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Suomen Briard ry:n jäsenlehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa (keväällä, kesällä, 
syksyllä ja joulun aikoihin).

Julkaisija
Suomen Briard ry
www.suomenbriard.net
sbry@suomenbriard.net

Päätoimittaja
Outi Puotiniemi

Taitto
Tiia Taipale

Piirustukset
Mia Heino

Paino
Winbase Oy, Piispanristi

Jäsenmaksut 2016
Varsinainen jäsen 30 euroa
Perhejäsen 10 euroa
Ainaisjäsen 300 euroa

Kasvattajan liittäessä pentuejäsenyydellä uuden briardin omis-
tajan ensimmäistä kertaa yhdistyksen jäseneksi on jäsenmaksu 
10 euroa/pentu ensimmäiseltä vuodelta

Ilmoitushinnat
Jäsenille:
1/1 sivu 30e
½ sivu 20e

Ei jäsenille:
1/1 sivu 50e
½ sivu 40e

Valiomainos, veteraani, onnittelut ja
In Memorian - ½ sivu jäsenille ilmainen

Päätili FI73 5724 8720 0313 16, 
Tarvikemyynti FI18 5721 9420 1049 27, 
Kilpailutoimikunta FI20 5721 9420 1456 31, 
Pohjoisen paikallisjaosto FI16 5644 0440 0180 01

Kannen kuva: 
Chaccado Harlem Suffle
Virve Kivelä

Jäsenlehti nro 2/2016 Sisältö

Yhdistyksen sponsori on vuonna 2016
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Puheenjohtajalta

Kesä ja kärpäset ovat taas täällä – samoin valitettavasti punkit 
ja käärmeet... Nyt nautitaan lämpimistä päivistä ja valoisista 
öistä, kun niitä on tarjolla. Tarjolla on myös monenmoista 
briardmaista tapahtumaa – näistä lisää lehden sivuilla. Eri-
koisnäyttelyyn toivomme jälleen runsasta osanottoa ja tämä on 
myös oivallinen paikka tutustua briardeihin ja briardisteihin. 
RM-toko järjestetään erikoisnäyttelyn yhteydessä. Pk lajien 
ja agilityn rotumestaruuskisojen ajankohtia vielä tätä kirjoit-
taessani selvitellään.

Tekeminen ei lopu syksylläkään, sillä lokakuun alussa pidetään 
leiri ja seuraavana viikonloppuna kaksipäiväinen MH-kuvaus. 
Laittakaahan MH päivämäärä ylös ja muistakaa ilmoittautua 

mukaan, että saataisiin molemmat päivät täyteen briardeis-
ta! Tämä on tärkeää paitsi yksilötasolla, myös tilastoitavan 
datan takia – Jalostuksentavoiteohjelma odottaa päivitystä ja 
juurinäitä tuloksia sinne kaivataan lisää, jotta briardiemme 
luonteista voitaisiin kertoa jotain ”vertailukelpoista”. 

Tämä lehti on ensimmäinen verkkojulkaisumme ja toivom-
mekin saavamme tästä palautetta. Mikäli tätä pidetään hyvänä 
ajatuksena, tulevinakin vuosina yksi numero voi olla verkko-
numero, kokonaan paperilehdestä ei tietenkään olla luopumas-
sa! Innoitteena tälle kokeilulle on tarve miettiä postituskulujen 
pienentämistä, mutta ensisijaisesti tarjota rodustamme lisää 
materiaalia näkyviin briardeista kiinnostuneille.

Puheenjohtajan ja pentuvälittäjän terveiset 



4 Briard • 2/2016

Minulleko briardi ?

Näitä rodusta kiinnostuneiden yhteydenottoja 
tulee tasaisen harvakseltaan, viimeisen vuoden 
aikana on kyselyitä ollut ilahduttavan monia!  Moni 
kyselijöistä tiedustelee lähitulevaisuuden pentueita; 
entinen briardi on kuollut ja halutaan uusi. Todella 
moni on rotu-uskollinen, välissä voi olla pitkäkin 
aika koiratonta elämää, mutta kun koiran aika taas 
koittaa, briardi sen olla pitää!

Ensimmäistä briardiaan hankkivien kysymykset 
usein koskevat asumismuotoja, harrastuksia ja 
vaativuutta. Yksiselitteisen vastauksen antaminen 
on mahdotonta; rodussamme on niin suuria yksi-
löeroja ja tähän päälle ”henkilökemiat” omistajan 
kanssa... Yksi ominaisuus on toiselle rikkaus, 
toiselle vaikeus.

Pääsääntöisesti briardin kanssa pärjää maalaisjärki-
nen ihminen, joka osaa sanoa tarvittaessa napakasti 
ei. Vilkkaan paimenen kanssa tulee olla valmis 
liikkumaan ja ottaa koira mukaan elämäänsä. Usein 
onnellisimmillaan nämä ovat perheen parissa 
askaroimassa, on se sitten autoilua, uimaretki tai 
ruuanlaittoa – vähättelemättä harrastusten ja kou-
lutusten tarjoamaa tarpeellista aivotyötä. Tässäkään 
koira ei osaa tehdä eroa sen välillä, etsiikö seoikeita 
maalimiehiä hakuradalla vai leikkimielisesti piiloa 
lasten kanssa mummolan metsässä – kunhan se 
saa tehdä!

Briardi voi elää kerrostalossa ja kaupungissa, 
mutta eläväisenä ja kookkaana koirana se ansaitsee 
päästä liikkumaan vapaasti; juoksemaan metsissä, 
soramontuilla, järvessä. Vapaana näitä yleensä voi 
pitää helposti, taipumus pysyä oman lauman liki 
on suuri. Osalla on halua lähteä liikkuvan kohteen 
(pupu, mopo) perään, mutta yleisesti tämä on 
hallittavissa. Monesti kuulee kehuttavan rodun 
erinomaista soveltuvuutta perhekoiraksi; vaikka 
muualla kohelletaan, ei lasten kanssa ole ongelmia. 
Myös omakohtaisesti täytyy todeta,että kärsivälli-
syys ja sopeutuminen pienten lasten metkuihin on 
ollut huippuluokkaa.

Ehdottomasti yleisin kysymys ja se suurin ”mörkö” 
on rotumme tunnuspiirre; turkki. Toki turkki on 
hoidettava ja pentukarvan vaihtuessa on hyvinkin 
työläs vaihe. Jos turkinhoito on aivan uusi asia, 
kestää hetken oppia kätevä tekniikka.Usein myös 
unohtuu opettaa koiralle se ehdoton aloillaan 
pysyminen käsiteltäessä.  Aikuisen koiran kohdalla 
ei turkinhoitoon viikkotasolla paljon aikaa kulu. 
Erittäin suuri merkitys on karvan laadulla ja mää-Elouche del Pata Viento, kuva: Pia Pynnä
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rällä; näistä jälkimmäiseen vaikuttavat geenien 
lisäksi myös hoito - mitä huolellisemmin puunaat, 
sitä enemmän karvaa. Ehdoton plussa rodussa 
on vähäinen karvanlähtö, se irtoaa siihen har-
jaan. Esim. noutajien ja saksanpaimenkoirien 
karvanlähtöön verrattuna briardistin koti on 
täysin puhdas karvoista – mutta hiekkaa ja risuja 
sieltä varmasti löytyy enemmän. Sanoisin, että 
enemmän työtä turkki teettää kodin puhtaana 
pitämisessä kuin itse koiranhoidossa. Summa 
summarum, mielestäni turkkia pelätään liikaa.

Toinen useasti toistuva kysymys on ollut, mikä 
briardeissa on vikana, kun ne ovat niin harvinai-
sia. Tämä on mielestäni hyvä kysymys, sillä eivät 
nämä nyt moneen muuhun, suositumpaan rotuun 
verrattuna niin vaikeita koiria ole, päinvastoin.  
Briardit tekevät isoja pentueita, ja jos kasvattajalla 
ei ole ostajia jonossa, ei pentueita uskalleta hel-
posti teettää.. Toki kysyntä ei äärettömiin jatku, 
jos ei ole tarjontaa. 

Meidän kaikkien rodun harrastajien tehtävä on 
kasvattaa briardimme ”kunnonkansalaisiksi”, 
virallisia tuloksia unohtamatta. Tämä on sitä 
parasta pr toimintaa rotumme hyväksi! Jokaiselle 
rodusta kiinnostuneelle suosittelen rotumääritel-
män sekä jalostuksentavoiteohjelman lukemista. 
Eikä se pahaa tee, vaikka oma ”turri” jo jaloissa 
makailisikin. Varsinkin jalostussuunnitelmien 
alla on hyvä miettiä, onko sillä omalla briardilla 
jotain annettavaa rotumääritelmää kunnioittaen.

Briardintäyteistä kesää kaikille!

Henna Mattila

Tosselin Ou-Nou Haisuli, kuva: Pia Pynnä

”Yksiselitteisen vastauksen antaminen on mahdotonta; 
   rodussamme on niin suuria yksilöeroja ja tähän päälle
  henkilökemiat omistajan kanssa... 
  Yksi ominaisuus on toiselle rikkaus, toiselle vaikeus.”
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Suomen Briard-Yhdistys 2016

HALLITUS 2016

Puheenjohtaja
Henna Mattila
henna.h.mattila@gmail.com
puh. 050 321 5225

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

Jäsen 2014-2016
Siru Erkkilä
siru.erkkila@gmail.com

Jäsen 2014-2016
Pipsa Piironen
pipsa.piironen@nicestone.fi

TOIMIHENKILÖT 

Sihteeri, tarvikemyynti
Annamari Aarnio
annamari.aarnio@kolumbus.fi
puh. 050 35 66 203

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
www@suomenbriard.net
puh. 040 732 3537

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

SKL-valtuusto 2014-2017
Jari Pellas
jari.pellas@boondocks.fi

KILPAILUTOIMIKUNTA
Kilpailutoimikunta neuvoo ja ohjaa 
briardien koulutusasioissa ja järjestää 
koulutusta sekä kokeita. Toimikunta 
myös vastaanottaa ilmoittautumiset 
briardien edustusjoukkueisiin. 
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

Paimennus
Satu Vähä
satu.vaha@gmail.com

PAIKALLISOSASTOT 2016
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 2016
 Pia Pynnä

 2. varajäsen 2016
 Kati Jokio

kuva: Tiia Taipale
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Toimituksesta terve!

Kesä tulee jo kohinalla ja lehteen on saatu mainoksia tulevista tapahtumista. Luvassa siis mukavaa puuhastelua yhdessä, hyvässä 
seurassa tietenkin! Toivottavasti näistä saamme lukea lehden sivuilta syksyllä ja muistella mennyttä kesää kuvia katsellen.

Haluan kiittää tässä yhteydessä lehden sisältöön vaikuttaneita henkilöitä: sisältöön saadaan vaihtelua, kun tekstiä tulee eri 
kynistä. Myös kuvamateriaalin suhteen olemme täysin teidän ”armoillanne” joten kaikissa tilanteissa otetut laadukkaat kuvat 
ovat tervetulleita!

Tämä lehti on melkolailla nyt sitten esikoiseni, joten palaute on tervetullutta.

-Outi
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Harrastuksesta työ
Teksti: Marjo Lehto

Koiria oon pitäny hyvänä jo 
lapsesta asti, mutta koskaan 
en saanut sitä omaa koiraa, 
vaikka sitä kuinka rukoilin 
ja ruinasin vanhemmiltani. 
Mummolassa sitten aina 
touhusin suomenpystykor-
vien kanssa, joita sielä oli 
ollut aina mettäkoirina ja 
on vieläkin. Briardiin menin 
sitten rakastumaan erään ys-
täväni luona ja semmoinen 
tukkajumala oli aivan pakko 
saaha itellekkin. Löysin kas-
vattajan täältä pohjoisesta 
ja Boreabrie Shamrock eli 
Otto muutti sitten meille. 
Valitettavasti en saanut naut-
tia Otosta kuin vain nelisen 
vuotta. Oton ollessa pari 
vuotias, muutti meille myös 
briard-tyttö Tinajen’s Touch 
of Sun eli Alma. Alman 
kanssa ollaan käyty eri kurs-
seja (mm. rallytoko, haku, 
mejä) ja haettu sitä meän 
omaa juttua ja jälki on tällä 
hetkellä se IN-juttu. Näyt-
telyitäkin ollaan kierretty, 
myös   ulkomailla ja Alma on 
nyt käyttötulosta vaille Suo-
men ja Eestin muotovalio. 

Eräänä päivänä töissä pro-
jektimyyjänä minut valtasi 
semmonen olotila, että tää 
homma ei oo kyllä yhtään 
mua varten, ko en tykännyt 
hommasta lainkaan ja aloin 
miettimään, että kyllä mie 
haluaisin tehä työkseni sitä, 
mistä tykkään eli työtä koi-
rien/eläinten parissa. Niinpä 
sitten aloin haeskelemaan 
netistä suht lähellä olevia 
opiskelumahollisuuksia ja 
niimpä mie sitten opiskelen 
tällähetkellä eläintenhoi-
tajaksi sekä -kouluttajaksi 
Louen Ammattiopistossa 
aikuisopiskelijana. Samoi-
hin aikoihin yks ilta istuin 
olohuoneen lattiallamme 
ja hieroin Almaa eli siitä se 
idea sitten lähti ja hain myös 
opiskelupaikkaa koirahie-
rojaksi Oulun Weteriltä ja 
pääsin. Eläintenhoitajan 
näyttötutkinnon suoritta-
nen tämän vuojen syksyllä, 
kouluttajan näyttötutkinto 
on sitten ensi vuonna. Koira-
hierojan loppukoe olisi myös 
tämän vuojen loppupuolella.

Hei! Mie oon Marjo Lehto, Rovaniemeltä kotoisin ja asun nykyisin Tornionjoen varressa, Ruotsinpuolella, 
Haaparannalla ja vieläpä saaressa. Tätä naputellessa ollaan tulvan saartamia ja kuljemma mantereelle 
venneellä. Lapsia on viis kipaletta, joista vanhin asuu jo toisaalla. Ikää mulla on 40 vuotta. Ja oon aikoi-
naan opiskellut liiketalouden tradenomiksi sekä kirjastotätiksi erikoistumisopintojen kautta. Töissä oon ollu 
kirjastossa, kaupan alalla ja muissa myyntihommissa. 

Alma ja minä kesätunnelmissa

Näyttelyihin hurahtaneena kotonamme asustaa myös vuojen 
ikäinen Onni-afgaani. Olenkin saanut kuulla usein, että 
hullukos mie olen, ko vaan turkkirotuja harrastan, mutta 
ne on vaan mun juttuni. 

Toimin myös Tornion Kennelkerhossa spk-jaoksen pu-
heenjohtajana ja oon vetänyt kerhossa näyttelytreenejä 
sekä tapakasvatuskursseja. Lisäksi oon kurssittanu itteni 
koetoimitsijaksi tokossa ja LT:ssä. Kehäsihteeri ja Arkitotte-
levaisuusohjaaja-kurssit ovat viilausta vaille valmiit..

Molemmat opintoni suoritan monimuoto-opiskeluna ja koi-
rahierojan opinnoissa on lähipäiviä Oulussa sekä etätehtävien 
että hierontaharjoitusten tekemistä omalla ajallani. Harjoitus-
koiria pitää olla 40 kappaletta, joista jokaista koiraa hierotaan 
3-4 kertaa, eri menetelmiä käyttäen eli todella paljon tehdään 
käytännön harjoituksia. Koirahierojan opintojen laajuus on 20 
ov ja kestää vuojen. Opinnot koostuvat koiran anatomiasta ja 
fysiologiasta, johon kuuluu koiran luusto, pinnalliset ja syvät 
lihakset (luusto ja lihakset opetellaan sekä suomeksi että lati-
naksi), verenkiertoelimistö, hermoston rakenne ja toiminta, 
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sisäelimistö ja hormonaalinen säätely. 
Opinnoissa käsitellään myös koirien  
yleisimmät sairaudet ja niiden hoito, 
koiran ravitsemus. Myös hieronnan 
vaikutukset ja merkitys koirien hoi-
dossa, hierontatekniikat ja otteet sekä 
venytykset tulevat tutuiksi.

Me opiskellaan myös nivelten mobili-
sointia eli liikelaajuuksien kartoitusta, 
kraniosakraali-käsittelyä, lymfanes-
tekierron elvyttämistä hieronnan 
avulla, trigger-pisteitä, homeopaattisia 
ensiapu-aineitaja niiden käyttöä, 
kasvilääkintää ja niiden käyttöä sekä 
erikoishierontamenetelmiä käyttäen 
enrefleksologiaa eli vyöhyketerapiaa, 
lihasjännitysten poistamisessa.

Tykkään aivan mahottoman paljon 
näistä opiskeluista ja todella paljon 
oon saanut oppia uusia asioita sekä tu-
len oppimaan vielä paljon lisää. Paras 
puoli tässä on se, että koiralta saa aina 
suoran palautteen, kun hieronta/hoito 
on tehnyt tehtävänsä ja koira on re-
porankana, tyytyväisenä nukkumassa 
hoidon jälkeen. Yks parhaimmista pa-
lautteista mitä oon hierontaharjoitte-
luissani saanut, oli kerran semmonen, 
että koira oli lähtöni jälkeen itkenyt 
puoli tuntia ulko-ovella perääni. Opis-
kelujen alussa mulla oli suunnitelmissa 
perustaa oma eläinhoitola tänne 
Haaparannan puolelle, koska täällä 
sitä ei ole, mutta ajatukset ovat hieman 
muuttuneet tässä opintojen aikana. 
Tarkoitus on pääsääntöisesti hieroa 
koiria asiakkaiden kotona, mutta 
myös tarjota erilaisia palveluita koirien 
parissa. Kursseja/koulutusta, eläinten 
hoitopalveluita asiakkaan  kotiin eli 
dog-sitterinä  olemista, suolahoitoja, 
jne... Mutta uusia ideoita kehittyy pää-
häni ja jännä nähdä mihin suuntaan 
alan kaikkia työstämään. Mutta se on 
nyt selvää, että enää en mene muitten 
palvelukseen, vaan työllistän itte itteni 
yrittäjänä eikä se oman hoitolan pe-
rustaminenkaan olemikään mahdoton 
ajatus. Olen löytänyt oman alani!

kuva: Tiia Taipale

Yhteystietoni: 
marjo.lehto@gmail.com
044-5690 691.
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Miksi koiraa hierotaan ja miten se vaikuttaa?

Kuten ihmisillä, myös koirilla lihakset jumiutuvat. Erilaisista   
syistä johtuvat lihaskireydet voivataiheuttaa kipua. Kun koira 
tuntee kipua, se alkaa väistämään sitä, eikä osaa venyttää 
kipua pois. Weter-hierontamenetelmällä käsiteltäessä otetaan 
koiran yksilöllisyys huomioon ja käsitellään sen mukaan. 
Kaikkia koiria ei käsitellä samalla tavoin, vaan jokaiselle 
hoitotoimenpiteet suunnitellaan koirakohtaisesti. Lihaski-
reyksiä ja vammoja voidaan ennalta ehkäistä säännöllisellä 
venyttelyllä ja hieronnalla.

Käyttökoirat:
Aktiivisesti liikkuvat ja kilpailevat koirat hyötyvät hieron-
nasta. Jotta koira pystyy täysipainoisesti työskentelemään, 
on tärkeää pitää lihaskunnosta huolta. Rasituksen aikana 
lihaksiin kerääntyy kuona-aineita. Niiden jäädessä lihakseen 
lihas jumiutuu, sen toimintakyky ja voima heikkenee, josta 
lopulta on seurauksena vammautuminen ja liikeratojen 
muuttuminen. Hieronnalla ennaltaehkäistään lihas- ja 
jännevammojen syntymistä. Hierontaa voidaan käyttää 
suoritukseen valmistavana tai palauttavana.

Näyttelykoirat:
Hieronta ennen näyttelyä rentouttaa lihaksia, jolloin liikkeet   
ovat rennot ja hyvät. Ryhti pysyy hyvänä, mutta myös olemus 
ja mieli on rento.

Kotikoirat:
Kotikoiran virassa olevat koirat voivat olla yhtälailla jumissa 
pelkästä olemisesta. Harva koira sitäpaitsi vain pelkästään  
”on” - vaikka koirasi olisikin seurakoira, se yhtälailla lenkkei-

Kultainennoutaja Hani reporankana hieronnan jälkeen.

Tässä hierontaa saa Espanjanvesikoiraa Iinez.

lee, leikkii ja touhuaa. Jos koirasi on alakuloinen, haluton   
leikkimään tai liikkumaan, tai sillä on vaikeuksia hyppiä, 
nousta rappusia tms., saadaan hieronnalla mieli virkeämmäksi 
ja liikkeet vetreiksi.

Hieronta on hyvä hoitomuoto esim.:
• Leikkausten jälkihoitona
• Immobilisaatio esim. raajan ollessa kipsattu
• Turvotus
• Ruoansulatushäiriöt
• Traumat (akuutti vaiheen jälkeen)
• Psyyken hoitoon
• Lihas- ja jännevammojen ennaltaehkäisy

Hieronnan vaikutuksia:
• Pinta- ja ääreisverenkierto vilkastuu
• Aineenvaihdunta vilkastuu
• Arpien ja kiinnikkeiden kasvu vähenee
• Lievittää kipua ja stressiä
• Rauhoittaa ja tasapainottaa hermojärjestelmää
• Rentouttaa lihaksia ja mieltä
• Nopeuttaa rasituksesta palautumista

Milloin ei pidä hieroa?
Hieromiselle löytyy myös vasta-aineita.
• kuume
• tulehdukset
• rokotusten jälkeen odotettava viikko
• ihotulehdukset, rikkoontunut iho ja haavat
• leikkausten jälkeen 
  (ainoastaan eläinlääkärin luvalla, verenvuotoriski)
• suuret lihasrepeämät
• pahanlaatuiset kasvaimet



 Briard • 2/2016 11

Pinnallinen lihashieronta ja venyttely:
• Vilkastuttaa verenkiertoa, imunestekiertoa ja 
   aineenvaihduntaa.
• Rentouttaa ja lievittää kipua.
• Vähentää rasituksen jälkeisiä maitohappo kertymiä.
• Venytykset laukaisevat jännityksiä, liikkumisesta 
   tulee tehokkaampaa ja taloudellisempaa.

Niveltenmobilisointi:
• Käsitellään nivelten normaaleja liikeratoja, nivelten 
   liikkuvuus on välttämätöntä.
• Tehokas tapa rentouttaa lihaskireyksiä.
• Vaikutus myös syviin lihaksiin.
• Verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuu myös nivelissä.

Kraniosakraalikäsittely on hellävarainen, mutta syvälle vaikut-

tava hoitomenetelmä. Sillä hoidetaan mm. akuutteja/kroonisia 
kiputiloja, kehon happo-emästasapainoa, sisäelimistön toimin-
nan tasapainottamista, traumoja, ontumisia, käytöshäiriöitä. 
Käsittelyn tavoitteena vaikutukset: hermojärjestelmään, aivo-
nestekiertoon, imunestekiertoon ja immuuni-, verenkierto-, 
umpieritys-ja ruuansulatusjärjestelmään, lihaksiin, fashioihin 
eli lihaskalvoihin, eläimen tasapainoiseen liikkumiseen. 
Lymfanestekierron elvyttämisellä saadaan nestekierto vilkas-
tumaan, turvotus vähenemään ja tukokset aukeamaan.

Varpaiden refleksologian avulla voidaan hoitaa, tasapainot-
taa eläimen vointia ja saada tietoa ongelmien alkuperästä. 
Varpaissa olevien elementtipisteet kertovat onko ongelma 
tunne- vai fyysisellä puolella ja pisteiden sijainti sekä reagointi 
käsittelyyn kertovat, onko kyseessä ali-, yli-, tai vajaatoimintaa 
vaiko tulehduksellinen tila.

Black Death Hibou, kuva: Minna Saarimaa
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Briardien tokopäivä ja 
pohdintaa uusista säännöistä
Teksti: Riina Pullinen
Kuvat: Henna Lindell

Tokoilusta enemmän ja vähemmän innostuneita briardeja 
kokoontui poriin Elina Rajalan oppiin 16.4 perehtymään tot-
televaisuuden kiemuroihin ja liikkeiden opettamiseen. Päivään 
osallistui yhteensä seitsemän briardia ja jokunen turistikoira 
oli menossa mukana hengailemassa. Mukana oli niin junnuja, 
joilla vielä kisaura oli korkkaamattasekäenemmän PK-puolelle 
suuntautuneita ja ylemmissä luokissa kisaavia tokoilijoita 
etsimässä motivaatiota uusien sääntöjen opettelemiseen.

Päivä tarjosi varmasti ajattelemisen aihetta itse kullekin. Ruu-
tua katsottiin paikan tarjoamisen näkökulmasta ja ohjatussa 
pohdittiin suuntien opettamista. Tunnariin lisättiin haastetta 
rakentelemallakapuloista mökkejä.Kaukoissa pistettiin koirien 
takapäät töihin. Kukin koirakko sai itse valita omat ongelmansa 
ja treeniaiheet.

Tokossa varmasti koetaan pientä notkahdusta uusien sääntöjen 
myötä ja menee hetki, että ne asettuvat aloilleen ja opetus-
metodit vahvistuvat. Allekirjoittanut toivoo näkevänsä tule-
vaisuudessa runsaasti briardeja kokeissa ja henkilökohtainen 
tavoite on saada SM-karkeloihin joukkue viime vuoden tapaan. 
Tärkeintä ei ole menestyminen tulosten varjolla vaan iloinen 
yhdessä tekeminen ja onnistumiset oman osaamisensa tasolla.

Suomi on huipputason tokomaa ja viimevuosina on tullut 
runsaasti menestystä arvokisatasolla. Toko menee lajina 
eteenpäin hirmuisella vauhdilla. Vielä jokunen vuosi sitten 
kaukokäskyissä sai täydet pisteet sekatekniikalla, mutta ny-
kyisin se ei enää riitä vaan koiralla täytyy pysyä joko etu-tai 
takajalat paikoillaan sekä vaihtojen on oltava riittävän nopeat 
ja vajaista vaihdoista lähtee pisteitä. Oman näkemyksen ja 
toiveen mukaan tulevaisuudessa arvostellaan myös koiran 
ilmettä entistä enemmän.

Uusilla säännöillä on kohta porskuteltu vuosi eteenpäin. Ne 
aiheuttivat paljon polemiikkiä jo ennen ilmestymistään ja 
mm. uutta kiertohässäkkä liikettä kritisoitiin mustavalkeiden 
temppuradaksi. Eniten puhetta aiheuttivat etukäteen erikois-
voittajaluokan merkitön merkki,ohjattukiertohyppynouto 
sekä yhdistetty istuminen ja paikallamakuu. Ja ne taitavat 
aiheuttaa sitä edelleen eniten. Tosin paikallaolot ja kierto-
hässäkkä eivät tunnu aiheuttaneen kenellekään ylivoimaisia 
ongelmia. Kiertämisetäisyyttä on lähinnä kritisoitu koirien 
koon puolesta, koska pienelle koiralle tulee juoksuaskelia 
huomattavasti enemmän kuin isoille ja toisaalta isoimmasta 

päästä olevilla on aika vähän aikaa kapulan noston jälkeen 
keskittyä ponnistamaan hypyn yli ja sen jälkeen vielä oikaista 
itsensä joko ohjaajan eteen tai viereen. Paikallaoloissa paras 
uudistus on häiriköinnistä aiheutuva sanktio, jonka mukaan 
saa kilpailukieltoaalokasluokasta lähtien. Se motivoi kummasti 
opettamaan koirille varmat paikallaolot. Eniten harmaita 
hiuksia aiheuttaa merkitön merkki ja sen pesunkestävistä 
opetusmetodeista ei taida vielä kenelläkään olla selkeitä säveliä.

Oikealla asenteella uuden säännöt eivät ole varsinkaan alem-
missa luokissa yhtään edellisiä isompi mörkö. Rallytoko toki 
kasvaa rinnalla omana lajinaan ja se antaa mahdollisuuden 
tavoitteelliseen treenaamiseen koirakoilla, joilla noudot ja 
ohjaajasta irtoaminen tuottavat päänvaivaa.

Alokasluokka on melko helppo ja kynnys korkata se on 
matala. Suurin haaste on varmasti häiriöherkillä koirilla olla 
reagoimattapaikallaoloissa naapurin käskytyksiin, kun koirat 
laitetaan maahan yksitellen.

Avoimessa tulee jos sitten sitä ohjaajasta irtoamista ruudun 
ja kiertämisen muodossa, mutta kummassakaan matka ei ole 
mahdoton. Mä itse opetan näihin liikkeisiin koiralle selkeät 
vihjesanat, joilla se ymmärtää itse bongata tarvittavat kohteet.

Harppaus voittajaan ole enää entisenlainen ja vanhoihin 
sääntöihin verrattuna uutena mukana on metallinoudon hyppy 
sekä ohjatun. Ohjattu on helpotettu kahteen kapulaan, joskin 
harjoituksissa olisi hyvä ottaa se kolmas mukaan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Omalla kohdalla enemmän on 
aiheuttanut päänvaivaa, että ennen varsinaista nouto-osuutta 
koiran täytyy suorittaa kokonainen erillinen liike: seuraa-
minen, täyskäännös ja liikkeestä pysähtyminen. Tässä on jo 
aika paljon tapahtumaa siitä, kun liikkuri on vienyt kapulat.
Erikoisvoittajaluokan kummallisuuden tuli jo puitua aiemmin.

Tokovastaava miettii kovasti uusia koulutuksia lajin parissa 
ja ottaa mielellään toiveita vastaan, mutta ensisijaisesti järjes-
tämiseen vaikuttaa osallistumisaktiivisuus. Matalalla osallis-
tumisprosentilla on helpompi varata mieleiseltä kouluttajalta 
yksäri tai pari pienemmällä muutamalle koiralle. Itse nautin 
kokonaisista koulutuspäivistä, koska katsomalla muiden 
tekemistä oppii melkein enemmän kuin itseosallistumalla 
ja aina on yhtä suuri ilo nähdä useampi briardi yhtä aikaa 
harrastusten parissa.
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Tosselin Villi Virnistys, Boreabrie Selene, Ab Imo Pectore Beata & Tosselin Tottakai Toimi
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SBRY:n Syysleiri 2016 Yläneellä 31.9-2.10 

Viime vuotiseen tapaan päädyimme järjestämään leirin hyväksi havaitussa paikassa 
viihtyisässä Kuralan Kartanossa. Mukana peltojälkeä kouluttamassa viime leiritä tuttu 
Jenni Sauramo. Tottista ja leikitystä on lupautunut vetämään Jussi Sauramo. Jussilla on 
parinkymmenen vuoden kokemus koiraharrastamisesta ja hän on SPKL:n pätevöimä 
maalimies. Susann Laakso on lupautunut vetämään yhden päivän agilitykoulutuksen, 
jos ryhmä saadaan täyteen. Oman porukan vetämänä on tarkoitus tutustua rallytokoon 
sekä vetää kisanomaiset tokotreenit tai tutustua tokoliikkeisiin ja niiden 
opetustekniikoihin. Toiveita ohjelman suhteen on vielä mahdollista esittää. 

MAJOITUS JA PUITTEET 

Leirillä on tarjolla yhteismajoitusta mökeissä perjantaista sunnuntaille. Yhdistys järjestää 
aamupalan sekä lounaan niin lauantaina kuin sunnuntaina. Perjantaina mennään omin 
eväin ja lauantaiehtoota vietetään yhdessä saunatuvalla savusaunaelämyksen päälle 
grillaten ja omia eväitä nauttien. 

HINNAT 

Jäsenet:
Majoitus+koulutus 100e, toinen koira/laji +20e/päivä 
(Majoitus+kuunteluoppilas 60e) 
Koulutus ilman majoitusta 35e/päivä 
Kuunteluoppilaat 10e/päivä 
Agilitykoulutus leiriläisille 5e/päivä, muut 15e/päivä (toteutuu, jos  vähintään 6 osallistuu)

Ei-jäsenet: 
Majoitus+koulutus 120e, toinen koira/laji +30e/päivä 
(Majoitus+kuunteluoppilas 70e) 
Koulutus ilman majoitusta 45e/päivä 
Kuunteluoppilaat 15e/päivä 
Agilitykoulutus leiriläisille 10e/päivä, muut 25e/päivä 

Hintoihin sisältyy 2xaamupala, 2xlounas, illanvietto savusaunalla, mahdolliset rallytokon 
ja tokon treeniryhmät oman porukan kesken vedettynä. 

Sitovat ilmoittautumiset: riina.pullinen@gmail.com 
Laitathan ilmoittautumisen yhteyteen mihin koulutuksiin aiot osallistua ja toiveet 
majoitusta koskien (sisällä yöpyvien koirien määrä) sekä mahdolliset erityisruokavaliot. 
Paluuviestinä saat tiedot varausmaksusta 25e. Varausnmaksua ei palauteta ja se 
vähennetään leirin loppusummasta. Briardeilla etuoikeus koulutuspaikkoihin. 

Tervetuloa leireilemään! 
Riina Pullinen & Teija Ketola 
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Chaccado Harlem Suffle, kuva: Virve Kivelä

jasenasiat@suomenbriard.net
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Uusi luokka, uudet säännöt. 
Kuinka selvisimme.

Sinko ja Outi goes EVL

Koiraharrastushistoriani huikein saavutus, sitten viimekesäisten hakukokeiden on takana.Odotukset 
olivat vaatimattomat: olimmehan molemmat ensikertalaisia. Jälleen.
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Sopivien koepäivien- ja paikkojen ollessa alkukesällä kortilla, 
päätimme suunnata vanhoille kotikonnuille ja iloisena yllä-
tyksenä pääsimme vanhalle treenikentällemme Tassuvaaraan 
uusia tuulia haistelemaan.

Viikkojen maltillinen treeni, painottuen oikeanlaiseen, iloiseen 
tekemiseen ja yhteistyöhön oli takana. Välillä mietin olevani 
Sinkolle tosi epäreilu, viedessäni sen kokeisiin omaan makuuni 
keskeneräisenä. Koska en ollut päässyt seuraamaan koetta live-
nä missään, niin liikkurointi oli todellinen jännitysmomentti.

Tässä siis Helatorstain lottorivi ja liikkeet suoritusjärjestyk-
sessä. Tuomarina oli aina niin symppis Veijo Kinnunen ja 
liikkurina taituroi Jenni Pajunpää.

Ryhmäliikkeissä en uskonut isoja ongelmia olevan. Näitä 
treenejä ei sitten oikeastaan edes tehty. Joskus talvella ryhmässä 
istuminen... Kotona sitten yksin istumista ja maahanmenoa. 
-> Sinko istua napottikin 9,5 arvoisesti, kun taas ryhmässä 
treenaamattomuus näkyi maahanmenon epävarmuutena, 
tarvittiin kaksoiskäsky. Lisäkäsky vaadittiin myös luoksetu-
loon. Arvosana 6.

Jääviä jaksoimme vahvistella. Istuminen osoittautui koko-
naisissa Z-liikkeissä todella heikoksi. Tulkitsin ongelman 
liittyvän selän jumiin ja tiemme vie hierojalle pikimmiten. 
->Z oli kokonaisuudessaa meiltä heikko esitys. Pihalla oli niin 
pahasti koira, kuin kartturikin ettei mitään tolkkua! Sinko 
jäi ”kiinni” merkkeihin, joiden kanssa muuten ei liikettä pa-
hemmin oltukaan treenattu ja taisi odottaa merkille lähetystä 
kokoajan. Pisteitä 5.

Ruutu ja etenkin siihen kuuluva eteenmeno saivat meiltä sen-
sijaan runsaasti huomiota. Loppuviimein treeneissä päästiin 
siihen vaiheeseen, että mukaan otettiin ruutu. Sitten kävi niin, 
että ruutu vei kaiken huomion ja suoraan eteenpäin menemi-
nen ei onnistunutkaan...-> Merkitön merkki oli täydellinen! 
Sitten Sinkon ajatus katkesi ja se pinkaisi ihan päinvastaiseen 
suuntaa, z-merkeille (jotka siis taisi lukita uudelleen liikkeen 
alkaessa) ja ajautui vielä ulos kehästäkin... keltainen kortti ja 
-10 pistettä. Lisäkäskyistä huolimatta, Sinko ei ruutua missään 
vaiheessa pongannut ja puhalsin pelin poikki. Ääh 0....

Luoksetulo on ollut semmoinen ”helppo” liike, enkä ole suuria 
ajatuksia sille uhrannut. Siinä kun vauhti on kunnossa, niin 
stopit onnistuvat. -> Joo onnistuisihan se, jos koira ei reagoisi 
liikkurin käskyihin. Hyvä liike meni piloille tästä syystä. 5 
pistettä.

Kaket ovat olleet myös paitsiossa. Kaukoja treenattiin ennen 
koetta vain tyynyn päällä tehden maasta istumaan nousuja. 
Mahdollisimman topakoita sellaisia. -> Muutoin niin täy-
delliset kaukot, mutta alun jumitus ja istumaan nousu vasta 
kolmannella käskyllä laski arvosanaa 5,5.

Tunnari samaten jäi ihan unholaan. Kerran huhtikuussa ja

kerran toukokuussa ennen koetta.... Olenkohan luovuttanut 
sen suhteen, tulin ajatelleenki hyvinkin usein. -> Sinkopa 
täräytti tästä 8 pojoa! Luovutus ruma edelleen ja laski pisteitä.

Ohjattua noutoa olemme treenanneet viime kesästä ja Sinko 
siitä kovasti pitääkin. Satunnaisesti sitä olemme treeneissä 
tehneet, joskin liikkurointi on on ollut vähäistä. -> Merkille 
hienosti, mutta vasemman kapulan sijaan haettiin oikea. Ei 
sitten uskottu yhtään. Täyttä laukkaa vain paineli ja piti päänsä. 
”Olisi muuten ollut täydellinen ohjattu.” Tuumasi tuomari. :) 
Voi Sinkoo..0 siis.

Kiertonoutohässäkkä oli ystävämme viime hetket. Sinkolla 
tuotti kovasti vaikeuksia malttaa kuunnella, että mihinkä 
asentoon se käsky kävikään. Samoin kapulan kanssa oltaisiin 
hyvin surutta tultu ilman hyppyä... -> Merkin kierto oli mal-
likas, mutta Sinko ennakoi pysähtymisen. Istui sitten kerrasta, 
mutta hyvät jutut luppuivatkin sitten siihen. Oikean kapulan 
sijasta paineli vasemmalle, eikä millään meinannut uskoa ettei 
sitä saa nostaa. Luovutti viimein ja meni oikealle, mutta kiersi 
esteen viime hetkellä. 0 pstettä.

Seuraamisessa luotin Sinkon osaavan sen jo ihan riittävän 
hyvin. Ei tässä nyt mihinkään maailman huipulle tähdätä. :) 
-> Sinko seuraili 9,5 pisteen arvoisesti. Kovasti tuomari kehui. 
Olipa muuten pitkä pätkä hidasta kävelyä!

Pisteitä haalimme kasaan siis 130,5 ja tuomarin saatesanat 
olivat ” Ei tule TVA:ta ilman keltaista korttia.” Tästä kokeesta 
millään tavalla masentumatta treenimme ja hauskanpitomme 
jatkukoon!

Hauskaa treeni- ja näyttelykesää kaikille!

Outi ja Sinko
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A-lista
Suomen Briard -yhdistyksen hyväksymät yhdistelmät, joissa vanhemmilla 
on käyttötulos palveluskoirakokeesta tai hyväksytty luonnetesti

Ei pentueita

Pentulista

B-lista
Suomen Briard -yhdistyksen hyväksymät yhdistelmät

kennel Zhamanen
Mariia Touronen, Sastamala •  Puh. 0443 280 775 • Email: zhamanen@gmail.com •
Syntynyt 16.4.2016 • (päivitetty 22.5.2016)

Isä: Eye Candy Chocolate Cowboy 
(Zhamanen You´re The Fire- Calliope Badria´s Darling)
Lonkat: B/B 
Kyynärät: 0/1
Silmät: OK
Näyttely: ERI
Luonne: LT +93

Emä: Zhamanen La Perla
(Mon Ami Pour Toujours Galileo – 
Zhamanen Imagine Shimmer)
Lonkat: A/A 
Kyynärät: 0/0
Silmät: OK
Näyttely: SERT
Muuta: Selkä SP-0, LTV-0

Black Death V-pentue, kuva: Minna Saarimaa
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Emä: Zhamanen La Perla
(Mon Ami Pour Toujours Galileo – 
Zhamanen Imagine Shimmer)
Lonkat: A/A 
Kyynärät: 0/0
Silmät: OK
Näyttely: SERT
Muuta: Selkä SP-0, LTV-0

Tuloksia
Näyttelytuloksia

KV = Kansainvälinen
KR = Kaikkien rotujen
RY = Ryhmänäyttely
ROP = Rotunsa paras
VSP = Vastakkaisen sukupuolen paras
RYP = Ryhmäsijoitus
BIS = Näyttelyn paras-sijoitus
PU/PN = Paras uros/narttu
CACIB = Kanv.väl. sertifikaatti
VACA = Vara-CACIB
SA = Sertikaatin arvoinen
KP = Kunniapalkinto
PEK = Pentuluokka/kilpailu

JUN/JUK = Junioriluokka laatu/kilpailu
NUO/NUK = Nuorten luokka laatu/kilpailu
AVO/AVK = Avoin luokka laatu/kilpailu
KÄY/KÄK = Käyttöluokka laatu/kilpailu
VAL/VAK = Valioluokka laatu/kilpailu
VET/VEK = Veteraaniluokka laatu/kilpailu
KASV = Kasvattajaluokka kilpailu
ERI = Erinomainen
EH = Erittäin hyvä
H = Hyvä
T = Tyydyttävä
EVA = Ei voida arvostella
HYL = Hylätty

KV Vaasa 16.4.2016
tuomari Roland Fors, Ruotsi 
urokset
ROP PU1 KIRMIX UMBERTO VAL ERI1 SA CACIB 
PU2 JOLLY SPEEDY JUNIOR MORAVIA CAMPANELLA 
AVO ERI1 SA VARACA 
PU3 WOODLOOKS ORLANDO NUO ERI1 SA SERT 
DELROY DE CHILLI DU TCHIBO D’EBÉNE JUN ERI1
nartut
VSP ZHAMANEN TNT PEACE'N'LOVE NUO ERI1 SA 
SERT CACIB 

KV Tampere 30.4.2016
tuomari Jochen H Eberhardt, Saksa
urokset
VSP DELROY DE CHILLI DU TCHIBO D’EBÉNE JUN ERI1 
SA SERT
PU2 BOONDOCK’S IT JUST HAP’N VET ERI1 PU2 SA 
VET VSP
BOONDOCK’S JUMP-GUMP-JUMP VAL ERI1
EDEN NOIR DU TCHIBO D’EBÉNE JUN ERI2
TRÉSOR DE BRIE PEPPER NOIR LK NUO EH1
nartut
ROP KIRMIX QUINTA DE LA ROSA VAL ERI1 SA CACIB
PN2 ZHAMANEN TNT XPRESS NUO ERI1 SA SERT 
VARACA
PN3 BOONDOCK’S IN NEED INDEED VET ERI1 SA VET 
ROP
ZHAMANEN TNT FIREBALL JUN ERI1
ELOUCHE DEL PATA VIENTO KÄY ERI1

KR Kangasniemi 5.5.2016
tuomari Yvonne Brink, Ruotsi

nartut
ROP PN1 SMOOTH BREEZE FORD GALAXIE VET ERI1 
SA VET ROP

ER Helsinki 5.5.2016
tuomari Eva de Wine
nartut
ROP PU1 DELROY DE CHILLI DU TCHIBO D’EBÉNE JUN 
ERI1 SA SERT
VSP PN1 TOSSELIN VINKEÄ VIMMA JUN ERI1 SA SERT
AMIE DESIRE ELITE VET ERI1 VET ROP
ZHAMANEN TNT XPRESS NUO EH1

Black Death V-pentue, kuva: Minna Saarimaa
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RY Posio 7.5.2016
tuomari Elena Ruskovaara 
urokset
BLACK DEATH HARDI JUN EH1
BLACK DEATH VOYOU KÄY H
nartut
ROP PN1 TINAJEN’S TOUCH OF SUN AVO 
ERI1 SA SERT
BLACK DEATH HALOO JUN EH1
RAVE ON GILDA FAUVE EB AVO H
BLACK DEATH HIBOU JUN HYL

RY Tuusula 14.5.2016
tuomari Eva Eriksson, Ruotsi 
nartut
CHACCADO DIS-MOI DISFOIS KÄY ERI1

KR Mynämäki 14.5.2016
tuomari Boris Spoljaric
urokset
ROP PU1 BLACK VALIANT’S ORTHON VAL 
ERI1 PU1 SA ROP
PU2 BOONDOCK’S JUMP-GUMP-JUMP VAL 
ERI2 PU2 SA 
VSP PN1 CARTIER MONZERAT SEYSELIA 
VALIANT NUO ERI1 SA SERT

KV Helsinki 21.5.2016
tuomari Birk Carsten, Tanska
urokset
VSP PU1 DELROY DE CHILLI DU TCHIBO 
D’EBÉNE JUN ERI1 SA SERT
BOONDOCK’S JUMP-GUMP-JUMP VAL EH1
nartut
ROP PN1 KIRMIX QUINTA DE LA ROSA VAL 
ERI1 SA SERT CACIB
PN2 ZHAMANEN TNT XPRESS NUO ERI1 
PN2 SA SERT VARACA
KIRMIX WHISPER KÄY ERI1
KIRMIX BABIOLE VET ERI1 VET-ROP
SMOOTH BREEZE FORD GALAXIE VET EH2

KV Hamina 21.5.2016
tuomari Markku Kipinä
urokset
VSP PU1 DELROY DE CHILLI DU TCHIBO 
D’EBÉNE JUN ERI1 PU1 SA SERT VSP 
nartut
ROP PN1 KIRMIX QUINTA DE LA ROSA VAL 
ERI1 PN1 SA ROP CACIB
PN2 TOSSELIN VINKEÄ VIMMA NUO ERI1 
PN2 SA SERT VARACA
CARTIER MONZERAT SEQOYAH ROP-
PENTU

Aineiston jättöpäivät

Tosselin Vinkeä Vimma, kuva: Harri Puranen
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Näyttelytuloksia ulkomailta
Ruotsin erikoisnäyttely Eskilstuna ja selection
14-15.5.2106
urokset
Delroy de Chilli du Tchibo d’Ebéne JUN2 ERI SA ja selectionissa Excelent
nartut
Kirmix Quinta de la Rosa PN2 valioluokan ykkönen ja Ruotsin selection

Delroy De Chilli Du Tchibo D’Ebéne

Aineiston jättöpäivät
Lehti nro 3/16: 15.8.2016

Lehti nro 4/16: 10.11.2016

Lehti nro 1/17: 15.2.2016
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BRIARDIEN PUUHAPÄIVÄ  

TAMPEREELLA LAUANTAINA 2.7.2016 

PK-haku
Hakutreenit oman porukan kesken. Tarkoitus viettää koko päivä metsässä ja ehditään vetämään pari 
kierrosta. Kokeneemmat jakavat treenivihjeitä keskenään ja opastavat aloittelevia, joten rohkeasti 
mukaan myös lajista kiinnostuneet! Voidaan tehdä halutessa myös esineruutua. 

Leikitystä
Maalimiesoppilas Macken on lupautunut leikittämään briardeja sekä käymään yhdessä läpi koirien 
ominaisuuksia. 

Hinnat SBRY:n jäsenille 10e ja muille 15e per koirakko per aktiviteetti. 
Paikkoja rajoitetusti!

Aloitellaan päivä kahvilla ja vietetään majalla lounastaukoa omin eväin, joten luvassa myös rentoa 
yhdessä oloa hyvässä seurassa. Tarkemmat tiedot osallistujille lähempänä tapahtumaa. 

TERVETULOA MUKAAN!

Ilmoittautumiset ja kyselyt: 
Riina.pullinen (a) gmail.com

kuva: Minna Saarimaa
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Itsetehtyjä herkkuja koirakaverille
Teksti: Jarmo Österman

Koirakokin parhaat reseptit (2015)

Koirakokin parhaat reseptit on kunnianosoitukseni kaikille maailman julkkis- ja sankarikoirille sekä omille koirilleni - teille, 
jotka jätitte lähtemättömät tassunjäljet sydämeeni. Kullekin maailmankuululle koiralle on omistettu oma nimikkoresepti. 
Kirjassaon reseptejä myös allergisille, toipuville ja erikoisruokavaliota noudattaville koirille. Teos sisältää myös tietopaketin 
koiran ravitsemuksesta ja kuivamuonasta.

Lähde lemmikkisi kanssa makumatkalle ja hemmottele nelijalkaista ystävääsi järjestämällä hänen ruokailuunsa vaihtelua. 
Parhaiten varmistut aterian ainesosista kokkaamalla ystävällesi itse. Kun on kerran nähnyt keittössä heiluvat hännät ja kuullut 
hotkinnan, ei enää välitä siitä, että koiran ruokailuun kuluu poikkeuksetta vain murto-osaaterian valmistukseen käytetystä ajasta.

Koirakokin parhaat reseptit syntyi lisääntyneestä vapaa-ajasta ja koirieni anelevista katseista. En pyri enkä suostu asettamaan 
päähäni ravintoasiantuntijan hattua, vaan lukeudun innokkaisiin ja ravintotietoa etsiviin harrastajiin. Toivon että kirja ei 
nostaisi uskonsotia, vaan innostaisi mahdollisimman monia kokkaamaan koiralle.

Kirjan teossa auttoivat uskolliset pikku-kokkini Fio ja Milli, jotka seisoivat värähtämättä takanani kokatessani. Fio on pit-
käkarvainen saksanpaimenkoira ja Milli seropi-rotuinen, labradorin ja englanninsetterin epäsäätyisen rakkauden hedelmä.

On erilaisia tapoja ruokkia koiria, ja jokaisessa on hyvät puolensa. Kirjan sanoma on joka tapauksessa se, että koiramme ovat 
ansainneet vain parasta.  Me rakastamme koiriamme ja koirat rakastavat syödä.

Nipperin maksapekonibiitit 

200 g keitettyä ja pilkottua naudanmaksaa
100 g pilkottua amerikanpekonia
3 kananmunaa
2 dl maissijauhoa
2 dl pikakaurahiutaleita 

Esilämmitä uuni 175 asteeseen. Sekoita 
ainekset yhteen kulhoon ja varmistu, että 
pikakaurahiutaleet ovat öljyisiä. Annostele 
ruokalusikalla seosta tuplaleivinpaperilla 
päällystetylle uunipellille. Paista herkkuja uu-
nissa noin 20 minuuttia kullanruskeiksi. Anna 
palojen jäähtyä ennen tarjoilemista. Herkut 
säilyvät jääkaapissa ilmatiiviissä rasiassa. 

PS. Maissi on Amerikan lahja ihmiskunnan 
ruokatalouteen. Alun perin se oli keskiamerik-
kalainen kasvi ja inkojen, mayojen, atsteekkien 
ja pohjoisamerikkalaisten intiaanien perusra-
vintoa.
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Beethovenin lohilusikkaleivät
(kirjolohipalleroita)

200 g kirjolohta (tai muuta kalaa)
1 dl kokojyvä- tai ruiskorppujauhoja
1 kananmuna
2 rkl rypsiöljyä

Lämmita uuni 175 asteeseen. Soseuta kala ja lisää 
muut ainekset. Lisää tilkka vettä, jos taikina on liian 
jäykkää. Levitä massa pieninä nokareina leivinpa-
perille uunipellille ja muotoile. Paista uunissa noin 
40 minuuttia. Säilytä kalamakupalat jääkaapissa tai 
pakastimessa.

PS. Kirjolohi on monikäyttöinen kala, joka säilyttää 
mehevyytensä ja jonka rakenne kestää käsittelyä eri 
valmistusvaiheissa. Pannulla ohuet kirjolohisiivut 
kypsyvät mainiosti ilman rasvaa. Ihanteellisissa 
oloissa kirjolohesta kasvaa kiinteälihainen ja 
raikkaan makuinen kala, joka sisältää runsaasti 
omega-3-rasvahappoja, B12- sekä D-vitamiinia. 
Kirjolohi on terveysvaikutuksiltaan yksi parhaista 
suomalaisista ruokakaloista. Kun sitä verrataan 
kalatiskeillä yleistyneisiin kasvatettuihin ulkomaisiin 
valkolihaisiin kaloihin, voidaan kotimaista kirjolohta 
pitää todellisena terveysruokana.

Marleyn maksaherggu
(broilerinmaksapalat)

500 g jauhettua broilerinmaksaa
1 kananmuna
3 dl puolikarkeita vehnäjauhoja
½ dl kauraleseitä
1 dl tattarijauhoja
loraus piimää

Lämmitä uuni 200-asteiseksi. Sekoita ainek-
set keskenään hyvin voideltuun uunivuo-
kaan tai leivinpaperille uuninpellille. Paista 
taikinaa uunissa 20 minuuttia ja leikkaa 
sitten paloiksi. Käytä palat leikattuna vielä 
175-asteisessa uunissa noin 20 minuutin 
ajan, jotta niistä tulisi rapeita.

PS. Maksa ruskistuu sisältämänsä sokerin 
ansiosta helposti, joten pannua ei pidä 
päästääkovin kuumaksi.
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Harrastukset vievät helposti mukanaan. Eräänä päivänä huo-
maa omistavansa sata piparkakkumuottia ja parikymmentä 
silikonivuokaa. Puhumattakaan autotallin kaappien hyllyillä 
tursuavista kymmenistä leikekirjoista, jotka ovat täynnä 
ruokaohjeita.

Koirakokin parhaat keksit ja herkut on jatkoa edelliselle 
teokselleni Koirakokin parhaat reseptit. Kirja tekee kunniaa 
monitaitoiselle koiralle – niin virkakoirille kuin monenlaisille 
harrastuskoirille.

Kun tutustuin koiran tehtäviin ja listasin niitä, tuntui siltä, että 
koiranviroille asettaa rajat vain ihmisen mielikuvitus. Lisäksi 
on olemassa mitä moninaisimpia koiraharrastuksia. Toivonkin 
että mahdollisimman moni löytää tämän kirjan avulla omalle 
koiralleen uudenlaista tekemistä. Koira, jolla on työ tai tehtävä, 
on onnellinen koira. Kannessa poseeraava Milli-koirani toimii 
koulussa kaverikoirana ja ottaa siellä upeasti kontaktia nuoriin 
ja varhaisnuoriin.

Kirjassa on ohjeita koirankeksien ja herkkujen valmistamiseen. 

On herkkupaloja, koulutusmakupaloja ja kakkuja. Kaikki yli 
viisikymmentä reseptiä on muokattu koirille sopiviksi ja suun-
nittelussa on huomioitu yleisimmät allergiat. Olen vähentänyt 
lisäaineet ja muut ylimääräiset ainesosat minimiin. Tehdään 
parasta mahdollista lemmikille ilman kompromisseja.

Koirakokin parhaat keksit ja herkut esittelee myös koiran 
aistien toimintaa. Ja kirjassa on oma osionsa myös huikeiden 
koirasynttäreiden järjestämiseksi.

Tämänkin kirjan teossa nelijalkaisina avustajina toimi 
kotilieden ja kokin vieressä käpälä tanassa vainun saanut 
brittisetterilabradorimiksaus Milli apunaan pitkäkarvainen 
saksanpaimenkoira Fio. Kaksijalkaisten avustajieni ja ystävieni 
koiria on käytetty maistelutuomareina.

Koirankeksi ei ole ruuan korvike. Koska koiria on kovin 
erikokoisia, voi sama keksi olla yhdelle makupala ja toiselle 
kokonainen lounas. Herkku on silloin tällöin paikallaan, kun-
han sen määrä sovitetaan koiran energiantarpeeseen. Kukaan 
ei varmastikaan halua syöttää parasta kaveriaan ylipainoiseksi.

Koirakokin parhaat keksit ja herkut (2016)

Naudan munuaisia 
Mayan tapaan

250 g naudanlihaa
100 g naudan munuaista
1 bataatti (tai perunaa)
1 porkkana
2 kpl kananmunaa

Kypsennä liha ja munuaiset vedessä, 
höyrytä juurekset kattilassa ja pilko lihat 
(tai käytä sauva- tai tehosekoitinta). So-
seuta myös juurekset. Keitä kananmuna 
kovaksi, sekoita ainekset yhteen ja kaada 
joukkoon lihan keitinvettä. Tarjoile.

PS. Munuaisruokien onnistumisen 
edellytys on kypsennysaika. Pitkään 
haudutettaessa mureatkin munuaiset sit-
kistyvät, kuivuvat ja kitkeröityvät. Ohuet 
viipaleet kypsyvät jo ruskistuessaan, eikä 
paksumpiakaan paloja kannata haudut-
taa pitkään. 
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                   Balton sikahyvät keksit

                    100 g sika-nautajauhelihaa
                    50 g pekonirouhetta
                    4 dl spelttijauhoja
                    2 dl perunasosetta
                    1 porkkana
                    1 omena

Kuumenna paistinpannu ja lisää jauheliha ja pekonirouhe. 
Paista noin neljä minuuttia kypsäksi. Soseuta liha, öljy ja loraus 
vettä tehosekoittimessa. Sekoita kulhossa jauhot, perunasose 
ja jauhelihasose taikinaksi. Lisää omena- ja porkkanaraaste. 
Kaulitse taikina ohueksi levyksi tuplaleivinpaperilla pääl-
lystetylle uunipellille. Paista keksejä 200-asteisessa uunissa 
noin 50 minuuttia. Leikkaa pizzaleikkurilla paloja taikinasta, 
kun paistoaika on yli puolen välin. Anna keksien valmistua 
jäähtyvässä uunissa yön yli.

PS. Pekonin myynti on kasvanut viime vuosina Yhdysvalloissa 
ja yhtenä syynä pekonihimoon voi olla matalahiilihydraattisten 
dieettien suosio. Pelkkä rapea siansivu ei enää riitä sikäläisille 
pekonifaneille, sillä rapakon takana myydään jo pekonijäätelöä, 
pekonivodkaa, pekonidonitseja ja pekonihammastahnaa. 
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Hurjaharjan kanssa 
paluu agilitykentille

Takana on syksystä 2014 asti pidetty agilitykisatauko. Päätös 
kisatauosta tuli kun meno kisoissa oli melko kaoottinen. 
Kaikki startit varastettiin, rimat lenteli ja koira teki liikaa omia 
valintoja. Tuolloin tuli ohjaajalla mitta täyteen. Alkuun katosi 
kiinnostus koko lajia kohtaan ja pidettiin ihan kokonaan tauko 
agilitysta ja keskityttiin tokoilemaan. Jossain vaiheessa alkoi 
esteet taas vetämään puoleensa ja agikärpänen puremaan, 
mutta silloin olin päättänyt, että palaset oli saatava paikoilleen 
ennen kuin kisoihin lähdetään. Kun olimme ainakin vuoden 
päivät tahkonneet lähdössä pysymistä, alastulokontakteja ja 
yleistä hallintaa radalla niin tuli tunne, että voisi olla aika lähteä 
testaamaan treenintulosta myös kisapaikoille.

Päätin ilmoittaa meidät Oulun koirakerhon agilitykisoihin, 
jotka pidettiin tutulla ulkokentällä eräs kaunis sunnuntaiaamu. 
Aamulla jännitys oli huipussaan eikä ruokakaan maistunut. 
Naavalla ei ollut hajuakaan mitä päivä toisi tullessaan. Kisa-
paikalla koira oli lämmitellessä rauhallinen ja ennen omaa 
suoritusta tehtiin tokoliikkeitä, jotta sain koiran kuulolle. 
Oman vuoron lähestyessä alkoi Naavakin tajuamaan mikä oli 
homman nimi. Edellä menevät koirakot haukkuivat radalla ja 
kentältä raikui estekäskyjä. Naavalla alkoi taas tutulla tavalla 
pakka pään sisällä hajoamaan ja ohjaajan hermot meinasivat 
pettää. Hihna pingotettuna yritin hillitä hurjaharjaa, joka kis-
koi vimmatun lailla kentälle. Ohjaajan päässä tahtia löi ajatus

Teksti: Jenna Uusitalo
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”olisiko vain fiksuinta kääntyä pois ja lähteä kotiin itkemään”. 
Päätin kuitenkin, että nyt on Naavalla mahdollisuus näyttää 
jatkuuko vai loppuuko meidän agilityura. Käskin Naavan 
meidän uuden lähtörutiinin omaisesti jalkojen väliini 
istumaan ja irrotin koiran pannan. Naavan ajatukset oli jo 
kaukana radalla ja jouduin pienesti painamaan koiran istu-
maan. Oma epävarmuuteni paistoi kilometrien päähän, kun 
oli aika jättää koira. Etenin hitaasti este kerrallaan kauemmas 
koirasta, tarkkaillen sitä kokoajan. Naava pysyi kuin pysyikin 
istumassa, joskaan se ei ollut kovin rentoa istumista. Toisen 
esteen kohdalla koin olevani riittävän kaukana ja annoin luvan 
lähteä. Siinä vaiheessa Naava sinkosi kuin tykin suusta kohti 
lähtösuoraa ja se oli sitten menoa. Koiran rytmitys epäonnistui 
pituudelle, joka oli toisena esteenä ja valitettavasti yksi palikka 
kaatui. Rata oli muuten tosi menevä ja saatiin Naavan kanssa 
vain päästellä menemään. Radalla meillä oli ihan mieletön 
flow ja kaikki tuntui toimivan. Maaliin selvittiin vain yhdellä 
virheellä ja radan etenemä oli meidän parhaimpia 4,57m/s. 
Viitos tuloksella sijoituimme kolmansiksi.

Radan jälkeen fiilis oli katossa. Naava yllätti minut täysin osaa-

misellaan. Se pysyi lähdössä, ei tiputtanut yhtään rimaa ja oli 
koko radan ajan hyppysissä. Jälkeenpäin sain kuulla ihmisiltä 
jotka ovat seuranneet meidän koko uraa, kuinka paljon Naava 
on kehittynyt. Meno on kuulemma radalla paljon hallitumpaa 
kuin aiemmin ja sen pystyi tuntemaan myös itse. Ja tämähän 
lämmittää omaa sydäntä, kaikki työ ei ole ollut turhaa.

Samana päivänä menimme myös toisen radan, jossa lähtö 
toimi samalla kaavalla yhtä hyvin. Tältä radalta tulokseksi tuli 
kymppi, koska keinun alastulokontakti hypättiin yli ja kepit 
juostiin ensimmäisellä kerralla ohi johtuen huonosti ohjatusta 
keppikulmasta. Muuten rata oli priimaa ja ohjaaminen tuntui 
hyvältä.

Kisapäivä oli kiva ja saatiin taas palkintona uusi muumimuki 
kokoelmaan. Kisoista saatu hyvä tunne jatkui monta päivää. 
Seuraavissa kisoissa tulikin paluu takaisin maan pinnalle, kun 
sama vanha Naava astui takaisin kuvioihin. Oli kiva saada se 
hyvä tunne edes yhden kisan ajaksi, koska nyt se luo uskoa, että 
meillä on vielä mahdollisuudet sertiin ja nousuun kolmosiin. 
Tämä hurjaharjajengi ei vielä luovuta!

Kuva: Pia Pynnä
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Vuosi on kyllä todella lyhyt aika... ihan silmänräpäys vain. 
Saman huomaa lastenkin kasvaessa. Esikoinen täytti 13 vuotta 
ja kuopuskin on kohta 12 vuotias. Voivoi.. Pipa täyttää 7 vuotta 
toukokuun 6. ja Sinko 5 vuotta kesäkuun 5. ja Jäynäkin on 
ensimmäisen vuotensa nähnyt. Mutta minähän en vanhene!!! ;)

Mukavasti on laumalla kevät vierähtänyt ja tänään vappuaat-
tona Jäynän kanssa avasimme maastokauden, ajaen aamulla 
jäljen ja tehden esineruudun. Ihan muistutteluksi meni 
esineruutu, mutta jälki oli hieno. Tottiksen suhteen pienin 
askelin edetään parempaa yhteistyötä kohden ja häiriötreeniä 
tarvitaan vielä paljon.

7.5 Jäynä pääsee esittelemään Posiolle itseään. Saapa nähdä 
mitä siellä tuomari tuumaa jätkästä. Enemmän kyllä jännit-
tää, kuinka J pysyy pötkyissään, kun sitä tulee vieras nainen 
hipelöimään. Kutittaa.... hihihii...!

Omaan silmäänhän se on toki komein ja raamikkain koirapoi-
ka, jota maa päällään kantaa. Niin yltiöystävällinen ja avoin 
kaikille. Muru-kissakin näyttää jo vihreää valoa. Pellolla olevat 
rusakot ja jäniksetkin jätetään rauhaan.

Ja niin koitti aika, että pennusta kasvoi iso koira, villin 
luontoinen ja omistajansa hermojakoetteleva. Niin perhe 
hämmästellen katsoi kuvia tuosta pienestä, suloisesta palle-
roisesta ja katseensa nostaessa näkivät tuon karvakasan, vin-
keästi otsapehkon alta heitä mittaillen ja häntäänsä heiluttaen. 
Hyppäsipä sitten sohvalle perheen keskelle, kaataen emännän 
kahvit syliin ja liaten sohvan. Ja kaikki nauroivat: Jäynä on ihan 
paras koira! Meidän koira! Ja niin se painoi päänsä tyynylle 
emännän ja isännän keskelle ja sulki silmänsä. Mitähän lie 
kolttosia suunnnitellen. :)

Outi

Kevät tuli, lumi suli - pikku böödi taloon tuli. Jaan tällä palstalla pentuarkemme iloja ja 
suruja. Mukana meiningeissä toki myös kypsemmät rodun edustajat touhuineen.

Pientä Jäynää -loppukirjoitus



 Briard • 2/2016 31



32 Briard • 2/2016©
 R

OY
AL

 C
AN

IN
®

 S
AS

 2
01

6.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

PIENI
JÄTTILÄINEN
Pentu saattaa vaikuttaa ensisilmäyk-
sellä pieneltä. Todellisuudessa
se on 6 kuukauden iässä kasvanut
jo 65-kertaiseksi syntymäpainoonsa
verrattuna − ja täysikasvuisena
painoa on uskomattomat 90 kertaa
enemmän. Pentuaikana saadulla
ravinnolla on siis koiralle elinikäinen
merkitys. Royal Canin Puppy- ja 
Junior -ruokavaliot ovat ainutlaatuisia 
koiranpennun täysravintoja, jotka 
tukevat kehittyvää luustoa, lihaksia, 
hampaita ja immuunipuolustusta 
jokaisella aterialla.

Kun on kyse ravinnosta, jokaisella
yksityiskohdalla on merkitystä.
Löydä paras ruokavalio pennullesi
osoitteesta royalcanin.fi
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