
teissa”, kuinka monella tuo on kuitenkaan 
ajatuskuplana pentulaatikon ääressä valites-
sa uutta perheenjäsentä?  TERRIERIN perim-
mäinen luonne tuppaa aina välillä unohtua 
kaiken kampaamisen ja maksan hauduttelun 
ohessa. Ja sitten sattuu kaikenlaista isompaa 
sekä pienempää vahinkoa. 

 Joku kertoo näistä asioista ääneen, joku 
ottaa yhteyttä rotuyhdistykseen. Joku päät-

TIESITKÖ	MUUTEN	
TÄMÄN?

Rauhoitettujen eläinten arvoja:

 Maamyyrä (Talpa europaea)  17 €
 Peltohiiri (Apodemus agrarius)  67 €
 Sammakko (Rana temporaria)  17 €
 Siili (Erinaceus europaeus)  101 €

Lähde: http://www.ymparisto.fi
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tää pitää asian salassa. Joku alkaa raportoida 
aiheutuneita surmia, ja joku toinen kiinnos-
tuu rodun jalostuksen tavoiteohjelmasta. 
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VALOKUVAKILPAILU NUORILLE
Suomen Bedlingtonkerho ry:n valokuvakilpailu nuorille (alle 20-vuotiaat) on käynnistynyt ja 
on voimassa aina 31.8. saakka. Kuvan aiheena on tietenkin bedlington!  Lähetä kuvasi osoit-
teeseen info@bedlingtonkerho.fi., kerro lyhyesti jotain kuvasta esim. missä ja milloin se on 
otettu. Lisää mukaan yhteystietosi.  

 Voittajakuva ratkaistaan joko nettiäänestyksellä tai ammattivalokuvaajan toimesta, 
ja se julkaistaan vuoden viimeisen tiedotteen kansikuvana!

JÄRJESTÄ BEDLINGTONLENKKI
Yhteislenkki metsikössä, vaellusta vaaroilla, juoksukokous hiekkamontulla – mitä sinun lenkil-
läsi tehdään? Keksi idea, ja houkuttele muita rodun harrastajia paikalle.

Hyviä lenkkipaikkoja löytyy puistoista, kuntopoluilta, luontoreiteiltä ja lähimetsistä. Evästau-
olle kannattaa pysähtyä paikkaan, jossa voi vaikka paistaa makkaraa, tikkupullia tai vaahto-
karkkeja. Kun olet valinnut paikan ja ajan, ilmoita lenkistäsi yhdistyksellemme. Laita mukaan 
tilinumerosi, kerho sponsoroi sinulle tarvikkeet (max.20 €/ lenkki). Keksi lenkille kuvaava ja 
ytimekäs nimi. Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja 
sen tapahtumia. Ilmoitus laitetaan myös Bedlingtonkerhon nettisivuille. Muista ikuistaa iloi-
nen hetki lenkistäsi valokuvaamalla, niin kootaan otoksista mukava sarja johonkin yhdistyk-
semme julkaisuista.

Ilmoittautumiset ja yhteydenotot: info@bedlingtonkerho.fi.

BEDLINGTONKERHO JUHLII
Bedlingtonkerho viettää 25-vuotisjuhliaan Terri-Eri-näyttelyn yhteydessä 24. päivä elokuuta. 
Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja tulee kerhon sivuille www.bedlingtonkerho.fi.

Joku menee luonnetestiin. Joku menee tes-
taamaan koiraa luolalla. Kukin taas omalla 
tavallaan. 

 On silti hyvä pysähtyä välillä muistele-
maan, että on tullut hankkineeksi TERRIE-
RIN.  Koiran, joka saattaa yllättää tulisuu-

dellaan. Rodun, jonka kanssa on joskus syytä 
olla varovainen. 

Unohtamatta kaikkea sitä hyvää mitä 
bedlington terrierinä edustaa, 

      - Minna Pihlavamäki

hallitus tiedot taa
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onnit telut

PAULI KOSKELA 
70 vuotta

SUOMEN BEDLINGTON RY ONNITTELEE
ANNELI RAITANEN 

70 vuotta

Anneli koiravahtina näyttelykehän reunalla

MERIPIHKAN CHERICHERI LADY
 ”Cindy”

4.4.2000 - 13.6.2013

In Memoriam
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Terri-Eri  
          2013

FCI:n ryhmä 3, myös pennut (5–alle 7 kk & 7 kk–alle 9 kk). Arvostelu alkaa klo 10. 
Ilmoittautumiset 31.7. mennessä osoitteella  TerriEri 2013
 PL 50
 02771 Espoo
Netti-ilmoittautuminen osoitteessa  www.showlink.fi
Ilmoittautumismaksu 29 €, pennut ja veteraanit 26 €, yli 10-vuotiaat veteraani- 
luokkaan ilmaiseksi, junior handler 10 €.  Tilille FI42 1220 3000 2212 55 
/Suomen Terrierijärjestö. BIC: NDEA FIHH. Parikilpailuun ilmoittautuminen  
näyttelytoimistossa.

Ilmoittautumisia ja kasvattajaluokkia koskevat tiedustelut: 
Showlink (arkisin klo 11–17) puh. (09) 8873 0320 tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut: 
Piia Keskimaa, puh. ilt. 040 833 3130, e-mail piia.keskimaa@elisanet.fi  
Anne Eriksson, puh. ilt. 040 561 4689, e-mail anne.eriksson@elisanet.fi

24.8.2013 Suomen Terrierijärjestön Päänäyttely  
Helsinki, Tuomarinkartanon  

vinttikoirakeskus 

T U O M A R I L U E T T E L O 

bullterrierit Keith Goodwin, Iso-Britannia
borderterrieri, norfolkinterrieri, norwichinterrieri Tinna 
Grubbe, Tanska
kettuterrierit Vladimír Hutěčka, Tšekki
airedalenterrieri, kerrynterrieri, manchesterinterrieri,  
vehnäterrieri Alexander Ivanov, Venäjä
jackrusselinterrieri, silkkiterrieri Markku Kipinä
amerikanstaffordshirenterrieri, saksanmetsästysterrieri, 
skotlanninterrieri Natalia Leonova, Venäjä
dandiedinmontinterrieri, glen of imaalinterrieri,  
japaninterrieri, parsonrusselinterrieri, sealyhaminterrieri 
Marja Salminen
staffordshirenbullterrieri John Scanlan, Iso-Britannia
cairnterrieri Falk Siewert, Saksa
amerikankääpiökettuterrieri, irlanninterrieri, englannin- 
kääpiöterrieri Harry Tast

skyenterrieri Trond Storsveen, Norja
australianterrieri, lakelandinterrieri, valkoinen länsiylä-
maanterrieri, walesinterrieri, yorkshirenterrieri Ludmila 
(Lessi) Tchistiakova, Venäjä
bedlingtoninterrieri, brasilianterrieri, ceskyterrieri Irmgard 
Vogt, Saksa
Junior Handler -kilpailu Vladimír Hutěčka, Tšekki

Ryhmäkilpailut: 
Paras pentu Harry Tast
Paras juniori Natalia Leonova
Paras veteraani Tinna Grubbe
Paras pari Markku Kipinä
Paras kasvattajaryhmä Alexander Ivanov
Paras jälkeläisluokka Ludmila (Lessi) Tchistiakova
Näyttelyn paras Marja Salminen

Varalla kaikille roduille: Harry Tast

Näyttelyssä palkitaan lisäksi ensimmäinen ilmoittautuja, vanhin koira ja kasvattaja, jolla on eniten kasvatteja näyttelyssä. 
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CIRRUS-BEDLINGTONIEN kasvattaja Sari 
Voutilainen kuoli yllättäen kotonaan Helsin-
gissä 27.3.2013. Uutinen järkytti meitä kaik-
kia, olihan Sari suunnitellut  kevään ja kesän 
näyttelyitä vain päiviä aikaisemmin. 

 Sari oli mukana bedlingtonharrastuk-
sessa yli neljäkymmentä vuotta. Oikeastaan 
Sarin äiti Verna Kuvaja, joka perusti Cirrus-
kennelin, kiinnostui bedlingtoninterriereis-
tä nimenomaan Sarin takia. Tai pikemmin-
kin Sarin allergian. 

 Jo alle kouluikäisenä Sari nimittäin haa-
veili koirasta, mutta paha kissa- ja siitepöly-
allergia estivät perhettä hankkimasta lem-
mikkiä. Verna oli kuullut, että bedlington ei 
välttämättä aiheuta oireita herkillekään al-
lergikoille ja päätti kokeilla rotua. Perheeseen 
hankittiin Peggen Blue Danielle, jonka kans-
sa näyttely- ja kasvatusharrastus lähtikin 
pian käyntiin. Daniellen eli Tanin pennuista 
etenkin Pennypeg menestyi loistavasti ja loi 
vankan pohjan jalostustyölle. 

In memoriam 

SARI VOUTILAINEN 
o.s. Kuvaja

26.2.1959 – 27.3.2013
 Verna Kuvajan tapaturmaisen kuoleman 
jälkeen 80-luvun lopulla Sari päätti jatkaa 
kenneliä, mutta oman perheen perustaminen 
ja vaativa työ ensin sydän- ja verisuonikirur-
gina, josta aiheesta Sari teki väitöskirjansa, ja 
myöhemmin rintasyöpäkirurgina, rajoittivat 
harrastusta ymmärrettävästi.

 Cirrus-koirien linja oli onneksi jatkunut 
Eila Nuutisen Tanzara-kennelissä, josta Sari 
hankki kymmenen vuotta sitten Peggen eli 
Tanzara Break of Dayn, jonka pennut aloitti-
vat uuden Cirrus kauden. Sari nautti jälleen 
näyttelyistä ja koirien kanssa puuhailusta. 
Bedlingtonkerhon lisäksi hän toimi myös La-
dies’ Kennel Clubissa.

Ystävät muistavat Sarin avuliaana ja 
lämpimänä ihmisenä, jota tullaan 

kaipaamaan sanomattoman paljon.

    - Ulla Laurio ja Lea Mäkinen

SARIN JA MINUN yhteinen taival on ollut 
pitkä. Se alkoi silloin, kun Kuvajan perhee-
seen hankittiin ensimmäinen koira, bed-
lingtonterrieri. Olin silloin jo Terrieriklubin 
hallituksessa, sihteeri, ja  trimmasin iltaisin 
koiria, myös bedlingtoneja. 

 Kuvajan bedlington oli Hannulalta, joten 
Rea Hannula trimmasi sen aluksi, mutta 

SARI, MELKEIN TYTTÄRENI
Verna, Sarin äiti, halusi oppia itse trimmaa-
maan ja näissä merkeissä hän otti yhteyttä 
minuun, minä opetin hänelle taidon ja niin 
meistä tuli ystävät.

 En muista ihan tarkkaan kuinka vanha 
Sari oli kun Verna halusi lähettää hänet ke-
säksi Englantiin oppimaan kieltä ja jos mah-
dollista, tutustumaan englantilaisiin bed-
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lingtoneihin. Tässä tuli Colin apuun ja Sarille 
järjestyi kesäpaikka kuuluisassa bedlington-
kennelissä ja Colin jopa vei hänet sinne.  

 Tullissa tuli kyllä hankaluuksia – mik-
si tämä englantilainen herra tuo Suomesta 
nuoren suomalaistytön mukanaan! No asia 
selvisi ja Sari pääsi oppimaan englantilaista 
bedlingtonmaailmaa Olive Stonen Stanoly 
kennelissä. Hän pääsi tutustumaan kaikkiin 
merkittäviin kasvattajiin sekä sai parhaan 
mahdollisen opin bedlingtonin trimmauk-
sessa ja esittämisessä.

 Kun Sari tuli Helsinkiin opiskelemaan, 
vietti hän useat viikonloput luonamme Tapi-
olassa. Kun Sarin vanhemmat kuolivat tapa-

turmaisesti yhdessä, oli Sari aivan ”hukassa”. 
Me sanoimme silloin, että kun kaipaat isää 
tai äitiä, niin me olemme heidän korvikkei-
taan, tule silloin meille. 

 Ja niin kävikin. Meistä tuli hyvin lähei-
siä Sarille. Colin piti jopa isän puheen Sarin 
häissäkin. Sain joka vuosi aivan viime vuo-
siin saakka äitienpäiväkukat Sarilta ja luke-
mattomat muut huomionosoitukset.  Sari oli 
lämminhenkinen ihminen joka arvosti ystä-
viään. Sarin poistuminen jätti suuren aukon 
ystäväkuntaan. 

Suuresti Saria surren, 
Kirsti Smith
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IHANAA, kesä on taas pääsemässä hyvään 
vauhtiin, illat ovat jo pitkälle valoisia ja koiri-
en kanssa pääsee metsään kävelemään ilman, 
että tarvitsee pelätä uppoavansa kainaloita 
myöten hankeen! Minä olen alkukesäihmi-
nen, pidän siitä että päivät ovat jo lämpimiä, 
mutta iltaisin on riittävän viileää pitkiäkin 
lenkkejä varten. 

 Uutta tässä lehdessä on nyt se, että loppu-
vuoden lehtien alustavat deadlinet ovat  jo nyt 
näkyvillä sekä tulevat lehdet on teemoitettu, 
jotta olisi helpompi keksiä aihetta kirjoitta-
miseen. Pyytäisin myös kaikkia pysymään 
jatkossa noissa annetuissa deadlineissä, jotta 
materiaalin saa aina ajoissa taittoon. NÄytte-
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lytuloksiapalsta muuttuu myös, kun jatkossa 
ei kaikkia tuloksia lehteen paineta, vaan ti-
lalle tulee kuvareportaasi näyttelyistä.

 Kuvailkaahan ahkerasti koirianne kesän 
aikana ja täyttäkää sähköpostiosoitteeni niil-
lä syksyllä, jotta saadaan oikein kuvarikkaita 
lehtiä loppuvuodeksi!

 Ja mikäli tämä on nyt mahtavan taitta-
jamme viimeinen lehti meille, niin haluan 
kiittää osaltani (ja uskon puhuvani myös 
muiden puolesta) loistavasta yhteistyöstä. 

          - Liisa 

KESÄINEN TERVEHDYS TOIMITUKSESTA
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TÄTÄ KIRJOITTAESSANI tiedän, että juu-
ri tällä hetkellä ainakin kaksi ihan äskettäin 
maailmaan tullutta bedlingtonpentuetta tu-
hisee pontevasti emojensa kainalossa jossa-
kin päin Suomea. Ihmettelen ja kunnioitan 
sitä valtavaa elämisen voimaa, joka saa ne 
pienenpienet pennunrääpäleet ryömimään 
lämpöön ja löytämään itselleen paikan pen-
tueessa. Koen pentulaatikon ääressä vahvoja 
tunteita, joiden kuvittelen tulevan jostakin 
hyvin kaukaa, kenties ihmiskunnan alku-
ajoilta asti.

 Kuitenkin koiraharrastus näyttäytyy mo-
nelle tyhjänpäiväisenä ja pinnallisena: aina-
kin minä olen usein kuullut ihmettelyä siitä, 
että eikö sinulla tosiaankaan ole muuta te-
kemistä kuin hyysätä niitä degeneroituneita 
kaupunkikoiria! Ja vastaan aina, että näiden 
luontokappaleiden kauttahan me olemme 
elämän tärkeimpien perusasioiden äärellä; 
syntymisen, elämisen ilon ja kuolemisen.  

 Koiran elämä on lyhyt, siksi se opettaa 
meitä hyväksymään kuoleman väistämät-
tömyyden. Samalla se muistuttaa meitä ilon 
tärkeydestä. Miksi tuhlata se lyhyt elämä va-
littamiseen ja tyytymättömyyteen, kun iloon 
tarvitaan vain hyvää seuraa ja vähän tilaa 
temmeltää? Mahdollisesti vielä vinkulelu tai 
pallo. Ja ilo synnyttää lisää iloa, se ei vie ke-
neltäkään mitään pois.  

 Suuren surunkin keskellä koirilla on hy-
vin viisas ote elämään. Ensin itketään, sitten 
otetaan narun päästä kiinni ja lähdetään kä-
velylle. Askel kerrallaan mennään eteenpäin 
ja välillä nuuskitaan kauniita pieniä kukan 
alkuja, joita maasta ilmestyy joka kevät ihan 
itsestään. Ja vähitellen kaikki selviää. 

Kaunista ja iloista kesää kaikille 
bedlingtonkerholaisille!

       Vappuna -13, Ulla

VIHDOINKIN KEVÄT!
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esit telyssä

ESITTELYSSÄ 
PAULA, LOTTA JA VILLA

Teksti ja kuvat Paula	Korpela
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esit telyssä
LAPSUUDENKODISSANI on aina ollut koi-
ria. Ensimmäisen oman koirani sain ollessani 
14-vuotias. Koiran roduksi äitini valitsi wale-
sinspringerspanielin. Eppu oli koko perheen 
lellikki, todella hyvätapainen ja rauhallinen 
yksilö. Muuttaessani pois lapsuudenkodis-
tani, Eppu jäi asumaan sinne vanhempieni 
kanssa. Eppu kuoli yllättäen 12,5-vuotiaa-
na, kaksi viikkoa ennen kuin minulle oli ko-
tiutumassa toinen koira. Peppi tuli samalta 
kasvattajalta mistä Eppukin oli aikoinaan 
haettu. Pepin kanssa aloimme tutustumaan 
näyttelymaailmaan ja näyttelykärpänen vei 
minut mukanaan. Harmikseni Peppi ei kui-
tenkaan ollut sellainen, jonka kanssa isom-
piin kehiin olisi kannattanut lähteä, mutta 
kiersimme muutamia ryhmänäyttelyitä har-
rastuksen ilosta. Treenasimme tokoa ja nau-
timme yhdessä pitkistä metsälenkeistä. 

 Hiljalleen alkoi pentukuume nostele-
maan päätään, toivoin niin kovasti saavani 
itselleni sen näyttelykaverin,  jonka kanssa 
kehiä voisi kierrellä aktiivisemminkin. Olin 
aina ollut sitä mieltä, että koirani tulevat 
olemaan isoja, isompia kuin walesi. Sattu-
musten kautta tutustuin Saana Remulaan 
ja kun huomasimme omaamamme paljon 
yhteisiä mielenkiinnonaiheita, aloimme käy-
mään yhdessä koiriemme kanssa lenkkeile-
mässä. Huomasin heti kuinka hyvin Pepin 
ja erityisesti Saanan nuorimmaisen Hallan 
huumorintaju kävi yksiin. Viehätyin kovasti 
näiden bedlingtonien luonteesta ja hiljalleen 
ulkonäkökin alkoi viehättää, ei ainoastaan 
näyttämään hupsulta. 

 Edelleen pohdin erilaisia rotuja, mutta 
jokaisesta tuntui löytyvän jotain, minkä ta-
kia en pentuasiaa vienyt eteenpäin. Kunnes 
kerran Saana kysyi, voisinko ajatella bed-
lingtontonia vaihtoehtona. No miksikäs ei… 
Ei sillä kyllä ollut sitä lyhyttä turkkia, jota 
ei tarvitse trimmata. Eikä se ollut isompi 
kuin walesi. Mutta luonnehan sillä oli paljon 
enemmän mitä voisin toivoa. Toisaalta, näin 
yksinelävänä olisiko sittenkin helpompaa 

ottaa pienempi koira springerin rinnalle, tu-
lisiko kahden ison koiran kanssa vaikeuksia 
kulkea?  Kyllä, kyllä se nyt voisi olla pienempi 
koira parempi. 

 Olin jo aiemmin käynyt tutkailemassa 
monia bedlingtonkasvattajien kotisivuja. 
Saanan kautta kuitenkin kuulin Vaasassa Sli-
oorinin kennelissä jo syntyneistä pennuista. 
Otin yhteyttä Miia Granqvistiin ja juttelim-
me pitkään puhelimessa. Sovimme, että tu-
len Vaasaan näyttäytymään ja tutustumaan 
heidän koiriinsa. Vielä lähtiessäni Vaasaan 
sanoin kaikille, että menen vain tutustu-
maan rotuun. Jopa itse tiesin, että se oli ihan 
höpöpuhetta. Reissu meni loistavasti ja pää-
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sin tutustumaan sekä aikuisiin koiriin, että 
tietenkin siihen ihanaan naskalihammaslau-
maan. Itsenäisyyspäivänä vuonna 2011 sain 
hakea oman Lottani (Slioorin Bad Romance) 
tänne pohjoiseen. 

 Lotan tullessa oli Pepin terveystilanne 
jo alkanut heiketä. Saimme viikko toisensa 
jälkeen eri diagnoosin ja eri hoidon ja lääki-
tyksen. Hain apua fysioterapeutilta ja kuvau-
tin koiran kokonaan. Peppi ja Lotta tulivat 
toimeen hyvin ja Lotta ihannoi Peppiä, mut-
ta hiljalleen kevään aikana Peppi muuttui 
epävarmaksi ja luotto siihen alkoi heikkene-
mään. Lopulta huhtikuussa 2012 Pepin kunto 
romahti ja minun oli päästettävä se ikuisille 
lintumetsille vain 2-vuotiaana. Näin jäimme 
Lotan kanssa kahdestaan. 

 Tämän vuoden aikana olemme Lotan 
kanssa kiertäneet jonkin verran näyttelyitä, 
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ihan hyvällä menestykselläkin. Lotalla on 
paljon koirakavereita joiden kanssa käymme 
hiekkakuopilla juoksemassa. Mökkeilemme 
ympäri vuoden ahkerasti ja Lotta kulkee mu-
kanani todella paljon. Lotan kanssa kulke-
minen on aina ollut helppoa, se ottaa elämän 
niin rennosti ja iloisesti vastaan. 

 Viime syksynä Lotta kävi osallistumassa 
myös koirien kiihdytyskilpailuun ja ymmärsi 
heti vieheen tarkoituksen. Tänä kesänä aiom-
mekin käydä vinttikoiraradalla treenailemas-
sa juoksuhommia, silloin kun mökkeilyltä 
kerkeämme. Lotta on kaikkea mitä koskaan 

olisin koiralta voinut toivoa, se on minulle se 
täydellinen koirakaveri ja perheenjäsen.

 Pepin jälkeen kaipuu toiseen koiraan on 
ollut kova. Ajatus kyti pitkään ilmassa ja kun 
kuulin loppukesästä Slioorinin pentusuunni-
telmista, niin ilmaisin kiinnostukseni pen-
tuun. Odotus oli pitkä ja jännittävä, mutta se 
palkittiin mitä ihanimmalla tavalla. 

 Lopulta tasan vuosi ehdittiin elää Lotan 
kanssa kahdestaan, kun yhdessä matkasim-
me hakemaan Villaa kotiin. Villa (Slioorin 
Cosmopolitan Girl) on nyt asunut kotona 
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Seuraavaksi toimitus haastaa Essi Virtasen kertomaan bedlingtoneistaan.

viikon ja olen nauttinut näistä päivistä sydän 
mykkyrällä. Koti tuntuu taas täydelliseltä. 
Enää en voi edes kuvitella isompaa rotua ot-
tavani ja nautin täysin turkinhoidosta. 

 Olen niin kiitollinen Saanalle, jonka 
kautta tutustuin rotuun ja olen aina saanut 
neuvoja ja trimmausapua. Isot halaukset me-
nevät myös Vaasaan, jossa koko Slioorinin 
porukka on ottanut minut avoimesti vastaan 

ja luovuttaneet minulle kaksi ihaninta bed-
lingtonia mitä saada voisi. Ja josta tukea saa 
aina, oli kysymys mikä vain ja mihin aikaan 
vain sen on esittänyt, niin apua on saanut. 

Aurinkoista kesää kaikille! 

     
      Toivottavat,
      - Paula, Lotta ja Villa
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Mikä	on	kaihi?
Kaihi, virallisemmin harmaakaihi, viittaa 
silmän valoa taittavan osan eli linssin tai sen 
kapselin samentumaan. Kaihisamentuma es-
tää valon kulkua linssin läpi, mikä aiheuttaa 
sairauden asteesta riippuen koiralle lievää 
näköhaittaa, hajataittoa tai jopa silmän so-
keutumisen. Samentuma voi sijaita linssissä 
sen kapselissa (kapsulaarinen), kapselin alla 
(subkapsularinen), pintaosissa (kortikaali-
nen) tai ytimessä (nukleaarinen). Kaihimuu-
tos voi vaihdella myös muodoltaan, esim. olla 
pistemäinen (punktaatti), kulkea linssi sau-
malinjoissa tai levitä koko linssin alueelle. 
Silmäpeilauslausunnoissa näkee myös erilai-
sia määritelmiä kaihimuutooksen sijainnil-
le: esimerkiksi “anteriorinen” viittaa linssin 
etupintaan ja “posterior polaarinen” linssin 

KOIRAN HARMAAKAIHI
Teksti ja kuva	Sini	Tuovinen

Koiran kaihista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä harmaakaihia. Sitä tavataan 
koirilla kohtalaisen paljon, ja se herättää runsaasti keskustelua sekä kasvattajien 
että muiden koiraharrastajien keskuudessa. Tässä pieni tietopaketti kaihista sen 
eri muodoissaan selventämään sairauden moniuloitteisuutta ja -muotoisuutta ja 

helpottamaan silmäpeilauslausuntojen tulkintaa.

takapinnan keskiosaan. Kaihi voidaan sen 
muodon ja sijainnin lisäksi luokitella sen al-
kamisiän, etenmisasteen ja taustasyyn eli 
etiologian perusteella.

Kaihin	alkamisikä
Kaihi voi olla synnynnäinen eli kongenitaa-
linen. Synnynnäinen kaihi esiintyy yleensä 
yhdessä muiden synnynnästen silmäsairauk-
sien, kuten PPM:n (persistent pupillary mem-
branes) ja RD:n (retinal dysplasia) kanssa. Ju-
veniili kaihi puhkeaa koiran ollessa nuori ja 
seniili puolestaan aikuiselle tai vanhentuval-
le koiralle. Synnynnäinen kaihi ei yleensä ete-
ne, eli kaihimuutos ei muutu vakavammaksi 
ajan myötä, toisin kuin juveniilissa ja seniilis-
sä kaihissa, joissa pienenä alkanut kaihimuu-
tos voi levitä peittämään koko linssin.
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Kaihin	eteneminen
Kaihin alkuvaiheessa (incipient cataract) 
vain muutama valkuaissäie tai pieni alue 
linssistä on muttunut, ja muutoksilla on vain 
vähän tai ei lainkaan vaikutusta koiran näkö-
kykyyn. Kaihin edetessä (immature cataract) 
kaihimuutosalueet kasvavat peittämään yhä 
suurempaa osaa linssistä. Täysin kehitty-
neessä kaihissa (mature cataract) koko linssi 
on läpinäkymätön ja koira sokeutuu. Kaihin 
seurauksena linssin rakenne voi vaurioitua, 
mistä voi olla seurauksena muun muassa uve-
iitti, eli silmän suonikalvoston tulehdus, ja 
jopa linssin rakenteen hajoaminen ja kutistu-
minen (hypermature cataract). 

Kaihin	syntymekanismit
Kaihi voi syntyä sekundaarisena eli toissijai-
sena muutoksena monissa muissa silmäsaira-
uksissa, kuten yleistyneessä etenevässä verk-
kokalvon rappeumassa (generalised PRA), 
anteriorisessa uveiitissa, silmänpainetaudis-
sa (glaukooma) ja linssiluksaatiossa. Muuta-
mat aineenvaihdunnalliset sairaudet voivat 
aiheuttaa kaihia ¨C koirilla niistä yleisin on 
sokeritauti eli diabetes mellitus. Silmän me-
kaaninen vaurio altistaa myös kaihille: tylpän 
iskun aiheuttama silmän vahingoittuminen 
johtaa tyypillisesti hitaaseen kaihin muodos-
tumiseen, kun taas silmän pinnan läpäisevät 
ja linssin pintaa vaurioittavat haavat aiheut-
tavat nopeasti kaihia vaurioituneelle alueelle. 
Harvinaisempia kaihin aiheuttajia ovat jot-
kin lääkeaineet ja myrkyt. Yleisimmin kahi 
kuitenkin puhkeaa ilman selvää syytä.

 Periytyvyys on osoitettu muutamilla 
kymmenilla roduilla (kuten bedlingtonin-
terriereillä), mutta sitä epäillään tavattavan 
lukuisilla muillakin roduilla. Kaihin perin-
nöllisyyteen rodussa viittavat sen tyypilli-
nen alkamisikä, kaihimuutosten tyypillinen 
muoto ja sijainti. Myös sairastumista selit-
tävien tekijöiden puutte viittaa perinnölli-
syyteen. Suurimmassa osassa tutkimuksia 
kaihin on todettu periytyvän autosomaali-
sesti resessiivisesti eli väistyvästi, mutta sen 
puhkeamiseen ja etenemiseen vaikuttavat 
monet muutkin geenit sekä ympäristöteki-

jät. Perinnöllisen kaihin muodostumissyyt ja 
syntymekanismi tunnetaan huonosti.

 Niin kutsutusta “vanhuuden kaihista” 
puhutaan paljon. Puhujat tarkoittavat sillä 
yleensä sellaista kaihia, joka on puhjennut 
koiralle sen korkean iän seurauksena, eikä 
sen ilmenemistä pidetä perinnöllisenä. Myös 
nukleaaria skleroosia kutsutaan usein vir-
heellisesti vanhuuden kaihiksi (ks. viimeinen 
kappale).On kuitenkin kyseenlaista, onko ei-
perinnöllistä vanhuudeniän kaihia olemassa-
kaan. Kirjallisuudessa pidetään mahdollise-
na, että pienikokoisilla koirilla yli 10 vuoden 
iässä puhjennut kaihi voi olla ikääntymiseen 
liittyvää. Epäillään esimerkiksi, että tällai-
silla koirilla on geneettinen virhe linssin 
aineenvaihdunnassa, ja iän tuomat muu-
tokset linssissä aiheuttavat kaihin synnyn. 
Toisaalta koirat, joille puhkeaa selittämätön 
kaihi vanhalla iällä, edustavat kuitenkin tyy-
pillisesti rotua, jossa esiintyy perinnöllistä 
kaihia. Voikin siis olla, että näillä koirilla 
on  rodulle ominainen perinnöllinen kaihi, 
joka vain puhkeaa epätyypillisen myöhään. 
Niin tai näin, oleellisinta vanhuuden kaihista 
puhuttaessa on muistaa se, että kaihi ei ole 
koskaan normaali iän tuoma muutos silmän 
linssissä, vaan se on aina sairaus.

Nukleaari	skleroosi
Lopuksi maininta vanhoilla koirilla yleisesti 
tavattavasta silmämuutoksesta, nukleaarista 
skleroosista. Se on luonnollinen muutos, joka 
kehittyy lähes kaikille koirille iän myötä, 
tyypillisesti yli seitsemän vuotiaana. Nukle-
aarissa skleroosissa linssin ydin eli nukleus 
tiivistyy, minkä seurauksena silmä muuttuu 
kuultavan sinertävänharmaan väriseksi. 
Muutos ei vaikuta koiran näkökykyyn.

LÄHTEET: 

Veterinary Ophtalmology Volume 2, 4. edition, 
2007, Blackwell Publishing 

BSAVA Manual of Small Animal Ophtalmology, 
2. edition, 2002, British Small Animal Veteri-
nary Association
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KOSIOMATKA KIIRUNAAN
	Yllätyksellinen	astutusreissu	bedligtonneidon	kanssa

Teksti ja kuvat	Sini	Tuovinen
Laulun sanat	Anna	Korkeakangas

“RONJALLA ALKOI JUOKSUT, astute-
taanko se?” Ensimmäinen reaktioni oli ei. Ei-
hän päätöstä koiran astuttamisesta voi tehdä 
juoksujen alettua, vaan asiaa pitäisi pohtia 
ja suunnitella kunnolla. Ja sitäpaitsi, toisen 
koiramme Kajon keskenmenostakin oli vain 
pari viikkoa. Ei, ei Ronjaa voi tällä tavoin as-
tuttaa, ei todellakaan.

 Kun asiaa sitten pohti tarkemmin, niin 
alkoikin tuntua, että toisaalta, miksikäs ei. 
Olimme harkinneet Ronjan uudelleenastut-
tamista sen edellisistä pennuista lähtien, ja 
olimme täysin asennoituneita ja valmistau-
tuneita pentujen tuloon tänä keväänä Kajon 
pennutusyrityksen vuoksi. Olimme myös 
tehneet vajaa kaksi vuotta sitten varsin pe-

Ronja-neito kosiomatkallaan, 
ahaa, ahaa.

Lähti Ruotsin puolelle Kiirunaan, 
ahaa, ahaa.

Siellä Plura-sulhon tavatessaan
ryhtyi Ronja vallan flirttaamaan, 
ahaa, ahaa, 
ahaa.
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rusteellisen kartoituksen Ronjalle potentiaa-
lisista sulhasehdokkaista, joista oli erityisesti 
jäänyt mieleen eräs  Musti, Pohjois-Ruotsa-
laisen kennel Galactic Defenderin kasvatti. 
Olimme jopa silloin taannoin saaneet luvan 
Mustin käyttämiseen, mutta rahkeemme ei-
vät riittäneet lähteä Ruotsin puolelle astutta-
maan.

 Siitä sitten, tuumasta toimeen. Lähetim-
me uuden uroslainauskyselyviestin Galac-
tic Defenderin kasvattajille,  Eva ja Mimmi 
Naartijärvelle. Kysyimme myös yhtä suoma-
laista urosta varaurokseksi, jos reissua rajan 
toiselle puolelle ei saisikaan järjestymään 
tässä ajassa. Molempien urosten käyttöön 
saimme luvan muutamassa päivässä. Huip-
pua miten muutkin lähtivät mukaan tähän 
meidän epätavallisen tiukka-aikatauluiseen 
suunnitelmaan!

 Sitten alkoikin haastavin vaihe: keksiä 
miten päästä oikeana päivänä juokuisen nar-
tun kanssa Pohjois-Ruotsiin, Kiirunaan. Yh-
teydet sinne ovat Suomen puolelta yllättävän 
huonot, esimerkiksi Suomen Lapista ei ollut 
käytännössä mitään yhteyksiä Ruotsin puo-
lelle. Lopulta matkasuunnitelma muodostui 
seuraavaksi: lainataan auto (omaa kun ei ole), 
matkustetaan sen kanssa autojunalla Kola-
riin ja ajetaan sieltä rajan yli ja Kiirunaan. 
Suunnitelma lähes kaatui useampaan ottee-
seen (mm. laina-auton saaminen näin pitkäl-
le matkalle ei ole ihan helppoa), mutta onnis-
tui lopulta hyvin. Vaikka junalippujen hinta 
kirpaisi, oli tämä matkustustapa varmaan 

mukavin mahdollinen sekä ihmisille että koi-
ralle. Itse matkustuspäivien päättäminen oli 
helppoa edellisen astutuksen perusteella.

 Lähtö oli keskiviikkoiltana, saapuminen 
Kiirunaan torastaina ja paluumatkalle läh-
dettiin lauantaina, jolloin paluu Helsinkiin 
oli sunnuntaina. Astutukset suunnittelimme 
torsta-illalle ja launataiaamulle. Matkustusta 
oli siis noin kaksi kertaa seitsemäntoista tun-
tia ja välissä kaksi vuorokautta Kiirunassa - 
ei paha.

 Saavuimme Kiirunaan hyvissä ajoin en-
nen Naartijärvien kanssa sovittua tapaamis-
aikaa, joten ehdimme kierrellä ja ihastella 
kaunista Kiirunan kaupunkia. Hiljakseen 
lähes sietämättömäksi noussut jännitys lie-
ventyi heti, kun Eva saapui paikalle jo autos-
ta iloisesti vilkuttaen. Tervetulohalauksien 
myötä sitä tunsi todellakin olevansa terve-
tullut ja ilolla odotettu vieras. Saimme heti 
myös suuren luottamukisen osoituksen, kun 
majoitukspaikaksemme oli järjestetty Evan 
vanhempien asunto, joka oli sisustukseltaan 
hienompi kuin mikään hotellihuone olisi voi-
nut olla. 

 Saapumispäivän illaksi menimme Mim-
min luokse, jolla oli kotonaan kaksi urosta, 
puoliveljekset Musti ja Plura. Vaikka olimme 
niinikään päättäneet, että astutamme Ron-
jan Mustilla, tuli koirat nähtyämme olo, että 
Plura voisi sittenkin olla Ronjalle sopivampi 
sulhanen. Tämän ääneen sanottuamme Eva 
totesi, että oli itse ajatellut samoin, muttei 
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ollut varsinaisesti ha-
lunnut puuttua asiaan 
(mutta ilmankos Eva 
oli moneen kertaan 
kehottanut meitä vie-
lä katsomaan heidän 
molemmat uroksensa 
ja vienyt Pluran sil-
mäpeilaukseen vain 
muutamaa päivää ai-
emmin). Pohdiskelim-
me asiaa hyvän tovin 
ja tarkastimme Ronjan 
ja Pluran sukutaulujen 
yhteensopivuuden. 
Uusi ajatus alkoi tun-
tua oikein hyvältä ja 
niin päädyimme vaih-
tamaan uroksen viime 
hetkellä - eikä päätös  
ole kaduttanut.

 Aika kului Kiiru-
nassa nopeasti. As-
tutuskäyntien lisäksi 
ehdimme käydä seik-
kailemassa laskettelu-
rinteen huipulla, kier-
rellä lisää Kiirunan 
keskustassa ja käydä 
Evan luona katsomas-
sa Galactic Defenderin 
muita koiria. Lauantai 
ja aika lähteä paluu-
matkalle tuli aivan 
turhan pian. Reissun 
tavoite kuitenkin saa-
vutettiin ja mieli oli hyvä, vaikka väsyttikin 
melkoisesti. Helsinkiin takaisin saavuttuam-
me kaikki tapahtunut tuntui liian uskomat-
tomalta ollakseen totta.

 Näin jälkeenpäinkin ajatellen tapahtumi-
en sarja, joka johti Ronjan tämänhetkiseen 
tiineyteen tuntuu uskomattomalta. Tapahtu-
nut kuitenkin osoitti itsellemme, että asioita 
ei ole mahdotonta saada toimimaan nopealla-

Nähdään matkan tulokset aikanaan 
ahaa, ahaa.

Jos pentuvauvoja juhlitaan 
ahaa, ahaa.

Sai Ronja komean sulhasen
ja Plura kaukorakkauden, 
ahaa, ahaa, 
ahaa.

kin aikataululla. Ripauksella onnea ja vakaal-
la tahdolla  voi saada monenmoista aikaiseksi 
jos asiat loksahtelevat sopivasti kohdilleen. 
Toisaalta opimme myös, että vaikka on näin-
kin tärkeistä ja “vakavista” asioista kyse, ei 
tarvitse noudattaa orjallisesti jotain pitkäl-
listä suunitelma, vaan uusien mahdollisuuk-
sien hyväksikäyttäminen on voi johtaa jopa 
alunperin suunniteltua parempaan lopputu-
lokseen.
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MATKAAN LÄHDETTIIN varhain perjan-
taiaamuna, ja ensimmäinen suunta otettiin 
kohti Vuosaarta, josta matkaseurueeseen 
liittyivät puolet bedlingtonjoukkueesta eli 
Minttu ja Doris sekä kartturinsa Jaana.

 Matka Helsingistä Kuopioon sujui jou-
tuisasti ja kisapaikalle saavuttiin jo hyvissä 
ajoin ennen ensimmäisiä startteja. Teltta 
pystytettiin aitiopaikalle kisakenttien vie-
reen, jossa oli mahdollisuus sekä koirilla että 
ihmisillä levähtää ja nauttia tunnelmasta. 
Joukkue täydentyi paikan päällä vielä Betalla 
ja Sirulla, ja näin oli viime vuotiseen tapaan 
bedlingtonjoukkue Syöksylampaat koossa. 

 Ansa aloitti kisauransa Kuopiossa kolmen 
vuoden ja viiden kuukauden iässä. Perjantain 
Minna Väyrysen hyppyradalta tuli viisi vir-
hepistettä. Kisajännitys ja -kokemattomuus 
ja ehkä vähän myös vastapäättyneet juoksut 
näkyivät vauhdissa, ja kielto tuli haistelusta 
esteen takana. Kuitenkin hyvissä tunnelmis-
sa lähdettiin odottamaan seuraavaa starttia. 
Muu kisaseurue aloitti oman urakkansa niin-
ikään perjantain radoilla. Ja hienosti aloitti-
vatkin: Minttu ja Jaana tekivät hyppyradalla 
virheettömän suorituksen, ja sillä irtosi vielä 
neljäs sija! Beta teki varmaa ja virheetöntä 
suoritusta molemmilla radoilla, mutta har-
millisesti kello näytti hieman yliaikaa. 

 Illalla vedettiin teltan vetoketjut kiinni, 
pakattiin koirat autoon ja lähdimme kohti 
yöpaikkaa. Kiitos vielä Sirulle ja vanhemmil-
leen tästä mahdollisuudesta! Unta ei tarvin-

PRIX DE KUOPIO –  
Tunnelmia Agirodusta 2012

Teksti  Suvi	Kuivanen

Jo perinteeksi muodostunut Agirotu kisattiin viime kesänä Kuopiossa. Luvassa oli 
kolme päivää agilityä, virallisia ja epävirallisia startteja, hyvää seuraa, sekä ennustei-

den mukaan myös hyvää säätä. 

nut kauaa houkutella saunan jälkeen, var-
sinkaan, kun peiton alle sai kömpiä sievään 
aittaan aivan järven rannalle.

 Lauantaiaamun herätyskello ei ollut edel-
täjäänsä armollisempi, mutta hyvin levätyn 
yön jälkeen se ei tuntunut lainkaan niin pa-
halta. Luvassa oli vesikoira Maisalle kaksi 
agilityrataa ja Ansalle yksi. Maisa aloitti 
urakan, ja korkkasikin päivän hienosti nol-
lalla. Sija oli seitsemäs, joten tällä kertaa jäi 
luokkanousuun oikeuttava serti saamatta. 
Kisa oli samalla karsintarata Finnish Open 
SM -finaaliin, johon siis tällä suorituksella 
pääsimme! Finaalirata meni nappiin, joskin 
0,35 sekunnin ihanneajan ylityksellä, ja sil-
lä nousimme Maisan kanssa kolmannelle 
korokkeelle! Seuraavaksi oli Ansan vuoro. 
Huomasin, että kisarutiineja voi oppia vain 
kisaamalla. Vielä vakiintumattomat rutiinit 
Ansan kanssa olivat kuitenkin ilmeisen toi-
mivia, koska Ansa oli hyvin keskittynyt ja 
lähti vauhdilla. Maaliin päästiin kuin pääs-
tiinkin virheettä, ja aika riitti neljänteen si-
jaan ja Ansan ensimmäiseen luokan vaihtoon 
oikeuttavaan tulokseen eli LUVAan! Olin yl-
peä. Päivän ja viikon viimeinen nollan met-
sästys Maisalle oli vielä edessä. Päivällä oli 
jo sen verran pituutta, ja kisat menneet niin 
hyvin, että jännitys ja liikayrittäminen olivat 
poissa, ja lähdettiin Maisan kanssa rentoina 
viimeiselle radalle. Tai ohjaaja lähti, koira ei 
meinannut pitkästä päivästä huolimatta py-
syä housuissaan, kun hinku radalle oli niin 
kova. Keskittyminen oli kuitenkin kohdil-
laan ja tavoite selvä. Tuomarina oli Kari Jalo-
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nen, joka oli tehnyt mukavan sujuvan radan. 
Hylkäys oli kyllä koirankarvan varassa, kun 
kartturi ohjasi koiraa väärälle esteelle. Viime 
hetken pelastus ja tuloksena ratavirheitä nol-
la! Lopullinen sijoitus ei selvinnyt vielä lau-
antai-iltana, koska päätimme lähteä pienen 
odottelun jälkeen saunaan ja grillaamaan. 

 Sunnuntaiaamu saatiin ottaa ihan rau-
hallisesti, eikä kello enää pirissyt kukonlau-
lun aikaan. Mukavan jännityksen saattele-
mana pakattiin tavarat autoon ja lähdettiin 
kohti viimeistä kisapäivää. Ensimmäisenä 
suunta toimistolle ja tulostaulun kimppuun. 
Siellä se luki: viimeiseltä radalta Maisalle si-
joitus neljä, sekä luokan vaihtoon oikeuttava 
SERT! Eipä olisi paljon paremmin voinut päi-
vä alkaa kuin uunituoreina kolmosluokkalai-
sina. Hienoa!

 Viimenen kisaspäivä piti sisällään Open 
Class tasoituskilpailun, sekä tietysti odo-
tetun  joukkuekilpailun. Emme kisanneet 
Ansan ja Maisan kanssa Open Class kisassa, 
sen sijaan muut seurueemme bedlingtonit 
edustivat hienosti. Huomasimme iloksemme, 
että olimme saaneet myös kannustusjouk-
koja sunnuntaille, kun bedlingtonit Tihku 
ja Pouta omistajineen olivat tulleet meitä 

katsomaan. Poikien nimet ennustivat myös 
hyvin päivän sään, joista jälkimmäinen on-
neksi sattui joukkueen lähtövuorolle. Sijoitus 
oli sama kuin viime vuonna eli kolmanneksi 
viimeinen, mutta nostimme rimaa kisaten 
kilpailevien luokassa viime vuoden ALO:n si-
jaan.

 Viikonloppu oli aivan mielettömän hieno, 
kiitos siitä kisaseurueelle ja kilpakumppa-
neille! Kolmeen päivään mahtui hienoja suo-
rituksia, paljon onnistumisia ja hyvää mieltä, 
merkintöjä treeni-listalle, Ansan kisauran 
korkkaaminen ja ensimmäinen LUVA, sekä 
Maisan nousu kolmosluokkaan. Tapahtuma 
oli kokonaisuudessaan erittäin hyvin jär-
jestetty, kisakansan ruokinta oli toteutettu 
erinomaisesti, ja yleisesti järjestelyt toimivat 
hyvin. 

 Tänä vuonna Syöksylampaat valloitta-
vat Teivon kahden vuoden tauon jälkeen. 
Jos tunnet, että sinua on agilitykärpänen 
puraissut ja haluaisit mukaan iloiseen agili-
tytapahtumaan, ota reipaasti yhteyttä (suvi.
kuivanen@nic.fi)! Tavoitteenamme on koota 
ensi kesäksi myös toinen bedlingtonjoukkue. 
Pistähän siis 5.-7.7. kalenteriin, silloin kisa-
taan Ylöjärvellä vuoden 2013 Agirotu!

G r a a f i n e n 
s u u n n i t t e l i j a

riku suonio
050 320 4695

riku@teatterikone.fi 

tykkää facebookissa – hae sanoilla
Graafinen suunnittelija riku suonio

t e at t e r i k o n e  o s u u s k u n ta 
– intohimolla, ammattitaidolla ja suurella sydämellä.

ammattitaidolla, silmällä ja 
sydämellä myös graafisen 

suunnittelun palveluita!

w w w.t e at t e r i k o n e . f i



vuoden bedlingtonit

36

Vuoden 2012 
BEDLINGTONINTERRIERIT
VUODEN	

BEDLINGTONINTERRIERI
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEIL (u)

om. Riitta-Maija Liikanen
kasv. Svetlana Pryakhina

PISTEET 100  (Turku, Lahti, 
Hamina, Salo, Kokkola, Trondheim)

MERIPIHKAN JE T’AIME (n)
om. Jutta Voutilainen

kasv. Riitta-Maija Liikanen
PISTEET 74  (Tallinna, Forssa, 

Hamina, Karjaa, TerriEri, Tallinna)

MERIPIHKAN FAIRY TALE (n)
om. Riitta-Maija Liikanen

kasv. Riitta-Maija Liikanen
PISTEET 52 (Turku, Lahti, 

Kotka, Hamina, Turku, Tallinna) 

MERIPIHKAN IT’S NOW OR NEVER (u)
om. Mikko Mutka

kasv. Riitta-Maija Liikanen
PISTEET 52 (Minsk, Lappeenranta, 

Forssa, Lammi, Mikkeli, TerriEri)

MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH (n)
om. Heta Nieminen & Riitta-Maija Liikanen

kasv. Riitta-Maija Liikanen
PISTEET 50 (Hamina, Tuuri, 

Janakkala, TerriEri, Seinäjoki)

CIRRUS YADE THE PRECIOUS (n)
om. Jenni Ruonio

kasv. Sari Voutilainen
PISTEET 48 (Vilna, Vilna, 

Järvenpää, Helsinki, Porvoo, Vantaa)

MERIPIHKAN GREAT PRETENDER (n)
om. Riitta-Maija Liikanen

kasv. Riitta-Maija Liikanen
PISTEET 42 (Karjaa, Mikkeli, 
Pori, Janakkala, Trondheim)

VUODEN	
VETERAANIT

BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEIL (u)
om. Riitta-Maija Liikanen
kasv. Svetlana Pryakhina

PISTEET 115 (Lahti, Hamina, Salo, 
Mäntsälä, Mikkeli, Tampere)

MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH (n)
om. Heta Nieminen & Riitta-Maija Liikanen

kasv. Riitta-Maija Liikanen
PISTEET 51 (Turku, Hamina, 

Tuuri, Janakkala, TerriEri) 

HEINÄKENGÄN ADALMIINA (n)
om. Minna Pihlavamäki

kasv. Leena Hytönen
PISTEET 8 (TerriEri)

MERIPIHKAN ON MY WAY (n)
om. Vappu Erähäme-Mutka
kasv. Riitta-Maija Liikanen

PISTEET 6 (Jyväskylä)

VUODEN	
KASVATTAJA

KENNEL MERIPIHKAN
PISTEET 165 (Karjaa, Forssa, Mikkeli, 

TerriEri, Janakkala, Jyväskylä)

VUODEN	
AGILITY	BEDLINGTON

HEINÄKENGÄN JUST LAUGH (n)
kasv. Leena Hytönen

omistaja/ ohjaaja Jaana Tunturi
Pisteet 16
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MERIPIHKAN LOISTOVUOSI 2012
MERIPIHKAN KENNELIN lippulaivana 
kulki edelleen vuonna 2012 jo veteraani-
ikään ehtinyt CIB & FI & SE & DK & NO & 
EE MVA PMV-05 EUV-06 NOV-07 HLW-11 
TLNW-12 Blju Be Judzhens Je Petit Soleil, 
joka oli sekä voitokkain bedlington että voi-
tokkain bedlingtonveteraani. 

 Jussin vuosi oli todella upea, sillä saavu-
tuksiin kuului muun muassa Kokkolan kan-
sainvälisen näyttelyn ryhmävoitto, Trond-
heimin kansainvälisen näyttelyn ryhmä 4 
sekä Salon kaikkien rotujen näyttelyn ryh-
mä 2. Myös veteraanipuolella tulokset olivat 
loistavia: kolme kertaa BIS 4-veteraani, kaksi 
kertaa BIS 2 -veteraani ja Mikkelin kansain-
välisen näyttelyn BIS 1 -veteraani. Kaikkien 
rotujen veteraanitilastossa Jussi oli sijalla 11. 
Jussin jalostusryhmä oli BIS 1 TerriErissä!

 Meripihkan omista kasvateista viime 
vuoden tähdeksi nousi EE JMVA Meripihkan 
Je T’Aime eli Hilla, joka oli Terrierijärjestön 
erikoisnäyttelyn ROP ja BIS 3! Hilla oli myös 
voitokkain bedlingtonnarttu rodussamme.
Meripihkan kestomenestyjällä  CIB & FI & EE 
& NO & LV & LT & RU & BY & BALT MVA RU 
& LT & LV & EE & BALT JMVA JMV-10 EEJV-
10 Meripihkan It’s Now Or Neverillä eli Cal-
lella oli myös upea vuosi, johon kuului muun-
muassa RYP 4 –sijoitus Lappeenrannassa.

 Meripihkan kasvateista sisarukset Lenni 
eli FI & EE & NO MVA EEJMVA EEJV-09 Me-
ripihkan Good Luck Charm ja Ippe eli FI & EE 
& NO MVA EEJV-09 BALT JV-09 Meripihkan 
Great Pretender saavuttivat kansainvälisen 
muotovalion arvoon tarvittavat viimeiset 
CACIBit!

Maailmanvoittajia Tanskasta 2010. Vasemmalta JWW Meripihkan It’s Now Or Never 
ja veteraanivoittajat Meripihkan She’s So High ja Meripihkan So You Say.
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Vuoden kasvattaja
KENNEL MERIPIHKAN

Kasvattajahaastattelussa Riitta-Maija Liikanen.

1.  Koska tapasit ensimmäisen kerran 
 bedlingtoninterrierin? Mikä sai 
 sinut ihastumaan tähän rotuun?

Tutustuin ensimmäisen kerran bedlingto-
ninterrieriin  vuonna 1966. Koira oli isäni 
työkaverin Esa Kauppisen bedlington. Esa 
Kauppinen kasvatti myöhemmin muutaman 
pentueen kennelnimellä Terripolar. Minusta 
rotu näytti aluksi hieman erikoiselta, enkä 
ollut vakuuttunut, haluaisinko bedlingto-
ninterrierin. Koirakuume oli nuorella tytöl-
lä kuitenkin niin kova, että päätin ottavani 
vaikka bedlingtonin, jos vain koiran saisin. 
Kun sitten vihdoin, melkein vuoden odotta-
misen jälkeen sain oman bedlingtoninter-
rierini, ihastuin rotuun koko sydämestäni. 
Rotu oli kerrassaan valloittava.

2.  Kuka oli ensimmäinen 
 bedlingtoninterrierisi?

Ensimmäinen bedlingtonini oli  Rea Hannu-
lan kasvattama Peggen Blue Pop-Boy, lempi-
nimeltään Santtu, jonka sain vuonna 1967. 
Innostuin jo silloin kiertelemään näyttelyitä, 
ja niinpä Santustakin tuli aikanaan Suomen 
muotovalio

3.  Kuinka päädyit kasvattamaan 
 bedlingtoninterrierejä?

Aloitin kasvatustyön yhdessä ex-mieheni 
Ilpo Malmiojan kanssa. Erottuamme Meri-
pihkan kennel jäi minulle, ja olen siis jatka-
nut tätä kasvatustyötä.

4.  Kuinka monta pentuetta sinulla on 
 ollut ja mikä on mielestäsi paras 
 pentueesi?

Minulla on ollut 11 pentuetta, joista monet 
ovat olleet erinomaisia. Kasvattamistani 36 
pennusta 28 on Suomen muotovalioita ja 14 
kansainvälisiä valioita. Viimeiset pennut ovat 
vielä niin nuoria, etteivät voi olla Suomen ei-
vätkä kansainvälisiä valioita. Menestyneim-
mät pentueet ovat CIB&MULTI CH Slioorin 
Joy Of Willow’n ja  FI MVA Ken-Bonie-Ba-
byn jälkeläiset CIB&MULTI CH Meripihkan 
So You Say, FI MVA Meripihkan Sing Joy 
Spring, FI MVA Meripihkan Spirit Of Love ja 
CIB&MULTI CH Meripihkan She’s So High. 
Menestyksekkäät siskokset ovat myös olleet 
CIB&MULTI CH Blå Skuggans Play It My 
Wayn ja CIB& MULTI CH Blå Skuggans Dan-
cing In the Darkin jälkeläiset CIB&MULTI 

 Meripihkan tyylikäs veteraani Fanny eli 
CIB & FI & SE & NO & EE & DK MVA JV-02 
V-03 V-05 PMV-05 V-06 V-08 HEW-10 NOV-
07 MVV-10-11 EUVV-11 Meripihkan She’s So 
High osallistui muutamaan näyttelyyn hie-
noin tuloksin mm. Tuurissa BIS 4 –veteraani 
ja RYP 3!

 Meripihkan kasvattajaryhmät olivat 
myös näyttävästi esillä: BIS 4, BIS 3 kaksi 

kertaa ja Mikkelin kansainvälisessä näyt-
telyssä BIS 1! Kennelliiton kaikkien rotujen 
voitokkaimmassa kasvattajatilastossa ken-
nelimme oli sijalla 34.

Suurenmoinen kiitos kaikille kasvattieni 
omistajille ja esittäjille, jotka teitte vuodesta 

2012 näin mahtavan!

     - Riitta-Maija Liikanen
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CH Meripihkan Lady Chic ja CIB&MULTI CH 
Meripihkan Cheri Cheri Lady.

5.  Mistä saavutuksesta tai asiasta olet 
 kaikkein ylpein?

Olen erittäin tyytyväinen, että olen osannut 
kasvattaa terveitä rotumääritelmän mukai-
sia bedlingtoneja, joilla on ihanat luonteet 
ja jotka ovat menestyneet hienosti näyt-
telyissä.  Mieleenpainuvimpia hetkiä ovat 
olleet esimerkiksi Meripihkan Peter Panin 
BIS-voitto kaikkien rotujen näyttelyssä Loh-
jalla. Meripihkan kasvatit ovat saavuttaneet 
kymmenen Euroopan ja Maailman Juniori 
ja Veteraani Voittaja –titteliä. Viime vuosien 
kasvattajaluokkien BIS-sijoitukset ovat myös 
olleet hienoa kiitosta kasvatustyölleni. Olen 
myös kiitollinen, että kasvattini ovat saaneet 
hyvät ja luotettavat kodit ja olemme saaneet 
monia ihania uusia ystäviä kasvattien myötä.

6.  Kuinka usein käyt näyttelyissä?

Näyttelyissä käymme aika usein, lähes kaikki 
Euroopan maat ovat tulleet tutuiksi.

7.  Paras bedlingtoninterrieri, jonka 
 olet nähnyt?

En halua nimetä mitään erityistä parasta be-
dlingtonia, jonka olen nähnyt, mutta esimer-
kiksi ruotsalaisella  Blå Skugganin kennelillä 
on ollut monia erittäin kauniita koiria, joista 
myös parhaat jalostuskoirani polveutuvat.

8.  Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät 
 ominaisuudet jalostuskoirassa?

Kun puhutaan jalostuksesta, pitää kiinniit-
tää huomioita rodun hyvien ja rotutyypil-
listen ominaisuuksien eteenpäin viemiseen 
ja parantamiseen. Jalostuskoiran pitää olla 

TerriEristä, koirat vasemmalta Meripihkan Great Pretender, Blju Be Judzhens 
Je Petit Soleil, Meripihkan Je T’Aime (ROP) ja Meripihkan Good Luck Charm.
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terve ja rotutyypillinen rotumääritelmän 
mukainen hyvä yksilö.

9.  Oletko huomannut muutosta 
 bedlingtoninterriereissä viime 
 vuosien aikana? Millaisena näet 
 rodun tulevaisuuden?

Mielestäni bedlingtoninterrierin tulevaisuus 
näyttää hyvältä. Tällä hetkellä vaikuttaa 
siltä, että ei ole mitään suurempaa akuuttia 
ongelmaa. Olemme viime vuosina saaneet 
terveitä, kauniita ja reippaita yksilöitä.

10. Minkälainen on mielestäsi 
 oikeanlainen bedlingtoninterrieri?  
 Millainen sen turkki  tai sen väritys 
 tulisi olla?

Bedlington on sulavalinjainen tyylikäs kevy-
esti liikkuva koira. Se ei saa olla liian raskas 
mutta ei myöskään liian hentorakenteinen. 
Rotumääritelmä tulee siis pitää mielessä. 
Turkki ei saa olla liian pehmeä. Väritys rotu-
määritelmän mukainen selästä tummempi ja 
pää ja raajat vaaleammat. Kaikki kasvattajat 
kuitenkin tietävät, kuinka esimerkiksi nar-
tun väri vaihtelee juoksujen mukaan. Tämä 
on asia, joka joidenkin on vaikea ymmärtää.

11. Terveisesi bedlingtonterrieriä 
 miettivälle? 

Tutustu rohkeasti rotuun!  46 vuoden  koke-
muksella  rodusta voin kertoa, bedlingtonin 
olevan hurmaava, ihmisiä rakastava, moniin 
harrastuksiin sopiva koira.

Vuoden Bedlington Blju Be Judzhens Je Petit Soleil, ”Jussi”, oli edustamassa bedlingtonrotua 
Veteran of Veterans -kutsukilpailussa.
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Vuoden bedlingtoninterrieri narttu 
MERIPIHKAN JE T’AIME

Teksti ja kuva Jutta	Voutilainen

HILLA ON NYT 2,5 vuotias bedlingtonin-
terrieri narttu, jonka kanssa harrastamme 
näyttelyitä ja agilityä. Viime vuosi oli oikea 
unelmien täyttymys ja hienoimpana hetkenä 
mielessäni on edelleen Hillan sijoitus Terrie-
rijärjestön päänäyttelyssä Best in Show ke-
hän kolmanneksi. Suuri kiitos Riitta-Maija 
Liikaselle ja Hanna Lemmetille siitä hie-
nosta päivästä, olen todella kiitollinen teidän 
avustanne. Vuoteen 2012 mahtui myös mo-
nia muita hienoja sijoituksia ja onnistumisia 
niin näyttelyissä kuin muissakin harrastuk-
sissa.

 Hilla on oikea monitoimikoira. Näin ke-
väisin Hilla osallistuu peltojen viljelyyn is-
tuen traktorissa ja osan viikosta se viettää 
matkaten liikenteessä rekan kyydissä. 

 Tämän lisäksi se pitää perheemme urok-
set kurissa ja opettaa kaverinaan asuvaa pen-
tua samanlaiseksi toimeliaaksi tytöksi. Hilla 
on koira, jonka kanssa on helppo matkustaa 
ja kulkea, sillä se ei ole moksiskaan uusista 
asioista, tilanteista tai ihmisistä.
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VUODEN AGILITYBEDLINGTON palkit-
tiin nyt toisen kerran.  Edellisen kerran pal-
kinto jaettiin 2010. Vuonna 2012 virallisiin 
kisoihin osallistui 5 koirakkoa, joista Mintul-
la ja minulla oli eniten kisoja. Jatkossa kilpai-
lu tittelistä tulee kovenemaan, sillä ainakin 
pääkaupunkiseudulla on useampi koira jo 
kisavalmis.

 Mintun ensikosketus agilityyn oli alku-
vuonna 2009, jolloin se osallistui tyttäreni 
Sadun kanssa Koirakoulu Kompassin pentu-
agilitykurssille. Jo silloin kävi ilmi, että tämä 
voisi hyvinkin olla aktiivisen Mintun laji. 
Kuin tilauksesta perustettiin bedlingtoneille 
oma treeniryhmä pääkaupunkiseudulle alku-

kesästä Suvi Kuivasen ja Minna Pihlavamäen 
toimesta. Minna oli mukana alkuvaiheen, 
mutta Suvi edelleen jatkaa tätä hienoa toi-
mintaa. Myös Mintun ohjaus siirtyi Sadulta 
minulle, koska hänen omat harrastuksensa 
menivät päällekkäin. Noin vuotta myöhem-
min treeneihin liittyi toinen koirani Doris 
(Heinäkengän Lilliputti).

 Vuonna 2011 liityin HSKH:hon (Hakuni-
lan seudun koiraharrastajat ry.) saadakseni 
edustusoikeuden virallisiin kisoihin ja mah-
dollisuuden harjoitella ohjattujen treenien 
lisäksi omatoimisesti vapaavuoroilla seuran 
ulkokentillä. Samana vuonna siirryimme 
Mintun kanssa HSKH:n Suvin luotsaamaan 
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Vuoden 2012 Agilitybedlington
HEINÄKENGÄN JUST LAUGH 

”Minttu”
Teksti Jaana Tunturi
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ryhmään. Tämä siksi, että kävi 
lähes mahdottomaksi treena-
ta Minttua ja Dorista samassa 
ryhmässä varsinkaan sisähal-
lissa, koska Minttu esitti rai-
voisan mielipiteensä siitä, että 
vain hän saa treenata. Itselleni 
on ollut paljon helpompaa se, 
että tytöt treenaavat eri päivi-
nä ja näin saavat harjoitusten 
ajaksi täyden huomion itselleen 
toisen jäädessä kotiin lepää-
mään.

 Ensimmäiset epäviralliset 
kisat olivat HAU:n 22.8.2011 
järjestämät kisat, joissa si-
joituksemme Mintun kanssa 
oli kolmas. Tämän jälkeen osallistuimme 
HSKH:n Tehiscupiin, joka oli kolmiosainen 
kilpailu. Yhden osakilpailun voitimme ja Cu-
pin kokonaistuloksissa olimme Mintun kans-
sa toisella sijalla.

 Minttu ja Doris ovat olleet mukana be-
dlingtonien viestijoukkueessa Agirodussa 
2011 Lappeenrannassa ja 2012 Kuopiossa. 
Ensimmäisellä kerralla olimme aloittelijoi-
den sarjassa Ansan ja Betan kanssa. Viime 
vuonna meidän piti siirtyä kisaavien sarjaan, 
koska sekä Beta että Minttu olivat kisanneet 
virallisissa kisoissa. Doris ja Ansa joutuivat 
siis jo tasoaan ylempään sarjaan. 

 Hienosti se sujuikin koirien osalta. Minä 
ohjaajana mokasin kepit kummankin koiran 
kanssa. Tarvitsen edelleen lisäopetusta kum-
pi puoli on koiran vasen puoli.

 Virallisen kisauran aloitimme Ojagossa 
uuden hienon Vuokkoset-areenan avajaiski-
soissa tammikuussa 2012. Näistä kisoista oli 
tuloksena nollarata hyppyradalta ajalla -3,86 
ja sillä olimme kolmansia.  Agilityradalla tuli 
yksi virhe ja tulokseksi tuli 5 ja viides sija. 
Vuonna 2012 osallistuimme kaikkiaan 10 ki-
saan ja startteja oli yhteensä 20. Näistä nolla-
ratoja oli 3 ja 13 starttia päättyi hylkäykseen. 
Sijoitukset radoilta, joilta saimme tuloksen, 
olivat 2., 3., 2 x 4., 5., 11. ja 15. Kaikki nollara-

dat olivat hyppyradoilta, joten agilityratojen 
nollat ovat seuraavaksi tavoitteena. Kahdet 
kisat jätimme väliin, koska kerran Minttu oli 
sairas ja toiselle kerralla oli tosi viileää ja vet-
tä satoi kaatamalla. Minttu inhoaa sadetta ja 
agilityn tulee olla koiralle miellyttävää ja tur-
vallista.  

 Alkuun virheet agilityradalla tulivat 
joko keinusta tai kepeistä. Nyt nämä esteet 
sujuvat jo paremmin, mutta ongelmaksi on 
muodostunut kontaktit. Nämä vaativat nyt 
uudelleen opettelun ennen kuin kisaamista 
kannattaa jatkaa. Hyppyradoille voimme kui-
tenkin osallistua. Onneksi ulkokausi on juuri 
alkanut ja näin ollen on taas mahdollisuus 
omatoimiseen lisäharjoitteluun.

 Agility on hieno harrastus ja sopii hyvin 
Mintulle, joka rakastaa vauhtia ja juokse-
mista. Suurin haaste minulle on liikkua itse 
riittävän nopeasti kentällä. Jos olen liian 
hidas tai en selkeästi kerro, mitä tai minne 
seuraavaksi tulee mennä, antaa Minttu heti 
palautetta haukkumalla. Agility on koiralle 
fyysisesti vaativa laji. Pitkät kävelylenkit ja 
vapaana juoksemiset metsässä ovat arkipäi-
väämme. Tämän lisäksi lihaksia huolletaan 
koirahierojan ja tarvittaessa fysioterapeutin 
luona. Mahdollisuuksien mukaan käymme 
myös viehejuoksussa ja nyt parhaillaan ko-
keilemme koirauintia.
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näyt telytuloksia

Kajaanin	12.	–13.1.2013	BOB (MERIPIHKAN IT’S NOW OR NEVER) ja BOS 
(SEVERNY VIHR DRAGOCENNAYA MECHTA) Kajaanin ROP ja VSP.

Tuusniemi	24.2.2013 ROP MERIPIHKAN IT’S NOW OR NEVER sekä 
VSP ja VET-ROP MERIPIHKAN ON MY WAY.
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näyt telytuloksia

Tampere	5.5.2013	
MERIPIHKANJINGLEBELL. Koira oli 
Tampereella ROP, SERT, CACIB ja 
valmistui Suomen Muotovalioksi.

Lappeenranta	31.3.2013	
ROP Lappeenranta CIRRUS YADE 
THE PRECIOUS.
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näyt telytuloksia

Savitaipaile	6.4	2013.	Kuvan koira on TANZARA NANELLE, 
joka valmistui Suomen Muotovalioksi Savitaipaleella.
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näyt telytuloksia
NÄYTTELYTULOKSIA 

ULKOMAILTA

MONTENEGRO INT 11.5.2013 (2+0) 
Judge Slavoljub Andric (Srb).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER  EXL, BM 1, CAC, CACIB, BOB

MONTENEGRO INT 12.5.2013
Judge Sinisa Savic (Srb).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER  EXL, BM 1, CAC, CACIB, BOB

AZERBAIJAN 1 NAT 9-10.05.2013 (2+0) 
Judge Pero Celebic (Mne).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER  EXL, BM 1, CAC, BOB

AZERBAIJAN 2 
Judge Sergej Slukin (Ukr).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER  EXL, BM, CAC, BOB, BOG 3 
 
SAN MARINO 1 Nat 9.-10.5.2013 (2+0) 
Judge Miljko Bulajic (Mne).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER   EXL, BM 1, CAC, BOB, BOG 2 

SAN MARINO 2 
Judge Sanja Vretenicic (Mne).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER   EXL, BM 2, CAC

MOLDOVA 1 7.-8.5.2013 (2+0) 
Judge Stefica Lazic (Srb).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER   EXL, BM 1, CAC, BOB

MOLDOVA 2 
Judge Vesko Mudresa (Mne).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER  EXL, BM 1, CAC, BOB

MONTENEGRO: MACEDONIA 1 Nat 7.-8.5.2013 (2+0) 
Judge Pedro Bozinoski (Mkd).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER   EXL, BM 1, CAC, BOB

MACEDONIA 2 
Judge Momcilo Milic (Mne).
MERIPIHKAN IT´S NOW OR NEVER    EXL, BM1, CAC, BOB, BOG 1, BIS 3
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tuloksia
TERVEYSTULOKSIA
20.1. – 10.3.2013

EJ52283/10 HEINÄKENGÄN NAPOLEON 
silmätutkimus  ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  polvilumpiolux.med.  0/0

FI11967/12 HEINÄKENGÄN ONEIDA
silmätutkimus  ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  polvilumpiolux.med.  0/0

FI27630/11 TANZARA GISELLA
silmätutkimus  ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  polvilumpiolux.med. 0/0

Trimmaajia
Vappu Erähäme-Mutka

SAVONLINNA
tuuliakaroliina@gmail.com

puh. 050 593 8463

Miia Granqvist
KARPERÖ

puh. 040 5967 472 

Anni-Marjatta Harjula
ISOKYRÖ

puh. 046 885 8330

Maija Heikkonen
HELSINKI

puh. 050 544 2400

Teuvo Kiili
VAASA

puh. 050 367 1531

Suvi Kuivanen
HELSINKI

puh. 040 561 5178

Toini Kärkkäinen
VAAJAKOSKI 

puh. 044 355 3399

Lea Mäkinen-Pulkkinen
ESPOO 

puh. 050 463 9405

Eila Nuutinen
JYSKÄ

puh. 0400 641 555

Sini Tuovinen
HELSINKI

simppus@gmail.com
puh. 040 777 0464
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resumé på svenska
RESUMÉ PÅ SVENSKA 2/13

BedlingtonTERRIER	–	
orsak	att	ta	på	allvar?

NÅGON GÅNG BLIR en bedlington ursin-
ning, antastar, biter eller dödar någon eller 
något. Det kan vara frågan om småvilt, lite 
större vilt, ett husdjur eller ett fridlyst djur. 
Det kommer fram nya exempel hela tiden.

 Efter en sådan händelse finns det olika 
sätt att fungera. Någon strävar med hjälp av 
skolning att få bort det oönskade beteendet. 
Någon blir eld och lågor och skaffar sig redan 
en jaktväst. Någon funderar på avelsfrågor. 
Alla på sitt sätt.

 Många uppfödare säger att de strävar till 
att avla fram friska hundar med gott lynne. 
Är det ett gott lynne enligt hundägaren, sam-
hället, övriga i hundparken eller naturför-
bundet? Eller är det en god BedlingtonsTER-
RIER? En TERRIER som bör vara orädd, med 
ett starkt temperament. En TERRIER som 
snabbt går upp i varv, och vars käkar låser sig 
då de biter fast.

 Vilken uppfödare gör reklam för sina 
hundar med följande text ”Den är stark nog 
för att döda sin motståndare” eller ”Orsak att 
ta på allvar då den blir ursinning”. Hur många 
tänker på rasens egentliga lynne då man sit-
ter vid valplådan? TERRIERNS egentliga lyn-
ne glöms ofta bort bland allt kammande. Och 
sen händer det mindre och större misstag. 

 Någon berättar öppet om dessa händelser, 
andra kontaktar rasförbundet. Någon beslu-
ter sig för att hemlighålla händelsen. Någon 
rapporterar dödsfall, någon blir intresserad 
av rasens avlingsprogram.  Alla på sitt sätt. 
Det är ändå bra att ibland stanna upp och 
tänka på att man skaffat sig en TERRIER. En 
hund, som kan överraska med sitt tempera-

ment. En ras, som man bör vara försiktig med 
ibland.

Utan att glömma allt det goda bedlington 
terriers representerar,

      - Minna Pihlavamäki

Äntligen	vår!
NÄR JAG SKRIVER det här, vet jag med 
säkerhet att någonstans i Finland sussar åt-
minstone två kullar Bedlington valpar tryggt 
intill sin mamma. Jag undrar över och upps-
kattar den enorma överlevnads instinkt, som 
får de små krypen att kravla sig fram till vär-
men och hitta sin plats i kullen. Jag känner 
starka känslor där jag sitter vid valplådan, 
känslor som härstammar från gånga tider, 
kanske från början av mänskligheten.

 Trots allt är hundhobbyn något onödigt 
och ytligt för många: i varje fall jag har ofta 
blivit tillfrågad om jag inte har annat att göra 
än sköta om mina stadshundar. Och jag sva-
rar alltid att det är ju via dessa djur som vi lärt 
och livets viktigaste egenskaper; födsel, gläd-
jen och att leva och döden.

 Hundens liv är kort, därför lär den oss att 
godkänna det oundvikliga; döden. Samtidigt 
som den påminner oss om glädjens viktighet. 
Varför öda ett kort liv på att klaga och att 
vara missnöjd, då det inte krävs mer än gott 
sällskap och rum att springa för att vara glad? 
Kanske en leksak eller en boll. Glädje för med 
sig glädje, den tar inget bort av någon.

 Mitt i en stor sorg har hunden ett klokt 
grepp om livet. Först gråter man, sen tar man 
tag i kopplet och går ut på en promenad. Man 
tar ett steg i taget framåt och ibland snusar 
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man på små vackra blommor, som kommer 
upp ur jorden av sig själv varje vår. Och så 
småningom reder allt ut sig. 

En vacker och glad sommar åt er all!

       Vappen -13, Ulla

Sari	Voutilainen	
(född	Kuvaja)	

26.2.1959	–	27.3.2013
CIRRUS-BEDLINGTON uppfödaren Sari 
Voutilainen dog i sitt hem i Helsingfors den 
27.3.2013. Nyheten chockerade oss alla, bara 
några dagar tidigare hade Sari planerat för 
vårens och sommarens utställningar.

 Sari var med i bedlingtonkretsarna i 
över fyra åritonden. Egentligen var det Saris 
mamma, Verna Kuvaja, som grundade Sirrus 
kenneln. Att det blev en bedlington berodde 
på Saris svåra katt- och pollenallergi. Verna 
hade nämligen hört att bedlingtons inte nöd-
vändigtvis förorsakar symptom hos allergi-

ker.  Familjens första bedlington hette Peg-
gen Blue Danielle. Danielles eller Tanis valpar 
och av dem främst Pennypeg gjorde grunden 
för avlingsarbetet.

 Verna Kuvaja dog i en olycka på 80-talet 
och Sari beslöt sig för att fortsätta med ken-
neln. Men vissa begräsningar framkom då 
Sari grundande sin egen familj och hennes 
krävande jobb som kirurg.

 Cirrus-hundarna leve dock vidare i Eila 
Nuutinens Tanzara kennel. Sari skaffade sig 
Pegge ( Tanzara Break of Day) av Eila och där-
med upplevde Cirrus kenneln ett nytt tide-
varv. Sari njöt av utställningar och att få vara 
tillsammans med sina hundar.  Förutom Bed-
lingtonklubben, var hon aktiv i Ladies Kennel 
Club

 Vänner kommer ihåg Sari som en hjälp-
sam och varm person, som kommer att vara 
väldigt saknad.

    - Ulla Laurio och Lea Mäkinen

Presentation	Paula,	
Lotta	och	Villa

VI HAR ALLTID haft hundar i mitt barn-
domshem. Min första hund fick jag när jag 
var 14-år. Min mamma valde rasen, en wales 
springerspaniel. Eppu var familjens kelgris. 
Han blev med mina föräldrar när jag flytta-
de hemifrån. Eppu dog när han var 12,5 år 
gammal, bara två veckor innan jag fick min 
nya hund. Peppi kom från samma uppfödare 
som Eppu kommit ifrån. Peppi och jag gick på 
en del utställningar, övade lydnad och njöt av 
långa skogspromenader.

 Sakta började jag längta efter en hund 
till, någon att gå mer aktivt på utställningar 
med. Jag hade alltid tyckt att hunden ska vara 
större än spanieln jag hade, men kom alltid på 
någon orsak varför de olika raserna inte var 

På sidan 22-27.



51

resumé på svenska
passande. När jag av en slump träffande Saa-
na Remula och vi började gå tillsammans på 
promenader upptäckte jag hur bra min Peppi 
och Saanas Halla kom överens. 

 Via Saana fick jag höra om kenneln Sli-
oorin i Vasa och att de hade valpar. Miia 
Granqvist lovade att jag fick komma och be-
kanta mig med rasen och valparna. På självs-
tändighetsdagen 2011 flyttade min Lotta 
(Slioorin Bad Romance) norrut till mig. 

 Peppis hälsotillstånd försämrades redan 
innan Lotta flyttade hem till oss. Tyvärr blev 
Peppi allt sämre och våren 2012 måste hon 
avlivas, bara två år gammal. 

 Under året som gått har vi besökt en del 
utställningar och träffat hundkompisar vid 
sandgropen. Vi besöker vår stuga året om och 
Lotta följer med mig vart jag än går. 

 Sakta började tanken på en annan hund 
gro. Och när jag fick höra om att Sliiorin skul-
le ha valpar meddelade jag mitt intresse. Ett 
år efter att Peppi gick bort åkte vi för att häm-
ta Villa (Sliiorin Cosmpolitan Girl)

 Jag är så tacksam för att Saana lät mig be-
kanta mig med rasen och som alltid svarat på 
mina frågor och hjälpt mig med trimning av 
hundarna. Stora kramar också till Vasa, där 
hela Sliiorin gänget tagit emot mig med öpp-
na armar.

Soliga vår och sommarhälsningar, 

      - Paula, Lotta och Villa

Hundens	gråstarr
MAN MENAR OFTA gråstarr då man talar 
om starr hos hundar. Det framkommer rätt 
mycket starr bland hundarna och det har 
uppstått en del diskussion både bland uppfö-
dare och bland övriga hundmänniskor. 

 Gråstarr syftar på ögats del som bryter 
ljuset, dvs linsen eller dess kapsel blir sud-
digt. Starr förhindar ljus från att tränga sig 
igenom linsen och det leder till synskador, 
allt från lindriga skador till blindhet. Starr 
kan sitta på olika delar av linsen. Starr kan 
också skifta i form, eller sprida sig på olika 
delar av linsen. 

 Starr kan vara medfött uppkomma både 
åt unghundare eller seniorer. Medfödd starr 
förändras sällan med tiden, medan starr som 
uppkommer senare i livet förändras ofta med 
tiden. 

 I förstadiet uppstår små förändringar 
på linsen och dessa kan ha en liten eller in-
gen inverkan på synen. Däremot kan en fullt 
utvecklad starr göra hela linsen osynlig och 
hunden blir blind.  Linsens byggnad kan ock-
så förändras och då uppstår inflammationer.

 Starr kan uppstå som följdsjukdom på tex 
diabetes. Ögats mekaniska skada kan också 
medföra starr. I vissa fall kan även medicin 
och gift förorsaka starr. Oftast framkommer 
starr utan någon speciell orsak. 

 Starr är ärftligt och detta har konstate-
rats hos ett tiotal raser (bla bedlingtonter-
riers), men man misstänker att starr före-
kommer också hos flera andra raser. Typiskt 
ärftliga faktorer är ålder för insjukning, form 
och ställe var starr förekommer. Man känner 
trots allt dåligt till hur ärftlig starr bildas och 
kommer till.

 Det talas mycket om s.k. ”ålderdoms 
starr”. Då menar man ofta starr som förekom-
mer hos äldre hundar, och dess förekomst 
anses inte ärftligt. Man kan dock ifrågasätta 
om ålderdoms starr är eller inte är ärftligt. I 
litteratur anser man att starr som förekom-
mer hos små raser i en ålder som överstigit 10 
år inte är ärftligt. Men det kan lika väl vara 
ärftlig starr som förekommer på en sen ålder. 
Hur som helst, är det viktigt att komma ihåg 
att starr alltid är en sjukdom, inte något som 
hör åldern till. 



Palautusosoite: 
Jenni Niemelä
Maunulanmäki 2 e 67 
00630 HELSINKI

Ciliari’s
Mona Suominen
Rauhalantie 19 C
02440 LUOMA

puh. 040 840 9010
mona_suominen@hotmail.com

www.ciliaris.fi 

Cuenta’s
Suvi Kuivanen
Pihlajatie 5 B 15

00270 HELSINKI
puh. 040 561 5178

suvi.kuivanen@nic.fi
www.elisanet.fi/cuentas

Diteblue
Helena Lammenaho

Tasaajankatu 1 A 4
48900 KOTKA

puh. 040 590 9010
helena.lammenaho@gmail.com

Feelgoods
Kirsti ja Pauli Koskela

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

Heinäkengän
Leenä Hytönen
Kurolahdentie 67
44260 VIHIJÄRVI
puh. 050 384 5464

leena.hytonen@gmail.com

Le-leelia’s
Lea Mäkinen-Pulkkinen

Joupinrinne 4 B 36 
02760 ESPOO 

puh. 050 463 9405
leleelias@hotmail.com

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen

Lakkikalliontie 17
30100 FORSSA

puh. 050 584 4347
riitta-maija.liikanen@luukku.com

www.meripihkan.fi

Nachtwolken
Jatta Harjula

Viljavarastontie 18
61550 Orismala

puh. 046 885 8330
jattaharjula@gmail.com

Slioorin
Teuvo Kiili

Rauhankatu 25 D 52
65100 VAASA 

puh. 050 367 1531
www.slioorinkennel.fi

Kasvattajia
Slioorin

Miia Granqvist
Backintie 7

65630 MUSTASAARI 
puh. 040 596 7472

miia.granqvist@netikka.fi
www.slioorinkennel.fi

Taigalta
Saana Remula
Onkitie 2 E 21

90810 KIVINIEMI
puh. 044 552 4117

saana.remula@gmail.com
www.bedlington.
kotisivukone.com

Tanzara
Eila Nuutinen

Savikkotie 8
40420 JYSKÄ

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

Tinwelindon
Sini Tuovinen

Anna Korkeakangas
Tilanhoitajankaari 6 B 49

00790 HELSINKI
puh. 040 777 0464, 

050 402 1852
kennel.tinwelindon@gmail.com

www.tinwelindon.
weebly.com


