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Puheenjohtajalta

Kesäkuu 2017 

Kesä on tullut! Tosin lämpöä joudumme vielä odottelemaan. Kevät ja kesä ovat tuoneet tullessaan muutaman 
murheenkin, mitä ei talvella tarvitse ajatella. Ensinnäkin ovat punkit. Vihoviimeiset otukset! Toisekseen on 
kuumuus, toisaalta kylmyys. On liiasta veden kanssa lutraamisesta johtuva korvien tulehtuminen. Takiaiset 

tarttuvat turkkiin, vaikka se olisi melko lyhytkin. Muun muassa näistä seikoista ajattelin kehottaa ja muistuttaa 
meitä kaikkia huoltamaan briardejamme (hiukkasen myös niitä muunrotuisiakin).

Muista ainakin seuraavat: punkinestolääkkeet, ja/tai huolehtimien siitä, että punkit otetaan pois. Kuumuutta on 
hyvä pitää etäällä esim. viilennysmanttelein tahi uimalla. Jos uitatte koirianne paljon, huolehtikaa, että se myös 
välillä kuivuu! Anturoiden välistä kannattaa leikata kaikki karvat pois – koirasi ei karvoja kaipaa varpaidenkaan 
välissä. Leikkaa kynnet säännöllisesti, myös kannuksista. Tulee pahaa jälkeä, kun  pitkä kannuskynsi jää kiinni 

ja repäisee ihoa mennessään. Kun turkkiin tulee takkuja ja sattumia, kampaa ne pois. Takut 

kiristävät ihoa, ja tekevät briardisi olon epämukavaksi. Kesällä huolehdi erityisesti siitä, että ET KOSKAAN 
MILLOINKAAN IKINÄ jätä koiraa kuumaan autoon. Ja että aina on raikasta vettä saatavilla.

Hiukkasen paatoksellista, ehkä, ja itsestään selvää, varmasti. Nämä edellä mainitut kysymykset ovat tulleet 
kuitenkin eteeni viime viikkojen aikana useasti. Pidetään siis huolta nelijalkaisista ystävistämme!

Nähdään erkkarissa, kaikki ketkä vain kynnelle kykenette!

terveisin,
Kati Jokio
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Suomen Briard-Yhdistys 2017

HALLITUS 2017

Puheenjohtaja
Kati Jokio
kati.jokio@gmail.com
puh. 050 3218393

Jäsen 2017-2019
Siru Erkkilä
siru.erkkila@gmail.com

Jäsen 2017-2019
Pipsa Piironen
pipsa.piironen@nicestone.fi

Jäsen 2016-2018
Satu Lindholm
Satu.M.Lindholm@espoo.fi
puh. 046 877 2824

Jäsen 2016-2018
Riina Pullinen
riina.pullinen@gmail.com
puh. 0456390112

Jäsen 2015-2017
Tuula Tanska
tutanska@gmail.com

Jäsen 2015-2017
Leena Lindblad
leena@kirmix.fi
puh. 040 553 6147

TOIMIHENKILÖT 

Sihteeri
Laura Ikonen
lauraikonen.yhdistykset@gmail.com

Tarvikemyynti
Henna Lindell
tarvikemyynti@suomenbriard.net
henna.lindell@gmail.com

Taloudenhoitaja, jäsen-
sihteeri
Teija Ketola
jasenasiat@suomenbriard.net
ketolateija@gmail.com
puh. 040 746 3888

Jäsenlehti, päätoimittaja
Outi Puotiniemi
briardlehti@suomenbriard.net

Jäsenlehti, taitto
Tiia Taipale
tiia.taipale@netikka.fi
puh. 050 911 8256

Web
Minna Saarimaa
web@suomenbriard.net
puh. 040 732 3537

Pentuvälitys / tiedustelut
Henna Mattila
pentuja@suomenbriard.net 
puh. 050 321 5225

SKL-valtuusto 
Annamari Aarnio
annamari.aarnio@kolumbus.fi

KILPAILUTOIMIKUNTA
Kilpailutoimikunta neuvoo ja ohjaa briar-
dien koulutusasioissa ja järjestää koulutusta 
sekä kokeita. Toimikunta myös vastaanottaa 
ilmoittautumiset briardien edustusjoukku-
eisiin. 
kilpailutoimikunta@suomenbriard.net

Palveluskoiralajit
Minna Saarimaa
minna.saarimaa@gmail.com
puh. 040 732 3537

Pipsa Piironen
pipsa.piironen@nicestone.fi

Agility, toko & rallytoko
Riina Pullinen
riina.pullinen@gmail.com
puh. 0456390112

Luonnetestit & MH
Susanna Intke
Susanna.Intke@uta.fi

Maiju Kautto
maiju.kautto@kotiportti.fi

Paimennus
Satu Vähä
satu.vaha@gmail.com

PAIKALLISOSASTOT 2017
Pohjois-Suomen paikallisjaosto
puheenjohtaja 
Outi Puotiniemi
outi.puotiniemi@hotmail.com
sihteeri 
Minna Saarimaa
minna.saarimaa@gmail.com

Yhteystiedot
Suomen Briard ry
www.suomenbriard.net
sbry@suomenbriard.net  
Päätili FI73 5724 8720 0313 16
Tarvikemyyntitili FI18 5721 9420 1049 27
Kilpailutoimikunta FI20 5721 9420 1456 31
Pohjoisen paikallisjaosto FI16 5644 0440 0180 01

 1. varajäsen 2017
 Henna Lindell

 2. varajäsen 2017
 Marita Sotka
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Toimituksesta moiks!

Tässä pikainen infolehtinen kesän/syksyn 
tapahtumista: mm. erikoisnäyttelystä ja 
syysleiristä kouluttajineen.

Syksylle onkin näiden perusteella luvassa 
muhkea lukupaketti!

Lehti julkaistiin nopean aikataulun vuoksi 
niin verkko-, kuin paperiversiona.

Kesä antoi odotuttaa itseään, mutta nyt se 
on täällä! Nautitaan siis treeneistä, kokeista, 
näyttelypäivistä ja leppoisasta puuhastelusta.

Mekin täällä aletaan heräillä horroksesta 
ja Sinkon saatua treenilupa, päästään taas 
puuhastelemaan kentille.

terveisin
Outi Puotiniemi

Päätoimittajan kirjoitus

Boreabrie Sienna, kuva: Marko Kurkinen

Onnea koulutetulle

lukukoira-Sinkolle

ja ohjaajalleen!
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT ESITTÄYTYY

Kati Jokio

Toimenkuva yhdistyksessä
Puheenjohtaja 2017

Omat koirat
Tällä hetkellä minulla on vain yksi briard, BH Zhamanen 
TNT Fireball, "Majga". Sen lisäksi minulla on lähes 12-vuotias 
bourbonnais'n seisoja "Martta" sekä kaksi snautseria "Mishella" 
ja "Midok".

Miten päädyin briardiin?
Ensimmäinen briardini oli 1992 syntynyt "Minttu". Olimme 
saaneet yhdeksännellä luokalla tehtäväksemme TET-harjoit-
telupaikan hakemisen. Tuumimme kaverimme kanssa, että 
tahtoisimme mennä jonnekin kenneliin koiria hoitamaan. 
Kaverini näytti minulle briardin kuvaa, että josko tällaiseen 
mentäsiin. Totesin että ei yök, ei ainakaan tuollaista! No, kuiten-
kin löysimme kasvattajan Tampereelta, jolla oli useampi koira 
sekä pentue. Tämä kasvattaja oli kennel Burfur's, omistajinaan 
Jaana ja Harri Sinkkonen. Kävimme ennen TET-viikon alkua 
tapaamassa heitä. Kun ajoimme pihaan, vastaan juoksi suuri 
fawn-värinen uros ja musta pystykorvainen narttu. Äitini, joka 
oli meitä kuljettamassa, huudahti, että "tuollaisen minä haluan!". 
Pentuja Sinkkosilla oli kaksi jäljellä. Pentu nimeltä "Kirppu" 
oli ollut pienin ja heikoin koko pentueesta, ja Sinkkoset olivat 
ajatelleet pitää sen itsellään. Ihan kuitenkin yllättäen kotimat-
kalla meillä oli koiranpentu mukana. Kun päästiin kotiin, oli 
mummoni meillä käymässä. Mummo sanomaan, että "kas kun 
ei täi". Äitin kanssa sitten todettiin, että pitää keksiä joku uusi 
nimi. Tähän sitten kaverini sanoi, että "sä olit suunnitellut, että 
sulla on joskus koira nimeltä Minttu - laita se nimeksi". Ja niin 
Kirpusta tuli "Minttu".

Harrastukset
Tällä hetkellä treenaamme "Majgan" kanssa tottelevaisuutta, 
rally-tokoa ja vähän jälkeä. Näyttelyissä käyn enemmän snaut-
serieni kanssa, mutta kun "Maj" kasvattaa karvansa, ehkä sekin 
pääsee esiintymään. Nyt kuitenkin olemme innostuneita tuosta 
rally-tokosta, ja olisi siinä mukava päästä kilpailemaankin.

Terveiset jäsenistölle?
Aktiivinen, elävä yhdistys tarvitsee jäseniään. Yhdessä tekemällä 
saavutetaan paljon. Toivoisin ainakin, että erikoisnäyttelyviikon-
lopppuun sekä koulutustapahtumiin ja leireille osallistuttaisiin 
sankoin joukoin! Luulen, että puhun kaikkien puolesta, kun 
sanon, että aina voi tulla mukaan katsomaan, jos ei uskalla heti 
ilmoittautua itse ja osallistua. Mukaan vaan!

Riina Pullinen

Toimenkuva yhdistyksessä?
Hallituksen jäsen 2016 – 2018, varapj. 2017
Kilpailutoimikunnan jäsen (Agility, toko, rallytoko)
Olen aktiivisesti mukana tapahtumien järjestämisessä 
erityisesti eteläpuolella maata sekä tarvikemyynnissä 
hääräämässä Hennan apuna.

Omat koirat?
Kotona asustelee schapendoes Tesla 8v sekä Boreabrie 
–kennellistä briardit Zelda 6v ja Ohmi 6kk. Joukkoon 
laskettaneen myös Voltti-kolli, joka luulee olevansa koira.

Miten päädyin rotuun briardi?
Lapsuudenkodissa on ollut briardeja (Zodiac Wizard 
–kennelistä) vuodesta 1989 vuoteen 2014, joten olen 
käytännössä kasvanut tämän rodun parissa ja pakkohan 
se oli jossain kohtaa saada oma briardi.

Harrastukset?
Jotenkin kaikki koiramaailman ulkopuoliset harrastuk-
set ovat hiipuneet olemattomiin. Yhdistystoiminnassa 
olen SBRY:n lisäksi mukana kouluttajana paikallisissa 
koiraseuroissa. Tällä hetkellä tosin koulutan vain agili-
tyä. Toimin myös TOKOn liikkeenohjaajana Harrastan 
koirieni kanssa aktiivisesti tokoa, PK-hakua ja agilityä 
sekä vähemmän aktiivisesti rallytokoa, paimennusta ja 
näyttelyitä. Uutena lajina olisi tarkoitus ottaa repertuaariin 
peltojälki. Tänä vuonna on myös tarkoitus kierrellä kehiä 
useammin kuin kerran kesässä ja toisen kerran messarissa.

Terveiset jäsenistölle?
Toivottavasti nähdään yhdistyksen tapahtumissa vuoden 
mittaan ja rohkeasti osallistumaan joka ikinen. Kaiken-
näköisiä toiveita otetaan myös vastaan tapahtumista ja 
yritetään toteuttaa mahdollisuuksien mukaan, mutta se 
vaatii toki teidän osallistumista.
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT ESITTÄYTYY

Tosselin Mielellään Mulle, kuva: Meeri Koski

kuva: Henna Lindell

Tosselin Tulta & Tappuraa, kuva: Henna Lindell

Siru Erkkilä

Toimenkuva yhdistyksessä?
Hallituksen jäsen 2017 - 2019

Omat koirat?
12-vuotias Zhamanen X-pressive ”Bruno” ja 8-vuotias 
Trèsor de Brie Ikas Fauve AF ”Isak” 

Miten päädyin rotuun briardi?
90-luvun alkupuolella katselimme mieheni kanssa briardeja 
Tampereen koiranäyttelyssä. Rodun ulkomuoto viehätti 
meitä. Iso koko, paljon karvaa ja hauskan näköinen koko-
naisuus. Tuolloin kuitenkin joku pelotteli meitä briardien 
luonteilla, joten päätimme siksi unohtaa koko rodun ja 
siirryimme suunnitelmaan B, eli pitkäkarvaiseen collieen, 
tai oikeastaan kolmeen collieen. Vuonna 2005 uuden koiran 
hankinta tuli jälleen ajankohtaiseksi. Selvittelimme briar-
deista ja niiden luonteista hieman lisää, tällä kertaa rodun 
harrastajilta. Aikaisemmin kuulemamme tarinat olivatkin 
vain tarinoita tai ehkä ajat olivat muuttuneet. Niin tai näin, 
saamiemme päivitettyjen tietojen mukaan briardit sopivat 
lapsiperheeseenkin mainiosti. Niin meille muutti Bruno, 
ja muutamaa vuotta myöhemmin Isak. Briardi rotuna on 
ollut meille nappivalinta.

Harrastukset?
Tavoitteelliset fh-jäljet ja tokoilut ovat lähinnä mukavia 
muistoja. Satunnaisia hömpöttelytreenejä innostumme 
kuitenkin toisinaan pellolle tekemään. Näyttelykehissä  
pyörimme niin kauan, kun Isak-veteraanilla jalka vielä 
sutjakasti nousee.
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Satu Lindholm

Toimenkuva yhdistyksessä?
Hallituksen jäsen 2016-2018

Omat koirat?
Minulla on kolme uros briardia, “Wallu” Woodlooks Just 
In Time 8 v., “Weeti” Zhamanen Scandinavian Hunk 4. ja 
“Wilho” Delroy de Chilli du Tchibo dÉbene 2 v.

Miten päädyin rotuun briardi?
Näin ensimmäisen kerran mustan uros briardin noin 
12-vuotiaana ja totesin, että tuollainen koira minulla joskus 
on. 

Harrastukset?
Harrastan näyttelyitä ja pk-puolta, mutta kaikki tekeminen 
koirien kanssa kiinnostaa minua.

Terveiset jäsenistölle?
Rakkaudesta rotuun 

Leena Lindblad

Toimenkuva yhdistyksessä?
Hallituksen jäsen 2015 – 2017

Olen ollut Suomen Briard Ry:n jäsen sen perusta-
misesta lähtien ja olen myös yhdistyksen perusta-
jajäsen. Olen toiminut hallituksen jäsenenä vuosina 
1981 - 1982 ja 1985 - 1993 sekä 2012 – 2017. Vuo-
desta 2012 olen Suomen Briard Ry:n Kunniajäsen. 
Sihteerinä olen toiminut vuosina 1985 - 1993.

Miten päädyin rotuun briardi ja omat 
koirat?
Ensimmäinen briardi minulle tuli v.1980 ”Aki” 
La-Jun Bown ja eka Kirmix pentue syntyi v. 1985. 
Nykyään meillä on kolme briardia kohta 12 vuotias 
”Emma” Eysha Antisc Avalanche, ”Pyry” Kirmix 
Ungar 6v. ja 2 vuotias ”Milla” Zhamanen TNT Xpress 
lisäksi meillä on 3 Portugalinpodengoa ja 4 kissaa 
joten vauhtia riittää... Tähän ihanaan rotuun ei voi-
nut olla ihastumatta, että kun sille anto pikusormen 
niin se vei koko käden. 

Harrastukset?
Briardieni kanssa olen harrastanut Tokoa ja PK-
puolella metsäjälkeä, hakua ja viestiä. Tokossa ja 
viestissä ollaan jopa kisattukin. Millan kanssa on 
kerran käyty kokeilemassa myös paimentamista ja 
aikoinaan kokeiltiin Eetun kanssa Vepeä.

Terveiset jäsenistölle?
Kaikki joukolla mukaan!

Kirmix Don Carlos, kuva: Tuula Tanska
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Tuula Tanska

Toimenkuva yhdistyksessä? 
Hallituksen jäsen 2015 – 2017 

Omat koirat?
Minulla on kaksi briard narttua, kohta 9-vuotias oma kasvatti Helmi (Kannusruohon Hopeasinisiipi) sekä 2-vuotias Tuuli 
(Tosselin Vinkeä Vimma).

Miten päädyin rotuun briardi?
Kun 1980-luvulla opiskelin Jyväskylässä näin muutamia kertoja mustan briardin isäntänsä kanssa. Koira oli hauskan näköinen, 
hyväkäytöksinen ja katsoi aina isäntäänsä palvoen. Siitä se kiinnostus lähti ja kun opiskelun jälkeen hankin oman asunnon, 
tuli sinne sitten vuonna 1990 hankittua myös ensimmäinen briardi, musta uros Toni (Siusam Xarathustra).

Harrastukset?
Koirien kanssa harrastan lähinnä näyttelyitä ja rallytokoa. Lisäksi olen harrastellut agilityä ja hiukan jäljestystäkin. Aiempien 
koirien kanssa olen harrastanut myös tokoa ja paimennustakin ollaan käyty kokeilemassa. Muutoin suurimman osan ajasta 
vie vanhan hirsitalon kunnostus.

Terveiset jäsenistölle?
Rohkeasti mukaan toimintaan ja tapahtumiin.

Kirmix Don Carlos, kuva: Tuula Tanska

kuva: Harri Puranen
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Pipsa Piironen

Toimenkuva yhdistyksessä?
Hallituksen jäsen 2017-2019 ja kilpailu-
toimikunnan jäsen (Palveluskoiralajit).

Omat koirat?
Tällä hetkellä kotona on yksi briard 
narttu Nessa 7v (Elouche del Pata Viento). 
Toivottavasti pian myös pentu tassuttelee 
taloon.

Miten päädyin rotuun briardi?
Turkkikoirista olen tykännyt aina ja ko-
tikotona meillä oli trikkicollie. Briardiin 
tykästyin kun Ville Vallaton elokuvassa 
oli fawn briardi ja myöhemmin kotipaik-
kakunnalla oli musta briardi. Briardi on 
omaan silmään kivan näköinen ja -oloi-
nen paimenkoira. Meidän ensimmäinen 
briardi Nuppu 2002-2016 (Smooth Breeze 
Legacy of Witch) tuli kun jäin lukiosta 
lukulomalle.

Harrastukset?
Koirien kanssa olen alkujaan harrastanut 
koiranäyttelyitä, mutta kouluttaminen 
ja kokeet on aina kiinnostanut. Meidän 
toisen koiran Ziran 2005-2014 (Smooth 
Breeze HD Shovelhead) kanssa aikanan 
korkattiin tokokokeet ja vähän mölli-
agilityäkin kokeiltiin. Nessan kanssa 
lajivalikoima on kasvanut ja aktiivisesti 
on harrastettu palveluskoiralajeja (metsä-
jälki ja haku), kuten myös tokoa. Agility 
on meillä ollut vähän talvilajina “just for 
fun” johtuen lähinnä ohjaajan onnetto-
masta ohjaamisesta. Ja näkyyhän meitä 
toisinaan myös siellä näyttelyissä.

Terveiset jäsenistölle?
Rohkeasti mukaan vaan koulutustapah-
tumiin ja leireille!
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Laura Ikonen

Toimenkuva yhdistyksessä?
Sihteeri

Omat koirat?
Kotona asustaa Puolan pojat Wiski (Boski Veinard 
Buhlbino) 3v, Jallu (Efekt Buhlbino) 15kk ja Karhu 
(Gniewko Buhlbino) 7kk. Siskollani asustaa meidän 
yhteinen Unkarin tuonti Sake (Eden Noir Du Tchibo 
D’Ebene) kohta 2v.

Miten päädyin rotuun briardi?
Ensimmäinen briardi meille tuli vuonna -87. Tämä 
oli fawn uros nimeltä Trasseli Rommi. Rommi ei 
meillä ollut kuin pari vuotta siskoni allergian takia. 
Vuonna -94 sain ensimmäisen ”oman” briardin. 
Tämä oli Tsaika Luppa, tutummin Kossu joka eli 14 
vuotiaaksi. Kun vihdoin sain mieheltäni luvan ottaa 
taas koiran en edes harkinnut muita rotuja.

Harrastukset?
Koirien kanssa käyn näyttelyissä ja perus tottelevai-
suutta ollaan treenattu (vaikka Jallusta ei sitä aina 
uskoisikaan). Hevosia on on pihassa neljä, joten eipä 
tahdo aika riittää paljon muuhun.

Terveiset jäsenistölle?
Rohkeasti mukaan toimintaan!

Tosselin Tottakai Toimi

Henna Lindell 

Toimenkuva yhdistyksessä?
Hallituksen varajäsen 2017 ja tarvikemyynnin pyörittäjä 
yhdessä Riinan kanssa.

Omat koirat? 
7 vuotias narttu Hiro ja juuri kotiutunut narttu pentu 
Kide.

Miten päädyin rotuun briardi? 
Paimenkoirat ovat aina viehättäneet ominaisuuksiltaan 
ja ulkonäöllisesti varsinkin karvaiset sellaiset. Briardi 
valikoitui näistä karvaisista suurimmaksi osaksi pk-
oikeuksien vuoksi mutta toki se oli se kokonaisuus mikä 
viehätti eniten. Hiro on meidän ensimmäinen briardi 
ja sille tielle olemme kyllä jääneet, sen verran hauskoja 
otuksia nämä tukkakoirat ovat. 

Harrastukset? 
Pk-lajit, lähinnä haku mutta pennun kanssa jää nähtäväk-
si suunnataanko hakuun vai jäljelle. Välillä on mukava 
tehdä agilityä ja tokoakin on tullut harrastettua. Luon-
nossa vaellus on myös tärkeä osa elämää ja tavoitteena 
onkin käydä jokaisessa kansallispuistossa mitä Suomesta 
löytyy, vielä on urakkaa jäljellä sen osalta. Toimin myös 
paikallisen 
palveluskoiraseuran hallituksessa. 

Terveiset jäsenistölle? 
Tervetuloa tarvikemyynnin kojulle erkkarissa!
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Tosselin Villi Virnistys, kuva: Jarkko Parikka
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Tosselin Villi Virnistys, kuva: Jarkko Parikka

Teija Ketola

Toimenkuva yhdistyksessä
Jäsensihteerinä ja taloudenhoitajana vuoden 2016 
loppupuolelta.

Omat koirat?
Ab Imo Pectore-kennelin kasvatit 7-vuotias Aura ja 
2-vuotias Jurri.

Miten päädyin rotuun briardi?
1980-luvun lopulla meille tuli sekarotuinen Donna, 
jonka isä oli briardi. Donnan myötä aloin ottaa sel-
vää rodusta ja olin heti myyty. Piti odottaa kylläkin 
vuoteen 2002 ennen kuin saimme sen oman briardin.

Harrastukset?
Lähinnä harrastelut. Jälki, toko ja kauan sitten agility.

Terveiset jäsenistölle?
Koirien kanssa touhuilu on mukavaa ja rentouttavaa 
puuhaa. Mukaan vaan kaikki!

Marita Sotka

Toimenkuva yhdistyksessä?
Hallituksen varajäsen 2017

Omat koirat? 
Tällä hetkellä huusholliin kuuluu 3 briardia, 11,5v uros 
Boondock’s It Just Hap’n ”Huuru”, narttu 7,5v Boondock’s Just 
A Wow-Factor ”Halla” ja pahnan pohjimmainen 7kk narttu 
Edelweis de la Porte de Pantin ”Hile”.

Miten päädyin rotuun briardi? 
Rotua olen harrastanut vuodesta -85. Briardi oli kaikenkaikki-
aan vahinko, silloinen kasvattaja kasvatti myöskin saksanpai-
menkoiria, ja sellaisen olisin halunnut, mutta hän ei myynyt 
minulle sellaista vaan väenväkisin tuuppasi minulle briardin, 
eli sillä tiellä ollaan, eikä loppua näy. Laskujeni mukaan näitä 
ihania tukkajumalia on ollut tai on yhteensä 9. 

Harrastukset? 
Harrastus taitaa olla täysvaltaisesti nämä koirat.

Tälläisellä kokoonpanolla toimii rotujärjestö Suomen briard Ry vuonna 2017. Ylläesiteltyjen lisäksi toimin-
nassa mukana ovat kilpailutoimikunta, lehden toimitus, kotisivujen ylläpito sekä muut aktiiviset henkilöt 
teidän jäsenten ohessa. Jokainen jäsen on yhdistykselle ja rodulle tärkeä, joten pysykäähän mukana niin 
saadaan yhdessä vietyä rotua sekä yhdistyksen toimintaa eteenpäin. Seuraavassa lehdessä perehdytään 

tarkemmin kilpailutoimikunnan toimintaan.

Boondock’s Just A Wow-Factor, kuva: Henna Lindell

Ab Imo Pectore Copyright, kuva: Tuula Tanska



14 Briard • 2/2017

SBRY:n syysleiri 2017
25.-27.8.2017, Kuralan Kartanotila

KOULUTUKSET:

Peltojälki LA ja SU (Holger Palomäki)

Metsäjälki LA tai SU (Johanna Thölix)

Leikitys LA ja SU (Markus Thölix)

Agility LA (Marianne Helander)

Sosiaalinen palkka luento+harjoitukset SU 
(Päivi Saarilahti)

MUU OHJELMA:
Illanistujaiset ohjelmineen ja ruokaisa iltapala kuuluu leirihintaan.

Etusija koulutuspaikoille leiriläisillä sekä briardeilla 15.7 saakka! Tämän jälkeen jaetaan myös muille. 
Varausmaksu 25e vähennetään leirin loppusummasta.

Laitathan ilmoittautumisen yhteyteen mukaan tulevan koiramäärän sekä mahdolliset toiveet majoituksen suhteen niin 
pyritään jakamaan huoneet tasapuolisesti! Koirat ovat tervetulleita sisätiloihin, mutta varaathan koirallesi häkin mukaan, jos 

se ei tule toimeen muiden kanssa. Autot saa myös mökkien välittömään läheisyyteen.

Ilmottautumiset & tiedustelut:
Riina.pullinen (a) gmail.com

*Leiritoimikunta pidättää oikeuden muuttaa illanviettopaikkaa leiriläisten määrästä riippuen.

LEIRIHINNAT (ei jäsen):

120e (130e)
Illanistujaiset savusaunalla, yhden koulutuspaikan kummallekin päivälle, *
Majoitus 2 hengen huoneessa tai vuodesohvalla.
100e (110e)
Illanistujaiset savusaunalla, yhden koulutuspaikan kummallekin päivälle, *
Majoitus parvella.
80e (90e)
Illanistujaiset savusaunalla, yhden koulutuspaikan kummallekin päivälle, *
Ei majoitusta. Sosiaalitilojen käyttö.
40e (50e)
Yhden päivän leiri. Sis. Yhden koulutuksen ja muut edut.
15e (20e)
Kuunteluoppilas per päivä. Sis. lounaan.
15e
Toinen koulutus tai toinen koira per päivä leiriläisille.
* Sisältää 2 x aamupalan sekä 2 x lounaan

MAJOITUS:

4kpl kahdenhengen huoneita, joista kaksi omalla sisäänkäynnillä
2kpl vuodesohvapaikkoja ”omassa välihuoneessa”
1kpl vuodesohva ja 4kpl parvipaikkoja isommassa mökissä
4kpl parvipaikkoja (mahdollisesti enemmän, jos tarvetta)
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Holger Palomäki, FH-jälki

Koiraharrastukseni olen aloittanut vuonna 1990. Ensimmäiset koirani olivat saksanpaimenkoiria, joiden kanssa harrastettiin 
metsäjälkeä ja tokoa. Kahdella koirallani olen harrastanut myös erikoisjälkeä ja osallistunut SM-kisoihin  useampana vuonna.

Harrastustaipaleellani on ollut monia kohokohtia, ehkä iloisimmat hetket ovat olleet omien treeniryhmieni koirakoiden 
saavuttamat tulokset.

Tällä hetkellä minulla on nuori labradorinnoutaja Tintenfass L`Okari (Lykos), jonka kanssa harrastamme tavoitteellisesti 
erikoisjälkeä.

Toivoisin, että ryhmäläiseni kertoisivat millä tavalla ovat tähän asti trenanneet,mitkä ovat tavoitteet, millainen koira heillä on 
ja mihin he erityisesti haluaisivat minulta apua.

Marianne Helander, Agility

Marianne Helander on kouluttanut agilityä vuodesta 2010. Kilpailu-uransa hän on aloittanut beagleillä ja nykyisenä kisakoi-
rana toimii käyttöcockeri Namusillan Sikuriina ”Netta”, jonka kanssa Marianne osallistui tänä vuotta toistamiseen agilityn 
SM-karsintoihin. Netta on myös vuoden 2016 agilitycockerspanieli. Mariannella on kasvamassa saman rotuinen nuorempi 
Lili tulevaksi agilitykoiraksi, joten myös nuoren koiran kouluttaminen on tuoreessa muistissa.

Marianne käy hakemassa säännöllisesti oppia alansa huipuilta mm. OMD-kouluttajilta Janita Leinoselta ja Jaakko Suoknuutilta 
sekä on käynyt paljon myös Elina Jänesniemen valmennettavana.

SBRY:n Syysleirin kouluttajaesittelyt

Boreabrie Rayban, kuvat: Ville Erkkilä



16 Briard • 2/2017

Päivi Saarilahti, Sosiaalinen palkkaus

Päivi Saarilahti on 39-vuotias koira-alan ammattilainen. Hänen omaan laumaansa on kuulunut belgianpaimenkoiria, hollannin-
paimenkoira, bordercollie, dalmatiankoira ja mäyräkoira. Hänellä on paljon kokemusta kodinvaihtaja- ja pitovaikeuskoirista.

Saarilahti opiskelee eläintenkouluttajaksi. Omista koiristaan hän on kilpaillut kahdella agilityn III-luokassa ja kouluttanut 
yhdestä näyttelytulosta vaille tottelevaisuusvalion. Tällä hetkellä treenikaverina on 4-vuotias työlinjainen belgianpaimenkoi-
rauros Ukka, jonka lajeina ovat fh-jälki, toko, haku, rally-toko ja vepe. Ukka kuuluu myös Belgianpaimenkoirayhdistyksen 
tokon valmennusrenkaaseen.

Valmentajana Päivi Saarilahti haluaa auttaa koiraa ja ohjaajaa löytämään toisensa, ymmärtämään toisiaan ja nauttimaan täysillä 
yhteisistä hetkistä niin harrastuksissa kuin kotona. Tavoitteena on itsevarma ja tasapainoinen koirakko.

Markus ja Johanna Thölix, Leikitys ja metsäjälki

Monelle tutut briardharrastajat Janna ja Macken ovat lupautuneet ottamaan leiriohjelmasta osuuden haltuunsa. 

Macken on maalimiesopiskelija ja on lupautunut leikittämään briardeja. Janna vetää halukkaille metsäjälkeä.

kuva: Sanna Jousmäki



 Briard • 2/2017 17



18 Briard • 2/2017

Ilmoittautumiset
1.6. menn. os. Suomen Briard ry. / Henna Mattila, Kontiokuja 2, 36100 Kangasala as tai 

henna.h.mattila@gmail.com.
Tied. 050 321 5225 / henna.h.mattila@gmail.com.

Ilm. maksut 1. koira JÄSEN 33€, EI JÄSEN 40€,
2. jne koira JÄSEN 26€, EI JÄSEN 40€,

pennut ja veteraanit JÄSEN 26€, EI JÄSEN 35€,
Yli 10 v-vet veteraaniluokassa ilmainen.

Tilille FI73 5724 8720 0313 16 / Suomen Briard ry., 
Viite 1711.

Myös pennut (5- alle 7 kk & 7- alle 9 kk) ja jälkeläisluokka.

Briardien erikoisnäyttely 2017

Sunnuntaina 2.7.2017

Paikka: Hattulan Tyrvänössä

Hotelli Petäys Resortin jalkapallokenttä, nurmipohja

Arvostelu alkaa klo 10.00

Tuomari: Francois Teppaz-Misson, Ranska

Näyttely pidetään Hotelli Petäyksen jalkapallokentällä. Käytämme hotellin  kahvila- ja ravintola-
palveluita, saatavilla pientä makeaa ja suolaista sekä lounas. Tyrväntö on erittäin kaunista seutua 
ja hotellin alueella riittää aktiviteettia ja rantaviivaa, aivan liki ovat myös mm. Lepaan viinitila ja 
arboretum sekä Aulanko – tämä on hieno mahdollisuus koko perheen kesälomareissuun!

Lapsi ja koira-kisa (oman harkinnan mukaan joko lelu tai oikea), 
johon voi ilmoittautua paikanpäällä.

Tervetuloa täyttämään Tyrväntö!

kuva: Harri Puranen
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The Briard… a story began when I was about 10 yrs old. I was reading a book about dogs and cats, and 
was so impressed by a picture of a strong, fierce, self-confident and beautiful dog with a typical coat. It 
was named “Briard”. Well…… love at the first sight and if my judging is of course based on technical 

points of the standard, I still look for this emotion! 
 

I waited few years before getting one, waiting my parents changing home, and I worked during summer 
holidays to buy one. And did Pâquerette de Veaubresson come home, a  pretty black and rustical female. 
I still remember this very special and closed relationship with “Pâque”, my shadow, my soul sister and my 

protector, even on the other side of the rainbow bridge I hope. 
 

I made some shows, with the help of my parents, and was delighted to meet some briard stars and their 
breeders of the eighties. Then a little break in the shows because my studies. But I was reading all the 

books and reviews about briards.
Later came my sweet and funny French and Swiss CH Esmeralda des Sansouires du Boumian bred by 

Françoise Legros. She got 2 litters, the first one under Sun Kosi name (Multi CH Sun Kosi l’Etoile Noire 
went to Timo Helin in Finland, hello finnish family ;-)) and the second one was bred Corinne Debrouwer 

(De La Chaume du Bois Dieu kennel), a longtime friend.
 

I was member of the French club committee for several years and I still appreciate to give a hand to the 
National every year. A good week end where I can see a lot of briards and their proud and devoted owners 

and meet national and international fans.  
 

What am I looking for as a judge ? Well, many people more knowledgble than me would give some points. 
Here are my 2 cents.  For myself, I keep in mind a strong,  alert and  dynamical dog, with an effortless 

movment and easy coat with excellent texture.  In the early years, they were supposed to work all day with 
their owners, looking after sheeps, under sun as under rain or snow.

I am still looking for such « briardité ». I don’t look for a very showy dog, but for an efficient dog. Effi-
ciency is beauty. It doesn’t mean I don’t like a well shown dog, in good condition. But if the true shepherd 

shape can’t be seen on stand and on the move……. picture is not perfect.
 

Many thanks to the Finnish club for this invitation. I feel honored and I am very happy to share these days 
with you.

François Teppaz-Misson

TUOMARIESITTELY

Francois Teppaz-Misson

SUOMENNOS ----> 
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SUOMENNOS

Tarinani briardien kanssa alkoi, kun olin noin kymmenvuotias. Luin kirjaa koirista ja kissoista, ja olin kovin vaikuttunut 
vahvasta, itsevarmasta kauniista koirasta, jolla oli hieno turkki. Sen nimi oli Briard. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä, ja 
edelleenkin – teknisten yksityiskohtien lisäksi – etsin briardista juuri tätä tyyppiä. 

Odottelin muutamia vuosia, ennen kuin hankin itselleni koiraa, ja tein töitä kesäisin hankkiakseni rahaa sitä varten. Ja sitten 
kaunis musta, maalaistyyppinen narttu nimeltä Paquerette de Veaubresson muutti kotiini! Muistan edelleen tämän erityisen 
läheisen suhteeni ”Paqueen”, joka oli sielunkumppanini ja suojelijani, toivottavasti myös sateenkaarisillan tuolla puolen.

Osallistuin näyttelyihin vanhempieni avulla, ja olin ilahtunut nähdessäni joitakin upeita briard-tähtiä ja kasvattajia kahdeksan-
kymmentäluvulla. Sittemmin jouduin pitämään pienen tauon opiskelujeni vuoksi. Kuitenkin luin jatkuvasti kirjoja ja artikkeleita 
briardeista. Myöhemmin sain itselleni ihanan, hauskan narttuni F& CH MVA Esmeralda des Sansouires du Boumianin, jonka 
oli kasvattanut Francoise Legros. Se sai kaksi pentuetta, joista ensimmäinen oli kasvattajanimen Sun Kosi alla (josta MULTI 
MVA Sun Kosi l’Etoile Noire muutti Suomeen Timo Helinille – terveisiä suomalaiseen perheeseen!), ja toisen kasvatti Corinne 
de Brouwer (kennel de la Chaume du Bois Dieu), joka on pitkäaikainen ystäväni.

Olin vuosia Ranskan yhdistyksen hallituksen jäsen, ja edelleenkin autan erikoisnäyttelyn järjestämisessä joka vuosi. Se on 
hieno viikonloppu, jolloin näkee paljon briardeja ja näiden ylpeitä ja omistautuneita omistajia, sekä paljon paikallisia ja 
kansainvälisiä briardfaneja. 

Mitä etsin tuomarina ? Joku minua asiantuntevampi voisi antaa erinäisiäkin kohtia, mutta itse painotan erityisesti kahta seikkaa. 
Tahdon koiran olevan vahva, valpas ja dynaaminen, jonka tulee liikkua vaivattomasti. Toisekseen briardin turkin tulee olla 
helppohoitoinen ja hyvälaatuinen. On muistettava, että menneisyydessä briardin tuli pystyä toimimaan lammaspaimenena 
pitkät päivät omistajansa kanssa, oli sää mikä hyvänsä, auringonpaahde, sade tai lumi. 

Etsin edelleen ihannebriardia. Sen tulee olla tehokas, eikä välttämättä näyttävä. Mielestäni tehokkuus tuo näyttävyyttä. En 
tarkoita sitä, ettenkö pitäisi hyvin hoidetusta ja esitetystä briardista. Todellista paimenta ei voi nähdä pelkästään kuvasta tai 
pelkästään liikkeestä ja seisovasta asennosta. 

Olen todella iloinen ja ylpeä saamastani kutsusta. Odotan innolla pääseväni viettämään nämä päivät kanssanne.

Aineiston jättöpäivät:

Lehti nro 3/17: DL 15.8.2017

Lehti nro 4/17: DL 10.11.2017

Lehti nro 1/18:  DL 15.2.2018
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Tuomarikollegio Hämeenlinnassa 10.5.2017

Kollegio järjestettiin Hämeenlinnassa HAMK:n pihassa yhdel-
le kokelaalle. Ilma näytti todella ikävältä, matkalla satoi kaikkea 
mahdollista veden ja lumen väliltä. Pystytimme varmuudeksi 
kaksi telttaa, että edes kokelas ja vastaanottavat tuomarit py-
syisivät kuivina. Sää kuitenkin suosi meitä ja aurinko paisteli 
mukavasti loppupäivän. Vastaanottavina tuomareina paikalla 
oli Harry Tast ja Päivi Eerola. 

Paikalle saatiin viisi koiraa; Pipsan Nessa, Katin Majga, Sirun 
Isak, sekä minulta Sake ja Jallu. Koirakoille ja kokelaalle käytiin 
läpi kollegion säännöt ja sillä saatiin homma käyntiin. Koke-
las otti ensimmäisen koiran arvioitavaksi ja vastaanottavat 
tuomarit kävivät sillä aikaa muita koiria läpi. Kokelas tekee 
koirista kirjallisen arvion aivan niinkuin näyttelyissä. Tämä 
on erinomaisen hyvää näyttelyharjoitusta koirakoille ja siksi 
itsekin olin heti halukas lähtemään mukaan. 

Tällä kertaa saatiin kuitenkin ylimääräistä äksöniä. Toinen 
koiristani haluaa jahdata autoja ja aikansa riuhtoikin jokaisen 
ohi ajavan auton perään. Kati ehti jo sanoa, että ajatelkaapa

jos nyt menisi remmi poikki. Ja niinhän siinä sitten kävi, naps 
vaan ja nahkainen näyttelyremmi poikki ja koira auton perään. 
Ei siinä muu auttanut kuin lähteä itse juoksemaan koiran 
perään, huutaa niin lujaa kuin ääntä lähti ja toivoa parasta. 
Melkein moottoritielle asti koira jaksoi juosta, mutta luovutti 
sitten ja tuli takaisin. Onnistui siinä tietysti vielä menemään 
nurin kun vauhtia oli enemmän kuin älliä ja kynsi hieman 
asvalttia ikenillään. Ilman suurempia vahinkoja tästä onneksi 
selvittiin tällä kertaa. 

Tapahtuman valvoja kuitenkin päätti, että koira on syytä laittaa 
autoon rauhoittumaan ja jatkaa kollegiota ilman tätä erittäin 
vauhdikasta yksilöä. Homma saatiin loppujen lopuksi kunni-
alla vedettyä loppuun ilman enempää draamaa. Vastaanottavat 
tuomarit kävivät kokelaan arvostelut läpi ja tämän jälkeen 
kokelaan piti laittaa koirat paremmuusjärjestykseen. Lopuksi 
vastaanottavat tuomarit kävivät kokelaan kanssa vielä keskuste-
lun koirista ja arvosteluista. Hetken pohdittuaan vastaanottavat 
tuomarit päättivät että kokelas on suorittanut kokeen hyväk-
sytysti. Näin saatiin siis uusi tuomari rodullemme.

Teksti ja kuvat: Laura Ikonen

Arvostelussa Majga (Zhamanen TNT Fireball) ja Nessa (Elouche del Pata Viento)
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Miksi tuomarikollegio järjestetään:

Tuomarikokelas joka on käynyt erikoiskoulutuksen rodusta, sekä tehnyt tarvittavat 
harjoitusarvostelut suorittaa vielä arvostelukokeen tuomarikollegiolle. Ulkomuo-
totuomarikokelaan suoritetua hyväksytysti arvostelukokeen, tekee tuomarikollegio 
Kennelliitolle esityksen hänen pätevöimisestään kyseiselle rodulle.

Tuomarikollegio lyhyesti:

1.Tuomarikollegion kokoonpano
Tuomarikollegion jäseninä toimii kaksi (2) rotujärjestön nimeämää ulkomuototuomaria, 
joilla on ko. rodun voimassa olevat arvosteluoikeudet. Lisäksi Kennelliitto nimeää tilaisuuden 
valvojan, jonka tulee olla ko. rodulle pätevöity tuomari. 

2.Arvostelukokeessa arvosteltavat koirat
Rotujärjestö tai sen nimeämä ulkomuototuomarikoulutuksesta vastaava henkilö huolehtii 
koirien hankkimisesta tilaisuuteen. Mukana tulisi olla aina rodun erinomainen edustaja 
sekä keskitasoisia ja keskitasoa heikompia koiria.  Arvostelukokeeseen tulee pyrkiä saa-
maan yhteensä 5-15 koiraa rotua kohti. Koiramäärissä on kuitenkin muistettava ko. rodun 
koiramäärä Suomessa ja pysyttävä kohtuudessa. Koirat eivät saa olla kollegiotuomareiden, 
Kennelliiton valvojan, arvostelukoetta suorittavan kokelaan tai näiden perheenjäsenten 
omistamia tai kasvattamia koiria.

3.Arvostelukokeen suorituspaikka
Paikan, jossa arvostelukoe järjestetään, tulee olla asianmukainen ja riittävän tilava, että koirien 
liikunta voidaan arvostella. Kollegion jäseniä varten tulee olla rauhallinen neuvottelupaikka.

4.Toimenpiteet arvostelukokeen järjestämiseksi
Arvostelukokeen suorittajan tulee anoa arvostelukoetta kirjallisesti rotujärjestöltä ja liittää 
tarvittaessa tai pyydettäessä mukaan harjoitusarvostelulausuntonsa ko. rodussa. Arvostelu-
kokeeseen saa osallistua korkeintaan neljä (4) kokelasta kerrallaan.Tilaisuudessa tulee olla 
rotujärjestön puolesta vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä ennen arvostelukoetta ja 
on paikan päällä huolehtimassa käytännön järjestelyistä. Arvostelut kirjoitetaan normaaliin 
tapaan näyttelyissä käytettäviin arvostelulomakkeisiin ja ne perustuvat FCI:n voimassa 
olevaan rotumääritelmään. Tuomarikollegion lausunnot arvostelukokeesta kirjoitetaan 
virallisiin Kennelliiton lomakkeisiin eli arvostelukoekaavakkeelle. Kokelaitten kirjoittamat 
arvostelulomakkeet kootaan yhteen arvostelukokeen jälkeen ja Kennelliiton valvoja toimittaa 
ne yhdessä arvostelukoekaavakkeiden kanssa Kennelliitolle välittömästi tilaisuuden jälkeen.  

5.Kollegion toiminta
Tuomarikollegiossa jäseninä olevien tuomareiden tulee suorittaa arvostelu koirista. Heidän 
tulee kirjata vaadittavat huomiot koirien virheistä ja ansioista sekä sopia etukäteen arvostelu-
perusteista. Nämä muistiinpanot liitetään muihin arvostelukoetilaisuuden dokumentteihin. 
Arvostelukokeessa on arvostelun tapahduttava kirjallisesti ja täysin itsenäisesti. Kokelaalla 
ei ole sen aikana oikeutta keskustella kenenkään kanssa muusta kuin arvostelukokeen 
teknisestä suorittamisesta. Arvostelukokeen suorittaja sijoittaa koirat myös paremmuus-
järjestykseen. Kollegio voi lisäksi kuulustella kokelasta suullisesti. Kokelaan on merkittävä 
jokaiseen arvostelulomakkeeseen oma nimensä, koiran numero, rotu, sukupuoli ja pal-
kintosija. Hyväksyttävässä suorituksessa kokelaan tulee arvostella koirat rodunomaisesti, 
osata rotumääritelmä ja löytää rotutyypiltään parhaat ja heikoimmat yksilöt. Mikäli koirat 
ovat hyvin tasalaatuisia ja niiden keskinäinen järjestys on riippuvainen painotuksista, tulee 
kiinnittää huomiota ennen kaikkea kirjallisiin arvosteluihin. Kokelaan hyväksyminen tai 
hylkääminen on aina ratkaistava paikan päällä. Kollegio antaa kokelaalle kirjallisen lausunnon 
arvostelukokeesta heti tilaisuuden päätyttyä Kennelliiton lomakkeella. Kollegio perustelee 
tarvittaessa päätöstään myös suullisesti.
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Vuoden briard-kilpailut

1. Kilpailujen järjestäminen
- Kilpailut järjestää Suomen Briard ry. 
- Kilpailukausi on kalenterivuosi. 
- Kilpailut julistetaan Suomen Briard ry:n lehdessä kilpailukau-
den aikana. Julistamisen yhteydessä julkaistaan kilpailusäännöt 
tai vaihtoehtoisesti viitataan enintään kaksi kilpailukautta 
vanhoihin sääntöihin, mikäli sääntöihin ei ole tehty muutoksia. 
Sääntöjä saa yhdistyksen sihteeriltä. 
- Sääntömuutokset astuvat voimaan sillä kaudella kun ne on 
julistettu. 
- Uusia kilpailuluokkia voidaan perustaa vapaasti. Uudet 
kilpailuluokat julistetaan samoin kuin vanhatkin. 
- Suomen Briard ry:n hallitus nimeää henkilön, joka vastaan-
ottaa tulokset ja laatii pisteytyksen perusteella tuloslistan sekä 
henkilön, joka tarkastaa pisteytyksen. 
- Kilpailupalkinnot jaetaan kilpailukautta seuraavan vuoden 
vuosikokouksessa, joka järjestetään viimeistään helmikuun 28. 
- Kilpailutulokset julkaistaan vähintään kunkin luokan 3 
parhaan koiran osalta Suomen Briard ry:n lehdessä. 
- Kunkin luokan voittajalle ilmoitetaan voitosta kirjallisesti 
(esim. sähköposti) vähintään viikkoa ennen kilpailupalkin-
tojen jakoa. 
- Kunkin luokan voittaja saa kunniakirjan (hallituksella on 
myös oikeus jakaa vuosittain halutessaan kunniakirjan lisäksi 
palkinto). 
- Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoitettuja palkintoja, jolloin 
Suomen Briard ry:n hallituksen on hyväksyttävä palkinnot 
kokouksessaan. 
- Suomen Briard ry:n hallitus voi muuttaa kiertopalkinnot 
toisiksi.

2. Osallistuminen kilpailuun
Kilpailuihin osallistuvalta briardilta edellytetään:
- Vähintään yhden koiran omistajista on oltava Suomen Briard 
ry:n jäsen ja vähintään kahden tuloksen tulee olla Suomessa 
järjestetystä kokeesta, testistä tai näyttelystä. 
- Kilpailuun osallistuvien on toimitettava kirjallisesti itse 
tulokset kilpailua julistettaessa ilmoitettuun osoitteeseen 
viimeistään kilpailukautta seuraavan tammikuun 31. päivään 
mennessä. Tarkemmat ohjeet on esitetty kohdassa 5.

3. Palkinnon jako
Palkinnot jaetaan Suomen Briard ry:n vuosikokouksessa

4. Pistelasku
Kilpailuluokat ja niiden pistelasku on esitetty seuraavassa. 
Seuraavat täsmennykset pätevät kaikkiin
kilpailuluokkiin:
- Jos pisteitä myönnetään tittelistä (esim. käyttövalio), niin 
niistä saatavat pisteet otetaan huomioon vain sinäkilpailukau-
tena, jolloin titteli on vahvistettu. 
- Rodun mestaruuskokeesta myönnetään pisteitä, jos sellainen 
ko. vuonna järjestetään.

5. Tulosten ilmoittaminen
Koiran omistajan on ilmoitettava koiran tulokset tammikuun 
31. päivään mennessä kirjallisesti/sähköpostilla.
Omistajan on ilmoitettava:
- koiran nimi ja rekisterinumero
- omat yhteystietonsa (osoite ja puhelinnumero/sähköposti)
- koiran suoritukset seuraavasti:

* suorituspäivämäärä
* paikkakunta
* näyttelyistä muoto (ryhmä-, kaikkien rotujen-, kan-
   sainvälinen tai erikoisnäyttely)
* se sijoitus tai tulos josta saa pisteitä riippuen siitä kumpaa
  kilpailussa edellytetään
* kilpailusta saatavat pisteet suorituksittain
* ne tittelit, joista kilpailussa annetaan pisteitä sekä em.
   tiedot titteliin vaadittavista osasuorituksista
* ne mestaruuskilpailusijoitukset, joista kilpailussa
   annetaan pisteitä sekä em. tiedot. Tarvittaessa on omis-
   tajan esitettävä kopio kilpailukirjasta tai kopio näyttely-
   arvostelusta, jotta suoritukset voidaan tarkistaa.

kuva: Annamari Aarnio

Uudistetut säännöt
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NÄYTTELYBRIARD
Näyttelybriard kisassa viisi parasta suoritusta huomioidaan. Tuloksista yksi saa olla ulkomailta, jolloin koiramäärä tulee todistaa 
aikataulu/luettelokopiolla. 

Pisteitä saa seuraavasti:
Jos ko. näyttelyyn osallistuu vähintään 5 briardia, saa 1 lisäpisteen, tämän jälkeen jokaisesta viidestä briardista saa 2 lisäpistettä. 
Siis 20:sta briardista saa 6-lisäpistettä jne.

5 osallistujaa + 1 lisäpistettä
10 osallistujaa + 2 lisäpistettä
15 osallistujaa + 4 lisäpistettä
20 osallistujaa + 6 lisäpistettä 
25 osallistujaa + 8 lisäpistettä
30 osallistujaa + 10 lisäpistettä jne.

Sijoitus Erikoisnäyttely KV KR RY / PK-tapahtuma
ROP 15 10 8 6
VSP 14 9 7 5
PU / PN2 13 8 6 4
PU / PN3 12 7 5 3
PU / PN4 11 6 4 2

Lisäksi ryhmä- ja BIS-sijoituksista saa pisteitä seuraavasti:

Sijoitus Ryhmänäyttely (RY) Kaikkien rotujen näyttely (KR) Kansainvälinen näyttely (KV)
RYP1 4 5 6
RYP2 3 4 5
RYP3 2 3 4
RYP4 1 2 3
BIS1 5 6 7
BIS2 4 5 6
BIS3 3 4 5
BIS4 2 3 4

Lisäpisteet:
FI MVA 5p

Ryhmänäyttelyssä on oltava vähintään kaksi (2) ryhmää. Jos erikoisnäyttely on järjestetty vain briardeille, ei RYP- ja BIS-
sijoituksista saa lisäpisteitä. Jos erikoisnäyttely on jonkin muun näyttelyn yhteydessä, saa RYP ja BIS-sijoituksista edellä 
mainitut lisäpisteet.

Pisteiden mennessä tasan ratkaisee paremmuuden BIS1-sijoitukset, niiden ollessa tasan BIS2-sijoitukset. Niiden ollessa tasan 
RYP-sijoitukset jne. Jos pisteet menevät silti tasan, niin sijoitus jaetaan.

PENTU
Vuoden pentu-kilpailussa palkitaan parhaiten pentuluokissa näyttelyissä menestynyt briard. Kaikki pentunäyttelyt huomioidaan 
(ei match show). Sama koira voi osallistua vain yhden kerran vuoden pentu-kilpailuun. Pisteitä saa vain niistä näyttelyistä, 
joissa koira on kilpaillut pentuluokassa. Viisi parasta suoritusta huomioidaan. Pisteitä saa seuraavasti:

Sijoitus Pistemäärä
PEK1 5
PEK2 4
PEK3 3
PEK4 2
Sijoitus Pistemäärä
RYP1 4
RYP2 3
RYP3 2
RYP4 1
Sijoitus Pistemäärä
BIS1 5
BIS2 4
BIS3 3
BIS4 2
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Lisäksi pisteitä saa seuraavasti:

Saavutus Pisteet
KP 1
ROP-PENTU 2
VSP-PENTU 1

Pisteiden mennessä tasan ratkaisee ROP-sijoitusten määrä. Niidenkin 
mennessä tasan, arvotetaan ROP-saavutukset näyttelymuodon mukaan 
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: erikoisnäyttely, KV näyttely, KR 
näyttely, ryhmänäyttely.

VETERAANIBRIARD
Vuoden veteraanikilpailussa palkitaan näyttelyissä parhaiten menestynyt veteraaniluokan briard. Kilpailussa 
huomioidaan vain niiden näyttelyiden tulokset, joissa koira on kilpaillut veteraaniluokassa. Viisi parasta 
suoritusta huomioidaan. Pisteitä saa seuraavasti:

Sijoitus RY / PK-tapahtuma KR KV Erikoisnäyttely 
(Suomen Briard ry.)

Erikoisnäyttely (Muut maat, ko. 
maan rotuyhdistyksen järjestämä)

VEK1 5 8 10 15 10
VEK2 4 7 9 14 9
VEK3 3 6 8 13 8
VEK4 2 5 7 12 7

Lisäksi BIS-sijoituksista saa seuraavanlaisesti:

Sijoitus Ryhmänäyttely (RY) Kaikkien rotujen näyttely (KR) Kansainvälinen näyttely (KV)

BIS1-VET 5 6 7
BIS2-VET 4 5 6
BIS3-VET 3 4 5
BIS4-VET 2 3 4

Lisäpisteet:

Saavutus Pistemäärä
SA 1
Sijoittuminen PU / PN1-4 1
ROP-VET 2
VSP-VET 1

Pisteiden mennessä tasan ratkaisee paremmuuden BIS1-sijoitukset, niiden mennessä tasan BIS2-sijoitukset jne.

VUODEN AKTIIVIBRIARD
Vuoden aktiivibriardkilpailuissa palkitaan osallistumisesta näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin. Tuloksilla ei 
ole merkitystä. Pisteet ja jokaisesta osiosta saatavat enimmäispisteet ovat:

Laji Pisteet Enimmäismäärä
Näyttely 1 10
PK / BH 1 10
Toko 1 10
Agility 0,5 10
PEKO / VEPE 1 10
Vetokoe 1 10
Paimennuskoe / esikoe 1 10
Rallytoko 1 10
LT / MH 5 5
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Lisäksi pisteitä osallistumisien lisäksi jaetaan seuraavasti:

Lisäpisteet Pisteet Enimmäismäärä
Suomen Briard ry:n Erikoisnäyttely 5 5
Suomen Briard ry:n Selection 5 5
PK-RM 5 5
TOKO-RM 5 5
AGILITY-RM 5 5

TOKOBRIARD
Vuoden tokobriardkilpailussa palkintaan tottelevaisuuskokeissa saavutetuista tuloksista. Tokokokeista otetaan huomioon vain 
viisi koetta. Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Luokka 1-tulos 2-tulos 3-tulos
ALO 3 2 1
AVO 5 3 2
VOI 9 6 4
EVL 12 8 6

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 1. sija 2. sija 3.sija Osallistuminen
Rotumestaruus 10 8 6 2
Piirinmestaruus 6 4 2 -
Suomenmestaruus (yksilökilpailu) 20 18 16 5
Maajoukkuekarsinnat 20 pistettä maajoukkueeseen pääsystä 5

Lisäpisteet: Lisäpisteet Pisteet
KP 1
FI TVA 5

TOKOTULOKAS
Vuoden tokotulokas -kilpailussa palkitaan kyseisenä kilpailukautena kilpailemisen aloittanut briard, joka on menestynyt 
parhaiten. Pistelasku on sama kuin tokobriard -kilpailussa.

Rotumestaruuskokeessa sijoittumisesta pisteitä ei jaeta jokai-
sessa tasoluokassa erikseen. Piirinmestaruuskokeista jaetaan 
pisteitä vain erikoisvoittajaluokassa.

Lisäpisteet: Lisäpisteet Pisteet
BH 2
NOM-Edustus 2
FI KVA 5

PK-BRIARD
Vuoden PK-briard kilpailussa palkitaan menestyksestä palveluskoirakokeissa. PK-kokeista oetaan huomioon viisi koetta. 
Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Luokka 1-tulos 2-tulos 3-tulos
1-luokka 5 3 2
2-luokka / FH1 8 5 4
3-luokka / FH2 12 8 6

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 1. sija 2. sija 3. sija Osallistuminen
Rotumestaruus 10 8 6 2
Piirinmestaruus 6 4 2 -
SM (yksilökilpailu) 20 18 16 5

Rotumestaruuskokeessa sijoittumisesta pisteitä ei jaeta jokaisessa tasoluokassa erikseen, mutta pisteet jaetaan jokaisessa 
maastolajissa erikseen. Piirinmestaruuskokeista jaetaan pisteitä vain 3-luokassa.



 Briard • 2/2017 27

PK-TULOKAS
Vuoden PK-tulokas -kilpailussa palkitaan kyseisenä kilpailukautena kilpailemisen aloittanut briard, joka on menestynyt 
parhaiten. Pistelasku on sama kuin PK-briard -kilpailussa.

AGILITYBRIARD
Vuoden agilitybriard -kilpailussa palkitaan menestyksestä agilitykilpailuissa. Viisi parasta suoritusta huomioidaan. Pisteitä 
jaetaan seuraavasti:

Lisäpisteet:

Luokka Tulos 1. sija Muu sija

1-luokka 0 tai alle 6 4
0,01-5 5 3

5,01-10 4 2
2-luokka 0 tai alle 10 8

0,01-5 6 4
5,01-10 5 3

3-luokka 0 tai alle 14 12
0,01-5 10 8

5,01-10 6 4

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 1. sija 2. sija 3.sija Osallistuminen
Rotumestaruus 10 8 6 2
Piirinmestaruus 6 4 2 -
Suomenmestaruus (yksilökilpailu) 20 18 16 5
Maajoukkuekarsinnat 20 pistettä maajoukkueeseen pääsystä 5

Lisäpisteet Pisteet
FI AVA tai FI AVA-H 5

Lisäpisteet:

Rotumestaruuskilpailussa sijoittumisesta pisteet jaetaan yhden kerran (ylimmässä luokassa tai muulla RM-säännöissä ilmoi-
tetulla tavalla).

AGILITYTULOKAS
Vuoden agilitytulokas -kilpailussa palkitaan kyseisenä kilpailukautena kilpailemisen aloittanut briard, joka on menestynyt 
parhaiten. Pistelasku on sama kuin agilitybriard-kilpailussa.

RALLYTOKOBRIARD
Vuoden rallytokobriardkilpailussa palkintaan rallytokokilpailuissa saavutetuista tuloksista. Rallytokokilpailuista otetaan 
huomioon vain viisi kilpailua. Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Luokka 70-79 p 80-89 p 90-100 p
ALO 1 2 3
AVO 2 3 5
VOI 4 6 9
MES 6 8 12

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 1. sija 2. sija 3.sija Osallistuminen
Rotumestaruus 10 8 6 2
Piirinmestaruus 6 4 2 -
SM (yksilökilpailu) 20 18 16 5
Maajoukkuekarsinnat 20 p. maajoukkueeseen pääsystä 5

Lisäpisteet: Lisäpisteet Pisteet
RTK1, RTK2, RTK3, RTK4 2
FI RTVA 5
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RALLYTOKOTULOKAS
Vuoden rallytokotulokas -kilpailussa palkitaan kyseisenä kilpailukautena kilpailemisen aloittanut briard, joka on menestynyt 
parhaiten. Pistelasku on sama kuin rallytokobriard-kilpailussa

VUODEN BERGER DE BRIE
Berger de Brie -palkinnolla palkitaan monipuolisesti menestynyt briard. Koiran tulee olla osallistunut vähintään kahteen kil-
pailussa pisteitä oikeuttavaan lajiin. Palveluskoiralajit lajit lasketaan eri lajeiksi. Vain viisi parasta kilpailusuoritusta lasketaan 
mukaan pisteisiin. Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Sijoitus Pisteet
1. 10
2. 8
3. 6

Näyttely Ryhmänäyttely Kaikkien rotujen näyttely Kansainvälinen näyttely
RYP1 5 6 7
RYP2 4 5 6
RYP3 3 4 5
RYP4 2 3 4

BIS1 BIS2 BIS3 BIS4 ROP VSP
10 9 8 7 3 2

TOKO 1-tulos 2-tulos 3-tulos
ALO 4 2 1
AVO 6 2 1
VOI 8 2 1
EVL 10 2 1
PK-LAJIT 1-tulos 2-tulos 3-tulos
1-luokka 6 2 1
2-luokka / FH1 8 2 1
3-luokka / FH2 10 2 1
AGILITY 0 tai alle 0,01-5 5,01-10
1-luokka 6 2 1
2-luokka 8 2 1
3-luokka 10 2 1
RALLYTOKO 90-100 80-89 70-79
ALO 4 2 1
AVO 6 2 1
VOI 8 2 1
MES 10 2 1
PAIMENNUSKOE ERI EH H
1-luokka 6 2 1
2-luokka 8 2 1
3-luokka 10 2 1
VESIPELASTUS 1-tulos 2-tulos 3-tulos
ALO 6 2 1
AVO 8 2 1
VOI 10 2 1

Pelastuskoirakoe IPOR B IPOR A
Koe 10 5

VETOBRIARD
Vuoden Vetobriard kilpailussa palkitaan vetolajeissa parhaiten menestynyt 
briard. Pistelaskussa huomioidaan tulokset VUL:n ja SPKL:n virallisista luokista 
(ei harrastusluokista) valjakkohiihdossa, koirajuoksussa sekä koirapyöräilyssä.
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Sijoitus Pisteet
1. 10
2. 8
3. 6

Näyttely Ryhmänäyttely Kaikkien rotujen näyttely Kansainvälinen näyttely
RYP1 5 6 7
RYP2 4 5 6
RYP3 3 4 5
RYP4 2 3 4

BIS1 BIS2 BIS3 BIS4 ROP VSP
10 9 8 7 3 2

Lisäksi lisäpisteitä saa BIS-sijoituksista seuraavasti:

SAKUN KULTAINEN KAULAPANTA -JALOSTUSPALKINTO
Kilpailussa palkitaan vuoden aikana jälkeläistensä tulosten perusteella parhaiten menestynyt jalostusuros tai -narttu. Kilpailu 
on omistettu FIN & DK MVA, EuV-91 HK2 La-Jun Chogolatelle ja sen on lahjoittanut Chaccado kennel. Pisteytystä ei saa 
muuttaa ilman palkinnon luovuttajan suostumusta.

Tuloksia tulee olla vähintään kahdesta pentueesta ja tuloksiin huomioidaan jokaiseen kohtaan enintään viiden koiran tuloksia 
ko. vuodelta. Jalostusyksilö kilpailee jälkeläistensä tuloksilla, jalostusyksilö itse voi olla jo kuollut.

Tuloksien tulee olla saavutettu kilpailuvuoden aikana. Pisteitä saa seuraavasti:

Pistettä / koira Maksimipisteet
A/B-lonkat 2 10
0 kyynärnivelet 1 5
Tutkitut, oireettomat silmät
(PRA/HC tai ERG tai CSNB)

1 5

LT min. 75*) 2 10
MH suoritettu 2 10
PK-koetulos tai BH hyv. 1 5
PK-koulutustunnus 2 10
Tokokoetulos 1 5
Rauniokoetulos 1 5
Paimennuskoetulos 2 10
Agilitytulos 1 5
Sertifikaatti 1 5
CACIB 1 5
ROP 1 5
ROP-PENTU 1 5
ROP-VET 1 5

ISON O’N KASVATTAJAPALKINTO
Kilpailussa palkitaan vuoden aikana parhaiten näyttelyissä kasvattajaluokissa menestynyt kasvattaja. Kilpailu on omistettu FIN 
MVA Walkwide’s Aadolfille ja sen on lahjoittanut Boondock’s kennel. Pisteytystä ei saa muuttaa ilman palkinnon lahjoittajan 
suostumusta. Viisi parasta suoritusta huomioidaan. Pisteitä saa seuraavasti:

Sijoitus Ryhmänäyttely Kaikkien rotujen näyttely Kansainvälinen näyttely Erikoisnäytteöy
(Suomen Briard ry.)

1. KP 6 8 10 20
2. KP 5 7 9 15
3. KP 4 6 8 10

Sijoitus Ryhmänäyttely (RY) Kaikkien rotujen näyttely (KR) Kansainvälinen näyttely (KV)
BIS1 5 7 9
BIS2 4 6 8
BIS3 3 5 7
BIS4 2 4 6

*) minimi +75 loppupistettä ja vähintään +1 terävyydestä, hermorakenteesta ja luoksepäästävyydestä sekä + laukauspelotto-
muudesta.

Ohje: Kerätään max. 5 parasta tulosta yhteen kustakin kohdasta. Tulosten ei tarvitse olla viideltä samalta yksilöltä. 1 tulos/
kohta/koira.
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Lisäksi pisteitä saa vuoden aikana vahvistetuista 
kotimaisista tai ulkomaisista valionarvoista seu-
raavasti:

PENTUPYTTY –KASVATTAJAPALKINTO
Kilpailussa palkitaan vuoden aikana parhaiten menestynyt kasvattaja kasvattiensa tulosten perusteella. Kilpailun on perustanut 
Suomen Briard ry:n hallitus, ja sen pisteytyksestä vastaa yhdistyksen hallitus. Tuloksia tulee olla vähintään kahdesta pentueesta 
ja tuloksiin huomioidaan jokaiseen kohtaan enintään viiden koiran tuloksia ko. vuodelta.

Tuloksien tulee olla saavutettu kilpailuvuoden aikana. Pisteitä saa seuraavasti:

Pistettä / koira Maksimipisteet
A/B-lonkat 2 10
0 kyynärnivelet 1 5
Tutkitut, oireettomat silmät
(PRA/HC tai CSNB)

1 5

LT min. 75 2 10
MH suoritettu 2 10
BH hyväksytty 1 5
PK-koetulos 1 5
PK-koulutustunnus 2 10
Tokokoetulos 1 5
Rallytokokilpailutulos 1 5
Rauniokoetulos 1 5
Paimennuksen esikoe 1 5
Paimennuskoetulos 2 10
Agilitytulos 1 5
Sertifikaatti 1 5
CACIB 1 5
ROP 2 10
ROP-PENTU 1 5
ROP-VET 1 5

Ohje: Kerätään max. 5 parasta tulosta 
yhteen kustakin kohdasta. Tulosten ei 
tarvitse olla viideltä samalta yksilöltä. 
1 tulos/kohta/koira.

Lisäksi pisteitä saa vuoden aikana vah-
vistetuista valionarvoista seuraavasti:

Titteli Pistemäärä
KVA 5
TVA 5
AVA 5
C.I.B 5
C.I.E 3
FI / F MVA 5
Muu MVA 2
F SEL 5
Muu SEL 4

Titteli Pistemäärä
KVA 5
TVA 5
C.I.B 5
C.I.E 3
FI / F MVA 5
Muu MVA 2
F SEL 5
Muu SEL 4
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Titteli Pistemäärä
KVA 5
TVA 5
AVA 5
C.I.B 5
C.I.E 3
FI / F MVA 5
Muu MVA 2
F SEL 5
Muu SEL 4

Tosselin Ou-Nou Haisuli, kuva: Pia Pynnä
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Pohjoisen briardien 
keväiset kokoontumisajot
Kuvat: Minna Saarimaa
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Narnia du Manoir Noble, kuva: Harri Puranen

Aurinkoinen sunnuntaipäivä Oulunseudun Briardiporukalla kului valokuvia ottaen, vähän treenaten ja paljon juoruten. 

Kiitos kaikille mukana olleille; Minna, Peto ja Toope, Elina ja Hertta, Annu ja Rauha, Minnis, Varis, Haloo ja Aino, Kristiina 
ja Luna, Terhi ja Senna!

- Outi, Sinko ja Jäynä
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Kirmix Warrior, kuva: Virve Kivelä

- Voi jukelin tähären! Tipahrin kuulkhas sängystä! Oli se vain onni etten 
loukannu issiäni pahemmasti. Tummu kaikkitietävä oli tiesti heti valistama-
sa ettei trenkäis koittaa maata iliman päällä ko siittä putuaa. Eikö se ym-
märtäny että mulloli ankaran raskas työpäivä takana ja ko tulthin tuharin 
kans vihiroin kothin ni menin suorhan sänkhyn nukkuhan ja väsyksisä sitte 

liianki lairalle sänkyä.

Lokin juttuja...
Tekstit & Kuvat: Heidi Lahti
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Osa koirista saattaa tarvita 
ravitsemuksellista tukea voidakseen 
paremmin. ROYAL CANIN® CARE-tuotteet 
huomioivat koirasi erityistarpeet.

Sinä lemmikinomistajana tiedät parhaiten 
mitä koirasi tarvitsee. Me ravitsemuksen 
asiantuntijoina tiedämme miten oikealla 
ruokavaliolla voidaan tukea koirasi 
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

ROYAL CANIN® CARE–tuotteita myydään 
lemmikkitarvikeliikkeissä. Katso lähin 
myymäläsi ja paras mahdollinen
ruokavalio koirallesi: royalcanin.fi

HUOLENPITOA
KUONOSTA
HÄNNÄNPÄÄHÄN

KOSKA JOKAINEN KOIRA ON ERITYINEN
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