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M itä suuremmat kilpailut, 
sen tarkempaa on varik-
kotyöskentely. Pienissä 
kilpailuissa ei kukaan 

kärsi, vaikka aikataulu vähän venyy, suu-
rissa kisoissa kyseessä voi olla katastro-
fi. Varikon sijoitteluun ja suunnitteluun 
kannattaa uhrata muutama minuutti, 
kokeneilta varikkohenkilöiltä ja kisaajilta 
tai kisan tuomarilta voi kysyä aloitteleva 
kisajärjestäjä neuvoa. Helteisellä säällä 
varjopaikat ovat arvossaan, kurakelillä 
kuivat pellonkohdat. Eläinten liikuttelun 
on kuitenkin oltava sujuvaa, tarvittaessa 
lisävarjoa saa pressuista virittämällä ja 
mutaisia kohtia voi kuivittaa esimerkiksi 
hakkeella.

Varikoiden rakenteet alkavat olla ki-
soissa kutakuinkin samanlaisia. Hyväksi 
havaittu systeemi on isompi alue ja siinä 
kaksi boksia, joihin ryhmät saa tehtyä 
valmiiksi. SPKYn Facebook seinällä ja 
yhdistyksen kotisivuilla onkin Anniina 
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Tämä artikkeli perustuu kokeneiden, vuosia kisojen varikoilla toimineiden henkilöiden 
kanssa käytyihin keskusteluihin. He kaikki painottavat moneen otteeseen hyvää eläinten 
käsittelyä sekä rauhallisuutta. Heille on kunnia-asia tehdä ja tuoda tolpalle mahdollisimman 
tasapuolisesti, tasaisia eläinryhmiä. Hyvin toimiva varikko on kilpailujen perusta. 
Erityisesti varikon ruokahuollon on oltava kunnossa järjestäjän toimesta, koska kukaan 
varikolla talkoileva ei jaksa tarpoa kurassa nälkäisenä koko pitkää kisapäivää. 

Holopaisen ja Susanna Nuutisen tekemä 
havainnollinen video varikon rakentees-
ta. Spky.fi  toiminta  kilpailut  
kilpailusäännöt
https://youtu.be/CzrAiqJeR-I 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz-
rAiqJeR-I&feature=youtu.be

Pia Franzén
Varikko ja sen toiminta on hyvin tär-
keässä osassa siinä, että kilpailu toimii. 
”Epätasainen lammasryhmä on epäreilu 
kilpailijoille. Järjestävä tila on yleensä 
valinnut jo valmiiksi taktiikan, millaisista 
eläimistä ryhmät tehdään. Valinnassa on 
huomioitu rotu- ja ikäerot ja niiden vai-
kutukset, esim. tätä rotua kaksi ja tuota 
kaksi ja vain yksi kolmatta. Järjestävä tila 
on pyrkinyt jo poistamaan kisalampaista 
huonosti toimivat yksilöt.  Kun suunni-
telma on selvillä, alan katsomaan, mil-
tä se porukka näyttää,” kertoo asialleen 
omistautunut lammasryhmien tekijä, Pia 

Franzén. ”Katson, että tunnistan eri ro-
dut ja lasken, montako yksilöä mitäkin 
rotua on. Sitten minulla on jo pohjatieto 
lampaista tiedossa. Jos tulee muutoksia, 
pystyn reagoimaan. Tarkkailen koko ajan 

Pia Franzén työn äärellä varikolla teke-
mässä kisaryhmiä. KUVA MARTINA BERGSTRÖM

Päivän urakka aloitetaan, kun kisoissa käytettävä lammaslauma saapuu varikolle. KUVA MARTINA BERGSTRÖM
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Mikkolan tilan uuhia odottamassa SM2020-kisavarikolla. Leveät, resorista tehdyt kaula-
pannat ovat helppoja käyttää ja näkyvät hyvin tuomarille ja kisaajalle. KUVA PIA FRANZÉN

eläimiä, seuraako joku jotakuta toista, tai 
kulkevatko jotkut koko ajan rinnakkain. 
Se kertoo sisarus- tai ystävyyssuhteesta. 
Niitä ei laiteta samaan ryhmään, jos suin-
kin voi valita. Seuraan myös korvanume-
roita, koska sisarukset ovat luonnollisesti 
peräkkäisiä numeroita. Tarkkailen, kuinka 
lampaat käyttäytyvät ja ilmeneekö jon-
kun käytöksessä jotain erikoista. Yleensä 
en tunne lampaita entuudestaan. Seuraan 
myös ryhmän ollessa radalla, onko poru-
kassa joku, joka tuottaa ongelmia. Jois-
sakin suuremmissa kilpailuissa on lam-
paita usealta eri tilalta. Silloin pyritään 
rakentamaan ryhmät niin, että ryhmässä 
on lampaita kaikilta tiloilta. Joskus se on 
vaikeaa, jos tilat käyttävät samanlaisia 
korvamerkkejä. Olemmekin miettineet, 
jotain pientä helposti laitettavaa ja irro-
tettavaa merkkiä, jolla voisi merkitä kun-
kin tilan lampaat. Spraymaalimerkit voi-
daan tulkita väärin. Kaikesta tarkkailusta 
ja valinnasta huolimatta joskus ryhmään 
pääsee kaikesta huolimatta joku, jonka ei 
pitäisi, mutta toista kertaa ei sama virhe 
käy. Usein tulee jostain tietystä eläimestä 
tunne, tai silmäkulmasta näen sen olevan 
tyyppi, joka saattaa olla hankala. Tosin 
sekin yksilö voi toimia oikein hyvin, kun 
se laitetaan oikeaan ryhmään. Eläinsilmä 
on tärkeä. Täytyy myös olla tarkkana, et-
tä viimeisiksi starttaaville kilpailijoille jää 
hyvin toimivat ryhmät. Usein ne huonoi-
ten käyttäytyvät lampaat saattavat jäädä 
taka-alalle ja innokkaimmat tunkevat en-
sin. On poimittava soveliaat yksilöt myös 
takarivistä. Jos minulla on tunne ryhmäs-
tä, että siinä on jotain kummallista, ky-
syn usein tolppahenkilöiden mielipidettä 
ryhmästä. Jos he ovat ajattelevat, että po-
rukassa on jotain outoa, vaihdetaan lam-
mas. Usein sitä tunnetta ei osaa selittää, 
mistä se tulee, varmaan kokemuksesta ja 
eläintenlukutaidosta.”

”Lammas on aina ykkösasia. Ihmisen 
toiminnan tulee olla rauhallista, selkeää 
ja oikeanlaista. Silloin saa lampaatkin py-
symään rauhallisina. On toimittava niin, 
että lampaat ymmärtävät ihmisen kieltä 
ja ihminen lampaan kieltä. Tämä onnistuu, 
jos ne ovat tottuneet siihen, että ihminen 
käsittelee niitä.  Liian kesyt lampaat ovat 
vaikeita käsitellä. Kun ne tulevat ihan jal-
koihin, niitä ei kropalla oikein siirrellä. Sit-
ten on pakko ottaa kiinni ja siirtää siten. 
Silloin tuntuu, että on menettänyt kiinnio-

tolla sen, mitä on rauhallisella käsittelyllä 
saavuttanut,” Franzén miettii. Ihmisestä 
metrin päässä pysyvät ovat helpompia 
siirrellä.  Jotta rauhallisuus säilyy, on tär-
keä löytää hankalat yksilöt, jotka aiheut-
tavat levottomuutta. Mitä rauhallisemmin 
saa ryhmän boksiin sitä parempi. Lampai-
ta ei varikolla liikuteta yhtään enempää 
kuin on pakko. Lampaille on tarjolla vettä 
ja varjoa. Ideaalitilanne on se, että eläimet 
makaavat ja märehtivät. Silloin tietää, että 
kaikki hyvin. 

Jos on esimerkiksi useita rotuja, ote-
taan ryhmään ensin sen hankalamman 
rodun edustajat ja sitten katsotaan, ha-
luaako siihen tulla joku esim. takarivis-
tä. Muotoutuvaa ryhmää on koko ajan 
tarkkailtava, millaiseksi se on menossa 
ja muokattava sen mukaan. Kun eläimiä 
merkitään radan tehtäviä varten, on myös 
oltava tarkkana, ketä merkataan. Yleensä 
valitaan siihen kahta eri rotua, jos niitä 
on. Siihen pyritään, että on aina kaksi 
ryhmää valmiina karsinoissaan. On hyvä, 
jos lampaat ehtisivät olla boksissa jonkun 
aikaa. Joskus tarvitaan syystä tai toisesta 
nopeasti uusi ryhmä. Karsinoista otetaan 
vuorotellen, joten ei siinä tiedä, mikä 
ryhmä menee kenellekin kilpailijalle. ”En 
seuraa sitä, tehdäänkö radalla singleä vai 
mitä. Enkä myöskään seuraa sitä, kuka on 
radalla, enkä tiedä, kuka kilpailija minkä-
kin ryhmän saa,” Franzén toteaa.

Eläinten käsittely ja kohtelu sekä 
kaikki muukin handlaus on parantunut 
huimasti viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Nykyään asiat tehdään rauhallisesti, 
kun aiempina vuosina oli enemmän säh-
läystä. Aiemmin saattoi ryhmä palata itse 
heti kohta takaisin varikolle, nykyään sitä 
ei juuri käy. Kun varikkohenkilöt toimivat 
rauhallisesti, ilman kovaa ääntä, he saa-
vat lampaat liikkumaan tai pysähtymään 
pienillä eleillä, kehonkielellä. On ideaaliti-
lanne, kun avaat portin, niin lampaat liik-
kuvat itse oikeaan suuntaan. Jos käyttää 
kehonkieltä väärin ja epäloogisesti, eivät 
lampaat ymmärrä sinua. On myös muis-
tettava, millä korkeudella lampaat silmät 
ovat. Liikkeet on tehtävä sillä korkeudel-
la, jotta lampaat näkevät ja ymmärtävät 
eleet. Joskus riittää se, kun vaan katsot 
lammasta oikeaan kohtaan. 

Franzén ei käytä koiraa varikkoaitauk-
sen sisäpuolella. Hänen oma koiransa on 
korkeintaan aitauksen ulkopuolella. Jos 
tarvitsee, hän pyytää jotakuta muuta 
käyttämään koiraa aitauksessa. Harvoin 
on tähänkään tarve. Kun kisalampailla on 
koko kilpailun ajan yksi ja sama suunta, 
mihin niiden täytyy mennä, ne oppivat 
kyllä kulkemaan ja liikkumaan käsitte-
lyaitauksessa, kun niitä oikea-aikaisesti 
liikkumalla ihminen ohjaa. Ne otetaan 
boksista radalle joko vain ovi avaamal-
la, tai ihminen rauhallisesti liikkumalla. 
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Lampaat kyllä sitten koiran nähdessään 
tietävät, minne suuntaan niiden on 
liikuttava. 

Kunkin lampaan tarvitsee yleensä 
mennä radalle päivän aikana kerran tai 
kaksi. Puolessa välissä päivää lampaat 
tuodaan siis poistovarikolta takaisin 
lähtövarikolle. ”Saatan tehdä ryhmiä 
valmiiksi niin kuin kaikki menisivät toi-
senkin kerran radalle, vaikka usein ker-
ta riittää,” Pia kertoo. ”Joskus sekoitan 
ja teen kokonaan uudet ryhmät. Pyrin, 
etteivät vanhemmat uuhet menisi välttä-
mättä kuin kerran päivässä radalle, koska 
ne ovat viisaita ja tietävät paljon. Niiden 

ilmeestä huomaa fiiliksen. Jollei ilme ole 
sellainen, että olisi huono olla tai metkut 
mielessä, niin voi mennä toisenkin kerran. 
Totta kai ontuvat tai muuten vaivaisen 
oloiset tai huonosti käyttäytyvät pois-
tetaan heti kisalammasryhmästä.” Kun 
ryhmät on tehty, Franzén vielä tarkastaa, 
että siinä on ne eläimet, joiden kuuluu 
olla ja, että riittävällä määrällä eläimiä on 
pannat. ”Onneksi ei enää ole niitä ruset-
teja, joilla merkataan,” naurahtaa kokenut 
varikkotyöläinen. 

Jäljellä olevat eläimet lasketaan muu-
tamaan kertaan, että ne varmasti riittävät 
ja huolehditaan, että käsittelyaitauksessa 

on riittävästi lampaita jäljellä kilpailun 
lopussa, jotta laumaeläin tuntisi olonsa 
turvalliseksi. Jos tarvitsee lisää lampaita 
tai on muuta ongelmaa tai epäselvyyttä, 
ryhmäntekijä ilmoittaa asiasta tolppahen-
kilöille, jotka ovat sitten yhteydessä ra-
tamestariin tai tuomariin. Nykyään tieto 
kyllä kulkee todella hyvin. Pia Franzén ko-
rostaa, että lammas ja sen hyvinvointi on 
kaiken keskiössä. Eläimiä tulee kohdella 
rauhallisesti, oikein ja reilusti. ”Onneksi 
siihen nykyään panostetaankin,” toteaa 
kollegoidensa mielestä paras ryhmänte-
kijä ikinä. 

TOLPALLE VIENTITOLPALLE VIENTI
Haastattelu: Sanna-Mari Lohva

Martina Bergström ja Sandy vas. ja Pipsa Vanhala ja KP Mimmi oik. työntouhussa pitä-
mässä lampaita rauhallisesti ja rennosti tolpalla. KUVA PIA FRANZÉN

”Vaikka varikolla on ryhmiä tehdessä jo 
tarkkaan seurattu lampaiden kuntoa ja 
käyttäytymistä, saattaa yksilön ongelma 
tulla esiin vasta ryhmää tolpalle vietäessä. 
Samalla kun tolpalle hiljakseen ryhmää 
kuljetetaan, sitä tarkkaillaan, ettei kukaan 
onnu tai ole muuten hankala. Jos sellais-
ta ilmenee, ryhmä viedään rauhallisesti 
takaisin ja otetaan viereisestä boksista 
uusi ryhmä, yhtä rauhallisesti,” kertoo 
kokenut tolppahenkilö Pirjo ”Pipsa” Van-
hala. Lampaille ei saa tulla mieleen, että 

pääsee takaisin, kun kääntyy ja juoksee. 
Lampaille on osoitettava selkeästi, että on 
vain yksi mahdollinen kulkusuunta. ”Kun 
ryhmää viedään tolpalle, niitä samalla 
koulitaan kulkemaan oikein ja osoitetaan 
koiralla menosuunta,” lisää satoja ryhmiä 
kuljettanut Martina Bergström. Ryhmässä 
saattaa olla vaikka kaksi kokenutta uuhta 
ja kolme karitsaa, jotka eivät ole koskaan 
käyneet kisaradalla. Niille näytetään, että 
tuonne menette aikuisten mukana, olet-
te nyt ryhmä. Joskus ongelma ryhmässä 

saattaa ilmetä vasta lähellä tolppaa. Täl-
löin tolppaväki ilmoittaa ratamestarille tai 
tuomarille, että ryhmä vaihtuu. Monesti 
kokeneet kisaajat odottavat hetken, en-
nen kuin lähettävät koiran, nähdäkseen 
asettuuko ryhmä. ”Hiukan temppuileva 
eläin on tolpalle päästyä koulutettu toi-
mimaan ryhmässä. Se on huomannut, 
ettei pullikointi auta, eikä se yleensä 
aiheuta enää hässäkkää,” sanoo Pipsa. 
Jos tilanne ei rauhoitu, vaihdetaan koko 
ryhmä. Tolpalta ryhmän vaihtoa tapahtuu 
hyvin harvoin – johtuen hyvästä esityöstä. 
Mutta eläin on eläin ja joku tilanne saat-
taa vaikuttaa siihen hyvinkin yllättäväs-
ti.  Ongelmat ryhmän käyttäytymisessä 
ilmenevät yleensä ensimmäisen 10–20 
metrin aikana varikolta lähdettäessä. Täl-
löin ryhmä vaihdetaan heti. Bergströmin 
mukaan, jos varikko mokaa ja aiheuttaa 
itse ongelmia, tulee kisapäivästä kohtuut-
toman pitkä. Ongelmat pyritään ehkäise-
mään ennalta. 

Hyvä tolppakoira on rauhallinen, jä-
mäkkä ja rentoliikkeinen. Sen on oltava 
rennossa ja avoimessa mielentilassa.  
Sähäkkä, nopealiikkeinen koira yleensä 
hermostuttaa lampaat.  Koiran on pys-
tyttävä tiimityöhön toisen tolppakoiran 
kanssa. Tehtävää pitää pystyä myös vaih-
tamaan lennossa toisen koiran kanssa.  
”Koirat oppivat nopeasti. Ne seuraavat, 
mitä kaveri tekee, ahaa, tähän viedään, 
tässä pidetään ja joku toinen koira ne 
hakee. Ei niille hirveästi tarvitse mitään 
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sanoa, itse ne sen katsovat. Koiralle tulee 
rento ja luottavainen olo, kun ohjaajakin 
luottaa itseensä, koiraansa, sekä toiseen 
tolppaihmiseen ja -koiraan,” muistuttaa 
Bergström.  Vuosien varrella kokemus on 
näyttänyt, mitkä koirat pelaavat hyvin 
yhteen ja minkä parien kanssa joutuu 
enemmän tekemään töitä. Siihen aina 
pyritään, että työ on helppoa koirille ja 
ihmisille. Kemioiden ja luottamuksen on 
natsattava. Kaikki koirat eivät sovellu 
tolppakoiran tehtävään.

Tolppakoira ei tietenkään saa häiritä 
nostoa. Mikäli tolppakoira saattaa omia 
kisaavan koiran lampaat, on tolppakoira 
jopa joskus kytkettävä. Ideaali on tolppa-
koirat, jotka pystyvät olemaan kaukana 
ryhmästä sekä samalla kaukana myös 
ohjaajasta. Koiralle ei myöskään tarvitsi-
si koko ajan hokea maahan-käskyä, sekin 
voi haitata nostavaa koiraa. Tolppakoirat 
ovat valmiina, jos tarvitaan. Vanhala sa-
noo painokkaasti, että tolppakoira pysyy 
paikallaan, vaikka lampaat juoksisivat sen 
yli tai takaisin varikolle. Ilman käskyä ei 
tolppakoira tee mitään nostavan koiran 
työstäessä laumaa. Joskus, kun tolppakoi-
rat ovat tehneet kovan työn tuodessaan 
ryhmää tolpalle, niille saattaa tulla olo, 
ettei nostava koira tule pärjäämään näi-
den lampaiden kanssa. Silloin on oltava 
valmiina estämää, ettei tolppakoira  läh-
de auttamaan. Joskus myös nostava koira 
on tuttu ja kaveriahan autetaan hädässä. 
Tolppahenkilöillä on oltava eläinsilmää ja 
tilannetajua. 

Lampaita pidetään tolpalla niin löysäs-
ti ja rennosti kuin mahdollista, kuitenkin 
tuomarin ohjeita noudattaen. Joskus tolp-
pakoira joutuu olemaan suoraan lampai-
den edessä, jopa niiden kulkusuunnassa, 
jos lampaat eivät muuten pysy paikallaan. 
Joskus kilpailun järjestäjä, lampaansa 
tuntien, on kehottanut tarpeen vaatiessa 
näin toimimaan. ”Sen kyllä oppii näke-
mään, milloin on tarpeellista laittaa tolp-
pakoira lampaiden kulkusuunnan eteen,” 
toteaa Martina Bergström. Silloin koira 
otetaan pois ilman, että se häiritsee kisa-
suoritusta. Koiran on oikeasti laskettava 
irti lampaista. Koiran irrottaessa otteensa 
lampaat harvoin reagoivat millään lailla. 
On myös oltava tarkkana, mihin suuntaa 
tolppakoira lähtee pois lauman edestä, 
jottei sen tarvitse mennä yhtään lampai-
ta kohti. Tolppahenkilön on varmistettava 

oikea suunta omalla sijoittumisellaan ja 
tarkoituksenmukaisesti liikkumalla. Se, 
missä vaiheessa tolppakoira otetaan 
pois, riippuu ihan lampaista ja koirasta. 
Kun nostava koira alkaa vaikuttaa, on 
oikea hetki. Toiset koirat vaikuttavat jo 
todella kaukaa. Toisten on oltava hyvin-
kin lähellä ennen kuin lampaat reagoivat 
niihin. 

Toisinaan ihminen pitää lampaita 
tolpalla paikoillaan ja koira on kauem-
pana. Tämäkin riippuu lampaista ja pai-
kasta. Ihminen saa olla lähellä lampaita, 
jos tilanne sitä vaatii. Kun kisaava koira 
nostaa, muuttuu tolppahenkilö tolpaksi. 
Tolppahenkilö ei ikinä katso kisaavaa 
koiraa, koska osa koirista paineistuu tui-
jottamisesta. Tolppahenkilöille ei kuulu 

se, jos kisaava koira tekee virheitä ja ai-
heuttaa härdelliä. Se on täysin tuomarin 
asia, sanovat molemmat taitavat ohjaajat 
painokkaasti. Tuomari saattaa soittaa ja 
kysyä, tällöin vastataan totuudenmu-
kaisesti. Nykyään jokainen kyllä pyrkii 
suorittamaan mahdollisimman siistin 
radan, nostosta lähtien, kaikissa luokis-
sa. Jos tolppahenkilölle tulee sellainen 
olo, että nostavan koiran toiminnasta 
herää kysymyksiä, ilmoittaa hän asiasta 
ratamestarille, joka tekee päätöksen, il-
moitetaanko asiasta tuomarille ja päättää 
tarvittavista toimenpiteistä tuomarin tai 
kisajärjestäjien kanssa.  Muutenkin tolp-
pahenkilöt kommunikoivat ratamestarin 
tai sihteerin välityksellä tuomariin päin. 
Bergström muistuttaa, että varikkohen-

Tolppahenkilöitä varten lampaiden paikka voi olla merkitty esim. pikatolpalla. 
 KUVA MARTINA BERGSTRÖM

Brie varikkoliiviissä. KUVA MARTINA BERGSTRÖM



26 Paimenposti 1/2021

kilöillä on vaitiolovelvollisuus. Kisaajille ei 
kerrota etukäteen, millaisia ja millä lailla 
reagoivia lampaat ovat. Myöskin tuoma-
rin ja ratamestarin puheiden kohdalla 
tolppahenkilöillä on vaitiolovelvollisuus.  
Vanhala sanoo, että kisaajan tullessa ky-
symään omasta koirastaan, mitä se siellä 
nostossa teki ja miksi, niin sen hän kyllä 
kertoo, jos muistaa. Tolppatyö vie niin ko-
vasti keskittymistä, ettei välttämättä edes 
ehdi seurata kuka kisaaja ja koira ovat 
ajovuorossa.

Kun nosto on tapahtunut, seisovat 
tolppahenkilöt ja -koirat kuin tatit pai-
koillaan, kunnes koira ja lampaat ovat 
niin kaukana, etteivät millään lailla pysty 
vaikuttamaan ryhmään tai koiraan. Pai-
kallaan pysytään niin kauan kuin tilanne 
vaatii. Joskus tuomari ei maasto-olosuh-
teiden vuoksi pysty näkemään, jos kisaa-
va koira vie lampaita varikolle. Tolppaväki 
ei reagoi, ennen kuin tuomari ilmoittaa 
keskeytyksestä. Vasta silloin singahtavat 
varikkokoirat hoitamaan tilanteen.  Jos 
kisaava koira päätyy suoraan varikolle, 
se ilmoitetaan heti tuomarille. Silloinkin 
odotetaan paikallaan, kunnes tulee tie-
to mahdollisesta keskeytyksestä tai dis-
kauksesta. Kun ryhmää viedään tolpalle 
tai kisaava koira nostaa, ei uutta ryhmää 
voi varikolla silloin tehdä. Etenkään, jos 
varikko on lähellä tolppaa. Varikolla ei 
saa tällöin kolista, eikä sieltä saa kuulua 
määkimistä. 

Tolppahenkilöt uskovat aina ratames-

taria ja tuomaria. Suomalaisilta tuoma-
reilta ei juuri tule ohjeita tolppaväelle. 
Ulkomaisilta tuomareilta taas voi tulla 
paljonkin dataa. Kun lampaalla saattaa 
olla eri mieli aamulla kuin illalla ja olo-
suhteet voivat muuttua päivän mittaan 
hyvinkin erilaisiksi, on varikkoväen sovel-
lettava. Lampaiden vetopiste voi päivän 
aikana vaihtua ja jopa eri ryhmillä voi olla 
eri suuntiin vetoa. Varikkohenkilökunnan 
pääasia on eläinten hyvän käsittelyn li-
säksi toimittaa kisaajille mahdollisimman 
tasalaatuisia ryhmiä. Luokasta tai kisasta 
riippumatta. Toki arvokisoissa homma on 
vielä astetta tarkempaa. 

Bergström ja Vanhala esittävät kisaa-
jille toivomuksen, että tolppahenkilöille 
annetaan työrauha. Jos ratamestari tai 
tuomari sanoo, että koiran saa lähettää, 
kun lampaat irrotetaan varikosta, niin 
sääntö on sama kaikille. Jos ohje on, että 
lampaat nostetaan vasta tolpalta, niin sil-
loin on niin. Kun koira lähetetään ennen 
kuin lampaat ovat tolpalla asti, loppuu 
tolppaväen matka siihen. Pysähdytään 
ja annetaan tilaa nostolle. Ryhmä siis 
saattaa olla vielä melko lähellä varikkoa 
nostavan koiran tullessa. Lampaat voivat 
lähetä mihin sattuu, mutta kisaaja on 
päätöksensä tehnyt, tuomarin ohjeita vas-
taan. Tällöin tolppaväen tekemä ryhmän 
koulimisetu jää hyödyntämättä. 

Varikkokoirilla ja -henkilöillä on ny-
kyään liki aina huomioliivit. Tällöin ki-
saaja ja tuomari erottavat varikkokoiran 
kisaavasta koirasta. ”Aiemmin mustan 
tolppakoiran kanssa kävi joskus niin, että 
kisaaja ihmetteli, miksi se vaan makaa 
vaikka kuinka käskyttää. Ja makaava 
olikin tolppakoira, muistelee Pirjo. Tolp-
pahenkilöt eivät saa vihellellä eivätkä 
huudella koirilleen. Vanhala kertookin 
hänellä olevan koiralle myös käsimerk-
kejä joilla turvataan nostavan koiran 
työrauha.

Molemmat kokeneet tolppakonkarit 
toivottavat uudet tekijät tervetulleiksi 
harjoittelemaan tolppatyöskentelyä koi-
ransa kanssa, vaikka koira ei ihan valmis 
tehtävään olisikaan. Silloin on tärkeää, 
että työpari on kokenut ja osaava ja 
pystyy tarvittaessa myös yksin viemään 
ryhmän tolpalle. Tolppakoiran tehtäviä 
pystyy harjoittelemaan kotonakin treeni-
kaverin kanssa. Vuorotellen toiselta haku 
on muutenkin hyvää treeniä. Kursseilla 

ja treeneissä voi myös harjoitella ryh-
män viemistä tolpalle. Rohkeasti hihasta 
nykäisemään ja kysymään, voisiko tulla 
kisavarikolle harjoittelemaan. Lisää hen-
kilöstöä tarvitaan. Usein kisajärjestäjät 
myös kyselevät vapaaehtoisia talkoolaisia 
tolpalle.  Normaaleissa I-, II- ja III-luokan 
kisoissa ilman muuta on mahdollisuus 
harjoitella. Karsintakilpailut ja arvokil-
pailut, kuten SM-, PM- tai EM-kisat ei-
vät ole harjoittelukisoja tolppakoirille tai 
-henkilöille. Näissä kisoissa suositellaan, 
että mahdollisuuksien mukaan kisaava 
koira ei toimisi varikolla. ”Kun ohjaajalla 
on varmuus ja tietotaito erittäin varmalla 
pohjalla, voi silloin ottaa melko nuoren-
kin koiran tolpalle töihin. Edellyttäen, 
että ohjaaja on 150% varma, kuinka tu-
lee toimia,” painottaa Pirjo Vanhala. Oh-
jaajan varmuus tarttuu tässäkin asiassa 
koiraan. Koiran pystyy kyllä rakentamaan 
tolppakoiraksi, vaikkei se heti luontaisesti 
sitä olisikaan. Se vaatii tietysti lukemat-
tomia toistoja sekä ohjaajan varmaa 
toimimista. 

Juoksussa oleva narttu ei voi työsken-
nellä tolpalla. Juoksuinen narttu voi toki 
kisata, siihenkään tolppakoirat eivät saa 
reagoida voimakkaasti. ”Toki sen huo-
maa, kun uroskoirat nostavat nenäänsä 
ja haistelevat tarkasti, että jahas, juok-
sussa tuo neito,” sanoo Martina. Tuttujen 
koirien kohdalla on huomioitava, onko 
tolppakoira kyllin kokenut pysyäkseen 
tehtävässään. ”Koirani ollessa nuori pyrin 
seuraamaan, etten vie sen tutulle koiralle 
ryhmää tai ainakin varmistin koirani ole-
van lähelläni, koska kaverit ovat kivoja,” 
naurahtaa Vanhala. Joskus on käynyt niin, 
että kisaava koira käy tolppakoiran päälle. 
Tällöin tolppahenkilöllä on oikeus puolus-
taa koiraansa. 

Vuosien varrella tullut kokemus on 
tuonut varmuutta omaan tekemiseen 
ja luottamusta myös kisaajilta sekä ki-
sojen järjestäjiltä. Kisaajat tietävät va-
rikkohenkilökunnan tekevän kaikkensa 
tuodakseen jokaiselle kisaajalle ryhmät 
tasapuolisesti. Varikkohenkilökunnasta 
pidetään kisoissa hyvää huolta. ”Huolto 
varikolle pelaa moitteetta,” toteavat Pipsa 
ja Martina kuin yhdestä suusta. ”Meille 
jokainen onnistunut tolpalle vienti, ol-
koonkin kyse ykkösluokan kisasta tai 
Pohjoismaiden mestaruudesta, on aina 
kunniatehtävä.”

Kokenut Martinan varikkokoira Brie 
tutulla paikallaan odottelemassa.
 KUVA MARTINA BERGSTRÖM
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NAUTAVARIKON RAKENTAMINEN JA 
VARIKKOTYÖSKENTELY
Teksti: Heikki Teittinen

Kisaeläinten laumat kannattaa yhdistää 
muutama päivä ennen kisoja ja liiku-
tella maltillisesti pienissä, sekoitetuissa 
porukoissa. Liikaa säätämistä on kui-
tenkin vältettävä, koska laumat hiou-
tuvat kisan aikana. 

Varikon on oltava reilun kokoinen, 
mieluummin rajattu laidunalue, josta 
laumat kasataan pienempiin karsinoi-
hin. Rehustus ja vesi on huolehdittava. 
Aitanaru on käyttökelpoinen rakennus-
materiaali. Kiinteillä esim. metalliai-
doilla rakennetut varikot ovat armotta 
liian pieniä. Yleensä varikot rakennetaan 
jatkuvalle eläinkierrolle, jotta turhat 
eläinsiirrot jäävät pois ja aikaa säästyy. 
Varikkojen teossa ja kisapaikan valin-
nassa on huomioitava, että kisaamisen 

paine lisää nautojen vetoja ja stressi-
herkkyyttä. Kisapaikan ja varikkojen si-
joittaminen kotieläintilojen välittömään 
läheisyyteen on tietoinen riski. Hanka-
lien eläinten jyrkkää rajausta kisapo-
rukan ulkopuolelle on hankala tehdä, 
koska yleensä kisanautojen määrä on 
rajallinen. 

Varikkohenkilökunnan on oltava 
tottuneita eläintenkäsittelijöitä. Varik-
kotiimissä on oltava reilusti porukkaa, 
myös varahenkilöt. Tolpalle viennissä 
kannattaa käyttää vakiomenetelmiä 
ja -porukkaa. Henkilökunnan ja työta-
pojen vaihdot on tehtävä ajatuksella. 
Toisaalta aina kannattaa kokeilla hal-
litusti uusia juttuja varikollakin. Koska 
ryhmät muuttuvat kisapäivän aikana, 

järjestävän porukan on haisteltava 
koko ajan tilannetta ja reagoitava sen 
mukaan.

Varikko on yleensä kisa-alueelta pii-
lossa. Varikkohenkilökunnan on oltava 
tietoisia kisan kulusta, joten yhteys kil-
pailujen johtajaan on oltava kunnossa. 
Keskinäinen ryhmätyövalmius on oltava 
hyvä. Varikolla käytetään koiraa maltil-
lisesti ja vain tarpeen mukaan.

Varikkotyöskentelyn ja tolpalle vien-
nin on tarkoitus taata kaikille kisaajille 
tasainen ja käsittelykelpoinen lauma, 
ei enempää eikä vähempää. Liika hi-
ominen on turhaa. Kisaaminen peilaa 
normihyvää eläintenkäsittelyä. Ei maa-
ilman tarvitse olla virheetön tässäkään 
asiassa. 

Nilsiässä heinäkuussa hyvin onnistuneiden nautakisojen varikolla häärivät Minna Lappalainen (vas.), järjestäjä Eija Huusko ja Minna Laitinen 
Hugon kanssa. Nautaryhmiä testattiin ja työstettiin kujassa. KUVA ANNE KONSTI
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V uonna 1978 perustettu Suo-
men Paimenkoirayhdistys ry. 
(aluksi Paimenkoirayhdistys 
ry.) otti varhaisessa vaihees-

sa paimentavien työkoirien rekisteröin-
nin asiakseen. Alusta asti tärkeimpänä 
tavoitteena on ollut paimentavien koirien 
välittäminen tilallisten avuksi ja auttaa 
heitä koiran kouluttamisessa. Tarvittiin 
siis pentuja. Tolkullisten pentujen saami-
seksi oli selvitettävä koirien sukuja, arvi-
oitava niiden ominaisuuksia ja pidettävä 
asioista kirjaa. Lisäksi tietoa oli osattava 
käyttää, joten myös jalostusneuvontaa 
kehitettiin.

Aluksi yhdistysaktiivi Eila Nisosen luo-
maan ja pitämään tietokantaan kerättiin 
ylipäätään Suomesta löytyviä bordercol-
lieita. Siihen otettiin luonnollisesti mu-
kaan ns. alkukoirat, vuonna 1978 Porin 
maatalousnäyttelyyn Skotlannista tuodut 
kuusi koiraa, joiden tuonti oli toiminut 
lähtölaukauksena Paimenkoirayhdistyk-
sen perustamiselle. Näistä koirista saatiin 
yhteensä 24 pentua. Myös kaikki muut 
Suomesta löytyvät bordercolliet pyrit-

1970- ja 80-luvun taitteessa Eila Nisonen etsi ja listasi Suomessa olevia bordercollieita 
sukutietoineen tietokantaansa.

Perusradalla: 
Historian 
havinasta 
nykypäivään
Teksti: Ann-Mari Lintunen

Perusradan merkitys, mielekkyys, tarpeellisuus, helppous tai vaikeus, ohjaajan 
osaaminen tai osaamattomuus, tilaisuuteen pääseminen, suorittaminen ja uusiminen 
kirvoittaa aika ajoin kiihkeää keskustelua ja tunteitakin niin SPKY:n jäsenistön 
kuin muidenkin työlinjaisten paimenkoirien kanssa touhuavien keskuudessa. 
Paimenpostissa vietetään 2021 perusrata teemavuotta. Juttusarjamme alkaa katsauksella 
SPKY:n rekisterin ja perusradan historiaan. Lehden kakkosnumerossa kerrataan 
perusratatilaisuuksien järjestämistä ja syksyn lehdissä radan sisällöllisiä seikkoja.

tiin etsimään, löytämään ja kirjaamaan 
mahdollisimman laajoin sukutiedoin. 
Niistä koottiin myös jonkinlaiset luon-
nehdinnat: väri ja merkit, säkäkorkeus, 
paimentaa/ei paimenna, luonne, muuta. 
Aikana ennen SPKY:tä Suomessa synty-
neitä pentuja kirjattiin kymmeniä ja sel-

vitettiin niiden vanhempia ja sukutauluja. 
Enimmäkseen koiria oli tuotu Ruotsista 
1960- ja 1970-luvuilla. Selvitystyön en-
sisijaisena tarkoituksena oli pystyä vält-
tämään liiallista sukusiitosta, sillä mo-
nelta koiralta löytyi esimerkiksi yhteinen 
emälinja. 



37Paimenposti 1/2021

Jani Hurme ja Queen odottavat lupaa jatkaa rataa. Päivävarjon alla tuomaroimassa Pirjo Vanhala ja Helena Pesonen, varikkoapuna päivän 
kolmas tuomari Minna Eronen. Täyspitkä perusratapäivä sitoo minimissään kolme tuomaria ja useamman varikkotyöläisen. KUVA ANNE KONSTI.

Vanha perusratakaavake

Ensimmäiset pari vuotta koirat listattiin ilman rekisterinu-
meroa. Kun yhdistyksen jalostusvaliokunta alkoi toimia vuonna 
1980, ilmaantui pentu nro1 sisaruksineen ja jatkossa jokaiselle 
rekisteriin hyväksytylle koiralle annettiin juokseva rekisterinu-
mero. Koiria rekisteröitiin jossain määrin myös Kennelliittoon. 
Aluksi toimittiin ilman yhdistyksen määrittelemiä vaatimuksia 
koirien omista tai niiden vanhempien paimennusnäytöistä. 1980 
suositeltiin jalostuksessa käytettävän vain tunnetusti paimentavia 
koiria, ja 1983 vuosikokouksessa linjattiin, että SPKY-rekisteröi-
tävien pentujen tulee olla paimentavista vanhemmista. Tuolloin 
vanhempaispolven koirien paimennustaipumusta arvioitiin yhtei-
sissä harjoituksissa, pääasiassa tätäkin arvioi yhdistyksen jalos-
tusneuvoja ja jokapaikanhöylä Eila Nisonen, joka tunsi Suomen 
bordercolliekannan niin hyvin kuin sen kukaan tuolloin saattoi 
tuntea. 

Perusrata ilmaantui yhdistyksen toimintaan lähes yhtä aikaa 
kilpailutoiminnan viriämisen kanssa. Vuonna 1984 järjestettiin 
yhdistyksen ensimmäiset kilpailut, aloittaen heti kauden pää-
tapahtumasta SM-kisoista. Muita kisoja ei ollut olemassakaan. 
Seuraavan vuoden 1985 jäsenkirjeessä esiteltiin’ harjoitusrata’ 
ratakaavioineen, joka oli käytännössä naapurista Ruotsista ko-
pioitu. Kansainvälisiä suhteita, koirien ja opin hakemista koke-
neemmilta oli ollut luonnollisesti alusta asti. Ruotsissa käytiin 
yhdistyksen porukalla kisaturisteina jo vuonna 1979 Ruotsin 
paimenkoiramestaruuskisoissa ja ensimmäisinä ulkomaisina 
kouluttajina vierailivat juuri ruotsalaiset kollegat. Ruotsalaisten 
osaamista ja 10 vuotta Suomea edellä olevaa, yhdistykseksi jär-
jestäytynyttä paimennuskulttuuria katsottiin hiukan yläviistoon. 
SVAK:in kilpailusääntöjä ja ratakaavioita seurattiin vuosien var-
rella, ja jo 1981 jäsentiedotteessa esiteltiin ISDS:n Brittiläisen 
lammaspaimennuskilpailun säännöt. 

Yhdistyksen toiminnassa vuodesta 1983 saakka vaikuttanut 
Annika Paarvio muistaa, että koirat olivat 1980-luvun alussa 
tavallisesti vietikkäitä, mutta koulutettavuus oli monella huono. 
Tähän ongelmaan haettiin ratkaisua siis Ruotsin mallin mukaan 
käyttökoiran näyttökokeella, perusradalla, joka käsitti nykyisen 
radan tapaan suorituksen, josta ei selvinnyt pelkällä vietillä, eikä 
pelkällä koulutuksella. Pisteytystä ei alkuvaiheessa ollut, vaan 
suoritukset arvosteltiin harjoittelun ja radan ajon jälkeen astei-

kolla hyväksytty – hylätty. Koirakannan taso paranikin Paarvion 
mukaan selkeästi pian uudistuksen jälkeen.

Uusi lehti suomalaisessa paimennusmaailmassa tuntuu kään-
tyneen, kun yhdistyksessä aktiivisesti toimiva Brita Nyberg ’löysi’ 
Simon Mossen Irlannista ja kutsui miehen ohjaamaan harjoi-
tuksia ja tuomaroimaan Suomen toiset SM-kisat kesällä 1985. 
Vastaanotto oli innostunut, ja Mossen kanssa sovittiin saman 
tien seuraavan kesän laajemmasta kurssikiertueesta ympäri 
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maan, aina Sodankylästä eteläisimpään 
Suomeen. Simon toi tuulahduksen laa-
jempaa näkemystä työkoirien maailmas-
ta, neuvoi ohjaajia ja koulutti koiria. Hän 
myös arvioi koiria sanallisesti muistiin-
panoissa, mikä oli tapana alkuvuosien 
harjoituksissa. Simonin kommentteja 
lienevät esimerkiksi seuraavat: ”Nice, 
strong eyed, needs to be kept back”, 
”Might work, can’t get him around the 
sheep”, ”Nice but lacks confidence”, 
”Very keen”, ”Works the heads of the 
sheep, will work”, ”Great dog but getting 
a bit bold”. Simon Mosse on kurssitta-
nut suomalaisia vuosikymmenet, ja myös 
toimitti tullessaan koiria Suomeen. Monet 
hänen tuomansa koirat olivatkin varsin 
soveltuvia täkäläisiin oloihin ja tehtäviin 
Simonin hyvän paikallistuntemuksen 
ansiosta.

Vuonna 1987 aika oli kypsä hiottujen 
kilpailusääntöjen julkaisuun. Perusrata oli 
jalostuskelpoisuuden lisäksi ensimmäinen 
askel kilpailemiseen. Perusradan arvosteli 
kaksi tuomaria, maksimipisteet 70 ja hy-
väksytty tulos oli minimissään 35p ilman 
nollatulosta missään osa-alueessa. Suori-
tettuaan hyväksytyn perusradan koira sai 
oikeuden kisata ylemmässä AVOIN-luo-
kassa, josta oli mahdollisuus edetä mää-
rätyin ehdoin VOITTAJA-luokkaan. Lisäksi 
voittajaluokan koirilla tuli olla lonkkaku-
vat ja silmätutkimus, joiden hyväksyttä-
vät tulokset olivat tulleet samana vuonna 
myös osaksi SPKY:n jalostusvaatimusta. 
Jalostus ja kilpaileminen kytkeytyivät siis 
vahvasti yhteen: kilpailujen järjestäminen 
oli osa jalostustoimintaa. Todistukseksi 
kilpailuoikeudesta koira sai perusradan 

suoritettuaan kilpailukirjan.
Perusrata suoritus alkoi kuljetuksella, 

jossa marssijärjestyksen tuli olla pää-
sääntöisesti ohjaaja – eläimet – koira. 
Peruskuljetusta oli ensin n. 300m, jossa 
kuljettiin kahdesta kahden metrin levyi-
sestä porttiaukosta. Kummastakin portista 
sai 0-5 p, koiran työskentelystä lampailla 
sekä etäisyydestä eläimiin molemmista 
0-5p. Häkitys oli samanlainen kuin ny-
kyinen perusrata häkki, pisteitä 0-5 sekä 
ajosta häkkiin että toiset 0-5 häkistä pois. 
Katraan koossapidossa (0-5p) koiran oli 
juostava lauman ympärillä, ja samalla 
’vahdittava eläimiä’, sitten avustettava 
ohjaajaa lampaan kiinniotossa kuten ny-
kyisinkin, 0-5p. Haku ja kuljetus ohjaa-
jalle tapahtuivat vasta radan lopuksi, eli 
avustava koirakko vei lampaat 75 metrin 
päähän, pisteytys 3 x 0-5p. Lisäksi ar-
vosteltiin Yleistä otsikon alla ”Tarkkaa-
vaisuus: Koira – ohjaaja – lampaat. 
Koiran itsenäinen esiintyminen, joka 
kuitenkin osoittaa tottelevaisuutta se-
kä tietoisuus siitä, mitä ohjaaja vaatii. 
Ennakoivalle työtavalle annetaan etu-
sija.” 0-5p, sekä ”Tottelevaisuus: Koira 
– ohjaaja. Koiran on toteltava yli koko 
radan, vaikka olisi erilaisia haittateki-
jöitä kuten väsymys, häiritsevä yleisö 
ym.” jälleen 0-5p. Tuomari antoi myös 
sanallisen kokonaisvaikutelman kustakin 
koirasta. Huomattavaa on, nämä yleiset 
asiat arvosteltiin kaikissa kisaluokissa, 
kuin myös tehtävät koossapito ja lampaan 
kiinniotto.

Hiljalleen käytännöt ja säännöt muut-
tuivat tarpeiden ja tekijöiden mukana. 
Koirarekisteri siirtyi vuonna 1991 Ni-

soselta Annika Paarviolle, joka toimi 
vuoteen 2010 SPKY-rekisterinpitäjänä, 
pentuvälittäjänä ja jalostusneuvojana. 
Ensimmäinen kelpie rekisteröitiin vuonna 
1990, muutama vuosi sen jälkeen, kun 
rotu ilmaantui Suomen paimennuskartalle 
1980-luvun puolivälissä. Tuomaripäivillä 
käsiteltiin perusrataan liittyviä uudistuksia 
ahkerasti 1990-luvun alkuvuosina. 1990 
päätettiin, että rataa ei saanut suorittaa 
jatkossa koiran ja ohjaajan kotitilalla. 
Näin pyrittiin kaikille yhtäläiseen, tasa-
puoliseen tilanteeseen. 1991 laadittiin 
säännöt nautaperusrataan ja otettiin 
käyttöön myös kunniakirjat. 90-luvun 
lopulle tultaessa yhdistyksen hallitus sai 
useampia perusradan uudistukseen täh-
tääviä aloitteita. 

Nykyiseen asuunsa perusrata uudis-
tettiin vuonna 2006. Nilla Salonen toimi 
hankkeen keskeisenä puuhanaisena. Pe-
rusradan arvosteluun haettiin uudistuk-
sella lisää koiran ja suorituksen laatua 
mittaavia työkaluja. SPKY:n tarkoituk-
sena on ollut myös tässä tasapuolisuus 
ja se, että arvostelussa pystyttäisiin ta-
soittamaan kokemattoman tai taitavan 
ohjaajan vaikutusta. Käyttöön otettiin 
siis laajempi arvio koiran ominaisuuk-
sista: 1-sivun ’liukupalkit’ ja lomakkeen 
II-sivu, jossa pisteytetään koiran työs-
kentelyn laatua ja viettivoimaisuutta. Kun 
1980-luvulla SPKY:n ja Ruotsin SVAK:in 
perusradat olivat lähes yhteneväiset, pu-
hutaan nykyään hyvin erilaisista näytöistä 
ruotsalaisten kuljettua puolestaan kilpai-
lumaisempaan suuntaan. Varmaankaan 
perusrata tai jalostusvaatimukset eivät ole 
lopullisessa muodossaan, päivitystarvetta 
ja uusia ehdotuksia käsitellään jalostus-
toimikunnassa useinkin.

SPKY rekisteristä
SPKY:n rekisterin olemassaolo ja jalos-
tusvaatimukset on laadittu ennen kaik-
kea tilatyöläiskoiria varten. Se on laadun 
tae, joka tarkoituksena on helpottaa 
perustilallisen koiran etsintää ja valin-
taa. SPKY:n koirilla on tunnettu suku ja 
usean sukupolven paimennusnäyttö sekä 
läpäistyt terveysvaatimukset minimissään 
lonkkien ja silmien osalta, perinnöllisiä 
sairauksia pentujen vanhemmilla ei ole 
itsellään ollut. Yhä useammin jalostuskoi-
rat testataan CEA:n lisäksi myös monien 
tunnettujen geenivirheiden kantajuuden 

Vuoden 1985 Paimenkoirayhdistyksen jäsentiedotteessa julkaistu 'Harjoitusradan' rata-
kaavio ohjeineen. Tästä alkoivat perusratasuoritukset.
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RUOTSISSA PERUSRATOJA JO 80 
VUOTTA
Naapuri Ruotsissa järjestettiin ensimmäinen perusrata paimenkoirille jo vuonna 
1941 Hamra Gårdissa Tumbassa. Tuolloin järjestelyissä oli mukana mm. Lammas-
jalostusyhdistys. Tilaisuuteen osallistuvia koiria oli seitsemän, ja niiden piti suorit-
taa paimennuskokeen lisäksi luonnetesti ja tottelevaisuuskoe. Paimennusosuuden 
testaamisessa käytettiin koko tilan suht villiä lammaskatrasta, ja vaaditut tehtävät 
eivät ehkä ihan muistuttaneet nykyistä perusrataa. Yksi tehtävä oli mm. rajapai-
mennus, jossa koira korvaa aidan paikan. Tähän ensimmäiseen paimennuskoeta-
pahtumaan osallistui bordercollieiden lisäksi mm. welsh corgi, saksanpaimenkoira-
sekoitus ja pystykorva. Seuraavana vuonna 1942 Hamra Gårdissa pidettiin jälleen 
paimennuksen perusratatilaisuus, ja tällöin osallistujissa oli jo neljä bordercollieta. 
Yhtä kaikki, tuona päivänä testatuista puhtaista bordercollieista muodostui Ruot-
sin paimenkoirarekisterin Vallregin pohja, sillä vuonna 1943 Ruotsin Kennelliitto 
(SKK) aloitti rekisteröimään bordercollieita erityisen paimennusrekisterin (Vallreg) 
alle. Tämän rekisteröinnin ehtona oli hyväksytysti suoritettu perusrata. Alkuaikojen 
ongelmaksi muodostui kovat ja tottelemattomat, lampaita jahtaavat koirat, mistä 
pääteltiin, ettei ohjaajien taitotaso ollut riittävä kilpailuihin ja kokeisiin. Ajatus 
kursseista ja paimennuskoulutuksesta otettiin työn alle ja niinpä perusradan ja ja-
lostuksen oheen saatiin linkitettyä alusta asti myös koulutuksellista tavoitetta.

Perusrata vallprov on edelleen jalostuksen työkalu Ruotsissa ja se vaaditaan 
rekisteröinnin pohjaksi. Itse ratasuoritus on suuresti muuttunut alkuajoista. 
Suomen perusrata kopioitiin aluksi miltei suoraan Ruotsin 1980-luvun radasta. 
Perusratoja järjestetään nykyään sekä lampailla että naudoilla, ja näitä tilaisuuksia 
on runsaasti ympäri Ruotsia pitkin paimennuskautta. Ruotsin perusradan sisältöä 
muokattiin viimeksi parisen vuotta sitten, siihen pääsee tutustumaan tästä 
linkistä: http://www.svak.se/wp-content/uploads/2016/12/SVaK-
Regelbok-2017_161216_klar-for-tryck.pdf. SPKYn perusrekisteriin 
pääsee tuontikoira suoraan Vallreg rekisteristä, koska on katsottu, että suomalaisilla 
ja ruotsalaisilla on yhtenevät jalostusvaatimukset paimennuskokeen että terveyden 
osilta. SVAK eli Ruotsin paimenkoirayhdistys painottaa edelleen perusradan 
merkitystä koirien testaamisen tärkeänä työkaluna. AK

suhteen. SPKY:n pentuvälityksen pen-
nuille saa monelta kasvattajalta ns. pai-
mennustakuun: jos koira ei 18 kk:n ikään 
mennessä ole osoittanut synnynnäistä 
paimenvaistoa ja on siten mahdoton 
kouluttaa paimentavaksi työkoiraksi, voi 
ostaja palauttaa koiran myyjälle. Jokaisen 
SPKY-pennun mukaan lähtee myös 25 
euron arvoinen koulutusseteli, jolla pyri-
tään edesauttamaan ohjaajan ja pennun 
päätymistä paimennusharjoittelun pariin. 
Ensikertalaiset paimenkoiran hankkijat 
otetaan ensimmäiseksi vuodeksi SPKY:n 
postituslistalle ’pennunostajajäseniksi’. He 
saavat siis 4 numeroa Paimenpostia, jon-
ka jälkeen heille esitellään mahdollisuus 
liittyä yhdistyksen jäseneksi kiinnostuk-
sensa mukaan. 

SPKY:n rekisteri perusratoineen kyt-
keytyy myös verotukseen, tilallisen kan-
nalta varsin keskeiseen seikkaan. SPKY:n 
rekisterin koirat kaikkine kuluineen voi-
daan vähentää maatalouden verotukses-
sa. Verotarkastuksen sattuessa kohdalle 
mahdollisesti myös muiden rekisterien 
tai rekisteröimättömien koirien kuluja hy-
väksytään tilallisen riittävällä selvityksellä 
verotukseen. SPKY:n rekisterin koirilla on 
puolellaan vuonna 1991 verottajan teke-
mä ennakkopäätös, ja niin työkoiran ku-
lut kuin tuototkin voidaan kirjata osaksi 
maatalouden verotusta ilman selvityksen 
tarvetta.

SPKY rekisteriin kuulumisella on hyö-
tynsä harrastajillekin. Perusradalla koiran 
rekisterillä ja ohjaajan jäsenyydellä on 
molemmilla merkitystä maksun suuruu-
teen. Kisamaksut ovat jäsen ja ei-jäsen, 
eli koiran rekisterillä ei siinä ole väliä, 
mutta ohjaajan kannattaa kyllä kuulua 
yhdistykseen. Koiratietokannan paraikaa 
vireillä oleva uudistaminen on iso satsaus 
yhdistykseltä. Sen pitäisi toteutua koko-
naisuudessaan kuluvana vuonna. Uusi 
rekisterisysteemi on selkeä parannus 
ilmoittautumisominaisuuksineen, mm. 
huima määrä kisavastaavan talkootyötä 
jää historiaan. Myös nykyistä, vuonna 
2008 käyttöön otettua sähköistä koi-
ratietokantaa viime vuosina kiusanneet 
järjestelmäongelmat voidaan toivottavasti 
pian unohtaa. Kaikkiaan systeemi on suu-
resti kehittynyt 1970-80 luvun taitteesta, 
jolloin tietokanta oli pari kansiota sisäl-
tönään hiukan epämääräinen kokoelma 
oletetusti bordercollie-rotuisia koiria. n

Carita Tiilikainen ja Pihka Savonlinnassa perusradalla kaikkensa antaneena kesällä 2020. 
Hellesäällä lienee ollut osuutta asian raskauteen. KUVA ANNE KONSTI.


