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1. TAPAAMISEN TAUSTA JA TARKOITUS

Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar ry täytti 2015 50 vuotta.
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys päätti järjestään erikoisnäyttelyn lisäksi kansainvälisen
terveyssymposiumin ja IWG:n kokouksen Helsingissä. Tästä heräsi ajatus järjestää samassa
yhteydessä kansainvälinen berninpaimenkoiratuomareiden tapaaminen. Vastaavaa
tapaamista ei ole koskaan ennen järjestetty ja se sai kovasti kannatusta bernituomareilta ja
sille nähtiin tarvetta. Rotu on muuttunut vuosien varrella, samoin ongelmat joihin tuomarit
kehässä arvostellessaan törmäävät. Tuomareiden berninpaimenkoirien arvosteluissa on
kovasti eroja ja tämä hämmentää näytteilleasettajia. Sama koira saattaa saada muutaman
kuukauden sisällä palkintosijoja hylätystä vara-sertiin. Toisaalta taas on näyttelyitä, joissa
tuomarin mielestä kaikki koirat ovat valionarvoisia ja ne kaikki palkitaan erinomaisella ja
SA:lla.

Tämän tapaamisen tarkoituksena edellän mainituista asioista johtuen, oli keskustella
berninpaimenkoirien ulkomuodon ongelmista ja arvosteluperiaatteista. Tilaisuuteen
lähetettiin kutsut kaikkiin berninpaimenkoirayhdistyksiin ja tilaisuutta mainostettiin
ulkomuototuomareiden kansainvälisellä Facebook-palstalla. Tilaisuudelle perustettiin omat
Facebook-sivut. Tilaisuuden osanotto oli rajattu ulkomuototuomareihin.

Ennen tilaisuutta tuomareiden Facebook-sivuilla pyydettiin kaikkia tuomareita listaamaan 5
tärkeintä ongelmaa/epäkohtaa berninpaimenkoirissa tämä päivänä. Vastauksia saatiin yli
30 tuomarilta. Vastaukset analysoitiin ja niistä valittiin tapaamisessa käsiteltäväksi viisi
rodun suurinta ongelmakohtaa. Ne olivat mittasuhteet, päät ja hampaat ja purennat,
etuosat, hännät ja turkit. Näiden lisäksi käsiteltiin takakulmauksia, liikkeitä, luonnetta,
kokoa ja värejä ja värimerkkejä. Kaikki kohdat käsiteltiin FCI:n berninpaimenkoirien
englanninkieliseen rotumääritelmään verraten. Viimeisin rotumääritelmän versio on
vuodelta 2003 ja sen muutoksista vastaa rodun kotimaa Sveitsi.

Tilaisuuteen ilmoittautui 55 tuomaria 15 eri maasta. Tilaisuuteen osallistui 43 tuomaria 13
eri maasta ja näistä suurin osa oli kasvattajatuomareita. Tilaisuuden puheenjohtajina
toimivat Satu Ylä-Mononen ja Matti Tuominen ja sihteerinä Anna Mäkinen Suomesta.
Tilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti kaikista ongelmakohdista ja pyrittiin löytämään
yhtenäisiä arvostelukäytäntöjä. Tähän muistioon kursivoituna ja lainausmerkeillä merkityt
kohdat ovat suoria poimintoja FCI:n rotumääritelmästä (=RM).

2. Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Satu Ylä-Mononen Suomesta avasi tilaisuuden ja kertoi lyhyesti tilaisuuden tarkoituksesta
ja tavoitteista ja toivotti runsaan osallistujamäärän lämpimästi tervetulleeksi Suomeen.
Osallistujat esiteltiin lyhyesti.
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3. Ulkomuototuomarikoulutus Suomessa – Terveiset Suomen Kennelliitosta

Ulkomuototuomari ja Suomen Kennelliitton näyttely- ja ulkomuotuotuomaritoimikunnan
jäsen Tri Elena Ruskovaara Suomesta toi Suomen kennelliiton tervehdyksen ja kertoi
lyhyesti ulkomuototuomarikoulutuksesta Suomessa. Suomessa kaikkien koirien
näyttelytulokset kirjataan lähes reaaliaikaisesti kaikille avoimeen Koiranet-
jalostustietojärjestelmään ja näyttelytulokset ovat sieltä nähtävissä sekä koirittain että
tuomareittain.

4. Sveitsinpaimenkoirat  – muinainen historia

Uschi Eisner Itävallasta kertoi lyhyesti sveitsinpaimenkoirien historiasta kertoen
appenzellinpaimenkoirista, entlebuchinpaimenkoirista, isosveitsinpaimenkoirista ja
berninpaimenkoirista. On tärkeää tietää mistä rodut pohjautuvat ja miltä ne ovat
näyttäneet vuosisadan alussa ymmärtääkseen nykypäivän koiria.

5. Berninpaimenkoirien varhaishistoria – miten rotu on kehittynyt nykypäivään

Jens Utke Ramsing Tanskasta kävi kuvien avulla läpi berninpaimenkoirien historiaa
vuodesta 1902 alkaen. Matadorijalostus on leimannut bernijalostusta kautta aikain ja liikaa
käytetyt urokset ovat antaneet rotuun myös negatiivisia asioita.  Jo vuosisadan alussa
berneillä on ollut ongelmia esimerkiksi kippurien häntien, epilepsian ja luonteiden kanssa.
Rodun ongelmat tulevat useiden sukupolvien takaa ja nykypäivän kasvattajien ja
tuomareiden tulee tunnistaa ongelmat ja taistella edelleenkin niitä vastaan, jotta ne eivät
pääse yleistymään liikaa. Myös hyviä asioita on tapahtunut, rakenteet ovat parantuneet ja
rotu ei ole muuttunut liiaksi alkuperäisestä muodostaan ja käyttötarkoituksestaan.
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6. FCI ROTUMÄÄRITELMÄ – YLEISIMMÄT NÄYTTELYKEHISSÄ TAVATUT VIRHEET
BERNINPAIMENKOIRISSA VUONNA 2015

Tuomareita pyydettiin ennen tilaisuutta listaamaan 5 tärkeintä ongelmaa/epäkohtaa
berninpaimenkoirissa tämä päivänä. Vastauksia saatiin yli 30 tuomarilta. Vastaukset
luokiteltiin ja vastauksista poimittiin käsiteltäväksi viisi rodun suurinta ongelmakohtaa tänä
päivänä. Viisi suurinta ongelmakohtaa olivat mittasuhteet, päät ja hampaat ja purennat,
etuosat, hännät ja turkit. Näiden lisäksi käsiteltiin takakulmauksia, liikkeitä, luonnetta,
kokoa ja värejä ja värimerkkejä. On tärkeää tunnistaa rodun ongelmat, jotta niihin voidaan
puuttua ajoissa ja estää ongelmien leviäminen ja rodun ja rotutyypin muuttuminen
virheelliseen suuntaan. Berninpaimenkoira on aito maatilojen vahti- ja vetokoira ja
tällaisena se halutaan säilyttää.

6.1 YLEISVAIKUTELMA

RM: “Pitkäkarvainen, kolmivärinen, keskikokoa suurempi, voimakas ja liikkuvainen käyttökoira,
joka on vahvaraajainen, sopusuhtainen ja tasapainoinen.”

JOHTOPÄÄTÖS:

Rotu halutaan säilyttää nyt ja aina alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa sopivana.
Kyseessä on edelleenkin todellinen maatilojen koira, jonka tulee  kyetä tehtäväänsä
johon sen alkuun on luotu; maatilojen veto- ja käyttökoiraksi.

6.2 MITTASUHTEET

RM: “Säkäkorkeuden suhde olkanivelestä istuinluun kärkeen mitattuun rungon pituuteen
on noin 9 : 10; mieluummin tanakka kuin pitkä. Ihanteellinen säkäkorkeuden suhde rinnan
syvyyteen on 2 : 1.”
VIRHEET: -
HYLKÄÄVÄT VIRHEET : -

RODUN ONGELMAT MITTASUHTEISSA:

Monella koiralla mittasuhteet ovat virheelliset. Suurimmat ongelmat ovat pituuden ja
korkeuden suhteessa, koirat ovat liian pitkiä rungoiltaan (liian pitkä lanneosa) ja/tai liian
lyhyitä raajoiltaan.

Berninpaimenkoiran oikea rotutyyppi rakentuu oikeista mittasuhteista. Tuomareiden tulee
varmistaa oikeat mittasuhteet käsiään käyttäen ja tunnustellen rinnan syvyyttä jne. Narttu
saattaa olla mittasuhteiltaan hieman pidempi kuin uros.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Oikeisiin mittasuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mittasuhteet tulee aina
mainita arvostelussa ja kasvattajia tulee informoida virheellisistä mittasuhteista.
Virheellisten mittasuhteiden tulee alentaa koiran palkintosijaa.
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6.3 PÄÄ

RM: “Voimakas ja kooltaan sopusoinnussa yleisvaikutelmaan nähden, ei liian raskas.
KALLO-OSA: Sivusta ja edestä katsottuna hieman kaareva. Otsauurre on vähäinen.
OTSAPENGER: Selvä, ei kuitenkaan liikaa korostunut.
KIRSU: Musta.
KUONO-OSA: Voimakas ja keskipitkä, kuononselkä on suora.
HUULET: Tiiviit ja mustat.
SILMÄT: Tummanruskeat ja mantelinmuotoiset, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä
ulkonevat. Silmäluomet ovat tiiviit, löysyys on virhe.
KORVAT: Riippuvat, keskikokoiset, ylös kiinnittyneet, kolmionmuotoiset ja kärjestään
hieman pyöristyneet. Lepotilassa korvat riippuvat litteinä, tarkkaavaisen koiran korvien
tyven takaosa kohoaa ja etureuna pysyy päänmyötäisenä.
VIRHEET: -
HYLKÄÄVÄT VIRHEET :
- halkinainen kirsu
- toinen tai molemmat silmät siniset (herasilmä)
- sisään tai ulos kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT PÄÄSSÄ:

Nykyään on hyvin vaikeaa löytää hyviä päitä ja ilmeitä. On tarpeen kerätä
koulutusmateriaalia hyvistä, rotutyypillistä päistä ja kouluttaa sekä tuomareita että
kasvattajia huomaamaan pään virheet. Kasvattajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota
kasvatustyössään rotutyypilliseen päähän ja ilmeeseen. Rotutyypillinen pää muodostuu
oikeasta kallon ja kuonon mittasuhteesta, oikea-asentoisista, oikean muotoisista ja oikean
värisistä silmistä, oikein kiinnittyneistä korvista ja rotutyypillisestä otsapenkereestä.

Yleisimmät virheet:
· Pään malli!
· Vaalean silmät
· Pyöreät silmät
· Löysät huulet
· Matala korvien kiinnitys

-> Ystävällinen, miellyttävä ilme on hävinnyt!

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Mikäli koiralla on kaksi yllämainittua virhettä päässä, lasketaan palkintosijaa yhdellä
palkintosijalla. Mikäli virheitä on useampi, laskee palkintosija kaksi palkintosijaa jne.
Mikäli päästä löytyy useita virheitä, ei palkintosija saisi olla ”Hyvä”-palkintosijaa
korkeampi.
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6.4 PURENTA JA HAMPAAT

RM: ” Täysihampainen ja voimakas leikkaava purenta (M3- hampaita ei oteta huomioon).
Tasapurenta sallitaan
VIRHEET:
Epäsäännölliset etuhampaat, edellyttäen että purenta on oikea - muun hampaan kuin
kahden P1 hampaan (1. välihampaan) puuttuminen, M 3 hampaat jätetään huomioimatta
HYLKÄÄVÄT VIRHEET :
- ylä-, ala- tai ristipurenta ”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT PURENNOISSA JA HAMPAISSA:

Epäsäännölliset purennat ja hammaspuutokset. Rotumääritelmä sallii nykyään rodulle
saksipurennan lisäksi myös tasapurennan, keskusteltiin onko tämä muutos ollut
tarpeellinen.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Hammaspuutokset ja purennat tulee aina kirjata arvosteluun ja tarvittaessa ne alentavat
myös koiran palkintosijaan. Rotumääritelmän mukaisesti kahden PM1 tai M3 hampaan
puutokset jätetään huomioimatta.

6.5 ETUOSA: ETUKULMAUKSET, ETURINTA JA RINTAKEHÄ

RM: ” RINTAKEHÄ: Leveä ja syvä, kyynärpäihin ulottuva, mahdollisimman pitkä ja
poikkileikkaukseltaan leveä soikio. Eturinta on selvästi erottuva.
ETURAAJAT YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat, yhdensuuntaiset
ja melko leveäasentoiset.
LAVAT: Vahvat, pitkät, viistot, kiinteät, ja lihaksikkaat; lavan ja olkavarren välinen kulmaus
ei ole liian tylppä.
OLKAVARRET: Pitkät ja viistot.
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
KYYNÄRVARRET: Vahvat ja suorat.
VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna lähes pystysuorat ja kiinteät, edestä katsottuna
kyynärvarren suora jatke.
VIRHEET:  Kevyt luusto
HYLKÄÄVÄT VIRHEET : - “

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT ETUOSISSA:

• Eturinnan puute (leveys ja syvyys)
• Etukulmauksien puute ->

• suorat lavat ja lyhyet ja pystyt olkavarret
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• Lyhyt kaula
• Heikot etuliikkeet

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Rodun suurimmat ongelmat tänä päivänä ovat etuosissa. Sekä kasvattajien että
tuomareiden tulee tuntea etuosan rakenne havaitakseen siinä olevat virheet. Tässä
tarvitaan lisää koulutusta. On tärkeää käydä etuosan rakenne läpi käsin, jotta oikea
etuosan rakenne saadaan selville. Rotulehtiin toivotaan kirjoitettavan artikkeleita
etuosan rakenteesta ja täten lisätä tietämystä niissä olevista ongelmista. Puutteelliset
etuosan kulmaukset tai liian kapea tai puutteellinen eturinta alentavat palkintosijaa. On
tärkeää, että koiran etu- ja takaosan kulmaukset ovat tasapainossa. Koiran ylälinja ei saa
laskea puutteellisten etuosan kulmauksien takia. Myös kulmauksien epätasapainon tulee
vaikuttaa koiran palkintosijaan.

6.6. HÄNTÄ

RM: “Tuuhea ja vähintään kintereisiin ulottuva. Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu,
liikkeessä se on selkälinjan tasolla tai hieman sen yläpuolella.
VIRHEET: -
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: rullautunut häntä, koukkuhäntä”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT HÄNNISSÄ:

• hännän kiinnitys virheellinen
• korkea hännänkanto -> rullautuvat hännät
• lyhyet, voimakkaasti laskevat lantiot
• ”Kuolleet hännät / vesihännät” ja ”epänormaalit hännät” (häntä joka roikkuu velttona

jalkojen välissä ja joka ei nouse sieltä edes liikkeessä)

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Edelleenkin häntäongelmia vähätellään arvosteluissa ja siihen tulisi tuomareiden
kiinnittää enemmän huomiota ja mainita aina hännän asento arvosteluissa.

Korkeista/pystyistä hännistä ja rullautuvista hännistä tulee rankaista palkintosijaa
alentamalla. Samoin epänormaaleista hännistä tulee rankaista palkintosijaa alentamalla.

Täysin kippurahäntäinen berninpaimenkoira (häntä kuten appenzellinpaimenkoiran
häntä) pitää palkita rotumääritelmän mukaisesti palkintosijalla ”hylätty”.

Ideaali berninpaimenkoiran häntä on selkälinjan jatkeena heiluen iloisesti puolelta
toiselle ilmentäen berninpaimenkoiran vapautunutta, iloisen ystävällistä luonnetta.
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6.7. KARVAPEITE

RM: “KARVA: Pitkää ja kiiltävää, suoraa tai hieman laineikasta.
VÄRI : Syvän musta perusväri, jossa täyteläisen punaruskeat merkit poskissa, silmien
yläpuolella, kaikissa raajoissa ja rinnassa sekä valkoiset merkit seuraavasti: - puhtaan
valkoinen symmetrinen väritys päässä: läsi leviää kuonon molemmin puolin kirsua kohti,
sen ei tulisi ulottua silmien yläpuolella oleviin merkkeihin, valkoisen kuonovärityksen ei
tulisi ulottua yli suupielien - valkoinen, kohtalaisen leveä yhtenäinen värimerkki leuan alta
rintaan - toivottavia ovat valkoiset käpälät ja hännänpää - sallittuja ovat pieni valkoinen
niskaläiskä ja hieman valkoista peräaukon ympärillä.
VIRHEET:
selvästi kihartuva karva - virheet värimerkeissä ja värityksessä
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
lyhyt tai karkea karva
puutteellinen kolmivärisyys
muu kuin musta perusväri.”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT TURKEISSA:

• Lyhyet turkit
• TURKKIEN SAKSIMINEN!
• TRIMMAAMINEN!

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Ongelmana ovat nykyään lyhyet turkit ja aina ei tiedetä johtuuko se trimmauksesta vai
siitä, että koiran turkin on muutenkin lyhyt. Molemmat ovat palkintosijaa alentavia
tekijöitä.

Berninpaimenkoira turkin tulee olla luonnollinen ja varsinkin uroksella tulee olla pitkät
rintakarvat (minimi 5 cm).  Berninpaimenkoira turkkia ei tule leikellä, tämä rotu ei ole
trimmattava rotu. Vain korvat ja tassut on hyväksyttävää siistiä.

Turkkien liiallisesta trimmauksesta tulee aina mainita ja kirjata se arvosteluun ja
tarvittaessa laskea palkintosijaa huomattavastikin.  Jatkossa liiallisesta trimmauksesta
voidaan jopa antaa palkintosija ”ei voida arvostella” ja turkkien trimmaukseen
kiinnitetään arvostelussa erityistä huomiota. Rodun ei haluta kehittävän tähän suuntaan.

6.8. TAKAKULMAUKSET

RM: “YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian
lähellä toisiaan.
REIDET: Pitkät, leveät, voimakkaat ja lihaksikkaat.
POLVET: Kohtalaisesti kulmautuneet.
SÄÄRET: Pitkät ja selvästi viistot.
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KINTEREET: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet.
VÄLIJALAT: Lähes pystysuorat. Kannukset tulee poistaa (lukuun ottamatta maita, joissa kannusten
poistoleikkaus on laissa kielletty).
KÄPÄLÄT: Hieman vähemmän kaareutuneet kuin etukäpälät, eivät sisään- eivätkä ulospäin
kääntyneet.
VIRHEET:
Kevyt luusto
HYLKÄÄVÄT VIRHEET : -“

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT TAKAKULMAUKSISSA:

Etu- ja takakulmaukset eivät ole tasapainossa
- > ylikulmautuneet takaraajat, niukat kulmaukset eturaajoissa
-> laskeva ylälinja

Ongelmia kintereissä -> pitkiä, heikkoja

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Kulmauksien tasapainoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

6.9. LIIKKEET

RM: “Kaikissa askellajeissa maatavoittavat ja tasapainoiset. Pitkä, vapaa askel ja hyvä takaraajan
työntö. Ravissa liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna suoralinjaiset.
VIRHEET: -
HYLKÄÄVÄT VIRHEET : - ”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT LIIKKEISSÄ:

Huonojen etuliikkeiden lisäksi ongelmana ahtaat, ulkokierteiset takaliikkeet. Koirat ovat
huonossa lihaskunnossa.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Berninpaimenkoiran tulee liikkua yhdensuuntaisesti sekä edestä, että takaa.  Ahtaat tai
ulkokierteiset takaliikkeet alentavat palkintosijaa.

6.10 KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE

RM: “Varma, tarkkaavainen, valpas ja peloton jokapäiväisissä tilanteissa. Hyväntahtoinen ja
uskollinen tuttujen ihmisten seurassa, itsevarma ja ystävällinen vieraita kohtaan.
Temperamentiltaan kohtuullinen, helppo kouluttaa.

VIRHEET:
Epävarma käytös
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET :
aggressiivisuus, hermostuneisuus ja selvä arkuus
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT LUONTEISSA JA KÄYTTÄYTYMISESSÄ:

Luonteet ovat parantuneet viimeisen 20 v aikana. Arkoja koiria on vähemmän.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Luonteiden arvostelussa noudatetaan rotumääritelmää. Selvästi hermostunut tai arka
koira palkitaan palkintosijalla ”hylätty”.

6.10. KOKO

RM: “SÄKÄKORKEUS: Urokset 64 - 70 cm, ihanne 66 - 68 cm, nartut 58 - 66 cm, ihanne 60 - 63 cm.“

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT KOOSSA:

Koossa ei tällä hetkellä ole juurikaan ongelmia.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Koon arvostelussa noudatetaan rotumääritelmää.

6.12. VÄRIT JA VÄRIMERKIT

RM: “Syvän musta perusväri, jossa täyteläisen punaruskeat merkit poskissa, silmien yläpuolella,
kaikissa raajoissa ja rinnassa sekä valkoiset merkit seuraavasti: - puhtaan valkoinen symmetrinen
väritys päässä: läsi leviää kuonon molemmin puolin kirsua kohti, sen ei tulisi ulottua silmien
yläpuolella oleviin merkkeihin, valkoisen kuonovärityksen ei tulisi ulottua yli suupielien - valkoinen,
kohtalaisen leveä yhtenäinen värimerkki leuan alta rintaan - toivottavia ovat valkoiset käpälät ja
hännänpää - sallittuja ovat pieni valkoinen niskaläiskä ja hieman valkoista peräaukon ympärillä.
VIRHEET:
Puutteellinen valkoinen väritys päässä - liian leveä läsi ja/tai valkoinen väri kuonossa ylittää selvästi
suupielen.
Valkoinen kaulus - suuri valkoinen niskaläikkä (läpimitta yli 6 cm)
Liikaa valkoista peräaukon ympärillä (läpimitta yli 6 cm)
Eturaajan valkoinen väri ylittää selvästi välikämmenen keskikohdan (saapas)
Häiritsevän epäsymmetriset merkit päässä ja/tai rinnassa
 Mustia läikkiä tai juovia rinnan valkoisessa värissä
Epäpuhdas valkoinen (seassa voimakkaita pigmenttiläikkiä)
Ruskea tai punainen vivahde  mustassa perusvärissä.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET :
Puutteellinen kolmivärisyys
Muu kuin musta perusväri.”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT VÄREISSÄ JA VÄRIMERKEISSÄ

Näyttelyissä ei juurikaan tapaa värivirheellisiä yksilöitä eikä värityksessä ole ongelmia.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Värityksen arvostelu on vähäisin asia berninpaimenkoirien arvostelussa ja sille ei saa
antaa liiaksi painoarvoa ja muiden asioiden tulee ensisijaisesti määrittää koiran
palkintosija. Esimerkiksi valkoisen puuttuminen tassuista tai hännänpäästä on sallittua
eikä sen tule laskea palkintosijaa.

7. YHTEENVETO:

Puheenjohtajat kiittivät aktiivisesta ja innostuneesta keskustelusta. Keskustelun toivotaan
jatkuvat myös tulevaisuudessa yhtä hyvähenkisenä ja vilkkaana. Tapaamisen tarkoituksena
ei ollut muuttaa rotumääritelmää, vaan syventää rotumääritelmän tulkintaa ja löytää
yhtenäisiä linjoja berninpaimenkoirien arvosteluihin. Lisäksi oli tarpeen osittaa tämän
päivän ongelmakohtia, joihin pitää arvosteluissa erityisesti kiinnittää huomiota.

Keskusteluissa kävi ilmi, että berninpaimenkoirien ongelmat ovat maailmanlaajuisia ja
tapaamiseen osallistuneet tuomarit ovat niistä täysin yksimielisiä. Kaikki tehdyt
johtopäätökset syntyivät yksimielisesti ja hyvässä hengessä.  Keskustelussa rodun
suurimmiksi ongelmakohdiksi nostettiin mittasuhteet, päät (sis. hampaat ja purennat),
etuosat, hännät ja turkit ja niiden vääränlainen kunnostaminen. Näihin asioihin tulee
jatkossa kiinnittää erityistä huomiota arvostelussa. Myös kasvattajille tulee viestittää rodun
nykytilan ongelmat, jotta he voivat kasvatustyössään kiinnittää niihin erityistä huomiota.

Tuomaritapaamiselle toivottiin tulevaisuudessa jatkoa ja seuraava tapaaminen ehdotettiin
pidettäväksi esim. 4 vuoden päästä kansainvälisen terveyssymposiumin yhteydessä.

Kangasalla 12.9.2015,

Satu Ylä-Mononen Matti Tuominen
Satu Ylä-Mononen Matti Tuominen


