Suomen Briard ry
Suomen Briard ry:n juhlakirja 1981 - 1991

1981
Briardistien yhteistoiminta alkoi vilkastua virallisesti reilut 20 vuotta sitten, kun alkuvuodesta 1981 perustettiin
Suomen Briardit. Ensimmäisiä tehtäviä oli organisaation luominen, mutta itse toimintakin käynnistyi hiljalleen.
Briardeja alettiin tehdä tunnetuksi suunnittelemalla yhdistykselle mainoslehtisiä ja painattamalla myös
ensimmäiset briard-merkkiset collegepuserot. Hallitus julisti kilpailun yhdistyksen tunnuskuvasta, mutta
tunnuskuva toteutettiin vasta lähes kymmenen vuotta myöhemmin.
Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys SSKY ry:hyn anottiin jäsenyyttä, ja kansainvälisyyttä toimintaan toi
tutustuminen Ruotsin briardyhdistykseen.
Jäsenlehti ehti jo ensimmäisenä vuotena ilmestyä kahdesti, ja harvalukuista jäsenistöä pidettiin ajan tasalla
myös kiertokirjeitse. Ensimmäinen 8-sivuinen lehti oli A4-kokoinen monistenippu, mutta toinen lehti
muotoutui A5-kokoiseksi, jollaisena se sitten pysyi aina vuoden 1990 loppuun. Sivut kuvattiin
konekirjoitusteksteistä, jotka kirjoitusjäljen mukaisesti toistuivat enemmän ja vähemmän heikosti. Kansien
lisäksi toisessa lehdessä oli 12 sivua. Ensimmäisen vuoden asia-artikkeleina kirjoitettiin mm. briardin turkin
hoidosta ja rodun sairauksista, julkaistiin yhdistyksen säännöt ja esiteltiin pysty- eli typistettykorvainen
briardi.

1982
Rodun perinnöllisten vikojen ja sairauksien kartoitus alkoi. Hallitus yritti järjestää yhteistä PRA-tutkimusta,
mutta halukkaita ei löytynyt tarpeeksi. SSKY:lle lähetettiin kuitenkin selvitys briardien sairauksista ja niiden
vastustamisesta.
Kesän alussa järjestettiin Siuntiossa La-Jun kennelissä kesäpäivä. Ohjelmaan kuului mm.
käyttäytymisopastusta näyttelyissä sekä tottelevaisuuskoulutusta.
Pidettiin yhteyttä Englantiin ja Yhdysvaltoihin sekä Pohjoismaisiin briardyhdistyksiin. SSKY:n alaisuudessa
alettiin yhdessä muiden D2-rotujen yhdistysten kanssa tutkia osallistumismahdollisuuksia
tottelevaisuuskokeiden lisäksy myös palveluskoirakokeisiin.
Lehteä ilmestyi kolme numeroa, jonka lisäksi julkaistiin näyttelyarvostelumoniste menneiltä vuosilta. Lehtien
sivuja oli yhteensä 20, joilta asia-artikkeleina saatiin lukea koiran näyttelyvalmennuksesta, turkin hoidosta ja
koirien tottelevaisuuskoulutuksesta sekä kokeista. Briardirodun historiaa kartoitettiin. Saatiin tietää, millaista
on olla Lontoossa Cruftin näyttelyssä ja ensimmäinen jäsenluettelokin julkaistiin.

1983
Jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella päätettiin alkaa hakea briardeille oikeuksia kilpailla myös
palveluskoirakokeissa ja anoa jäsenyyttä Suomen Palveluskoiraliittoon.
Kansainvälinen yhteydenpito jäi vielä tänäkin vuonna kirjalliselle asteelle, kun suunniteltu näyttelymatka
Norjaan jouduttiin perumaan liian vähäisen osanoton takia.
Toiminta-aluetta päätettiin laajentaa koko maata kattavaksi. Onnistuneet syyspäivät pidettiin Myrskylässä.
Yhdistys rekisteröitiin 7.6.1983 ja nimi muuttui Suomen Briard ry:ksi.
Samanniminen jäsenlehti ilmestyi jälleen kolmasti, ja sivuja kertyi kansien lisäksi yhteensä 44. Vilkkaan
jäsenistökirjoittelun ohella kirjoitettiin briardin koulutuksesta ja käytöstä palveluskoirana sekä

palveluskoiraoikeuksien saannin edellytyksistä. Yksi briardi omistajineen oli osallistunut jo VSS-koulun
koulutusohjaajakurssillekin. Keskustelu Suomen Palveluskoiraliittoon liittymisestä alkoi lehdenkin sivuilla ja
briardien oikea koko oli ensimmäistä kertaa esillä.

1984
Rotumme nimi aiheutti erimielisyyksiä Suomen Kennelliiton kanssa, joka suomensi sen i-loppuiseksi,
briardiksi. Yhdistys kannatti nimeä briard tai jopa alkuperäisnimestä Berger de Brie suoraan käännettyä
Brien paimenkoiraa.
Vuosikokouksessa päätettiin myös anoa Suomen Kennelliitolta lonkkakuvauspakkoa rekisteröitävien
pentujen vanhemmille tuloksen kuitenkaan vaikuttamatta rekisteröintiin. Lonkka- ja silmätarkastustulokset
päätettiin julkaista lehdessä.
Ensimmäinen erikoisnäyttely briardeille pidettiin Laaksolahden kentällä, jossa briardit arvosteli ruotsalainen
Barbro Finkelstein.
Keväinen näyttelykoulutustilaisuus handlerkilpailuineen Inkoossa samoin kuin SSKY:n kevätnäyttelykin
vetivät briardeja puoleensa. Hunttijärven syysleirillä palveluskoirakoetuomarit informoivat kiitettävän kokoista
osanottajajoukkoa palveluskoirakoeasioista, yhdistyksen omat toimihenkilöt järjestivät myös koulutusta.
Jäsenlehti ilmestyi jo neljästi, sivumäärä kasvoi 128:aan. Jäsenistö oli omaksunut lehden mielipidetuulettelun
välineeksi. Mm. kasvattajien välisen yhteistyön toivottiin lisääntyvän. Tilastotietoja tuonneista, syntyneistä
pentueista ja lonkkakuvatuista briardeista saatiin ensimmäistä kertaa. Briardien terveystilanteesta ja koosta,
sekä Suomessa että muissa pohjoismaissa, oltiin huolissaan. Kannukset, PK-lajit, näyttelyluokat
palkintoineen, sisä- ja ulkoloisten häätö sekä koirnajalostuksen ongelmat olivat esillä sekä jäsenistön
kirjoituksina että laina-artikkeleina.

1985
Pidettiin Suomen, Ruotsin ja Norjan briardyhdistysten ensimmäinen yhteistyökokous, jonka tuloksena
perustettiin Nordisk Briardkommite eli Pohjoismainen Briardkomitea. Vuosittain päätettiin järjestää
Pohjoismainen Briardien Voittaja-näyttely ja alustettiin yhteistä siitosuroslistaa. Briardien voittaja -titteliä ei
kuitenkaan virallisesti nimetty kertaakaan ja näyttely-yhteistyö Pohjoismaiden kesken jäi toteutumatta.
Vuosikokouksessa päätettiin niukalla enemmistöllä liittyä vihdoin viimein Suomen Palveluskoiraliittoon
huolimatta valionarvosääntöihin tulevasta koetulosvaatimuksesta. Osittain Nordisk Briardkommiten
innoittamana hallitus valmisteli vähimmäisvaatimuslistaa jalostuskoirille ja suunnitteli myös
jalostustoimikunnan perustamista. Lisäksi perustettiin kerhotoimikunta, jonka toiminnasta ei sittemmin ole
merkintöjä yhdistyksen arkistossa.
SSKY:n kevätnäyttelyn yhteydessä pidettiin briardien erikoisnäyttely, jossa arvosteli englantilainen Michael
Quinney. Kesäleiri pidettiin Siuntiossa, ohjelmassa olivat epäviralliset luonnetesti, totokilpailu ja
näyttelykatselmus sekä jalostusneuvontaa ja korvien tatuointia. Loppuvuodesta vietettiin pikkujoulua.
Suomen Briard ry -lehden yhteissivuja kertyi 144, vaikka julkaisumäärä putosi jälleen kolmeen. Edellisen
vuoden näyttelytulokset vaativat peräti 28 sivua, mikä osoittaa näyttelyharrastuksen lisääntymistä jäsenistön
keskuudessä. Joulunumeroon kertyi ilmoituksiakin peräti 15 sivua. Tassujen talvihoito sekä hampaiden
vaihtuminen ja hoito käsiteltiin, ja annettiin ohjeita briardin valokuvaukseen. Tanskalaista rotumääritelmää
analysoitiin ja siirtyminen Suomen Palveluskoiraliittoon puhutti.

1986
Briardista tuli lopullisesti pesunkestävä palveluskoira, kun siirtymisestä D2-ryhmästä D1-ryhmään tuli viimein
totta.

Jalostustoimikuntaa edeltämään päätettiin perustaa tietopankki, johon kerättäisiin mahdollisimman paljon
tietoa, kuvia jälkeläisseurantaa ja tilastotietoa koirista.
Syksyn erikoisnäyttelyn tuomariksi saatiin ranskalainen Jacques Senecat.
Julistettiin piirustuskilpailu yhdistyksen viiriä varten. Tämäkään kilpailu ei johtanut vielä yhdistyksen
tunnuskuvan syntymiseen.
Lehden toimitustyötä lavennettiin perustamalla lehtitoimikunta. Aiemmin lehden toimittaminen oli ollut yksin
päätoimittajan tehtävänä. Lehtiä julkaistiin neljä, joissa kansien välissä oli yhteensä 160 sivua. Asiaartikkeleina esiteltiin tutkimus, jossa koiran toiminnan aktiivisuutta oli verrattu sen käyttäytymiseen ja
luonteeseen, selostettiin briardin kannusten oikeaa rakennetta, tarkasteltiin rodun muuttumista vuosien
kuluessa sekä kerrottiin, mitä luonnetesti on. Periytymisen periaatteita, koiran liikuntaa ja rakennetta ja
rotumääritelmää käsiteltiin, kerrottiin koirien ihosairauksista, korvien hoidosta ja turkin väreistä. Suomen
Kennelliitto selosti muuttuvia valionarvoperusteita.

1987
Briardia ja yhdistystä alettiin tehdä tunnetuksi näyttelyissä infoteltassa. Ensimmäisen kerran oma teltta oli
pystyssä erikoisnäyttelyssä Helsingissä. Tanskan briardyhdistys kutsuttiin ystävyysyhdistykseksemme.
Toimintaan haettiin uusia ulottuvuuksia ideakilpailulla. Yhdostys ja jäsenistö osallistui näkövammaisten
haastekeräykseen tuotolla 3000 mk, mikä oli enemmän kuin haastajien oma panos.
Bouvierit haastoivat briardit PK-kisan Vihtiin, ja briardit voittivat. Myös Messukeskuksen näyttelyn
agilitykisaan lähetettiin briardjoukkue. Päätettiin perustaa kilpailutoimikunta, jonka toiminta alkoi reippain
ottein, ja se muodostaa vieläkin näkyvimmän osan yhdistyksen toiminnasta.
Kesäleirillä esiteltiin perusteellisesti yleisimmät palveluskoirakokeiden maastolajit - haku, viesti ja jälki.
Lisäksi pidettiin agilitykilpailu sekä näyttelykoulutusta uudemmille tulokkaille. Asiantuntijaesitelmänä kuultiin
pienen rodun jalostamisen ongelmista, josta myös lehteen saatiin artikkeli.
Lehti päätettiin lähettää PK-liittoon, kaikille D1-roturyhmän tuomareille sekä Norjan, Tanskan ja Ruotsin
briardyhdistyksille.
Neljän jäsenlehden yhteissivumäärä kasvoi 220:een. Ensimmäinen lehti muodostui lähes kokonaan näyttelyja koetuloksista. Lehden vakiopalstojen lisäksi tulivat hallituksen kokousreferaatit lisäämään tiedonkulkua
jäsenistöön päin, astutukset, syntyneet pentueet sekä näyttely- ja koetulokset. Aiemmin vakiintuneita
palstoja olivat lonkka- ja silmätarkastuslausunnot sekä kerran vuodessa julkaistavat rekisteröinnit ja
näyttelyarvostelut. Myös uusi valiobriardi saa maksuttoman kokosivuilmoituksen.
Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan järjestämän jalostuspäivän teemana oli lonkkanivelen
kasvuhäiriö ja sen torjuminen. Tilaisuuden anti julkaistiin lehdessä. Briardikasvattajien haastattelusarja
aloitettiin. Väestönsuojelun pelastuskoirakoulutus ja kokeet selostettiin, samoin palveluskoirien koelajeja.
Koirien käytöshäiriöiden parannuspaikka "Koirakorjaamo" esiteltiin, ja jälleen selvitettiin koiranjalostuksen
periaatteita.

1988
Kesällä järjestettiin lisäksi ensimmäinen PK-koe, joka toimi myös bouvierien ja briardien haasteotteluna.
Briardit voittivat toistamiseen!
Erikoisnäyttelyyn kutsuttiin tuomariksi Madame Jacqueline Senecat Ranskasta.
Kesäleiri toistui tuttuun tapaan "näyttelyineen", agilityineen ja koulutuksineen. Syksyllä pidettiin vielä PKpäivät Parolassa.

Ranskasta pyydettiin virallinen rotumääritelmä ja Suomen Kennelliitolle esitetiin pyyntö käyttää
tasapuolisemmin suomalaisia ja enemmän ulkomaalaisia tuomareita briardeille. Jalostustoimikunnan
tehtävät siirrettiin hallitukselle ja jalostuskyselyihin vastaa hallitus. Valionarvon saaneille ja saaville briardeille
päätettiin toimittaa kunnialaatta.
Yhdistykselle hankittiin oma, virallinen mitta ja teetettiin briardtarroja. Tarraan piirretty kuva hyväksyttiin myös
yhdistyksen tunnuskuvaksi.<&p>
Yhdistyksen sääntöä alettiin uudistaa tarkoituksella saada se enemmän jäsenistöä ja yhdistyksen toimintaa
palvelevaksi. Perhejäsenyys päätettiin ottaa käyttöön. Hallitukseen päätettiin ottaa kaksi varajäsentä
varsinaisten jäsenten lisäksi. Yhdistys lähetti osallistujat näyttelynjärjestäjäkurssille ja kehäsihteerikurssille.
Päätettiin perustaa paikallisjaostoja Länsi-Suomeen, Pohjois-Suomeen ja Pirkanmaalle, joissa jäsenistön
aktiivisuus pääkaupunkiseudun ohella oli suurinta. Paikallisjaostoja varten tehtiin oma toimintasääntö ja
tilinpito-ohje.
Jalostustoimikunnan työn tuloksena ensimmäinen vuoden lehti oli kaksiosainen, joista toinen oli 32-sivuinen
jalostusnumero ja toisessa (64 s.) julkaistiin edellisen vuoden näyttely- ja koetulokset. Jalostusnumerossa
julkaistiin hallituksen hyväksymä jalostusohjesääntö, epävirallisesti käännetty rotumääritelmä, koiran
rakennetietoutta sekä artikkeli lonkkanivelen kasvuhäiriön nykytilanteesta.
Muita jäsenlehtiä julkaistiin neljä, joiden yhteissivumäärä oli 244. Rotumääritelmään tuli täydennystietoja,
mahalaukun kiertymästä saatiin laina-artikkeli, maahan saapunut rabies, "raivotauti, näkyi
lehtiartikkeleissakin, osteocondroosista eli OD:sta ja hypertrofisesta osteodystrofiasta eli HOD:sta saatiin
selostus. PK-kokeiden ja agilityn säännöt selvitettiin. Koirien sisäloisten häädöstä, oikeasta liikunnasta,
murrosikäisen briardin käsittelystä aina koiran polttohautaukseen saatiin artikkelit. Lehti sisälsi briardien
historiaa sekä narttujen pennuttamisohjeita ja koiran ruokintaohjeita vakioplastojen ohessa ja julistettiin
yhdistyksen vuotuiset kilpailut sääntöineen.

1989
Suunnitellut paikallisjaostot perustettiin ja myös Uudenmaan paikallisjaoston perustamisesta päätettiin.
Paikallisjaostot saivat starttirahaa 1000 mk.
Yhdistykselle suunniteltiin ja teetettiin leimasimet ja ostettiin agilitytelineet. Tilattiin kankaisia briardmerkkejä
ja alettiin puuhaamaan myös omaa koulutushaalaria. Myös briardalmanakan tekemistä suunniteltiin, ja se
päätettiin painattaa vuodeksi 1991.
Päätettiin osallistua suomen Rottweileryhdistyksen järjestämään yhteisen pentuvälitysilmoituksen
julkaisemiseen Helsingin Sanomissa.
Kuluvalle vuodelle julistettiin jäsenhankintakilpailu.
Jalostuskansiota varten alettiin koota tietoja ja valokuvia jalostusvaatimukset täyttävistä uroksista. Ranskasta
tullut rotumääritelmä käännätettiin ja suomennos lähetettiin suomen Kennelliitolle hyväksyttäväksi. Suomen
Kennelliitto esitti kirjeessään toiveen, että yhdistys uusisi jalostuksen tavoiteohjelmansa ajan mukaiseksi.
Kilpailutoimikunnan Hämeenlinnassa keväällä järjestämä PK-kisa sujui hyvin. Perinteiseen briard-bouvierhaasteotteluun osallistuivat myös mustaterrierit. Briardit voittivat niukasti. Erikoisnäyttelyssä oli tuomarina
Britt-Marie Young Englannista.
Suomen Briard ry ja Suomen Palveluskoiraliitto ry järjestivät muillekin koirayhdistyksille markkinoidun
koulutussarjan, jonka aiheina oli kokoustekniikka, yhdistyslaki ja muut yhdistystoimintaa koskevat lait,
yhdistyksen organisaatio ja hallinnon hoito.

Kesäleirille oli järjestetty silmätarkastus ja valokuvaateljee. Leirillä kuultiin myös eläinlääkrin luento
mahalaukunkiertymästä. Kilpailutoimikunta oli järjestänyt leirille virallisen luonnetestin ja Uudenmaan
paikallisjaosto piti koirille juoksukilpailun.
Pirkanmaan paikallisjaosto järjesti syyspäivät ja kilpailutoimikunta mittavat PK-kisat Petikossa, luonnetestin
Korsossa sekä tottelevaisuuskokeen Tikkurilassa. Uudenmaan paikallisjaosto julisti valokuvauskilpailun,
jonka sato julkaistiin jäsenlehdessä. Kasvattajien välistä yhteistyötä pyrittiin aktivoimaan järjestämällä
kasvattajapäivä, joka pidettiin Turuntien Motellissa.
Osallistuttiin SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan kirjoituskilpailuun lehden kirjoituksilla 1/88 "OD - mitä se
on" ja 5/88 "Hypertrofinen osteodystrofia eli HOD". Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelmaan
PEVISA:an liittymisen ehdoksi SKL asetti jalostustavoiteohjelman laatimisen ja rekisteröintirajoitusten
hyväksymisen vuosikokouksessa.
Kilpailutoimikunta päätti haastaa sveitsiläiset briardit hakukisaan Suomeen, mutta hanke ei ole vielä
toteutunut. Kennelliiton Vuolasvirta -palkinto päätettiin anoa kaikille palkinnon ehdot täyttäville kasvattajille, ja
ensimmäinen Vuolasvirta-palkinto saatiinkin rodun ensimmäiselle suomalaiselle kasvattajalle.
Jäsenlehteen kertyi yhteensä 324 sivua ja määrä oli viisi - jälleen yksi numero pelkkiä näyttely- ja
koetuloksia. Tärkeimpiä aiheita: erikoisnäyttelyn tuomarin esittely, kuluttajan suoja koirakaupassa, koirien
ihosairaudet, koiran astutus ja kantavan nartun hoito, opastusta lehtiartikkelin laatimiseksi sekä ohjeita PKkokeissa kilpaileville. Perinnöllisistä silmäsairauksista, mahalaukun laajentumasta ja kiertymästä oli
asiantuntija-artikkelit, palveluskoirien kehittymistä vuosien varrella pohdittiin, ja luonnetestistä oli jälleen
tekstiä.

1990
Jalostuksen tavoiteohjelma uusittiin Suomen Kennelliiton toivomusten mukaisesti.
Pikkujoulujärjestelyt päätettiin siirtää paikallisjaostoille. Kesäleirin sabotoi kokonaan keväällä puhjennut
penikkatautiepidempia, mutta Pohjois-Suomen paikallisjaosto kutsui Etelä-Suomen briardit ruskaleirille
elokuussa.
Erikoisnäyttelyn tuomariksi saatiin dr Charles Barety Ranskasta.
Teetettiin briardkalenteri vuodelle 1991 ja alettiin selvittää juhlavuosijulkaisun hintoja ja toteutusta. Pentujen
omistajille päätettiin lähettää kirje ja viimeisin yhdistyksen lehti. Jäsenlehden julkaisemiseen tehtiin muutos,
näyttely- ja koenumerosta tulee maksullinen sen laajuudesta johtuen.
Yhdistyksen sääntöihin saatiin lisää muutoksia, koska aiemman muutosesityksen mukainen sääntö oli vielä
yhdistysrekisterissä käsiteltävänä; vuosikokouksia tullaan pitämään keväällä ja syksyllä. Syksyllä valitaan
hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle hallitukseen sekä
päätetään jäsenmaksun suuruudesta. Keväällä käsitellään muut sääntömääräiset kokousasiat. Lisäksi
päätettiin, että puheenjohtaja voi olla tehtävässään yhtäjaksoisesti enintään neljä vuotta.
Jäsenhankintakilpailu uudistettiin. Kilpailutoimikunnan ja Uudenmaan paikallisjaoston yhdessä järjestämästä
tokokisasta saatiin kiitoksia. Myös PK-kisojen ja luonnetestien järjestelyt ovat sujuneet hyvin.
Lehtien määrä oli viisi, joista yksin näyttely- ja koetulosjulkaisu oli 196 sivuinen. Muiden lehtien sivuja kertyi
yhteensä 272. Asia-artikkeleiden aiheina oli mm. koiran ravinto-oppia, erikoisnäyttelyn tuomarin ohjeet
briardisteille, jalostusuroskansion urosluettelo, ranskalaiskirjoitus briardin luonteesta ja laina-artikkeli
jäljestämiskokeesta. Lehti-ilmoituksen laadintaa ohjattiin, kerrottiin harmaista briardeista ja annettiin ohjeita
ulkomaille matkustamisesta koiran kanssa.
Kennelliitto on halunnut korjata jalostustieteellisen toimikunnan tiukkaa kantaa PEVISA:ssa (perinnöllisten
sairauksien vastustamisohjelma). Aiheesta pidetyn tiedotustilaisuuden referaatti löytyy lehdestämme.

Tanskan briardiharrastajat ovat käyneet lehtensä sivuilla keskusteluja PRA-sairaudesta, artikkeleiden
käännökset julkaistiin myös jäsenlehdessämme. Penikkatautiepidemian johdosta julkaistiin ohjeita,
perinnöllisen sairauden tunnistamisesta ja torjunnasta koiranjalostuksessa sekä kohtutulehduksesta oli
asiantuntija-artikkelit. Briardien hampaistoa ja iän määrittämistä hampaiden avulla selostettiin Ranskasta
saadussa kirjoituksessa.

