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Tunnetko jo sveitsinpaimen-
koiristamme vanhimman, 
isosveitsinpaimenkoiran, 
tuttavallisemmin grossen? 
Seuraaville sivuille on kerät-
ty tuhti paketti tietoa tästä 
monipuolisesta rodusta. 

Rodun historian lyhyt oppimäärä
(kootut selitykset historiasta nettisivuil-
ta, mm. Naturhistorisches Museum Bern, 
kirjoista ja lehdistä)

Isosveitsinpaimenkoira, kotoisammin 
grosse, on neljästä sveitsinpaimenkoira-
rodustamme suurin ja vanhin. Sveitsin-
paimenkoirien varhaishistoriasta tuntuu 
olevan monenlaista tarinaa. Yhden teori-
an mukaan ne polveutuvat antiikin roo-
malaisten mukanaan tuomista molossi-
tyyppisistä koirista, toinen tarina kertoo 

rotujen muotoutuneen jo aiemmin Eu-
roopassa eläneestä, foinikialaisten muka-
naan tuomasta koirakannasta. Erään ta-
rinan mukaan isosveitsinpaimenkoira on 
bernhardinkoiran ja rottweilerin esi-isä. 
Oli asia sitten miten vaan, niin varmaa 
kuitenkin on, että kauniita kolmivärisiä 
koiria on Sveitsissä elänyt jo vuosisato-
ja. Muiden sennenrotujen keskittyessä 
nimikkokaupunkiensa ympäristöihin, 
tavattiin isosveitsinpaimenkoiria laajem-
min ympäri Sveitsiä.

Isosveitsinpaimenkoirien esi-isät oli-
vat aiemmin laajalle Keski-Eurooppaan 
levinneitä ”teurastajien koiria”. Ne olivat 
vahvoja, kolmivärisiä, joskus keltaisia tai 
musta-ruskeita koiria, jotka olivat suo-
sittuja teurastajien, karjakauppiaiden ja 
maanviljelijöiden keskuudessa. Isosveit-
sinpaimenkoiria käytettiin vahteina, ve-
tokoirina ja karjan kuljetuksessa. 

Sveitsin Kennelliiton (Schweizerische 
Kynologische Gesellschaft) 25-vuotis-
juhlien kunniaksi Langenthalissa 1908 

järjestetyssä näyttelyssä tuotiin bernin-
paimenkoirien ryhmään kaksi ”lyhytkar-
vaista berniä” (urokset Bello v. Schloss-
gut ja Nero). Tuomarina toiminut pro-
fessori Albert Heim kuitenkin tunnisti 
Bellossa jo kadonneeksi luullun rodun, 
suuren sveitsinpaimenkoiran. Näytte-
lymenestystä grosseille ei tullut, koska 
Bello oli liian suuri  ja voimakas bernin-
paimenkoirien ryhmään ja Nero muis-
tutti tuomarin mielestä enemmän appen-
zellinpaimenkoiraa. Grosset näyttelyyn 
tuonut Franz Schertenleib löysi karjan-
kaupustelumatkoillaan lisää rodun edus-
tajia ja näistä koirista jalostustyö pääsi 
alkuun. 

1909 Sveitsin Kennelliitto tunnusti ro-
dun isosveitsinpaimenkoiraksi (Grosser 
Schweizer Sennenhund) ja rodun kan-
takirja aloitettiin. Tammikuussa 1912 
perustettiin rodulle oma rotujärjestö, 
der Klub für Grosse Schweizer Sennen-
hunde, jonka tehtävänä oli tehdä rotua 
tunnetuksi ja turvata sen tulevaisuus. 
1900-luvun alussa rodun kannan laajen-
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nus oli hankalaa. Sopivien narttujen löy-
täminen oli vaikeaa, ensimmäinen maa-
ilmansota jarrutti kasvatustyötä ja maa-
han levinnyt suu- ja sorkkatautiepidemia 
sai ihmiset lopettamaan koiriaan taudin 
leviämisen pelossa. 1919 päästiin eteen-
päin rodun elvyttämisessä, mutta vasta 
vuodesta 1933 lähtien rekisteröitiin yli 
50 koiraa vuodessa. Ensimmäisen rotu-
määritelmän FCI julkaisi 5.2.1939.

Toisen maailmansodan aikana rotu tu-
li laajalti tunnetuksi käyttöominaisuuk-
siensa vuoksi. Sveitsin armeijan käyttä-
mät grosset osoittautuivat väsymättö-
miksi kanto- ja vetokoiriksi. Sodan päät-
tyessä 1945 rekisteröitiin ensimmäisen 
kerran yli 100 yksilöä.

Suomeen ensimmäinen grosse tuotiin 
1976 Ruotsista, josta miltei kaikki tuon-
tikoiramme tulivat vuoteen 2000 saakka. 
Vuonna 2000 rekisteröitiin Suomeen 20. 
grosse, tuontikoira Slovakiasta. Sen jäl-
keen Suomeen on tuotu koiria mm. Sak-
sasta, USA:sta, Sveitsistä, Sloveniasta ja 
Puolasta. Grossepentueita on Suomessa 
tähän päivään mennessä syntynyt kah-
deksan.

Yleistä
Leppoisan luonteensa vuoksi grosset 
ovat erinomaisia perhe- ja seurakoiria, 
mutta ne ovat myös monipuolisia harras-
tuskoiria. Harrastipa sitten sienestystä, 
halonhakkuuta tai mitä muuta tahansa, 
grossen omistaja ei ole koskaan yksin. 
Uskollinen vahti ja seuralainen kulkee 
mukana, valmiina ilmoittamaan ympä-
ristön tapahtumat rodulle tyypillisellä 
haukulla. Nämä sopeutuvaiset, itsevar-
mat ja hyvällä huumorintajulla varus-
tetut koirat eivät sovellu tarhakoiriksi, 
eivätkä narun päähän pihaan. Ne rakas-
tavat olla ihmistensä kanssa, vaikka se 
olisi toisinaan vain Koirakuiskaajan kat-
somista kotisohvalla. Monipuolisuus on 
tämän rodun yksi parhaimmista puolista. 
Oikeissa käsissä grosse taipuu paimen-
tamaan lampaita, agilityyn, tottelevai-
suuskentälle, hakuun, jäljelle, vepeen, 
raunioille, ihan vaikka mihin!  Toki yk-
silöllisiä eroja on paljon, eivätkä kaikki 
tietenkään sovellu kaikkeen. USA:ssa 
vetokisat ovat melko suosittuja ja siellä 
grosset ovat vetäneet melkoisia kuormia, 
parhaimmillaan yli 51 kertaa oman pai-
nonsa verran. Myös erilaiset vaellukset 
ovat siellä suosittuja. Niissä koira pääsee 
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”töihin” ja saa kantaa laukuissaan esi-
merkiksi juomavettä matkalle. Melko it-
sepäisenä rotuna grosse ei helpoin mah-
dollinen harrastuskoira ole; kouluttajalla 
on herkkujen lisäksi oltava repullinen 
pitkää pinnaa, oveluutta ja huumorinta-
jua. Myös pitkät koulutustuokiot samaa 
hangaten voi unohtaa. Niin monenlai-
siin tehtäviin kykenevä, itsenäinen koira 
harvemmin jaksaa keskittyä saman tah-
koamiseen kovin kauaa eli lyhyitä kou-
lutustuokioita ja usein, niin oppi menee 
ennemmin tai myöhemmin perille. Miel-
lyttämishalu tuntuu myös vaihtelevan 
yksilöittäin melkoisesti. Koiranäyttelyis-
sä käyminen lienee edelleen se suosi-
tuin harrastus grosseväen keskuudessa. 
Vuonna 2012 grosseja on ollut mahdolli-
suus bongata 35:ssä näyttelyssä!

Grosset kehittyvät hyvin hitaasti sekä 
fyysisesti, että psyykkisesti. Ensimmäi-
sen vuoden ajan pentu kasvaa pitkää 
jalkaa ja sitten alkaa 1-2 vuotta kestä-
vä massan kerääminen. Kasvuaikana 
oikeanlainen liikunta ja tasapainoinen 
ruokavalio ovat ensiarvoisen tärkeitä. Si-
säsiistiksi oppiminen voi grossepennulla 
olla hyvin hidasta. On melko tavallista, 
että grossepentu on sisäsiisti vasta 7-9 
kuukauden ikäisenä.  

Grossen säänkestävä lyhyt karva ja ti-
heä aluskarva suojaavat hyvin kosteu-
delta ja kylmältä. Turkki on helppohoi-
toinen, vain pesu ja harjaus tarvittaessa. 
Mutaojassa kahlaaminen kuuluu gros-
seilla yleensä lempiharrastuksiin, mut-
ta sekään ei aina tarkoita pesua, koska 
kuivuttuaan savi karisee turkista pois ja 
koira on mikrokuituliinalla pyyhkäisyn 
jälkeen valmis näyttelykehään. Karvaa 
irtoaa  ympäri vuoden, mutta on selväs-
ti erotettavissa kaksi suurempaa karvan-
vaihtoa. 

Grosset ovat luonteeltaan pääsääntöi-
sesti ystävällisiä ja avoimia, mutta myös 
aggressiivisista ja aroista koirista valitet-
tavasti toisinaan kuulee. Aikuisena gros-
set ovat yleensä rauhallisia ja sopeutu-
vaisia, mutta keskenkasvuisina saattavat 
olla hyvinkin villejä. Jalostukseen käy-
tettävien koirien tulisi luonteeltaan ol-
la varmoja ja ystävällisiä ja grossepentu 
tulisi kunnolla sosiaalistaa. Omistajien 
ja kasvattajien on siis tehtävä jatkuvasti 
töitä, jotta nämä lempeät jätit säilyvät ta-
sapainoisina harrastuskoirina ja turvalli-
sina perheenjäseninä.

Jotain terveydestä
Grosseilla on monille isoille roduille tyy-
pillisiä terveysongelmia, kuten lonkka- 
ja kyynärnivelen kasvuhäiriö, olkanive-
len OCD ja vatsalaukun kiertymä. Jon-
kin verran esiintyy myös harmaakaihia, 
allergioita, pernan kiertymää, virtsanpi-
dätysvaikeuksia, distichiasista ym. Mel-
ko tuoreena ongelmana grosseilla on 
tutkittu P2Y12 verihiutalehäiriötä. Muu-
tama koira on kuollut yht'äkkiä alkanee-
seen verenvuotoon, jota ei saada millään 
tyrehtymään. Auburnin yliopistossa tut-
kijat ovat viime vuonna aloittaneet DNA-
testauksen saadakseen jonkinlaisen käsi-
tyksen häiriön yleisyydestä grosseilla. 
Huolta on herättänyt kantajien määrä 
testatuissa koirissa. 61:stä tähän men-
nessä tutkitusta näytteestä 37 oli tervet-
tä, 7 sairasta ja 17 kantajaa. Tuloksista 
tulemme varmasti kuulemaan lisää, kun-
han tutkimus valmistuu ja tutkijat saavat 
suuremman otoksen valmiiksi.  Han-
kalimmin hoidettava ja omistajallekin 
raskain  perinnöllinen sairaus grosseilla 
lienee edelleen idiopaattinen epilepsia. 
Periytymismekanismia ei täysin tunneta 
ja sairaus voi puhjeta vasta viiden vuo-
den iässä, jolloin koiraa on jo mahdol-
lisesti käytetty jalostukseen. Toistaiseksi 
ainoa keino taistella tätä sairautta vas-
taan on olla risteyttämättä lähisukulaisia 
ja tietysti olla käyttämättä sairastuneita 
tai sairautta jättäneitä tai niiden lähisu-
kulaisia. 

Grosseilla on jonkin verran hedelmäl-
lisyys- ja synnytysongelmia. Narttujen 
tiinehtyminen tuntuu olevan keskiver-
toa heikompaa ja synnytyksessä on usein 
jonkinlaisia vaikeuksia. Pentuja kuolee 
valitettavan usein ensimmäisen elinvii-
kon aikana. Myös anestesiaongelmat tai-
tavat olla rotuominaisuus. Grossepennut 
eivät tunnu kestävän keisarinleikkauk-
sessa käytettyä isofluraanikaasua. 

Ei määrää, vaan laatua
Muualla maailmassa suurin ongelma 
lienevät kaupalliset kasvattajat, joiden 
määrä tuntuu lisääntyvän melkoista 
vauhtia. Pentueita teetetään useita vuo-
dessa ja samoja koiria käytetään monta 
kertaa. Pahimmillaan on nuorta urosta 
käytetty Euroopassa reilusti yli kymme-
nen kertaa kahden vuoden aikana. Van-
hempien sukutauluilla, terveystuloksilla 
tai luonteilla ei niinkään tunnu olevan 
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väliä, kunhan saadaan pentuja mahdolli-
simman paljon myytäväksi.Toivottavasti 
käsissämme ei ole tikittävä aikapommi 
perinnöllisten sairauksien suhteen. Myös 
kapeaa geenipohjaa pitäisi saada laajen-
nettua ja enemmän mahdollisimman 
terveen sukutaulun omaavia ja roduno-
maisia koiria jalostukseen. Facebookin 
ja sähköpostin aikakaudella on melko 
helposti saatavilla tietoa esimerkiksi epi-
lepsian kantajista ja vanhemmista koi-
rista sukutauluissa. Ulkomailta pentua 
haluavan kannattaakin kysellä kaikki 
mahdollinen jokaiselta mahdolliselta ro-
dun parissa puuhastelevalta. Mikään yh-
distelmä ei tietenkään ole riskitön, mutta 
riskit kannattaa kuitenkin yrittää mini-
moida tekemällä taustatyö huolella. Suo-
messa isosveitsinpaimenkoira on edel-
leen vähälukuinen rotu. Elossa olevia, 
Suomessa asuvia grosseja on tällä het-
kellä alle 60. Vuonna 2012 oli Suomessa 
peräti kaksi grossepentuetta! Edellisistä 
pentueista olikin jo kulunut viisi pitkää 

vuotta. Grosse ei helpoin mahdollinen 
kasvatettava rotu ole, kumppani kun on 
usein etsittävä ulkomailta rodun vähälu-
kuisuuden ja kapean geenipohjan vuok-
si. Ulkonäöltä itseä miellyttävän, terveen 
ja erilaisen sukutaulun omaavan kump-

panin etsiminen ei ihan helppo tehtävä 
välttämättä olekaan. Avoin yhteistyö eri 
maiden kasvattajien ja rotuyhdistysten 
välillä olisi siis erittäin tärkeää tälle iha-
nalle ja monipuoliselle rodulle! 
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Kuten itsekin aikanamme huomasim-
me ja muutamalta pennun tiedus-

telijalta saimme kuulla, on rotuyhdis-
tyksemme kasvattajalista grossen osalta 
ollut melkoisen lyhyt. Ikävä kyllä tilanne 
taisi vuoden tai kaksi olla jopa sellainen, 
ettei listalla ollut yhtään kasvattajaa. Ti-
lanne saatiin onneksi korjattua vuonna 
2012, kun listalle päivittyi ensin meidän 
ja sitten kahden muun kasvattajan tie-
dot. Matka tähän pisteeseen on meidän 
osaltamme ollut varsin pitkä ja koska 
tämän artikkelin tarkoitus on esittäytyä 
ja tulla tutummaksi teille lukijoille, aloi-
tetaanpa tarina ihan alusta.

Kennel Harambee’s pitää sisällään ai-
van tavallisen suomalaisen työtäte-

kevän perheen. Perheen kokoonpanoon 
kuuluu ikäjärjestyksessä isä Jukka, äiti 
Tiina, ala-aste ikäiset lapset Petra ja Hen-
ri ja tietysti perheeseen kuuluu myös 
kaikki koiramme, vanhimpana Corgi 
rouva Annline’s True Crystal eli Roosa ja 

sitten grossemme Bärli vom Försterrain 
eli Kerttu, Cara-Mia vom Försterrain eli 
Cara ja viimeisimpänä oma kasvattimme, 
eli Kertun pentu Harambee’s Dazzling 
Diamond, tuttavallisemmin Martta. Sana 
kennel kuulostaa niin kovin kylmältä, 
että itse käytämme mieluimmin sanaa 
kotikennel. Nimi Harambee’s myönnet-
tiin meille 23.9.2003 pitkällisen proses-
sin tuloksena. Me kun keksimme mitä 
hienoimpia ja harvinaisempia nimiä mitä 
kukaan ei ollut koskaan keksinyt ehdot-
taa, ja katin kontit... Jatkuvasti sai laittaa 
uusia nimiehdotuksia ja välistä tuntui, 
että eihän tästä mitään tule! 

Kunnes Tiinan kaaso sen keksi, 
Harambee´s! Sana tarkoittaa swahilin kie-
lessä yhteisvoimin ja siinähän kiteytyy 
kaikki, mitä koiran kasvatukseen kuuluu. 
Joku kasvattaja luottaa meihin ja sen luot-
tamuksen osoituksena me saamme hänel-
tä pienen narttupennun. Pentu kasvaa 
meidän huomassamme aikuiseksi, ja jo-
nain päivänä me saatamme tarvita jonkun 
uroksen palveluksia. Tapaamme uroksen 
ja omistajan, odotamme tuloksia ja jos 
hyvin käy, saamme pentuja joille taas me 

vuorostamme pyrimme valitsemaan juuri 
ne kullekin pennulle sopivat kodit. Ja niin 
ympyrä on täysi, me olemme toiselle ih-
miselle juuri sen hänen parhaan ystävän-
sä kasvattajia. Mutta yhtä kaikki, kaikki 
tuossa ympyrässä olevat ihmiset ovat ihan 
yhtä tärkeitä tekijöitä jotta tuloksena olisi 
terveitä ja yhteiskuntakelpoisia ihmisen 
parhaita kavereita. Kaikki osallistujat te-
kevät töitä yhdessä yhteisen päämäärän 
eteen, yhteisvoimin.

Corgi kuuluu perheeseemme lähes 
vakiovarusteena, sillä historia ro-

dun parissa on Jukan osalta alkanut jo 
vuonna 1976. Eipä osannut tuolloin vii-
den vanha poika arvata kuinka pitkäksi 
aikaa tämä rotu hänen elämäänsä saapui-
kaan. Vuodet kuluivat ja kiinnostuksen 
kohteet muuttuivat, mutta corgi oli ja 
säilyi. Niinpä kun saavuttiin tilanteeseen 
jolloin me, tuolloin kaksi nuorta ihmis-
tä, aloimme suunnitella saman katon alle 
muuttamista, sinne muutti myös kaksi 
vauhtinakkia. Tiina, joka ei kotona asu-
essaan ollut koskaan useista pyynnöistä 
huolimatta saanut omaa koiraa, piti kyl-

Esittelyssä 
Kennel Harambee’s

TeksTi: jukka ja Tiina Päijänen

Meidän grosset, Cara, Martta ja Kerttu
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lä noista mainioista pötkylöistä, mutta 
kaipasi edelleen omaa, isompaa koiraa. 
Siihen tautiin ei ole kuin yksi lääke ja 
siksipä vuonna -97, kauniina keväisenä 
päivänä Kemiin saakka tehdyn ”vappu-
ajelun” myötä meille muutti Bernineiti 
Nellanalle Lissu ja tähän ”sveitsiläiseen 
tilanteeseen” johtanut tiemme alkoi.

Lissua ei ostettu näyttelytähdeksi, eikä 
hänestä sitä koskaan yritetty väkisin 

tehdäkään. Muutamissa näyttelyissä käy-
tiin, mutta mitään sen suurempaa me-
riittiä ei koskaan saavutettu. Agility tuli 
myös tutuksi, mutta varsinainen kilpailu-
ura taisi tyssätä siihen, kun ensimmäises-
sä kilpailussa isäntä seisoi hivenen liian 
lähellä radan reunalla. Radalle lähtö oli 
suorastaan räjähtävä, mutta ikävä kyllä 
se taisi kalveta sen suunnan vaihdon rin-
nalla, minkä Lissu teki saadessaan vainun 
isännästään. Turkki putkella ja häntä viu-
huen Lissu jätti taakseen niin agilityradan 
kuin myös kilpailu-uran... Ensimmäinen 
pentueemme syntyi corgillemme vuonna 
1998, mutta pennut tosin rekisteröitiin 
Jukan äidin kennelnimen alle koska emän 
jalostusoikeus oli hänelle luovutettu. 
Niin, ja eihän meillä vielä tuolloin ollut 
kennelnimeäkään. Tämä järjestely oli erit-
täin hyvä ja opettavainen, saimme paljon 
arvokasta tietoa ja opastusta kokeneelta 
kasvattajalta, joka jaksoi käytännössä elää 
luonamme kunnes pennut olivat jo niin 
isoja, että uskalsi jättää ne meidän ensi-
kertalaisten huomaan. Lissu oli tuolloin 
nuoresta iästä huolimatta pentujen suh-
teen suorastaan mallikelpoinen, hoivasi ja 
helli eikä välittänyt turkissaan roikkuvista 
pienistä naskalihampaista. Kun tyttärem-
me Petra syntyi 2004, Lissu tuli niin vale-
raskaaksi, että hänelle nousi nisiin maito. 
Totesimme tuolloin, että mitä ihmettä me 
teemme sitten joskus Lissun jälkeen, että 
emme koskaan tule löytämään yhtä kul-
taista Berniä. Näin jälkikäteen voi todeta 
että se päivä oli lähempänä kuin olisimme 
osanneet arvatakaan. Se alkoi vasemman 
takajalan ristisiteen katkeamisesta, joka 
toki leikattiin, mutta syystä tai toisesta 
Lissu ei suostunut jalkaa oikein käyttä-
mään. Se kuihtui ja jäi kuntoutuksesta 
huolimatta hyvin heikoksi. Meni puoli 
vuotta ja sama ristisiteen katkeaminen ta-
pahtui oikealle jalalle. Emme voineet ku-
vitella tilannetta jossa koiramme joutuisi 
kärsimään siitä, että sillä ei olisi takapääs-
sä liikuntakykyä ollenkaan, joten ainoa 

vaihtoehto oli päästää Lissu enkeliksi pil-
ven reunalle.

Perheessä oli iso suru ja iso aukko, 
mutta berni ei oikein tullut kysy-

mykseen koska toista Lissua ei voinut 
kohdallemme osua. Ja totuus on, että 
Jukka oli bongannut grosset jo jostain 
aiemmin, kotosallakin oli jo asiasta pu-
hetta ollut. Otimme yhteyttä tuolloin 
yhdistyksessä toimineeseen isosveitsin-
paimenkoiran yhteyshenkilöön ja hänen 
kauttaan taas saimme yhteyden erääseen 
grossen omistajaan. Sovimme hänen 
kanssaan tapaamisen Nokian koiranäyt-
telyyn, jonne olimme menossa corgimme 
kanssa ja olimme kerrasta myytyjä. Tästä 
rodusta täytyy opiskella lisää!

Aikaa kului, rakensimme taloa ja poi-
kamme syntyi 2005, mutta jatkuvasti 

oli tunne, että jotain puuttuu. Etsimme 
enemmän ja vähemmän aktiivisesti tietoa 
rodusta ja tulevista pentueista, todeten 
saatavuuden kotimaassa olevan todella 
heikkoa. Siksipä meille ei jäänyt mitään 
muuta vaihtoehtoa kuin kääntää katseet 
ulkomaille. Kaiken kaikkiaan siitä en-
simmäisestä ajatuksesta lukien kuuden 
vuoden, kymmenien sähköpostien ja 
puheluiden jälkeen me haimme Frank-
furthin lentokentältä Kertun. Meille sa-
nottiin aikoinaan, ja niin mekin olemme 
ihmisille sanoneet, kaikista vaikeinta on 
saada se ensimmäinen grosse. Tämä pitää 
paikkaansa ja niinpä pian meille muutti 
Kertun siskopuoli Cara. Kiersimme näyt-
telyitä ja Tiina treenasi Kertun kanssa to-
koa, Kerttu valioitui ja saavutti ilmeisesti 
suomen ensimmäisenä grossena alokas-
luokan koulutustunnuksenkin.

Koska jalostustarkastus oli mennyt 
hyvin ja terveystulokset olivat par-

haat mahdolliset, oli aika yrittää perheen 
lisäystä. Vietimme useamman päivän 
uroksen luona (kiitos kesäloman) ja 
iloksemme tulostakin oli odotettavissa! 
Odottavan aika astutuksen jälkeen oli 
pitkä, mutta ehtipähän setviä loma-asiat 
kuntoon ennen synnytystä. Sitten se päi-
vä, tai oikeastaan tarkemmin sanottuna 
yö, koitti. 9 pentua joista valitettavasti 2 
syntyi kuolleena. Toki kahden pennun 
kuolema suretti kovasti, mutta olihan 
meillä 7 upeaa pentua joista huolehtia. 
Kasvatimme pennut elämän alkuun yh-
dessä meidän makuuhuoneessamme ja 

kun liikkuminen kävi varmemmaksi, ne 
saivat käyttöönsä keittiön ja kodinhoito-
huoneen. Kodinhoitohuoneesta pääsee 
pesuhuoneen poikki suoraan takapihal-
le, joten sisäsiisteyden oppimisen kan-
nalta tämä oli paras ratkaisu. Mutta ku-
ten asioissa yleensä on, niin tässäkin oli 
myös huonot puolensa. Osa näistä pen-
nuista on mukana kaikissa mahdollisissa 
keittiöpuuhissa vielä niissä uusissakin 
kodeissa, ihan liiallisuuksiin saakka...

Me emme koskaan pyri olemaan 
Suomen tuotteliain, suurin tai 

kaunein kennel, vaan me keskitymme 
kasvattamaan rotumääritelmän mukai-
sia, terveitä ja tervepäisiä yhteiskunta-
kelpoisia koiria. Grossen osalta tehtävä 
ei ole helppo, sillä rodun geenipohja on 
pieni ja tietyt sukulinjat kertautuvat jois-
sain tapauksissa useasti. Mutta tässäkin 
asiassa maltti on valttia, aina voi sattua 
jotain odottamatonta, mutta mahdolli-
simman huolellisesti tehty esityö jalos-
tusvalinnoissa on kullan arvoista.

Pennun saanti meiltä voi jonkun mie-
lestä olla hankalaa, koska me emme 

tee varauslistoja emmekä ole koskaan 
luvanneet pentua pelkän sähköpostin tai 
puhelimen välityksellä. Me vaadimme 
aina vierailun luonamme, jotta voimme 
tutustua hivenen paremmin, sen jälkeen 
me teemme päätöksen siitä saako vie-
railija pennun vai ei. Jos me lupaamme 
pennun uuteen kotiin, kuuntelemme 
toki perheen toiveita pennun valinnan 
suhteen, mutta on tilanteita, joissa mei-
dän on sanottava mikä pentu millekin 
perheelle tulee. Kaikki pennut kun eivät 
käy kaikille perheille, vaikka ulkonä-
kö kuinka suloinen olisikin ja juuri sen 
perusteella valintansa tekisi. Olemme 
myös sanoneet kaikille pennunostajille, 
että meillä on aina koti omalle kasvatille. 
Meidän kasvattimme ei saa joutua ”kier-
topalkinnoksi”, vaan jos tulee jotain 
ennalta arvaamatonta, mahdollisimman 
nopeasti yhteyttä meihin. Katsotaan mis-
sä mennään ja minne pitäisi päästä, siitä 
ne asiat lähtevät hiljalleen selviämään.

Phuuh, nyt tiedätte meistä niin paljon, 
että jos joskus haluatte tulla jututtamaan 
vaikka kehän reunalla tai jossain muussa 
tapahtumassa, ei ainakaan kovin paljoa 
pitäisi jännittää. Reippaasti vain juttusil-
le, me emme pure, kuten ei meidän gros-
setkaan! 
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Kerttu ja MarttaKerttu ja pennut

Nellanalle Lissu, ”Lissu”Cara pienenä

Viimeinen yhteiskuva
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Herätys kukonlaulun aikaan …
näyttelyhihna, rekkarit, rokotus-
todistus, häkki, vettä… - check!  

Iloista jännitystä aamukahvilla ja karavaa-
ni starttaa… Onhan se Iitukin mukana?!?

Kun meidän perheessä mietittiin ro-
tuvalintaa ajattelimme että helpoiten 
useamman grossen omistajineen tapaisi 
koiranäyttelyissä. Vuonna 2012 grossen 
pystyi Suomessa bongaamaan 35:stä koi-
ranäyttelystä, Helsingin ja Rovaniemen 
välillä. Suosituimpia näyttelyitä olivat 
Lohjan (8 grossea) ja Helsingin (7) eri-
koisnäyttelyt. Lähes puolessa viime vuo-
den näyttelyissä on ollut osallistujamää-
rän puolesta tilaa juosta kehässä, osallis-
tujia on ollut vain yksi.

Olen harrastellut varsin monenmoisia 
lajeja koirieni kanssa vuosien saatossa 
mutta yksi on pysynyt mukana vuodes-
ta toiseen - koiranäyttelyt. Juniorhand-
ler kisoista se aikanaan lähti. Kehässä ja 
sen laidalla on tullut seurattua eri rotuja 
ja niiden omistajia. Kerran eräs näytte-
lyihin houkuttelemani ystäväni tuumi 
että ”tuntuu että kun siirrymme kehäs-
tä toiseen, koirien lisäksi muuttuu myös 
ihmisrotu”.. juu..juu..kyllähän me tie-
dämme että koirat ja omistajat alkavat 
muistuttaa toisiaan.. ;) Grosset ovat lu-
kumääräisesti pieni rotu Suomessa joten 
tunnemme aika hyvin toisemme. Kehän 
laidalla käydäänkin vilkasta kuulumis-
ten vaihtoa ja jännitetään yhdessä. Ilok-
seni voin todeta ettei yhteishenki rajoitu 
grosse porukkaan vaan iloisesti moika-
taan myös muita sennen rotuja – kokoon 
tai karvanpituuteen katsomatta! 

Vaikka näyttelyt sääntöineen olisivatkin 
ennalta tuttuja niin lämpimästi suositte-
len kysymään kokeneemmilta konkareilta 

TeksTi ja kuva Minna arffMan 

Grossen kanssa 
näyttelyissä
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Näyttelyarvosteluista 
poimittuja

• Ihanan täydellinen runko, siis koiralla
• Näyttää siltä, että voisi olla kaunis 

koira
• Sukupuoli puuttuu
• On takaa niin ahdas, että kipinää iskee
• Esittäjä lentää koiran perässä kuin 

nahkalappu tuulessa
• Handleri osaa erittäin taitavasti 

piilottaa koiran virheet. Valitettavasti se 
ei aina auta.

• Nuoren esittäjän taidot ansaitsisivat 
paremmanlaatuisen koiran.

• Koiralla riittävästi samansuuntaisia 
raajoja

• Tiukahko huuliaukko
• isot hampaat, pienet kivekset
• Koira seisoo liian korkealla
• Koiralla tänään varpaat harallaan
• Koira tietää mitä on tekemässä, kunpa 

omistajakin.
• Olisi ollut tänään onnellisempi 

omistajan jäädessä kotiin
• Rakastettava pieni daami, jolla naisten 

tapaan aivan liian huono päivä tänään
• kuriton, ei anna tuomarin katsoa 

hampaita, pääsee omistajaltaan irti ja 
katoaa näkyvistä

• Näkee keskiviikkona kummatkin pyhät 
(kierot silmät)

• Rintakehä ei yllä jalkoihin asti

neuvoja/vinkkejä oman koiran mahdolli-
simman edustavaan esittämiseen. Minä 
sain teho-opetusta Pirkanmaan alajaoston 
näyttelyharjoituksissa ja varmasti niillä 
vinkeillä vältimme ainakin pahimpia vir-
heitä. Kiitokset tästä Outille! Harjoitte-
lun jälkeen olemme päässeet oman nuo-
ren grosse neitimme kanssa tositoimiin 
neljässä pentunäyttelyssä ja seitsemässä 
virallisessa näyttelyssä. ...ja uusia näytte-
lyilmoittautumisia on jo tehty! 

Grossen luonteen ollessa rotumääri-
telmän mukainen ”Varma, reipas, val-

pas ja peloton jokapäiväisissä tilanteis-
sa. Hyväntahtoinen tutuille ihmisille ja 
uskollinen perheenjäsenille, itsevarma 
käytös vieraiden läsnä ollessa. Kohtuul-
linen temperamentti.” uudetkin tilanteet 
(matkustaminen, näyttelyt, hotellit) su-
juvat mainosti. Meillä kotona alkaakin 
melkoinen kuhina kun huomataan että 
alan pakata näyttelyreppua – suurin pet-
tymys olisi jos ei pääsisi mukaan! 

Koiranäyttelyissä käydessään saa myös 
hyvää yleiskuvaa Suomen grosseista ja 
onhan kehissä pyörähtänyt myös ulko-

maalaisia osallistujia. Näyttelyiden palvel-
lessa uusia, rodusta kiinnostuneita ihmi-
siä saavat myös nykyiset harrastajat tärke-
ää tietoa mm. jalostusvalintojen pohjalle. 

..ja mikä sitten saa heräämään vapaa-
päivänä aivan liian aikaisin, ajamaan sa-
tojakin kilometrejä, paahtumaan heltees-
sä tai palelemaan vesisateessa, pokkaa-
maan pätkän sinistä nauhaa (enää ei saa 
edes sitä nauhaakaan..) ilmoittautumis-
maksun vastineeksi… No, puolet on sen 
hienon porukan ansiota kehän laidalla! 
Samanhenkisiä ihmisiä joiden kanssa 
jaetaan sama rakkaus tähän upeaan ro-
tuun! ..ja toinen puoli on se jännitys.. 
josko tänään olisi se päivä että yhteistyö 
koiran kanssa sujuu kehässä hienosti ja 
tuomarikin näkee koirasi kauneuden/ko-
meuden.... ;) 

Onnea ja menestystä kaikille kilpasis-
koille ja –veljille vuodelle 2013!  
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Näin ensimmäisen grossen luon-
netestissä Nokialla vuonna 
2006, ja jälkeenpäin selvitet-

tynä kyseessä oli Isabel Allende. Pidin 
koiran olemuksesta testin osa-alueissa. 
Tuollaisen kaverin kanssa olisi helppo 
elää! Muutama vuosi myöhemmin näin 
vastaavia piirteitä Kertussa KSB:n len-
keillä ja tokotreeneissä. Ja sitten Kertulle 
tuli pentuja... Aikani mietittyäni pentu-
eesta muutti grossenarttu Coma luokse-
ni. Ennestään kotona on kasvanut kaksi 
berniä: yksi eloisa pomppu-kenguru ja 
toinen rauhallisempi kaveri, joka nyt 
joutui omaksumaan isosiskon roolin. 

Maia-berni näki Coman ensimmäis-

tä kertaa kun pentu tuotiin kotiin. Maia 
haisteli Coman ympäriinsä ja totesi et-
tä ”tämä ei halua leikkiä, joten se ei ole 
kiinnostava”. Coma oli kohtaamisessa 
kulttuurishokin partaalla. ”Mikä tuo on 
ja mitä sillä on päällä?” Coma päätti pi-
tää kunnioittavaa etäisyyttä isompaansa. 
Pikkuhiljaa Coma rohkaistui tekemään 
tuttavuutta ja alkoi hamuilla isomman 
huulia. Poikkeava karvapeite kummas-
tutti puolin ja toisin. Coma ei edelleen-

kään ymmärrä pitkää karvaa, vaan roik-
kuu kiinni naaman ja tassujen ”sileillä” 
alueilla. Maia puolestaan ei tiedä mistä ja 
miten pienestä voisi ottaa kiinni.  

Pienestä ponnistaen
Elämä tämän grossepennun kanssa on 
ollut hirmuisen helppoa! Ainakin siis 
takana oleva ensimmäinen kuukausi. 
Coma on varsin rauhallinen, joten kes-
kittymiskykyä löytyy ja ahneus motivoi 
oppimaan temppuja. Pennun luontai-
seen miellyttämishaluun yhdistettynä 
kasassa on varsin helppo paketti. Vielä 
kun saisi hivenen lisää virtaa, niin opti-
maalista koulutusaikaa löytyisi useam-
min. Onneksi ikä tuo lisää jaksamista ja 
pihalla energiaa löytyy toisella tavalla.

Meidän arki rullaa kovin samoilla kaa-
voilla kuin nuoren koiran kanssa tähän-
kin saakka on menty. Aamulenkki ja ruo-
kaa; työpäivä, päivälenkki, leikkiä ja ruo-
kaa; iltalenkki, ruokaa ja päälle kunnon 
yöunet. Sisäsiisteyskasvatusta jatkettiin 
samoilla periaatteilla kuin kasvattajan 
luona: pyritään tekemään tarpeet ulos. 
Pentuaikana se vaatii paljon ylimääräis-
tä työtä, kun ulkoilemaan pitäisi päästä 
kerran-pari tunnissa. Aluksi sain käydä 
varsin usein mattopyykillä, mutta oman 
ennakointikyvyn kehittyessä trendi on 
onneksi vähenemään päin. Varsinaisen 
sisäsiisteyden puhkeamista odotellaan 
vielä.

Aivotyötä on harjoiteltu pienestä pi-
täen tokotemppujen merkeissä. Minua 
varoiteltiin etukäteen kuvailemalla gros-
sea itsepäiseksi - erityisesti nouto voi-
si olla hankala? Niinpä aloitimme siitä 
kaikkein vaikeimmasta materiaalista. 
Ensimmäinen askel oli opettaa tyttö ot-
tamaan pieni metallilenkki suuhun. Ai-
van ällöttävää Coman mielestä! Tässä 
auttoi isomman roolimalli, koska Maia 
on pienestä asti rakastanut leikkiä kili-
sevillä metalliketjun palasilla. Kateuden 
voimalla Coma alkoi nostamaan metalli-
lenkkiä maasta. Seuraava askel oli saada 
Coma kulkemaan luokse metallilenkki 

TeksTi Minna Hillebrand  
kuvaT Mikko issakainen ja  
Minna Hillebrand

Puolivillaisesti bernin ja 
grossepennun elämästä

Kuvassa grossepentu ”Coma” 
Harambee’s Delicate 
Diamond  
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suussa. Ja siinähän ne tärkeimmät pa-
laset olivatkin! Ruutuun juokseminen 
juustokuutioiden luo on Coman mieles-
tä parhaita temppuja. Myös hajutyöt tun-
tuvat kiinnostavan. Toisinaan Coma saa-
kin nuuskutella nameja pihalta lumen 
alta, tai sisällä karvamatolta. 

Coman kanssa eniten töitä on saanut 
tehdä kodin ulkopuolella. Vastaan tule-
vat autot, ihmiset, koirat, pyörät, pot-
kukelkat ja vastaavat tarvitsevat hieman 
pohdiskelua. Niinpä aloin heti Coman 
tullessa kotiin 10-viikkoisena kulkea 
”ihmisten ilmoilla”. Koska asumme ri-
vitaloalueella, näemme useimmilla len-
keillä vastaantulijoita. Lisäksi olemme 
käyneet kaupungilla näkemässä joukoit-
tain ihmisiä, pidimme kynttiläkutsut ja 
mitähän kaikkea... Meidän tärkeimpä-
nä tavoitteena onkin helppo arkielämä 
kaikkialla missä liikumme. Ympäristöön 
leppoisan rauhallisesti suhtautuva isosis-
ko on tässä kullan arvoinen roolimalli. 

Lyhytkarvaisten suhteen on vielä 
paljon opittavaa! 
Viime joulun -20 asteen pakkasjakso pa-
kotti keksimään jotain, kun jo kympin 
keleissä ja nopealla pissatuksella Coma 
nosteli tassuja ilmaan. Niinpä ompelin 
Comalle fleece-takin. Koirakerhon van-
hoista varastoista löytyi lisäksi fleece-
tossut. Olin enemmän kuin hämmästy-
nyt siitä, kun Coma lähti tallustamaan 
vaatteet päällä niinkuin olisi aina harras-
tanut vaateleikkejä. Nyt odotan kauhulla 
kuinka monista takeista ja sukista Coma 
ehtii kasvaa ulos tämän talven aikana! 
Onneksi turkki vahvistuu jatkuvasti.

Lauhalla kelillä lenkkeily on kuin jän-

nittävän kirjan lukemista! Bernin turkki 
on aina pörröllän, mutta lyhyessä kar-
vassa näkyy monenlaista. Joskus pelkkä 
tienpenkan nuuskiminen tai etäältä kuu-
luva koiran haukku saa Coman niska-
karvat pörhölleen. Joidenkin vastaantuli-
joiden kohdalla koko selän täyttää leveä 
irokeesi, joskus riittää pörhölaikut taka-
puolen ja niskan kohdalla. Koiran jänni-
tystilan lukeminen ei koskaan ole ollut 
näin helppoa! Vastaavasti karvoista nä-
kee milloin tilanne purkautuu. Karvoista 
myös näkee ketkä naapurit Coma on hy-
väksynyt omikseen. Aikaisemmin karvat 
olivat pystyssä kaikkia kohdatessa, mut-
ta nyt joukossa on suosikkeja sekä kaksi- 
että nelijalkaisten joukossa.

Käsin koskiessa lyhyt karva tuntuu 
oudon erilaiselta. Coman pentukarva on 
vielä melko pehmeää, mutta silti se tun-
tuu karkeammalta kuin bernin pehmeä 
villa. Koiran liikkeet, rakenne ja lihakset 
näkyvät huomattavasti paremmin. Sisällä 
kynnet  rapsivat useammin lattiaan, kun 
pitkien karvojen äänenvaimennus puut-
tuu. Bernin irtokarva keräytyy nurkkiin 
villapalleroiksi, mutta lyhyt karva näyt-
tää jäävän siihen, mihin se on pudon-
nut. Monia pieniä asioita, joihin välillä 
havahtuu, ja jotka melkein yhtä nopeasti 
unohtuvat. 

Kosmonautti kotona 
Yksinoloa aloimme harjoitella aivan 
ensimmäisestä päivästä lähtien. Vaikka 
tyttö muutoin nukkuu kotosalla ollessa, 
tuntuvat yksinolojaksot kylppäri-osas-
tolla tavattoman pitkiltä. Leikkikaluiksi 

on löytynyt milloin vessaharja, suihku-
letku tai korivaunu – kirjaimellisesti 
kaikkea mihin pieni koira vain ylettää. 
Jalkojen kasvaessa ulottuvuus sen kun 
paranee! Oma karvamatto ei tunnu riit-
tävän nukkumapaikaksi, koska melkein 
katonrajassa kulkevalta pyykkinarulta 
on nyhdetty paitoja makuualustoiksi. 
Kylppäritakista vedetään nyöri irti harva 
se päivä. 

Yksinolon puuhasteluja lukuunotta-
matta Coma on äärimmäisen rauhalli-
nen tapaus. Jos itse olen kotona telkkaa 
katsomassa, ruokaa laittamassa tai yli-
päätään tekemässä mitä tahansa, mis-
sä viivyn paikoillani, käpertyy Coma 
johonkin lähettyville nukkumaan. Tai 
nukkuupa Coma varsin mielellään lef-
fan ajan sylissäkin! Jos lenkeillä pysäh-
dymme vaihtamaan kuulumisia, Coma 
istahtaa takaviistoon odottelemaan että 
jatketaan matkaa. Muutamat ovat jo to-
denneet, että eihän tuo käyttäydy ollen-
kaan niinkuin pentu... 

Niinpä. Mitähän Comasta sitten tulee, 
kun tyttö ”rauhoittuu isona”?  Toisaalta 
kotona rauhoittuminen on erinomainen 
piirre koirassa. Parempi purkaa energiaa 
ulkosalla touhutessa.

Vertailuja grossen ja bernin 
välillä 
Onko grosse kovin erilainen kuin muut 
koiranpennut? Mielestäni ei. Läheltä 
olen nähnyt vain bernipentujen elämää, 
mutta kovin samanlaista nuoren koiran 
elämä on karvoihin katsomatta. Yksilön 
perusteella on mahdoton yleistää ulko-
näköä, käyttäytymistä tai luonnetta koko 
rotuun. Vastaavasti on  mahdoton vielä 

Pienellä pennulla on paljon ihmeteltävää maail-
massa, ja paljon jalkoja kasvatettavana, jotta pää-
see liikkumaan kinoksisssa.
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sanoa, millainen Coma on sitten isona. 
Tottakai toiveena on  rotumääritelmän 
mukainen ”varma, reipas, valpas ja pelo-
ton” käyttäytyminen – aivan kuten ber-
nilläkin kuluu olla. Grossen suhtautumi-
nen ympäröivään maailmaan oli se, joka 
minut sai rodusta kiinnostumaan. 

Rotumääritelmää lukemalla ei bernin 

ja grossen välillä merkittävää eroa löydy 
– jos siis jättää karvan pituuden, kallon 
muodot ja muita pieniä yksityiskohtia 
huomiotta. Isoja halinalleja molemmat, 
vähintään oman perheen kesken. Gros-
sen suurin plussa on perinnöllisten sai-
rausten vähyys bernien ”vikalistaan” ver-
rattuna. Vakaviakin ongelmia on, mutta 

mahdollisuudet elää veteraani-ikäisen 
grossen kanssa tuntuvat realistisilta. 

Lenkillä kuulen tuon tuostakin että 
ovatko siinä emä ja pentu? Aina välillä 
unohtuu, miten väritys yhtenäistää po-
rukan. Samaa sveitsiläistä puutahan ne 
pohjimmiltaan ovat. 

Kuvassa berni ”Maia” Omaia von Wiesmadern ja grossepentu 
”Coma” Harambee’s Delicate Diamond

Osmankäämi käy purulelusta. Coma ja Maia yhdessä maailmaa katsomassa. Vielä on melkoinen kokoero, mutta 
se tasoittuu jatkuvasti.
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Olemme käyneet kaikkien koiriem-
me kanssa pienestä pitäen toko-

treeneissä, ihan vain omaksi iloksi ja 
pennun sosiaalistamiseksi. Siksipä kaik-
ki mitä nyt seuraavaksi paperille tulee, 
pohjautuu kokonaan omiin kokemuk-
siin omien koirien kanssa tehdystä työs-
tä. Joten saanko esitellä Kerttu – Bärli 
vom Försterrain, s. 2009, Cara – Cara-
Mia vom Försterrain, s. 2010 ja Martta 
– Harabee´s Dazzling Diamond s.2012! 

Tokoilu grossen kanssa asettaa omat 
haasteensa, niin kuin minkä tahansa 

muunkin rodun kanssa: mikä on sopiva 
motivaattori ja palkka. Omat koiramme 
ovat onneksi ahneita, joten loppujen lo-
puksi ne oli helppo motivoida ja palkata 
ruualla. Leikkiminen ja leluilla palkkaa-
minen ei ole ollut tarpeeksi palkitsevaa:  
Kerttu ei juuri leluista piittaa, Cara hie-
man enemmän. Itseään tietysti saa osak-

si syyttää, olisi pitänyt opettaa tytöt jo 
pienestä pitäen leikkimään enemmän ja 
paremmin. Grosse kyllä oppii todella no-
peasti, kunhan palkka vain on oikea.

Oman tahdon omaavana koirana 
grosse täytyy saada haluamaan 

tekemistä itse. Sitä ei voi pakottaa te-
kemään mitään, mitä se ei itse halua. 
Kertun ja varsinkin Caran kohdalla olen 
huomannut sen, että jos painostaa yh-
tään liikaa, niin tekemisestä ei tule mi-
tään. Kaikki heitetään läskiksi, lähdetään 
pois paikalta tai keksitään muuten vain 
mukavaa sijaistoimintaa. Tietty muu-
limaisuus paistaa aika ajoin läpi myös 
treeneissä. Jos jotain asiaa ei huvita teh-
dä, niin harjoitteleminen on todella väki-
näistä. Välillä on päiviä jolloin katsellaan 
vaan lintuja taivaalla, ihan kun ei ikinä 
olisi kyseisiä asioita harjoiteltu ja käsky-
jä kuultu. Parhaiten tulosta ovat tuotta-
neet lyhytkestoiset treenit, koska pitkä-
kestoista harjoittelua eivät koiramme 
kestä, mielenkiinto lopahtaa hyvinkin 
pian. Myös makupaloja on ollut pakko 
vaihtaa ajoittain, sillä samat namit eivät 
riitä takaamaan mielenkiintoa uudestaan 
ja uudestaan. Joskus palkkana on koko 
ruoka-annos. Aika paljon olen myös 
käyttänyt naksutinta koulutuksessa.

Kerttu ja Cara ovat olleet aivan eri-
laisia kouluttaa. Siinä missä Kert-

tu ei juurikaan paineistu ympäristöstä 
ja muista koirista, Cara on ollut todella 
häiriöherkkä pienestä pitäen. Mutta hil-
jaa hyvä tulee, iän ja jatkuvien treenien 
myötä häiriön sieto on kehittynyt koko 
ajan paremmaksi. Nyt maltetaan keskit-
tyä jo tekemiseenkin, eikä siihen kaik-
keen muuhun mitä ympärillä tapahtuu. 
Martan kanssa olemme käyneet treeni-
kentällä vasta muutaman kerran, mut-
ta keskittyminen on tähän saakka ollut 
hämmästyttävän hienoa. 

Kun Kerttu tuli meille, lähdimme 
siis tokoilemaan ihan vain omaksi 

iloksi. Kisaaminen ei käynyt mielessä 
lainkaan, mutta kuinkas kävikään… niin 
vain huomasimme treenaavamme tavoit-
teenamme vuoden 2011 Sennen mestis. 
Lopulta mestis jäi väliin Kertun juoksu-
jen takia, mutta neljä alokasluokan kisaa 
tuli sinä kesänä käytyä. Tuloksena kolme 
ykköstulosta ja yksi ohjaajasta johtuva 
kakkostulos, saavutuksena kuitenkin 
TK1. Ilmeisesti Kerttu on ainut grosse 
tällä hetkellä, joka on tokossa kisannut. 
Vaikka kouluttaminen ei ole helppoa 
ollutkaan, Kerttu on yllättänyt minut 
todella positiivisesti tekemisellään. Se 
on jaksanut kisoissa tehdä hyvät suori-
tukset ilman palkkaa, tasaisesti omalla 
rauhallisella tyylillään. Seuraava tavoi-
te olisi avoin luokka. Kunhan saamme 
vielä noudon hiottua, se kun on todella 
vaikea liike meille. Kerttu kun ei kanna 
mielellään mitään kovaa suussaan ja vä-
lillä on motivaatio-ongelma ohjaajalla ja 
välillä koiralla. Pitäisi vissiin löytää se 
juuri tälle ohjaajalle sopiva motivaattori 
ja palkka... ;-)

TeksTi: Tiina Päijänen

Kuinka kouluttaa muuli eli 

tokoilua grossen kanssa

Tiina ja Kerttu Riikka 
Pulliaisen toko-koulutuk-

sessa, pysyy, ei pysy, 
pysyy, ei pysy
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Lähes kaikki isosveitsinpaimenkoirat 
omaavat jonkinlaisen vietin vetämi-

seen. Grossethan jalostettin alunperin 
vahtimiseen ja paimentamiseen, mut-
ta myös 'köyhän miehen hevoseksi', eli 
vetäjäksi. Vuosisatoja koiria käytettiin 
maatiloilla esimerkiksi vetämään mai-
tokärryjä, puita, heinää. Saadessamme 
Anabelin oli mielessämme jo alunperin, 
että lähdemme jossain vaiheessa kokei-
lemaan kärryvetoa, jotta näemme miten 
vetäminen luonnistuisi omalta grossel-
tamme. Pääkaupunkiseudun sennen-
yhdistyksellä on oma vetorinki, Sveit-
siläiset vetäjät, jotka tuovat iloa lasten 
elämään ja vetävät lapsia erilaisissa ylei-
sötilaisuuksissa ja ajattelimmekin tämän 
olevan erittäin mukava harrastus.

Niinpä lähdimme vuoden 2011 syksyl-
lä yhdistyksen kurssille testaamaan veto-
haluja. Veto-ohjaajanamme toimi Marjo 
Heino, pitkänlinjan vetäjä omilla ber-
neillään. Ensimmäisellä kerralla kokei-
limme, miten Anabel suhtautuu aisaan 
ja tutustuminen aloitettiinkin hyvin rau-
hallisesti aisan haistelulla ja tutkimisella. 
Seuraavaksi kävelimme aisojen yli ja kun 
tämä ei näyttänyt aiheuttavan sen kum-
mempia mielenliikutuksia, siirryttiin ai-
san kanssa kävelemään. Eli koira edellä, 
aisa perässä. Ensimmäisellä kerralla har-
joitus taisi päättyä hanhenmarssiin ai-
sojen kanssa. Seuraavalla kurssikerralla 
sitten päästiin jo tositoimiin ja kokeiltiin 
länkiä ja aisaa koiran päälle (selkään). 
Anabel osoittautui luontaiseksi vetäjäksi 
ja ei pahemmin hätkähdellyt aisasta tai 
kärryistä. Syksyn vetokurssilla vetämi-
nen tapahtui kärryillä ja muutaman kuu-
kauden päästä, keväällä 2012 tutustut-
tiin sitten pulkalla vetoon. Ero välineissä 
koiralle on lähinnä äänessä, pulkka ja 
kärryt aiheuttavat erilaisen äänen koiran 
perässä kulkiessaan ja se voi olla koiral-
le aluksi hämmentävää. Tutustuminen 
vetovälineisiin kannattaa tosiaan tehdä 

hitaasti, mieluummin liian hitaasti, kuin 
nopeasti. Jos koira kerran pelästyy kär-
ryjä/aisaa/ahkiota, on vaikeaa ja hidasta 
päästä pelosta eroon. Aluksi harjoitte-
lu tapahtuu kärryllä/pulkalla, jossa on 
vain hyvin kevyt paino vakauden saami-
seksi. Painoilla voi alkaa harrastamaan 
vasta, kun luuston kasvu on kokonaan 
loppunut eli noin kahden vuoden iässä. 
Hyvä olisi varmistaa, että koira on terve 
lonkka- ja kyynärkuvausten avulla. It-
se tutkimme Anabelilta myös polvet ja 
selkärangan, koska vedon kannalta ne 
ovat oleellisimmat osat koiran kehossa 
ja niihin kohdistuu vedon aikana suu-
rin rasitus. Suomessa vetäminen on to-
siaankin ihan harrastustoimintaa, mutta 

TeksTi ja kuva Mari oikarainen

Harrastuksena

vetäminen

muualla maailmalla vedossa jopa kilpail-
laan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kilpail-
laan muun muassa taakanvedossa, jossa 
koiralla vedätetään nimensä mukaisesti 
mahdollisimman paljon painoa. Koiria 
harjoitetaan vuosikausia ja hyvin harjoi-
tettu taakanvetokoira voi vetää satoja ki-
loja painavaa lastia. Joissain maissa vetoa 
harrastetaan myös tarkkuuslajina. Koi-
ralla vetäminen mielletään perinteisesti 
valjakkovedoksi (huskyvaljakko), mut-
ta grossea ei ole sellaiseen suunniteltu, 
hitaana ja raskaana koirana. Nyt meillä 
on vetoharrastuksessa ollut tauko, mutta 
harrastusta olisi tarkoitus jatkaa. Anabel 
näyttää nauttivan puuhasta, mikä on tie-
tenkin tärkeintä koko asiassa. 
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Koskaan, ei siis koskaan pidä sa-
noa ei. Kirjoitin kerran aiemmin 
tarinan tähän lehteen (osa saat-

taa muistaakin tarinan grossejengin ko-
koontumisesta luonamme Jyväskylässä) 
ja tuon tarinan jälkeen päätin, että siinä 
oli kaksi minun kirjoittamaani tarinaa, 
ensimmäinen ja viimeinen. Mutta kuin-
ka ollakaan, niin vain löydän itseni tui-
jottamasta näyttöä hivenen hölmistynyt 
ja epäuskoinenkin olo sisälläni velloen: 
”kuinkas minä taas tähän päädyin..?” To-
sin syy on erinomainen, nimittäin gros-
seporukoiden yhteishenki. Sovimme po-
rukalla aiheita ja teemoja, jotta saisimme 
materiaalia lehteen ja se on syy, miksi mi-
näkin löysin itseni tuosta edellä kuvatusta 
tilanteesta kirjoittamassa viime kesäisestä 
tapahtumasta, jossa saimme olla mukana. 
Tervetuloa grossetapaamiseen 2012!

Kuten otsikkokin kertoo, tapahtumas-
ta on muodostumassa melkein perinne, 
vuorossa oli jo toinen vuosittainen ko-
koontuminen! Vaan eipä liene yllätys, 
että tälläkin kertaa suunnitelmat jäivät 
melko lailla viime tippaan... Kutsuja 
alettiin lähetellä tunnettuihin sähkö-
postiosoitteisiin vasta toukokuussa sa-
malla, kun viidakkorumpu jakoi viestiä 
sen minkä ehti. Paikka ja aika oli tietysti 
lyöty lukkoon jo ennalta, lauantai 14.7. 
Riihimäki ja siellä Halosten + grosseher-
ra Syltyn ja poikansa Taren koti. Vaikka 
kutsuminen viime tinkaan jäikin, niin 
tilanne ilmoittautumisten osalta näytti 
kuitenkin erittäin hyvältä, olimme ylittä-
mässä edellisen vuoden osallistujamää-
rän oikein mukavasti. 

Meidän perhe matkusti paikkakunnal-
le jo perjantaina. Otimme reissun loman 
kannalta ja varasimme hyvissä ajoin mö-
kin Lempivaaran matkailukeskuksesta. 
Paikassa suhtauduttiin koirien tuloon 

oikein myönteisesti, ja se tietysti vaikutti 
päätökseemme, sillä grossemme Kerttu 
ja Cara vahvistettuna corgirouva Roo-
salla olivat kaikki mukanamme. Perjan-
tai-ilta meni Halosilla apuvoimina. Siinä 
missä emäntämme avusti Heliä ja Nooraa 
keittiössä, oli isäntä Karin apuna nikka-
roimassa takapihalle vain ihmisille py-
hitettyä aitausta. Ilman sitä olisi joiden-
kin rotumme yksilöiden pohjattoman 
ahneuden tuntien saattanut käydä niin, 
että ruoaksi varatut einekset olisivat pää-
tyneet parempiin tai ainakin ahnaimpiin 
suihin. Talkootöiden tultua valmiiksi 
nautittiin leppoisan lempeästä kesäillas-
ta ja seurailtiin koirien telmimistä. Mök-

kialueelle lähdettiin hyvissä ajoin, lapset 
olivat matkustamisesta väsyneitä ja koi-
ratkin olivat temmeltäneet sen verran, 
että yöpuulle käydessä Kerttu ja Cara 
olivat jo valinneet omat paikkansa levä-
tä, meidän aikuisten sängyn.

Lauantaiaamu oli melkoisen tuulinen 
ja kolea, mutta se ei tuntunut ainakaan 
meidän muksuja haittaavan. Mökkimme 
lähistöllä oleva vesiliukumäki oli kokeil-
tava, ja tästä asiasta ei voinut edes neu-
votella! Vaikka tapahtumasta on jo to-
vi, vieläkin nousee hymy huulille, kun 
muistelee meidän pienen miehen ensim-
mäistä laskua... Niin sujahti pieni ihmi-
nen matkaan kylmyyttä ja viimaa uhma-

Grossetapaaminen 2012
TeksTi jukka Päijänen 
kuvaT esko rajala, jukka Päijänen ja  
Heli Halonen

The Second Annual 
Grosse meeting 2012 eli
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ten, riemuissaan hihkuen sujui matka 
kunnes tuli karu loppu, ”plumps” ja niin 
katosi hetkeksi pinnan alle pieni pella-
vainen pää. Ja voitte uskoa, se hetki siel-
lä pinnan alla ei ollut pitkä... sekunnin 
murto-osaa myöhemmin poika törötti 
aivan tikkuna pystyssä, kädet suoraan 
alaspäin ojennettuina ja aivan varpail-
laan altaan pohjassa seisten! Sihinä vain 
kuului kun poika veti henkeä yhteen pu-
ristettujen leukojen välistä ja sitten kuu-
lui vaimea ääni: ei-ole-yhtään-kylmää... 
Naurua pidätellen katsoimme muuta-
man laskun kunnes hienovaraisesti vih-
jaisimme, että kelpaisiko lämmin suih-
ku? Aamutoimien jälkeen starttasimme 

kohti viikonlopun kohokohtaa.
Puolen päivän lähestyessä taivas tum-

meni pikkuhiljaa ja niinhän siinä kävi, 
että kun ensimmäinen vieras saapui, tai-
vas repesi. Väkeä saapui tasaisena virtana 
ja kaikeksi onneksi viimeisimpien vierai-
den mukana saapui myös aurinko! Lep-
poisa puheensorina täytti takapihan väen 
vaihtaessa kuulumisia ja kamerat olivat 
jälleen kerran melkoisen kovalla käy-
töllä. Samalla kun suolapalaa nautittiin, 
testasi muutama karvatassu tilapäisen ai-
tauksen kestävyyttä. Arvosana ei loppu-
jen lopuksi ollut huono, läpi ei päässyt, 
mutta alitse onnistui yksi kommando 
ryömimään. Valitettavasti kommandon 

kannalta, tämäkin yllätyshyökkäys kil-
pistyi ennen pöytään saakka pääsyä.

Meidän Cara oli tuolloin syystä tai toi-
sesta varsin temperamenttinen, yrittä-
en aloittaa kaapin paikan näyttämisen jo 
edellisenä iltana Syltystä ja Taresta. Lau-
antaina tilannetta seurattuamme totesim-
me, että voisi olla kaikille helpompi jos 
ottaisimme Caran hetkeksi jäähylle. Rat-
kaisu osoittautui ihan oikeaksi ja sen jäl-
keen päivä eteni leppoisasti, eikä mitään 
suurempaa ongelmaa ollut. Muutama 
nuori uros jäykisteli jonkun verran, mut-
ta tilanteet laukesivat joko itsekseen tai 
isäntien siihen puuttuessa. Mainittakoon, 
että niin Hilmalla kuin myös Kertulla al-
koivat juoksut tapahtumaa seuraavalla 
viikolla, joten se ainakin lienee ollut yksi 
syy nuorten urosten patsasteluun.

Kaikki kiva loppuu aikanaan ja niin 
tuli sekin hetki, jolloin ensimmäisen 
täytyi poistua, eli kiireesti osallistujia 
laskemaan ja virallista yhteiskuvaa ot-
tamaan. Samalla kun kamerat lauloivat, 
jokainen kertoi jotain pientä itsestään 
ja karvaisesta kaveristaan koska kaikki 
osallistujat eivät tunteneet toisiaan en-
tuudestaan. Oli mahtava nähdä samassa 
rivissä 15 grossea, oli maassamme olevaa 
”vanhaa kaartia” ja tätä uutta sukupol-
vea, kaikki sulassa sovussa. Valitettavasti 
muutama ilmoittautunut joutui jäämään 
pois, yksi joutui perumaan leikkauksesta 
toipumisen ja muutama juuri pahimmil-
leen alkaneiden juoksujen vuoksi, mutta 
silti taisimme tehdä uuden ennätyksen 
sen suhteen montako grossea Suomesta 
löytyy samaan aikaan samasta paikasta. 
Hyvä niin, tästä on hyvä jatkaa ja ottaa 
jälleen suunta ylöspäin nyt tänä vuonna 
pidettävään tapahtumaan.

Lopuksi tahtoisimme kiittää isäntiäm-
me, Heli ja Kari Halosta. Kiitos ajastan-
ne ja siitä, että otitte harteillenne järjes-
tämisen vaivan, toivottavasti te pystyitte 
nauttimaan päivästä yhtä paljon kuin me 
vieraat! 


