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BERNHARDINKOIRAYHDISTYS 45 VUOTTA

Bernhardinkoirayhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi marraskuussa 45 vuotta. Itse olen tuore rodun harras-
taja, jolla historiaa rodun kanssa on takana alle 10 vuotta ja aktiivista yhdistysaikaakin vasta muutama vuosi, joten 
historiikin kirjoittaminen oli mielenkiintoinen haaste. Tietoa olen kerännyt vanhoista yhdistyksen pöytäkirjakan-
sioista, mitä on täydennetty lehtien tiedoilla. Historiikkia tehdessäni olen ollut yhteydessä myös aiempiin yhdistyk-
sen aktiiveihin ja puheenjohtajiin.

___________________________________________________________________________________________________

Tekstin koonnut: Annemari Auvinen

___________________________________________________________________________________________________
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Mistä kaikki alkoi?

Ennen yhdistyksen perustamista se toimi vuodesta 1973 
Suomen Seura-ja Kääpiökoirayhdistys ry:n alajaostona. 
Yhdistyksen perustaminen aloitettiin kesällä 1974, kun sil-
loisille bernhardinkoirien omistajille lähetettiin kirje, jossa 
kutsuttiin omistajat mukaan oman yhdistyksen perusta-
miskokoukseen. Idean takana ja ensimmäisen kokouksen 
vetäjänä toimi ulkomuototuomari Beatrice Ahonius (myö-
hemmin Nordenswan-Ahonius). Yhdistyksen perustamis-
kokous pidettiin 15.11.1975 Pasilassa ja paikalla oli 28 hen-
kilöä. Kokouksessa päätettiin perustaa oma rotua harrastava 
yhdistys, joka liittyy Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys 
ry:n jäsenyhdistykseksi. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Veikko Kerminen. Muita perustamiskokouksessa ja 
myöhemmin yhdistyksessä aktiivisesti toimineita henkilöi-
tä olivat mm. Tuija Helkiö (nyk. Mäkinen), Matti Himmel-
roos, Antti Mononen ja Pirkko Vahvelainen. Ensimmäisten 
yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten bernhardin-
koirien jalostusta ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan 
koiriaan. Näihin päämääriin yhdistys pyrkii järjestämällä 
keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia jäsenille, jär-
jestämällä kyseisen rodun erikoisnäyttelyitä sekä harjoitta-
malla tarkoituksenmukaista julkaisu- ja tiedotustoimintaa.” 
Hieman erikoisempi kohta säännöissä koski kieltä: yhdis-
tyksen kieli on suomi, mutta jäsenillä on oikeus kääntyä 
hallituksen puoleen ja saada vastaus myös ruotsiksi. Yhdis-
tys on merkitty rekisteriin 14.10.1976. 10.1.1978 yhdistys 
on hyväksytty virallisesti rotua harrastavaksi yhdistykseksi. 
Rotujärjestöksi yhdistyksen anominen aloitettiin vuonna 
1982 ja lopullinen hyväksyminen tapahtui 10.5.1986. 

Alusta lähtien yhdistyksellä on ollut jalostustoimikunta ja 
yhdistys on tarjonnut pentuvälitystä. Pentuvälittäjän tiedot 
on julkaistu Koiramme-lehdessä vuodesta 2005. Lisäksi en-
simmäisistä vuosista alkaen on koottu koirien näyttelyar-
vosteluja, kuvaustuloksia, rekisteröintejä sekä muita tulok-
sia jonkinlaiseen tulostettavaan muotoon, ns. vuosikirjaan. 
Vuosikirjaa tehtiin ensin omana julkaisunaan, mutta 80-lu-
vun alusta vuoteen 1991 asti tulokset julkaistiin yhdistyksen 
lehdessä. Vuodesta 1992 lähtien vuosikirja painettiin jälleen 
omana julkaisunaan ja vuodesta 2011 alkaen kirja on jul-
kaistu sähköisenä yhdistyksen nettisivuilla.

Oman lehden toimittaminen aloitettiin vasta muutaman 
vuoden kuluttua yhdistyksen perustamisesta eli vuonna 
1979. Siihen asti yhdistyksellä oli bernhardinkoirien pals-
ta Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys ry:n Seurakoi-
rat-lehdessä. Myös oman lehden perustamisen jälkeen oli 
jonkin aikaa yhden sivun palsta rodun asioille Seurakoi-
rat-lehdessä. Yhdistyksen lehti on muuttunut alun A5-koon 
mustavalkoisesta 2000-luvulla nykyiseen A4-kokoon ja 
myöhemmin värilliseksi julkaisuksi. Yhdistyksen lehti on 
vuonna 2004 saanut 2. palkinnon Kennelliiton Rotujärjes-
tölehtikilpailussa. Lehden päätoimittajana toimi tuolloin 
Tuija Tulva.

Jäsenmaksun rinnalla oli uusille jäsenille liittymismaksu aina 
2000-luvun puoliväliin asti. Toinen isompi muutos jäsenyyteen liit-
tyen oli 2001 lisätty pentuejäsenyys. Yhdistyksen jäsenmäärä kas-
voi tasaisesti koko 80-luvun, kuten ylläolevasta kuvaajasta voidaan 
nähdä. Kovin kasvuvauhti oli 80- ja 90-lukujen vaihteessa, ja vuonna 
1991 jäsenmäärä oli huipussaan: 855 jäsentä. Tämän jälkeen määrä 
onkin tasaisesti laskenut ja vuodesta 2008 lähtien jäsenmäärä on py-
synyt alle 300. Yhdistyksen ensimmäinen kunniajäsen oli kasvatta-
ja Ester Grönroos. Toiseksi kunniajäseneksi nimettiin vuonna 1980 
Beatrice Ahonius. 1992 uusiksi kunniajäseniksi nimettiin Antonio 
Morsiani ja Matti Himmelroos. Yhdistyksen täyttäessä 25 vuotta 
vuonna 2000 nimettiin neljä uutta kunniajäsentä, John Karp, Antti 
Mononen, Tuija Mäkinen ja Johan Nygård, ja viisi vuotta myöhem-
min vuonna 2005 neljä lisää: Anne Haapakoski (ent. Härkönen), 
Maaret Tapio, Kati Ryösö (nyk. Iskanius) ja Gunnel Holm. 35-vuo-
tisjuhlavuonna 2010 kunniajäsenyyden saivat Taina Nygärd ja Allan 
Furu. Vuonna 2015 on nimetty viimeisimmät kunniajäsenet Sirkka 
Hakala ja Maarit Koskinen. 

Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys on heijastellut rodun rekisteröinti-
määriä, jotka näkyvät samassa kuvaajassa. Vaikka bernhardinkoiran 
alkuperäinen karvamuunnos on lyhyt, niin ensimmäinen lyhytkar-
vainen bernhardinkoira, narttu Nadya-Blizzard, tuotiin Suomeen 
vasta 1977. Etenkin 80-luvun alussa Ruotsissa oli lyhytkarvaisia sel-
västi enemmän Suomeen 
verrattuna. Rekisteröin-
timäärät kasvoivat koko 
80-luvun ja esimerkiksi 
vuonna 1988 tuli 15 uutta 
kennelnimeä! Lyhytkar-
vaisten osuus pysyi kui-
tenkin edelleen pienenä. 
Vuonna 1992 rekisteröi-
tiin huimat 542 bernhar-
dinkoiraa, joista lyhyt-
karvaisten osuus oli alle 
8 %. Pennun suositush-
inta oli 70-luvun lopussa 
1000mk, 80-luvun puoli-
välissä 2500mk ja 90-lu-
vun alussa 3500-4500 mk. 
2010-luvulla hinta on ollut 
n. 1500€.
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Näyttelyt ja PEVISA

Yhdistys on järjestänyt ensimmäisestä toimintavuodestaan alkaen erikoisnäyt-
telyitä sekä leirejä bernhardinkoirille. Ensimmäinen erikoisnäyttely järjestettiin 
Äänekoskella. Näyttelyssä oli vain pitkäkarvaisia ja näyttelyn parhaaksi koiraksi 
valittiin Tarmo Vahvelaisen omistama uros Ceasar de Gozette 9374E/72. Sivun 
24 taulukossa on kaikkien pidettyjen erikoisnäyttelyiden paikkakunnat, tuo-
marit sekä koiramäärät, jotka ovat lähteistä riippuen joko ilmoittautuneita tai 
paikalla olleita arvosteltuja koiria. Erikoisnäyttelyt olivat epävirallisia näyttelyi-
tä 1975-1984. Ensimmäinen virallinen erikoisnäyttely Suomessa ja ylipäätään 
Pohjoismaissa järjestettiin Nummelassa 16.6.1985. Ensimmäinen lyhytkarvai-
nen bernhardinkoira oli mukana erikoisnäyttelyssä 1978.

Vuosien saatossa on erikoisnäyttelyissä jaettu erilaisia kiertopalkintoja. Ensim-
mäinen jaettava kiertopalkinto oli Dein Hards -kennelin lahjoittama. Palkinto 
jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1979 parhaalle suomalaisomistuksessa 
olevalle bernhardinkoiralle, joka oli Kimmo Nousiaisen omistama Nadya-Bliz-
zard. Vuodesta 1982 jaettiin Kennel von Schwyzerländlin kiertopalkinto 
parhaalle kasvattajaryhmälle ja 1992-2011 saksalaisen erikoistuomari Hans 
Wiebauerin lahjoittama kiertopalkinto parhaalle suomalaisen kasvattamalle 
koiralle. Samalla aikavälillä jaettiin myös Hannele Kiesiläisen lahjoittama kier-
topalkinto parhaalle suomalaiselle lyhytkarvaiselle urokselle. BIS1- ja BIS2-koi-
rat saivat oman kiertopalkinnon 2005-2016. Vuodesta 1976 alkaen on myös va-
littu Vuoden Bernhardinkoira. Ensimmäisen tittelin sai Pajapirtin Otto.

Muutaman kerran erikoisnäyttely on järjestetty jonkin muun näyttelyn yhtey-
dessä. Vuonna 1991 erikoisnäyttely pidettiin Helsingissä Messukeskuksessa 
Euroopan Voittaja –näyttelyn yhteydessä, vuonna 1994 SSKY:n näyttelyn yh-
teydessä, vuonna 1995 WUSB korvasi erikoisnäyttelyn ja vuonna 2001 erikois-
näyttely järjestettiin Forssan näyttelyn yhteydessä. Erikoisnäyttelyitä on myös 
pidetty muiden rotujen kanssa yhteistyössä. Vuonna 2013 erikoisnäyttely oli 
Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:n kanssa, vuonna 2016 yhdessä kah-
den muun rotujärjestön erikoisnäyttelyn kanssa ja vuonna 2018 yhdessä sveit-
sinpaimenkoirien erikoisnäyttelyn kanssa. Erikoisnäyttelyperinteeseen tuli Co-
vid-19-tilanteen takia ikävä katkos, kun vuoden 2020 erikoisnäyttely jouduttiin 
perumaan.

Yläkuva:
”Kessu” Ceasar De Gozette , om. Tarmo Vahve-
lainen, Erikoisnäyttelyiden -75 ja -77 BIS-koira.

Alakuva:
Erikoisnäyttely Korholan kartanossa (Savossa) 
vuonna 1978.
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Jo 90-luvulla jalostukseen käytettävien koirien 
tervetuloksiin asetettiin rajoitteita. 1997 alusta 
tuli rajoitus, ettei E-lonkkaisia hyväksytä enää 
jalostukseen. 2000-luvulla PEVISA oli esillä 
moneen otteeseen. Vuonna 2002 PEVISAan 
otettiin mukaan kyynärnivelkuvaus, tosin tu-
lokselle ei asetettu raja-arvoa. Vuonna 2006 
käytiin jälleen pitkää vääntöä PEVISAsta ja 
tarvittiin kolme yleiskokousta, ennen kuin 
asiasta saatiin päätös. Lonkkaniveldysplasian 
raja-arvo kiristettiin C:hen, mikä astui voi-
maan vuoden 2007 alusta. 2010-luvulla PEVI-
SAan tuli mukaan myös kyynärniveldysplasian 
raja-arvo, joka oli vuoden 2011 alusta 2 ja vuo-
den 2016 alusta 1. Vuonna 2019 tarkennettiin, 
että kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voi-
daan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran 
kanssa. Vuoden 2016 alusta on lisäksi ollut voi-
massa jälkeläismäärärajoitus.

Äänekosken erikoisnäyttely 1975, kuvassa keskellä BIS-koira Caesar De Gozette , 
om. Tarmo Vahvelainen.

Menneet vuosikymmenet

Yhdistyksen pitkäaikaisin puheenjohtaja (79-88) oli nyt jo edesmennyt Matti Himmelroos. Hän ajoi itsenäistä yhdistystä, mikä toteu-
tuikin. 70- ja 80-luvulla tapahtumat keräsivät yhteen paljon bernhardinkoiria ja niiden omistajia. Yhdistys järjesti kesäleirejä, näytte-
lykoulutuksia, yhteismatkoja Ruotsin erikoisnäyttelyyn sekä 80-luvun loppupuolelta alkaen talviriehoja. Kesäleirien osallistujamäärä 
vaihteli 20-75 välillä ja osallistujia oli ulkomailtakin, esim. 1979 leirillä oli osallistujia Ruotsista ja paria vuotta myöhemmin Sveitsistä. 
Vuonna 1980 esillä oli rodun luonneasiat sekä parvo, joka vaikutti mm. tapahtumien osallistujamääriin. Kesäleirien ohjelmassa oli 
80-luvulla mm. Match Show, kehäharjoittelua, eläinlääkärin luentoja, tottelevaisuuskoulutusta, diaesityksiä ja tanssia. Pääosin kesä-
leirit järjestettiin samaan aikaan erikoisnäyttelyiden kanssa. 80-luvulla yhdistyksellä oli myös neuvontapiste yhdessä Suomen Sveit-
sinpaimenkoirayhdistyksen kanssa Helsingin näyttelyissä sekä yhdistys osallistui näyttelyiden järjestämiseen Helsingissä. Lisäksi 
oltiin mukana pulkkavedoissa. Vuonna 1989 erikoisnäyttelyn tuomarina oli Italiasta Antonio Morsiani, joka piti edellisenä päivänä 
myös luennon.

Yhdistys hyväksyttiin WUSB:n jäsenmaaksi 3.11.1990. 90-luvulla tapahtumien joukkoon tuli säännöllisemmin mukaan myös tal-
vitapahtumat. Talvitapahtumien ohjelmassa oli mm. pilkkikisoja, hiihtokilpailuja, Match Show, saunomista ja tanssia. Edelleen 

Messarin neuvontapistettä pidettiin yhdessä Suomen Sveitsinpaimenkoi-
rat ry:n kanssa. Vuonna 1990 risteytyksien luvanvaraisuus oli vilkkaas-
sa keskustelussa, mikä päätyi lopulta siihen, että risteytyslupamenettely 
poistettiin 4.3.1992. 90-luvulla tapahtunut jäsenmäärän nouseminen ei 
näkynyt samassa suhteessa tapahtumien osallistujamäärissä, mutta eri-
laisia tapahtumia ja aktiviteetteja järjestettiin enemmän: oli pentunäyt-
telyitä, koulutuksia sekä paikallisia tapaamisia. 80-luvulla erikoisnäyttely 
oli yleensä samana viikonloppuna leirin kanssa, mutta 90-luvulla tapah-
tumat järjestettiin usein toisistaan erillään. 90-luvun alussa rodun pariin 
tuli toinenkin, tosin rekisteröimätön yhdistys, ns. Barry-klubi. Barry-klu-
bi toimi aktiivisesti 2000-luvun puoliväliin ja julkaisi mm. Barry Uutiset 
-lehteä, järjesti leirejä ja tapahtumia sekä epävirallisia erikoisnäyttelyitä. 
Yhdistykset järjestivät tapahtumia myös yhdessä, mm.  90-luvulla ke-
säleirin ja kasvattajapäivät. Vaikka nykyisen kaltaisia yhteydenpitome-
netelmiä ei ollutkaan, niin 80-luvulla ja vielä 90-luvun alkupuolellakin 
oli muiden bernhardinkoiraomistajien löytäminen helppoa, koska jä-
senlistat julkaistiin osoitteineen lehdessä. Teknisessä kehityksessä oltiin 
mukana koko 90-luku: 1990 yhdistykselle hankittiin tietokone ja 1998 
yhdistykselle perustettiin Internet-sivut. Jokaisessa yhdistyksessä tuntuu 
olleen jossain vaiheessa jonkinlainen rahahämminki. 90-luvulla se osui 
Bernhardinkoirayhdistykselle, kun kateisiin joutui isohko määrä rahaa. 
Asiasta nostettiin jopa rikosilmoitus ja sovintoehdotuksia tehtiin, mutta 
lopulta yli kymmenen vuoden väännön jälkeen asia jouduttiin jättämään 
ratkaisemattomana historiaan. 
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2000-luvulla kesäleirit pidettiin taas erikoisnäyttelyn yhteydessä 
ja Messarissa oltiin edelleen esillä infopisteellä. Lisäksi järjestet-
tiin erilaisia tapahtumia, kuten vepe-päivää, koirapäivää eläin-
kaupassa sekä leirejä talvella, keväällä ja joinain vuosina syk-
sylläkin. Leireillä oli edelleen monipuolista ohjelmaa, luentoja, 
Match Show, näyttelykoulutusta ja tokoa, ja mukana oli myös 
uusien lajien esittelyä, kuten hakua, vepeä ja jälkeä. Vuonna 2007 
julkaistiin ensimmäistä kertaa kattava infopaketti rodusta eli 
Rotuaapinen. 2000-luvun loppupuolella yhdistyksellä oli talou-
dellisesti hieman tiukempaa ja tilinpäätökset olivat negatiivisia. 
Näkyvyyteen panostettiin vuonna 2001 hankkimalla domain 
bernhardinkoirayhdistys.com ja vuonna 2007 bernhardinkoira.
fi. Jonkinlainen aikansa digiloikka oli myös se, että vuonna 2004 
hallitus alkoi pitää sähköpostikokouksia. 

2010-luvulla järjestettiin vielä parina ensimmäisenä vuotena tal-
vileiri, jossa ohjelmassa oli mm. vetokoirakoulutusta, MH-luento 
ja rally-tokoa. Lisäksi yhdessä Bulmastiffit & Mastiffit ry:n sekä 
Oulun Seudun Bernien kanssa järjestettiin kasvattajapäiviä. Bul-
mastiffit olivat mukana myös vuosikymmenen alun syysleireillä. 
2010-luvulla taloudessa päästiin tilinpäätöksissä plussapuolel-
le. 2010-luvun alkupuoli oli erityisen aktiivista aikaa. Yhdistys 
järjesti kaksi rally-toko-koetta lajin ollessa vielä epävirallinen. 
Ensimmäinen koe pidettiin vuonna 2011 Röykässä ja toinen 
vuonna 2013 Hausjärvellä.  Vuonna 2012 järjestettiin rodun en-
simmäinen MH-kuvaus sekä ensimmäinen sveitsiläinen jalos-
tustarkastus ja vuonna 2014 rodulla oli oma tokon SM-joukkue. 
2010-luvun alkupuolella yhdistyksessä aherrettiin kovasti myös 
WUSB-näyttelyn eteen. Näyttely pidettiin Helsingissä kesäkuus-
sa 2015, ja samana vuonna pidettiin vielä erikseen 40v-erikois-
näyttely. Vuonna 2016 yhdistys meni mukaan monimuotoi-
suustutkimukseen, järjesti Mejä-kokeen Yli-Iissä sekä muutti 
sääntöjä niin, että yhdistyksellä on vain yksi virallinen kokous 
vuodessa. Vuosikymmenen alussa oltiin vielä Messarissa rotupis-
teellä ja vuosikymmen lopetettiin samoin: 2019 yhdistyksellä oli 
sekä rotupiste että rodun esittely lavalla. Lisäksi yhdistys on ollut 
aktiivisesti mukana järjestämässä pentunäyttelyitä. Digiasioissa 
on pysytty mukana tälläkin vuosikymmenellä. Yhdistys on ollut 
esillä Facebookissa vuodesta 2013, jolloin perustettiin yhdistyk-
sen jäsenille tarkoitettu ryhmä. Myöhemmin on tarvikemyynnil-
le perustettu oma ryhmänsä sekä yhdistykselle oma sivu. Van-
hat domainit on ikävä kyllä menetetty, mutta 2019 yhdistykselle 
hankittiin domain bernhardinkoirayhdistys.fi, jonka alle luotiin 
uudet kotisivut. Hallituksen kokouksia on pidetty Facebookissa 
ja myöhemmin kokouksissa on siirrytty verkkokokouksiin.
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Puheenjohtaja Kausi

Veikko Kerminen 1975-1976

Antti Mononen 1977

Veikko Kerminen 1978

Matti Himmelroos 1979-1988

Juhani Karjalainen 1989-1990

Maaret Tapio-Kaseva (nyk. Tapio) 1991 (vajaa kausi)

Johan Nyqård 1991-1993

Hannele Kiesiläinen 1994

Anita Kekälinen 1995

Anne Härkönen (nyk. Haapakoski) 1996-1997

Heikki Ryösö 1998

Teemu Tassi 1999-2000

Santeri Repo 2001-2002

Mikko Koljander 2003

Merja Soisalo 2004-2008

Sari Virranheimo (nyk. Iskala) 2009-2010

Pekka Loukiainen 2011-2012 (vajaa kausi)

Petteri Tanskanen 2012

Anne Haapakoski 2012-2015

Veijo Ahonen 2016-

Yhdistyksen puheenjohtajat

Vuonna 2025 yhdistys täyttää 50 vuotta. Mitä historian kirjoihin sil-
loin kirjoitetaan, riippuu kaikista meistä. Yhdistys tarvitsee jäseniä ja 
aktiiveita, jotta saadaan järjestettyä tapahtumia ja kerättyä jäsenmak-
sujen lisäksi rahaa kaikenlaisen toiminnan järjestämiseen. Ollaan yl-
peitä siitä, että meidän hienolla rodulla on oma rotuyhdistys!

Yhdistyksen jäseniä Ruotsin erikoisnäyttelyssä syyskuussa 1979.

Keskellä aikanaan tunnettu kasvattaja Lempi Hahl (Haelan ken-
nel, harmaa takkinen), Tuija Mäkinen (vihreä takki) ja Pirkko 
Vahvelainen (musta takki).

Viimeisimmät puheenjohtajamme Veijo Ahonen ja Anne Haa-
pakoski.
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Vuosi Paikka Tuomari Koiramäärä *

1975 Äänekoski Rainer Vuorinen 37

1976 Aulanko Hans Lehtinen 31

1977 Eurajoki Beatrice Nordenswan-Ahonius 18

1978 Rautalampi Gunnel Holm 42

1979 Sysmä Beatrice Nordenswan-Ahonius 56

1980 Lahti Rainer Vuorinen 28

1981 Loppi Gunnel Holm 47

1982 Loppi Ritva Raita 52

1983 Aulanko Beatrice Nordenswan-Ahonius 55

1984 Muurame Hans Lehtinen 53

1985 Nummela Elina Haapaniemi 68

1986 Ojakkala Garl Otto Mastrup, Tanska 60

1987 Ojakkala Kari Järvinen 43

1988 Helsinki Gunnel Holm 64

1989 Helsinki Antonio Morsiani, Italia 96

1990 Espoo Rainer Vuorinen 52

1991 Helsnki Olavi Pasanen ja Roland Hans, Sveitsi 101

1992 Helsinki Hans Wiebauer, Saksa 89

1993 Vihti Beatrice Nordenswan-Ahonius 96

1994 Helsinki Garl Otto Mastrup, Tanska 86

1995 Tuusula Dees Howard, Yhdysvallat; Max Russ, Saksa; Ernst Kientsch, Sveitsi; Gerrit 
Vlieghuis, Hollanti 129

1996 Jämsänkoski Joseph van Hummelen, Belgia 63

1997 Säkylä Matti Luoso 90

1998 Helsinki Erika Janes, Saksa 63

1999 Kajaani Elina Haapaniemi 42

2000 Lempäälä Gunnel Holm 48

2001 Forssa Jan van de Belt, Hollanti 33

2002 Seinäjoki Charles Cuénoud, Sveitsi 44

2003 Kuopio Paavo Mattila 26

2004 Muurame Jari Laakso 59

2005 Forssa Garl Otto Mastrup, Tanska 68

2006 Säkylä Tapio Eerola 32

2007 Forssa Istvanne Juhasz, Unkari 74

2008 Tammela Bernard Legér Sveitsi 82

2009 Tammela Taina Nygård 53

2010 Tampere Pat Muggleton, Englanti ja Juha Putkonen 103

2011 Tammela Christine Wiederkehr-Widmer, Sveitsi ja Annukka Paloheimo, pienet pennut 
Made Varul, Viro 115

2012 Tammela Martin König, Sveitsi ja Päivi Eerola 105

2013 Oulu Austin Doyle, Irlanti 70

2014 Tervakoski Christine Lafay, Ranska 88

2015 Hämeenkyrö Annegret Splinter, Saksa ja  Marjo Järventölä 105

2016 Loviisa Audrone Babianskiene, Liettua 67

2017 Eura Kimmo Mustonen 38

2018 Liminka Martina Ellerova, Slovakia 42

2019 Toivakka Milan Plundra, Tsekki 68
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Erikoisnäyttelyt 

*) Koiramäärät ovat joko näyttelyyn ilmoitettuja koiria tai näyttelyssä arvostelun saaneita koiria 
käytössä olleesta lähteestä riippuen.

Kiitokset
Haluan kiittää erityisesti Anne Haapakoskea ja Tuija Mäkistä avusta, jota sain kerätessäni tie-
toa. Lisäksi yhdistyksen puolesta kiitos Annelle siitä, että hän lahjoitti yhdistykselle arkistoon 
vanhoja lehtiä. 
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Muistoja vuosien varrelta

”Pieni porukka yhdistyksen jäseniä, minä, Airi Mård 
sekä Antti Mononen, päätimme lähteä Italiaan erikois-
näyttelyyn 1976. Luonnollisestikaan tietoa ei löytynyt 
yhtä helposti kuin nyt, vaan alun perin info näyttelystä 
tuli jotain kautta yhdistykseen. Meillä oli tieto, että eri-
koisnäyttely pidetään Gardalla, ja lennot otettiinkin Ve-
ronaan. Mutta Gardalla selvisikin, ettei näyttely olekaan 
siellä, vaan Gardajärven toisella puolella. Neuvokkaina 
matkalaisina ehdimme näyttelyyn ylittämällä järven 
laivalla. Tuohon aikaan ei ollut kovin yleistä matkustaa 
tällaisella kokoonpanolla (2 naista ja 1 mies), mikä ai-
heuttikin mm. hotellilla kummastelevia kysymyksiä su-
kulaisuussuhteista. 

Toinen tarina liittyy saamaani puhelinsoittoon, jossa 
soittaja esittäytyi piispa Leoksi. Peruskarjalaisena ihmi-
senä ehdin jo miettiä tekemiäni syntejä. Hänellä olikin 
kuitenkin ihan yhdistykseen liittyvää asiaa, kun kyseli 
leskeksi jäätyään pentuvälityksestä pentua kouluikäisen 
tyttärensä seuraksi.”

- Pirkko Vahvelainen (toiminut mm. sihteerinä, lehden 
toimittajana, läsnä perustamiskokouksessa)

Olen bernhardinkoirien ja ”bernhardinkoiraihmisten” hyvässä seu-
rassa kasvanut

Oli kevät vuonna 1977, minä olin 12-vuotias ja haaveillut omasta 
koirasta. Edes jostain pienemmästä, ehkäpä cavalierista tai cockeris-
ta… Mutta ei, vanhempani kait kyllästyivät jatkuvaan eri koirarotu-
jen esittelyyni, koska isäni kerran tiukkasi. ”Kas, kun et halua mitään 
kunnon koiraa. Jos kerran koiraa hingut, ota sitten vaikka bernhar-
dilainen, minä otan sen tynnyrin!!” Ja nauroi päälle. Äiti kuuli kes-
kustelun, kysyi, lupasitko Hannalle juuri bernhardinkoiran?? Taju-
sin tilaisuuteni tulleen. Syöksyin isän työhuoneen puhelimeen, heti 
soitto Kennelliiton pentuvälitykseen. Kysyin, onko missään bernhar-
dinkoiran pentuja nyt myytävänä? ”Äänesi kuulostaa kovin nuorelta, 
ovatko vanhempasi samaa mieltä?” ”Ovat” vastasin ja ojensin puhe-
limen luurin isälle. Hän ei kehdannut kieltäytyä, joten meille muutti 
heinäkuussa minun ensimmäinen bernhardinkoirani Emma.

Emman kanssa kasvoin ”koiraihmiseksi”, käytiin paljon näyttelyissä 
hakemassa se ”pakollinen kakkonen”, jotta sai osallistua näyttelyn 
Junior Handler -kilpailuihin sekä tottelevaisuusluokkiin. Molemmis-
sa tuli paljonkin menestystä. Yhtenä vuonna oltiin jonkin isomman 
Junior Handler -finaalin kakkosia, voittaja pääsi Crufts-maailman-
näyttelyyn Englantiin. Minä sanoin haastattelussa iloisena, että ”en 
olisi sinne edes halunnut, englantilaiset bernhardinkoirat kun eivät 
ole rotumääritelmän mukaisia terveitä työkoiria!” Myös tottelevai-
suudessa Emma pärjäsi hyvin, sekä lukuisissa näytöksissä. Olinhan 
opettanut sen myös ”ajolle” eli koska hevosta en saanut, niin Emma 
veti isän tekemiä nelipyöräkärryjä. Minä istuin kyydissä ja ohjastelin 
sitä kuin hevosta. Kerran olimme mukana yhdistyksen järjestämäs-
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ensimmäisiä lyhytkarvaisia bernhardinkoiria Madonnans 
Saint Remember Me, eli Donnan. Donnan myötä näyttely-
menestys muuttui ruusukkeiksi ja hain oman kennelnimen 
”Donkloster”.  Muutamat pentueet on myös rekisteröity tähän 
nimeen. Emman tulon jälkeen minun elämässä ei ole ollut päi-
vääkään ilman bernhardin valoisaa ja välillä rasittavaa ja tou-
hottavaa seuraa, joskus jopa neljän koiran voimin. Nyt kanssa-
ni asuu ”Hertta” eli Supermassun Stella Polaris, joka on kotona 
hevostallin ja pihan armoton poliisi ja vahti. Täällä ei kukaan 
liiku Hertan huomaamatta, toisaalta yhdellä nakilla saa kuka 
vaan tulla ja mennä, viedä mukanaan, mitä haluaa. Hertta on 
lasten ja pihakanojeni suuri ystävä, Hertalla on loputon pinna, 
hyvä tilannetaju. Kaiken kaikkiaan taas huippuyksilö! 

Minulla olivat myös Hertan ”isovanhemmat” eli isän emä Jii-
Teen Juliaana eli Julle ja isä Asterix, Allu. Allusta on kerrotta-
va, se tuli minulle vahingossa ”hetkeksi” surkean kouluvuoteni 
päätteeksi 2007. Allu tosin oli meillä lähes 10 vuotta sekin. Allu 
ja minä aloitimme eläinten kanssa terapiahommat tarpeeseen 
ilman erityisiä koulutuksia, eli Allu aloitti jo pentuna vuoden 
2008 alusta koulussamme vierailut noin kerran kuussa. ”Koi-
rapäivänä” Allu vaelteli mielensä mukaan koulun käytävillä, 
meni luokasta toiseen ja aiheutti tarkoituksella ”positiivisia 
pieniä säpsäytyksiä” oppilaille ja miksei opettajillekin. Allun 
homma oli tehdä koulusta taas turvallisen oloinen ja kotoinen 
ja opettaa meitä taas luottamaan paikkaan, kaikki yllättävä 
maailmassa ei ole vihamielistä. Onnistuttiin täydellisesti, Allu 
oli koko 83 kilonsa voimalla suurisydämisin terapeutti ja to-
dellinen magneetti saada oppilaat tulemaan kouluun. 

Kyllä, bernhardinkoirat ovat… parhaita ystäviä ja miksei nii-
den mukana kulkevat ihmisetkin. Ollaan kuten Sveitsissä, ol-
laan ylpeitä näistä aarteistamme.

Terveisin 
Hanna Ström, silloin alkuun taisin liikkua nimellä Leppäsen 
Hanna. Se pieni punatukkainen tyttö, joka kulki junalla ympä-
ri Suomen konduktöörivaunussa suuren koiransa kanssa

Silloin ainakin 1980-luvulla oli yhdistyksen toiminta hyvin-
kin aktiivista ja vuoden kohokohta oli ”erikoisnäyttely”, koko 
pitkän viikonlopun leiriytyminen, yhdessä kaikki ”bernhar-
dinkoiraperheet”. Oltiin aina mukana ja Emma oli jo veteraa-
ni-iässä, kun tuomarina oli tiukkaakin tiukempi Hans Leh-
tinen. Emma voitti näyttelyn veteraaniluokan, sai elämänsä 
ensimmäisen ykkösen ja kiinnityksen kiertopalkintoon, tuo-
marin saatesanoin: ” Bernhardinkoiraksi tuon pitkärunkoi-
sen ja pitkäkuonoisen koiran varmistaa rekisteritodistuksesta, 
mutta se liikkuu paremmin kuin yksikään muu koira täällä. Ja 
tyttöhän esittää sen parhaiten!” Intoni vaan kasvoi.

Olen toiminut kenneljuniorina, näyttelyiden kehäsihteerinä 
ja bernhardinkoiralehden ”junnu-palstan” kirjoittajana, myös 
vuosia Bernhardinkoirayhdistyksen sihteerinä sekä lehden 
kasaajana yhdessä Matin kanssa. Monia vuosia mahtavaa toi-
mintaa ja tekemistä saman tyylisten ihmisten kanssa.  Useita 
retkiä Ruotsiin, bernhardinkoirien erikoisnäyttelyyn, kesälei-
rille. Mahtavia tuttuja sielläkin, yhteistyötä bernhardinkoirien 
jalostuksessakin.

Jopa lähdin lukioikäisenä Sveitsiin ”edustustehtäviin” paikal-
lisen puheenjohtajan luokse kesäksi kenneltytön hommiin ja 
pääsin katsomaan rodun alkuperämaan bernhardinkoiraelä-
mää. Näin isompia ja pienempiä kenneleitä, opin selvästi, että 
näille ihmisille bernhardinkoira on suunnaton aarre ja ylpey-
den aihe. Ja ennen kaikkea työ- ja vahtikoira. Ainoastaan mi-
nua arvelutti ”Arbeitsgruppe” –niminen ryhmä, jonka luona 
sain käydä. Koirat olivat isoja uroksia, ne olivat häkeissä ja pi-
tivät valtavaa murinaa ohi kävellessä. Omistajamiehet esittivät 
minulle yhden ”vaativimman tehtävän” koirillaan. Ukot veivät 
kaikki koirat kentälle omille paikoilleen, jättivät ne siihen irti 
ja sanoivat ”platz”, siis paikka. Ja lähtivät itse mökkiin oluttuo-
pilliselle. Koirat pitivät mieletöntä murinaa, kukaan niistä ei 
liikahtanut, enkä kyllä minäkään... Näiden koirien suvuista 
en tiedä, mutta puhuttiin, että he tekevät koiristaan tällaisia 
hulluja jo pennusta alkaen. Huh, isossa maailmassa on kaikki 
mahdollista.

Minä hankin Emmalle kaveriksi Ruotsista yhden aika Suomen

Positiivisimpana asiana muistuu tietysti koirat! Rauhalliset luonteet ja kokonsakin puolesta vaikuttavat pöljäilijät. Nykyään taloudes-
sa berni, kyllä vertailua tulee tehtyä bernhardilaiseen melko usein, vaikka toistakymmentä vuotta aikaa välissä. Eipä niin isoja tassu-
saappaita voi oikein muille sovitellakaan. Syksyn kurakeleistä juolahti mieleen: aikanaan kerrostalossa kahden bertsun kanssa oli toki 
säätämistä, muutamia isoja koirapyyhkeitä alaoven tuulikaapissa oli toki joku naapuri ihmetellytkin, vaikka vääjäämättä melkoisia 
kuraroiskeita riitti kerrokseemme saakka. Sääli kerrossiivoojia... Kerran pöllähdettiin seinänaapurin kanssa samalla hetkellä kodeis-
tamme rapputasanteelle. Oli hänen ilme näkemisen arvoinen, sen vaihtuessa äkkisäikähdyksestä ihmetyksen kautta ihastumiseen. 
Hämmästeli siinä koiria rapsutellessa ääneen, ettei yhtään ollut tiennyt tai kuullut, että vieressä oli näin isoja koiria. Ja vieläpä kaksin 
kappalein, vaikka toista vuotta olimme naapureita olleet. Kuittasin vain, ettei koiruuksien tarvitse pitää meteliä itsestään tai haukkua 
sisällä, asiat otetaan rauhallisesti ja vasta ulkona päästellään höyryjä. Ja silloin toki tanner tömisikin. Mutta kyllä rotuyhdistyksen 
touhuissa myös erilaisiin ihmisiin sai tutustua, paljon syntyi kontakteja ympäri Suomen. Vaikka joskus tuntui, ettei käsipareja tapah-
tumien, erkkarin tai kesätapaamisten järjestämisiin meinannut riittää, niin kyllä niitä apuja aina ympäriltä kuitenkin löytyi. Pienikin 
jeesi saattoi auttaa, joskus juuri ratkaisevasti, asioiden onnistumisessa, isommista nyt sitten puhumattakaan. Eli vielä kerran kiitoksia 
kaikille aikanaan mukana olleille tahoille. Toivottavasti yhteishenki ja -tekeminen edelleen kuuluvat bernhardilaispiireihin. Näiden 
karvamoottoreiden kanssa eläminen ja harrastaminen, arkinenkin puuhailu iloineen ja suruineen, elämää rikastavana ja virkistävänä 
elementtinä muistuttaa yhdessä olemisen tärkeydestä. Rapsutelkaa toisianne.
- Santeri Repo, pj 2001-2002
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Parhaiten mieleeni jäänyt muisto puheenjohtaja-ajoiltani lienee se, kun ajoimme silloisen sihteerin kanssa Jyväskylästä kotia päin, 
olimme tulossa yhdistyksen syyskokouksesta tai hallituksen kokouksesta. Samaan aikaan oli myös Jyväskylän näyttely, joten meillä 
oli mukana 2 bernhardinkoiraa.

Jossain vaiheessa huomasin, että tie oli aivan peilijäässä, ja alkoi tulla jo pimeä ja matkaakin olisi vielä aikas reilusti. Jämsän kohdalla 
näimme jonkinlaisen mökkikylän, ja kurvasimme sen pihaan. Siellä ei kuitenkaan ollut ketään missään eikä ovessa olleeseen puhe-
linnumeroon vastattu, joten jatkoimme matkaa. Sitten näkyikin jo jokin motelli tai hotelli mikä lie, ja ei muuta kuin sen pihaan. Mei-
dät vastaanotti hieman iäkkäämpi mies, ja kerroimme että tarvitsisimme huoneen yöksi, ja että matkassa on 2 isoa koiraa, taisimme 
vielä käydä näyttämässäkin nämä koirat tälle herralle. No, hotelli oli tietty täynnä, mutta tämä herrasmies antoi meille morsiussviitin 
normihuoneen hinnalla, koska ihastui koiriimme (tai sääli meitä, kun oli niin liukasta). Sinne sviittiin sitten menimme, ja nauroim-
me ihan kippurassa sen sviitin vaaleanpunaista ruusuista sisustusta. Sitten olikin aika hakea kaikki pyyhkeet ja lakanat autosta ja 
peittää sohva ja nojatuolit ennen kuin ottaisimme koirat sinne. No sitten tulikin nälkä, ja ainut paikka, mikä oli avoinna, oli melkein 
vastapäätä oleva huoltis, sinne siis. Eipä tuo valikoima mitenkään hurmaava ollut, mutta ostimme juustosämpylät ja keskioluet, ja 
nautimme iltapalamme suurella hartaudella ”sviitissämme”. Aamulla matka jatkui kotia kohti, ja tiekin oli sula.

- Merja Soisalo, pj 2004-2008

Kun yhdistyksen nykyinen sihteeri Annemari Auvinen otti 
minuun yhteyttä yhdistyksen historian kokoamisen vuoksi, 
vietin viikon päivät siivoten bernhardinkoirakaappejani. Mo-
net historian tapahtumat ja iloiset niin kuin surullisetkin het-
ket tulvahtivat mieleeni. Ehkä kuitenkin kaksi tapahtumaa on 
ylitse muiden: WUSB 1995 ja 2015.

Ensimmäinen WUSB-tapahtuma saatiin järjestettäväksi mel-
ko pian WUSBiin liittymisen jälkeen Antonio Morsianin ja 
Taina Nygårdin ansiosta. Valitettavasti Antonio Morsiani me-
nehtyi vähän ennen viikonloppua eikä hän päässyt koskaan 
näkemään kyseistä tapahtumaa. 

Edellisenä vuonna minuun otettiin yhteyttä, että lähtisinkö 
järjestämään tapahtumaa. Melko pelottavalta tuntui, sillä kaik-
ki ne rahat, mitä oli kerätty tapahtumaa varten, oli menetetty. 
Mutta hyvän toimikunnan kanssa onnistuu mitä vain. Rahaa 
kerättiin kaikella mahdollisilla tavoilla. Yksi rahankeruuta-
pahtuma oli Helsingin Viikissä, missä vedettiin koirilla lapsia 
kuuden tunnin ajan. Voin kertoa, että sen tapahtuman jälkeen 
uroskoirani nukkuivat viikon, mutta saimme kassaan lähes 500 

markkaa. Jouduimme järjestämään näyttelyn hiukan erilaisilla 
säännöillä kuin WUSBissa yleensä. Kahden tuomarin sijasta 
meillä oli yksi tuomari kehässä ja näyttely oli samalla sertti-
näyttely. Mutta ilokseni totesin, että olemme saaneet kokoon 
yhden suurimmista erikoisnäyttelyistä.

Näyttelyn jälkeen pidettiin illallinen tuomareille ja kehäsihtee-
reille. Tuusulan Krapihovin maittavan ruoan jälkeen nautim-
me kahvia, kun Sveitsin tuomari Roland Hans kertoi kaipaa-
vansa kahvin kanssa konjakkia. Meidän rahastonhoitaja Erkki 
Niemi oli tottunut sanomaan meille EI kaikkeen rahaa koske-
vaan, joten hän nytkin pudisti päätään, kun pyysimme häntä 
tarjoamaan konjakit kahvin kanssa, vaikka edes tuomareille. 
Jotenkin Roland tajusi meidän suomenkielisen keskustelun ja 
sanoi, jos ei yhdistys osta niin hän tarjoaa, jolloin Erkki kutsui 
tarjoilijan paikale ja tilasi kaikille konjakit. Etteköhän te tytöt 
ole ne ansainneet, kun olette tehneet näin hienon viikonlopun.

Vasta kotona illalla myöhään ehdin tajuta, että kasvattiryhmä-
ni oli juuri voittanut näyttelyn kauneimman kasvattajaryhmän 
tittelin.  Järjestelyiden lomassa ei tällaista juuri ehtinyt juhlis-
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Vielä kerran haluan kiittää vuosien 1995 ja 2015 talkooporu-
koita, sillä ilman teitä tapahtumat eivät olisi onnistuneet niin 
hyvin. Molemmat näyttelyt varsinkin 2015 tapahtuma vaativat 
usean päivän paikalla oloa ja ainoa, mitä pystyimme toimikun-
tana tarjoamaan palkaksi työstä, oli T-paita ja grilli-illallinen. 
Nöyrimmät kiitokseni teille! Ja Taina – KIITOS sinulle erityi-
sesti! Niin monta loistavaa ideaa saimme toteuttaa ja tehdä päi-
västä ikimuistettavan.

Nyt WUSB on järjestetty kaksi kertaa Suomessa – molemmilla 
kerroilla olen saanut viettää syntymäpäiviäni, joten kun vuon-
na 2035 mahdollisesti järjestetään seuraava WUSB Suomessa, 
lupaan olla tekemättä mitään ja nauttia koirista!

Anne Haapakoski, aktiivi vuodesta 1986, pj 1996-1997 sekä 
2012-2015

taa, mutta pokaali seisoo edelleen hyllyssäni kertomassa yh-
destä ehkä tärkeimmästä voitostani, joita koirani ovat saavut-
taneet.

Vuoden 2008 WUSBin kokouksessa Taina Nygård anoi Suo-
melle toista kertaa mahdollisuutta järjestää WUSB 2010, mutta 
vuoden sai Ranska. Kokous päätti, että saisimme tapahtuman 
järjestettäväksi vuonna 2015, jolloin vietimme yhdistyksen 
40-vuotisjuhlavuotta. Mikä loppujen lopuksi oli hyvä asia, 
sillä meille järjestyi monta vuotta lisäaikaa kerätä rahaa ta-
pahtumaan. Vanhoista viisastuneena olimme muutama vuosi 
aikaisemmin avanneet oman juhlatilin, jolle rahaa kerättiin 
kaikella mahdollisella tavalla. Tainan kanssa olimme keränneet 
tietoa eri tapahtumista eri maissa ja päätimme niiden tietojen 
pohjalta asiat, jotka halusimme järjestää paremmin kuin muis-
sa maissa oli järjestetty. Esimerkiksi muissa maissa näyttelyn 
jälkeen kukin lähti omalle suunnalleen etsimään mahdollista 
ruokapaikkaa, missä saisi ruokaa. Me järjestimme grilli-illalli-
sen näyttelypaikalle.  Tästäkin on tullut nyt WUSB-toimikun-
nille standardi tapahtuman järjestämiseen. 

Meillä oli onni matkassa ja sää suosi näyttelypäivää. Näyttelyn 
alussa kohosi taivaalle valtava sadepilvi. Jaoimme kertakäyt-
tösadetakkeja osanottajille. Sanoin jakaessani, että Only ten 
minuts!  Uskomatonta sadetta tuli 10 minuuttia ja koko loppu-
päivän paistoi aurinko. Saksan klubin Annegret Splinter kysyi 
minulta, että kenet olin lahjonut saadakseni näin hienon ilman 
täksi päiväksi. Näyttely avattiin Finlandia-hymnillä munkkien 
saattaessa tuomarit näyttelyyn. Kennelliiton Helena Suni ojensi 
yhdistyksellemme juhlalautasen yhdistyksemme juhlan kun-
niaksi. Näyttelyä ja koko viikonlopun tapahtumia on kiitelty 
monen vuoden jälkeenkin ja ilokseni sain kuulla, että WUS-
Bin hallitus on ottamassa meidän näyttelyn yhdeksi esimerkik-
si, kun he ovat päivittämässä tulevien WUSBin tapahtumien 
ohjeita. Kun saimme loppusaldot laskettua, niin totesimme 
iloksemme, että tapahtuma oli tuottanut hiukan voittoa, pys-
tyimme sittenkin juhlarahaston ja ilmoitustuloilla kattamaan 
tapahtuman kulut. Kuva: Jin Kaakinen
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Miettiessäni ehdokkuuttani Bernhardinkoirayhdistys ry:n puheenjoh-
tajaksi vuoden 2015 syksyllä päädyin vastaamaan myönteisesti yhdis-
tyksen piirissä pitkään olleiden henkilöiden suostuttelujen jälkeen.

Ymmärrykseni rodun jalostuksesta ja kasvatuksesta rajoittui hyvin 
pieniin omakohtaisiin kokemuksiin omien koirieni kanssa. Päädyin-
kin siihen lopputulokseen, että yhdistyksessä toimii niin paljon hie-
noja kasvattajia ja rodun hyvin tuntevia, että puheenjohtajan rooli 
voi olla vain yhdistyksen eteenpäin vieminen yhdistyksen sääntöihin 
perustuvin toimin ja kohtelemalla kaikkia jäseniä ja kasvattajia ehdot-
toman tasapuolisesti sekä antamalla kaikille mahdollisuus kehittää it-
seään erilaisissa Suomen Kennelliiton toiminnoissa.

Yhdistyksessä on toimiva jalostustoimikunta ja PEVISA-säännöt hy-
vin tunteva kasvattajajoukko, joiden eteen onkin ollut helppo hallituk-
sessa toimia yhdistyksen sääntöjen suomin rajoin. Näyttelytoimikun-
nat ovat itsenäisesti hoitaneet erikoisnäyttelyiden järjestämisen omine 
hienouksineen yhdessä päätettyjä pelisääntöjä noudattaen.
Rodun hyvin tuntevat jäsenet ovat pitäneet yllä sen pitkää ja kunnia-
kasta mainetta erilaisissa tapahtumissa, mistä yhdistyksemme saa olla 
kiitollinen.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat toimineet hyvässä yhteistyössä 
myös keskenään. Sopimalla työnjaoista on saatu häivytettyä jyrkät ra-
jat hallituksessa toimivien kesken, ja kaikki eteen tulleet asiat onkin 
hoidettu sujuvasti.

Bernhardinkoirayhdistys ry on upean rodun ja hienojen ihmisten yh-
distys nyt ja tulevaisuudessa. On ollut kunnia toimia pienenä osana 
rodun hienoa historiaa.

- Veijo Ahonen, pj 2016-

Bernhardinkoirat ja minä yhdessä jo 50 vuotta

Koko 50 vuoden bernhardinkoiramatkani voisi kiteyttää yh-
teen, minua aikoinaan Abi-kronikassa luonnehdittuun lausee-
seen: koira koirana koirasta koiraan vaan ei koskaan koiratta.
Pelottavan oikeassa oli hän, joka minusta tuon aikoinaan kir-
joitti. 

Vanhimmat bernhardinkoiraharrastajat varmaan muistavatkin 
aikaisemmista kirjoituksistani, että Bellros Pontus tuli meille 
juhannuksen aikoihin vuonna 1970. Lapsuuden muistikuvat 
50-60-luvun taitteessa suuresta bernhardinkoirasta Santus-
ta, jota me lapset kesämökin ikkunalasin läpi ihmettelimme 
ja hieman pelkäsimmekin, olivat ajan kuluessa muotoutuneet 
koiraksi, millaisen haluaisin.

Pontuksen kanssa kävimme muutamassa näyttelyssä, mutta 
huonon takaosan vuoksi kakkosia (tänään eh/h) oli tulokse-
na. Minua se ei haitannut, halusin lähinnä nähdä muita ber-
nhardilaisia, mutta mm. Hämeenlinnan näyttelyssä olimme 
ainoa ja Tampereella meitä oli muistaakseni kolme. Siellä näin 
uroksen, joka säväytti, mutta nimi on jo painunut unholaan. 
Hämeenlinnassa kuulin ensimmäisen kerran, että on olemassa 

eri tyyppisiä bernhardinkoiria. Pontus oli kuulemma tyypil-
tään englantilainen ja oikea tyyppi olisi saksalais-sveitsiläinen. 
Mielenkiintoni oli herätetty. Meni vuoteen 1975, ennen kuin 
tyyppierot alkoivat minulle hieman selkiintyä.

Etelä-Hämeen Koirakerhoon liityin heti ja vuonna 1971 Ken-
nelliittoon. Janosin koiratietoutta. Kaikki, mikä liittyi koiriin, 
oli kiinnostavaa. Kirjastosta lainasin kaikki koirakirjat ja -leh-
det. Koirakerhon kautta sain myös tietoa Hämeenlinnan muis-
ta bernhardinkoirista. Löytyi Bellros Ringo sekä Hämeenlin-
nan eläinsuojeluyhdistyksen tarha ”Tuokkola”, hoitajana Kalle 
Lukka, jolla oli kolme bernhardinkoiranarttua Tella, Donna 
ja Berdina eli Tiina sekä berninpaimenkoiran ja bernhardin-
koiran risteytysuros nimeltään myöskin Pontus. Tämä ”ber-
nhardinpaimenkoira” oli erittäin älykäs. Osoitti teoillaan ja 
oivalluksillaan saaneensa molempien rotujen parhaita älyllisiä 
ominaisuuksia.

Tuokkolasta matkaani tarttui saksanpaimenkoira ”Rita”, joka 
oli sinne jätetty ”perhesyistä” etsimään uutta kotia. Rita kuo-
li yllättäen muutaman vuoden kuluttua, mutta olin jo saanut 
koulutuskipinän. Ritan sain koulutettua verovapaaksi, mutta 
lähes kaikki samat osiot Julia, kutsumanimeltä Mata, suoritti 
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käymissään tottelevaisuuskokeissa, vaan verovapautta ei suotu. 
Epäreilua!  Verovapaus koski vain palveluskoirarotuja.

1974-75 liityin Seurakoirat-yhdistyksen alajaostoon nimel-
tään Bernhardinkoirayhdistys ry ja 14.11.1976 minut valittiin 
väliaikaiseen jalostustoimikuntaan, jonka tehtävänä tuolloin 
oli valmistella jalostusohjesääntö kevätkokoukseen mennessä, 
sekä hallitukseen varajäseneksi. Tästä alkoi vuosikymmeniä 
kestänyt aktiivisuuteni ensin Bernhardinkoirayhdistyksessä ja 
sitten rotujärjestössä. Pääasiassa olin jalostustoimikunnissa ja 
vähemmän hallituksissa. Jalostustyö kiinnosti minua enem-
män, ja siinä halusin vaikuttaa.

Kun vuonna 1976 olin hankkinut ensimmäisen bernhardinkoi-
ranarttuni Julian sekä toisen uroksen Agan, jotka molemmat 
olivat Kalle Lukan kasvatteja, olin jo täysin uponnut koiramaa-
ilmaan. Ryhdyin opiskelemaan sen lainalaisuuksia, sääntöjä, 
yleisiä käytäntöjä eli miten Kennelliitossa koira-asioita hoide-
taan.  Paluuta "normaaliin" ei enää ollut. Kokouksia, näyttelyi-
tä, luentoja, koulutuksia ym. Niillä täyttyi vähitellen viikonlo-
put ja monet arki-illat.

Kasvatustyöni alkoi lokakuussa 1977. Emänä oli Julia ja isänä 
Bellros Jokeri.  Pentuja syntyi 12, joten sain heti todellisen tuli-
kasteen kasvatustyölleni.

Ulkomaille astutettavaksi vein narttuni ensimmäisen kerran 
vuonna 1979. Uroksena Eva Sundell-Johanssonin (kennel 
Berntiers) Sveitsistä tuoma Anton v Brunig. Tämä yhdistel-
mä tuotti Bessin, jolla tuli olemaan vahva vaikutus kasvatus-
työssäni.  Vuonna 1980 toin uroksen Berntiers Quling, joka 
oli tervelonkkainen ja Ruotsissa jo sertattu. Liityin Svenska 
Kennelklubbeniin, jonka jäsen olen edelleen, ja Ruotsin bern-
hardinkoirayhdistykseen Bernhardinerna, jota valitettavasti ei 
enää ole.

Etelä-Hämeen Koirakerho järjesti vuonna 1981 kasvattajakurs-
sin, jonka läpäisin, ja kennelnimi Mat-Saint oli totta. Hieman 
myöhemmin, 1981-82, kävin saman kerhon järjestämän kehä-
sihteerikurssin. Enemmän ja vähemmän aktiivisesti hakeuduin 
näyttelykehiin töihin yli 30 vuoden ajan.

Vuonna 1982 syntyi Mat-Saint Geronimo, josta tuli kansainvä-
linen ja pohjoismaiden valio. Pidän häntä parhaana Suomessa 
syntyneenä bernhardinkoirana, kun huomioon otetaan urok-
sen omat ulkomuodolliset savutukset sekä miten upeita jälke-
läisiä hän jätti, ja lisäksi koiran luonne oli 10+. Myöskin urok-
sen sukutaulu on vertaansa vailla. 

Ensimmäinen tuontinarttuni oli Sveitsistä, Wolga v Merlot-
reu, vuonna 1982 yhdessä Marianne Tolosen (kennel Russn-
ase) kanssa. Wolga oli valitettavan lyhytikäinen ja kuoli vain 
4,5-vuotiaana, syynä pahalaatuinen kasvain. Hänen tyttärensä 
Muster Mandi oli yksi kasvatustyöni kulmakiviä.

Erittäin onnekas sattuma oli, että SF Mva & SF Tva Mat-Saint 
Christiina (s. 1980) palautui minulle 1-vuotiaana Inarista. 
”Krisse” jahtasi poroja eivätkä poromiehet sellaista hyvällä kat-
soneet. Tappouhkaus oli annettu.  Kari Vähäsarja oli kysellyt 
minulta pentua tai vanhempaa koiraa. Krisse ja Kari tapasivat 
ja loppu on bernhardinkoirien tokohistoriaa. Niin korkealle ei 
kukaan ole vielä bernhardilaisen kanssa tokokisoissa yltänyt. 
Parivaljakko sai mm CACIT:n Helsingissä voittaen kaikkien 
rotujen voittajaluokan. Kari oli loistava kouluttaja, valitettavas-
ti hän kuoli varhain, vain vähän Krissen tapaturmaisen kuole-
man jälkeen.

Kasvatustyöni bernhardinkoirilla ja aktiivisuuteni rotujär-
jestössä sekä näyttelykehissä oli innostavassa nousu kiidossa 
vuonna 1983, kun kaikki romahti. Helmikuussa 1983 mene-
timme koko omaisuutemme sekä kolme koiristamme rajussa 
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tulipalossa. Liekkien saaliiksi jäivät SF & S Mva Berntiers 
Quling, viimeisillään kantavana ollut cavaljeeri sekä mieheni 
sisaren kanssa yhteisomistuksessa ollut 6 kk ikäinen irlannin-
susikoiranarttu. Tarhassa olleet koirat selvisivät. Olin täysin 
lamaantunut. Toimin ja järjestelin asioita apaattisesti ja auto-
maattisesti. Ilman sukulaisia ja ystäviämme emme olisi selvin-
neet. Kasvatustyöni jatkumisesta voin täydestä sydämestäni 
kiittää Matti Himmelroosia sinne jonnekin tähtien taakse sekä 
Irmeli ja Jorma Launosta, joiden juuri valmistuneisiin ken-
neltiloihin saatoin viedä koirani. Uusi asuinpaikkamme löytyi 
huhtikuussa Turengin reunamilta. Pihalta pääsi heti upeisiin 
lenkkimaastoihin. Optimismini kasvoi nyt, kun perheeni oli 
koossa. Kasvatustyöni oli mahdollista jatkua.

Vuonna 1985 hankin ensimmäisen lyhytkarvaisen bernhar-
dinkoirani Alpjättens Benedictine, kotoisemmin Lurppa. Hän 
poikansa Mat-Saint Frank Higginsson (s. 1990) löytyy monen 
bernhardinkoiran takaa vielä nykyäänkin. Valitettavasti Fran-
kin kohtalona oli menehtyä nuorena pahalaatuiseen kiveskas-
vaimeen. Vuonna 1987 syntyi SF Mva Mat-Saint Xixi, ensim-
mäinen suomalainen WUSB-voittaja. Vuonna 1989 kenneliini 
syntyi lyhytkarvainen pentueeni nro 1.

Olen aina painottanut pennunostajille, miten tärkeää on lii-
kuttaa jo pientä pentua monipuolisessa maastossa. Napero saa 
juosta ja tutkia ympäristöä omaan tahtiinsa ja näin luoda alkua 
hyvälle lihaskunnolle tulevaisuuta silmällä pitäen. Luoksetulon 
opettelu tapahtuu siinä ohessa kuin vahingossa. Kun koiralla 
on hyvä lihaksisto, kestää luusto ja nivelet koossa, vaikka niis-
sä hieman löysyyttä olisikin. Vuonna 1989 Mat-Saint Bessi sai 
viimeisen serttinsä ja tuli valioksi 10-vuotiaana. Koko ikänsä 
hän oli metsissä kanssamme kulkenut ja näin lihaskuntoa kas-
vattanut ja ylläpitänyt. 

Vuonna 1990 liityin Saksan bernhardinkoirayhdistykseen 
St.Bernhards-Klub e.V. Jäsen olen edelleenkin ja yhdistyksen 
vuosikirjat ja julkaisut ovat antaneet runsaasti tietoa rodusta 
Saksassa. Vuosikirjoja olen onnistunut keräämään vuoteen 
1973 asti. Valitettavasti kuolinsyiden ilmoittaminen on siellä(-
kin) erittäin harvinaista. 

Vuonna 1993 sain tunnustuksena ansiokkaasta pitkäkarvaisten 
bernhardinkoirien kasvatustyöstä Suomen Kennelliton myön-
tämän Vuolasvirta-palkinnon ja samoin vuonna 1997 lyhyt-
karvaisten bernhardinkoirien ansiokkaasta kasvatustyöstä. 

Vuonna 1996 teki SF Mva Mat-Saint Kafka historiaa tullen en-
simmäisenä suomalaisena bernhardinkoirana Ruotsin muoto-
valioksi Bernhardinkoirien virallisessa erikoisnäyttelyssä ollen 
pitkien ROP ja loppukilpailussa BIS 2. 

Barry Klubin (Rotujärjestön Tampereen alajaosto) kanssa olin 
mukana järjestämässä kaikille jäsenille avoimia jalostuspäiviä 
vuosina 1995-2003

Viimeinen bernhardinkoirapentueeni syntyi vuonna 2002. 
Surukseni emo menehtyi synnytyksen jälkeisiin komplikaati-
oihin. Näistä pennuista ei ketään käytetty jalostukseen. Yhtei-

somistuksessa kennel Ramsanin kanssa ollut Barrygårdin Ca-
melia sai luonani pennut 2014. Oli erittäin ihanaa jälleen hoi-
taa synnytys-, imetys-, ruokinta- ja siivousrallia. Vaikka koko 
pentujen kanssa vietetty aika oli parasta mitä tiesin, en ehkä 
enää olisi siihen kovinkaan valmis. Oikeiden kotien löytämi-
nen ihmisiä haastattelemalla ja heidän kansaan keskustelemal-
la on henkisesti rankkaa varsinkin, kun on aikoinaan muuta-
man kerran ollut liian sinisilmäinen. Minulla oli jalostusoikeus 
”Melliin” eli mahdollisuus teettää pennut omalle kennelnimel-
leni. 12 pentua yhdelle nartulle, vaikka erinomaisesti synnytti-
kin ja oli kelpo emo, oli mielestäni kuitenkin riittävästi.

Tätä kirjoittaessani olen ajatellut kaiholla edesmenneitä koiria-
ni. Lämpimiä ja rakkaita muistoja herättävät erityisesti Julia, 
Bessi, Qubbe, Karkki, Möötsi, Namu, Lurppa, Pusu, Frank, 
Hertta, Tuttu, Kojakki, Martta, Nova, Nanna ja tietenkin mo-
net muualla asuvat kasvattini. Muun rotuisista ovat sydämeeni 
pehmeän jäljen jättäneet Rita-saksanpaimenkoira, Betsy-islan-
ninlammaskoira, irlanninsusikoira Corie sekä cavaljeerit Tassu 
ja Muusa. Cavoja meillä on nytkin kaksi sängynlämmittäjinä: 
Mat-Saint Voila kotoisemmin Lilli 12,5 v ja tietääkseni viimei-
nen kennelnimeni omaava koira sekä Papu 1 v Ej-rekisterissä 
oleva b/t cavaljeeri.

Pihavahdin tointa hoitaa vielä kaksi ystävällistä, topakkaa nart-
tua Ramsan Maggie Saint 6 v ja Ramsan Pusu Beaujolais 1 v, 
koska bernhardinkoirassa on jokin ominaisuus luonteessa ja 
ulkomuodossa, joka on pitänyt minua otteessaan jo 50 vuot-
ta. Huolimatta siitä, että olen kuullut runsaasti negatiivisia 
kommentteja koirankasvatuksesta yleensä, bernhardinkoirien 
epäsiisteydestä, liian suuresta koosta sekä tarinat hyvin aggres-
siivisista ja vaarallisista bernhardinkoirista, tuntuu rotu silti 
omimmalta, vaikka perheeseeni muun rotuisetkin ovat olleet 
yhtä tervetulleita ja rakastettuja.

Näiden kuluneiden vuosikymmenten aikana tärkein vaikut-
tamistapa rotujärjestössä on minulle ollut vuosikokouksiin 
osallistuminen ja erityisesti PEVISAan vaikuttaminen. Tällä 
hetkellä, rodun tila huomioiden, se on muutoin ok paitsi jäl-
keläismäärän osalta, mikä on määritetty liian korkeaksi.  Eli-
nikäinen jälkeläismäärä yksilöä kohden ei saisi olla yli 5 % 4 
vuoden jaksolla rekisteröidyistä pennuista. Bernhardinkoirilla 
on nyt rajana 30 pentua, mikä on lähes kaksinkertainen tuohon 
5% määrään nähden.

Tärkeänä pidän myös JTOä, jota olen ollut laatimassa jo ensim-
mäisistä lähtien. Siihen on koottu tiivis kokonaiskuva rodun ja-
lostuksesta, esitetty keinoja tiedon keräämiseen ja visioitu ber-
nhardinkoiran tulevaisuutta. Tuhti tietopaketti kaikille rodusta 
kiinnostuneille.
Matkani bernhardinkoiran kanssa ei ole vielä päättynyt. Seu-
raan rodun kehitystä muuallakin kuin Suomessa. Miten rekis-
teröinnit kehittyvät? Millaisia yhdistelmiä tehdään sukusiitok-
sen vähentämiseksi jne.? Ainoastaan siitä olen täysin varma, 
että jos joku ottaa esiin roturisteytyksen, tapahtuu se Suomessa. 
Muualla vaalitaan rotupuhtautta 100%, ajatuskin bernhardin-
koiran ”likaamisesta” geenipohjan laajentamiseksi on absurdi. 

Kun ensimmäisen bernhardinkoirani hankin, oli rekisteröity-
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määrä vuonna 1970 122 pentua, ja vuonna 2019 pentuluku oli 
92. Määrä on siis palautunut lähes 50 vuoden takaiselle tasolle 
käytyään täysin käsittämättömissä rekisteröintiluvuissa "hullujen 
vuosien" aikana. Ympyrä on sulkeutunut, vain koirat ja ihmiset 
ovat vaihtuneet. Kiinnostuneena seuraan, mihin suuntaan kasvat-
tajat ja harrastajat rotua tulevat viemään. 

Tuija Mäkinen

Vuonna 1978 Korholan kartanon erikoisnäyttelyssä Ester 
Grönroos (Bellros Kennel) ja sylissään Pirkko Vahvelai-
sen omistama pentu ”Sessa” Dein Hard’s Remember Me.

Alakuvassa erikoisnäyttelyn leiriläisiä ”perhekuvassa”
 


