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JOHDANTO 

 
Sveitsinpaimenkoiriin kuuluu neljä eri rotua: appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, 

entlebuchinpaimenkoira ja isosveitsinpaimenkoira. Näitä neljää rotua edustava rotujärjestö; Suomen 

Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar r.y. kiittää mielenkiinnostasi rotujamme kohtaan.  

Koiran hankinta pitää olla koko perheen yhteinen päätös. Muista, että koirastasi tulee perheenjäsen 

ehkä yli kymmeneksi vuodeksi, siksi päätös koiran harkinnasta tulee olla tarkoin harkittu. Mikäli 

perheessäsi esiintyy allergisuutta, älä hanki koiraa olenkaan. Ota selvää eri roduista ja hanki rotu, 

joka on juuri sinun perheeseesi sopivin. Tutustu huolellisesti rotuihin (myös niiden huonoihin 

puoliin) ennen valintaasi. Käy myös katsomassa aikuisia koiria tietääksesi millainen koira pienestä 

pallerosta kasvaa. Sveitsinpaimenkoiriin voit tutustua esim. näyttelyissä tai yhdistyksemme 

alajaostojen tilaisuuksissa.  

Tähän oppaaseen on pyritty keräämään joitakin yleisohjeita ja tietoja sveitsinpaimenkoirista, etenkin 

berninpaimenkoirasta, ja niiden kasvatuksesta ja hoidosta. Lukijan tulee kuitenkin muistaa, että 

jokainen koira on yksilö ja yksilöllisiä ohjeita on mahdotonta antaa.  

Tämän oppaan ovat Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar r.y:lle toimittaneet Ilona 

Jaanu ja Satu Ylä-Mononen.  
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MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA PENTUA OSTETTAESSA? 
  

Tutustuttuasi perusteellisesti rotuun ja tehtyäsi päätöksen, että perheeseenne hankitaan 

sveitsinpaimenkoira, ota yhteyttä kasvattajiin. Yhdistyksemme kasvattajalistalta löydät kasvattajien 

yhteystietoja. Pentuja ei ole välttämättä aina saatavilla, joten varaudu myös odottamaan. Kasvattajaa 

valitessasi ota selvää, millaisissa oloissa pennut kasvavat. Pentujen ei kuulu varttua ensimmäisiä 

viikkojaan ihmisistä erillään.  

On normaalia, että kasvattaja haluaa tietää, minkälaisiin oloihin pentu menee. Älä siis hämmenny 

lukuisista kysymyksistä. Ole myös itse aktiivinen ja kysy kasvattajalta rodusta ja kyseisestä 

yhdistelmästä, sen hyvistä ja huonoista puolista. Käy katsomassa pentuja ja emää ennen 

luovutusikää. Älä maksa varausrahaa pentua näkemättä.  

Pennut ovat luovutusiässä aikaisintaan 7 viikon iässä (Suomen Kennelliiton määräys) ja 

berninpaimenkoirapentu (tai isosveitsinpaimenkoirapentu) painaa tuolloin n. 5-8 kiloa. Viimeistään 

pentua hakiessasi sinun tulee saada mukaasi kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet sekä tietoa 

perinnöllisistä sairauksista. Pentuja myydessä käytetään aina Suomen Kennelliiton virallista 

kauppasopimusta. Puhdasrotuiselle pennulle saat aina mukaasi Suomen Kennelliiton virallisen 

rekisteröintitodistuksen ja pennulla pitää olla tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi). 

Rekisteröimätön pentu on sekarotuinen. Useimmat kasvattajat myös tarkastuttavat pennut 

eläinlääkärillä ennen luovutusta ja antavat siitä todistuksen mukaan. Pidä yhteyttä koirasi 

kasvattajaan koko sen elämän ajan, hän on paras asiantuntija koirasi ongelmissa ja myös kiinnostunut 

sen kehityksestä. Liity rotujärjestöön ja Suomen Kennelliittoon saadaksesi yleistä rotutietoutta.  
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BERNINPAIMENKOIRASTA LYHYESTI 

 

 

Berninpaimenkoira on sveitsinpaimenkoiraroduista yleisin. Se on kotoisin Sveitsistä. Alkuaan se 

oli vahti-, karjanajo- ja vetokoirana maatiloilla, nykyään lähes yksinomaan seurakoirana. 

Berninpaimenkoira on pitkäkarvainen, kolmivärinen, suuri, voimakas ja liikkuva koira. Luonteeltaan 

se on varma ja hyväntahtoinen, omistajaansa syvästi kiintyvä koira. Suuren kokonsa vuoksi 

berninpaimenkoira tarvitsee peruskoulutuksen. Se haluaa olla aina siellä, missä sen omat ihmisetkin 

ovat. Se ei siis sovi tarha- eikä juoksulankakoiraksi. Berninpaimenkoira vaatii omistajaltaan paljon. 

Ensimmäinen elinvuosi ratkaisee paljolti sen luonteen ja luuston kehityksen. Tämä asettaa 

ruokinnalle ja liikunnalle erityisiä vaatimuksia. Suurikokoisena ja nopeasti kasvavana rotuna 

berninpaimenkoira on altis luuston perinnöllisille kasvuhäiriöille. Pienin kustannus koiran pidossa on 

sen hankintahinta.  

Berninpaimenkoiria rekisteröidään Suomessa vuosittain noin 400 kpl. Berninpaimenkoira on 30. 

yleisimmän rodun joukossa maassamme.  
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APPENZELLINPAIMENKOIRASTA LYHYESTI 

 

Appenzellinpaimenkoira on keskikokoinen, 

lyhytkarvainen ja kippurahäntäinen energiapakkaus. Luonteeltaan se on iloinen, huumorintajuinen, 

oppivainen, palvelualtis, uskollinen, itsevarma  ja rohkea.  

Omistajalta vaaditaan johdonmukaisuutta ja päättäväisyyttä koiransa kanssa, jolloin koira kokee, että 

sillä on johtaja, eikä koiran tarvitse yrittää olla johtaja. Kotona tai pihalla se seuraa perheensä toimia 

rauhallisesti, mutta kun työ kutsuu, sen tarmo on uskomaton. Se on helppo kouluttaa ja se pitää siitä. 

Appenzelli on erittäin kiintynyt omistajaansa ja pyrkii miellyttämään ja tekemään kaiken mitä 

käsketään, iloisesti. Se on todella onnellinen, kun saa olla työssä tavalla tai toisella. Appenzelliä 

käytetään paimen-, poliisi-, opas, laviini-, raunio-, vartio-, veto- ja seurakoirana. Kotipahalla se 

pysyy ilman aitoja ja sitä ei saa laittaa häkkiin tai ketjuun, missä se ei pääse suorittamaan omaa 

tehtäväänsä; vartiointia. Se ei karkaa, vaan pitää itse huolen, että omistaja on lähellä. Se on erittäin 

sosiaalinen ja tulee toimeen laumassa. Jopa useita uroksia voidaan pitää yhdessä, kunhan omistaja 

vain on johtaja.  

Appenzelliä käytetään helpon koulutettavuutensa ansiosta paljon agilityssä, 

tottelevaisuuskoulutuksessa ja erilaisissa palveluskoirien kokeissa. Myös alkuperäisessä 

käyttötarkoituksessa, lehmien paimentamisessa sen toiminta on luonnostaan oikeaoppista. Se tietää 

miten lehmät saa liikkeelle. Lampaiden paimentamiseen se ei sovi, koska sillä on tapana näykkiä 

eläimiä takajaloista, jos nämä eivät liiku oikeaan suuntaan ja tämä ei sovi lampaille. Aktiiviselle 

koiralle on tärkeintä, että omistaja antaa sille riittävän pohjakoulutuksen ja koiran täytyy totella. 

Tämän jälkeen koiralle täytyy keksiä mielekästä tekemistä, se ei sovi sohvalla makaamaan.  

Appenzellinpaimenkoiria rekisteröidään vuosittain maassamme 10-20 kpl. (teksti: Vuokko Eräjää) 
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TIIVISTÄ TIETOA ENTLEBUCHINPAIMENKOIRASTA 

 

 

Entlebuchinpaimenkoirassa näkyy vielä tänäkin päivänä sen alkuperäinen käyttötarkoitus 

pelottomana ja uskollisena työkoirana. Entlebuchinpaimenkoiran perinnölliset ominaisuudet eloisana 

ja väsymättömänä paimenkoirana yhdistettynä sen temperamenttiseen luonteeseen ovat tehneet siitä 

varsinaisen monitoimipakkauksen; sitä voidaan pitää mm. karjakoirana, vahti- ja seurakoirana, 

laviini-, suojelu- ja jälkikoiranakin – mahdollisuuksia tämän keskikokoisen, lyhytkarvaisen rodun 

kanssa on monia. Entlebuchinpaimenkoiran toiminnanhalu on valtaisa ja saamansa työtehtävät se 

tekee innolla, haluten aina olla isäntäväelleen mieliksi. Se pitkästyy helposti pelkkään sohvakoiran 

rooliin ja sopiikin parhaiten aktiivisille koiraihmisille, joilla on aikaa ja kiinnostusta harrastamiseen 

koiran luontaisia ominaisuuksia hyväksikäyttäen. Ikiliikkujiksi omistajiensa kutsumat 

entlebuchinpaimenkoirat tekevät siis mielellään mitä vain – paitsi lepäävät laakereillaan. 

Entlebucheilla esiintyy perinnöllisinä sairauksina lonkkanivelen dysplasiaa (HD) sekä 

silmäsairauksista kaihia ja verkkokalvon etenevää surkastumista (PRA); vaadi siis aina tietoa 

jalostuskoirien virallisista lonkka- ja silmätarkastuslausunnoista.  

Rotu on saanut viime vuosina suosiota ja vuosittain rekisteröidään muutama pentue.   
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TIIVISTÄ TIETOA ISOSVEITSINPAIMENKOIRASTA 

 

 

Isosveitsinpaimenkoira, kotoisammin grosse, on nimensä veroisesti kookkain 

sveitsinpaimenkoirista. Se on vankka, kestävä koira, jonka suosio ei ole perustunut niinkään sen 

ulkonäköön vaan sen luonteenpiirteisiin. Alkuaan vahti- ja vetokoirana käytettyä grossea arvostetaan 

nykyään varsinkin perhekoirana sen rauhallisen, tasaisen luonteensa vuoksi. Itsenäisenä koirana 

isosveitsinpaimenkoira ei pidä kytkettynä olemisesta eikä se sovellu tarhakoiraksikaan, vaan se on 

parhaimmillaan omiensa parissa uskollisena, hyväntahtoisena perheenjäsenenä.  

Maassamme on vain muutama grosse. Kanta ulkomaillakin on sangen pieni, ja rodunomaisen, terveet 

lähtökohdat omaavan pennun hankkiminen voi olla työlästä, muttei toki mahdotonta. Grossepentua 

hankkiessasi tutustu rotuun huolella ja vaadi tarpeeksi tietoa pentueen vanhemmista, mm. niiden 

terveydestä ja näyttelytuloksista. Grossejen perinnöllisistä sairauksista on olkanivelen 

osteokondroosi (OD) ongelmallisin, kuitenkaan lonkkanivelen ja kyynärnivelen dysplasiaa täysin 

unohtamatta. Myös epilepsiaa esiintyy grosseilla jonkin verran, samoin silmäsairauksia. Monissa 

maissa on jalostukseen käytettävillä grosseilla jo kuvauspakko, mutta varmista silti, että molemmilla 

vanhemmilla on viralliset kuvaustulokset. Epilepsian suhteen kannattaa välttää sellaisen pennun 

hankkimista, jolla on paljon saman sukuisia esivanhempia. Kiinnitä huomiota myös koirien 

luonteisiin, jalostuskoirilla onkin usein myös luonnetesti- tai käyttökoiratuloksia.  
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PENTU UUDESSA KODISSA 

 

Pentu luovutetaan yleensä n. 8 viikon ikäisenä. Joutuminen eroon emästä ja sisaruksista on sille 

suuri elämänmuutos. Sinun tehtäväsi on olla pennun tukena ja turvana sen totutellessa uuteen 

elämäänsä. Anna pennun tutustua rauhassa uuteen kotiinsa. Pentu hakeutuu useimmiten nukkumaan 

sängyn tai kaapin alle. Anna sen nukkua aina rauhassa. Ensimmäisenä yönä pentu voi olla levoton, 

anna sen huomata, että olet läsnä. Älä ota pentua sänkyyn, jollet ole valmis päästämään sitä sänkyyn 

silloinkin kun se on kasvanut isoksi, kurakeleillä, nartun juoksuaikaan…  

On hyvä sopia perheen kesken mitä pentu saa tehdä mitä ei. Jokaisen on myös noudatettava 

sopimusta; johdonmukaisuus on yksi peruslähtökohdista pennun kasvatuksessa. Mikä on kerran 

sallittua, on sallittua aina ja päinvastoin. Opeta vieraillesi, että pentua lähestytään rauhallisesti, 

mieluiten kyykistytään pennun viereen (näin myös estetään pentua hyppimästä ihmisiä vasten), ei 

tuijoteta pentua silmiin eikä laiteta kättä pään päälle vaan silitetään ensin leuan alapuolelta ja 

rinnasta. Mikäli pentu pelkää tai pelästyy jotakin tai jotakuta, ole rauhallinen. Puhele rauhallisesti, 

rohkaise pentua tutustumaan pelottavaan asiaan, älä kuitenkaan pakota.  

SISÄSIISTEYS  

Sisäsiistiksi oppiminen kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Oppimisnopeus on 

tietenkin yksilöllistä, mutta oma aktiivisuutesi vaikuttaa eniten. Vie pentu AINA HETI ulos, kun se 

on herännyt, syönyt tai leikkinyt. Pentua seurailemalla opit nopeasti huomaamaan, koska sillä on 

hätä. Kehu pentua, kun se on tehnyt tarpeensa oikeaan paikkaan. Älä rankaise vahingosta, vaan ole 

itse tarkkaavaisempi seuraavalla kerralla. Uroskoira alkaa nostaa jalkaa noin yhden vuoden iässä.  

Tarkkaile pennun virtsaamista. Jos pentu pissailee jatkuvasti muutaman minuutin välein tai virtsan 

mukana tulee verta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Varsinkin narttupennuilla virtsatietulehdukset ovat 

varsin yleisiä. Pennun ulosteen tulee olla kiinteää. Useamman päivän kestävä ripulointi tai jatkuvasti 

löysä uloste on merkki sairaudesta ja vaatii käyntiä eläinlääkärillä.  

LEIKKI  

Leikkiessäsi pennun kanssa käytä sen omia leluja, vedä pennun kanssa riepua tai heitä palloa 

(huom. ei liukkaalla alustalla). Anna pennun leikkiä rauhallisten, pentuihin tottuneiden, tuttujen 

koirien kanssa. Älä anna pen 

nun peuhata liian pitkään, ettei se rasitu liikaa. Älä anna pennun pureskella käsiä. Vietä pennun 

kanssa myös rauhallisia rapsutteluhetkiä.  

LIIKUNTA  

Anna pikkupennun liikkua omaan tahtiinsa. Pennun väsymys on helppo huomata. Kylmällä ja 

sateisella säällä ei pentua saa pitää pitkiä aikoja ulkona, koska se vilustuu helposti. Totuta pentu 

pantaan ja remmin, vaikka niille ei heti olisikaan käyttöä. Älä kulje pennun perässä, oli se irti tai 

kiinni, vaan houkuttele pentu kulkemaan perässäsi. Kutsu pentua muulloinkin kuin ottaessasi sen 

kiinni. Tee luoksetulosta AINA hauska ja miellyttävä.  
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Berninpaimenkoira (ja isosveitsinpaimenkoira) kasvaa ensimmäisen vuoden aikana voimakkaasti. 

Sen nivelet ja luusto joutuvat suurelle rasitukselle jo kasvun vuoksi, siksi pentuvaiheessa tulisi välttää 

liian pitkiä lenkkejä ja jatkuvaa liikuntaa liukkailla alustoilla tai portaissa. Parasta liikuntaa pienelle 

pennulle on käyskentely metsässä, jolloin se saa itse liikkua omaan tahtiinsa ja kuljettu matka ei ole 

pääasia. Liikunnan määrää tulisi lisätä vähitellen, eikä alle vuoden ikäisen berninpaimenkoiran 

kanssa saa tehdä ollenkaan pyörälenkkejä tai pitkiä juoksulenkkejä.  
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YKSINOLO  

Totuta pentu vähitellen yksinoloon, vaikka sen kanssa joku aina kotona olisikin. Aina tulee 

tilanteita, jolloin sen on oltava yksin. Aloita muutamasta minuutista ja pidennä aikaa vähitellen. Anna 

pennulle jokin mieluinen lelu jättäessäsi sen yksin. Älä tee paluustasi suurta numeroa. Tarvittaessa 

rajoita pennun oleskelutilaa sen ollessa yksin esim. muutamaan huoneen kokoiseen alueeseen.  

LELUT  

Pentu on innokas puuhailemaan, poista sen ulottuvilta myrkylliset kukat, sähköjohdot yms. tavarat, 

joita pentu ei saa pureskella. Anna sille omia leluja esim. puruluut, koirien lelut, tyhjät maitopurkit, 

pahvilaatikot jne. Jos pentu syö jotakin kiellettyä, sano sille torjuvalla äänellä EI ja anna tilalle sen 

oma lelu. Pentua on myöhäistä torua, jos se yksin ollessaan on syönyt jotakin kiellettyä.  

 

RUOKINTA 

 

Ruokintaohjeet saattavat eri kasvattajien välillä vaihdella kovastikin. Useat kasvattajat suosivat 

ruokintaohjeissaan pelkästään koirien kuivamuonaa ja etenkin isokokoisille pennuille tarkoitettuja 

Large Breed-ruokia.  

Kasvattaja antaa pennullesi kirjalliset ruokintaohjeet, joita sinun tulee noudattaa. Mikäli haluat tehdä 

muutoksia saamiisi ruokintaohjeisiin, neuvottele niistä ensin kasvattajasi tai eläinlääkärin kanssa. 

Koiran vatsa ei kestä äkkinäisiä ruuan vaihteluita ja sille voitkin syöttää huoletta samanlaista ruokaa 

sen kyllästymättä siihen.  

Pentu aterioi kolmen kuukauden ikään asti neljä kertaa päivässä. 3-6 kuukauden ikäisenä aterioita on 

kolme ja siitä eteenpäin kaksi päivässä. Pyri täsmällisiin ruokinta-aikoihin. Nosta ruoan määrää 

pennun kasvaessa. Normaalisti berninpaimenkoirapennun paino nousee noin 1 kg / viikko. Mikäli 

pentu ei syö kaikkea, ota ruoka pois. Täydellinen ruokahaluttomuus voi olla merkki sairaudesta. Pidä 

raikasta vettä aina saatavilla.  

ÄLÄ vaihda koirasi ruokintaa jokaisen ”asiantuntijan” ohjeiden mukaiseksi. Ruokinnasta on monia 

mielipiteitä eikä ehdottoman oikeaa jokaiselle koiralle sopivaa ohjetta varmastikaan löydy. Vaihda 

valitsemasi ruoka vain, jos on ongelmia ja kysy silloinkin ohjeita koirasi kasvattajalta tai 

eläinlääkäriltä. 
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HOITO 

 

ROKOTUKSET  

Rokotuksilla ehkäistään monet koirien vaaralliset tarttuvat taudit. Luovutusiässä pennuilla on 

yleensä jäljellä emältä saatuja vasta-aineita, jotka suojaavat pentua hetken. Lisäksi pentu on voitu 

rokottaa jo kasvattajan luona kertaalleen. Pennun kanssa voi siis huoletta tutustua uusiin paikkoihin 

kotipihan ulkopuolellakin jo ennen 12 viikon virallista rokotusikää ja se on suositeltavaakin pennun 

kehityksen kannalta.  

Pentu tulee rokottaa voimassa olevien Suomen Kennelliiton rokotusohjeiden mukaisesti. Rokotukset 

tulee pitää aina voimassa.  

MADOTUKSET  

Pentu on yleensä saanut kasvattajan luona vähintäänkin 3-4 matokuuria. Matokuuri tulisi antaa 

koiralle noin viikko ennen rokotuksia sekä ensimmäisenä ikävuotena noin 2 kuukauden välein. 

Aikuinen koira on syytä madottaa ainakin kaksi kertaa vuodessa sekä tarpeen vaatiessa. Matokuureja 

saa apteekista, valmistemerkkejä on useita esim. Axilur, Canex, Flubenol, Drontal Comp jne. 

Valmistemerkkiä kannattaa vaihdella ajoittain.  

ULKOLOISET  

Koirien ulkoloiset (täit, kirput jne) tarttuvat helposti koirasta toiseen. Jos koira raapii itseään 

tavallista enemmän etenkin kaulasta ja korvien takaa tai puree itseään, on syytä epäillä, että sillä on 

ulkoloisia. Kesäaikaan koira on syytä tutkia myös punkkien eli puutiaisten varalta, punkkien 

aiheuttama borrelioosi on vaarallinen myös koirille.  Ulkoloisista on suhteellisen helppo päästä 

eroon apteekista saatavien käsikauppavalmisteiden avulla. Myös ennaltaehkäiseviä valmisteita on 

saatavissa apteekista reseptivapaasti ja varsinkin alueilla, joilla esiintyy runsaasti punkkeja, näitä 

kannattaa käyttää.  
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 KORVIEN JA SILMIEN HOITO  

Puhdista pennun korvat tarvittaessa. Ota pala pumpulia, tiputa siihen muutama pisara koirille 

tarkoitettua korvanpuhdistusainetta ja puhdista korva. Mikäli koira ravistelee jatkuvasti korvaansa tai 

korvasta tulee tuleva erite on pahanhajuista tai korvakäytävä on helakan punainen, ota yhteyttä 

eläinlääkäriin.  

Jos koiran silmät erittävät runsaasti kellertävää tai vihertävää eritettä, ota yhteyttä eläinlääkäriin.  

HAMPAAT  

Pennun hampaat vaihtuvat 3-6 kuukauden iässä. Pennun ikenet saattavat kutista tässä vaiheessa ja 

se nakertelee mielellään kaikkea kovaa. Pennulle on syytä antaa puruleluja ja puruluita 

pureskeltavaksi. Hampaiden vaihtumista on syytä tarkkailla, mikäli maitohammas ei lähde riittävän 

ajoissa pois pysyvän hampaan tieltä, täytyy eläinlääkärin poistaa se. 

KYNNET  

Leikkaa pennun kynnet usein ja vähän kerrallaan. Hanki kunnolliset koirille tarkoitetut 

kynsisakset. Ole varovainen leikatessasi mustia kynsiä, muista leikata myös etutassujen kannusten 

kynnet. Berninpaimenkoirien anturoiden välissä olevat pitkät karvat voi leikata saksilla anturoiden 

tasalle.  
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TURKINHOITO  

Osta pennulle hyvä rautakampa ja tukeva harja tai karsta. Harjaa koiraasi säännöllisesti. 

Harjaaminen poistaa pölyt, vilkastuttaa verenkiertoa ja karvankasvua. Käy kammalla usein läpi 

berninpaimenkoiran korvan takuset, kainalot ja ”housut”, sillä ne takkuuntuvat helpommin. 

Lyhytkarvaisille sveitsinpaimenkoirille riittää säännöllisesti harjaaminen, turkkia voi myös 

pyyhkäistä säämiskällä.  

Pese koirasi tarpeen vaatiessa ja ennen näyttelyä. Käytä pesuun koirille tarkoitettua shampoota, 

huuhtele ja kuivaa erityisen huolella. Pyydä neuvoa näyttelyyn menevän koiran valmisteluista koirasi 

kasvattajalta. Kurakeleillä riittää usein pelkkä tassujen ja vatsanalusen suihkutus isomman lian 

irrottamiseksi.  

KIIMA eli JUOKSUAIKA  

Nartulla on ensimmäinen juoksuaika noin 6-14 kuukauden iässä. Tällöin narttu tiputtelee veristä 

emätineritettä. Juoksuaika kestää noin kolme viikkoa ja tämän ajan narttu on pidettävä ehdottomasti 

valvonnan alaisena ja eristettävä uroksilta.  Kun uros haistaa juoksuisen nartun hajun, on se aivan 

kuuro käskyillesi ja saattaa jopa heittäytyä syömättömäksi muutamaksi päiväksi. Normaalisti nartulla 

on kaksi juoksua vuodessa. Koirasi terveys ei kärsi, vaikka sillä ei olisikaan koskaan pentuja. Pari 

kuukautta juoksun jälkeen narttu saattaa luulla saavansa pentuja = valeraskaus. Sen maha saattaa 

kasvaa, siltä voi tulla jopa maitoa ja se tekee pesää ja hoitaa leluja pentuinaan. Tämä kausi menee 

muutamassa viikossa itsekseen ohi kun koira saa muuten riittävästi toimintaa ja huomiota.  
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VAKUUTUS  

Koiralle voi hankkia vakuutuksen, joka sisältää perusturvavakuutuksen (koiran menettämisen 

varalta) ja/tai eläinlääkärikuluvakuutuksen. Eläinlääkärikuluvakuutus korvaa suurimman osan 

tavallisista sairauksista aiheutuneista kuluista, esim. korva- ja virtsatietulehduksien hoidosta 

aiheutuneet kulut. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa rokotuskuluja, pakollisia lonkka- ja 

kyynärnivelkuvauksia eikä perinnöllisiksi sairauksiksi katsottavien sairauksien kuluja.  

KASVATTAMINEN JA KOULUTTAMINEN  

Pennulle pitää alkaa luoda rajoja heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Sille opetetaan mikä on 

sallittua ja mikä kiellettyä. Pentu opetetaan sisäsiistiksi, kulkemaan taluttimessa ja tulemaan luokse 

käskystä. Pentu oppii perheen tavat ja monia käskysanoja. Kasvattaminen vaatii onnistuakseen 

johdonmukaisuutta ja kärsivällisyyttä ja tämä on hyvä alku varsinaiselle koulutukselle. Pentu 

tarvitsee myös päivittäin uusia, positiivisia arkipäivän kokemuksia kehittyäkseen tasapainoiseksi. 

Pennun kanssa kannattaa kulkea mahdollisimman paljon erilaisissa paikoissa ja tilanteissa.  

Jokainen koira tarvitsee kunnollisen peruskoulutuksen. Kouluttamisen tarkoitus on tehdä koirastasi 

koti- ja yhteiskuntakelpoinen. Pennun kanssa voi osallistua pentukoulutuksiin, joita järjestävät mm. 

paikalliset koirayhdistykset ja Sveitsinpaimenkoirayhdistyksen alajaostot. Koulutuksissa pentu 

pääsee myös tutustumaan vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Tässä ei ole mahdollista puuttua eri 

tottelevaisuusliikkeiden suorittamiseen. Koulutuksesta on saatavilla hyviä kirjoja, joihin kannattaa 

tutustua jo ennen pennun tuloa perheeseen.  

Koiran kouluttaminen perustuu palkitsemiseen, ei rangaistukseen, ja antaa koirallesi mielekästä 

aivojumppaa. Käskysanojen on oltava lyhyitä ja aina samoja ja koira tulee aina palkita onnistuneesta 

suorituksesta. Onnistunut yhteistyö on palkitsevaa sekä koiralle, että kouluttajalle ja tuo luottamusta 

arkipäivän tilanteisiin.  

Mikäli innostusta riittää voi peruskoulutuksen jälkeen jatkaa vielä pitkälle eteenpäin. 

Sveitsinpaimenkoirien kanssa voi harrastaa varsin monipuolisesti. Tutustumisen arvoisia lajeja ovat 

mm. tottelevaisuuskokeet, palveluskoiralajeista haku ja jälki, pelastuskoiratoiminta, agility, fl yball, 

vesipelastus ja koiratanssi. Mukaan voi mennä myös ilman kilpailutavoitteita.  

NÄYTTELYT  

Koiranäyttelyt ovat kauneuskilpailuita, joissa koiran ulkomuotoa ja luonnetta verrataan 

rotumääritelmään. Sveitsinpaimenkoirien rotumääritelmät löytyvät tämän vihkosen lopusta. Myös 

koirasi kasvattaja saattaa pyytää sinua menemään näyttelyyn koirasi kanssa, todennäköisesti myös 

koirasi isän ja emän kanssa on käyty näyttelyissä. Koiranäyttelyiden tarkoituksena on palvella rodun 

jalostusta, mutta ne ovat myös mukava tapa tavata muita rodun harrastajia ja lajitovereita.  
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BERNINPAIMENKOIRAN SAIRAUDET JA VIAT 

Kasvattajan tulee informoida Suomen Kennelliiton kauppasopimuksen mukaisesti pennunostajaa 

rodun yleisistä sairauksista ja vioista, mutta erityisesti kyseisen yhdistelmän riskeistä omata jokin 

perinnöllinen sairaus tai vika. Pennussa jo näkyvistä virheistä, esim. värivirhe, purentavirhe, 

koukkuhäntä, joista on mainittu rotumääritelmässä, tulee kertoa pennun ostajalle ja yleensä ne myös 

alentavat myyntihintaa.  

Isokokoiset koirat, kuten berninpaimenkoira, ovat alttiita nivelten kasvuhäiriöille. Lievä 

lonkkanivelen kasvuhäiriö (dysplasia) eli HD, ei yleensä haittaa koiraa tavallisessa elämässä 

mitenkään. Huonosti muotoutuneeseen niveleen voi kuitenkin kehittyä nivelrikkoa, joka aiheuttaa 

kipua. HD:n oireita saattavat olla takaraajojen ontuminen, vaikeudet nousta makuulta ylös jne. 

Lonkkanivelten kehitykseen vaikuttavat sekä ympäristötekijät (väärä ruokinta ja vääränlainen 

liikunta) että perintötekijät useammasta sukupolvesta. HD ei siis periydy suoraan, 

normaalilonkkaisistakaan vanhemmista ei välttämättä tule normaalilonkkaisia pentuja, 

todennäköisyys on kuitenkin parempi.  

Berninpaimenkoirapentujen vanhemmista on oltava ennen pentujen teettämistä viralliset 

lonkkakuvaustulokset, eikä kuvaustulos saa olla lonkkavian vaikein aste E. Lisäksi, mikäli 

toisella vanhemmalla on tulos C tai D, tulee toisella olla A tai B. (A-lonkat luokitellaan 

normaaleiksi, B-lonkat on rajatapaus, C-lonkissa on lieviä muutoksia ja D-lonkissa kohtalaisia 

muutoksia).  

Berninpaimenkoirilla esiintyy kyynärnivelissä neljää erilaista kasvuhäiriötä eli dysplasiaa (=ED). 

Erityisesti kyynärnivelissä esiintyvä osteokondroosi = OD, on myös nivelen kasvuhäiriö, joka saattaa 

aiheuttaa nivelrikkoa. Myös muissa nivelissä voi esiintyä OD:ta, esim. olkanivel tai polvet. OD:n 
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ensioire on yleensä eturaajan ontuminen. Leikkaushoito voi olla joskus tarpeen, mutta myös 

ruokavalion muutoksilla, levolla ja lääkehoidolla voidaan helpottaa oireita. OD:n syntyyn 

vaikuttavat, HD:n tavoin,  perintö- sekä ympäristötekijät. Berninpaimenkoirapentujen 

vanhemmista on oltava ennen pentujen teettämistä myös viralliset kyynärnivelkuvaustulokset. 

Koiria, joiden kyynärniveltulos on 3, ei saa käyttää jalostukseen. Lisäksi, mikäli toisella 

vanhemmalla on tulos 1 tai 2, tulee toisella olla tulos 0 (0-kyynärnivelessä ei muutoksia, 1=lievät, 

2=kohtalaiset, 3=voimakkaat muutokset).   

Koirien jalostusarvoa voidaan mitata HD:n ja ED:n  (=kyynärniveldysplasia) osalta myös 

BLUP-indeksien avulla. Arvo 100 on rodun keskiarvo, mitä  

suurempi indeksi on sitä parempi koiran arvioitu perimä on. Indeksi muuttuu sitä mukaan, mitä 

enemmän tietoa lähisukulaisista on saatavilla.  

Berninpaimenkoiralla saa olla enintään 60 jälkeläistä. Suomen Kennelliitto rekisteröi viimeisen 

pentueen kokonaisuudessaan.  

Polven ristisidevauriot ovat varsin yleisiä aikuisilla koirilla. Useimmiten ristisidevauriot vaativat 

leikkaushoitoa. Perinnöllisyydellä arvellaan olevan merkitystä näiden ongelmien syntyyn.  

Berninpaimenkoirilla esiintyy myös synnynnäisiä häntämutkia (kaksi tai useampi nikamaa liittyy 

toisiinsa viallisesti kulmautuneena). Koukkuhäntä on hylkäävä virhe koiranäyttelyissä. 

Synnynnäinen häntämutka on yleensä todettavissa jo ennen pennun luovutusikää ja voidaan 

varmistaa aikuiselta koiralta röntgentutkimuksella.  

Berninpaimenkoirilla, kuten muillakin roduilla, syöpä on huolestuttavasti lisääntynyt ja se onkin 

yleinen kuolinsyy tällä rodulla. Useissa maissa on käynnissä berninpaimenkoirille tyypillisen 

syöpälajin, histiosytooman, perinnöllisyystutkimuksia. Suomen berninpaimenkoirien kuolinsyitä on 

kartoitettu vuodesta 1995 lähtien kuolinsyykyselyllä. Kuolinsyykyselyn mukaan Suomessa rodun 

keski-ikä on tällä hetkellä 7,4 vuotta.  

Berninpaimenkoirilla on esiintyy jonkin verran epilepsiaa. Rotuyhdistys pitää julkista epi-listaa, 

johon kerätään tiedot sairastuneista koirista.  

Värivirheet on helppo huomata vertaamalla pentua rotumääritelmään, selvät värivirheet saattavat olla 

este näyttelymenestykselle. Purentavirheitä (ala- tai yläpurenta) ja hammaspuutoksia esiintyy. 

Purentavirheet voidaan yleensä todeta jo luovutusikäisellä pennulla, joskin purenta saattaa muuttua 

myös hampaiden vaihtuessa. Vaikka pennun vanhemmilla olisikin oikeat purennat, voi pennulle tulla 

purentavika.  

Kannuksia ei enää poisteta Suomessa, koska se on kiellettyä. Pentu voi syntyä ilman takakannuksia. 

Pentujen napatyrät ovat yleisiä, ne harvoin haittaavat koiraa, suurikokoinen tyrä voidaan operoida 

kirurgisesti pienellä toimenpiteellä (kasvattajan kustannuksella).  

Tässä joitakin yleisiä tietoja berninpaimenkoirilla esiintyvistä sairauksista ja vioista. Napatyrän ja 

kivesvian aiheuttamista toimenpiteistä löytyvät selvät ohjeet Suomen Kennelliiton 

kauppasopimuskaavakkeesta. Lisätietoja sairauksista saat berninpaimenkoirien jalostuksen 

tavoiteohjelmasta (JTO), kirjallisuudesta ja koirasi kasvattajalta. Myös berninpaimenkoiran 

rotumääritelmään kannattaa tutustua.  
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JALOSTUS 

Koirasi terveys ei kärsi, vaikka sillä ei koskaan olisikaan pentuja. Jos kuitenkin haluat koirallasi 

jälkeläisiä, harkitse asiaa tarkoin, sillä jokainen kasvattaja on myös rodun jalostaja. 

Berninpaimenkoira on kasvatettavana rotuna ongelmallinen värityksensä, nopeakasvuisuutensa, 

luonteensa ja perinnöllisten sairauksien vuoksi. Jalostukseen käytettävän koiran tulisi täyttää 

rotuyhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset (JTO) sekä siihen sisältyvät 

PEVISA-ehdot, tutustu siis myös JTO:n.  

Pentujen teettäminen vaatii huolellisia esivalmisteluja (näyttelyt, lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset, 

astutusmaksut, kantavan nartun hoito jne.), pennut vaativat ympärivuorokautisen hoitajan ja lisäksi 

pentujen hoidosta tulee kustannuksia (ruokinta, rekisteröinti, eläinlääkäri jne.). Kasvattajan vastuu ei 

lopu luovutusikään, sillä pentujen omistajat tarvitsevat paljon neuvoja läpi sen elämän pennusta aina 

vanhuuteen asti.  

JÄRJESTÄYTYMINEN 

Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar r.y. ajaa edustamiensa rotujen etuja, 

julkaisee monipuolista, neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Sennen-lehteä, järjestää tapahtumia jne. 

Ympäri maata on alajaostoja, jotka järjestävät myös omaa toimintaa, esim. sveitsinpaimenkoirille 

koulutusta. Liity rotujärjestöön, jäsenanomuskaavake liitteenä. Yhdistyksen internet-sivuilta 

(www.sennenkoirat.net) löydät aina ajan tasalla olevat yhteystiedot.  
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APPENZELLINPAIMENKOIRAN 

ROTUMÄÄRITELMÄ 

 

Ryhmä: 2  FCI:n numero: 46  Hyväksytty:  FCI 5.5.2003 SKL-FKK 13.3.2004  

Alkuperämaa: Sveitsi  

KÄYTTÖTARKOITUS: Karjanajo-, paimen-, vahti-, koti- ja pihakoira, nykyään monipuolinen työ- ja seurakoira.  

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinseri- ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsin-paimenkoirat, alaryhmä 3 sveitsinpaimenkoirat; 
käyttökoetulosta ei vaadita.  

LYHYT HISTORIAOSUUS: Appenzellinpaimenkoira mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1853 ”Tierleben der Alpenwelt” nimisessä julkaisussa. 

Sitä kuvattiin ”kirkkaasti haukkuvana, lyhytkarvaisena, keskikokoisena, monivärisenä karjakoirana, joka on tyypiltään melko yhtenäinen ja 

pystykorvamainen ja joka toimii sekä talonvahtina että karjanajajana”. Rodun suuri vaikuttaja, metsänhoitaja Max Sieber, vaati vuonna 1895 SKG:tä 
(Sveitsin Kennelliitto) tekemään jotakin rodun hyväksi. St. Gallenin kantonin hallitus myönsi 400 Sveitsin frangia vuonna 1898 

appenzellinpaimenkoirien jalostustyöhön. SKG:n toimeksiannosta perustettiin toimikunta ja vahvistettiin rotumerkit. Altstättenin markkinoilta 

löydettiin yhdeksän urosta ja seitsemän narttua, jotka palkittiin 5-10 frangin suuruisilla palkinnoilla. Siitä seurasi, että Winterthurin ensimmäisessä 

kansainvälisessä koiranäyttelyssä vuonna 1898 esiteltiin ensimmäisen kerran kahdeksan appenzellinpaimenkoiraa koemielessä järjestetyssä 

karjakoirien luokassa. Professori Albert Heim oli hyvin kiinnostunut sveitsiläisistä paimenkoirista ja siten myös appenzellinpaimenkoirista. Hänen 

aloitteestaan perustettiin vuonna 1906 ”Appenzeller Sennenhund Club”, jonka tehtäväksi tuli alkuperäisen tyypin säilyttäminen ja vaaliminen. Pentujen 
pakollisen rotukirjaan merkitsemisen myötä alkoi puhdasrotuisten appenzellinpaimenkoirien kasvatus. Professori A. Heim laati vuonna 1914 

ensimmäisen virallisen rotumääritelmän. Alunperin näitä koiria jalostettiin Appenzellin alueella; nykyään rotu on levinnyt koko Sveitsiin ja useisiin 

muihin maihin. Appenzellinpaimenkoira on nykyisin oma rotunsa, joka eroaa selvästi muista sveitsiläisistä paimenkoirista. Vaikka rodulla on nykyisin 
paljon harrastajia, on jalostusyksilöiden kanta vielä varsin pieni. Vain vastuuntuntoisella jalostuksella voidaan säilyttää ja vakiinnuttaa rodun 

erinomainen alkuperäinen perimä.  

YLEISVAIKUTELMA: Kolmivärinen, keskikokoinen ja lähes neliömäinen. Lihaksikas ja joka suhteessa sopusuhtainen koira, erittäin liikkuvainen ja 

ketterä; nokkela ilme.  

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 9 : 10; mieluummin tanakka kuin liian pitkä. Kuonon ja kallo-osan 

suhde on 4 : 5.  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, temperamenttinen, itsevarma ja peloton. Hieman epäluuloinen vieraita kohtaan; lahjomaton vahti; iloinen 

ja oppivainen.  

PÄÄ: Kooltaan sopusoinnussa runkoon nähden, hieman kiilamainen.  

KALLO-OSA: Melko tasainen, leveimmillään korvien välissä, kuono-osaa kohti tasaisesti kapeneva. Niskakyhmy on erittäin vähän erottuva, otsauurre 
kohtalainen.  

OTSAPENGER: Hieman erottuva.  

KIRSU: Mustilla koirilla musta, havannanruskeilla ruskea (mahdollisimman tumma).  

KUONO: Keskivoimakas, tasaisesti kapeneva, ei kuitenkaan suippo; voimakas alaleuka. Kuononselkä on suora.  

HUULET: Kuivat ja tiiviit. Pigmentti on mustilla koirilla musta, havannanruskeilla ruskea (mahdollisimman tumma). Suupielet eivät ole näkyvissä.  

HAMPAAT / PURENTA: Voimakas, täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta; tasapurenta sallitaan. Yhden P1 (1. välihammas) ja molempien 

M3 (3. poskihammas) puuttuminen sallitaan, samoin yksi ylimääräinen P1-hammas.  

POSKET: Hyvin vähän korostuneet. 

SILMÄT: Melko pienet, mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat, kuonoon nähden hieman vinoasentoiset. Eloisa  

ilme. Mustilla koirilla silmät ovat tummanruskeat tai ruskeat, havannanruskeilla vaaleamman ruskeat, kuitenkin  

mahdollisimman tummat. Silmäluomet ovat hyvin tiiviit, mustilla koirilla mustapigmenttiset, havannanruskeilla  

ruskeapigmenttiset (mahdollisimman tummat). 

KORVAT: Melko ylös ja leveälle kiinnittyneet, riippuvat, lepoasennossa litteät ja poskenmyötäiset; kolmiomaiset,  

kärjestään hieman pyöristyneet. Koiran ollessa tarkkaavainen korvat nousevat tyvestä ja kääntyvät eteenpäin siten,  

että edestä ja ylhäältä katsottuna pää korvineen näyttää kolmiomaiselta. 

KAULA: Melko lyhyt, voimakas ja kuiva. 
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RUNKO: Voimakas ja tiivis. 

SELKÄ: Keskipitkä, kiinteä ja suora. 

LANNE: Lyhyt ja lihaksikas. 

LANTIO: Suhteellisen lyhyt, suoraan selkälinjan jatkeena sijaitseva. 

RINTAKEHÄ: Leveä, syvä, kyynärpäiden tasolle ulottuva; selvä eturinta. Rintalasta on riittävän pitkälle ulottuva,  

rintakehän poikkileikkaus on pyöristynyt soikio. 

VATSALINJA: Vain hieman nouseva. 

HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt, voimakas ja keskipitkä. Hännän karvapeite on tiheää, alapuolella hieman pitempää  

kuin muualla. Koiran liikkuessa häntä on tiiviisti lantion päälle tai sen sivulle kiertynyt, levossa sallitaan riippuva  

häntä. 

RAAJAT: Vahvaluustoiset ja kuivat. 

ETURAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat lihaksikkaat, edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian lähellä  

toisiaan. 

LAVAT: Lapaluut ovat pitkät ja viistot. 

OLKAVARRET: Yhtä pitkät tai vain hieman lyhyemmät kuin lapaluut. Kulma lapaluuhun ei ole liian tylppä. 

KYYNÄRPÄÄT: Rungon myötäiset. 

KYYNÄRVARRET: Suorat ja kuivat. 

VÄLIKÄMMENET: Edestä katsottuna kyynärvarren suorana jatkeena, sivusta katsottuna hieman viistot. 

KÄPÄLÄT: Lyhyet; varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä, päkiät vahvat. 

 

TAKARAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat lihaksikkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian lähellä  

toisiaan. Rotutyypillisten kulmausten vuoksi takaraajat vaikuttavat suhteellisen ”pystyiltä”. 

REIDET: Kohtalaisen pitkät, muodostavat säären kanssa melko niukan kulman. 

POLVET: Polvikulma on melko avoin. 

SÄÄRET: Suunnilleen yhtä pitkät tai vain hieman lyhyemmät kuin reidet, kuivat ja hyvin lihaksikkaat. 

KINTEREET: Suhteellisen korkeat. 

VÄLIJALAT: Pystysuorat ja yhdensuuntaiset, hieman välikämmeniä pitemmät, eivät sisään- eivätkä ulospäin  

kääntyneet. Kannukset tulee poistaa, paitsi maissa, joissa kannusten poisto on lailla kielletty. 

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 

LIIKKEET: Voimakas takaraajan työntö ja pitkä askel. Ravissa raajojen liikkeet ovat suorat sekä edestä että takaa  

katsottuna. 

 

KARVAPEITE  
KARVA: Kaksinkertainen, tiivis ja pinnanmyötäinen. Peitinkarva on tiheää ja kiiltävää, aluskarva tiheää, mustaa, ruskeaa tai harmaata; aluskarvan 
näkyminen ei ole toivottavaa. Hieman laineikas karva sään päällä ja selässä on sallittu, mutta ei toivottu.  

VÄRI: Perusväri on musta tai havannanruskea, jossa mahdollisimman symmetriset punaruskeat ja valkoiset mer-kit. Silmien yläpuolella on pienet 

punaruskeat täplät. Poskissa, rinnassa (vasemmalla ja oikealla puolella lapaluun ja olkavarren yhtymäkohdassa) sekä raajoissa tulee olla aina 

punaruskeat merkit mustan tai havannanruskean ja valkoisen välissä. Valkoiset merkit: Selvä valkoinen läsi, joka alkaa päälaelta jatkuen yhtäjaksoisesti 
kuononselän yli ulottuen kokonaan tai osittain kuonon ympäri. Valkoista leuassa jatkuen kurkun yli yhtäjaksoisesti rintaan asti. Valkoista kaikissa 

neljässä käpälässä sekä hännänpäässä. Valkoinen niskatäplä tai puolikaulus on sallittu. Yhtäjaksoinen ohut valkoinen kaulus on tosin sallittu, muttei 

toivottu.  

KOKO  

SÄKÄKORKEUS: Urokset 52 - 56 cm, nartut 50 - 54 cm, sallittu vaihtelu ± 2 cm.  

VIRHEET:  

Kaikki poikkeamat edellämainituista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.  

- puuttuva sukupuolileima- hyvin pitkä tai epäsuhtainen runko  
- kevyt tai liian raskas luusto  

- riittämätön lihaskunto  

- hyvin raskas tai hyvin kevyt pää  
- pyöreä kallo  

 - liian jyrkkä otsapenger  
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 - liian pitkä, liian lyhyt, kapea tai terävä kuono; muu kuin suora kuononselkä  
 - liian voimakkaasti kehittyneet huulet  

 

- useamman hampaan kuin yhden P1 (1. välihammas) puuttuminen  
- liian korostuneet posket  

- pyöreät, ulkonevat tai vaaleat silmät  

- liian pienet, liian suuret, eivät poskenmyötäiset, liian ylös tai liian alas kiinnittyneet korvat  
- notko- tai köyryselkä  

- luisu lantio tai takakorkeus  

- nouseva vatsalinja  
- litteä tai tynnyrimäinen rintakehä, puuttuva eturinta, liian lyhyt rintalasta  

- löysästi kiertynyt häntä, hännänpään tulee koskettaa vähintään hännäntyveä  

- riittämättömät kulmaukset edessä ja/tai takana  

- ulkonevat kyynärpäät  

- pehmeät ranteet  

- pihtikinttuisuus  
- pitkulaiset käpälät (ns. jäniksenkäpälät), hajavarpaat  

- virheelliset liikkeet, esim. lyhyt askel, varvasahtaat liikkeet, ristiin astuminen jne.  

- näkyvä aluskarva  
- virheet värityksessä: mustat pilkut valkoisessa värissä, katkeava läsi, kaulan ympäri ulottuva leveä valkoinen kaulus, epäyhtenäinen valkoinen 

rintamerkki, selvästi yli välikämmenen ulottuva valkoinen väri (saapas), valkoisen värin puuttuminen hännänpäästä ja käpälistä  

- yli- ja alamittaisuus suhteessa sallittuihin rajoihin  
- epävarma käytös, temperamentin puute tai lievä aggressiivisuus.  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  
- arkuus ja aggressiivisuus  
- ylä-, ala- tai ristipurenta  

- sisään- tai uloskiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)  

- sininen silmä, herasilmä  
- sirppimäinen häntä (hännänpää ei enää kosketa hännäntyveä), jatkuvasti riippuva tai koukkuhäntä  

 - muu kuin rotumääritelmän mukainen kaksinkertainen karvapeite  

 - muu kuin kolmivärisyys  
 -muu kuin musta tai havannanruskea perusväri. Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.  

 

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi täysin kivespussiin laskeutunutta normaalisti kehittynyttä kivestä.  
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BERNINPAIMENKOIRAN 

ROTUMÄÄRITELMÄ 

 

Ryhmä: 2  FCI:n numero: 45  Hyväksytty: FCI 5.5.2003  SKL-FKK 13.3.2004  

Alkuperämaa: Sveitsi  

KÄYTTÖTARKOITUS: Alunperin vahti-, karjanajo- ja vetokoira Bernin kantonin maatiloilla, nykyisin myös seurakoira sekä monikäyttöinen 

työkoira.  

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat, alaryhmä 3 sveitsinpaimenkoirat; 
käyttökoetulosta ei vaadita.  

LYHYT HISTORIAOSUUS: Berninpaimenkoira on alkuperältään vanha maatilojen koira, jota pidettiin vahti-, veto- ja karjanajokoirana 
alppialueiden tuntumassa ja Bernin ympäristössä osissa Keskimaata. Tätä pitkäkarvaista, kolmiväristä pihakoiraa tavattiin erityisen runsaasti Bernin 

kantonin Riggisbergissä, jossa sijaitsevan Dürrbachin pikkukylän ja majatalon mukaan se sai alkuperäisen nimensä ”Dürrbächler”. Tämänkaltaisia 
koiria esitettiin näyttelyissä jo vuosina 1902, 1904 ja 1907, joiden jälkeen marraskuussa 1907 muutamat Burgdorfista kotoisin olevat koirankasvattajat 

lyöttäytyivät yhteen jalostaakseen puhdasrotuisia ”Dürrbächlereitä”. He perustivat ”Schweitzerischen Dürrbach-Klub”:in ja laativat rotukuvauksen. 

Vuonna 1910 Burgdorfin näyttelyssä esitettiin jo 107 lähiseudun useiden talonpoikien tuomaa dürrbachinkoiraa. Siitä lähtien rotu, nyt ”Berner 
Sennenhund”, sai muiden sveitsinpaimenkoirien ohella nopeasti harrastajia koko Sveitsistä ja pian myös naapurimaasta Saksasta. Nykyään 

berninpaimenkoira on ihastuttavan kolmivärisyytensä ja sopeutuvaisuutensa vuoksi tunnettu ja rakastettu perhekoira koko maailmassa.  

YLEISVAIKUTELMA: Pitkäkarvainen, kolmivärinen, keskikokoa suurempi, voimakas ja liikkuvainen käyttökoira, joka on vahvaraajainen, 

sopusuhtainen ja tasapainoinen.  

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde olkanivelestä istuinluun kärkeen mitattuun rungon pituuteen on noin 9 : 10; mieluummin 

tanakka kuin pitkä. Ihanteellinen säkäkorkeuden suhde rinnan syvyyteen on 2 : 1.  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Varma, tarkkaavainen, valpas ja peloton jokapäiväisissä tilanteissa. Hyväntahtoinen ja uskollinen tuttujen 

ihmisten seurassa, itsevarma ja ystävällinen vieraita kohtaan. Temperamentiltaan kohtuullinen, helppo kouluttaa.  

PÄÄ: 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.  

HAMPAAT / PURENTA: Täysihampainen ja voimakas leikkaava purenta (M3-hampaita ei oteta huomioon). Tasapurenta sallitaan.  

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.  

KAULA: Voimakas, lihaksikas ja keskipitkä.  

 
RUNKO 

YLÄLINJA: Kaulasta säkään tasapainoisesti ja loivasti laskeva, sen jälkeen vaakasuora. 
SELKÄ: Kiinteä ja vaakasuora.  

LANNE: Leveä ja voimakas, ylhäältä katsottuna hieman rintakehää ja lantiota kapeampi. 

LANTIO: Hieman pyöristyvä. 

RINTAKEHÄ: Leveä ja syvä, kyynärpäihin ulottuva, mahdollisimman pitkä ja poikkileikkaukseltaan leveä soikio.  
Eturinta on selvästi erottuva. 

VATSALINJA: Rintakehästä takaosaa kohti loivasti kohoava. 

HÄNTÄ: Tuuhea ja vähintään kintereisiin ulottuva. Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu, liikkeessä se on  
selkälinjan tasolla tai hieman sen yläpuolella. 

RAAJAT: Vahvaluustoiset. 

 

ETURAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat, yhdensuuntaiset ja melko leveäasentoiset. 
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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. 

KÄPÄLÄT: Lyhyet ja pyöreähköt, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja hyvin  

kaareutuneet. 
 

TAKARAAJAT 

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. 

KINTEREET: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet. 

VÄLIJALAT: Lähes pystysuorat. Kannukset tulee poistaa (lukuun ottamatta maita, joissa kannusten poistoleik 

kaus on laissa kielletty). 

KÄPÄLÄT: Hieman vähemmän kaareutuneet kuin etukäpälät, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet. 

LIIKKEET: Kaikissa askellajeissa maatavoittavat ja tasapainoiset. Pitkä, vapaa askel ja hyvä takaraajan työntö.  

Ravissa liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna suoralinjaiset. 

 
KARVAPEITE 
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.  

KOKO 

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

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 

 

- epävarma käytös  

- kevyt luusto  

- epäsäännölliset etuhampaat, edellyttäen että purenta on oikea  
- muun hampaan kuin kahden P1 hampaan (1. välihampaan) puuttuminen, M3-hampaat  jätetään huomioimatta  

-karvapeite:  

-selvästi kihartuva karva  
-virheet värimerkeissä ja värityksessä:  

-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.  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

-aggressiivisuus, hermostuneisuus ja selvä arkuus  
-halkinainen kirsu  

-ylä-, ala- tai ristipurenta  
-toinen tai molemmat silmät siniset (herasilmä)  
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-sisään tai ulos kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)  
-rullautunut häntä, koukkuhäntä  

-lyhyt tai karkea karva  

-puutteellinen kolmivärisyys  
-muu kuin musta perusväri 

Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä. 

 

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi täysin kivespussiin laskeutunutta normaalisti kehittynyttä kivestä.  
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ENTLEBUCHINPAIMENKOIRAN 

ROTUMÄÄRITELMÄ 

 

Ryhmä: 2  FCI:n numero: 47  Hyväksytty: FCI 28.6.2002  SKL-FKK 20.4.2004  

Alkuperämaa: Sveitsi  

KÄYTTÖTARKOITUS: Karjanajo-, paimen-, vahti- ja pihakoira. Nykyään monipuolinen työkoira ja miellyttävä perhekoira.  

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat, alaryhmä 3 sveitsinpaimenkoirat; 

käyttökoetulosta ei vaadita.  

LYHYT HISTORIAOSUUS: ”Entlebuchi” on pienikokoisin neljästä sveitsinpaimenkoirarodusta. Se on lähtöisin Entlebuchista, Lusernin ja Bernin 

kantonien alueella olevasta laaksosta. Ensimmäinen kuvaus ”entlibuchinkoirasta” on vuodelta 1889, sen jälkeen appenzellinpaimenkoiraa ja 
entlebuchinpaimenkoiraa ei kuitenkaan erotettu toisistaan vielä pitkään aikaan. Professori Heim, arvostettu sveitsinpaimenkoirien jalostuksen kehittäjä, 

arvosteli Langenthalin koiranäyttelyssä vuonna 1913 neljä tämän pienen töpöhäntäisen karjanajokoirarodun yksilöä. Tuomarikertomusten perusteella 

entlebuchinpaimenkoira kirjattiin neljänneksi sveitsinpaimenkoiraroduksi sveitsiläiseen kantakirjaan (SHSB). Ensimmäinen rotumääritelmä laadittiin 
kuitenkin vasta vuonna 1927. Sveitsiin perustettiin tohtori B. Kohlerin aloitteesta 20.8.1926 entlebuchinpaimenkoirayhdistys, minkä jälkeen alkoi 

rodun kehittäminen ja jalostustyö. SHSB:n vähäiset rekisteröintiluvut osoittavat, että rotu yleistyi hyvin hitaasti. Entlebuchinpaimenkoira tunnettiin 

eloisana ja väsymättömänä karjanajokoirana, sen suosio kuitenkin lisääntyi, kun todettiin ja todistettiin sen erinomainen soveltuvuus käyttökoiraksi. 
Nykyisin tämä kaunis, kolmivärinen rotu on edelleen harvalukuinen, mutta sillä on harrastajansa ja sen suosio perhekoirana kasvaa.  

YLEISVAIKUTELMA: Lähes keskikokoinen, tiivisrakenteinen, hieman pitkänomainen, erittäin liikkuvainen ja ketterä koira, joka on muiden 
sveitsinpaimenkoirien tavoin kolmivärinen. Ilme on valpas, viisas ja ystävällinen.  

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 8 : 10. Kuonon ja kallo-osan suhde on 9 : 10.  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, temperamenttinen, itsevarma ja peloton. Hieman epäluuloinen vieraita kohtaan, tutuille ystävällinen ja 
perheenjäsenille uskollinen. Lahjomaton vahti; iloinen ja oppivainen.  

PÄÄ: Kooltaan sopusoinnussa runkoon nähden, hieman kiilamainen ja kuiva. Kuonon ja kallon ylälinjat ovat lähes yhdensuuntaiset.  

KALLO-OSA: Melko tasainen, suhteellisen leveä, leveimmillään korvien välissä, hieman kuono-osaa kohti kapeneva. Niskakyhmy on tuskin 

havaittava, otsauurre vähäinen.  

OTSAPENGER: Vain hieman erottuva.  

KIRSU: Musta, hieman ylähuulen etureunan yli ulottuva.  

KUONO: Vahva, täyteläinen, otsasta ja poskista selvästi erottuva, tasaisesti kapeneva, ei kuitenkaan suippo; hie-man lyhyempi kuin etäisyys 
otsapenkereestä niskakyhmyyn. Kuononselkä on suora.  

HUULET: Niukat ja tiiviit. Huulten reunat ovat mustapigmenttiset.  

HAMPAAT / PURENTA: Voimakas, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava purenta; tasapurenta sallitaan. Yhden tai kahden P1:n (1. välihammas) 
puuttuminen sallitaan, M3-hampaiden (3. poskihammas) puuttumista ei huomioida.  

POSKET: Vain hieman erottuvat.  

SILMÄT: Melko pienet, pyöreähköt ja väriltään tummanruskeasta hasselpähkinänruskeaan. Ilme on eloisa, ystävällinen ja tarkkaavainen. Silmäluomet 
ovat tiiviit ja reunoiltaan mustapigmenttiset.  

KORVAT: Eivät liian suuret, ylös ja melko leveälle kiinnittyneet. Korvalehdet ovat riippuvat, kolmiomaiset ja kärjestään selvästi pyöristyneet. 

Korvarusto on kiinteä ja hyvin kehittynyt. Lepoasennossa korvat riippuvat litteinä,  

koiran ollessa tarkkaavainen ne nousevat hieman tyvestä ja suuntautuvat eteenpäin. 

KAULA: Keskipitkä, voimakas ja kuiva, sulavasti runkoon liittyvä. 

RUNKO: Voimakas ja hieman pitkänomainen. 

SELKÄ: Suora, vahva, leveä ja suhteellisen pitkä. 

LANNE: Voimakas ja joustava, ei liian lyhyt. 

LANTIO: Hieman laskeva; suhteellisen pitkä. 

RINTAKEHÄ: Leveä, syvä ja pitkä, kyynärpäiden tasolle ulottuva, poikkileikkaukseltaan pyöreänsoikea, kylkiluut  

 

ovat kohtalaisen kaarevat. Eturinta on selvä. 
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ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on vain hieman kohoava. 

HÄNTÄ: Hieman laskevan lantion jatkeeksi kiinnittynyt luonnollinen häntä, jonka tulisi olla joko lantiolinjan  

jatkeena oleva tai suorana riippuva; tai synnynnäinen töpöhäntä. Pitkä ja töpöhäntä ovat samanarvoiset. 

RAAJAT 

ETURAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat hyvin lihaksikkaat, mutta eivät liian järeät, eivät liian kapea- eivätkä liian  

leveäasentoiset, lyhyet, vankat, suorat, yhdensuuntaiset ja hyvin rungon alle asettuneet. 

LAVAT: Lihaksikkaat, pitkät, viistot ja tiiviisti rungonmyötäiset. 

OLKAVARRET: Samanpituiset kuin lavat tai vain hieman niitä lyhyemmät. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus  

noin 110 - 120°. 

KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungonmyötäiset. 

KYYNÄRVARRET: Suhteellisen lyhyet, suorat, vahvaluustoiset ja kuivat. 

VÄLIKÄMMENET: Edestä katsottuna kyynärvarren suorana jatkeena, sivulta katsottuna vain hieman viistot;  

suhteellisen lyhyet. 

KÄPÄLÄT: Pyöreähköt ja eteenpäin suuntautuneet; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaarevat; kynnet lyhyet ja  

voimakkaat; päkiät lujat ja kestävät. 

 

TAKARAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat lihaksikkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian ahtaat. 

REIDET: Kohtalaisen pitkät, leveät ja voimakkaat, muodostavat polvessa melko avoimen kulman sääriluun  

kanssa. 

SÄÄRET: Kuivat ja lähes samanpituiset kuin reidet. 

KINTEREET: Voimakkaat, suhteellisen matalat ja hyvin kulmautuneet. 

VÄLIJALAT: Kohtalaisen lyhyet, vankat, pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Kannukset tulee poistaa, paitsi maissa,  

joissa kannusten poisto on laissa kielletty. 

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 

LIIKKEET: Maatavoittavat, vapaat ja melko sulavat, edestä ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset; hyvä takaraajan  

työntö. 

 

KARVAPEITE  

KARVA: Kaksinkertainen karvapeite (stockhaar). Peitinkarva on lyhyttä, rungonmyötäistä, kovaa ja kiiltävää. Aluskarva on tiheä. Hieman laineikas 

karva sään kohdalla ja/tai selässä on sallittua, mutta ei toivottua.  

VÄRI: Tyypillinen kolmivärisyys. Pohjaväri on musta, jossa mahdollisimman symmetriset punaruskeat (keltaisesta ruskehtavan ruosteenpunaiseen) ja 

valkoiset merkit. Punaruskeat merkit ovat silmien yläpuolella, poskissa, kuonossa ja kaulassa, rinnassa ja kaikissa neljässä raajassa; näissä kohdissa 

ruskeaa väriä tulee olla mustan ja valkoisen välissä. Aluskarva: tummanharmaasta ruskeaan. Valkoiset merkit: Selvästi havaittava kapea, valkoinen läsi, 
joka jatkuu katkeamatta päälaelta kuononselkään ja voi ympäröidä kuononkärjen joko kokonaan tai osittain. Valkoista leuasta lähtien jatkuen 

katkeamattomana kurkun yli rintaan asti. Valkoista kaikissa käpälissä. Pitkässä hännässä valkoinen hännänpää on toivottava. Pieni, korkeintaan puolen 

kämmenen kokoinen, valkoinen niskaläikkä on sallittu, mutta ei toivottu.  
KOKO 

SÄKÄKORKEUS: Urokset 44 - 50 cm, sallitaan 52 cm:iin asti, nartut 42 - 48 cm, sallitaan 50 cm:iin asti. 

 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 
 

- puutteellinen sukupuolileima  
- voimakkaasti poikkeavat mittasuhteet  

- kevyt tai liian raskas luusto  
- riittämätön lihaskunto  

- pyöreä kallo  

- voimakkaasti korostunut otsapenger  
- pitkä, liian lyhyt, kapea tai suippo kuono; muu kuin suora kuononselkä  

- lievä alapurenta  
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- useamman kuin kahden P1-hampaan puuttuminen  
- liian vaaleat, liian syvällä sijaitsevat tai ulkonevat silmät  

- löysät silmäluomet  

 - liian alas kiinnittyneet, liian pienet, liian teräväkärkiset, eivät poskenmyötäiset korvat, ruusukorvat  
 - liian lyhyt, notko- tai köyryselkä  

 

- luisu lantio tai takakorkeus  
- liian litteä tai tynnyrimäinen rintakehä, puutteellinen eturinta  

- koukkuhäntä, selän päälle kaartuva häntä  

- riittämättömät kulmaukset edessä  
- ulkokierteiset tai käyrät eturaajat  

- pehmeät tai liikaa taipuvat ranteet  

- niukasti kulmautuneet, pihtikinttuiset, länkisääriset tai ahdasasentoiset takaraajat  

- pitkulaiset käpälät, hajavarpaat  

- lyhyt askel; ahtaat tai maa-ahtaat liikkeet, ristiin astuminen  

- virheet värityksessä:  
 * katkeava läsi, yli puolen kämmenen kokoinen valkoinen niskaläikkä,  

 * selvästi yli välikämmenen ulottuva valkoinen väri (saapas),  

 * yhdestäkin käpälästä puuttuva valkoinen väri,  
 * kaulan ympäri ulottuva valkoinen kaulus (vakava virhe),  

 * epäyhtenäinen valkoinen rintamerkki (vakava virhe),  

 * puutteelliset ruosteenpunaiset merkit eturaajojen valkoisen ja mustan välissä (vakava virhe),  
 * puutteelliset valkoiset merkit päässä tai yksivärinen musta pää (erittäin vakava virhe)  

 

- epävarma käytös, temperamentin puute tai lievä aggressiivisuus.  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

- arkuus ja aggressiivisuus  

- yläpurenta, selvä alapurenta tai ristipurenta  
- sisään- tai uloskiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)  

- keltaiset petolinnun silmät, siniset silmät, herasilmä  

- rullautuva häntä  
- liian pitkä, pehmeä karvapeite, aluskarvan puuttuminen  

 - muu kuin kolmivärisyys  

 - muu kuin musta perusväri  
 

- alamittaisuus, selvästi sallitun arvon ylittävä säkäkorkeus.  

Selvästi epänormaali rakenne ja käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.  

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi täysin kivespussiin laskeutunutta normaalisti kehittynyttä kivestä.  
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ISOSVEITSINPAIMENKOIRAN 

ROTUMÄÄRITELMÄ 

 

Ryhmä: 2  FCI:n numero: 58  Hyväksytty: FCI 5.5.2003  SKL-FKK 20.4.2004  

Alkuperämaa: Sveitsi  

KÄYTTÖTARKOITUS: Alunperin vahti- ja vetokoira; nykyään myös seura-, suojelu- ja perhekoira.  

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat, alaryhmä 3 sveitsinpaimenkoirat; 

käyttökoetulosta ei vaadita.  

LYHYT HISTORIAOSUUS: Sveitsin Kennelklubin (SKG) 25-vuotisjuhlanäyttelyssä vuonna 1908 pidetyssä kaksi lyhytkarvaista 

berninpaimenkoiraa tuotiin ensimmäisen kerran professori A. Heimin arvosteltavaksi. Tämä huomattava sveitsinpaimenkoirien kehittäjä tunnisti 
esitetyissä koirissa vanhan, sukupuuttoon kuolleeksi luullun suuren paimenkoiran tai teurastajankoiran. Sen esi-isät olivat levinneet laajalti 

Keski-Eurooppaan ”teurastajan- tai lihakauppiaan koirina”, ja niistä oli kehitetty suojelu-, veto- ja karjanajokoiria. SKG tunnusti rodun merkitsemällä 
sen vuonna 1909 sveitsiläiseen koirakantakirjaan (nide 12) isonasveitsinpaimenkoirana. Vuonna 1912 perustettiin Sveitsin 

Isosveitsinpaimenkoirayhdistys, (Klub für Grosse Schweizer Sennenhunde) tehtävänään rodun edistäminen ja puhdasrotuisena pitäminen. Vasta 5. 

helmikuuta 1939 FCI julkaisi ensimmäisen rotumääritelmän. Nykyisin myös muissa Euroopan maissa kasvatetaan isojasveitsinpaimenkoiria rodun 
rauhallisen ja tasaisen luonteen vuoksi, ja niitä arvostetaan etenkin perhekoirina.  

YLEISVAIKUTELMA: Kolmivärinen, vankka, vahvaluustoinen ja lihaksikas koira. Koostaan ja painostaan huolimatta kestävä ja liikkuvainen. 
Uroksen ja nartun sukupuolileima on selvä.  

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  
-Rungon pituuden (olkanivelestä istuinluun kärkeen) suhde säkäkorkeuteen on 10 : 9  

-Rintakehän syvyyden suhde säkäkorkeuteen on 1 : 2  
 -Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 1 : 1  

 -Kallon leveyden suhde kuonon leveyteen on 2 : 1  

 
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Varma, reipas, valpas ja peloton jokapäiväisissä tilanteissa. Hyväntahtoinen tutuille ihmisille ja uskollinen 

perheenjäsenille, itsevarma käytös vieraiden läsnäollessa. Kohtuullinen temperamentti.  

PÄÄ: Runkoon nähden voimakas, ei raskas. Uroksen pää on voimakkaampi kuin nartun.  

KALLO-OSA: Tasainen ja leveä. Otsapenkereestä alkava otsauurre loivenee päälakea kohti.  

OTSAPENGER: Vähäinen.  

KIRSU: Musta.  

KUONO-OSA: Voimakas ja syvyyttään pitempi, ei suippo ylhäältä eikä sivulta katsottuna. Kuononselkä on suora, ei keskivakoa.  

HUULET: Niukat, tiiviit ja mustapigmenttiset, eivät roikkuvat.  

LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat vahvat. Täysihampainen, voimakas ja säännöllinen leikkaava purenta. Kahden välihampaan (P1:n 

ja/tai P2:n) puuttuminen sallitaan, M3:n (3. poskihammas) puuttumista ei huomioida.  

SILMÄT: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat, väriltään hasselpähkinänruskeasta kastanjanruskeaan. 

Ilme on valpas ja ystävällinen. Silmäluomet ovat tiiviit ja reunoiltaan tummapigmenttiset.  

KORVAT: Keskikokoiset, kolmionmuotoiset ja kohtalaisen ylös kiinnittyneet. Lepotilassa korvat riippuvat litteinä, tarkkaavaisen koiran korvat 
suuntautuvat eteenpäin. Korvat ovat sisä- ja ulkopuolelta selvästi karvoittuneet.  

KAULA: Voimakas, lihaksikas ja melko tanakka, ei löysää kaulanalusnahkaa. 

RUNKO: Hieman säkäkorkeutta pitempi. 

SELKÄ: Kohtalaisen pitkä, vahva ja suora. 

LANNE: Leveä ja voimakaslihaksinen. 

LANTIO: Pitkä ja leveä, loivasti pyöristynyt, ei jyrkästi laskeva. Ei takakorkeutta. 

RINTAKEHÄ: Voimakas ja leveä, kyynärpäiden tasolle ulottuva. Rintakehä on poikkileikkaukseltaan pyöreänsoikea; ei litteä eikä tynnyrimäinen. 

Eturinta on selvästi erottuva. 

ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on vain hieman kohoava ja kupeet vain hieman vetäytyneet. 

HÄNTÄ: Lantion luonnolliseksi jatkeeksi kiinnittynyt, melko paksu, kintereeseen ulottuva, levossa riippuva.  
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Koiran ollessa tarkkaavainen tai liikkuessa hännän asento on korkeampi ja loivasti ylöspäin kaareva, mutta ei koskaan  

kiertynyt tai selän päälle rullautunut. 

 

RAAJAT 

ETURAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat, yhdensuuntaiset ja mieluiten leveäasentoiset. 

LAVAT: Pitkät, voimakkaat ja viistot, tiiviisti rungonmyötäiset ja lihaksikkaat, muodostavat olkavarren kanssa  

tylpähkön kulman. 

KYYNÄRVARRET: Vahvaluustoiset ja suorat. 

VÄLIKÄMMENET: Kiinteät, edestä katsottuna suoraan kyynärvarren jatkeena, sivulta katsottuna lähes pysty 

suorat. 

KÄPÄLÄT: Vahvat ja eteenpäin suuntautuneet. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja hyvin kaareutuneet, kynnet vahvat. 

 

TAKARAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat, eivät liian lähellä toisiaan. Kintereet ja käpälät  

eivät ole sisä- eivätkä ulkokierteiset. Kannukset tulee poistaa, paitsi maissa, joissa kannusten poisto on laissa kiel 

letty. 

REIDET: Kohtalaisen pitkät; pakarat ovat leveät, voimakkaat ja lihaksikkaat. 

POLVET: Tylpästi kulmautuneet. 

SÄÄRET: Kohtalaisen pitkät. 

KINTEREET: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet. 

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 

LIIKKEET: Kaikissa askellajeissa maatavoittavat ja tasapainoiset. Pitkä, vapaa askel ja hyvä takaraajan työntö.  

Ravissa liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna suoralinjaiset. 

 

KARVAPEITE  

KARVA: Kaksinkertainen karvapeite (stockhaar), jossa tiheä, keskipitkä peitinkarva ja tiivis, mahdollisimman tummanharmaa tai musta aluskarva. 

Lyhyt peitinkarva sallitaan, kunhan on aluskarvaa.  

VÄRI: Tyypillinen kolmivärisyys: musta pohjaväri, jossa symmetriset punaruskeat ja valkoiset merkit. Punaruskeaa väriä on mustan ja valkoisten 

merkkien välissä poskissa, silmien yläpuolella, korvien sisäpuolella, rinnassa, kaikissa raajoissa ja hännän alapuolella. Valkoiset merkit ovat päässä 
(läsi) ja kuonossa, yhtenäisenä kurkusta rintaan, käpälissä ja hännänpäässä. Läsin ja silmien yläpuolella olevien punaruskeiden merkkien väliin tulee 

jäädä musta juova. Valkoinen niskaläikkä tai valkoinen kaulus sallitaan.  

KOKO 

SÄKÄKORKEUS: Urokset 65 - 72 cm ja nartut 60 - 68 cm. 

 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. Epävarma käytös; useamman kuin 

yhteensä korkeintaan kahden välihampaan (P1:n ja/tai P2:n) puuttuminen, M3-hampaita ei oteta huomioon; tasapurenta; vaaleat silmät; liian avoimet 
silmäluomet  

Karvapeite: näkyvä kellertävänruskea tai vaaleanharmaa aluskarva tai epäpuhtaat värit  

Värivirheet: puutteellinen väritys päässä, liian leveä läsi, selvästi yli suupielen ulottuva valkoinen väri kuonossa, valkoinen ”saapas” (valkoinen väri 

ulottuu välikämmenen tai kinnernivelen yläpuolelle), huomattavan epäsymmetriset värimerkit.  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vakavat luonteen virheet (arkuus ja aggressiivisuus); ylä-, ala- tai ristipurenta; sisään tai ulos kiertyneet silmäluomet 
(entropium tai ektropium); toinen tai molemmat silmät siniset (herasilmä); lyhyt karvapeite, jossa aluskarva puuttuu; pitkä karva; puutteellinen 

kolmivärisyys; muu kuin musta perusväri. Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.  

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi täysin kivespussiin laskeutunutta normaalisti kehittynyttä kivestä.  
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