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BRIARD-LEHDEN ULKOASUN UUDISTUS 

– Millainen on koirarotulehden toimiva taitto? 

Opinnäytetyössä uudistettiin Suomen Briard ry:n julkaiseman rotulehden Briardin ulkoasu. 
Tavoitteena oli raikastaa ja modernisoida lehden ulkoasu, joka oli ollut sama jo pitkään. Lehti on 
perustettu vuonna 1981. Tarkoituksena oli suunnitella muotoilun raamit, eli värimaailma, 
typografia ja graafiset elementit, jotta lehden päätoimittaja voi jatkaa uudistetun visuaalisen 
ilmeen kanssa. Tavoitteena on samalla tarkastella työn kirjallisessa osuudessa, millainen taitto 
toimii koirarotulehdessä, joka toimitetaan vapaaehtoisvoimin ilman ammattiosaamista ja aina 
erilaisin sisällöin.  

Opinnäytetyötä varten keräsin tietoa haastattelemalla Briard-lehden nykyistä päätoimittajaa Vilma 
Hallikasta, Koiramme-lehden päätoimittajaa Tapio Eerolaa sekä kävin kuuntelemassa 
KoiraExpossa Noon Kollektiivin Anne-Mari Ahosen luentoa houkuttelevasta lehtitaitosta. Lisäksi 
ammensin tietoa useista tuoreista verkkolähteistä ja kirjoista useammilta vuosikymmeniltä. 
Briard-lehden lukijoille järjestettiin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeäksi 
visuaalisuus lehdessä koetaan ja millaisena uusi lehti näyttäytyi – saiko teksteistä selvää, oliko 
kuvia tarpeeksi ja miellyttikö värimaailma. Lukijapalautteesta kävi ilmi, että lehden visuaalinen 
ilme koetaan tärkeäksi. Uusi lehti näyttäytyi lukijoiden silmissä selkeänä ja modernina. Ulkoasua 
pidettiin raikkaana, tyylikkäänä ja kiinnostavana. 

Lehdelle tehtiin pilottiuudistus jo ilmestyneeseen numeroon 4/2018. Lehteen tehdyn ulkoasun, 
siitä saadun palautteen ja teorian pohjalta taitettiin lehti 1/2019, joka ilmestyi maaliskuun lopulla 
lukijoilleen. Lukijapalautteen mukaan lehdestä tuli mielenkiintoisempi uuden ulkoasun myötä. 
Päätoimittaja päättää, mitä uudistuksista ottaa jatkossa käyttöönsä ja on vastuussa muotoilun 
toteutumisesta tulevaisuudessa. 
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THE RENEWAL OF BRIARD MAGAZINE 

– What is a functional layout for a dogbreed magazine like? 

In the thesis the appearance of the breed magazine Briard, published by Finlands Briard ry was 
renewed. The goal was to refresh and modernize the appearance of the magazine, that had been 
the same for a long time. The magazine was founded in 1981. The aim was to design frameworks 
for the design, that is the color scheme, typography and grafical elements, so that the editor-in-
chief may continue with the renewed look. The goal was to simultaniously observe, what kind of 
layout works in a dogbreed-magazine, that is published by voluntary work without professional 
know-how and with everchanging contents, for the written portion of the work.  

For the thesis I gathered information by interviewing Briards current editor-in-chief Vilma Hallikas, 
Koiramme-magazines editor-in-chief Tapio Eerola as well as I went to listen to a lecture by Anne-
Mari Ahonen at KoiraExpo Noon Kollective about Compelling magazine layout. I also scooped 
information from several fresh online sources and books from over several decades. A survey 
was conducted on the readers of Briard-magazine, with the purpose of finding out how important 
do they feel the visuals are and how did the new magazine represent itself - was the text clear, 
were there enough images and vas the color scheme pleasing. From reader feedback it became 
apparent that visual appearance is found to be important. In the readers eyes the new magazine 
appeared as clear and modern. The look was considered as fresh, stylish and interesting.  

A pilot renewal was made for the already published issue 4/2018. Based on the new appearance, 
the feedback and theory was printed the issue 1/2019, that appeared at the end of march to its 
readers. According to reader feedback the magazine became more interesting with the new look. 
The editor-in-chief will decide what revisions will get put in to use and is responsible for the 
realization of the design in the future. 
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1 JOHDANTO 

Vaikka sosiaalinen media onkin vienyt järjestölehtien merkitystä, ne tuntuvat pitävänsä 

edelleen pintansa – ainakin koiramaailmassa. Lehti voi olla edelleen osa yhdistyksen 

identiteettiä ja tärkeä viestintäkanava. Kokemukseni mukaan käsinkosketeltavaa painet-

tua lehteä odotetaan postilaatikkoon kuin kuuta nousevaa. Koska moni järjestö toimii 

vapaaehtoisvoimalla, lehden tekemiseen ei välttämättä löydy resursseja. Moni lehti teh-

dään aina samalla kaavalla, koska se on nopeaa ja tehokasta. Harvemmin kenelläkään 

on aikaa paneutua uudistamaan lehteä sisältä tai ulkoa. 

 Olen itse ollut mukana tekemässä Suomen Shiba ry:n toimittamaa Shibasanomat-lehteä 

keväästä 2018 lähtien. Olen taittanut lehteä syksystä 2018 alkaen edellisen taittajan vi-

suaalisen ilmeen mukaisesti tehden joitakin pieniä viilauksia ulkoasuun. Shibasanomat-

lehden visuaalinen ilme oli kunnossa, mutta huomasin, että monessa muussa rotuleh-

dessä näin ei ole. Facebookissa oleva suljettu ryhmä Rotulehdet avasi minulle pääsyn 

moniin rotulehtiin. Niiden taso on hyvin vaihtelevaa. Tyypillisesti isoimmilla järjestöillä 

lehdenkin taso on parempi. Pienemmät järjestöt saattavat säästää painokuluissa musta-

valkoisilla sivuilla ja / tai pienemmällä lehtikoolla, eli perinteisen A4-koon sijaan A5-

koolla. Isoimmilla rotujärjestöillä sivuja on useita kymmeniä ja mainoksiakin riittää. Esi-

merkiksi Suomen pystykorvajärjestön kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti on yli sata-

sivuinen. 

Tarjouduin vuoden 2018 lopulla Rotulehdet-ryhmässä uudistamaan halukkaan rotuleh-

den ulkoasun opinnäytetyönä kevään 2019 aikana. Suomen Briard ry:n rotulehteä pää-

toimittava Vilma Hallikas tarttui tarjoukseeni uudistaa yhdistyksen lehden visuaalinen 

ilme. Briard-lehden ulkoasu oli ollut sama jo pitkään, ja se kaipasi päätoimittaja Hallik-

kaan mukaan päivitystä. Opinnäytetyössäni siis suunnittelin uuden ulkoasun Suomen 

Briard ry:n jäsenlehdelle, Briardille. 

Tavoitteena oli uudistaa Briard-rotulehden visuaalinen ilme tähän päivään niin, että leh-

den lukukokemus paranee huomattavasti. Tavoitteena oli raikastaa ja piristää ulkoasua 

niin, että se heijastelee rodulle sopivaa visuaalisuutta persoonallisesti. Esimerkiksi rott-

weilerien lehti saattaisi näyttää aivan erilaiselta kuin vaikkapa villakorien julkaisu. Uu-

della ulkoasulla tavoittelin modernia, tyylikästä ja selkeää ilmaisua. Kiinnitin huomiota 

typografiaan, väripaletteihin ja sisältöjen sijoitteluun. 
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Sisältö ja ulkoasu muodostavat lehdessä kokonaisuuden. Lasse Rantanen kuvailee kir-

jassaan (2007) Mistä on hyvät lehdet tehty – Visuaalisen journalismin keittokirja, että 

kirjan ulkoasu on sen keho ja sisältö on sen sielu. Olen todennut, että jos toinen on 

pielessä, lukija ei saa lehdestä otetta. Jos sisältöä ei koskaan tarjoilla selkeällä ja mie-

lenkiintoisella tavalla, sisältökin voi jäädä valjuksi. Kuten tiedämme, ruoka-annoksenkin 

ulkonäkö vaikuttaa paljon makuelämykseen. Sama pätee lehdessä. 

Opinnäytteen tavoitteena oli myös kehittää itseäni taittajana ja visuaalisessa viestin-

nässä. Tavoitteena oli oppia tekemään graafisia elementtejä ja sijoittamaan niitä järke-

västi. Opettelin teknisesti tekemään taittopohjan niin, että sitä voi käyttää tulevien lehtien 

taitossa. Selvitän myös, millä painoasetuksilla sivut täytyy lähettää painoon parhaimman 

lopputuloksen varmistamiseksi. 

Opinnäytetyössäni pohdin, millainen on toimiva visuaalinen ilme rotulehdelle. Rotulehdet 

sisältävät monesti paljon taulukoita ja tuloksia, joten on syytä pohtia, kuinka sisällön saa 

mahdollisimman luettavasti esille. Ulkoasu-uudistuksessa täytyy ottaa huomioon järjes-

tötoiminta: lehteä tuottavat amatöörit oman työnsä ohella. Kysyin lukijoilta myös yleisem-

mällä tasolla sitä, kuinka tärkeää Briard-lehden visuaalinen ilme on lukijoilleen. 

Tein uudistetun ulkoasun pilottiversion jo julkaistuun lehteen 4/2018. Kysyin lukijoiden 

päätoimittajan mielipiteitä ulkoasusta, ja palautteen sekä opitun teorian pohjalta taitoin 

vuoden 2019 ensimmäisen Briard-lehden 1/2019 (kuva 1). Kun paperilehti oli ilmestynyt 

lukijoille, kysyin vielä vapaamuotoisesti yhdistyksen Facebook-sivuilla palautetta uudis-

tetusta lehdestä. 
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2 ROTUJÄRJESTÖT 

Kennelliittoon kuuluvia rotujärjestöjä on 94 kappaletta. Lisäksi rotua harrastavia yhdis-

tyksiä on 44. (Suoninen 2019.) Joidenkin rotujärjestöjen alla voi olla rotuyhdistyksiä ja 

nämäkin yhdistykset voivat julkaista omaa lehteä. Esimerkiksi Suomen Seurakoirayhdis-

tyksen alaisena toimiva Suomen Shiba ry on yhdistys, joka julkaisee neljä kertaa vuo-

dessa ilmestyvää rotulehteä. On siis vaikea sanoa tarkkaa lukumäärää rotulehdistä, kun 

Kennelliitto ei luettele jokaista pientäkin yhdistystä sivuillaan. 

2.1 Rotulehdet 

Havaintojeni mukaan lähes kaikki rotujärjestöt julkaisevat jonkinlaista koirarotulehteä. 

Useimmat järjestöt julkaisevat tavallisesti neljä kertaa vuodessa ilmestyvää A4-kokoista 

värilehteä. Osa julkaisee lehteä mustavalkoisena ja myös A5-kokoisina lehtisinä. Joilla-

kin yhdistyksillä saattaa olla osittain digilehti ja osittain printtiversio tai molemmat. Moni 

rotujärjestö julkaisee lehteään myös näköislehtenä. 

Koirarotulehtiä on tällä hetkellä noin sata. Uusia rotulehtiä perustettiin paljon 1990-lu-

vulla, kun Suomeen saapui uusia koirarotuja. Vanhat useamman rodun järjestöt jakau-

tuivat pienemmiksi yhden rodun yhdistyksiksi. Uusia lehtiä ei ole juurikaan syntynyt viime 

vuosina ja osa vanhoista lehdistä on siirtynyt pelkkään digiversioon. (Eerola 2019.) 

Koiramme-lehden päätoimittaja Tapio Eerola (2019) arvioi, että rotulehtien taso oli hui-

pussaan noin kymmenen vuotta sitten, kun 20 vuotta sitten lehtien taso nousi selkeästi. 

Viime vuosina lehtien taso on kuitenkin kääntynyt laskuun yleisellä tasolla. Lehtien haas-

teena on löytää osaavia tekijöitä lehteen. Myös toiminnan pitkäjänteisyyden hiipuminen 

laskee rotulehtien tasoa. (Eerola 2019.) 

-- sosiaalinen media ”imee” kirjoittajia ja kirjoituksia, jotka ansaitsisivat laajemman 
esillepääsyn lehdessä. (Eerola 2019). 

Yleisesti monet rotulehdet ovat selkeitä ja hyvin taitettuja. On tärkeää, että lehdessä on 

muitakin kuin näyttelyasennoissa olevien koirien kuvia. Kuvien hyvä laatu on myös tär-

keää. (Eerola 2019.) 

Rotulehti on järjestölle kätevä tapa tiedottaa jäsenilleen tärkeistä tulevista tapahtumista, 

kilpailutuloksista ja muista rotuun liittyvistä asioista. Rotulehti tulee yleensä 
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automaattisesti kaikille yhdistyksen jäsenille. Oikeastaan lehden saaminen kotiin on mo-

nesti hyvä syy liittyä järjestöön tai yhdistykseen, jolloin ei ole samantekevää, millainen 

lehti on. Edes sosiaalinen media ei ole syrjäyttänyt lehtien tärkeyttä. Lehti lisää yhteisöl-

lisyyttä ja osallistaa, sillä pienemmissä toimituksissa tai lehtitiimeissä kenen tahansa kir-

joituksia otetaan vastaan. Myös kuvien pyytäminen jäsenistöltä lehden käyttöön on ta-

vallista. Lehteä tehdään yhteistyössä jäsenistön kanssa ja usein kannustetaankin osal-

listumaan lehden tekoon. 

Lehden teko on monissa järjestöissä matalan kynnyksen toimintaa, missä voi olla pals-

tansa niin tarinoille ja kertomuksille kuin asiateksteillekin. Jokainen rotulehti pyrkii tuot-

tamaan sisältöä rotuunsa liittyen, mutta toisinaan materiaalin puutteen vuoksi joudutaan 

käyttämään yleismaailmallisia juttuja. Juttuja voidaan lainata toisilta lehdiltä, tai vieras-

kielisistä teksteistä saatetaan tehdä suomennos julkaisijan luvalla. 

Facebookissa toimii Rotulehdet-niminen suljettu ryhmä, jossa jokaisen jäsenen velvolli-

suus on julkaista jokainen numero muiden nähtäväksi. Näin ideoita voidaan poimia 

muilta ja hyvistä käytännöistä voi käydä keskustelua ryhmässä. Ryhmässä on 176 jä-

sentä, mutta sekään ei suoraan kerro lehtien määrää, koska samasta toimituksesta voi 

olla liittyneenä useampi henkilö, kuten päätoimittaja ja taittaja. Ryhmän koko kuitenkin 

kertoo, että tekijöitä on paljon, sillä ei suinkaan jokaisen lehden tekijä ole vielä ryhmää 

löytänyt. 

Lehtityyppejä on kolme: yleisölehtiä, yhteisölehtiä ja asiakaslehtiä (Rantanen 2007, 26). 

Koirarotulehdet ovat yhteisölehtiä, joihin lukeutuvat muun muassa järjestölehdet, henki-

löstölehdet, ammattilehdet, aatteelliset ja tiedotuslehdet. Rantanen (2007) toteaa, että 

yhteisöillä on harvoin mahdottomia resursseja lehden tekemiseen. Järjestötyötä tehdään 

monesti vapaaehtoisvoimin, jolloin lehteäkin tehdään oman päivätyön ohella. Graafinen 

suunnittelija Anna-Mari Ahonen (2019) toteaa, että on kuitenkin fiksua tilata raamit leh-

den teolle ammattilaiselta, jos se on budjetin puolesta mahdollista (Ahonen 2019). Har-

valla kuitenkaan on varaa ulkopuoliseen apuun, mikä ilmeni KoiraExpon luennolla 

2.2.2019. Luennolle osallistui koirarotulehdissä työskenteleviä päätoimittajia tai taittajia 

ympäri Suomea.  
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2.2 Rotulehtikilpailu 

Kennelliitto julkaisee kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvää Koiramme-lehteä. Lehden 

päätoimittaja on Tapio Eerola. Lehti jaetaan kaikille Kennelliiton jäsenille. Lehdessä on 

asiaa näyttelyistä, kokeista, kilpailuista ja muista ajankohtaisista asioista. Lehti puhuu 

paremman koiranpidon puolesta, tarkkailee koiran terveyteen ja lainsäädäntöön liittyvää 

keskustelua. Koiramme-lehti uutisoi myös koira-alan merkittävimmistä tapahtumista. Pe-

ruslehden lisäksi toimitus tekee MetsästysKoiramme-versiota. Irtonumeroita voi ostaa 

kioskeista ja päivittäistavarakauppojen lehtipisteistä. Lehdellä on noin 344 000 lukijaa, 

jolloin se on yksi suurimmista aikakauslehdistä Suomessa. (Kennelliitto n.d.)  

Lehden toimitus järjestää vuosittain järjestöille ja yhdistyksille rotulehtikilpailua. Osallis-

tuneiden keskuudesta valitaan kolme parasta lehteä. Jokainen Koiramme-lehden toimi-

tukseen lähetetty lehti on mukana kilpailussa. (Eerola 2019.) 

Lehtiä pyritään tarkastelemaan kokonaisuutena, mietitään miten ne heijastelevat 
harrastajakuntaa ja kaikkea sitä mitä rodussa tehdään. Otetaan myös huomioon 
resurssit, eli pienenkin rotujärjestön pieni lehti voi hyvällä laadulla pärjätä. Kuvituk-
selle pannaan paljon painoarvoa, samoin taiton selkeydelle. Joidenkin rotujärjes-
töjen lehdet ovat kovin kilpailullisia, siitä saa plussaa, jos tavallisen kotikoiran omis-
tajallekin on oman rodun lehdessä luettavaa ja katseltavaa. (Eerola 2019.) 

Kenneluutisissa todettiin 11.6.2010, että vuonna 2009 rotulehtien taso oli noussut kautta 

linjan edellisvuosista. Tuona vuonna Tiibetinspanieli-lehti voitti ensimmäisen sijan. Se oli 

monipuolinen ja tarkasti taitettu, siisti rotulehti. (Kenneluutiset 3/2010.) Tämä osoittaa, 

että ulkoasullakin on merkitystä myös rotulehtikilpailussa. Kuitenkin myös mustavalkoi-

nen ja pienikokoinen (A5) julkaisu voi hyvin pärjätä. 
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3 BRIARD-LEHTI 

Briard on ranskalainen paimenkoirarotu, joka saapui Suomeen 1970-luvulla. Siitä lähtien 

rekisteröintimäärät kasvoivat tasaisesti vuoteen 1994 saakka. Siitä lähtien rekisteröinti-

määrät ovat laskeneet. Nykyisin rotua rekisteröidään yli 50 yksilöä vuodessa. Suomessa 

briardeja on noin 800. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut lammaslaumojen kul-

jetus ja vartiointi. Nykyisin rotu harvemmin pääsee toteuttamaan luontaista käyttäytymis-

tään. (Suomen Briard ry.) 

Briard-lehti ilmestyy neljästi vuodessa noin 150 jäsenelleen. 35-sivuinen mustavalkoinen 

printtilehti tiedottaa tulevista tapahtumista, ja se sisältää artikkeleita, näyttely-, terveys- 

ja koetuloksia, ajankohtaisia uutisia briardmaailmasta sekä jäsenten omia kertomuksia. 

Lehti ilmestyy myös värillisenä digiversiona. (Suomen Briard ry.) 

3.1 Lehden asema ja tavoitteet 

Briard-lehti perustettiin vuonna 1981 ja yhdistyksen jäsenmäärä ja samalla myös lehden 

lukijamäärä on tippunut hitaasti. Lehti pyrkii tavoittamaan kaikki kyseisen rodun harras-

tajat. Kuitenkaan kaikki eivät ole yhdistyksen jäseniä, jolloin lehti tavoittaa ainoastaan 

sen jäsenet. Lehti on osa sisäistä viestintää. Muita viestintätapoja ovat Suomen Briard 

ry:n nettisivut, vuosikokoukset, tiedotteet ja Facebookissa Suomen Briard ry:n jäsenten 

sisäinen ryhmä ja julkinen SBRY:n Facebook-sivu. (Hallikas 2019.) 

Lehden ulkoasu on ollut päätoimittaja Vilma Hallikkaan mukaan jo pitkään sama. Hallikas 

ryhtyi lehden päätoimittajaksi ja taittajaksi vuoden 2018 alussa. Päätoimittajan aika leh-

den teossa menee materiaalien, kuten kuvien ja tekstien hakuun, joita hän kerää jäse-

niltä. Jos rotuun liittyvää materiaalia ei kerry tarpeeksi jäseniltä, on turvauduttava yleisiin 

koirajuttuihin, mikä ei ole kuitenkaan toivottavaa. (Hallikas 2019.) 

3.2 Aikataulu ja resurssit 

Päätoimittaja kerää lehden sisällöt, oikolukee ja sijoittelee ne lehteen. Päätoimittajan 

suurin tehtävä on pitää lankoja käsissään. Kuitenkaan yhden henkilön panos ei riitä ke-

hittämään lehteä eteenpäin, koska aika menee vain uuden lehden tekemiseen. Pienissä 
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ja keskisuurissa järjestöissä on tyypillistä, että yksi henkilö tekee lehdenteossa lähes 

kaiken (Mykkänen 1998, 36). Briard-lehteä tehdään vapaaehtoisvoimin, eivätkä koiraro-

tulehtien tekijät monestikaan ole viestinnän ammattilaisia, vaan tekevät lehteä oman päi-

vätyönsä ohella omalla ajallaan, kuten myös Briard-lehdessä. Ainoastaan InDesign-

taitto-ohjelmaan ja lehden painatukseen ja postitukseen laitetaan yhdistyksen budjetista 

rahaa, muutoin lehteä tehdään nollabudjetilla. (Hallikas 2019.) 

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa, maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 

Lehden materiaalien viimeinen toimitusaika on yleensä kuukausi ennen lehden ilmesty-

mistä, jolloin taitolle ja painattamiselle jää noin kuukausi aikaa. (Hallikas 2019.) 

Briard-lehti ilmestyy painettuna mustavalkoisena ja digitaalisena värikuvilla. Kuitenkin ty-

pografia ja graafiset elementit olivat nettiversiossakin mustavalkoisia, jotta taitto olisi hel-

pompaa. Aiemmin lehti taitettiin niin, että värillisten kuvien tilalle vaihdettiin har-

maasävykuvat, kun haluttiin tehdä painoversio. Päätoimittaja on yrittänyt neuvotella 

myös printtiversiosta värillistä, mutta yhdistys päätti pysyä mustavalkoisessa painotuot-

teessa. Tästä huolimatta uuteen muotoiluun, typografiaan ja grafiikkaan tulee värejä. Se 

tuo hieman haastetta printtiversion kanssa, koska on katsottava, että värien muuttuessa 

harmaan sävyihin, lehti on edelleen selkeä. Selvitin, miten taitossa pääsisi helpommalla 

niin, että värillisen version voisi muuttaa PDF-vaiheessa harmaan sävyihin kuitenkin niin, 

että kansi on nelivärinen. Ratkaisuksi ehdotin sitä, että kannen lähettää eri tiedostona 

painoon kuin sisäsivut. Säästyy aikaa, kun lehteä ei tarvitse käsitellä kahteen kertaan, 

vaan riittää, että muuttaa pdf-asetuksia. Printtiversiota varten tarvitsee kuitenkin vaihtaa 

kuvat CMYK:ksi ja TIFF-tiedostomuotoon. CMYK tarkoittaa värilyhennesarjaa, jota käy-

tetään painoväreissä. C tarkoittaa cyaania (sinistä), M on magneta (punainen) ja Y on 

yellow sekä K, eli key, joka toimii mustana tehostevärinä (Loiri & Juholin 1998). On siis 

fiksua tehdä lehti aivan loppuun asti valmiiksi, jonka jälkeen eksportoi eli vie digiversion 

pdf-muotoon. InDesign-projektista voi ottaa kopion ja tähän kopioon vaihtaa MV-kuvat 

linkitysten kautta nopeasti ja kätevästi.  

3.3 Lukijatutkimus 

Briard-lehden lukijoilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä ulkoasu-uudistuksen pilotti-

versiosta viikon ajan 3.–10.2.2019 (liite 1). Kysely lähetettiin päätoimittajan välittämänä 

Suomen Briard ry:n suljettuun Facebook-ryhmään ja yhdistyksen nettisivuilla sijaitsevalle 

foorumille. Jos yhdistyksellä olisi kaikkien jäsenten sähköpostit, olisi kyselyn voinut 
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laittaa jakoon esimerkiksi puheenjohtajan välittämänä jokaisen sähköpostiin. Nyt täytyi 

kuitenkin turvautua sosiaaliseen mediaan, joka hieman karsii vastaajien määrää. 

Potentiaalisia vastaajia olisi ollut reilu sata henkeä, joka ei ole suuri määrä sekään. Ky-

sely laitettiin viikon aikana yhteisön kanaville kaksi kertaa, mutta vastauksia tuli vain 

kymmenen. Kuten Rantanen (2007) toteaa, tällaisen pienen otannan ”lukijatutkimus” ei 

tietenkään ole tieteellisesti pätevä, mutta hän muistuttaa, ettei lehdenteko olekaan tie-

dettä. Lähinnä markkinoijat hyötyvät lukijatutkimuksista (Rantanen 2007). 

Tässä tapauksessa kymmenenkin vastausta olivat arvokkaita, koska siitä sai käsityksen, 

onko lehti uudistuksen myötä selkeä ja miellyttääkö se silmää. Ehkäpä kyselyyn vastan-

neet ovatkin juuri niitä, joita lehden ulkonäkö eniten kiinnostaa, jolloin heidän mielipiteil-

lään on suuri arvo. 

Yhdistyksen aktiivijäsenistä suurin osa on naisia. Yhdistyksen toimikunnissa ei ole lain-

kaan miehiä, ja lehden tekoon osallistuneet ovat näkemäni mukaan olleet aina naisia, 

mutta mitään virallista tutkimusta tästä ei ole. Myös kyselyyn vastanneista kaikki olivat 

naisia. Voi olla, että esteettisyys ja visuaalisuus kiinnostaa muutoinkin tyypillisesti enem-

män naisia kuin miehiä, mikä voi näkyä vastaajien sukupuolessa. Naisvaltaisuus koira-

rotuyhdistyksessä on havaintoni mukaan kuitenkin melko tyypillistä. Kuitenkin esimer-

kiksi metsästyskoirarotujen harrastajissa voi olla miehiä jopa enemmän kuin naisia. 

Tämä on oleellinen asia lehden ulkonäönkin suunnittelun kannalta. Lehti voisi näyttää 

hyvinkin erilaiselta, jos sitä olisi suunniteltu vaikkapa suomenajokoirien rotulehdelle, joi-

den lukijakunta saattaa olla miespainotteisempaa. Suomen Kennelliiton Heimo Langin-

vainion, Kaisla Joutsenniemen ja Maiju Pankakosken tekemän tutkimuksen mukaan 

(2014) miehiä ja naisia on koiranomistajina lähes yhtä paljon. Tutkimuksessa ei kuiten-

kaan tutkita koirarotujärjestöjen jäsenten sukupuolijakaumia.  

Myös kyselyn ikäjakauma voi kertoa jotain lehden lukijoista, vaikka vastaajajoukko on 

pieni. Puolet vastaajista oli 40–49-vuotiaita. Kolmasosa vastaajista oli 50–59-vuotiaita ja 

vain viidennes vastaajista oli alle 39-vuotiaita. 

Yli puolet vastaajista koki lehden ulkoasun erittäin tärkeäksi. Kolme vastaajaa piti sitä 

melko tärkeänä ja vain yksi vastaaja ei pitänyt sitä kovin tärkeänä. Kysely osoittaa sen, 

että on ihmisiä, joille lehden ulkoasulla ei ole niin väliä. Oma olettamukseni on ollut se, 

että kaikki pitäisivät ulkoasua tärkeänä, joten tällaisen vastaustuloksen saaminen on ollut 

valaisevaa. Joillekin voi olla tässä tapauksessa tärkeää se, että näkee lehdestä 
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kilpailutuloksia tai saa sieltä tärkeää informaatiota, oli se sitten tarjoiltu miten tahansa. 

Huomioitavaa on kuitenkin se, että suurin osa vastaajista pitää ulkoasua tärkeänä. 

Kyselyssä selvitettiin myös se, parantuiko lehden ulkoasu uudistuksen myötä. Pilottiver-

sion mielipidekyselyn vastauksiin syvennytään enemmän luvussa 5. Ensin pureudutaan 

siihen, millaisia muutoksia lehti koki. 
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4 MUOTOILU 

Aikakauslehti syntyy vain silloin, kun lehti ilmestyy säännöllisesti. On myös tärkeää, että 

lehden muotoilu pysyy samana, jolloin sen tunnistettavuus säilyy. (Rantanen 2007.) 

Lehden muotoilusta puhutaan esimerkiksi silloin, kun lehdelle suunnitellaan ulkoasu-uu-

distusta. Silloin lehdelle luodaan visuaalinen ohjeistus, jota toteutetaan jatkossa nume-

rosta toiseen. (Rantanen 2007, 155.) Rantanen toteaakin, että muotoilu on lehden kehon 

osien hallintaa, josta syntyy lehden tunnistettavuus. Siihen kuuluvat numerosta toiseen 

toistuva typografia, värit, tunnukset ja rakenne. Aloitin Briard-lehden ulkoasu-uudistuk-

sen tekemällä jo julkaistuun numeroon 4/2018 uuden muotoilun. Tämä muotoilu toimi 

pohjana tuleville numeroille. Kun uusi muotoilu oli saanut hyväksynnän lehden päätoi-

mittajalta ja lukijoilta (kyselytutkimuksen tulokset), sovelsin uutta muotoilua seuraavassa 

numerossa, joka taitettiin maaliskuussa 2019. 

Olisi kätevää, jos muotoilu olisi niin konseptoitu, että tulevissa julkaisuissa taittaminen 

kävisi nopeasti ainoastaan kuvia ja tekstejä päivittämällä. Se ei kuitenkaan anna tilaa 

luovuudelle. Hyvä muotoilu antaa sopivat raamit lehden taittamiselle, mutta ei kahlitse 

liikaa. Lukijat eivät hämmenny, jos lehdestä löytyy yllätyksellisyyttä. On muutenkin vai-

keaa konseptoida muotoiluja, jos lehden sisältö on hyvin elävää. (Rantanen 2007, 157.) 

Rantanen (2007) onkin sitä mieltä, että taitosta tulee puuduttavaa toistoa, jos muotoilu-

säännöt ovat liian tiukkoja. Muotoilun väljyys vaatii kuitenkin taittajalta enemmän visuaa-

lista silmää ja aikaa, jotta taitto on joka kerta toimiva, mutta silti edelleen tunnistettavissa. 

Ensimmäisenä kartoitin Briard-lehden sisältöä ja rakennetta, jotta hahmottaisin lehden 

kokonaisuutena. Päätoimittajan mukaan lehdessä ei ole paljoakaan toistuvia teemasi-

vuja tai vakiopalstoja. Ainoastaan siis sisällysluettelo, yhdistyksen tiedot, puheenjohtajan 

ja päätoimittajan palstat ovat pysyviä elementtejä. On myös monia ilmoituksia, jotka tois-

tuvat säännöllisesti. Tein muutaman erilaisen muotoilun, joita voi käyttää tietyissä eri 

tyyppisissä jutuissa. Esimerkiksi ”Miten minusta tuli briardisti” (kuva 2) on juttukonsepti, 

jolle suunnittelin valmiin muotoilun. Kun tekstit ovat suunnilleen saman pituisia, ja kuvia 
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tulee muutama, päätoimittaja voi jatkossa halutessaan vaihtaa kuvia ja tekstiä, jolloin 

taitto nopeutuu. 

Kuva 1. Briard 1/2019 sivut 24–25. 

4.1 Taitto 

Kun muotoilu tarkoittaa isojen linjojen päättämistä, taitto tarkoittaa aina yksittäisen nu-

meron tekstien ja kuvien sijoittelua sivuille. (Rantanen 2007, 160.) Joissakin oppaissa 

taitto ja taittaminen on eritelty omiksi termeikseen. Vuonna 1998 julkaistussa Pekka Loi-

rin ja Elisa Juholin kirjoittamassa Huom! – Visuaalisen viestinnän käsikirja -teoksessa 

määritellään taittaminen näin: 

Graafisten elementtien, kuten leipätekstin, otsikoiden, kuvien yms. sijoittelu ja 
sommittelu painatusmalliksi, ohjeeksi tai paste-up-muotoon. (Loiri & Juholin 1998.) 

Taitto sen sijaan on määritelty mekaaniseksi, sitomossa tehtäväksi arkkien taittamiseksi 

määräkokoon siten kuin sivut on asemoitu arkille. (Loiri & Juholin 1998.) Näin taittaminen 

ja taitto on määritelty yli 20 vuotta sitten. 
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Ennen digiaikaa käytössä oli saksitaitto, jolloin taittaja sommitteli tekstejä sekä kuvia leik-

kaa ja liimaa -tyylillä. Nykyään taittaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. ’Taitto’ 

terminä käsittää myös esimerkiksi nettisivujen elementtien sijoittelua ja muotoilua. Am-

mattitaitoinen taitto helpottaa lukemista, lisää mielenkiintoa sekä parhaimmillaan puhut-

telee median käyttäjää. (Toivanen 2015.) Kun tehdään julisteita, esitteitä tai vaikkapa 

käyntikortteja, puhutaan myöskin taittamisesta.  

Taittaminen tapahtuu nykyisin erilaisilla taitto-ohjelmilla. Suomen Briard ry. käyttää tait-

tamiseen yleisimpiin taitto-ohjelmiin kuuluvaa Adoben InDesignia. Muita yleisiä ohjelmia 

ovat Adoben ohjelmat Pagemaker sekä FreeHand MX ja QuarkXpress. (Toivanen 2015.) 

Lisäksi tarjolla on monia ilmaisohjelmia graafiseen suunnitteluun, kuten Canva, Adoben 

Color CC, WhatTheFont, PIXLR ja PiktoChart (Viinamäki 2015). 

Taitto koostuu kolmesta pääosuudesta: typografiasta, graafisista elementeistä sekä eri-

koistehosteista. Kun puhutaan painetuista tuotteista, kuten vaikkapa lehdestä, taiton pe-

rusyksikkö on sivu, jossa kaksi sivua muodostaa aukeaman. (Toivanen 2015.) Lehden 

taittamista pitäisikin ajatella aukeamina, joissa molemmat sivut muodostavat kokonai-

suuden (Rantanen 2007, 17). Tämän oivaltaminen muutti melko paljon ulkoasun pilotti-

versiota, jonka taitoin ennen suuremmin teoriaa tutkimatta. Tämän tiedon myötä muutin 

sivujen ulkoasuja niin, että ne toimivat paremmin yhteen aukeamina. 

Briard-lehdessä on useita yhden sivun mittaisia kokonaisuuksia, jolloin on pohdittava, 

miten sivujen taitto soljuu yhteen aukeama kerrallaan. Värimaailmankin on hyvä sointua 

yhteen. Tämän ymmärtäminen muutti pilottiversion kahta ensimmäistä aukeamaa. Näillä 

kahdella aukeamalla oli neljä eri väriä, joka oli aivan liikaa, vaikka ne kuuluivatkin väri-

palettiin. Yhtenäistin sivuja niin, että kannen väriharmonia jatkuu seuraaville aukeamille 

(liite 2). 

Lisäksi Briard-lehden taitto on yleisesti melko tiivis. Rantanen (2007) kuvailee tyhjää tilaa 

aktiiviseksi. Kun esimerkiksi otsikon ympärillä on paljon tilaa, sen merkitys korostuu. Li-

säsivut tulevat kalliiksi yhdistykselle, jonka vuoksi sivumäärää ei voi nostaa taitollisen 

ilmavuuden vuoksi kovasti. Pyrin kuitenkin ottamaan huomioon tyhjän tilan käytön aina 

silloin, kun se oli mahdollista. Pilottiversioon ei tullut kovastikaan ilmavuutta, mutta otin 

sen huomioon varsinaiseen taittoon lehdessä 1/2019 (kuva 2). Tässä on huomioitu au-

keaman harmonia siten, että vasemman sivun jutun kuva tulee osittain toiselle sivulle. 

Lisäksi siinä on annettu hengitystilaa, mikä rytmittää lehteä mukavasti. Myös värit tukevat 
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toisiaan. Briard-lehdessä sivumäärät ovat joustavia, jolloin ilmavuuden luominen helpot-

tuu. On kuitenkin muistettava, että sivumäärän on oltava neljällä jaollinen. 

4.2 Typografia 

Typografia on tärkeä osa taittoa. Typografia koostuu kirjasintyypistä, sen muodosta, 

koosta, väristä, tasauksesta ja sisennyksestä (Häkkinen 2015). Voisi siis sanoa, että 

fontti kertoo, mistä kirjaisimesta on kyse, ja typografia määrittää, miten sitä käytetään.  

Hyvällä typografialla lehdestä tehdään helposti luettava. Se järjestää ja erottaa sisältöä 

toisistaan niin, että jo silmäilyllä erottaa eri elementit toisistaan (Rantanen 2007, 105).  

Briard-lehden numerossa 4/2018 tekstit olivat pitkälti samaa kirjaisinta ja kokoa. Tällöin 

lehti tuntuu selailtaessa tasapaksulta. Esimerkiksi aiemmasta ulkoasusta (kuva 2) oli vai-

kea hahmottaa nopealla vilkaisulla, onko sivulla kaksi eri ilmoitusta vai yksi ja sama il-

moitus. Laatikko ja kuva ovat niin lähellä toisiaan, että oli hankalaa erottaa, kuuluuko 

kuva sen ylä- vai alapuolella olevaan tekstiin. Typografian ja graafisten elementtien 

avulla jaoin nämä kaksi ilmoitusta omiksi ilmoituksikseen niin, että jo yhdellä vilkaisulla 

voi erottaa niiden olevan kaksi eri asiaa (kuva 3). 

 
   Kuva 2. Briard 4/2018 sivu 6 vanha ulkoasu.     Kuva 3. Briard 4/2018 sivu 6 uusi ulkoasu.
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Typografialla myös korostetaan tärkeitä asioita tekstissä. Tekstissä tärkeimmät asiat 

ovat lihavoitu. Teksti on palstoitettu kahteen osaan, jolloin sitä on helpompi lukea. 

4.2.1 Fontit 

Aloitin taiton suunnittelun fonteista. Typografiaan kuuluvat kirjaimet, numerot ja erikois-

merkit, ja näistä muodostuu kirjasinleikkaus. Kirjasinleikkaus voi olla eri muotoinen ja 

kokoinen, kuten Bold, Italic tai Regular. Regular on yleensä kirjasimen ”perustila”, kun 

taas Bold lihavoi ja Italic kursivoi kirjasimia. Lisäksi kirjasintyyppejä on erilaisia (puhekie-

lessä puhutaan fonteista), tunnetuimpia ehkä Arial, Times New Roman, ja Calibri. (Toi-

vanen 2015.) Briard-lehteen valitsin yhden toimivan leipätekstifontin, ja muutaman erilai-

sen persoonallisemman kirjasintyypin, joita voi käyttää hillitysti eri tilanteissa ja eri kokoi-

sina, kuten otsikoissa, ilmoituksissa, ingresseissä, väliotsikoissa ja kuvateksteissä. 

Kirjasintyypit jaotellaan kahteen pääluokkaan: groteskiin ja antiikvaan (kuva 4). Karkeasti 

jaoteltuna groteski sopii paremmin digitaaliseen sisältöön ja antiikva painettuun tekstiin. 

(Toivanen 2015.) Tässäpä siis pulma, kun Briard-lehti ilmestyy sekä painettuna että di-

gitaalisena näköislehtenä. Toisaalta sanomalehdetkin julkaisevat lehteään digitaalisena 

näköispainoksena, jolloin painettu lehti ilmestyy sellaisenaan nettiin, eikä fontteja mietitä 

digiversioon sopivaksi. Tässäkin tapauksessa printtiversio on ensisijainen julkaisu, jolloin 

valitsen fontit printtiin sopivaksi.  

 
Kuva 4. Esimerkki Groteski- ja Antiikva-kirjasimista. 

Tavallisesti otsikoihin valitaan groteskeja fontteja, eli päätteettömiä fontteja. Sen sijaan 

painetussa tekstissä päätteettömät antiikvafontit helpottavat luettavuutta. Kuitenkin otsi-

koissa käytetään monesti groteskia fonttia. (Toivanen 2015.) Mielestäni on tärkeää 
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tuntea säännöt ja teoria, jonka jälkeen niitä on myös sallittua rikkoa, kunhan tietää, mitä 

tekee ja miksi. 

Fonttivalinta ei voi olla mikä tahansa. Briard-lehdessä jutut ovat sävyltään erilaisia: on 

kevyempää puhekielisempää tekstiä sekä asiapitoisempaa tekstiä. Näissä typografiakin 

on erilainen. Asiapitoista sisältöä tukee virallisempi ja muodollisempi typografia ja taitto. 

Sen sijaan rennoissa sisällöissä rentous saa näkyä myös typografiassa. Eihän hassut-

televaan ja huumoripohjaiseen tekstiin sovi jäykkä otsikkofontti, eikä yhdistyksen ko-

kouskutsuun välttämättä pehmeä ja koukeroinen fontti. Fontin täytyy ilmentää sisältöä, 

muuten lukija hämmentyy (Häkkinen 2015). 
Fontin on tarkoitus olla huomaamaton. Ammattilaiset kyllä ehkä osaavat arvostaa hie-

noja fonttiratkaisuja, mutta tavallinen lukija arvostaa ainoastaan sitä, ettei fonttiin tarvitse 

kiinnittää huomiota. Fontin tarkoitus on tarjoilla teksti mahdollisimman helposti luetta-

vassa muodossa ja koossa. (Häkkinen 2015; Rantanen, 2007, 106). Jos fontti pistää 

silmään, se ei todennäköisesti ole paras mahdollinen. 

Valitsin lehteen neljä pääfonttia: Centauru Gothic, Orator Std, AR BERKLEY ja Minion 

Pro (leipätekstiin). Pyrin siihen, että yhdellä sivulla käytetään korkeintaan kolmea eri 

fonttia. Liian suuri määrä erilaisia fontteja antaa sivusta sekavan kuvan (Häkkinen, 

2015). Fontit ovat keskenään hyvin erilaisia, mikä tuo lehteen kontrastia. Vaikka tyylit 

voivat olla keskenään ristiriidassa, se tuo lehteen räväkkyyttä. 

Aiemmassa taitossa leipätekstinä oli käytetty Minion Pro -fonttia, ja tehtyäni vertailuja 

muihin samankaltaisiin fontteihin, totesin, että Minion Pro -fontissa on kauniimpaa muo-

toilua kuin vaikkapa Adobe Caslon Prossa. Erot ovat hyvin hienovaraisia, eikä niitä mo-

nikaan huomaisi lehdessä, vaikka fontti vaihtuisi kesken kaiken. En koe, että jo valmiiksi 

hyvää tarvitsisi kuitenkaan lähteä muuttamaan. 

Orator Std on groteski fontti, jossa kaikki kirjaisimet ovat versaaleja eli isolla kirjasimella. 

Tämä tehostefontti toimii vain tietyissä paikoissa hillitysti käytettynä, koska versaalia 

tekstiä ei ole niin helppo lukea pitkään kuin gemenoilla, eli pienillä kirjaimilla ladottua 

tekstiä. (Rantanen 2007, 107). Suurin edustus tällä fontilla on sisällysluettelossa ja teks-

tien tekijätiedoissa tai lyhyissä kuvateksteissä. Fonttia voi käyttää myös tehosteena esi-

merkiksi nimikyltissä, ilmoituslaatikoissa ja juttujen tekijätiedoissa. 

Lehden ensimmäisellä sivulla on sisällysluettelo ja lehden ja yhdistyksen tiedot. Tähän 

sopii Minion Pron sijaan Centauru Gothic groteski fontti, jolloin sisällysluettelo ja lehden 
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tiedot eroavat selkeästi toisistaan. Leipätekstiin tämä fontti ei kuitenkaan sovi, koska pit-

kää tekstiä lukee paremmin, kun se on antiikvamallista. Centauru Gothic kuitenkin sopii 

hyvin esimerkiksi tiedotesivuihin, taulukoihin ja hyvin suuressa pistekoossa myös otsik-

koon. Olen käyttänyt Centauru Gothic -fonttia monissa otsikoissa (kuva 6). En halua 

määritellä mitään vakiokokoa otsikkofontille, koska joihinkin sopii iso, joihinkin pienempi 

pistekoko. Toki otsikon pistekoolla saadaan luotua hierarkiaa aukeaman juttujen välille, 

jolloin tärkeimmän jutun otsikko on suurempi kuin muiden. Tätä tapaa käytetään myös 

esimerkiksi sanomalehdissä. Selkeästi isompaa kokoa otsikot saavat kuitenkin olla ver-

rattuna vaikkapa ingresseihin. Aiemmin otsikot olivat melko usein saman kokoisia ja 

melko pieniä (kuva 5). Se säästää tilaa, mutta ei kiinnitä lukijan huomiota niin helposti.  

Kuva 5. Briard 4/2018 sivut 18–19 vanha ulkoasu. 
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Kuva 6. Briard 4/2018 sivut 18–19 uusi ulkoasu. 

Rennoissa niin sanotusti viihdejutuissa, tai kolumneissa otsikkofonttina on käytössä AR 

BERKLEY -fontti (kuva 7), joka on antiikvamallinen kaunokirjoitusfontti. Tämän fontin 

vaarana on tosin se, etteivät kaikki saa siitä kunnolla selvää. Aiemmin lehden samantyy-

lisistä ja kokoisista otsikoista (kuva 8) ei yhdellä silmäilyllä erottanut jutun luonnetta. Eri-

kokoiset fontit myös arvottavat juttuja. Mitä isompi otsikkofontti, sitä suurempaa arvoa 

juttu yleensä saa itsellen. Nyt Briard-lehdelle tulee käyttöön kaksi erityylistä otsikkofont-

tia, joista toinen on rennompi (kuva 7) ja toinen muodollisempi (kuva 6). 

  
Kuva 7. Mallinnus AR BERKLEY-otsikkotyypistä ja otsikon väripohjasta. 

  
Kuva 8. Vanha otsikko Briard 4/2018 jutussa. 
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4.2.2 Sivunumerot 

Halusin uudistaa lehden sivunumeroinnin. Koirarotulehdissä tassunjälki-kuvat ovat 

melko tyypillisiä grafiikoita, joten halusin tuoda jotakin modernimpaa sivun alalaitoihin. 

Sivunumerot sijoittuivat sivujen alaosaan ulkolaitoihin. Kiinnitin sivunumerot sivupoh-

jaan, jolloin ne ovat lukittuina lehden jokaisella sivulla. Tällöin niitä ei vahingossakaan 

pääse liikuttelemaan. 

Sivupohjassa siinä olevat elementit toistuvat jokaisella sivulla. Siksi monesti sivupohjiin 

laitetaan logoja, sivunumeroita tai muita toistuvia graafisia elementtejä. Lisäksi pohjaan 

saa tehtyä jatkuvan sivunumeroinnin, jolloin jokaiselle sivulle tulee oikea numero auto-

maattisesti. Automaattinen sivunumerointi toimii myös silloin, jos julkaisuun lisätään si-

vuja. (Paananen 2013, 75–80.) 

Tein muutamia sivunumeromallinnuksia, joista päätoimittaja sai valita mieleisensä. Hän 

valitsi 2. tyylin (kuva 9). Sivunumero tulee peilikuvana toiselle sivulle niin, että numero 

on ulkolaidassa. 5. kohta on lehden vanha sivunumero. Kun sivunumerossa on myös 

lehden numero, se täytyy muistaa vaihtaa jokaisen lehden kohdalla. Vaihtoehdossa 1. ja 

3. sivunumeroita ei olisi tarvinnut päivittää jokaisen lehden kohdalla. On kuitenkin hyvä, 

että lehden numero näkyy, jotta lukija useita lehtiä selaillessaan näkee lehden numeron 

suoraan sivun alalaidasta, eikä hänen tarvitse tarkistaa sitä kannesta. 

  
Kuva 9. Sivunumerovaihtoehdot. 
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Sivunumerossa näkyy Orator Std -fontti, jota käytän myös sisällysluettelossa ja muissa 

lyhyissä teksteissä. Jotta sivunumero ei olisi liian raskas, kehyksen väri on harmaa. Jo-

kaiselle sivulle numerointi ei sovi. Esimerkiksi ensimmäiselle sisällysluettelosivulle sivu-

numero ei taitollisesti sovi, koska jäisi palkin taakse. Tällaisissa tapauksissa sivunume-

ron voi peittää valkoisella laatikolla. Olisi kuitenkin hyvä, että sivunumero näkyy mahdol-

lisimman usealla sivulla, koska lukija saattaa selata lehteä sisällysluettelon tai kannen 

nostojen perusteella. Tällöin useiden sivunumeroiden puuttuminen häiritsee lukijaa 

(Rantanen 2007, 130). 

4.2.3 Graafiset elementit 

Lehden ulkoasussa sekoittuu kahdenlaista tyyliä: rentoa ja boheemia sekä modernia mi-

nimalismia. Eri tyylisistä elementeistä syntyy kontrastia. Suunnittelin rennompien juttujen 

otsikon taustalle graafisen elementin Photoshopilla (kuva 10). Näitä löytyy muutamilla eri 

väreillä väripaletin mukaisesti. Nimikylteiksi ja muihin laatikoihin suunnittelin kahdesta 

kehyksestä muodostuvan kevyen laatikon (kuva 11), jota voi hyödyntää myös joidenkin 

otsikoiden tai ilmoitusten ympärillä. 

Sivuilla ei ole paljoakaan pysyviä ja toistuvia graafisia elementtejä. Ainoastaan puheen-

johtajan ja päätoimittajan otsikon taustalle tulee pysyväksi sininen väripohja (kuva 10). 

Luomiani graafisia elementtejä voi hyödyntää jatkossa sopivissa tilanteissa ja muokata 

tarpeen mukaan. 

 
Kuva 10. Esimerkki graafisesta elementistä otsikon taustalle. 

  
Kuva 11. Esimerkki nimilaatikosta. 
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4.3 Värit 

Värejä valitessa ei pidä valita pelkästään niitä, jotka miellyttävät eniten omaa silmää. 

Niiden täytyy kuvastaa lehden persoonaa ja palvella lehden muotoilua. Värien käyttö on 

typografian lisäksi iso osa taittoa. Jos typografia on jo itsessään hyvin puhutteleva, voi 

pohtia, kannattaako voimakkaita värejä käyttää. Liika on liikaa. Jos taas typografia on 

ilmaisultaan hyvin pelkistetty, värit voivat herättää sivut eloon. (Rantanen 2007.) Myös 

väripohjia voi käyttää sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole mahdollista käyttää kuvia 

(Ahonen 2019). 

Väripaletti antaa hyvät raamit värien käytölle. Väripaletin löytämisessä auttaa valokuva, 

jonka värit miellyttävät ja sointuvat yhteen. (Terävä 2016.) Esimerkiksi Adoben Color CC 

-ohjelma poimii valokuvasta eri värejä, tai ne voi valita itse. Etsin Pinterestista muutaman 

valokuvan, joiden värimaailma oli harmoninen ja miellyttävä. Kuvien avulla löysin kaksi 

toimivaa väripalettia, joita käytän Briard-lehden muotoilun suunnittelussa. Toinen väripa-

leteista on lämminsävyinen (kuva 12) ja toinen on kylmempi (kuva 13). 

 
Kuva 12. Valittu väripaletti, lämpimät sävyt. 

 
Kuva 13. Valittu väripaletti, kylmät sävyt. 

Väripaletti ei estä käyttämästä muita värejä. Joskus jutun kuvitus kannustaa käyttämään 

tiettyjä värejä, eikä silloin väripalettia tule seurata orjallisesti. Esimerkiksi tässä jutussa 

(kuva 14) oranssi korosteväri sopii mainiosti kuvituksen kanssa. Myös Huovila (2006) 

toteaa ”Look” – Visuaalista viestisi -kirjassaan, että otsikon ja kuvan yhteenkuuluvuutta 

voidaan korostaa värin avulla. Siksi on mielestäni välillä sallittua poiketa määritellyistä 

väripaleteista. On kuitenkin pohdittava, näkyisikö esimerkiksi tämä oranssi väri 
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painotuotteessa, kun julkaisun muuttaa harmaasävyiseksi (kuva 15). Värillinen fontti 

erottuu hyvin mustan, harmaan ja valkoisen värisestä kuvataustasta, mutta harmaan sä-

vyissä erottuvuus onkin jo haastavaa, koska otsikon alla on sekä mustaa, valkoista että 

harmaata. Koska vain digilehti tulee värillisenä, printille olisi keksittävä tässä tapauk-

sessa jokin toinen ratkaisu, kuten se, että otsikon alle laittaa jonkun väripohjan tai kirja-

simen ympärillä olisi kehystä, joka erottaa sen taustastaan. Tällaiset ratkaisut eivät olisi 

välttämättä kovin tyylikkäitä. 

 
Kuva 14. Esimerkki värin käytöstä otsikossa.                     

Kuva 15. Esimerkki painotuotteesta harmaan sävyissä. 
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4.4 Kuvat 

Kuvat osaltaan luovat lehteen rytmiä. Lehdessä on hyvä käyttää erikokoisia kuvia ja eri 

kuvakokoja. Jos kuvia on monta, voi olla hyvä muodostaa niistä kollaasi niin, että kuvat 

ovat erikokoisia. On myös hyvä, jos koiria on kuvattu sekä läheltä että kaukaa ja eri ym-

päristöissä. Kuvissa kannattaa olla pysähtyneisyyden lisäksi välillä myös liikettä. Väri-

harmoniaan on syytä kiinnittää huomiota. Aukeaman kuvien on istuttava toisiinsa myös 

värimaailmaltaan. (Ahonen 2019.) Jos kuvat poikkeavat kovasti toisistaan, kuvankäsitte-

lyohjelmassa voi tuoda kuvien sävymaailmaa lähemmäs toisiaan. 

Koska järjestölehteä tehdään yhteisölähtöisesti, kuvat tulevat monesti hyvin monelta eri 

henkilöltä. Tällöin kuvien laadussa on vaihtelua, eikä taittaja aina voi valita parhaimpia 

kuvia lehteen. Joskus mustavalkoisuus tai räikeä väri voi pelastaa huonolaatuisen kuvan 

(Ahonen 2019). Huonolaatuista kuvaa ei myöskään kannata laittaa sivulle kovin suurena, 

jos ei ole pakko. 

Briard-lehteen tulleet kuvat ovat olleet laadultaan hyvätasoisia. Päätoimittajan käytössä 

on muutaman jäsenen luovuttama sivusto, joilta on sallittua hakea lehden juttuihin kuvi-

tuskuvia. Monien juttujen mukana tulee valmiina useampia kuvia, jolloin taittaja voi valita 

itselleen sopivimmat. Kannattaa pitää mielessä, että kaikkia annettuja kuvia on turhaa 

tunkea väkisin sivulle. Jos kaikki kuvat eivät ole pakollisia, on parempi jättää ilmavuutta 

sivuille kuin tehdä siitä ahtaan oloinen. Kuvien laittaminen pieninäkään ei välttämättä ole 

fiksua. 

Kun kuvan resoluutio ja laatu ovat olleet tarpeeksi suuria, kuvaa voi parhaassa tapauk-

sessa käyttää koko aukeamalla (kuva 16). Myös kannen kuvan resoluution on oltava 

korkea, koska kuvan on yllettävä reilusti yli leikkuuvarojen. Lehdessä 1/2019 valitun ku-

van resoluutio ei aivan riittänyt kanteen, ja sen huomaa painoversiossa. Digiversiossa 

tätä ei niinkään huomaa. 

Kun kuvassa esimerkiksi kohteen ympärillä on tarpeeksi tasaista pintaa, sitä voi hyödyn-

tää tekstin pohjana. Tällöin on varmistettava, että teksti erottuu taustastaan sekä värilli-

senä että mustavalkoisena. Etenkin kannessa tämä on hyvä ottaa huomioon, koska kan-

teen tulee aina tekstiä. 

Monesti lehden pääjuttua kuvitetaan isolla kuvalla, jolloin se nousee ”arvohierarkiassa” 

korkealle. Isolla kuvalla kerrotaan, että juttu on tärkeä. (Ahonen 2019.) Lehdessä 1/2019 
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päätin antaa lukijoiden omille jutuille ison näkyvyyden, koska lehdestä löytyi tilaa ja us-

koin niiden kiinnostavan lukijoita. Lisäksi yhden teeman alla oli useamman kirjoittajan 

teksti voittajakoirastaan, jolloin koin, että kaikki jutut alleen kokoava aukeamasivu on 

paikallaan. Lähtöaukeamalla sen sisältämät jutut on kerrottu pienenä sisällysluettelona, 

koska varsinaisessa sisällysluettelossa ensimmäisellä sivulla on laitettu ainoastaan 

”Voittajat esittäytyvät”. Tällaista tapaa voi käyttää aina, kun yhden teeman alle lukeutuu 

useampia juttuja. Se kuitenkin vaatisi melko usein suurikokoista ja -resoluutioista kuvaa, 

jotta tämäntyyppinen taitto onnistuu.  

 
Kuva 16. Briard 1/2019 juttujen lähtöaukeama s. 14–15. 

Briard-lehti on siitä joustava, että sivumäärää voidaan nostaa jopa 44 sivuun asti. Tämä 

helpottaa taittoa huomattavasti. Se antaa mahdollisuuden antaa tyhjää tilaa tai käyttää 

isoja kuvia sivuilla. 
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5 KYSELYTUTKIMUS 

Kuten luvussa 3 kerrottiin, Briard-lehden lukijoille annettiin mahdollisuus vaikuttaa ulko-

asu-uudistukseen. Kyselyn yhteydessä oli liitteenä lehden ulkoasun pilottiversio, joka oli 

tehty jo ilmestyneeseen numeroon 4/2018. Vastanneita oli kymmenen. 

Rantanen (2007) toteaa, ettei kyselytutkimus saa sanella lehden tekoa, mutta voi ohjata 

sitä oikeaan suuntaan. Näinpä siis on muistettava, että kyselynkin vastaukset vain anta-

vat hyvän käsityksen siitä, mikä jonkun mielestä toimii ja mikä ei. Kyselyn vastaukset 

ovat kuitenkin pääosin mielipiteitä, jolloin on vain hyvä ottaa huomioon mahdollisimman 

monien toiveet. 

Briard-lehden lukijoille tekemäni kyselyn mukaan suurin osa kokee, että lehden visuaa-

linen ilme on erittäin tärkeä ja osa pitää sitä melko tärkeänä. Lukijoilta kysyttiin, ovatko 

he yleisesti tyytyväisiä lehden uuteen ilmeeseen. Kyselyssä oli arvoasteikko 1–5, jossa 

1 (yksi) merkitsi ”en lainkaan tyytyväinen” ja 5 (viisi) oli ”erittäin tyytyväinen”. Vastausten 

keskiarvo oli 4.1, eli selkeästi kallistunut positiiviseen suuntaan – 5-portaisessa as-

teikossa 4 vastaa "tyytyväistä", ja 5 ”erittäin tyytyväistä”. Kysyttäessä mitä pidit lehden 

uudesta ulkoasusta, lukijat vastasivat näin: 

Esteettisyydestä, ulkoasu on raikas ja piristävä. (Vastaaja 1.) 

Selkeys ja palstoitus. (Vastaaja 2.) 

Kiinnostava ja tyylikäs ulkoasu, hyvä luettavuus. (Vastaaja 3.) 

Modernimman oloinen kuin nykyinen. (Vastaaja 4.) 

5.1 Lehden selkeys ja luettavuus 

Briard-lehden ulkoasun selkeyttäminen oli tärkein tavoite. Vanhassa ulkoasussa leipä-

teksti oli vain yhdellä palstalla koko sivun mittaisena. Liian leveä tai kapea palsta voi 

hankaloittaa lukemista. Jos palstaleveys on suuri, myös kirjaisinkoon tulisi kasvaa. (Aho-

nen 2019; Loiri & Juholin 1998, 41). Uudessa ulkoasussa sivun leipäteksti on pääsään-

töisesti jaettu kolmeen – toisinaan myös kahteen palstaan. Kahdelle palstalle jaettuna 

tekstin ympärille sivun reunoihin on yleensä jätetty enemmän tilaa.  



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anniina Virtanen 

Selkeyteen vaikuttavat myös lehdestä löytyvät kontrastit, jäsentely ja palastelu. Selkeyttä 

lisää se, että lukija pystyy jo silmäilemällä löytämään oleellisimmat asiat. Tähän voidaan 

vaikuttaa typografialla. Mitä enemmän ihmisten keskittymiskyky vähenee, sitä tärkeäm-

pää on tehdä ulkoasusta selkeä ja nopeasti luettava. Pitkiä juttuja kevennetään kuvien 

tai muun grafiikan avulla. Täytyy myös muistaa, ettei sivuja ”koristele” liiaksi täyteen. On 

syytä jättää epäoleelliset elementit pois ja näin yksinkertaistaa ulkoasua. (Rantanen 

2007.) 

Kyselyyn vastanneista kuusi oli sitä mieltä, että uudistuksen myötä lehden selkeys ja 

luettavuus parani. Kolme henkilöä oli sitä mieltä, että se parani vain hieman ja yksi vas-

taaja valitsi vaihtoehdon ei. Avoimessa vastausvaihtoehdossa sama vastaaja kuitenkin 

toteaa, että selkeys ja luettavuus parani osittain. Palstoitus oli vastaajan mielestä hyvä, 

mutta hän ei ollut varma, onko teksti liian pientä vai ei. Hän huomautti, etteivät valkoiset 

tekstit tummalla taustalla erotu kovin hyvin. 

Tekstin fontti ja sen koko pysyivät leipätekstissä samana kuin vanhoissa numeroissa. 

Hyvin monia tekstejä suurennettiin. On totta, että vaalean tekstin erottuminen tummasta 

taustasta voi olla haastavaa. Taustan tulee olla riittävän tumma, jotta teksti erottuu. Tä-

hän tuli kiinnitettyä huomiota Briard-lehden 1/2019 taitossa. 

Kysymykseen, saako lehden teksteistä selvää, seitsemän vastasi, että kyllä saa. Kolme 

vastasi ”ei aina”. Nämä kolme vastaajaa olivat sitä mieltä, ettei tekstistä saa niin hyvin 

selvää, jos sen alla on jokin kuva, vaikka kuvan läpinäkyvyyttä onkin säädetty. Tähän 

kiinnitin jatkossa huomiota, eikä lehdessä 1/2019 ole lainkaan kuvia tekstien alla. Olin 

jättänyt kuvat tekstien alle pilottiversioon siten, kuten ne vanhassakin taitossa olivat ol-

leet. Oli hyvä, että tuli ilmi, ettei se lukijoiden mielestä ole toimivaa, jolloin tapaa ei enää 

käytetä. 

5.2 Värit ja kuvat 

Briardin printtiversiossa ei ollut aiemmin värejä lainkaan, grafiikoissa käytettiin ainoas-

taan mustaa, eli lehti oli hyvin mustavalkoinen. Ainoastaan kansi oli printtiversiossa ne-

livärinen. Nettiin julkaistussa lehdessä ainoastaan osa kuvista oli värillisiä, mutta muutoin 

lehdessä ei ollut väriä. Uudistuksessa lehti sai melkoisen värikylvyn. Vaikka värit ovat 

hillittyjä ja pehmeitä, niillä saadaan luotua sivuille eloa. Tämä tietysti näkyy ainoastaan 

nettiversiossa. 
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Myös kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä lehden uuteen värimaailmaan. Kuusi vas-

taajaa oli tyytyväisiä ja neljän vastaajan mielestä lehden värit miellyttivät enimmäkseen. 

Kukaan ei valinnut vastausvaihtoehtoa ”ei, miksi ei?”. Värit siis jakoivat mielipiteitä siinä 

mielessä, etteivät kaikki olleet aivan ihastuneita värivalintoihin, mutta positiivista on se, 

että kukaan ei vihannut värivalintoja.  

Valtaosa, seitsemän vastaajaa, oli sitä mieltä, että kuvia on riittävästi. Kolme vastaajaa 

olisi toivonut kuvia enemmän. Kuvia on monenlaisia, on dokumentoivia, täytekuvia ja 

käsitteellisiä kuvia (Rantanen 2007). Briard-lehdessä dokumentoivat kuvat ovat esimer-

kiksi kuvia valioituneesta (näyttelyissä valion arvon saaneesta) koirasta. Täytekuvia 

Rantanen (2007) kuvailee hieman ikävään sävyyn ”pakkopullakuviksi”, sellaisiksi, joita 

on vain pakko käyttää ja niillä vain täytetään tyhjää tilaa. Kuva, joka ei sisällä informatii-

visesti mitään tärkeää tai se ei sisällä mitään dokumentaarista, voi kutsua myös kuvitus-

kuvaksi. Juttuhan olisi tylsä, jos siinä ei olisi mitään kuvaa. On mielestäni suotavampaa 

löytää kaunis täytekuva, kuin ei kuvaa ollenkaan. Uskoisin, että jos näitä täytekuvia ei 

lehdessäkään olisi yhtään, kyselyyn vastanneet olisi enemmän vastanneet, että leh-

dessä ei ole tarpeeksi kuvia. Ja mikä olisikaan sen iloisempi yllätys, kuin että oma koira 

olisi päätynyt jonkin jutun kuvituskuvaksi. Kun lehdessä esiintyy vielä yhteisölle tuttuja 

koiria, se lisää yhteisöllisyyttä. 

Vastanneiden toiveena oli se, ettei kuvia sijoiteltaisiin keskelle tekstiä. Se voi toisinaan 

hankaloittaa tekstin lukemista, jos kuva ylittää palstan leveyden. Tämä huomioitiin varsi-

naisessa työssä, eikä kuvia sijoiteltu keskelle sivua. Kuitenkin esimerkiksi pystykuvan 

voisi ajatella sijoitettavan keskelle sivua palstan levyisenä, jos se ei sovi muualle. Rat-

kaisut tapahtuvat kuitenkin vasta taittovaiheessa, kun materiaali on käsissä. Tärkeää on 

myös se, että kuvan ja teksti väliin jää tarpeeksi ilmaa, ettei taitosta tule liian ahdas. 

Päätoimittajan käytössä on jäsenien ylläpitämiä kuvapankkeja, joista voi käydä halutes-

saan noutamassa kuvituskuvia lehteen. Koska osa toivoi kuvia enemmän, hain kuvitus-

kuvia lehdelle annetuista sivustoista sellaisiin artikkeleihin tai ilmoituksiin, joissa ei kuvia 

ollut valmiina. Joskus kuvan hakemiseen menee kauankin aikaa, mutta se on vaivan 

arvoista – tekstimassa ei näytä niin raskaalta. Lehdessä 1/2019 on myös joitakin kuvat-

tomia sivuja, kuten yhdistyksen toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019, 

koska kuvat olisivat vieneet liikaa tilaa. Sivut saivat eloa hempeästä väripohjasta ja piir-

roskuvista sekä typografialla luotiin mielenkiintoisempi taitto (kuva 17).  
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Kuva 17. Briard 1/2019, sivut 8–9. 

Väripalkissa olen pyrkinyt huomioimaan koko aukeaman, enkä vain sivua kerrallaan, ku-

ten Rantanen (2007) ohjeistaa. Siksi palkki jatkuu molemmille sivuille, vaikka oikealla 

sivulla teksti jatkuu sivun alalaitaan saakka.  
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6 KUN LEHTI LUUKUSTA KILAHTAA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli uudistaa koirarotulehden, Briardin, visuaalinen ilme. Pää-

toimittajan toiveesta kansi haluttiin pitää samanlaisena, mutta päivitin hieman fontteja 

yhtenäiseksi sisäsivujen kanssa (kuva 18.) Lehden nimen fontti ei muuttunut paljoakaan. 

(kuva 19). Uudistusprosessi oli monivaiheinen ja se toteutettiin tiiviissä yhteistyössä leh-

den päätoimittajan kanssa. Lehden ulkoasu-uudistukseen oli kuitenkin annettu vapaat 

kädet. Otin lukijoiden mielipiteitä huomioon uudistuksessa kyselyn avulla. Lehden digi-

version yleisilme onnistui hyvin. Värit toimivat lehdessä hyvin ja tekstiä on ruudulta 

helppo lukea. Printtiversio ei yltänyt aivan digiversion laadun tasolle, eikä siinä luettavuus 

ole yhtä selkeää. Uusi visuaalinen ilme kuitenkin piristi lehteä ja toi sen tähän päivään. 

Lehden kehittäminen ei tietenkään lopu tähän, vaan päätoimittajan on hyvä pyytää jo-

kaisen lehden jälkeen palautetta lukijoilta, jolloin ulkoasua voi edelleen kehittää. On hyvä 

muistaa, että tekijä itse sokeutuu usein tekeleelleen. Lukijat huomaavat siellä olevat vir-

heet ja epäkohdat jopa paremmin kuin itse tekijä. 

  
Kuva 18. Lehden 1/2019 kansi.                 Kuva 19. Lehden 4/2018 kansi, jossa vanha muotoilu. 
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Kun kysyttiin, mistä lukijat erityisesti pitivät pilottiversion ulkoasusta, vastaajat pitivät es-

teettisyydestä: ulkoasu on raikas ja piristävä, selkeä, kiinnostava ja tyylikäs. Luettavuus 

oli hyvä ja ulkoasu on modernimpi. Juuri näitä ominaisuuksia lehden uudelta muotoilulta 

hain, ja lehden pilottiversion palautteen perusteella pääsin tavoitteeseeni. 

Kun lukijat saivat uudistuneen lehden käsiinsä, he eivät enää olleetkaan niin tyytyväisiä, 

kuin kysely pilottiversiosta oli antanut ymmärtää. Täytyy muistaa, että lomakekyselyyn 

vastanneet kommentoivat ainoastaan pdf-tiedostoa, eli lehden digiversiota. Painettu lehti 

voi vaikuttaa erilaiselta kuin digiversio. Briard-lehden toimittaja Vilma Hallikas laittoi 

pyynnöstäni Suomen Briard ry:n suljettuun Facebook-ryhmään vapaamuotoisen kyse-

lyn, jossa kysyttiin tyytyväisyyttä uudistettuun ilmestyneeseen lehteen 1/2019. Painojäl-

keen ei oltu kovin tyytyväisiä. Kommentoijien mielestä kuvat näyttivät suttuisilta ja huo-

nompilaatuisia kuin esimerkiksi lehden 1/2017 kuvat. Syy selvisi väriprofiilin asetuksista.  

Kuville tehtiin kuitenkin sama käsittely kuin aiemminkin, eli muutettiin mustavalkokuviksi 

ja TIFF-tiedostomuotoon. Aiemmin lehti on eksportoitu eli viety CMYK-väriasetuksilla 

FORGA39-väriprofiiliksi kantta lukuunottamatta, koska sisäsivujen grafiikoissa ei ollut 

värejä. Nyt kuitenkin painotalon ohjeiden mukaisesti lehti eksportoitiin Gray Gamma -

väriprofiililla, joka aiheutti kuvien terävyyden heikkenemisen. 

Päätoimittajalla on muutama vaihtoehto edetä asian kanssa tulevissa julkaisuissa. Hän 

voi vaihtaa graafiset elementit harmaansävyisiksi, jolloin lehden digiversio ei ole yhtä 

näyttävä, mutta painojälki paranee. Toinen vaihtoehto on vain hyväksyä kuvien heikompi 

laatu, jolloin digiversiossa lehti pääsee oikeuksiinsa. Kolmas vaihtoehto on vaihtaa pai-

notuote värilliseksi, mutta se vaatii yhdistykseltä suurempaa budjettia lehden tuottami-

seen, mikä ei välttämättä ole mahdollista. 

Jos pakkausasetukset eivät ole oikeat, painotuotteen laatu voi heiketä. Painossa tätä ei 

myöskään voida korjata jälkeenpäin, joten se on tehtävä oikein itse. Kuvien resoluutio 

on pakkaamisessa tärkein asetus. Käyttötarkoitukseen nähden resoluution on oltava tar-

peeksi korkea ja siihen vaikuttaa myös pakkauksen laatu. (Paananen 2015, 142.) Kuvien 

laaduksi oli määritelty 300 ppi, joka on myös korkein mahdollinen resoluutio lehden pai-

notalossa. 

Yhden Suomen Briard ry:n Facebook-ryhmäläisen mielestä fontti, sen suurehko koko, 

tiheä palstoitus, sumeus ja haaleus olivat hieman raskaslukuisia. Toisaalta pilottiversion 

kyselytutkimuksessa vastaaja pohti, onko fontti liian pientä, ja siksi yritin ottaa tätä huo-

mioon suurentamalla eräiden erityisosioiden kirjasimien pistekokoa, kuten hallituksen 
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esityslistan pistekokoa. Mutta on totta, että yhdistyksen tiedostussivulla fontti on turhan 

suurta ja tiheää. Se voisi olla pistekooltaan paljon pienempää ja väljempää, jolloin luet-

tavuus helpottuisi. Huomasin sen itse vasta, kun sain painetun lehden käsiini. Tietoko-

neen ruudulta tekstit näyttävät hyvin pieniltä, ja pitäisikin muistaa, että käsissä lehti on 

paljon suurempi kuin mitä se on ruudulla silloin, kun sitä tarkastelee kokonaisuutena, 

eikä tällöin tarvitsekaan saada fonteista niin hyvin selvää. Olisi ollut hyvä ottaa tuloste-

vedoksia sivuista, jotta olisi voinut testata typografian toimivuutta eri sivuilla. Myös tavu-

tus meni joissain leipäteksteissä pieleen ja tästä tuli myös palautetta lukijoilta. Joissain 

leipäteksteissä sanojen välissä on isoja rakoja, mikä haittaa lukemista. Eli näissä asi-

oissa on itselläni vielä kehitettävää. 

Jotain ulkoasu-uudistuksesta jäi myös uupumaan. Yhdessä pilottiversion kyselyyn tul-

lessa palautteessa oli toivottu ingressien lisäämisten lisäksi sitaattinostoja, eli ”äläyksiä”, 

jotka erottuvat leipätekstistä isompina. Sitaattinostoon voisi laittaa kiinnostavan lainauk-

sen. Tämä elementti jäi tekemättä. Sitattinostot vievät tilaa, mutta voivat parhaimmillaan 

houkutella lukijaa lukemaan juttua (Huovila 2006, 110). Sitaattinostojen teko ei kuiten-

kaan ole jatkossa mahdotonta, sen tekemiseen voi käyttää esimerkiksi suurehkoa Cen-

tauru Gothic -fonttia. 

Lehden 1/2019 saaduissa palautteissa tuli esiin kuitenkin myös se, että lehti on selkeä, 

uusittua Briardia oli kiva lukea ja ensisilmäyksellä se näytti hyvältä. Briard-lehden pää-

toimittaja Vilma Hallikas oli tyytyväinen uuteen ulkoasuun. Hänen kuitenkin kannattaa 

kehittää ulkoasua eteenpäin niin, että nyt lehdessä olleet epäkohdat tulisivat seuraavissa 

numeroissa korjatuiksi. 

Päätoimittajan haasteena on jatkossa toteuttaa luomaani visuaalista ilmettä, koska jo-

kainen taitto syntyy lopulta käsillä olevista kuvista ja teksteistä, jotka ovat jokaisen lehden 

kohdalla hieman erilaiset. Aivan valmista muottia ja raameja muotoiluun on mahdotonta 

tehdä. On kuitenkin olemassa peruselementit, joita seurata taitossa. On tietyt fontit ja 

väripaletit sekä graafiset elementit, joiden avulla yhtenäinen ilme luodaan. On olemassa 

tietyt värit, muodot ja kuvien paikat, joilla luodaan lukijalle mielikuva samankaltaisuu-

desta, vaikka artikkeleiden taitto hieman vaihtelisikin numerosta toiseen (Rantanen 

2007, 161). 

Kun sain fyysisen lehden käsiini, lehti näytti päällisin puolin hyvälle. Yksi vuosiluku jä-

senmaksujen yhteydessä oli unohtunut edellisvuoteen. Koska tein pilottiversion lehteen 

4/2018, olisi täytynyt triplatarkistaa vuoden 2019 ensimmäistä numeroa tehdessä, että 
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kaikki lehdessä esiintyvät vuosiluvut päivittyvät. Olin myös lähettänyt painoon version, 

jossa sivunumeroissa oli vielä edellisen lehden numero ja vuosiluku. Tällaiset mokat vii-

västyttävät aina lehden ilmestymistä, joten niiden suhteen tulee olla erittäin tarkka, kun 

lehteä lähettää painoon. Taittajalla on hyvä olla muistilista, jonka käy läpi aina ennen 

painoon lähettämistä. Taittaja monesti sokeutuu tuotokselleen, joten on myös hyvä, jos 

tarkkasilmäinen henkilö tarkastaa lehden läpi ennen painoon lähettämistä. 

Olisin erityisen iloinen Briard-lehden puolesta, jos se pääsisi väreihin myös printtinä. 

Näin visuaalinen uudistus pääsisi oikeuksiinsa. Opinnäytetyön liitteenä (liite 2) on värilli-

nen digiversio lehdestä 1/2019. 
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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/Taitto
Vilma Hallikas

Piirustukset
Mia Heino

Paino
Turun vankilan digipaino

Jäsenmaksut 2019
Varsinainen jäsen 30 euroa

Perhejäsen 10 euroa
Ainaisjäsen 300 euroa

Kasvattajan liittäessä pentuejäse-
nyydellä uuden briardin omistajan 

ensimmäistä kertaa yhdistyksen 
jäseneksi on jäsenmaksu 10 euroa/

pentu ensimmäiseltä vuodelta

Ilmoitushinnat
Jäsenille:

1/1 sivu 30 e
½ sivu 20 e

Ei jäsenille:
1/1 sivu 50 e
½ sivu 40 e

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

Jäsenlehti nro 1/2019 sisältö

Kannen kuva: Black Death Varis  
"Varis", Minna Saarimaa

.....Puheenjohtajalta

.....Hallitus & toimikunta

.....Taittajan terveiset

.....Vuosikokouspöytäkirja

.....Kokouskutsu ja jäsenmaksut

.....Toimintakertomus 2018

.....Toimintasuunnitelma 2019

.....Briardkilpailut 2018

.....Voittajat esittäytyvät

.....Miten minusta tuli briardisti

.....Erkkarin tuomarin esittely

.....Nationale d´élevage 2018

.....Briardien MyDogDNA-geenitestaus

3......
4......
5......
6......
8......
9......
11.....
12.....
14.....
24.....
25.....
30.....
33.....
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Kati Jokio

Puheenjohtajalta

TAMMIKUU 2019

Minulla on valtava määrä briardaiheisia lehtiä. 
Kaappi, jossa lehtiä säilytän, tuli tiensä päähän 
(koirieni suosiollisella avustuksella). Sitä myöten 
oli helppo alkaa käydä näitä lehtiä läpi. Ensim-
mäiset olivat vuosimallia -84, joten voi päätellä, 
että lehtiä on aika paljon. Lisäksi 1990 –luvulla ja 
2000 –luvun alussa yhdistyksiä oli kaksi, ja mo-
lemmilla omat lehtensä. Minä vs. briardlehdet on 
väsytystaistelu, ja käyn päivittäin aina muutamia 
lehtiä läpi. Ajattelin ensin surutta heittää kaikki 
pois – vaan en kyennyt.

Kuivin silmin hommaa hoidin melko pitkään, 
naureskelin jopa kuville, jossa esiinnyin esim. 
Sotkan Maritan, Annamarin tai Liinamaiden 
kanssa (kyllä, me oltiin niissä kuvissa hieman 
nuorempia). Löysin ne lehdet, joissa oli omien 
koirien kuvia, ja tuttuja hahmoja menneisyydestä. 
Löysin lehden, jossa the one and only Muska 
oli kannessa. Eikä siinä vielä mitään. Löysin 
vuoden 2003 lehdet. Tuon vuoden tammikuussa 
kuoli edellä mainittu Muska, ja itse kirjoittamani 
tuskallisen tekstin tuosta lehdestä luin, ja sitten ne 
hanat aukesivat. Kuusitoista vuotta myöhemmin 
itkin jälleen menetystäni.

Samana vuonna myöhemmin kirjoitin pienen 
ihmisen (tyttäreni syntyi 2002) ja urosbriardin 
(Mio oli syntynyt 2000) kohtaamisista, katseista 
ja molemminpuolisista ihmettelyistä. Löysin 
lehdistä ihania muistoja, hyviä ja huonoja, mutta 
olin yhtä kaikki iloinen siitä, että olin nuo lehdet 
säilyttänyt kaikki nämä vuodet. Mitä luulette, 
heitinkö pois?

Lehtien laatu on tänä päivänä noin 300%:a 
parempi. Sisältö on alkuvuosiin nähden huikea, 
kuvat hyvälaatuisia. Silloinkin parhaamme 

tehtiin, mutta tältä osin maailma näyttää pa-
remmalta kuin ennen. Kuitenkin yksi asia jäi 
yhdistystoiminnan näkökulmasta häiritsemään: 
moni vuosien ja taas vuosien takainen hallitus- tai 
muuten aktiivinen yhdistystoimija on edelleen 
aktiivinen. Meitä pitkän linjan aktiiveja tarvitaan 
vastedeskin, mutta uusi veri tekee aina hyvää, yh-
distystoiminnassakin. Tämä koskee juuri Sinua! 
Tuu säkin mukaan!
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Suomen Briard-Yhdistys 2019

HALLITUS 2019

Puheenjohtaja
Kati Jokio

kati.jokio@gmail.com
puh. 050 3218393

Jäsen 2019 - 2021
Laura Ikonen

lauraikonen.yhdistykset@
gmail.com

Jäsen 2019 - 2021
Sari Haarahiltunen

sarihaarahiltunen@gmail.com

Jäsen 2018 - 2020
Tuula Tanska

tutanska@gmail.com

Jäsen 2019 - 2020
Marita Sotka

huuru.sotka @elisanet.fi

Jäsen 2017 - 2019
Siru Erkkilä

siru.erkkila@gmail.com

Jäsen 2017 - 2019
Pipsa Piironen

pipsa.piironen@nicestone.fi

1. varajäsen 2019
Riina Pullinen

2. varajäsen 2018
Tarja Vepsä

TOIMIHENKILÖT 

Sihteeri
Riina Pullinen

riina.pullinen@gmail.com
puh. 0456390112

Tarvikemyynti
Henna Lindell

tarvikemyynti@suomenbriard.
net

henna.lindell@gmail.com

Taloudenhoitaja, jäsensih-
teeri

Teija Ketola
jasenasiat@suomenbriard.net

ketolateija@gmail.com
puh. 040 746 3888

Jäsenlehti, päätoimittaja
Vilma Hallikas

briardlehti@suomenbriard.net

Web
Minna Saarimaa

web@suomenbriard.net
puh. 040 732 3537

Pentuvälitys / tiedustelut
Siru Erkkilä

pentuja@suomenbriard.net 
puh. 041 507 4137

SKL-valtuusto 
Annamari Aarnio

annamari.aarnio@kolumbus.fi

Yhteystiedot
Suomen Briard ry

www.suomenbriard.net
sbry@suomenbriard.net

KILPAILUTOIMIKUNTA
Kilpailutoimikunta neuvoo ja 

ohjaa briardien koulutusasioissa 
ja järjestää koulutusta sekä ko-

keita. Toimikunta myös vastaan-
ottaa ilmoittautumiset briardien 

edustusjoukkueisiin. 
kilpailutoimikunta@suomen-

briard.net

Palveluskoiralajit
Minna Saarimaa

minna.saarimaa@gmail.com
puh. 040 732 3537

Pipsa Piironen
pipsa.piironen@nicestone.fi

Agility, toko & rallytoko
Riina Pullinen

riina.pullinen@gmail.com
puh. 0456390112

Luonnetestit & MH
Susanna Intke

Susanna.Intke@uta.fi
Maiju Kautto

maiju.kautto@kotiportti.fi

Paimennus
Satu Vähä

satu.vaha@gmail.com

Valjakkourheilu
Laura Ikonen

lauraikonen.yhdistykset@gmail.com

PAIKALLISOSASTOT 2018
Pohjois-Suomen paikallisjaosto

pj Outi Puotiniemi
outi.puotiniemi@hotmail.com

sihteeri Minna Saarimaa
minna.saarimaa@gmail.com
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Taittajan terveiset
Briard-lehti koki pienen vallankaappauksen, kun astuin 
taittajan ja visualistin saappaisiin. Ei hätää – ihan luvan 
kanssa. 

Tekemäni kyselyn mukaan suurin osa teistä kokee, että 
lehden visuaalinen ilme on erittäin tärkeä, osa pitää sitä 
melko tärkeänä. Sisältö ja ulkoasu muodostavat lehdessä 
kokonaisuuden. Jos toinen on pielessä, lukija ei saa lehdestä 
otetta. Jos sisältöä ei koskaan tarjoilla selkeällä ja mielen-
kiintoisella tavalla, sisältökin voi jäädä valjuksi. Kuten 
tiedämme, ruoka-annoksenkin ulkonäkö vaikuttaa paljon 
makuelämykseen. Sama pätee lehdessä.

Lehden kauniiksi saaminen on myös teidän ansiotanne. 
En voisi olla kiitollisempi siitä, että käytössäni on ollut näin 
upeita ja monipuolisia kuvia. Pitäkää tätä tasoa yllä – upe-
ille kuville on ilo antaa lehdestä paljon tilaa. Kiitosta täytyy 
antaa myös lehtenne päätoimittajalle Vilmalle, joka uskoi 
Briard-lehden uuden ulkoasun minun käsiini ja yhteistyö 
on ollut erittäin sujuvaa ja vaivatonta. Kiitokset myös kyse-
lyyn vastanneille, olen ottanut toiveitanne huomioon tässä 
versiossa ja edelleenkin palautetta saa lähettää.

Briard-lehden ulkoasu-uudistuksesta julkaistaan opin-
näytetyö Theseukseen toukokuun lopulla.

Briard-lehden 1/19 taittoi Anniina Vir-
tanen, Turun AMK:n journalismin opiskeli-
ja. Kotona hääräilee avopuolison lisäksi 
kohta jo puolivuotias shiba-tyttö, Pihka.

Anniina 
Virtanen

!Briard-lehden 2/19 
materiaalin jättöpäivä

15.5.2019

Vuoden 2019 
sponsorit: 

 

SUOMEN BRIARD RY 
ERIKOISNÄYTTELY 
 

Ilmoittautumismaksut SBRY:n jäsen/ei jäsen: 

Ensimmäinen koira     33/40 EUR 
Toinen koira                 26/40 EUR 
Pennut ja veteraanit   26/35 EUR 
Yli 10 v veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokassa 

Suomen Briard Ry FI73 5724 8720 0313 16 Viite: 1986 

Ilmoittautumiset 31.5 mennessä! 
 

Lauantai 29.6.2019 

Pälkäneen 
Sappeessa 

Palkintotuomarina 
Alain Pécoult, Ranska 

Varaa majoitus: 
www.sappee.fi 

 

 

 

 
ILMOITTAUTUMISET 

JA TIEDUSTELUT: 
 

siru.erkkila@gmail.com 
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Suomen Briard ry

VUOSIKOKOUS-
PÖYTÄKIRJA

23.2.2019

1. Kokouksen avaus Suomen Briard ry:n 
puheenjohtaja Kati Jokio avasi kokouksen 
klo 11.05. 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Ko-
kouksen puheenjohtajaksi valittiin Riina 
Pullinen. 

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen Ko-
kouskutsu on ollut lehdessä 4/2018. Kokous 
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (sih-
teeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat) 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuula Tanska. 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi valittiin Teija Ketola ja Sirpa 
Rahikainen. 

5. Työjärjestyksen vahvistaminen Työjärjestys 
vahvistettiin 

6. Esitellään hallituksen laatima vuosikerto-
mus, tilit ja tilintarkastajien lausunto Kati Jokio 
luki yhdistyksen vuosikertomuksen vuodelta 
2018. Teija Ketola esitteli tilit sekä tilinpäätök-
sen ja Sirpa Rahikainen luki toiminnantarkas-
tuskertomuksen. Keskusteltiin pankkikuluista 
ja tarvittavien tilien määrästä. 

7.Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvol-

lisille Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus tilivelvollisille. 

8. Valitaan seuraavaksi kaudeksi hallituksen 
puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuo-
roisten tilalle Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
vuodelle 2019 valittiin Kati Jokio, joka ennen 
valintaa ilmoitti, että hän todennäköisesti 
on osan vuodesta estynyt hoitamaan 
puheenjohtajan tehtäviä, jolloin tehtäviä 
hoitaa hallituksen keskuudestaan valitsema 
varapuheenjohtaja. Hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi kaudelle 20192021 erovuoroisten 
Satu Lindholmin ja Riina Pullisen tilalle va-
littiin äänestyksellä Sari Haarahiltunen ja 
Laura Ikonen. Hallituksesta eronneen Maarit 
Virtasen tilalle hänen loppukaudekseen 
2019-2020 valittiin äänestyksellä Marita 
Sotka. Ensimmäiseksi varajäseneksi vuodeksi 
2019 valittiin äänestyksellä Riina Pullinen ja 
toiseksi varajäseneksi Tarja Vepsä. 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 
heille kaksi varahenkilöä tarkistamaan 
seuraavan kalenterivuoden tilejä Toimin-
nantarkastajiksi valittiin Inkeri Helje ja Sirpa 
Rahikainen ja toiminnantarkastajien vara-
henkilöiksi Marjut Kautto ja Henna Lindell. 

10. Määrätään jäsenmaksun suuruus Vuosi-
kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. 
Jäsenmaksu vuodelle 2019 on varsinaiselle 
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jäsenelle 30 euroa, perhejäsenelle 10 
euroa ja ainaisjäsenelle 300 euroa. 

11. Vahvistetaan seuraavan toimikauden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio Vah-
vistettiin Kati Jokion esittelemä toiminta-
suunnitelma ja Riina Pullisen esittelemä 
talousarvio vuodelle 2019. 

12. Luonnenäytön sisältävä PEVISA-esitys 
Hallitus päätti siirtää viime vuosikokouk-
sessa sovittua PEVISA-ehdotusta ja pitää 
sen sijaan keskustelutilaisuuden, jossa 
myös tätä aihetta voidaan uudelleen 
käsitellä ja toivotaan myös kasvattajien 
osallistumista keskusteluun. Käytiin alusta-
vaa keskustelua luonnenäytön tarpeesta 
PEVISAan. 

13. Hallituksen esitys Suomen Briard ry:n 
palkitsemisista 2019 Suomen Briard ry:n 
hyväksi tehdystä työstä palkittiin kun-
niajäseneksi kutsumalla Marjut Kautto ja 
rotujärjestömitalilla Tuula Tanska, Minna 
Saarimaa ja Kati Jokio. 

14. Jaetaan yhdistyksen vuosikilpailun pal-
kinnot Jaettiin yhdistyksen vuosikilpailun 
palkinnot. 

15. Muut asiat Keskusteltiin toiminnantar-
kastaja Inkeri Heljen ehdotuksesta vuosi-

kokouksen siirtämisestä maalishuhtikuun 
vaihteeseen, jotta tilien tarkistamiseen 
jäisi riittävästi aikaa. Kokousajankohdan 
muuttaminen vaatii yhdistyksen sään-
töjen muuttamisen, joka on käsiteltävä 
yleiskokouksessa. Ylimääräinen yleis-
kokous voitaisiin järjestää esimerkiksi 
erikoisnäyttelyn yhteydessä. Keskusteltiin 
myös muista muutoksista sääntöihin mm. 
jäsenten erottamisesta, jäsenkaudesta 
(kalenterivuosi/vuosikokouksesta vuosiko-
koukseen) ja mahdollisuudesta osallistua 
kokoukseen valtakirjalla. 
 
Keskusteltiin yhdistyksen jäsenmääräs-
tä, taloudesta ja tulevaisuudesta Riina 
Pullisen esityksen pohjalta. Esillä oli mm. 
lehden julkaisukertojen vähentäminen 
ja lehden sisältö mm. tulosten osalta. 
Jäsenmäärän lisäämiseksi keskustelussa 
nousi esille mm. mäyräkoirayhdistyksellä 
käytössä oleva pentukansio, tehdyn 
rotuesitteen lähettäminen kasvattajille 
pennun ostaji l le jaettaviksi, lehden 
viimeisimmän numeron lähettäminen 
uusille pennun omistajille, jäsenyyden 
mainostaminen pentuvälittäjältä pen-
tuja tiedusteleville. 
Jäsenmaksun eräpäiväksi sovittiin 31.3. 

16. Kokouksen päättäminen Puheenjoh-
taja päätti kokouksen klo 12.47. 

Tosselin Tottakai Toimi
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Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat)
5. Työjärjestyksen vahvistaminen
6. Yhdistyksen sääntömuutokset
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Suomen Briard ry - hallitus

KOKOUSKUTSU
Suomen Briard Ry:n ylimääräinen yleiskokous pide-
tään 29.6.2019 Pälkäneellä Sappeen matkailukes-
kuksessa välittömästi erikoisnäyttelyn arvostelujen 
päätyttyä.

Varsinainen jäsen 30 €
Perhejäsen 10 €
Yhdistyksen tilinumero FI73 5724 8720 0313 
16
Viite: 1960

Viestikenttään jäsenen nimi, mikäli maksaja 
on eri kuin jäsen itse.

Huomioithan ettei jäsenmaksuista lähetetä 
erillistä laskukirjettä.

Jäsenmaksut 2019 maksetaan 31.3.2019 
mennessä!

Jäsenmaksut 2019
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YLEISTÄ
Vuosi 2018 oli Suomen Briard ry:n 37. 
toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdis-
tys tarjosi jäsenilleen tapahtumia sekä 
koulutuksia.

Jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 
lopussa oli 99 jäsentä, joista ainaisjäse-
niä 10 ja kunniajäseniä 4.

Hallitus
Suomen Briard ry:n hallituksen muodos-
tivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja Kati Jokio
varapuheenjohtaja Riina Pullinen
varsinaiset jäsenet; Siru Erkkilä, Riina 
Pullinen, Tuula Tanska, Satu Lindholm, 
Pipsa Piironen ja Maarit
Virtanen
varajäsenet: Tarja Vepsä ja 
Henna Lindell

Toimihenkilöt
Yhdistyksen toimihenkilöinä vuonna 
2018 ovat toimineet:
sihteeri Laura Ikonen
tarvikemyynti Henna Lindell
taloudenhoitaja, jäsensihteeri Teija 
Ketola
lehti, päätoimittaja: Outi Puotiniemi ja 
loppuvuodesta Vilma Hallikas
lehti, taitto: Tiia Taipale ja loppuvuodes-
ta Vilma Hallikas

jalostustoimikunnan asioita hoiti hallitus
pentuvälitys ja rotuun liittyvät tieduste-
lut: Siru Erkkilä
www-sivut, jalostusuros-kansio Minna 
Saarimaa

sponsorointi, Maarit Virtanen
kilpailutoimikunta: Minna Saarimaa, 
Pipsa Piironen, Riina Pullinen, Satu Vähä, 
Susanna Intke, Maiju Kautto
ja Laura Ikonen

Edustus Suomen Kennellii-
ton valtuustossa 2018
Suomen Briard ry:n edustajana Suomen 
Kennelliiton valtuustossa on toiminut 
Annamari Aarnio ja varalla
Henna Mattila

Toimikunnat
Yhdistyksellä toimi vuoden 2018 aikana 
seuraavat toimikunnat; kilpailutoimikun-
ta sekä näyttelytoimikunnat.

Vuoden 2018 näyttelytoimikunta: Toimi-
kunta tuli Palveluskoiraliitolta, yhdistyk-
sen edustajana toimi Satu
Lindholm

Paikallisjaostot
Yhdistyksellä toimi yksi paikallisja-
osto vuonna 2018: Pohjois-Suomen  
paikalisjaosto [pj. Outi Puotiniemi].

TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2018
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Briard-lehti
Suomen Briard ry:n jäsenlehti ’Briard’ 
ilmestyi vuoden 2018 aikana neljä kertaa.

Kotisivut
Yhdistyksen kotisivut toimivat tiedonvälitys-
paikkana rodusta sekä yhdistyksen toimin-
nasta. Yhdistyksen keskustelufoorumi toimii 
sivujen rinnalla keskustelupaikkana sekä 
ajankohtaisten asioiden tiedotusväylänä. 
Yhdistyksen kotisivujen ja foorumin rinnalla 
toimii myös facebook-sivu, sekä jäsenille 
oma suljettu facebook-ryhmä.

Myyntiartikkelit
Briard Boutique on Suomen briard ry:n 
tarvikemyynti, jossa myytiin Briard-aiheisia 
myyntiartikkeleita.

Jalostustoiminta
Suomen Briard ry:n jalostusasioista vastasi 
vuonna 2018 hallitus. Yhteyshenkilönä 
toimi Siru Erkkilä. Yhdistys ylläpitää jalos-
tusuroslistaa ja vastaanottaa kasvattajien 
jalostustiedusteluja sekä jalostusilmoituksia. 
Hyväksyttyjä pentueita (Suomen Briard ry:n 
jalostuksen ohjesäännön kriteerit täyttäviä) 
on välitetty yhdistyksen pentuvälityksessä.
Jalostuksen tavoiteohjelma vuosil le 
2019-2023 hyväksyttiin vuosikokouksessa 
18.2.2018 ja SKL:n jalostustieteellinen toi-
mikunta hyväksyi sen 14.5.2018.
Lisäksi päivitettiin jalostustoimikunnan 
ohjesääntö.
Kennelliiton jalostustarkastusta varten 
laadittiin ulkomuodon ja käyttäytymisen 
ihanneprofiilit.

Näyttelytoiminta 
Suomen Briard ry:n erikoisnäyttely järjes-
tettiin 10.5.2018 Vantaalla Palveluskoira

 tapahtuman yhteydessä.
Tuomarina toimi Eva de Wine Belgiasta.

Koulutus-, koe- ja luonnetes-
titoiminta
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
kilpailtiin briardien PK-mestaruuksista 
Kyröskoskella.

Rotumestaruuden 2018 voitti erikoisjälkiko-
keessa Cadeau Dalido ja Mariia Touronen 
tuloksella FH1 70p. ja etsintäkokeessa 
Black Death Varis ja Minna Saarimaa 
tuloksella EK3 266p.

Agilityn rotumestaruudet ratkottiin VAU:n 
lokakuun kisojen yhteydessä Lahdessa. 
Rotumestaruuden voitti
3-luokassa kilpaillut Black Death Voici 
"Tälli" ja Tea Kaltto tuloksella 10.

Tokon rotumestaruudet ratkottiin Ulvilassa 
Ulvilan palveluskoirat ry:n kokeen yhtey-
dessä. Alokas luokassa kilpaillut "Jurri" Ab 
Imo Pectore Copyright ja Teija Ketola vei 
briardien tokon rotumestaruuden 2018 
ykköstuloksella.

Yhdistys sai Suomen valjakkourheiljoiden 
liitto ry:n jäsenyyden.
Yhdistys järjesti MH-luonnekuvauksen 
Valkeakoskella 7.4.2018.

Joukkueet 2018
Nimettyä joukkuetta vuodelle 2018 ei ollut

Muu toiminta
Kilpailutoimikunta järjesti vuoden aikana 
paimennuspäiviä ja kesällä leirin.
Pohjoisen jaostolla oli hakuilupäivät.

TOIMINTA
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Yleistä
Suomen Briard ry:n tehtävänä on toi-
minnallaan edistää briardien kasvatusta 
ja yhdistää rotuharrastajia Suomessa. 
Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja kehittää 
yhdistyksen hallitus. Sen apuna toimivat 
paikallisjaostot ja toimikunnat.

Jalostustoimikunta
Suomen Briard ry:n hallitus vastaa tois-
taiseksi jalostuksen ohjauksesta. Tehtä-
vänä on vastata jalostustiedusteluihin, 
hyväksyä jalostusyhdistelmiä, neuvoa ja 
ohjata jalostuksen suunnittelussa sekä 
tiedottaa päätöksistä ja suunnitelmista 
jäsenlehdessä.

Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitty-
mistä terveyden, luonteen ja ulkomuodon 
osalta, pitää yllä jalostusuroskansiota sekä 
jalostuksen tavoite ohjelmaa ja jalostus-
toimikunnan ohjesääntöä.

Pentuvälitys
Yhdistyksen pentuvälitys välittää hyväk-
synnän saaneita pentueita, etsii kotia 
vanhemmille, uudelleensijoitettaville 
briardeille sekä edistää rotutietoutta. Yh-
distyksen pentulista julkaistaan yhdistyk-
sen kotisivuilla sekä jäsenlehdessä.

Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee Briard-lehteä, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistys 
ylläpitää www-kotisivuja ja keskustelufoo-
rumia sekä facebook-sivua.

Pr-toiminta
Jäsenlehti lähetetään briardin arvoste-
luoikeudet omaaville ja sitä hakeville 
ulkomuototuomareille sekä muutamalle 
keskeiselle ulkomaiselle briard-yhdistyk-

selle ja – kasvattajalle. Yhdistys on har-
kinnanvaraisesti esillä eri koira-aiheisissa 
tilaisuuksissa, julkaisuissa ja tempauksissa.

Myyntiartikkelit
Yhdistyksen briard-aiheisia myyntiartikke-
leita myydään jäsenlehden, kotisivujen 
välityksellä sekä yhdistyksen tapahtumissa.

Edustukset
Yhdistyksellä on edustaja Suomen Ken-
nelliiton valtuustossa.

Koe-ja kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunta vastaa erilaisten kilpai-
luiden, kokeiden ja rotumestaruuksien 
järjestämisestä sekä kokoaa yhdistyksen 
joukkueet eri kilpailuihin. Kilpailutoimikun-
ta järjestää koulutusaiheisia tapahtumia 
jäsenistölle.

Näyttelytoimikunta
Vuoden 2019 erikoisnäyttely pidetään 
29.6. Pälkäneellä Sappeen matkailu-
keskuksessa. Harkinnassa on järjestää 
myös jalostustarkastus erikoisnäyttelyn 
yhteydessä.

Vuoden 2020 erikoisnäyttelyä aletaan 
järjestellä. Paikaksi on anottu Kokemäkeä.
Vuoden 2021 erikoisnäyttelyä aletaan 
suunnitella.

Muu toiminta
Yhdistys järjestää resurssien ja jäsenistön 
kiinnostuksen mukaan tapahtumia vuo-
den aikana.

Erikoiskoulutus ja/tai kollegio järjestetään 
briardien ulkomuototuomareiksi haluavil-
le, mikäli tarvetta
ilmenee.

TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2019
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Briardkilpailut 2018
Näyttelybriard 
1. Zara Fashion Look Dalido 89 p 
2. Delroy de Chilli du Tchibo d'Ebéne 77 p 
3. Zhamanen Zabaglione 73 p 
4. Edelweiss de la Porte de Pantin 68 p 
5. Trésor de Brie Ikas Fauve AF 59 p 
6. Kirmix Quinta De La Rosa 50 p 
7. Tosselin Vinkeä Vimma 38 p 
8. Boreabrie Rayban 35 p 
9. Boreabrie Ragataigi 31 p 
10. Zhamanen TNT Express 30 p 
11. Narnia du Manoir Noble 19 p 
12. Zhamanen Opium Daylight 7 p 
 
Pentu 
1. Zhamanen Hit The Road Jack 16 p  
2. O Me Felicem se la Chaume du Bois Dieu 8 p 
 
Veteraanibrard 
1. Trésor de Brie Ikas Fauve AF 77 p 
2. Kirmix Quinta de la Rosa 70 p 
 
Aktiivibriard 
1. Narnia du Manoir Noble 26 p  
2. Boreabrie Selene 21,5 p 
3. Black Death Varis 17 p 
4. Boreabrie Rayban 16 p     

    Tosselin Vinkeä Vimma 16 p 
6. Delroy de Chilli du Tchibo d'Ebéne 15 p    
    Edelweiss de la Porte de Pantin 15 p     
    Kirmix Quinta De La Rosa 15 p 
    Trésor de Brie Ikas Fauve AF 15 p 
10. Black Death Hirondelle 13,5 p 
11. Zhamanen Opium Daylight 10 p 
12. Balck Death Voici 8,5 p      
      Black Death Voodoo 8,5 p 
14. Black Death Haloo 7 p 
15. Black Death Hibou 5 p 
16. Black Death Hardi 3 p   
      Boreabrie Sienna 3 p 
 
Tokobriard
1. Ab Imo Pectore Copyright 18 p 
2. Boreabrie Sienna 6 p 
3. Black Death Hardi 4 p 
4. Black Death Hulotte 3 p 
 
Tokotulokas 
1. Ab Imo Pectore Copyright 18 p 
2. Black Death Hardi 4 p 
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Briardkilpailut 2018
PK-Briard 
1. Black Death Varis 64 p 
2. Cadeau Dalido 16 p 
3. Black Death Hardi 13 p 
4. Black Death Haloo 10 p 
5. Boreabrie Sienna 8 p 

PK-tulokas 
1. Cadeau Dalido 16 p 
2. Black Death Hardi 13 p 
 
Agilitybriard 
1. Narnia du Manoir Noble 26 p 
2. Black Death Voodoo 20 p 
3. Balck Death Voici 17 p 
4. Zhamanen Opium Daylight 12 p 
5. Boreabrie Selene 6 p 
 
Agilitytulokas 
1. Narnia du Manoir Noble 26 p 
2. Black Death Hirondelle 13 p 
3. Zhamanen Opium Daylight 12 p 
 
Rallytokobriard 
1. Black Death Varis 25 p 
2. Zhamanen Opium Daylight 5 p 
3.Tosselin Vinkeä Vimma 4p 

 Rallytokotulokas 
1. Black Death Varis 25 p 
2. Zhamanen Opium Daylight 5 p 
 
Vetobriard 
1.Tosselin Villi Virnistys 3 p 
 
Vuoden Berger de Brie 
1. Black Death Varis 40 p 
2. Black Death Hardi 18 p 
3. Boreabrie Sienna 14 p     
Zhamanen Opium Daylight 14 p 
 
Ison O:n kasvattajapalkinto 
1.Kennel Zhamanen 10 p 
 
Sakun kultainen kaulapanta-
jalostuspalkinto 
1. Zhamanen Lovestruck 22 p 
 
Pentupytty-kasvattajapalkinto 
1. Kennel Zhamanen 49 p 
2. Kennel Boreabrie 43 p 
3. Kennel Black Death 25 p

Izzy paimentaa 
lampaita Ranskassa, 
kuva Annica Bylin.
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Varis Raahen 
etsintäkokeessa, 
kuva Veera Soukka
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Voittajat 
esittäytyvät
Briardkilpailussa 
neljä sijoittunutta 
kertoo voittaja-
briardistaan ja 
siitä, millaista 
harrastaminen on 
tämän kanssa. 

s. 20 Vuoden näyttelyveteraani
s. 21 Vuoden tokobriard ja -tulokas
s. 22-23 Vuoden PK-briard,        
   rallytokobriard, rallytokotulokas 
   ja Berger de Brie
s. 24-25 Vuoden agilitytulokas,   
   agilitybriard ja aktiivibriard
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Vuoden näyttelyveteraani

Trésor de Brie Ikas Fauve AF
Om. Siru Erkkilä
Kasv. Eva Gustafsson, 
Kennel Trésor de Brie

Vuosi 2018 oli Isakin kolmas vuosi veteraanikehissä, 
samoin vuoden näyttelyveteraanina. Aivan niin 
aktiivisesti kuin aikaisempina vuosina, emme 
näyttelyissä viime vuonna käyneet. On ollut 
kiva tehdä muutakin viikonloppuisin, kuin 
istua autossa ja näyttelykehän laidalla. Samaa on 
ilmeisesti ajatellut jokunen muukin, briardien 
osallistujamäärät näyttelyihin kun ovat kovin 
vähäisiä. 

Näyttelytulosten osalta viime vuosi meni 
kuitenkin jälleen varsin mallikkaasti, jokunen 
BIS-veteraani- ja RYP- sijoituskin käytiin 
pokkaamassa yli 10 vuoden iästä huolimatta. 
Vetreitä veteraaneja osallistuu näyttelyihin 
eri roduista tosi paljon, joten näyttelyn neljän 
parhaan veteraanin joukkoon sijoittuminen 
on joka kerran mieleenpainuva hetki, 
veteraani-ikäisen koiran RYP-sijoituksesta 
puhumattakaan. 

Oikein hyvää ja tuloksellista vuotta 2019 kai-
kille briardeille lajista riippumatta!

Siru ja Isak

C.I.B. C.I.E.  POHJ MVA FI 
MVA DK MVA NO MVA BALT MVA EE 
MVA LV MVA LT MVA CZ MVA 

BALT VMVA EE VMVA LV VMVA LT 
VMVA DE VMVA (VHD) BALTJV-09 
PMJV-09 HeW-11 V-11 

LTV-13 HeW-13 V-14 HeW-14 
SEV-14 SEVV-16 HeW-16 HeVW-16 
V-16 VV-16 TLNVW-17
T
LNW-17 BALTVV-17 EEVV-17 EEV-
17 DEVV-17 MVV-17 VV-17 HeVW-
17 PMVV-17 TLNW-18
T
LNVW-18 HeW-18 TK1 BH FH1

Isak
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”Jurri” Ab Imo Pectore Copyright (O'lydia Zalmijack 
x Aquene Avec la Force de l'Ours) on juuri neljä vuotta 
täyttänyt pojankoltiainen Virosta. 

Jurri on täynnä elämisen riemua ja tekemisen 
halua, siihen istuu täysin Hietasen sanat ”Mää ole 
tavallise suruton poika” 

Jurrin ”kisauran” aloittamista lykkäsin ja lykkäsin. 
Tuntui, ettei me olla valmiita ja ei osata mitään. 
Lisäksi, kun jännitän kisoja aivan tolkuttomasti, 
niin tuntui helpolta siirtää aloituspäivää aina vaan 
etäämmälle. 

Kesäkuun alkuun laitoin kuitenkin ilmoittautu-
misen lähikisaan. Oli se taas yhtä tuskaa pari päivää 
ennen ja varsinkin kisapäivänä. Ajelimme Kaari-
naan ja reippaasti ilmoittautumaan. Jurrin kisakir-
jaa ei sitten saatukaan vahvistettua, kun koirasta ei 
löytynyt sirua. Vuosi takaperin se vielä kuvausten 
yhteydessä oli toiminut ja nyt ei löytynyt. Ei muuta 
kuin kiitos ja hei ja takaisin kotiin. 

Harjavallan rotumestiksiin olin myös ilmoittau-
tunut, joten pakkohan sinne oli lähteä ajelemaan. 
Ajattelin, että siinäpähän poika väsähtää pitkällä 
automatkalla. Vielä mitä, ekat 100 kilsaa huilasi, 
loppumatkan lauloi. Olimme ajoissa paikalla ja ki-
sa vielä sopivasti myöhässä, niin kehään marssin ka-

verin kanssa, joka oli täynnä elämisen ja tekemisen 
riemua. 

Itse kisasta en muista mitään muuta, kuin ollee-
ni kauhusta jäykkänä, että pysyykö Jurri kehässä ja 
saanko sen asettumaan liikkeiden välissä. Kohtal-
aisesti se meni, 1-tulos ja se riitti jopa rotumesta-
ruuteen.

Kisoja oli lähialueella harmittavan vähän syksyn 
aikana, joten vasta lokakuussa päästiin seuraavaan 
kokeeseen tutussa treenihallissamme. Tuomari ei 
arvostanut Jurrin aarioita, joten meidän oli tyy-
tyminen 2-tulokseen. Harmitti sen möykkäämin-
en, koska itse liikkeet sujuivat hyvin. 

Kolmas kisa oli joulukuussa samassa hallissa ja 
nyt poika piti mölyt mahassaan. Mutta perusasento 
olikin unohtunut… onneksi tästä ei nyt vielä alo-
luokassa rokoteta kovimman mukaan, joten suori-
tus riitti 1-tulokseen. Mutta tässä kisassa me tehti-
in yhdessä! Jurri ei ottanut ainuttakaan koikkaloi-
kkaa mihinkään suuntaan vaan liikkeiden välissä 
nuo ihanat, kauniit ruskeat silmät tapittivat ikään 
kuin kysyen, että mitäs sitten tehdään <3

Tavoitteeksi kaudelle laitoin TK1-koularin, mutta 
siitä jäätiin. Mutta siirretään tavoite tälle kaudelle  
Lisenssi on ostettu jo…

Vuoden tokobriard ja -tulokas

Jurri
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Variksen kanssa aloitimme vuo-
den tutustumalla uuteen lajiin ral-
lytokokurssilla. Laji vaikuttaa hie-
man hassulta ja arvosteluperusteet 
hämmentäviltä, mutta joka tapauk-
sessa rallytoko on oivallista tal-

vipuuhastelua ja käy hyvin myös 
iäkkäämmän koiran eläkelajik-
si. Vaakulla vanhana konkarina oli 
yhteistyö ja tekniikkakin entuud-
estaan hyppysissä, joten heti helmi-
kuussa pääsimme kokeisiin suorit-
tamaan rallytokon alokasluokan. 

Meidän varsinaiset tavoitteet ovat 
kuitenkin toisaalla. Palveluskoirien 
jälkikoe on aina ollut meidän oma 
laji. Sen merkeissä on lukuisat kilo-
metrit liikuttu ja tunnit vietetty rai-
kkaassa ulkoilmassa pitkin metsiä. 
Valionarvo on ollut yhden tuloksen 
päässä jo syksystä 2015, sillä meil-
lä on ollut epäonnea jälkikokeisi-
in pääsyssä. Toiveena olikin saada 
puuttuva tulos tällä kaudella, joka 
jäänee yhdeksänvuotiaan Varik-
sen viimeiseksi fyysisesti vaativissa 
palveluskoiralajeissa.

Kesästä tuli ennätyksellisen hel-
teinen ja kuiva. Jälkimaastot rap-
isivat askelten alla ja koira joutui 
aivastelemaan pölinöitä pois ne-
nästään. Kalajoen iltakokeessa tou-
kokuussa ylsimme Vaakun kanssa 
lupaavasti kakkostulokseen, ja heti 
seuraavana viikonloppuna osallis-
tuimme jälkikokeen piirinmesta-
ruuskisoihin Oulussa. Siellä se sit-
ten tapahtui. Varis nosti jäljeltä kai-
kki kepit, toi esineruudusta kaikki 
esineet ja teki ykköstulokseen riit-
tävän suorituksen tottelevaisuuso-
suudessa. Suomen käyttövalionar-
voon oikeuttava tulos tuli pistein 
275, ja kirsikkana kakussa Varis 
saavutti yhdeksän osallistujan jou-
kossa Pohjois-Pohjanmaan piirin-
mestaruuden!

Keskikesä oli taas sopivaa aikaa 
rallytokoilulle. Kesäkuussa osallis-
tuimme Vaakun kanssa seuraavi-

Vuoden PK-briard, rallytokobriard, 
rallytokotulokas ja Berger de Brie

Black Death Varis 
“Varis”
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in luokkiin valmistavalle kurssille, 
ja heinäkuun helteissä suoritimme 
rallytokon avoimen luokan.

Variksen kanssa se suuri toive oli 
täyttynyt heti alkukaudesta, mut-
ta jatkoimme metsissä touhuamis-
ta palveluskoirien etsintäkokeen 
tehtävien merkeissä. Neljä vuotta 
sitten suoritettu etsintäkoetulos sai 
nyt jatkoa, kun läpäisimme 2-luo-
kan Raahessa. Siellä kävi mieleen-
painuva tilanne, kun Vaakku kohta-
si henkilöhaussa teknisiä vaikeuk-
sia saada koukittua rulla suuhun ja 
tovin yritettyään ilmaisi maalim-
iehet luovasti kepinpätkällä ja naa-
man ilmeellä. Tilanne oli kamalan 

epäreilu Vaakulle, mutta liikutta-
van sinnikkäästi se tahtoi suorittaa 
tehtävän ja viisaasti osasi ratkaista 
ongelman.

Syyskuussa teimme reissun Hä-
meenkyröön briardien, beaucero-
nien, bouviereitten ja airedalen-
terrierien yhteisiin PK-mestaru-
uskisoihin. Variksen kanssa osal-
listuimme etsintäkokeeseen ja niin 
vain saimme heti perään koulutus-
tunnuksen myös ylimmästä luokas-
ta. Tuolla tuloksella tuli myös luok-
kavoitto beussien ja bouviereitten 
joukossa sekä tietysti briardien et-
sintäkokeen rotumestaruus.

Etsintäkokeiden lyhyet hakuosu-

udet olivat sujuneet niin mukavasti, 
että heräsi ajatus tavoitella loppusy-
ksyn vilpoisissa keleissä tulosta vielä 
pitkältä radalta hakukokeen 3-luo-
kasta.  Edellinen luokka suoritetti-
in pari vuotta sitten Lapualla mar-
raskuussa varsin talvisissa olosuh-
teissa. Nytkin talvea kohden syysil-
lat pimenivät jo nopeasti, joten 
treenaamaan ehdittiin vain parina 
viikonloppupäivänä. 

Hakukokeessa Rovaniemellä ei 
ollut aivan parhaimmassa terässä 
koira eikä ohjaaja, mutta onneksi 
pääsimme kolme viikkoa myöhem-
min yrittämään uudelleen haku-
kokeeseen Ouluun. Siellä Vaak-
ku näytti hakuradalla parastaan ja 
saimme päättää kauden tavoittel-
emaamme tulokseen.

Tämä kansallisten lajien päätös-
kausi oli meille Vaakun kanssa ai-
van huikea! Mahtavaa oli päästä 
Variksen kanssa käyttövaliobri-
ardien harvalukuiseen joukkoon, 
jossa jo on sen emä Ränni ja mum-
mo Nova. Ylpeä hetki oli voittaa 
piirinmestaruuslautanen briardin 
kanssa muitten palveluskoiraro-
tujen joukossa. Hienoa oli myös 
se, miten Vaakku saavutti ensim-
mäisenä briardina ylimmän luo-
kan koulutustunnuksen kolmessa 
eri lajissa – vieläpä saman kauden 
aikana. 

Aina treenireppua täyttäessä koi-
rat odottavat kysyvän ja toiveik-
kaan näköisenä kuka tai ketkä täl-
lä kertaa pääsevät mukaan. Ja aina 
se riipaisee, kun joutuu sanomaan 
”Vaakku ei nyt pääse” ja se kään-
tyy ja menee pois. Onneksi kan-
sallisten lajien koeuran päätyt-
tyäkin on paljon muuta mielekästä 
harrastukenttää, joten niin kauan 
kuin terveyttä riittää, Vaakku tu-
lee kyllä pääsemään vuorollaan 
mukaan treenaamaan jatkossakin.

Mukavaa kevättä Briard-lehden 
lukijoille!

Minna ja Varis

Helmikuu
Oulussa rallytoko 99p. 
ALOHYV TP
Torniossa rallytoko 100p. 
ALOHYV TP
Torniossa rallytoko 100p. 
ALOHYV RTK1
Toukokuu
Kalajoella jälkikoe 250p. 
JK3
Oulussa jälkikoe 275p. 
JK3 Käyttövalio ja 
Piirinmestari
Heinäkuu
Oulussa rallytoko 100p. 

AVOHYV
Oulussa rallytoko 97p. 
AVOHYV
Oulussa rallytoko 96p. 
AVOHYV RTK2
Elokuu
Raahessa etsintäkoe 
258p. EK2
Syyskuu
Hämeenkyrössä et-
sintäkoe 266p. EK3 Rotu-
mestari
Lokakuu
Oulussa hakukoe 252p. 
HK3

FI KVA JK3 HK3 EK3 BH RTK2 AGI3 Black Death Varis, 
kuva Minna Saarimaa
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Nuka, Nuu, Nuuska, 
Nuuskamuikkunen, Mini-Mouse 
meidän ihanan kamala Belgian 
tuliainen. Nuka saapui Suomeen 
kesällä 2014 vaahtosammuttimen 
kokoisena käsimatkatavarana 
Finnairin koneessa. Sen tuloa ei 
varsinaisesti ollut suunniteltu vaan 
vuoden 2012 Ranskan reissussa 
tavatessani Nukan silloisen nuoren 
emän, totesin että olen kiinnostunut, 
jos sillä joskus tehdään pentuja. 
Lausahdus johti viestiin keväällä 
2014, että pentusi on syntynyt.

Vilin pois nukkumisen jälkeen 
olin vannonut, ettei minulla ole 
koskaan kolmea koiraa enää samaan 
aikaan. Nyt kotona oli Tao (Deloise 
du Manoir Noble) ja Peppi (Tosselin 
Tässä Tirlittan) ja pentukin 
kuulemma tulossa. Vaikka ajankohta 
ei tuntunut parhaalta mahdolliselta 
ja harrastusmotivaatiokin oli 
kuopassa, en osannut sanoa ei.

Teinistä harrastuskoiraksi
Kun kaikkea tuntui olevan 
vähän; aikaa, motivaatiota, 
harrastusporukkaa. Ei auttanut, 
että kotona oli varsin energiarikas 
ja leikkisä mutta itsenäinen pentu, 
joka ei tarvinnut ohjaajaansa kuin 
opportunismihenkisissä hetkissä 
saavuttaakseen jotain. Koiraan 
syntynyt suhde ei tuntunut siltä miltä 
pitäisi.

Lopulta jouduin myös toteamaan, 
että se on sellainen peräkylän 
tyttö, jonka elämässä oli normaalia 
metsäkoneet, tukkirekat ja 
traktorit, mutta satunnaisesti 
päästessään omilta hehtaareiltaan 
kaupunkiin oli koira kuin Liisa 
Ihmemaassa ja sitä jännitti. Näin 
Nukan tie kohti harrastuksia alkoi 
arkitottelevaisuuskurssin kautta, 

jonka suurin merkitys meille 
oli toinen miljöö kuin kotipiha. 
Koira itse olisi kyllä hyötynyt 
suuremmasta sosiaalistamisesta, 
jos sen saamaton omistaja olisi sitä 
viitsinyt aiemmin tehdä kuin teini-
iän kynnyksellä. Ryhtymisestä 
kehittyi kuitenkin se kiemurteleva 
polku, jota pitkin yhteistyö ja ilo 
alkoi löytyä. Koiraa ei kummankaan 
puutteesta voi syyttää, vaan tässä 
koiran kanssa elossa saa usein 
mennä katsomaan itseään peilistä, 
jos haluat että koirasi antaa sinulle 
100% olisi suorastaan epäreilua, että 
itse annat vain puolet takaisin. Jos 
haluat oppia tuntemaan koirasi – 
harrasta sen kanssa jotakin.

Vihattu rakastettu agility
Arkitottelevaisuudesta Nuka jatkoi 
agilityn alkeisryhmään. Ohjaajana 
kaikista lajeista eniten minulle on ollut 
vaikeinta oppia tykkäämään tästä 
lajista. Laji itsessään on huikea, mutta 
niin haastava. Millään aikaisempien 
vuosien harrastuspohjalla ei tuntunut 

olevan apua, kun yritin ymmärtää 
minne palkkaan, koska palkkaan, 
mitä pyydän ja miten kriteeri 
asetetaan. Sitten pitäisi kontrolloida 
oma asento varpaankärkiä myöden 
oikeaan suuntaan, rytmittää vauhtia, 
ymmärtää koiran juoksulinja 
ja olla pois sen edestä, samaan 
aikaan kun vasta mietin juostessa, 
että mikä hitto oli seuraava este. 
Rakastumisen tiellä seisoi myös 
se, että harrastaaksesi agilitya 
tarvitset harrastusmahdollisuuksia, 
harjoituskentän ja jonkun opettamaan 
teitä. Kipuilin yhtä lailla harrastamisen 
kallistumista, mitä se tuntuu tekevän 
vuosi vuodelta. 

Jälkeenpäin ajatellen jokainen 
koirani on valinnut osin itse 
lajinsa. Blancon (Alabama’s In 
Blanco) kanssa aloitettiin haulla, 
mutta jäljeltä se loppujen lopuksi 
tuloksensa teki. Taosta piti tulla 
jälkikoira, mutta siitä tulikin 
mitä mahtavin tokokoira, Pepistä 
piti tulla se uupuva jälkikoira, 
mutta se olikin parhaimmillaan 

Vuoden agilitytulokas, 
agilitybriard ja aktiivibriard 

Narnia du Manoir  
 Noble ”Nuka” 
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lammasaitauksessa. Nuka ehdoitta 
rakasti agilitya alusta alkaen. Ja siksi, 
myös minun on ollut opeteltava 
pitämään siitä.

Parhaan suuret 
saappaat täyttyvät
Nuka on eloisa, aktiivinen ja se 
oppii asioita hyvin nopeasti. Suuresti 
olen arvostanut sen kykyä olla 
oppimisalueella myös korkeassa 
viretilassa. Se tykkää retuuttaa lelua 
ja haastaa ohjaajansa. Se yrittää aina. 
Aina. 

Työn tohinassa se ei ole 
kovin herkkä kolahduksille 
tai sattumuksille. Nuu ei jää 
muistelemaan, kun se putosi täydestä 
vauhdista puomilta voltin kautta 
tantereeseen tai teki lentokeinun 
jos toisenkin tai jos olen astunut 
sen tassulle tai muuten olemme 
törmänneet täydestä vauhdista. 
Onneksi olemme välttyneet 
loukkaantumisilta, vaarallisia 
tilanteita on riittänyt. 

Se ettei Nuuska näytä herkästi 
kipua ei tietysti aina ole mukava 
piirre. Joulutauon jälkeisissä 
ensimmäisissä treeneissä, se 
pudotteli paljon rimoja. Asia ei 
sinällään ole ennen kuulumatonta, 
koska jos Nuuskalla tulee radalla 

kiire, niin siinä on silloin esteetkin 
vain tiellä, nyt kuitenkin se yritti, 
mutta silti rimoja kolisi. Väänsin 
ja käänsin koiraa harjoituksia 
seuranneen illan, eikä se puhunut 
mihinkään mitään, kunhan köllötti 
sohvalla vieressäni. Seuraavana 
päivänä siirrellessämme lumia 
pitkin tonttia, Nuu päätti kiinnostua 
takajalastaan. Todennäköisesti se 
jyrsi auki melkoisen mätäpaiseen 
keskimmäisestä varpaanvälistään 
tai sitten paise oli kypsä puhjeten 
tuolloin ja vasta sen jälkeen 
koira kertoi, että täällä olisi 
muuten tällainen. Itse varvas oli 
kauttaaltaan tulehtunut, turvonnut 
ja mätää tuli reippaasti. Puolessa 
välissä antibioottikuuria ja 
rasvailuhässäkkää tuli varpaasta 
ulos syypääkin, pieni tikku, joka 
sinne oli tunkeutunut.

Lauman nykyisten koirien yllä on 
aina ollut Taon iso varjo. Minulle 
niin suurena pienenä koirana 
Tao oli se paras ja sen saappaita 
on ollut vaikea täyttää. Nuka on 
kuitenkin pikkuhiljaa omalla 
tinkimättömyydellään täyttänyt 
ne. Nukan tehdessä aina jokaisen 
toiston yhtä paatoksella kuin 
ensimmäisen. Nuka on joutunut 
harppomaan tehdessään tehtäviä, 

joiden opettaminen ei ole mennyt 
mitenkään baby stepsein ja se on 
vastannut siihen huutoon joka 
kerta. Ja juuri siksi, se on minun 
hieno pieni briardi. Huikea.

Vuodesta 2018
Nuka starttasi kilpailut viime vuoden 
alussa, yhdistyksen kilpailuvoitoista 
huolimatta meidän omat tavoitteet 
vuodelle jäi saavuttamatta. 
Tavoittelimme sitä kilpailu oikeutta 
2-luokkaan. Kaudesta jäi käteen yksi 
nollarata ja LUVA, pari sijoittumista 
ei virheettömillä radoilla ja vielä 
useampi hylly. Löydettiin siis 
huikean monta kehityksen kohtaa. 
Kun näiden agilitystarttien lisäksi 
osallistuimme erikoisnäyttelyyn 
(ERI, SA, AVK2, PN4), agilityn 
rotumestaruuskisaan (RM-2) 
sekä kävimme luonnetestissä, tuli 
oman lajin palkintojen lisäksi vielä 
aktiivibriard-kisan ykkössija.

Aktiivibriard-kilpailussa tuloksilla 
ei ole väliä vaan aktiivisuudella 
osallistumaan. Nuuska haastaakin 
kaikki briardit osallistumaan 
vuoden 2019 kilpailuihin! 

Annamari & Nuka
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HAKULEIRI 7.-9.6.2019 

Surkeejärvi, Jyväskylä 
 

PK-hakua kouluttamassa Sari Kärnä 

 
Koulutus ja majoitus pe-su  jäsen 155 € / ei-jäsen 165 € 
Koulutus pe-su     jäsen 75 € / ei-jäsen 85 € 
Kuuntelupaikka   jäsen 10 € / ei-jäsen 15 € 
Majoitus pe-su ilman koulutuspaikkaa, sis. aamupalat 80 € 
 
Koulutukseen mahtuu 8 koirakkoa. Briardit etusijalla 15.4 saakka, 

tämä jälkeen paikat vapautuvat myös muun rotuisille! Ilmoittautumiset ovat 
sitovia ja paikka vahvistetaan 25 € varausmaksulla, joka hyvitetään leirin 

loppusummasta. 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: riina.pullinen@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Hyvät  
puitteet myös  
omatoimiselle 
jälkitreenille! 
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Astutusajankohta: Toteutunut
Päivämäärä: 2.-4.2.2019
Kasvattajan nimi, paikkakunta: Mariia Touronen, 
Sastamala
Kennelnimi: Zhamanen
Sähköpostiosoite: zhamanen@gmail.com
Puhelinnumero: 044-3280775
Suomen Briard ry:n jäsen: on

Jalostusilmoitus

Nartun nimi: Zhamanen TNT 
Peace'n'Love
Nartun rekisterinumero: FI16061/15
Koiranetissä: kyllä
Lisätietoja: Koiranetistä löytyy perustiedot. 
Näiden lisäksi koira on tutkittu CSNB-neg 
(DNA-näyte), se on Hollannin ja Ranskan 
Selectionne (Cotation 4, Recommande), 
luonnetestattu hyväksytysti hollannissa 
(18/20) sekä ranskassa (14,5/20). Se on 
myös suorittanut PAIM-T sekä AD-kokeen 
hyväksytysti.

Uroksen nimi: Boreabrie Rammstein
Uroksen rekisterinumero: FI13031/17
Koiranetissä: kyllä
Lisätietoja: Silmätarkastus on tehty 28.1.2019 (terve)

 

HAKULEIRI 7.-9.6.2019 

Surkeejärvi, Jyväskylä 
 

PK-hakua kouluttamassa Sari Kärnä 

 
Koulutus ja majoitus pe-su  jäsen 155 € / ei-jäsen 165 € 
Koulutus pe-su     jäsen 75 € / ei-jäsen 85 € 
Kuuntelupaikka   jäsen 10 € / ei-jäsen 15 € 
Majoitus pe-su ilman koulutuspaikkaa, sis. aamupalat 80 € 
 
Koulutukseen mahtuu 8 koirakkoa. Briardit etusijalla 15.4 saakka, 

tämä jälkeen paikat vapautuvat myös muun rotuisille! Ilmoittautumiset ovat 
sitovia ja paikka vahvistetaan 25 € varausmaksulla, joka hyvitetään leirin 

loppusummasta. 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: riina.pullinen@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Hyvät  
puitteet myös  
omatoimiselle 
jälkitreenille! 

  

Yläneen leiri 6.-8.9.2019 

Kuralan Kartano, Yläne 
 

Suunnitteilla tokoa, rallytokoa,  
agilityä, leikitystä!  

 
Tarkemmat tiedot myöhemmin. 
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- Sari Haarahiltunen

Kuten kaikilla, myös minulla oli lapsuudessa koiria. 
Kultaisia noutajia. Niitä ehti olla minulla 3 kpl. Kun 
viimeinen noutajani 2005 vuonna oli 11 vuotias, olin 
varannut uuden pennun. Kultaisen. Yllättäen mieheni 
Tomi ilmoitti ettei meille tuoda enää noutajaa. Olin 
hivenen hämmästynyt.

Siinä miettiessäni uutta rotua, muistin sen 
lapsuudenhaaveen perhoskorvaisesta isosta 
pitkäkarvaisesta koirasta. Äkkiä selaamaan koirakirjoja 
ja nettiä. Sieltä se löytyi. Briard. Ja siitä se lähti. Kaamea 
selaaminen uudelleen. Pentu, mistä pentu. Sitten löytyi 
yksi pentue, joka oli syntynyt Spicedonnan kenneliin. 
Siellä oli kaksi poikaa vapaana. Ja niin meille muutti 
Herra Paroni. Figo. Spicedonnan vaikea tapaus. Herra, 
jonka edesottamuksista on monet lukeneet facebookissa. 
Figon huonosta luustosta ja alapurennasta johtuen siitä 
ei ollut minulle harrastuskaveria. 2007 meille muutti Leo 
Ruotsista Anamma Nordin kennelistä. Leo oli oman 
tiensä kulkija. Se ei nauttinut koskaan esim näyttelyistä 
eikä isommin harrasteluista. Ihmisiä ja ruokaa se 
sensijaan rakasti  Samana vuonna loppui minun 

noutajaura, koska sinä kesänä kuoli Aamos. 
2010 meille muutti Saga. Pieni musta tyttö. Narttu, jota 

ei koskaan pitänyt tulla. Sen kanssa harrastin hakua ja 
näyttelyitä. Sen luonne aiheutti minulle sen verran 
ongelmaa että kisattu ei koskaan. 

2017 meille muutti Nitro. Boreabrie Rolling Stone. 
Yhtäkkiä minulla olikin 4 isoa pitkäkarvaista lapsuuden 

haavekoiraa. Nitro, tuo humanteri, joka hurmaa (ja 
ärsyttää) luonteellaan, on taannut että rotu ei vaihdu 
koskaan. Nitron kanssa saatiin korkata uusi laji. 
Paimennus. Se on myös tutustuttanut koiraan, joka on 
lievästi sanottuna adhd. 

Nyt lauma on pienentynyt. Leo kuoli kesällä 2017 ja 
Figo the Paroni 2018 keväällä. Nitro astui isoihin 
tassuihin sen jälkeen. Saga joutuu sietämään sen 
tyhmyyksiä ja rallatteluja. 

Kuinka minusta tuli briardisti? Siitä saan ehkä yllättäen 
kiittää miestäni Tomia, joka kielsi ostamasta kultaista. Se 
kielto pelasti minut  Tämä rotu on upea. Ehkä hieman
vaativakin tavallaan. Mutta sydämen se on vienyt. 
Kokonaan.

Miten minusta tuli briardisti?
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Synnyin Provencessa, Ranskassa 15. päivä huhtikuuta 
vuonna 1950, ja kasvoin maaseudulla. Sain 
ensimmäisen pyreneidenpaimenkoirani vuonna 1972, 
ja kasvatin ensimmäisen pentueeni de la Bourguine –
nimellä vuonna 1974. Vuonna 1978 liityin Ranskan 
pyreneläisrotujen järjestön johtokuntaan, ja toimin 
yhdistyksessä rahastonhoitajana, sihteerinä, 
varapuheenjohtajana sekä puheenjohtajana. Siirryin 

toiminnasta syrjään vuonna 2018 neljänkymmenen 
pyreneläisrotujen eteen tehdyn työvuoden jälkeen! 
Vuonna 1981 minusta tuli tuomari, ja olen sittemmin 
matkustellut ympäri maailmaa, enimmäkseen 
Euroopassa, Israelissa, Japanissa, Kanadassa sekä 
Yhdysvalloissa.

Minulla on arvosteluoikeudet noin 50:een rotuun 
FCI:n ryhmissä 1 ja 2, joista useimmat paimenia tai 
vuoristotyypin rotuja. Kaikkia ranskalaisia rotuja olen 
arvostellut jo useita vuosia! Vuonna 2005 
etuoikeutenani oli järjestää kolmas pyreneläisten 
vuoristokoirien maailmankonferenssi Argelès-
Gazostissa. Tapahtuma oli pyreneläisten rotujen 
omistajien mahtava yhteistapahtuma! 

Olen arvostellut briardeja erikoisnäyttelyissä tietysti 
Ranskassa, mutta myös Yhdysvalloissa, Ruotsissa sekä 
Puolassa. Lisäksi olen arvostellut rotua sekä 
kansallisissa että kansainvälisissä näyttelyissä.

Erikoisnäyttelyn 

Tuomarin      
 esittely

- Alain Pécoult



26 »    Briard 1/19 

 

SUOMEN BRIARD RY 
ERIKOISNÄYTTELY 
 

Ilmoittautumismaksut SBRY:n jäsen/ei jäsen: 

Ensimmäinen koira     33/40 EUR 
Toinen koira                 26/40 EUR 
Pennut ja veteraanit   26/35 EUR 
Yli 10 v veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokassa 

Suomen Briard Ry FI73 5724 8720 0313 16 Viite: 1986 

Ilmoittautumiset 31.5 mennessä! 
 

Lauantai 29.6.2019 

Pälkäneen 
Sappeessa 

Palkintotuomarina 
Alain Pécoult, Ranska 

Varaa majoitus: 
www.sappee.fi 

 

 

 

 
ILMOITTAUTUMISET 

JA TIEDUSTELUT: 
 

siru.erkkila@gmail.com 
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Suomen Briard ry 
erikoisnäyttelyn 
majoittuminen

28.-30.6.2019

Sappeen  
matkailukeskus

ERIKOIS- 
NÄYTTELYN
MAJOITUS

 
  TARJOUS 
  
 
  8.11.2018 

Sappeen Matkailukeskus Puh: 0207 559970 www.sappee.fi 
Sappeenvuorentie 200 Fax: 0207 559971 sappee@sappee.fi 
36450 Salmentaka 

 
Suomen Briard ry 
Siru Erkkilä 
siru.erkkila@gmail.com 
puh: 041 507 4137 
 
Suomen Briard ry erikoisnäyttely 
   
Kiitos tarjouspyynnöstänne, tarjoamme teille palveluitamme seuraavasti:  
 
Aika  28.-30.6.2019 
 
Paikka   Sappeen Matkailukeskus 
   
Henkilömäärä 20-50 henkilöä 
 
Alustava ohjelma pe 28.6.2019 
  saapuminen ja majoittuminen Sappeelle 
  valmisteluita ulkoalueilla 
 

La 29.6.2019 
 klo 7-8 aamiainen Huipussa ja alueen /tilaisuuden valmistelua 

klo 10 tilaisuus alkaa 
 klo 12-13 lounastauko 
 klo 13 tilaisuus jatkuu 

 
Oma iltatilaisuus kodalla, jätämme Teille ovet auki niin voitte käyttää kotaa 
omatoimisesti 

   
  Su 30.6.2019 
  klo ?? aamiainen 
  klo 10 tilaisuus alkaa 
  klo 12 lounastauko 
  tilaisuus jatkuu hetken aikaa 
 
Ruokailut Aamiainen Huipun linjastolla  13,90 € / hlö/ päivä 

Kotilounas (salaatit, kotilounas, kahvi)  13,90 € / hlö/ päivä 
 Kotilounaalla esimerkiksi muusia ja lihapataa, riisiä ja kanaa pahoilaisen 

kastikkeella, uusia perunoita ja uunilohta yms… 
 
Lounastilaukset toivomme viimeistään 17.6.2019 mennessä, 
lounastilaukset maksetaan omakustanteisesti. 

 
 
 

20 - 50 henkilöä

PERJANTAI 28.6.2019
saapuminen ja majoittuminen 
Sappeelle
valmisteluita ulkoalueilla

LAUANTAI 29.6.2019
klo 7-8 aamiainen Huipussa ja alueen 
/tilaisuuden valmistelua
 klo 10 tilaisuus alkaa
klo 12-13 lounastauko
klo 13 tilaisuus jatkuu

Oma iltatilaisuus kodalla, jätämme 
Teille ovet auki niin voitte käyttää ko-
taa omatoimisesti     
 

SUNNUNTAI 30.6.2019  
klo ?? aamiainen  
klo 10 tilaisuus alkaa   
klo 12 lounastauko 
tilaisuus jatkuu hetken aikaa
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ERIKOIS- 
NÄYTTELYN
MAJOITUS

RUOKAILUT
Kotilounaalla esimerkiksi muusia ja lihapataa, riisiä ja kanaa pahoilaisen kastik-
keella, uusia perunoita ja uunilohta yms… 

Lounastilaukset toivomme viimeistään 17.6.2019 mennessä, lounastilaukset  
maksetaan omakustanteisesti.

Aamiainen Huipun linjastolla   13,90 € / hlö / päivä 
Kotilounas (salaatit, kotilounas, kahvi)  13,90 € / hlö / päivä

MAJOITUSTILA
Mökin /majoituskohteen nimeä klikkaamalla pääsee tutustumaan tarkemmin 
kohteeseen, kuvien kera. 

Chalets yksiö  

92 € / vrk eli 184 € / pe-su, sisältäen majoittumisen 1-2 hlölle,  liinavaatteet ja 
pyyhkeet sekä loppusiivouksen 

Chalets kaksio  

120 € / vrk eli 240 € / pe-su,  sisältäen majoittumisen 1-4 hlölle, liinavaatteet ja 
pyyhkeet sekä loppusiivouksen 

Sappeentähti 1A (eli 8-12 henkilölle) 28.-30.6.2019 ajalla 420 €/ mökki

Vapaana myös 1D, näihin molempiin saa tuoda lemmikkejä, lemmikkimaksu 
25 €/ mökki tai huoneisto -liinavaatesetti 13 € / hlö (sis lakanat, pyyhkeet, wc 
paperit) voi tuoda myös omat ! - loppusiivous 140 € / mökki (voi tehdä itse) - ul-
koporeamme 160 €

MAJOITUSHINTA
Sisältää majoituksen 2 vrk, tulopäivänä klo 16 – lähtöpäivään klo 12 asti.

Majoitusta varattu alustavasti 5.4.2019 asti seuraavasti:

Kiintiöstä voidaan varata Sappeen Myyntipalvelusta ”koodinimellä ” Suomen 
Briard, majoitukset jokainen maksaa ja huolehtii itse:  
2 x yksiöitä (lemmikkiystävällisiä) 
2 x kaksioita (lemmikkiystävällisiä) 
2 x Sappeentähti (lemmikkiystävällisiä 1A, 1 D)   
lisäksi yhdistykselle on varattu 1xyksiö + 2 aamiaista ja 2 lounasta, yht 240 €.

CARAVAN PAIKKA
Caravan alueella runsaasti matkailuvaunuille / autoille paikkoja, 20 € / vrk sisäl-
täen sähkön ja sauna/suihkutilojen käytön. 
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Olin jo pitkään ollut kiinnostunut 
näkemään “Ranskan erkkarin” ja 
oli siitä ollut puhetta jo Rauhan 
(Zhamanen TNT Peace’n’Love) 
kasvattajan Mariian kanssa Rauhan 
ollessa pikkupentu, että sinne olisi 
kiva lähteä mukaan joku vuosi.

Ollessamme kesäkuussa 
2018 Hollannissa UEBB:n 
20-vuotisnäyttelyssä sekä 
erikoisnäyttelyssä ja sen yhteydessä 
Selectionnessa, tämä ajatus sai 
vähän enemmän pontta, sillä 
Hollannissa Rauha saavutti 
ensimmäisen himoitun Selectionne 
arvonsa. Ehkä tämän koiran 
kanssa Ranskastakaan ei tarvitsisi 
hakea vain osallistumisen iloa. 
Hollannissa Rauha voitti myös 
molemmissa näyttelyissä oman 
luokkansa ollen ykkönen fawneissa 
avoimen luokan nartuissa. Sen 
lisäksi lauantaina erikoisnäyttelyssä 
Rauha valittiin ainoana fawnina 

narttuna kilpailemaan sertistä, 
mutta sen vei nenän edestä upea 
matkakumppanimme Zara Fashion 
Look Dalido eli kotoisemmin 
Zara. Briardeja näihin molempiin 
näyttelyihin oli ilmoitettu noin 120!

Hollannin retken jälkeen meillä ei 
Mariian kanssa ollut sen enempää 
puhetta Ranskaan lähtemisestä ja 
olin jo vähän unohtanutkin koko 
jutun, joten minulle tuli vähän yllä-
tyksenä tieto, että Mariia oli ilmoit-
tanut Rauhan Ranskaan. Mutta kun 
vähän laskin lomapäiviä ja organ-
isoin asioita sain järjestettyä niin, 
että Rauha pääsi Mariian matkaan 
Hämeenlinnasta. Fyysisen välimat-
kamme takia tämä ei ollut mikään 
“tavataan tunnin päästä ABC:lla” 
-tyyppinen ratkaisu, vaan ajoin 
edellisenä viikonloppuna Muhok-
selta Järvenpäähän ja sieltä saatoin 
Rauhan matkaan. Onneksi on Etelä-
Suomessa sukulaisia joiden luona 

yöpyä ja työskentelen tiimissä, jon-
ka sijaintipaikkakunta on Helsinki, 
joten tämän järjestäminen oli help-
poa.

Rauha matkasi siis hiacen kyydis-
sä Mariian, Izzyn (I’m Izaura Dali-
do), Nooran (Zhamanen Ms Goalie) 
ja Rafan (Zhamanen Nadal) kanssa 
maanteitse Ranskaan kun itse len-
sin perästä vähäisten lomapäivie-
ni johdosta. Olin löytänyt suhteel-
lisen edullisen ja suoran lennon 
Geneveen, josta näyttelypaikalle 
Pont-de-Veyleen ei ollut kuin pari-
sataa kilometriä. Ajelin vuokra-au-
tolla näyttelypaikalle aivan upeiden 
alppimaisemien halki joka hetkestä 
nauttien.

Paikan päällä Pont-de-
Veylen kylässä oli linnan 
puistossa järjestetty avarat 
kehät näyttelyä, luonnetestiä ja 
paimennustaipumustestiä (CANT) 
varten. Paikanpäällä oli runsaasti 

Nationale d'élevage 2018
Olin jo pitkään ollut kiinnostunut näkemään “Ranskan erkkarin” 
ja oli siitä ollut puhetta jo Rauhan (Zhamanen TNT Peace’n’Love) 
kasvattajan Mariian kanssa Rauhan ollessa pikkupentu, että 
sinne olisi kiva lähteä mukaan joku vuosi.

Teksti: Annu

Pont-de-
Veyle, 
Ranska

Tapahtuman ROP ja VSP koirat esit-
täjineen sekä kaikki 3 tuomaria. Koi-
rat ovat ROP H'Aloa Viva Goldblonde de 
la Tour St Genin (vas) sekä VSP Fausto 
vom Wälkesberg (oik)
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väkeä ympäri Eurooppaa. Mariian 
ja Laumolan Jaanan kanssa olimme 
ainoat suomalaiset ja pohjoismaita 
edustivat muutamat ruotsalaiset. 
Muuten osallistujat tuntuivat olevan 
keski- ja etelä-Euroopasta. Koiria 
ihmisillä oli mukanaan valtavasti. 
Jo ihan pikkupennut olivat 
tutustumassa vilinään ja kulkivat 
reippaasti näyttelyalueella. Koirat 
käyttäytyivät rennosti eikä rähinöitä 
näkynyt. Ihmiset olivat iloisia ja 
ystävällisiä ja sainkin monia uusia 
tuttavuuksia viikonlopun aikana. 

Lauantaina oli narttujen 
luonnetestit, selectionne sekä 
paimennustaipumustestit. Jokainen 
meni kehään omalla vuorollaan 
ilman tiukkoja aikatauluja ja suoritti 
osuutensa. Arvostelukehiä oli kolme, 
joissa jokaisessa oli oma tuomarinsa. 
Rauhalle oli osoitettu M. Jacoulot ja 
toivoimme, että tuomari edelleen 
pitäisi Rauhasta, sillä sama tuomari 
laittoi Rauhan voittamaan pennut 
Ruotsin erkkarissa Eskilstunassa 
2015. Tarkan mittaamisen ja 
juoksuttamisen jälkeen Rauha 
sai poistua kehästä ja oli saanut 
arvosanan ”EXC RS”, joka 
oikeutti osallistumaan isossa 
kehässä tapahtuvaan lopulliseen 
selectionne-valintaan. Tätä ennen 
Rauha oli luonnollisestikin läpäissyt 
luonnetestin. Jotta koira voi 

saavuttaa Selectionne-tittelin tulee 
luonnetesti olla läpäisty ja rakenteen 
olla tarkoin mitattu vastaavan 
rotumääritelmää, sekä koiran tulee 
täyttää tietyt terveysvaatimukset.

Päivä oli ollut kuuma, pitkä ja 
hikinen ja jännitin valtavasti mitä 
tuleman pitää. Toisaalta toiveet oli-
vat korkealla, koska olihan Rauhal-
la jo Hollannin Selectionne, mutta 
sitten taas Mariia oli varoitellut, että 
Ranskassa tuomarit ovat vieläkin 
tarkempia kuin muiden maiden 
vastaavissa tapahtumissa. Kolme 
tuomaria kävivät jo esiarvostelun 
läpäisseitä koiria läpi todella tar-
kasti, keskustellen vilkkaasti ko-
irien ominaisuuksista. Koirat myös 
juoksutettiin vielä tässä vaiheessa 
uudelleen. Tuskastuttavan monen 
koiran kohdalla tuomarit kättelivät 
osallistujat ulos kehästä. Kun kol-
mikko pääsi Rauhan kohdalle olin 
melkolailla jännittynyt miten käy. 

Mielestäni tuomarit keskustelivat 
Rauhan kohdalla paljon pidempään 
kuin minkään muun koiran ko-
hdalla, tämä oli kuitenkin varmasti 
vain omaa kuvitelmaani. Aika tun-
tui vaan matelevan kun oma koira 
oli arvostelun kohteena. Lopulta tu-
omarit jatkoivat matkaa seuraavan 
koiran luokse ja Rauha oli edelleen 
kehässä. Vielä muutaman koira tar-
kastelu ja piina oli päättynyt. Rau-
ha sai himoitun Ranskan Selection-
nen! Meinasin purskahtaa itkuun 
onnesta, kiitos Mme Anjoran, M 
Kerfriden ja M Jacoulot!

Päivän päätteeksi vetäydy-
imme leiriimme syömään ja kes-
kustelemaan päivän tapahtumista. 
Saimme seuraksemme vielä Rauhan 
veljen Wiffinin omistajan Tanan, 
joka oli saapunut paikalle Tsekeistä. 
Oli mukava vihdoinkin tavata hän-
etkin kasvotusten. Vetäydyimme 
melko aikaisin yöpuulle, sillä sun-

Annu, Noora ja Rauha.          Rafa BIS,kuva Heike Pommer.

Noora.
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nuntaina oli vielä edessä puuhakas 
päivä.

Sunnuntaina veimme Rafan ar-
vosteluun M Kerfridenille. Rafa ei 
ollut neljän kuukauden ikään men-
nessä ollut käyttänyt pantaa ja hih-
naa turhan usein, koska Sammal-
joella kapistukset ovat olleet melko 
tarpeettomia, Tästä huolimatta pen-
tu esiintyi reippaasti kehässä ja tu-
omari tuntui Rafasta pitävän.

R a fa n yk si löa r vostelu n 
jälkeen menimme vetelehtimään 
paimennustaipumustestin alueelle. 
Vaikka sunnuntaina oli urosten vuoro, 
niin kysymällä Izzykin sai käydä 
tutustumassa lampaisiin, vaikka 
narttu onkin. Ranskassa ei tunnu 
olevan niin turhan tarkkaa ettei voisi 
vähän joustaa. Pyöröaitauksessa 
Izzy otti ensikontaktin lampaisiin. 
Alkuun tuntui, että Izzy mieluummin 
piilotteli Mariian selän takana, 
mutta sitten tuli hetki jolloin lamppu 
syttyi koiran päässä ja se tajusi 
elämäntehtävänsä. Ihoni meni ihan 
kananlihalle kun näin sen hetken kun 
Izzy löysi sisäisen paimenkoiransa 
ja alkoi paimentamaan. Se oli kerta 
kaikkiaan hieno hetki! Izzy läpäisikin 
paimennustaipumustestin arvosanalla 
erinomainen.

Nooran ei tarvinnut lauantaina 
käydä lainkaan yksilöarvostelussa, 
koska se oli saavuttanut Ranskan 
Selectionne-arvon jo edellisenä 
vuonna, joten oli oikeutettu tämän 
perusteella osallistumaan näyttelyn 
serttikilpailuun (erkkarissa Ranskassa 
serttikilpailuun saavat osallistua vain 
Selectionne-arvon saavuttaneet koirat). 
Juniorineiti Izzy oli käynyt Rauhan 
tavoin yksilöarvostelussa lauantaina. 
Sunnuntaina iltapäivän korvalla 
alkoi erikoisnäyttelyn arvostelu. 
Ensimmäisenä kehään meidän 
porukasta meni pikku-Rafa. Mariian 
esittämänä poika ylsi oman luokkansa 
voittajaksi ja M Kerfriden valitsi lopulta 
Rafan BIS-pennuksi napaten pojan 
syliinsä ja kantaen tämän ykköspallille. 
Muita menestyjiä leiristämme oli 
Izzy tullen omassa luokassaan 
neljänneksi (mustia juniorinarttuja 

oli kaikkiaan 19 kpl!) sekä tietysti 
kaikki kolme Zhamanen kennelin 
kasvattajaluokassa olleista koirista. 
Tulihan kasvattajaluokka valituksi 
neljänneksi parhaaksi kaiken kaikkiaan 
kuudesta kasvattajaryhmästä! Rauhalle 
ja Nooralle ei tällä kertaa tullut 
serttikilpailussa menestystä, mutta 
hienosti kumpikin tytöistä edukseen 
esiintyi, eikä tarvinnut suomalaista 
kasvatusta kovassa seurassa hävetä!

Kiitos Mariia, että kutsuit meidät 
Rauhan kanssa mukaan kokemaan 
nämä hienot hetket ja toivon, että 
jokaisella briardistilla on mahdollisuus 
edes kerran elämässä kokea tämä hieno 
tapahtuma. Mikä olikaan hienompaa 
kuin kokea ensimmäiset Selectonnet 
oman koiran kanssa, joka myös 
saavutti toivotut tittelit. Ehkä joskus 
vielä saan kokea saman uudelleen 
Rauhan pennun kanssa!

TERVEYS:
Lonkat A tai B (kuvaustuloksen 
pitää olla koiran omistajan 
kotimaasta)

CSNB-neg (DNA-testattu)

LUONNE:
Ranskan luonnetestistä 
vähintään 12/20 pistettä

ULKOMUOTO:
Ens immäisessä vaiheessa 
ulkomuodon arvioinnin ja mittaukset 
suorittaa yksi tapahtuman kolmesta 
tuomarista, ja koiran tulee saada 
niistä kokonaisarvosana ”EXC RS” 
(pelkkä ”EXC” ei tähän riitä)

Toisessa vaiheessa kaikki 
”EXC RS” arvosanan saaneet 
sekä luonnetestin riittävällä 
pistemäärällä suorittaneet koirat 
kokoontuvat yhtä aikaa (jaettuna 

sukupuolen ja värin mukaisiin 
ryhmiin, esim. mustat ja siniset 
urokset, fawnit urokset jne.) 
isoon kehään kolmen tuomarin 
arvioitavaksi, ja tässä vaiheessa 
vielä karsitaan joukosta pienempiä 
virheitä omaavia yksilöitä pois. Ne 
koirat, jotka lopulta ovat kehässä 
jäljellä kun kaikki koirat on käyty 
huolella läpi, saavat himoitun 
”Selectionne”-tittelin!

Lisäksi, jotta koiran saavuttama 
Selectionne-arvo ”virallistetaan”, 
täytyy ulkomaisen koiran 
omistajan toimittaa Ranskaan, 
sekä briard yhdistykseen että 
paikalliseen kennelliittoon kopiot 
koiran lonkkatuloksista, CSNB-
tutkimustuloksesta, sukutaulusta 
sekä DNA-profi i l ista (tällä 
todennetaan, että kyseinen yksilö 
tosiaan on sukutaulussa kerrottujen 
vanhempien jälkeläinen).

Saavuttaakseen Ranskan Selectionne-arvon, koiran 
tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Izzy.
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MyDogDNA-testin avulla koirien 
omistajat ja kasvattajat saavat tietoa rodun 
testattavista perinnöllisistä sairauksista, 
ominaisuuksista, perinnöllisestä 
monimuotoisuudesta sekä perimän 
eroavaisuuksista rodun yksilöiden välillä 
ja eri rotujen välillä. MyDogDNA-testiin 
sisältyy tällä hetkellä 200 sairaustestiä 
ja noin 20 testattavaa ominaisuutta 
liittyen mm. turkin väriin ja tyyppiin. 
MyDogDNA-testattuja briardeja on 
tällä hetkellä yhteensä 58, joista viisi on 
kotimaisia koiria ja 53 ulkomaisia koiria.

Briardien perinnöllinen 
monimuotoisuus

 
Koirarotujen perinnöllisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen 
tärkeys on ymmärretty jo pidemmän 
aikaa. Ylläpitämällä rodun 
monimuotoisuutta vastustetaan 
samalla perinnöllisten sairauksien 
esiintymistä rodussa, säilytetään riittävä 

jalostuspohjan laajuus ja ylläpidetään 
hyviä lisääntymisominaisuuksia. Matala 
perimän monimuotoisuusaste saattaa 
ilmetä mm. autoimmuunisairauksien ja 
allergioiden yleistymisenä.

MyDogDNA-testauksessa perinnöllistä 
monimuotoisuutta mitataan useasta 
tuhannesta perimän kohdasta, 
joissa esiintyy yhden emäksen 
muuntelua. Heterotsygotia-aste eli ns. 
monimuotoisuusprosentti lasketaan 
näiden tarkasteltujen eriperintäisten 
eli heterotsygoottisten DNA-kohtien 
perusteella. Yksilön tasolla perimän 
heterotsygotia-aste kertoo niiden 
tutkittujen perimän kohtien osuuden, 
joissa koira on perinyt erilaisen alleelin 
emältään ja isältään.  

Tähän mennessä MyDogDNA-
testillä analysoitujen briardien tulosten 
perusteella rodun perinnöllinen 
monimuotoisuus näyttäisi olevan 
hieman alhaisemmalla tasolla kuin 
kaikkien testattujen rotukoirien 

keskimäärin. Briardien keskimääräinen 
monimuotoisuusprosentti on 31,9 
%, mikä tarkoittaa, että keskimäärin 
31,9 % rodun edustajien testatuista 
perimän kohdista on heterotsygoottisia. 
Te s t a t t u j e n  y k s i l ö i d e n 
monimuotoisuusprosentti vaihtelee 
välillä 24,3 % - 38,2 %. MyDogDNA-
testatuilla rotukoirilla keskimääräinen 
monimuotoisuusprosentti on 33,9 %. 
Vertailukohdan tarjoaa myös testattujen 
sekarotuisten koirien keskimääräinen 
monimuotoisuusprosentti, joka on 43,2 
%. (Kuva 1.)

Hyvien käyttöominaisuuksiensa takia 
briardit olivat suosittuja sotakoiria 
kotimaassaan Ranskassa ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Rodun edustajia 
myös menehtyi runsaasti sodan 
aikana, mikä on saattanut aiheuttaa ns. 
pullonkaulailmiön. Rotu onnistuttiin 
kuitenkin huolellisen jalostustyön 
ansiosta pelastamaan, mutta on 
mahdollista, että populaatiokoon 

Briardien 
MyDogDNA-
geenitestaus  

Teksti: Leena Honkanen
Kirjoittaja työskentelee tieteellisenä 
asiantuntijana yrityksessä Genoscoper Laboratories Oy.
Kuvat: Laura Ketola. Ramos ja Tarto

Mitä olemme oppineet rodusta?
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Kuva 2. Perinnölliset eroavaisuudet rodun sisällä

Kuvaaja havainnollistaa rodun geneettistä populaatiorakennetta sekä yksilöiden välisiä perinnöllisiä yhteneväisyyk-
siä ja eroavaisuuksia. Kuvaajassa toisiaan lähellä olevilla koirilla on samankaltaiset perimzät ja toisistaan erillään 
olevien koirien perimät ovat keskenään erilaiset. Esimerkiksi roturisteytysten seurauksena syntyneet yksilöt esiinty-
isivät kuvaajassa selvästi muista erillään. Kolmiulotteinen kuvaaja on nähtävissä osana testattujen koirien tulosra-
porttia MyDogDNA-tietokannassa.

Kuva 1. Perinnöllinen monimuotoisuus

Monimuotoisuuskuvaajien avulla on mahdollista tarkastella rodun heterotsygotia-asteen jakaumaa ja mediaania, 
sekä verrata rodun kuvaajaa kaikkien testattujen rotukoirien kuvaajaan ja kaikkien testattujen sekarotuisten koirien 
kuvaajaan. Kuvaajat löytyvät MyDogDNA-tietokannasta osana jokaisen testatun koiran tuloksia ja ne päivittyvät 
jokaisen uuden testatun koiran myötä.

Lokus: Väri: Alleeli: Alleelifrekvenssi:
E-lokus Resessiivinen punainen (oranssi, kerma, valk.) e-alleeli 0,00 %
E-lokus Tumma maski Em-alleeli 36,21 %
K-lokus Dominanttimusta KB-alleeli 14,66 %
A-lokus Soopeli/fawn ay-alleeli 93,97 %
A-lokus Black and tan at-alleeli 6,03 %
A-lokus Resessiivinen musta a-alleeli 0,00 %
B-lokus Ruskea bc, bs ja bd -alleelit 0,00 %
S-lokus Valkokirjavuus, piebald sp-alleeli 7,89 %

Taulukko 2. Värialleelien yleisyys briardeilla
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romahtaminen ensimmäisen 
maailmansodan aikana näkyy 
edelleen rodun hieman keskimääräistä 
matalammassa monimuotoisuustasossa. 

Briardien monimuotoisuusastetta 
on mahdollista tarkastella myös 
suhteessa muihin rotuihin. Esimerkkejä 
runsaasti testatuista roduista, joiden 
monimuotoisuusaste on korkealla 
tasolla, ovat mm. parsonrussellinterrieri 
ja tanskalais-ruotsalainen pihakoira. 
Cavalier kingcharlesinspanieli ja 
skotlanninterrieri ovat puolestaan 
esimerkkejä paljon testatuista roduista, 
joiden perimän monimuotoisuus on 
matalalla tasolla. (Taulukko 1.)

Briardien eri maiden 
populaatiot eroavat toisistaan

 
Suurin osa MyDogDNA-testatuista 
briardeista on amerikkalaisia koiria 
(44). Muutamia rodun edustajia on 
kuitenkin testattu myös Suomesta 
(5), Iso-Britanniasta (8) ja Venäjältä 
(1). Eri maiden populaatioiden välillä 
on havaittavissa selviä geneettisiä 
eroja, sillä rodun sisäisiä perinnöllisiä 
eroavaisuuksia havainnollistavassa 
kuvaajassa voidaan havaita tutkittujen 
koirien jakautuvan alaryhmiin maittain. 
Perinnölliset eroavaisuudet yksilöiden 
välillä näyttäisivät olevan suurimpia 
amerikkalaisessa populaatiossa, mutta 
tulokseen saattaa vaikuttaa testattujen 
amerikkalaisten koirien laajempi otanta 
verrattuna muiden maiden koiriin. 
(Kuva 2.)

Selvät geneettiset eroavaisuudet 
eri maiden populaatioiden välillä 
mahdollistavat uuden geenimateriaalin 
tuomisen maahan tuontikoirien ja 
astutusmatkojen muodossa, joten rodun 
perinnöllistä monimuotoisuutta on 
mahdollista ylläpitää tai jopa parantaa 
käyttämällä koiria monipuolisesti 
jalostukseen myös maan rajojen yli. 
Tulevaisuudessa kuvaaja voi antaa 
tarkemman ja kattavamman kuvan 
eri maiden populaatioista testattujen 
briardien määrän kasvaessa, sillä 
testattujen suomalaisten, brittiläisten 
ja venäläisten koirien määrä on vielä 
hyvin pieni ja monista muista maista ei 
ole testattuja briardeja lainkaan. 

Fawn ja musta yleisimmät 
värit briardeilla 

 
Testattujen briardien tyypillinen 
värigenotyyppi on ay/ay eli soopeli tai 
fawn.  Jopa 88 % testatuista briardeista 
edustaa tätä genotyyppiä. Fawn 
kuuluu A-lokuksen väreihin, joille on 

tyypillistä, että turkissa esiintyy sekä 
mustaa eumelaniini-pigmenttiä että 
vaaleaa feomelaniini-pigmenttiä. Fawn 
on kellanruskea tai punaruskea turkin 
väri, jossa karvojen kärjissä on mustaa 
pigmenttiä. 

Briardeilla esiintyy mustaa maskia 
ja yleinen genotyyppi E-lokuksessa on 

Kuva 3. Yksivärinen fawn mustalla 
maskilla on yleinen väri briardeilla. 

Kuva 4. Yksivärinen musta on briardeille 
tyypillinen väri. Myös mustilla koirilla on 
yleensä ay/ay-genotyyppi, mutta dominoivan mustan 
värin takia fawn ei näy koiran ilmiasussa.
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Rotu: Testatut koirat: Heterotsygotia-aste: Vaihteluväli:
Sekarotuinen > 100000 43,2 % 16,5% - 50,7 %
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira 300-500 41,3 % 32,6% - 46,3 %
Parsonrussellinterrieri 300-500 41,3 % 29,0% - 46,3 %
Pohjanpystykorva 100-300 40,7 % 34,3% - 44,9 %
Chihuahua 100-300 39,9 % 22,2% - 45,7 %
Coton de Tulear 300-500 39,3 % 29,9% - 44,9 %
Suomenlapinkoira 100-300 39,1 % 29,3% - 45,4 %
Havannankoira 100-300 38,9 % 26,1% - 44,4 %
Amerikankarvatonterrieri 100-300 38,7 % 32,7% - 44,7 %
Australianpaimenkoira 300-500 38,3 % 26,5% - 46,2 %
Tiibetinmastiffi 100-300 37,4 % 24,8% - 42,1 %
Beauceron <100 36,5 % 27,8 % 40,0 %
Bordercollie 100-300 36,3 % 24,3% - 45,8 %
Rhodesiankoira > 500 35,7 % 24,1% - 41,3 %
Lagotto Romagnolo > 1000 35,4 % 20,5% - 42,5 %
Labradorinnoutaja > 500 35,3 % 22,6% - 46,0 %
Saluki 100-300 35,3 % 22,6% - 44,8 %
Tanskandoggi 100-300 34,8 % 24,0% - 41,1 %
Ranskanbulldoggi > 500 34,6 % 24,0% - 41,3 %
Beagle 100-300 34,6 % 22,9% - 43,4 %
Suomenajokoira 300-500 34,4 % 28,1% - 38,9 %
Belgianpaimenkoira Groenendael 100-300 33,6 % 18,9% - 42,2 %
Siperianhusky 100-300 32,7 % 20,9% - 39,6 %
Welsh Corgi Pembroke 100-300 32,2 % 25,1% - 37,4 %
Kultainennoutaja 300-500 32,0 % 19,6% - 41,6 %
Briardi 58 31,9 % 24,3 % - 38,2 %
Saksanpaimenkoira 300-500 31,4 % 22,8% - 46,5 %
Whippet 100-300 31,4 % 18,0% - 41,1 %
Suomenpystykorva 100-300 31,2 % 21,4% - 39,2 %
Harmaa norjanhirvikoira > 500 30,9 % 23,5% - 39,7 %
Cockerspanieli 100-300 30,8 % 21,2% - 42,7 %
Shiba 100-300 30,4 % 22,4% - 34,6 %
Länsigöötanmaanpystykorva 300-500 30,3 % 17,6% - 35,6 %
Shetlanninlammaskoira 100-300 30,1 % 21,6% - 38,0 %
Sileäkarvainen noutaja 100-300 29,5 % 21,4% - 36,2 %
Kromfohrländer 100-300 28,5 % 20,5% - 44,8 %
Englanninbulldoggi 100-300 28,3 % 19,8% - 36,4 %
Valkoinen länsiylämaanterrieri 100-300 26,7 % 17,3% - 34,6 %
Dobermanni 100-300 26,6 % 19,5% - 34,9 %
Cavalier kingcharlesinspanieli 100-300 25,7 % 14,7% - 31,1 %
Skotlanninterrieri 100-300 23,0 % 16,2% - 32,8 %

Taulukko 1. Perinnöllinen monimuotoisuus MyDogDNA-testatuissa roduissa helmikuussa 2019

maskin aiheuttava Em/E tai Em/Em. 
Mustilla koirilla maski ei näy koiran 
ilmiasussa, vaan on piilossa mustan 
värin alla. E-alleeli ei aiheuta mitään 
tietty ilmiasua, mutta se mahdollistaa 
K-lokuksen ja A-lokuksen värien 
näkymisen koiran ilmiasussa. (Kuva 3.)

Briardeilla esiintyy K-lokuksessa sekä 

KB- että ky -alleelia. KB-alleeli aiheuttaa 
dominanttimustan värityksen ja ky-alleeli 
mahdollistaa A-lokuksen värien, kuten 
fawnin näkymisen koiran ilmiasussa. KB-
alleeli on dominoiva suhteessa ky-alleeliin, 
joten fawn väri näkyy koiran ilmiasussa 
vain, jos koiran genotyyppi K-lokuksessa 
on ky/ky. (Kuva 4.)

Alleelifrekvenssi kertoo, kuinka yleisesti 
tietty alleeli esiintyy populaatiossa. 
Tumman maskin, dominanttimustan 
ja fawn-värin aiheuttavat alleelit ovat 
briardeilla yleisiä. Ruskean pigmentin 
aiheuttavia b-alleeleja ei näyttäisi 
esiintyvän briardeilla lainkaan. Oranssin, 
kerman tai valkoisen värin aiheuttavaa 
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resessiivistä punaista ei myöskään ole 
tavattu testatuilla briardeilla. Black and 
tan -väritys ja piebald-valkokirjavuus 
näyttäisivät myös olevan harvinaisia 
rodun yksilöillä.

Geenitestaus ja Breeder Tool
 

Briardeilla ei esiinny juurikaan testattavia 
perinnöllisiä sairauksia. Rodulta on 
kuitenkin löydetty synnynnäiseen 
ei-etenevään hämäräsokeuteen 
(CSNB) liittyvä geenivirhe. CSNB eli 
synnynnäinen ei-etenevä tai hyvin 
hitaasti etenevä hämäräsokeus, on 
briardeille ominainen verkkokalvon 
sairaus. Sairailla yksilöillä päivänäkö on 
normaali tai heikentynyt. Tauti periytyy 
autosomaalisesti peittyvästi.

MyDogDNA-tietokannassa on 
mahdollista seurata muutoksia 
rodun monimuotoisuusasteessa 
sekä populaatioiden geneettisissä 
eroavaisuuksissa testattujen briardien 
määrän kasvaessa tulevaisuudessa. 
Briardien rotukohtaiset kuvaajat ovat 
nähtävillä MyDogDNA-sivuston 
rotuhakutoiminnon kautta: https://www.
mydogdna.com/crm/index.html#fi/
breeds. 

Päivittyviä kuvaajia on mahdollista 
hyödyntää myös osana kestävää 
jalostustyötä. MyDogDNA Breeder™ on 
kasvattajan työkalu, jota voidaan käyttää 
kasvatustyön apuvälineenä muiden 
valintakriteerien rinnalla. Breeder 
Tool -työkalun avulla on mahdollista 
tunnistaa jalostusyhdistelmät, jotka 
ylläpitävät tai jopa lisäävät rodun 
perinnöllistä monimuotoisuutta. 
Breeder Tool -työkalu tarjoaa testattujen 
koirien yhdistelmiä, joissa koirat 
ovat perimältään mahdollisimman 
erilaisia eivätkä kanna samoja testattuja 
tautimutaatioita. 

Toivomme voivamme palvella briardien 
harrastajia entistä paremmin myös 
tulevaisuudessa. Pyrimme jatkossakin 
tarjoamaan kehittyvän ja ajantasaisesti 
päivittyvän tiedonlähteen rodun 
perinnöllisen monimuotoisuustilanteen 
seuraamiseksi. Jatkamme myös 
ajankohtaisen koiragenetiikan 
tutkimuksen sekä rodun kannata 
kiinnostavien tutkimusprojektien 
seuraamista.

Ramos.

Tarto.
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MyDogDNA® on helppokäyttöinen 
testauspalvelu, joka auttaa sinua 
tuntemaan koirasi paremmin ja 
pitämään huolta sen hyvinvoinnista.

www.mydogdna.com

Briardeille tarjouksena MyDogDNA-testi 
hintaan 79€ alennuskoodilla

BRIARD19
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Kilpailutoimikunta tiedottaa 
 
 

 
TOKO SM Joukkuekilpailu 

3.-4.8.2019 Paimio 
 

Joukkue koostuu kahdesta alokas- ja  
kahdesta avoimenluokan koirakosta sekä  

kahdesta voittaja- tai erikoisvoittajaluokan  
koirakosta. Joukkueessa on oltava vähintään  

kolme koiraa, yksi alokasluokassa ja yksi  
avoimessa luokassa sekä yksi voittaja- tai 

erikoisvoittajaluokassa.  
ALO-, AVO- ja VOI-koiralla tulee olla 3-tulos tai 

edellisestä luokasta koulutustunnus. EVL-koiralla tulee 
olla osallistumisoikeus SM-kokeeseen. 

 
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan 

briardijoukkueeseen,  
ilmoittaudu Riinalle 

 
riina.pullinen@gmail.com 

 
 
 
 
 

Briardien PK-mestaruuskisat 
28.-29.9.2019 Raisio 

 
Briardien PK-mestaruuksista kisataan  

muutaman muun rodun kanssa yhteisissä 
nelirotumestiksissä. Kisat järjestää  

Suomen Rottweileryhdistyksen Turun alaosasto 
syyskuun viimeisenä viikonloppuna Raisiossa.   

 
Ilmoittautumistiedot tulevat Virkkuun 

 
 
 

 
 

Briardiryhmiä Facebookissa 
 

Tokobriardit 
PK-briardit 

Agilitybriardit 
 

Tervetuloa! 
 
 

 

 
Rally-toko SM Joukkuekilpailu 

17.8.2019 Kuopio 
 

Joukkueessa on oltava vähintään kolme koiraa:  
kaksi alemman luokan (ALO tai AVO) koiraa ja  

yksi ylemmän luokan (VOI tai MES) koira.  
Joukkueessa voi olla enintään viisi koiraa:  

kolme alempien luokkien ja kaksi  
ylempien luokkien koiraa.  

ALO, AVO- ja VOI-luokassa koiralla tulee olla  
vähintään yksi hyväksytty tulos. MES-luokan  

koiralla tulee olla osallistumisoikeus  
SM-kilpailuun. 

 
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan 

briardijoukkueeseen,  
ilmoittaudu Riinalle 

 
riina.pullinen@gmail.com 
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Kansainvälistymisen myötä Nutrolin®-tuotteet 
saivat uuden ilmeen lisäksi englanninkieliset nimet.

Tuttu tuoteperhe, 
uusi look!
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