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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Suomen Bedlingtonkerho ry pyrkii täyttämään rotua harrastavalle yhdistykselle asetetut
vaatimukset. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bedlingtoninterrierien kasvatusta ja
jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistämiseksi.

Varsinainen toiminta
Sääntömääräinen toiminta
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Hallitus
ja toimikunnat kokoontuvat tarpeen vaatiessa. Edustajat osallistuvat HSKP ry:n ja sen terrierijaoston sekä STJ ry:n kokouksiin.
Jäsenet
Jäsenmäärää pyritään lisäämään toiminnan tehostamisen ja tiedottamisen avulla. Uudet
Suomessa rekisteröityjen, suomalaisen kasvattajan kasvattamien pentujen omistajat saavat edelleen vuoden ilmaisjäsenyyden, mikäli kasvattaja ilmoittaa osoitetiedot jäsensihteerille. Kasvattajalistalle pääsevät kaikki kasvattajat, joilla on FCI:n hyväksymä kasvattajanimi.
Jäsenrekisterin ajantasaistaminen.
Tiedotustoiminta
Bedlington Tiedote julkaistaan neljä kertaa. Terrilifen bedlington-palstalle lähetetään
materiaalia. Skandinaviska Bedlingtonklubbenin julkaisemaan Bedlington Nyttiin lähetetään Suomesta uutisia. Yhdistyksemme www-sivuja pidetään yllä osoitteessa www.
bedlingtonkerho.fi. Pyritään osallistumaan STJ:n info-pisteen järjestelyihin Helsingin
Messukeskuksen näyttelyissä. Pyritään jakamaan näyttelyissä esitettä kerhostamme ja
bedlingtoneista. Uusitaan infomateriaali sekä esittelykansiota päivitetään tarpeen vaatiessa.
Kerhon Internet sivut on uudistettu vuonna 2013 ja pyritään lisäämään sähköistä tiedottamista. Pyritään kokoamaan jäsenistön sähköpostiosoitteita yhteydenpitoa varten.
Tuomarijäsenille lähetään Bedlington-tiedote sähköisenä versiona. Siirrytään myös muiden halukkaiden kanssa sähköiseen tiedottamiseen.

SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013

Virkistystoiminta
Pyritään järjestämään toimintapäivä esimerkiksi Forssassa Lounais-Hämeen Kennelkerhon tiloissa kesäkautena.
Jalostustoimikunta
Seurataan rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien tilannetta. Jalostustoimikunnan harkinnan mukaan tuetaan taloudellisesti ruumiinavauksia. Mietitään jalostustarkastuksen tarpeellisuutta lähivuosina.
Ohjeistetaan koiranomistajia käyttämään Kennelliiton jalostustietojärjestelmää ja kuinka
järjestelmään merkitään esim. koiran kuolinsyy ja –ikä.
Mietitään joukkosilmätarkastuksen järjestämistä. Jalostoimikunta suunnitelee rotukohtaisen tavoiteohjelman.
Pentuneuvonta
Jalostustoimikunta valitsee yhdessä hallituksen kanssa pentuneuvojan. Pentuneuvoja,
kaikki toimihenkilöt sekä jalostustoimikunta antavat tietoa myytävistä pennuista.
Hallitus valitsee pentuneuvojan vuodeksi kerrallaan.
Varainhankinta ja talous
Yhdistyksen rahoituksen muodostavat jäsenmaksu-, myynti- ja erilaisten tapahtumien
tuotot. Kaikki tilaisuudet pyritään järjestämään itsekannattavuusperiaatteella ja toteuttamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan tukena eri yhteistyökumppaneita. Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston toimintaan. Terrierijaosto myöntää avustusta yhdistyksille
aktiivisesta osallistumisesta. Kennelliitto myöntää myös toimintamäärärahaa.
Pyritään järjestämään esimerkiksi Match Show, mielellään pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Varainhankintaa tulee tehostaa vuonna 2014. Pyritään saamaan aikaiseksi kalenteri
vuodelle 2015.
Kilpailutoiminta
Järjestetään seuraavat kilpailut:
• Vuoden Bedlington
• Vuoden Bedlingtonveteraani
• Vuoden Kasvattaja
• Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
• Vuoden Agilitybedlington

SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013

Yhteistyö
Osallistutaan HSKP:n terrierijaoston sekä STJ:n toimintaan. Pyritään olemaan yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kenneljärjestöjen kanssa, erityisesti Skandinaviska
Bedlingtonklubbeniin. Toimintaan voi osallistua kuka tahansa kerhon jäsen.
Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat kaikkeen edellä mainittuun toimintaan
parhaan kykynsä mukaan.
Pyritään aktivoimaan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä osallistumaan toimintaan.
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SUOMEN BEDLINGTONKERHO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013
TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT 2014
Tilinpäätöstiedot ajalta 1.1.2012–31.12.2012.
Budjetti ajalle 1.1.2014–31.12.2014.
Huomioitavaa: Juhlavuoden kulut nostavat vuoden 2013 tilinpäätöksen kuluja.
					

Yhdistystoiminta
Tuotot	

Edellinen tilinpäätös

Budjetti

Jäsenmaksut						
Kasvattajaindeksit				
Kerhotavaroiden myynti			
Tapahtumatuotot					
Toiminta-avustus HSKP			
Toiminta-avustukset SKL			
Harrastustulot (esim.agilityhalli)
Muut tuotot						

1967,00		
110,00		
10,00		
0,00		
1278,22		
0,00		
2498,00		
75,00		

1200,00
0,00
50,00
600,00
1200,00
18,00
0,00
75,00

Yhteensä
		
Kulut	

5938,22		

3253,00

Internetmenot						
Jäsenmaksut muille				
Koulutuskulut						
Jäsentiedotteen kulut				
Myyntiartikkelit					
Kirjanpito							
Kokouskulut						
Pankkikulut						
Posti- ja toimituskulut				
Huomionosoitukset				
Tutkimuskulut						
Jalostustarkastus					
Tapahtumakulut					
Harrastuskulut (esim. Agi-halli)
Toimistokulut						
Muut kulut						

120,90		
449,00		
0,00		
1460,06		
122,00		
0,00		
130,82		
51,50		
170,15		
128,20		
0,00		
0,00		
210,00		
2313,01		
0,00		
294,95		

100,00
350,00
500,00
1450,00
0,00
0,00
0,00
52,00
90,00
100,00
400,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00

Yhteensä 						
		
Tilikauden yli/alijäämä			

5450,59		

3242,00

487,63		

-99,00

					

					

Jäsenmaksut 2013: vuosijäsen 25 €, overseas members 25 € + 8 € postage, nuorisojäsen (alle 17 v.) 12 €, perhejäsen 5 € ja ainaisjäsen 250 €
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TÄYDENNYSTÄ BEDLINGTONKERHON
HISTORIIKKIIN
Kerhon historiikkia on täydennetty viimeisten viiden vuoden osalta ja samalla on tehty
myös lisäyksiä jo aiemmin kirjoitettuun osioon. Historiikki täydellisenä on luettavissa kerhomme nettisivuilta.
Ohessa joitain poimintoja lisäyksistä. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•

Kennel Nachtwolken on aloittanut tauon jälkeen kasvatustyönsä.
Kennel Tanzaran kasvatustyö on jatkunut aktiivisena.
Ahkerana näyttelyissä kävijänä Slioorin kennel on saanut riveihinsä ensimmäisen
suomalaisomisteisen USA:n valion.
Meripihkan kasvattajaryhmät ovat sijoittuneet lukuisissa BIS-kasvattajaryhmissä ja
kasvatit ryhmissä.
Rotumme on saanut uusia harrastajia ja nuoria kasvattajia mukaan.
Ikävän surullisena asiana meitä kohtasi tieto Sari Voutilaisen kuolemasta.
Suomen Terrierijärjestö ry:n kasvattajaplaketti on myönnetty Eila Nuutiselle, Riitta-Maija
Liikaselle ja Anni-Marjatta Harjulalle.

toimit tajalta
Tervetuloa Joulu! Minä en ole oikeastaan jouluihminen ollenkaan ja ainoa jouluperinteeni viime vuosina on ollut olla aattona töissä ja hemmotella koiria erityisherkuin.
Siitä huolimatta olen ottanut tavaksi kiusata
koiriani vaatettamalla ne hassun näköisillä
punaisilla hiippalakeilla ja istuttaa kameran
eteen, jotta ne pakolliset joulukortti kuvat
saadaan sukulaisille. Näin siis tänäkin vuonna ja koirat olivat jälleen täsmälleen yhtä innostuneita asiasta kuin edellisvuosina!

lehteen ihasteltavaksi. Lisäksi on toinen toistaan kauniimpia joulutervehdyksiä ja myös
hieman asiaa koirien fysioterapiasta.
Ei muuta kuin kinkuntäytteistä joulua
ja rauhallista uutta vuotta kaikille
beduille sekä beduihmisille!
-Liisa sekä Maisa (ja kärtty-Kerttu)
Ps. Ensi vuoden ensimmäisen lehden deadline on jo tammi-helmikuussa, joten alkakaahan valmistella materiaalia sinne, niin saadaan lehti ajoissa täyteen!

Tässä lehdessä on nyt ne luvatut TerriErin tulokset sekä muutama kuvakin saatiin
11

hallitus tiedot taa
Bedlingtonkerhon ansiomerkit
Bedlingtonkerhon hallitus päätti 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi muistaa erityiskiitoksin henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti vieneet rodun asiaa eteenpäin Suomessa, myöntämällä näille Belingtonkerhon ansiomerkin.

Ansiomerkin saajat ovat:
Minna Pihlavamäki
Anneli Raitanen
Olavi Raitanen
Siru Remes
Kirsi Sainio
Kai Skutnabb
Kirsti Smith
Mona Suominen
Oili Vitie
Hilkka Österlund

Jessica Löfgren-Eriksson
Anni-Marjatta Harjula
Paula Heikkinen-Lehkonen
Leena Hytönen
Suvi Kuivanen
Heikki Liikanen
Riitta-Maija Liikanen
Lea Mäkinen-Pulkkinen
Eila Nuutinen
Tapio Nuutinen

Suomen Bedlingtonkerho ry:n ansiomerkki voidaan myöntää henkilöille,
jotka ovat toimineet vähintään viisi vuotta aktiivisesti Bedlingtonkerhossa
edistäen kerhon päämääriä tai vaikuttaneet muulla tavoin rodun arvostuksen ja
tunnettuuden lisäämiseen.
Ansiomerkkien myöntämisestä päättää kerhon hallitus.

Merkkien jakotilaisuus pidettiin Helsinki Winner -näyttelyn yhteydessä Helsingin messukeskuksessa 13.12.2013.
Edellisen kerran kerho on myöntänyt ansiomerkkejä vuonna 1998 kerhon täyttäessä 10 vuotta.
Silloin ansiomerkin saivat Ritva Kohijoki, Sirpa Raitanen ja Ian Phillips.
Nykyinen ansiomerkki ei ole täysin samanlainen kuin alkuperäinen Virpi Tamperin suunnittelema merkki, koska alkuperäisen muotti ei ollut enää tallessa. Mutta merkki on tarkka
kopio tuolloisesta jäsenmerkistä, joita kerhon jäsenet saivat ostaa. Lea Mäkinen-Pulkkinen
osti tuolloin pronssisen jäsenmerkin, joka oli tallessa ja toimi mallina uudelle, hopeiselle ansiomerkille.

Ohessa on kuva Bedlington tiedotteesta vuodelta 1998, jossa lisätietoa merkistä.
12
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puheenjohtajalta
MENNEESTÄ juhlaVUODESTA
Juhlavuoden aikana on kerhossa tehty paljon töitä. Työtä tehdessä on välillä kiristelty hampaita, välillä melkein itketty ja
onneksi välillä myös naurettu.

Haluaisinkin tässä yhteydessä kiittää niitä kerhon uusia puuhaihmisiä, joiden toimintavuodet eivät vielä riittäneet ansiomerkkiin,
mutta joita ilman vuosi ei olisi onnistunut.
Sini Tuovinen piirsi ihanan kuvan rintamerkkiin ja teki valtaisan työn jalostuksen
tavoiteohjelman muokkaamisessa. Uudet
verkkosivut ovat suurimmaksi osaksi Anna
Korkeakankaan korkealaatuista käsialaa.
Jenni Niemelä painiskeli jäsensihteerinä
muun muassa lehtien mystisten jakeluongelmien kanssa ja Liisa Mikkola jaksoi monta
kertaa koota hajanaisista jutuista meille ihan
oikean lehden. Minun näkökulmastani katsottuna suurin kiitos kuuluu kerhon uskomattomalle sihteerille, Maija Heikkoselle,
joka piti langat tiukasti käsissään ja järjestyksessä silloinkin, kun maailma meinasi ne
ihan väkisin sotkea.

Paljon on joka tapauksessa saatu aikaan,
tulokset puhukoot puolestaan: Kerhon verkkosivut on uudistettu, TerriErin erikoisnäyttely onnistunut hienosti ja jalostuksen tavoiteohjelman muokkaus saatu aikataulussa
eteenpäin. Tiedote on ilmestynyt sovitusti ja
kerholle on saatu tehdyksi uudet ansiomerkit
salapoliisityötä lähentelevässä prosessissa.
Ja näiden lisäksi kaikki rutiinihommat on
tietysti myös hoidettu asiallisesti. – Aika hienosti näin pieneltä yhdistykseltä!
Tätä kirjoittaessa on suurista tapahtumista edessä enää Messarin superviikonloppu 13.-15. joulukuuta. Viikonlopun ensimmäisenä päivänä jaetaan Bedlingtonkerhon
ansiomerkit rodun hyväksi työskennelleille.
Ansiomerkin saajien kriteerit olivat varsin
tiukat ja silti saajien listasta tuli pitkä. Oli
hienoa huomata, kuinka paljon uskollisia tukijoita ja tekijöitä rodullamme on! Juttu ansiomerkeistä ja tieto sen saajista löytyy tästä
lehdestä.

Ensi vuonna puikkoihin kerhon puheenjohtajana astuu todellinen koira-alan ammattilainen, Kirsi Sainio, jolle toivotan paljon
hyviä hetkiä Bedlingtonkerhon parissa!
Rauhallista joulua kaikille!
- Ulla

onnit telut
Jatta Harjula on saanut Suomen Terrierijärjestön
hopeisen ansiomerkin 24.8.2013 TerriErissä.
Onneksi olkoon!
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Bedlingtonkerhon
JÄSENMAKSU VUODELLE 2014

Suomen Bedlingtonkerho ry:n jäsenetuudet
•
•
•
•

Bedlington-tiedote 4 kertaa vuodessa.
Osallistumisoikeus Vuoden Bedlington-, Vuoden Bedlingtonveteraani-, Vuoden Bedlingtonkasvattaja- sekä Vuoden Bedlingtonjuniorhandler-kilpailuihin.
Suomen Terrierijärjestön jäsenyys.
Terrilife-lehti 4 kertaa vuodessa (julkaisija: Suomen Terrierijärjestö ry).

Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa maksaneille, myös
kesken vuotta liittyneille taannehtivasti (sähköisessä muodossa). Uuden pennun
omistajille toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta. Terrilife-lehti lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.
HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai postitse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat. Muistattehan
ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne lehtien perille tulon.
Mikäli haluat luopua jäsenyydestä, ilmoitathan siitä jäsensihteerille kirjallisesti:
Suomen Bedlingtonkerho
Torivoudintie 3 B 14
00640 Helsinki
sbkjasensihteeri@gmail.com

Jäsenmaksut 2013:
• Vuosijäsen 25 €
• Overseas members 25 € + 8 € postage
• Nuorisojäsen (alle 17 v.) 12 €
• Perhejäsen 5 €
• Ainaisjäsen 250 €
Pankkiyhteys
SAMPO FI51 8000 1770 3735 21
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Esittelyssä
eSSI, nuKKA ja
noOMI
Teksti ja kuvat Essi Virtanen

esit telyssä
Hei kaikille! Olen siis
Essi Virtanen, 25-vuotias
bedlingtonharrastaja Jyväskylästä. Oman koiran
ottoa pohdin heti kotoa
muutettuani, kun sekarotuinen Sissi-koirani jäi
vanhemmilleni. Alun perin haaveilin muista täysin
erilaisista roduista, mutta
kun tapasin ensimmäisen
kerran bedlingtonin, se oli
menoa saman tien. Tällä
hetkellä minulla on kaksi
sinistä tyttöä: 2,5-vuotias
Nukka ja 7kk ikäinen Noomi.
Bedlingtoniin törmäsin sattumalta kauppareissulla, kun yllätin kotoaan
karanneen
Jesse-bedun
seuraamasta minua. Alun
ihmetyksen jälkeen palautin karkulaisen kotiinsa, ja ihastuin välittömästi
sen luonteeseen ja, kyllä,
myös ulkonäköön. Seuraavana päivänä poikkesin
hieman reitiltä kävelläkseni Jessen talon ohi, ja minut nähdessään se vähät
välitti omistajansa käskyistä, vaan juoksi hakemaan pallon ja tuli suoraan
minun luokseni. Olin aivan
myyty.
Muutamia vuosia myöhemmin, aivopestyäni avopuolisoni Pekan, otin yhteyttä ihanaan Eila
Nuutiseen, josko pääsisin katsomaan hänen
koiriaan. Olin kyllä jo tehnyt rotuvalinnan,
mutta olihan minun huijattava myös Pekkaa,
ja annettava hänen uskoa, että hänellä olisi
päätöksessä sanottavaa. Vierailun jälkeen
olimme molemmat ihastuneita, ja Eilan koirista Melissalla onkin aina erityinen paikka
meidän sydämessämme. Lisäksi huijaus on-

nistui täydellisesti, sillä myös Pekka ihastui
rotuun täysin.
Ensimmäinen koiramme Nukka (Tanzara Gisella) näki päivänvalon (tai itse asiassa
yön pimeyden) eräänä erityisen liukkaana
maaliskuisena päivänä vuonna 2011. Eila
lähetti minulle yövuoroon kuvan ensimmäisenä syntyneestä sinisestä tytöstä, enkä olisi
17
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fiksu neiti. Nukka nauttii aktivoinnista ja
tokosta, mutta sitä ei häiritse vain rauhassa
kotona oleminenkaan. Innostuessaan se on
täynnä energiaa, ja Nukka jaksaa aina työskennellä innokkaasti. Sillä on taito ottaa rennosti, kun mitään ei tapahdu.
Vaikka Nukka vaikutti onnelliselta, halusimme kuitenkin sille kaverin, ja valinta osui
luonnollisesti Melissan toiseen pentueeseen,
johon syntyi kaksi tyttöä, sininen ja ruskea.
Eila sanoi aluksi, että ruskea on niin villikko, että sininen sopii paremmin rauhallisen
Nukan kaveriksi. No, ajan kuluessa Noomista (Tanzara Ulderica) kuoriutuikin pentueen
villikko!
Meillä on kuitenkin alusta asti mennyt
hyvin, ja Nukka ja Noomi ystävystyivät heti
ensimmäisenä päivänä. Nykyisin kaksikolla
onkin hauskaa, kun on leikkiseuraa aina tarjolla. Noomi on Nukkaa ehkä hieman villimpi, mutta kotioloissa kuitenkin rauhallinen.
Nenäänsä se haluaisi käyttää ärsyttävyyteen
saakka; joskus tuntuu, ettei lenkillä etene
yhtään, kun Noomi kulkee nenä maassa haistelemassa kaikki hajut. Se on myös jo nyt sisartaan kärsivällisempi nenätehtävissä, Nukka luovuttaa ensin ja tulee sohvalle, mutta
Noomin nenä tuhisee vielä pitkään etsimässä
piilotettuja aarteita. Nukkaa taas kiinnostaa
riista, ja se osaa jo ajaa kanalinnut maapiilosta puuhun ja ajaa jänistä. Lujaa. Ei voi kuin
toivoa, että jänis voittaa juoksukilvan!

voinut olla onnellisempi. Myös muutama onnenkyynel saattoi päätyä sinä yönä hampurilaisiin. Päivästä jäi muistuttamaan erityisen
suuri mustelma reidessä ja tyhjentynyt pyörän rengas.
Ikuisuudelta tuntuneen odotuksen jälkeen Nukka saapui meille. Nukan kotiutuessa kävi ilmi, että se on mitä ihanin koira ja
kaikin puolin ehkä juuri se ”elämäni koira”.
Minulla ja Nukalla on aina ollut ja tulee aina
olemaan erityisen läheinen suhde. Toki se rakastaa lähes kaikkia ihmisiä, mutta meidän
kahden välillä onkin jotain elämää suurempaa. Nukka on rauhallinen, mutta erittäin

Olen ollut rotuvalintaani ja koiriini enemmän kuin tyytyväinen! En vaihtaisi päivääkään pois näiden kahden seurasta. Olen myös
saanut tutustua moniin uusiin ihmisiin, ja
bedlingtonväkeä onkin aina mukava nähdä.

Seuraavaksi esittelyä kirjoittamaan toimitus haastaa Linnean ja Pölyn!
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Fysioterapiaa koiralle?
Teksti ja kuvat Saana Remula
Haastateltavana eläinfysioterapeutti Kaisa Vakkuri. Lisäksi tietoja on poimittu Suomen
Eläinfysioterapeuttien sivuilta osoitteesta www.suomenelainfysioterapeutit.fi/
teesta ja koirasta riippuen. Monet harraste- ja
kilpakoirien omistajat käyttävät koiria säännöllisesti fysioterapiassa, jotta koira pysyisi
hyvässä fyysisessä kunnossa ja jos ilmenee
jotain ongelmaa niin siita “saadaan kiinni”
ajoissa. Koska koiranomista katsoo koiraa
päivittäin, jolloin pieniä muutoksia saattaa
olla hankala huomata heti alussa. Jos omistajalla on useita koiria tarkkailtava pienten
muutosten havaitseminen hankaloituu entisestään. Yksinkertainen esimerkki: yhden
koiran taloudessa on helppoa tietää minkä
verran koira juo vettä päivässä, mutta monen
koiran taloudessa asian selvittäminen on jo
paljon vaikeampaa. Lisäksi kipeäkin koira
voi innostua leikkimään ja liikkumaan kun
tarjolla on leikkikavereita. Kun ongelma hoidetaan parhaassa tapauksessa jo ennen kuin
omistaja on sen havainnut ei kisaamisesta tai
harrastamisesta tarvitse pitää taukoa ja koira
pysyy hyvässä kunnossa jatkuvasti. Ylläpitävää fysioterapiaa voi olla esim nivelrikkoisen
tai vanhuksen terapia. Halutaan pitää yllä hyvää elämänlaatua mahdollisimman pitkään.
Moni omistaja on yllättynyt miten vanha koira saattaa ”nuortuu” fysioterapiassa (liikkuu
mielellään lenkillä, alkaa leikkimään). Uudet
jumpat saattavat olla hyvinkin mieleisiä, jos
takana on pitkä harrastustausta. Parantava
toteutuu erityisesti leikkauksien jälkitilan
terapiassa sekä tapauksissa, missä ensin kokeillaan fysioterapiaa, jotta ei tarvitsisi leikata.

Mikä on
eläinfysioterapeutti?
Eläinfysioterapeutti on henkilö, joka on suorittanut ensin fysioterapeutin tutkinnon ja
hänet on merkitty Valviran rekisteriin. Fysioterapeutin koulutuksen jälkeen eläinfysioterapeutti on vielä suorittanut erikoistumisopinnot eläinfysioterapiaan. Kuka tahansa
ei siis voi toimia eläinfysioterapeuttina. Lähimmän eläinfysioterapeutin löydät helpoiten Suomen Eläinfysioterapeutit sivustolta,
jonne on tällä hetkellä listautuneena n. 70
pätevää eläinfysioterapeuttia.

Millaiset koirat
fysioterapiassa käyvät?
Mihin fysioterapiasta
haetaan apua?
Fysioterapiaan hakeutuvat kaikenlaiset koirat: koti- ja harrastekoirat, isot ja pienet, vanhat ja nuoret ja koko rotukirjo. Fysioterapiassa tehtävät käsittelyt ja hoidot sekä kotiin
annettavat harjoitteet vaihtelevatkin aina
koiran ja tilanteen mukaan.
Fysioterapia auttaa moniin erilaisiin
tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin: kuten nivelrikkoon, venähdyksiin, jännitystiloihin,
liikkeiden ja lihastasapainon epäsymmetrioihin. Fysioterapiasta voi olla apua myös
suosituskyvy alenemiseen ja erilaisiin kiputiloihin. Erityisesti ortopedisten tai neurologisten leikkauksien jälkeen voidaan myös
tarvita fysioterapiaa koiran kuntouttamiseksi.

Mitä siellä fysioterapiassa
sitten tehdään?
Eläinfysioterapian menetelmät koostuvat
erilaisista manuaalisista ja fysikaalisista tekniikoista, ohjaamisesta sekä harjoitteluterapiasta. Tunnetuimpia fysioterapian menetelmiä ovat venyttelyt, pehmytkudoskäsittelyt

Fysioterapia voidaan jakaa ennaltaehkäisevään, ylläpitävään tai parantavaan tilan20

Uiminen on selkäystävällistä
liikuntaa ja uidessa koiran oikea
asento on tärkeä. Koiran tulisi uida
aika matalana ja oikeaa asentoa
auttaa jos koiralla on uimaliivit
ainakin opetteluvaiheessa.
Talviaikaan ja vesistöjen ollessa
liian kylmiä Halla ui koirauimalassa.

loin potilaita tulee fysioterapiaan hierojilta ja
toisin päin.

ja nivelmobilisaatiot sekä mekaaniset menetelmät eli fysikaaliset hoidot. Fysioterapian
tärkein menetelmä on terapeuttinen harjoittelu. Siinä tarkkojen harjoitusten avulla
parannetaan kuntoutujan fyysisiä ominaisuuksia, esimerkiksi koordinaatiota, asentotuntoa, lihasvoimaa tai kestävyyttä. Fysioterapia on siis eri asia kuin koirahieronta
vaikka molemmilla voidaan vaikuttaa koiran
lihaksistoon ja koiran kiputiloihin. Hieronta
tukee koiran lihaksiston huoltoa ja hierojat ja
fysioterapeutit tekevät myös yhteistyötä, jol-

Milloin koira on syytä
viedä fysioterapiaan?
Mistä sitten tietää, että oma koira on fysioterapian tarpeessa? Koiran avuntarpeen tunnistamisessa omistajan koiran tuntemus on
tärkeää, sillä koirat viestivät kivusta monella
eri tavalla. Koirilla kuten ihmisilläkin kipua
21

Saunassa auttaa lämpö.

Oikein valitut vaatteet
suojaavat koiran lihaksia
hyvin kylmältä
lee), läähätys, aggressiivisuus, vetäytyminen, ryhdin muutokset (esimerkiksi pään tai
hännän kannon muutokset tai selän asennon
muutos), suoritusten huononeminen... Jos
epäilet koirallasi olevan kroonista kipua niin
asian tutkiminen kannattaa aloittaa aina
eläinläääkärin vastaanotolla. Eläinlääkärikäynnillä on mahdollista todeta sekin onko
vaiva sellainen johon fysioterapia auttaa. Li-

on kahdenlaista: akuuttia ja kroonista. Näistä akuutti on helppoa tunnistaa (koira kiljaisee tai huutaa), mutta kroonista kipua voi
olla vaikea havaita. Muutos eläimen kehossa
tai käytöksessä voi kertoa kivusta. Kivusta
kertovia käytösmuutoksia ovat esimerkiksi ontuminen, nuoleminen (nuoleminen on
koiralle rauhoittavaa toimintaa joten kipu ei
välttämättä ole sillä alueella jota koira nuo22

na, haluttomuutena liikkua, hännän pitämisenä jalkojen välissä, selän köyristämisenä...
On parempi pukea koira kuin liikuttaa koiraa
vähemmän kylmän ilman takia sillä koiran
liikunnan tarve ei vähene vaikka ulkona olisi kylmääkin. Pukemisen lisäksi on tärkeää
lämmitellä ja jäähdytellä hyvin harjoitusten
ja suoritusten yhteydessä. Agilityradalle tai
juoksemaan ei pitäisi olla menemistä ilman
asiallisesti suoritettua lämmittelyä ja verryttelyä. Jos suoritukseen liittyy oman vuoron
odottelua, on tärkeää pitää huolta siitä että
lihaksisto pysyy lämpinänä koko treenin
ajan, eli tarvittaessa koiraa lämmitellään ja
vaatetetaan myös suoritusten välissä. Kotihieronnalla lihaksistoa voi auttaa pysymään
vetreänä. Jos olet epävarma otteista fysioterapeutti tai koirahieroja voi opettaa sinulle
miten koiraa hierotaan. Ja viimeisenä, mutta
tärkeimpänä on koiran tarkkailu: seuraa koiran käyttäytymistä ja liikettä ja jos huomaat
siinä muutoksia selvitä mistä ne johtuvat.

säksi koira voi tarvita fysioterapian lisäksi
muita apuja kivun hoitoon kuten lääkitystä
tai leikkausta. Kun koira tutkitaan tarkoin
fysioterapia voidaan räätälöidä paremmin
juuri ko koiralle. Eläinlääkärit ja fysioterapeutit tekevätkin yhteistyötä koiran parhaaksi ja koira voi saada fysioterapiaan lähetteen. Eläinlääkärin lisäksi fysioterapeutti
toimii kiinteässä yhteistyössä eläimen omistajan, hoitajan tai valmentajan kanssa.

Millaisin keinoin
fysioterapeutti suosittelee
huoltamaan koiran
lihaksistoa kotona?
Kylmällä ja kostealla ilmalla vaatetus auttaa
koiran lihaksistoa. Vaatetus on tarpeen jos
koira on kylmän arka. Paleleminen voi näkyä
monin eri tavoin: tärinänä, tassujen nostelu-

Halla ja fysioterapia
Teksti ja kuvat Saana Remula
Halla syntyi 28.11.2009 pentueen ainoana narttuna. Kiinnitin heti huomiota sen vinossa olevaan häntään ja vaikka toivoin sen
vain vääntyneen synnytyksessä oli pian selvää, että hännässä on mutka. Häntämutka ei
ole mitenkään tavaton vaiva, eikä se yleensä
vaivaa koiraa mitenkään. Hallalla mutka oli
tosin aivan hännän tyvessä, siinä missä häntä yhtyy selkärankaan. Koska häntä ja selkä
ovat osa samaa kokonaisuutta tiedetään häntämutkien olevan yhteydessä selkärangan
muutoksiin ja häntämutkaisia koiria ei tulisikaan käyttää jalostukseen selkäongelmien
ehkäisemiseksi. Aavistelin pahaa ja Halla sai
jäädä kotiin. Kotona tietäisin onko se kipeä
ja voisin olla varma siitä että koira saa tarvitsemansa hoidon ja tarvittaessa lopetetaan.
Normaalisti kipuilevan hännän voi ambutoida, mutta mutkan hankalan sijainnin takia
sitä ei voitaisi Hallalle tehdä.

Halla oli ihan normaali, vilkas ja ehtiväinen pentu joka kasvoi vilkkaaksi ja ehtiväiseksi nuoreksi. Häntä ei tuntunut juuri
vaivaavan sitä (ajelusta se ei pitänyt, joten
annoimme hännän kasvaa karvaa). Se pystyi
käyttämään häntäänsä (häntä vispasi enemmän kuin sen vanhempien hännät), vaikka
esimerkiksi koipien väliin kiskominen ei onnistunutkaan (kesti aikansa ennen kuin me
opimme tulkkaamaan milloin häntä on siinä
asennossa). Halla riehui, leikki ja juoksi aivan
niin kuin mikä tahansa koira. Tai oikeastaan
enemmänkin. Se tuntui juoksevan ensin ja
miettivän sitten. Kuvaavaa oli sen suhtautuminen koiraporttiin: siinä missä Yuki koitti
avata portin mekanismia tassulla ja Savu
istui ja mölisi portin toisella puolella Halla
juoksi täysillä porttia päin. Ja kun portti ei
avautunut se otti pidemmät vauhdit ja yritti
uudestaan. Näin ollen ei varsinaisesti ollut
23

nikaman mittaiselta: nikamien yhteensulautuma. Lanneranka on paikka, jossa koiran
liike nivoutuu. Lanneranka
joustaa kun koira laukkaa, lannerangassa kohtaavat etujalkojen ja takajalkojen liikkeet
niin ravissa, käynnissä kuin
laukassakin. Ja koska Halla
liikkui paljon se olisi tarvinnut
paljon liikettä lannerangasta.
Yhteensulautuneet nikamat
eivät kuitenkaan voi liikkua
samoin kuin normaalit. Ja
koska ranka ei voinut liikkua
lannerangasta se joutui joustamaan muualta
tavallista enemmän. Lisäksi toiselle kyljelle
kaartuva häntä kuormitti koiraa epätasaisesti, eikä häntä toisaalta taipunut ohjaamaan ja
tasapainottamaan juoksua kaarroksissa. Ei
ihme, että se oli kipeä. Peitsaamalla eli liikuttamalla saman puolen jalkoja yhtä aikaa (niin
kuin kameli konsanaan) se vältteli normaa-

ihme kun se alkoi eräänä kosteana syksynä
peitsata lenkillä. Oli tullut aika tutkia hännän ja selän tilanne ja kuvata neitokainen.
Kuvauksissa Hallan hännän tilanne tuli
entistä selvemmäksi: nikamien muotokin oli
vääristynyt. Mutta surullisempi löytö oli lannerangassa, jossa yksi nikama näytti kahden
24

sioterapeutin antamia ohjeita: matot lattialle
(jotta Halla ei liukastelisi), ei hyppimistä (jos
se on vältettävissä), tunnista kivun merkit
(kaikki tavallisesta poikkeava voi kertoa kivusta... ajan kanssa opin että meillä se on silmien siristys, etujalkojen nuoleminen, peitsaus, äreys ja haluttomuus hypätä), venyttele
koiraa ohjeiden mukaan (etu- ja takajalat sekä
niska ja selkä) ja treenaa takapään hallintaa
(peruuttaminen) sekä ryhtiä istumiseen ja
seisomiseen (erityiset asennot ja liikkeet joihin saimme ohjeet) lisäksi sain ohjeen vaatettaa koiraa aina kun siltä vähänkään tuntuu
(kylmyys ei tee hyvää terveenkään koiran
lihaksistolle).

listi selkään tulevaa joustoa ja liikettä. Peitsaus tosin oli omiaan lisäämään vääränlaista
kuormitusta lihaksistoon ja aiheuttamaan
kipua muualla. Lähdimme kotiin kipulääkekuurin ja fysioterapia suosituksen kanssa.
En odottanut fysioterapialta ihmeitä ja
ajattelin, että voisimme varmaan korvata sitä
hieronnalla, mutta jo ensimmäisen käynnin
jälkeen oli selvää että Halla tulisi käymään
fysioterapiassa jatkossa säännöllisesti. Fysioterapiaan olin tullut koiran kanssa, joka oli
äreä, vältti hyppäämistä ja peitsasi remmissä (vapaana ollessa se juoksi edelleen täyttä
laukkaa, mutta laukka-askel ei ollut yhtä pitkä kuin normaalisti). Fysioterapiasta lähdin
koiran kanssa, joka seisoi pidemmällä selällä
kuin aikoihin (jalat eivät jääneet rungon alle
enää), jonka häntä heilui lakkaamatta ja joka
ravasi pitkällä kauniilla askeleella autolle ja
loikkasi takakonttiin ennen kuin ehdin kieltää. Kotiin päästessä se halusi leikkiä muiden
kanssa ja nukkui sen jälkeen onnellisena jalat oikosenaan. Se oli siis ihan eri koira kuin
tuntia aiemmin. Samalla minä opettelin fy-

Fysioterapialiikkeitä treenatessaan Halla
ei tietysti tiennyt kuntouttavansa itseään,
mutta kun agilitystä oli pakko luopua se
treenasi mielellään, sillä se tarkoitti kahden
keskistä aikaa ja nameja. Vaatetukseen se oli
onneksi tottunut, nyt vain opettelimme pukemaan sitä entistä herkemmin. Pahinta tuntui olevan viima ja kosteus, joita molempia on
lähes mahdoton vältellä, jos asuu Perämeren
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se koirataloudessa tarkoittaakin
kohtalaista määrää mattopyykkiä
vuosittain. Tyydyimme kieltämään
autoon hyppäämisen sillä sohvalle
ja sänkyyn hyppääminen kävi Hallalta niin helposti että päätimme
kieltää ne vasta, jos on pakko.
		 Opettelimme hierontaa, venyttelyä ja lihaksistoa huoltavia
lisäravinteita ja liikuntamuotoja
(uimista, ravaamista käskystä). Mikään ei silti korvaa fysioterapiaa ja
tällä hetkellä Halla käy nyt fysioterapiassa n. kuuden viikon välein.
Tällä tahdilla se ei yleensä ehdi kipeytyä niin, että osoittaisi kipua ja
se onkin voinut viettää ihan normaalia koiran elämää mikä Hallan
kohdalla tarkoittaa melkoista määrää liikettä, vauhtia ja vaarallisia
tilanteita. Pyrimme siihen että fysioterapia olisi Hallalla ennaltaehkäisevää tai vähintäänkin toimintakykyä ylläpitävää. Halla menee
fysioterapiaan aina mielellään (se
on pakko pissattaa jo kotona, sillä
fysioterapeutin pihassa se ei enää
malta). Se on alkanut hymyillä fysioterapeutille ja se syöksyy hoitomatolle heti kun vaan pääsee ja lakoaa siihen kyljelleen odottamaan
hoitoa.
Fysioterapiassa Halla tutkitaan
(asento seistessä ja istuessa, liike ravissa) ja hierotaan sekä käsitellään
tarvittaessa luuston liikkuvuuksia ja annetaan laser-hoitoa. Kipeänäkin ollessaan Halla
makaa paikoillaan ja antaa hoitaa (toki kerrottuaan ensin mikä aristi). Kai se tietää että
pian olo helpottaa. Kotiin saan palata koiran
kanssa joka tanssahtelee (ja heiluttaa hölmöä
häntäänsä), liikkuu vaivattomasti, rakastaa
kaikkia ja kaikkea.

rannalla. Oikein vaatetettuna Halla kuitenkin harrasti lempilajejaan lumisukeltelua ja
lumessa kierimistä kovallakin pakkasella ilman jälkiseuraamuksia. Oikein istuvat vaatteet eivät kuluttaneet turkkia, eivätkä haitanneet liikkeitä.
Vaatteiden lisäksi kylmän vaikutusta vähensi selvästi sauna ja lämpötyyny, joista molemmista tuli Hallalle pian hyvin mieluisia
(ja näiden avulla se suostui tulemaan lenkin
jälkeen riisuttavaksi, alussa sillä oli tapana
jäädä makoilemaan haalari päällä jonnekin
ja nauttia lämmöstä silmät onnesta loistaen).
Vuorasimme matoilla koko asunnon, vaikka

Jokainen koiranomistaja, jolla on ollut kipeä koira ymmärtää varmasti millainen lahja
se on. Tätä kirjoittaessani Halla täyttää pian
4 vuotta enkä ole aikoihin joutunut miettimään sen lopettamista tai syöttömään sille
kipulääkkeitä.
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Irroita keskiaukeaman lomake, nido yhteen ja postita!

Suomen bedlingtonkerho ry

Sihteeri
Maija Heikkonen
Torivoudintie 3 B 14
00640 HELSINKI

VUODEN BEDLINGTON KILPAILUN PISTELASKUOHJEET JA -LOMAKE

Koiran virallinen nimi
Omistaja
Omistajan kotipaikka
Kasvattaja
Kasvattajan kotipaikka
Uros
Narttu
Koira osallistuu
Vuoden Bedlington
Vuoden Bedlingtonveteraani
Osallistun Vuoden Bedlingtonkasvattaja -kilpailuun
Kennel
Kasvattajan nimi
Kasvattajan kotipaikka
Esimerkki 1: Koira nimeltä Pertti osallistui Piippolan kaikkien rotujen koiranäyttelyyn ja sijoittui 20 koirasta
urosten kakkoseksi, PU2. Tuomari oli rodun erikoistuomari Hartta Maine, joten koira sai 2 lisäpistettä.
Voitett.
TuomariKV/KR/
koiria
Paikka ja pvä
Pisteet
Sijoitus
pisteet
RN/ER
pisteet
Piippola 30.2.2013
1.näyttely
KR
PU2, 6 pist
-2
8
Esimerkki 2: Kennel Karvakuono osallistui Helsingissä Suomen Terrierijärjestön
erikoisnäyttelyyn, jossa sijoitus BIS-2. Tuomarina oli allrounder-tuomari Karri Karvalampi.
KV/
Paikka ja
TuomariKR/
Sijoitus
Pisteet
pvä
pisteet
RN/ER
Helsinki
BIS2,
31.11.2013 ER
40pist
40
1.näyttely

Vuoden bedlington
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2.näyttely
3.näyttely
4.näyttely
5.näyttely
6.näyttely
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TuomariPisteet
pisteet

YHTEENSÄ

Erikoistuomaripisteet 24.8.2013 Irmgard Vogt
Vuoden Bedlingtonveteraani
Paikka
ja pvä
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RN/ER

Sijoitus

1.näyttely
2.näyttely
3.näyttely
4.näyttely
5.näyttely
6.näyttely
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Vuoden Bedlingtonkasvattaja
Paikka
ja pvä
1.näyttely
2.näyttely
3.näyttely
4.näyttely
5.näyttely
6.näyttely

KV/KR/
RN/ER

TuomariPisteet
pisteet

Sijoitus

TuomariPisteet
pisteet

YHTEENSÄ

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

Lea Mäkinen-Pulkkinen
ESPOO
puh. 050 463 9405

Teuvo Kiili
VAASA
puh. 050 367 1531

Eila Nuutinen
JYSKÄ
puh. 0400 641 555

Suvi Kuivanen
HELSINKI
puh. 040 561 5178

Sini Tuovinen
Helsinki
simppus@gmail.com
puh. 040 777 0464

Toini Kärkkäinen
VAAJAKOSKI
puh. 044 355 3399

Kaunis kiitos kasvattiemme omistajille
hienosta kuluneesta vuodesta.
Hyvää Joulua ja hyvää uutta vuotta 2014

KiittŠen kasvattien omistajia
kuluneesta vuodesta,
kennel Tanzara toivottaa kaikille
Rauhallista Joulun aikaa
ja Onnea vuodelle 2014!

Eila Nuutinen, eila.nuutinen@tanzara.fi, p. 0400 641 555

Iloista Joulua 	

ja vauhdikasta vuotta 2014!	

	

Toivottaa Suvi	

kennel CuentaÕs
suvi.kuivanen@nic.fi p.040 5615 178

Valokuvakilpailun voittaja
Teksti ja kuva Ulla Laurio

Nuorten valokuvakilpailun voittajakuvassa on bedlington lempipuuhassaan.
Bedlingtonkerho julisti
keväällä bedlington-aiheinen
valokuvakilpailun kerhon nuorille jäsenille, ja palkintona oli
kilpailun voittajakuvan pääseminen vuoden viimeisen tiedotteen kanteen.
Kilpailun tuomariksi oli
kutsuttu Kirsti Smith, bedlingtonien ystävä, asiantuntija
ja pitkän uran terrierituomarina tehnyt lady.
Istuimme Kirstin kauniissa kodissa syksyisenä iltapäivänä ja katsoimme kilpailuun
lähetettyjä kuvia. “Valinta ei
itse asiassa ollut vaikea”, sanoi
Kirsti, “sillä tuossa kuvassa
näin bedlingtonille tyypillistä
toimintaa. Bedlingtonit pitävät risujen raahaamisesta ja
tämäkin koira selvästi nauttii
tekemisestään.”
Kirsti piti kovasti myös
muista kilpailukuvista, mutta tällä kertaa voittajaksi ylsi
kuva, jossa oli eniten juuri bedlingtoninterrierille ominaista
luonnetta.

Päivystävä eläinlääkäri Kirkkonummella!
– Päivystys 24h –
Ajanvarauksella myös perusterveydenhoitoa
050-534 4004
Kirkkonummi, Vanha rantatie 214
www.veterica.fi

Muista Bedlingtonkerhon
uudistuneet nettisivut
osoitteessa:

www.bedlingtonkerho.fi

Bedlington-whippet on
terve, nopea ja sitkeä
- Onko tuo skotlanninhirvikoira? Miksi se on noin pieni?
Teksti ja kuvat Kati Parppei

Englannissa syntynyt bedlingtonwhippet Ferris on kohdannut uudessa kotimaassaan kummastuneita katseita ja omistaja kysymyksiä. Kyse ei kuitenkaan ole
”uudesta rodusta”, muodikkaasta hybridistä
sen enempää kuin vahinkopennustakaan.

tökoirille, joissa on osa vinttikoiraa ja osa
jotakin työkoiraa. Yleisiä yhdistelmiä ovat
esimerkiksi greyhound ja collie tai juuri bedlington ja whippet. Vinttikoira tuo yhdistelmään nopeutta ja toinen osapuoli muita haluttuja ominaisuuksia.

Ferris on klassinen esimerkki lurcheriksi kutsutusta, hyvin vanhasta koiratyypistä.
Lurcher on yleisnimitys brittiläisille käyt-

Bedlingtoninterrierin vahvuuksia whippetiin nähden ovat kestävyys ja terrierin sähäkkyys. Liitosta on tuloksena lyömätön ka40

Kuva Max Cee

veri esimerkiksi kanimetsälle. Kun
bedlington-whippetin työpariksi
lisätään kaninkoloihin sujahtava
fretti, tupsuhännille ei juuri mahdollisuuksia jää.
Toisaalta whippetin sopuisa
luonne tasoittaa bedlingtonin tulistumistaipumusta. Siinä, missä
käyttöbedlingtonit voivat äityä
tappelemaan kaninraadosta verissä päin, bedlington-whippetit eivät
juuri viitsi rettelöidä.
Lisäksi bedlingtonin ja whippetin rakenne on niin samankaltainen, että lopputulos on sopusuhtainen ja toimiva. Eräässä
metsästyslehdessä luonnehdittiinkin, että tällainen sekoitus on ”sekä
psyykkisesti että fyysisesti terve”.

Terveysasiat
puntarissa
Mutta miksi päädyimme tuomaan
käyttökoiran, vieläpä risteytyksen,
Englannista Suomeen? Kaneja täällä on vähänlaisesti, eikä niille taida
metsästyslupia herua. Toisin kuin
Iso-Britanniassa, lurchereille ei ole
edes omia ratajuoksuja.

Yllä: Kun koirassa on kolme neljäsosaa bedlingtonia ja
yksi whippetiä, sillä on jo bedlingtonin olemus. Myös
turkki alkaa ”palata” bedlingtonmalliksi.
Viereisellä sivulla: Ferris-lurcher kahdeksankuisena.
Isä on bedlingtoninterrieri ja emä whippet.

cher-tyyppiset risteytykset. Niiden suuntaan
vaakakuppia painoivat terveysasiat. Koska
lurcherien geenipooli on laaja ja ne ovat olleet
ensisijaisesti käyttökoiria, niitä eivät juuri
perinnölliset sairaudet vaivaa.

Perheessämme on ollut bedlingtoneja vuodesta 1974. Nykyisin meillä on kaksi
urosta Tanzara-kennelistä. Vanha narttumme jouduttiin lopettamaan vuosi sitten kesällä, joten meillä oli niin sanotusti koiran
vakanssi auki.

Vähitellen alkoi hahmottua ajatus bedlington-whippetistä. Ne ovat pääsääntöisesti
varsin terveitä ja pitkäikäisiä. Kokoero bedlingtoneihin nähden ei ole suuri, mikä lisää
turvallisuutta etenkin koirien juostessa irti.
En kasvata koiria, enkä ole koskaan ollut kovin innokas näyttelyissä kävijä, joten puhdasrotuisuudella ei ollut sinänsä merkitystä.
Enemmän arvostan jonkinlaista ennakoitavuutta koiran ominaisuuksien osalta. Vakiin-

Lähtiessäni tutkijavaihtoon Englantiin
mietin mahdollista koiran tuontia. Bedlingtonien osalta minua kiinnostivat lähinnä
käyttölinjat olisi ollut mukava tuoda Suomeen aivan uutta verta – mutta pian selvisi,
että niiden osalta pennun löytäminen muuhun kuin metsästyskäyttöön olisi varsin
hankalaa. Vinttikoirien osalta puntaroin
muutamaa vaihtoehtoa, mukaan lukien lur41

Kun puhdasrotuinen bedlington ja
whippet yhdistetään, pennuista tulee aina
samannäköisiä karkeakarvaisia koiria,
”whippetejä peruukissa”, kuten harrastajat
sanovat.

tunut rotuyhdistelmä ja puolikas tuttua rotua tarjosivat mielestäni riittävät vakuudet.
Tutkin myös mahdollisuutta rescue-koiran
hankintaan, koska Brittein saaret ovat täynnä
kotia vailla olevia aikuisia vinttikoiria ja lurchereita. Mutta kun kotona oli odottamassa
kaksi aikuista urosta, en tohtinut ottaa riskiä.

Rekisteröidyt
vanhemmat
Aloin talvella alustavasti kysellä pentuja tietoisena pentutehtailun ja ”takapihakasvatuksen” riskeistä ja eettisistä ongelmista. Sitten
eräs Lounais-Englannissa asuva kasvattaja
42

Ferriksellä oli huumorintajua jo pentuna,
jos inhimillistäminen sallitaan.

otti yhteyttä ja kertoi pentueesta, jonka luovutusikä osuisi sopivasti Suomeen paluuseeni. Päätimme käydä katsastamassa paikan,
kasvattajan ja tietysti koirat.
Molemmat Ferriksen vanhemmista,
whippet-emä ja bedlington-isä, olivat rekisteröityjä, eli bedlingtonin taustat olivat kuparitoksikoosin ja silmäsairauksien osalta hallinnassa. Whippeteiltä ei terveystutkimuksia
vaadita. Toki mahdollisuus, että ensimmäisen sukupolven risteytys olisi perinnöllisesti
sairas, on muutenkin pieni.
Lisäksi ajattelin, että rekisteröidyistä vanhemmista olisi todennäköisempää saada lep43

Kuva Mark Brannan

kuun puolivälissä syntynyt Ferris lienee nyt
osapuilleen täysikokoinen. Sen säkä on noin
puoli metriä ja painoa löytyy reilut 12 kiloa.
Whippet-emä oli melko isokokoinen, mikä
selittää reilun koon.
Ensimmäisen sukupolven bedlingtonwhippetin turkki on erikoinen, kun ottaa
huomioon vanhempien karvapeitteet. Se
on puolipitkä, karkea ja säänkestävä, kuten
skotlanninhirvikoiralla tai irlanninsusikoiralla. Geeniasioihin perehtynyt Remulan
Saana arveli, että whippetin perimä aktivoi
bedlingtonin ”tukikarvan” muuttumaan
pennuilla päällyskarvaksi, jollainen se lienee
alun perin ollutkin.

Yllä: Toinen ”kolmen vartin” bedlington,
jossa on neljäsosa whippetiä.
Viereisellä sivulla: Ferris on noin kymmenen
senttiä bedlingtonuroksiamme korkeampi.

Luonteeltaan Ferris on mitä viehättävin
ja ihmisrakkain olento. Älyä ei puutu ja kouluttaminen on helppoa. Motivointi ja palkitseminen ovat kuitenkin tärkeitä, kuten voi
terrierin ja vinttikoiran yhdistelmästä kuvitella. Itsepäisyyttä löytyy kotitarpeiksi.

poisa lemmikkikoira kuin käyttölinjaisista,
jotka siis harvemmin ovat rekisterissä.

Ferris on ollut ehkä keskiverto-bedlingtoninpentua riehakkaampi ja ”fyysisempi”.
Vaikutelma voi johtua myös siitä, että se on
niin vahva ja jäntevä. Toisaalta tietty lempeys ja rauhallisuus ovat alkaneet nousta esiin
etenkin nyt puolen ikävuoden jälkeen.

Pennut ja emä olivat erinomaisessa kunnossa. Kasvattaja tuntui asialliselta ja luotettavalta, minkä internetin koirayhteisöt
osaltaan vahvistivat. Niinpä sovimme hakevamme karvaisen matkamuiston mukaamme
kotiinpaluun aattona.

Bedlingtonien laumaan lurcher sopeutui hyvin. Kuusivuotias uros Rocky ei sen
kanssa juuri leiki, mutta nelivuotias Juri on
saanut Ferriksestä väsymättömän paini- ja
juoksukaverin. Tosin välillä pennun reippaat
taklausotteet saavat bedlingtonin veren kuohahtamaan.

Ferriksen tuominen Suomeen osoittautui odotettua helpommaksi. Koska se oli alle
12-viikkoinen, mikrosiru ja lemmikkipassi
riittivät. Lisäksi tarvittiin kasvattajan vakuutus siitä, ettei pentu ollut viettänyt aikaa muualla kuin hänen luonaan. Korkeutta
pennulle ehti tulla himpun verran liikaa matkustamossa kuljettamiseen, mutta se tuntui
pärjänneen ruumassakin hienosti.

Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä,
millainen rooli whippetillä on, kun – epäilemättä ennemmin tai myöhemmin – myös
bedlingtonien kapenevaan geenipankkiin
joudutaan tuomaan jostakin uutta verta. Ainakin tässä yhdistelmässä rotupiirteiden palautuminen on nopeaa: kun koirassa on kolme neljäsosaa bedlingtonia ja yksi whippetiä,
se käy ulkonäöltään liki täysin bedlingtonista. Sama pätee myös toisinpäin, whippetin ollessa vahvempi osapuoli.

Fiksu, itsepäinen ja
vauhdikas
Ikänsä bedlingtonien kanssa eläneestä on ollut hauska seurata, miten eri rotujen piirteet
nousevat lurcher-pennussa esiin. Maalis44
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Kuvat Linnea Peurakoski

TerriEri 2013
24.8.2013 Tuomarinkartanon Vinttikoirarata
Tuomarina Irmgard Vogt
Yhdistyksen 25-vuotis juhlanäyttely

Urokset
Jun
MERIPIHKAN KNOW MY NAME JUN-ERI, JUK1 PU1, SA, ROP, SERT, Paras pää
Nuo
TINWELINDON ELENDIL, NUO-ERI, NUK1, SA
Avo
MERIPIHKAN JOY OF MY LIFE, AVO-ERI, AVK1, PU4, SA
HEINÄKENGÄN NAPOLEON, AVO-EH, AVK2
CUENTA’S ELPIDO, AVO-EH, AVK3
TANZARA GIUSEPPE, AVO-EH, AVK4
Vet
AIRIS BLUE VOLSHEBNIK MERLIN, VET-ERI, EK1, PU2, SA, VET ROP
BLJU BE JUDZHENS JE PETIT SOLEIL, VET-ERI, VEK2, SA
TANZARA PRIDE AND JOY, VET-ERI, VEK3, Näyttelyn vanhin!
HONEYMIST SWINGING THE FAIR, VET-ERI, VEK4
SLIOORIN STUNTMAN, VET-ERI
Valio
BISBEE BOY WONDER, VAL-ERI, VAK1, PU3, SA, VASERT, Parhaat liikkeet!
MERIPIHKAN JUNGLE DRUM, VAL-ERI, VAK2
TANZARA LEONARDO, VAL-ERI, VAK3
NACHTWOLKEN SMALL TOWN BOY, VAL-ERI, VAK4
TUTUCIN WESLEY, VAL-EH
BISBEE NOTTINGHAM MINSTREL, VAL-EH
46

tuloksia
Nartut
Jun
MERIPIHKAN KILLER QUEEN, JUN-ERI, JUK1, PN2, SA, VASERT
NACHTWOLKEN TEMPTATION WAITS, JUN-ERI, JUK2
CUENTA’S IDRIL, JUN-ERI, JUK3
Nuo
L’END SHOW MAGNOLIA FLOWER TO YOU, NUO-ERI, NUK1, PN1, SA, VSP, SERT
SLIOORIN BRING ME JOY, NUO-ERI, NUK2 PN3, SA
SLIOORIN BAD ROMANCE, NUO-ERI, NUK3
Avo
CHABLUE’S FANCY FREYJA, AVO-ERI, AVK1, PN4, SA
HEINÄKENGÄN LILLUKKA, AVO-ERI, AVK2, Paras väri !
CUENTA’S OMEDEYA, AVO-ERI, AVK3
TANZARA IDETTA, AVO-ERI, AVK4
CUENTA’S ESPERANZA, AVO-EH
HONEYMIST FINLANDIA, AVO-EH
CILIARI’S MIMOSA, AVO-EH
TANZARA NERISSA, AVO-EH
Vet
MERIPIHKAN SHE’S SO HIGH, VET-ERI, VEK1, SA, VET VSP
TANZARA AFTERGLOW, VET-ERI, VEK2, SA
Valio
CUENTA’S ELYSIA, VAL-ERI VAK1, SA
CIRRUS YADE THE PRECIOUS, VAL-ERI, VAK2, SA
NACHTWOLKEN STURM UND DRANG, VAL-ERI, VAK3
MERIPIHKAN JINGLE BELL, VAL-ERI, VAK4
MERIPIHKAN JE T’AIME, VAL-ERI
TANZARA EDELWEISS, VAL-ERI
TANZARA NANELLE, VAL-ERI
TANZARA IVONETTE, VAL-ERI

ROP ja VSP pennut
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Kuvat Elina Junttila

tuloksia

ROP-kasvattaja Meripihkan

Kasvattajaluokat
1
2
3

Meripihkan
Cuentas
Tanzara

TerriErin lisäpalkinnot
Vanhin
Lahjoittanut Kennel Nachtwolken, Anni-Marjatta Harjula
TANZARA PRIDE AND JOY
ROP veteraani
Lahjoittanut Kennel Tanzara, Eila Nuutinen
AIRIS BLUE VOLSHEBNIK MERLIN
ROP juniori
HSKP:n lahjoittama tinatuoppi, kiertopalkinto
MERIPIHKAN KNOW MY NAME
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tuloksia

Meripihkan Know My Name

Meripihkan Joy Of My Life

Lisäkilpailut
Paras Pää
MERIPIHKAN KNOW MY NAME, om. Noora Piipponen
Parhaat Liikkeet
BISBEE BOY WONDER, om. Elena Pykhtar
Paras Väri
HEINÄKENGÄN LILLUKKA, om. Maria Nemeläinen
Jälkeläisluokka
TANZARA EDELWEISS 1 kp
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tuloksia
tuloksia ulkomailta
Uusia ulkomaanvalioita
Meripihkan It`s Now Or Never
SE MVA ja samalla POHJ MVA RO MVA

Tuloksia ulkomailta
18.08.2013 Arctic Circle Dogshow Överkalix kr
Meripihkan It`s Now Or Never ERI, SA, PU1,SERTI, VSP
6.9.2013 Terrierien Erikoisnäyttely
Tuomari Denk Csaba
Meripihkan It`s Now Or Never ERI, PU1, ROP, RYH 3 CLUB WINNER

Tanskan voittaja ROP ja VSP.
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Tanskanvoittaja Meripihkan Jungle Drum

Meripihkan Killer Queen RYP 2, Royal Canin
Junior BIS 3 Lahti KVssa

7.9.2013 Kansallinen näyttely
Tuomari Juan Naveda, Espanja
Meripihkan It`s Now Or Never ERI, PU1, ROP, RYH 2
7.9.2013 Kansainvälinen näyttely
tuomari Noranart Rattanasakvibool, Thaimaa
Meripihkan It`s Now Or Never ERI, PU1, ROP, CACIB ja CRAFTS kelpoisuus
8.9.2013 Kansainvälinen näyttely
Tuomari Dinky S. Santos, Filippiinit
Meripihkan It`s Now Or Never ERI, PU1, ROP, CACIB
Meripihkan It`s Now or Never on nyt CLUB WINNER, ROMANIAN MVA ja
ROMANIAN GTAND SHAMPION
3.11.2013 Tanskan Voittajanäyttely
Blju Be Judzhens Je Petit Soleil DKV-13 DKVV-13 VSP
Meripihkan Killer Queen DKJV-13 DKV-13 ROP, RYP 2
Meripihkan Jungle Drum SERT, CACIB, DK MVA PU 2
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tuloksia

Blju Be Judzhens Je Petit Soleil BISveteraani Tuuloksessa

TanzaraNerissa ROP, SERT - FI MVA
Muurame 8.9.13
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terveystuloksia
TERVEYSTULOKSIA
29.8. – 5.10.2013
FI55655/11 SLIOORIN BRING ME JOY
Silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä
			
silmäsairauksia
FI18937/09 CUENTA’S ERASMUS
Silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä
		
silmäsairauksia			
		
Polvilumpiolux. med.
0/0
FIN10286/08 TUTUCIN WELLINGTON
Silmätutkimus Distichiasis: todettu		
		
Silmämuutosten vakavuus: lievä
		
Polvilumpiolux. med.
0/0
FI28990/12 HEINÄKENGÄN PAKKASUKKO Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI28994/12 HEINÄKENGÄN POUTAPÄIVÄ Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI28991/12 HEINÄKENGÄN PÄIVÄNSÄDE Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI36268/13 TANZARA UBALDO
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI36111/13 TANZARA UKULELE
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI36267/13 TANZARA ULDERICA
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI36266/13 TANZARA UMBERTA
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI36269/13 TANZARA UMBERTO
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI35994/13 TINWELINDON MANDOS
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI35995/13 TINWELINDON MANWE
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI35997/13 TINWELINDON OROME
kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI35996/13 TINWELINDON ULMO
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI35999/13 TINWELINDON VARDA
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI35998/13 TINWELINDON YAVANNA
Kuparitoksikoosigeeni
ei periytä
FI26078/11 TANZARA NANELLE
Silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä
			
silmäsairauksia
FI40688/09 TANZARA LA CHAPELLE
Silmätutkimus Linssin etuosan saumalinjan
			
katarakta: todettu			
		
Silmätutkimus Punktaatti katarakta: todettu
		
Silmätutkimus Kaihin laajuus: lievä
FI18940/09 CUENTA’S ESPERANZA
Silmätutkimus Kortikaalinen katarakta:
			
todettu				
		
Silmätutkimus Kaihin laajuus : kohtalainen
FI44072/12 NACHTWOLKEN TEMPTATION WAITS Silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä
			
silmäsairauksia
FI55654/11 SLIOORIN BEAUTIFUL ONE
Silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä
			
silmäsairauksia
FI55656/11 SLIOORIN BLAZE OF GLORY
Silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä
			
silmäsairauksia
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resumé på svenska
Bedlington klubbens
förtjänstmärke

Jag vill även tacka alla de nya aktiva inom
föreningen, vars tjänsteår ännu inte räckte
till förtjänstmärket, men som fungerat i en
central roll under året: Sini Tuovinen har ritat en härlig brosch och gjorde ett utomstående jobb i samband med uppdatering av avlings
programmet. Våra nya web sidor är främst
gjorda av Anna Korkeakangas. Jenni Nieminen har jobbat som medlemssekreterare
med bla försvunna tidningar. Liisa Mikkola
har förtjänstaktigt samlat ihop historier till
vår tidning. Ur min synvinkel går det största
tacket till föreningens sekreterare. Maija höll
i trådarna även då världen försökte stöka till
det på alla sätt.

Föreningens styrelse beslöt att 25 års
jubileumsåret till ära, att komma ihåg personer förtjänstfullt arbetat för föreningens
bästa.
Förtjänstmärket kan utdelas till en person
som fungerat aktivt i minst fem år inom föreningen, och som strävat till att gynna föreningens mål eller som på annat sätt jobbat för
ökad kännedom och uppskattning av rasen.
Listan på personer som blivit tilldelade
förtjänstmärket finns på sidan 12. Föreningen har utdelat ett förtjänstmärke en gång
tidigare, år 1988. Då fick följande personer
förtjänstmärket: Rita Kohijoki, Sirpa Raitanen och Ian Phillips.

Nästa år tar en professionell hundmänniska, Kirsi Sainio, över ordförandeskapet.
Jag önskar många trevliga stunder tillsammans med Bedlington klubben.
Fridfull jul till er alla!
- Ulla

Från ordföraren

Från redaktionen

Vi har jobbat mycket under jubileumsåret. Ibland har vi jobbat samtidigt som vi
bitit i det sura äpplet, ibland näsan gråtit,
men lyckligtvis även skrattat ibland. Mycket
har vi fått gjort och resultaten talar för sig:
föreningens internet sidor är uppdaterade, jubileumsutställningen i samband med
Terrierförbundets Rasspecial TerriEri var
lyckad, avlings programmet är uppdaterat.
Föreningens tidning har utkommit i uttalad
tid och föreningens nya förtjänstmärken är
gjorda under en process som går att jämföra
med detektiv arbete. Därtill har alla rutinuppgifter blivit skötta. Väldigt bra för en så liten
förening.

Välkommen Jul! Jag är egentligen ingen
julmänniska och min enda jultradition är att
jobba på julafton och skämma bort hundarna med godsaker. Trots allt har jag tagit som
vana att spöka ut mina hundar med röda keps
och sätta hundarna framför kameran. Så även
i år och hundarna var lika ivriga som tidigare.
Den här tidningen innehåller resultat och
bilder från TerriERi, samt vackra julhälsningar och bla fakta om hund fysioterapi.
Kom ihåg att deadline för material till
nästa tidning är redan i januari-feburari.

När jag skriver det här är det största evenemanget framför oss, dvs Mässcentrets superveckoslut den 13–15.12. Den 13.12. kommer Bedlington klubbens förtjänstmärken
att delas ut åt personer som jobbat för föreningens bästa. Trots att kraven är stränga, är
listan av personer som beviljats förtjänstmärket lång. Det är härligt att upptäcka att rasen
har många trofasta supportar och aktörer.

- Liisa och Maisa (samt Kerttu)

Presentation av Essi, Nukka
och Noomi
Essi, 25 år, berättar om hur hon började drömma om en egen hund då hon flyttade
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resumé på svenska
Parpperi berättar hatt Ferris är ca 50 cm
hög och väger ca 12 kg. Pälsen är speciell, jämfört med föräldrarnas pälstyper. Ferris päls
är halvlång, sträv och håller i väder som väder. Till sättet är Ferris väldigt människokär.
Han saknar inte intelligens och skolningen är
relativt lätt. Motivering och belöning är dock
väldigt viktigt eftersom han är envis. Ferris är
vildare och mer fysisk än Bedlingtons över lag.

hemifrån och hennes blandras tik stannade
kvar hos hennes föräldrar.
Essi bekantade sig i misstag med rasen, då
Jesse – bedun (som rymt hemifrån) började
följa efter henne. Essi såg till att hunden kom
hem – och var såld.
Några år senare lyckads hon övertala sin
make, Pekka, att bekanta sig med rasen. Paret åkte hem till Eila Nuutinen och båda var
sålda. Eilas hund Melissa har fått en speciell
plats i parets hjärta, efter allt är hon mamma
till Essis och Pekkas båda hundar; Nukka (2½
år) och Noomi (7 månader).

Parppei avslutar med att när hunden består till tre fjärdedelar av Bedlington och en
del Whippet är hunden utseendemässigt väldigt likt Bedlingtons.

Fysioterapi åt hundar

Essi berättar att hon kunde inte var nöjdare med sitt val av ras. Hon skulle inte byta
ut en dag.

av Saana Remula som intervjuat Kaisa
Vakkuri (hundfysioterapeut) samt plockat information från Suomen Eläinfysioterapeuttis
websidor

Till nästa utmanar redaktionen
Linnea och Pöly

En djurfysioterapeut är en person som
först avklarat fysioterapeut utbildningen och
personen är listad i Valviras register. Efter
avklarad fysioterapi utbildning bör personen
ännu utföra specialisering inom djurfysioterapi. Djurfysioterapeuterna finns listade bla
på Suomen Eläinfysioterapeutit www sidor.

Bedlington – Whippet är
frisk, snabb och uthållig
Bedlington-Whippeten Ferris har
väckt mycket uppmärksamhet i sitt nya hemland. Ferris är född i England och flyttade
som liten valp hem till Kati.

Till fysioterapi söker sig hundar av alla raser, hemma hundar, hundar som aktivt sysslar med någon hobby, stora som små hundar,
unga som gamla. Behandlingen samt vården
varierar därför stort beroende på patientens
behov.

Ferris är en typisk lurcher, dvs en allmän
benämning för en brittisk brukshund, som
består av whippet och någon annan bruks
ras. Allmänna blandningar är greyhound och
collie, samt bedlington och whippet. Whippeten för med sig snabbhet och den andra rasen
övriga önskade egenskaper.

Fysioterapi hjälper bla mot ledproblem,
försträckta muskler, muskel spänning mm.
Fysioterapi kan hjälpa även mot olika smärt
tillstånd. Ofta kan fysioterapi användas efter
olika ortopediska och neurologiska operationer.

Bedlingtonterriers styrkor är uthållighet
och terrierns temperament. Resultatet är en
ypperlig kompis till bla harjakt.
Lurcher hundar är ofta friska, eftersom de
är en blandning av en stor gen pool. Lurchers
lider sällan av ras typiska sjukdomar och eftersom Parppei inte fungerar som uppfödare,
så var en blandras hund inte av stor betydelse.

Det är viktigt att följa med hunden allmäntillstånd. Ifall det uppstår förändringar,
bla hunden börjar dricka mera, är det viktigt
att reda ut vad den kan bero på.
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