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Vuosi lähenee loppuaan ja tämä vuosi 
on ollut melko lailla samanlainen parta-
collievuosi kuin muutkin viimeiset vuo-
det…. Eli rekisteröinnit ovat huolestut-
tavan alhaiset, paimennusharrastuksen 
hienoinen noususuunta on tasaantunut 
ja muissakin harrastuslajeissa on koe-
käynnit hieman hiipuneet mutta luonne-
testissä kävi ilahduttavan moni partis tä-
nä vuonna. Yhdistyksen järjestämä luon-
netesti aina vetää enemmän koiria mu-
kaan. Omaan kokeeseen on tietty etusi-
ja rodulla ja ehkä kynnys tulla ns. omien 
joukkoon on myös matalampi. Koekäyn-
tien vähentyminen korreloi tietenkin 
rekisteröintimääriä. Näyttelyt ovat yhä 
se suosituin harrastus partisten kanssa 
ja tänä vuonna saavutetaan suurin piir-
tein sama näyttelyiden käyntimäärä kuin 
viime vuonna. Menestystäkin on tul-
lut näyttelyrintamalla taas rodulle, usei-
ta BIS kasvattajasijoituksia, ryhmäsijoi-
tuksia sekä BIS veteraanisijoituksia. Itse 
pohdin usein, onko nämä ryhmäkilpai-
lut oikeastaan järkeviä? Mistä siellä kil-
paillaan ja miksi? Onko valinnan tekeväl-
lä tuomarilla varmasti samanlainen tie-
tämys jokaisesta rodusta, mitä ryhmäs-
sä esitetään? Merkitseekö loppukilpai-
luissa presentaatio enemmän kuin ro-
tutyyppi? Ryhmissä näkee harmittavan 
usein ylilyöntikoiria, etenkin ulkomailla. 
Näyttävä ns. marionettinukkemainen lii-
ke, ei ole varmaan millään rodulla oikea 
tapa liikkua, mutta niihin ryhmäkehissä 
törmää eri rotujen kohdalla. Näyttävyys 
menee ohi rotutyypillisyyden, taloudel-
lisuuden ja vaivattomuuden. Taas tullaan 
siihen kysymykseen, että miksi? Näytte-
lyn ryhmäkilpailut ovat parhaimmillaan 
läpileikkaus upeista ja kauniista koiris-
ta, mutta aina se ei niin ole. Muutoinkin 
näyttelyt ovat parhaimmillaan mukava 
sosiaalinen harrastus, jossa samanhen-
kiset ihmiset kohtaavat. Kasvattajat nä-
kevät uusia mahdollisia jalostuskoiria, 
tapaavat ystäviään ja kasvattejaan, sol-
mivat ystävyys- ja yhteistyösuhteita. Pa-
himmillaan näyttelyt ovat tiukkaa kilpai-
lua, hampaiden kiristystä, laskelmoin-
tia ja kateutta, jolloin ei osata nähdä mi-

tään hyvää kilpailijassa. Varmaan jokai-
nen enemmän näyttelyitä kiertänyt on 
joskus näyttänyt kasvonilmeillään, että 
nyt meni homma mönkään, mutta oi-
keasti eihän ne näyttelyt ole niin vakava 
juttu… mitä tapahtui tänään, on jo huo-
menna unohdettu. 
 Tämä pj palsta tuli nyt kovin näyt-
telypainotteiseksi tällä kertaa, mutta 
kuten sanottua, se on iloisen rotumme 
laajamuotoisin harrastus ja itsekin näyt-
telyharrastajana, kasvattajana ja ulko-
muototuomarina tulee pohdittua asioi-
ta eri kanteilta. Terveysasioista olen kir-
joittanut monta kertaa ja jaksan jälleen 
muistuttaa siitä, kuinka tärkeää olisi saa-
da mahdollisimman paljon terveystieto-
ja jalostustoimikunnan tietoon, jotta tie-
toa voidaan jakaa. Terveyspainotteinen 
oli tänä vuonna rotujärjestöpäivä, joka 
järjestettiin syyskuussa SKL:n ja Agrian 
yhteistyönä. Tutustuimme Agrian rotu-
profiileihin ja mitään yllätyksiä ei par-
tacollieiden terveystiedot Agrian tilas-
toiden valossa paljastaneet. Tilastot on 
koottu Ruotsin Agria Eläinvakuutuksen 
vakuutustietokannassa olevista koirista. 
Tilaston aikaväli on 2011-2016 ja yleisis-
tä sairauksista eniten vakuutettujen par-
tacollieiden käynnit koskivat ruuansula-
tuskanavassa olevia ongelmia. Toiseksi 
suurin sairausryhmä oli erilaiset kasvai-
met ja kolmantena iho-ongelmat. Suurin 

Puheenjohtajalta
Nina Janger, puheenjohtaja

suhteellinen riski sairastua johonkin tiet-
tyyn sairauteen verrattuna muihin rotui-
hin, oli kynsisairaudet. Mitään erittelyä ei 
ollut, kuinka paljon muita kynsiongelmia 
oli mukana kuin SLO, mutta uskon että 
kynsitapaturmia rodulla tapahtuu suh-
teessa muihin aktiivisiin rotuihin saman 
verran eli SLO:n esiintyminen nostaa ris-
kiä ja suhteellisen riskin lukuarvo on 6. Ja 
vaikka ongelmat ruuansulatuskanavas-
sa oli yleisin syy käynteihin, rodulla suh-
teellinen riski näille sairauksille oli alle 1, 
joka kuvaa sitä lukua mikä on sama kuin 
muillakin roduilla. Eli erilaiset ruuansula-
tuskanavan ongelmat ovat yleinen syy 
käynteihin muillakin roduilla.
 Yritän ehtiä tekemään rotuprofiilis-
ta laajemman ja kattavamman koosteen 
ensi lehteen vaikkei mitään suuria yllä-
tyksiä siellä olekaan. Aina on kuitenkin 
mielenkiintoista tietää tilastojen perus-
teella missä mennään ja verrata lukuja, 
kun seuraava tilasto julkaistaan. 
 Muistakaa tulla vaikuttamaan vuo-
sikokoukseen. Puheenjohtajan pestistä 
luovun mielelläni!
 Rauhallista Joulun aikaa kaikille ja 
mukavaa sekä räiskeetöntä Uutta Vuot-
ta!

Nina

Ajankohtaista

VUODEN KOIRA- 
KILPAILUT (SKL)
Partacolliet ovat olleet taas hienosti esillä Suomen Kennelliiton 
Koiramme-lehden ylläpitämissä vuoden koira -kilpailuissa. 

Vuoden veteraanikoira-kilpailussa oli mukana neljä partacollieta. 
17. Memorylane Superman Tonight, om. Nina Brusin, pisteitä 87 
44. Bristregal Queen of Regal, om. Nina Janger & Kenneth Holmberg, pisteitä 43 
51. Memorylane Gotsome Mighty Magic, om. Irene ja Juha Vuoti, pisteitä 42 
83. Memorylane Show Me The Party, om. Liisa Saranpää, pisteitä 26

Vuoden kasvattaja-kilpailussa oli mukana kaksi 
partacolliekasvattajaa.

3. kennel Memorylane, Nina Brusin, pisteitä 217 
17. kennel Bristregal, Nina Janger, pisteitä 99

Onnea menestyneille!

PAIKKOJA AVOINNA
NYT ON ELÄMÄSI TILAISUUS osallistua yhdistystoimintaan! 

Vuoden vaihteessa vapautuu mm. Partis-lehden päätoimittajan ja taittajan pestit, yhdistyksen 
sihteerin paikka vapautuu ja lisäksi vuosikokouksessa mahdollisesti hallituspaikkoja ja 
puheenjohtajan paikka on avoinna. 

Kysy lisää, jos jokin askarruttaa! Tehtäviin annetaan opastus ja tukea saa tarvittaessa kaiken aikaa. 
Jos jokin muu yhdistyspesti kiinnostaa, ota yhteyttä, sinulle keksitään kyllä tekemistä!

Haluaisitko sinä olla järjestämässä Partis-yhdistyksen hauskoja tapahtumia? Onko 
sinulla hyviä kehitysideoita ja olisit halukas vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan? 
Haluatko päästää luovuuden valloilleen tai onko sinulla liikaa vapaa-aikaa? 

VUODEN PARTIS-KILPAILUT
Osallistuakseen eri lajien vuoden partis 2019-kilpailuihin tulee omistajan itse lähettää koiransa tulokset 15.1.2020 mennessä. 
Myöhässä saapuneita tuloksia ei huomioida. Kisojen säännöt löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.suomenpartacolliet.info -> 
yhdistys -> säännöt & lomakkeet. Vuoden partikset palkitaan vuosikokouksessa 23.2.2020.

Tulokset lähetetään: 
Agilitypartis: partis.agility@gmail.com 
Koiratanssipartis: johansson.hanna.m@gmail.com 
Näyttelypartis: suomen.partacolliet@gmail.com 
Näyttelypartiskasvattaja: suomen.partacolliet@gmail.com 
Paimennuspartis: jaana.rakkola@gmail.com 

Kuvassa yksi Vuoden kasvattaja-kilpailussa 3. sijoittuneen kennel 
Memorylanen kasvattajaryhmistä.

Partiskasvattaja: suomen.partacolliet@gmail.com 
Rally-tokopartis: paivi@koiranpaivia.fi 
Tokopartis: pbellaoui@gmail.com 
Veteraanipartis: suomen.partacolliet@gmail.com 

Huom! Vuoden tulokas-kilpailuja ei enää ole. Lisää tietoa toisaalla tässä numerossa.
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Tervetuloa Suomen Partacolliet ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiirin toimitilat, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä 
Aika: 23.2.2020 klo 13.00, valtakirjojen tarkistus klo 12.45

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
5. Valitaan kokoukselle sihteeri
6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
7. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019
8. Yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2019
9. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
10. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valinta
11. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
12. Yhdistyksen asiainhoitoon liittyvät palkkiot ja korvaukset vuodelle 2020
13. Jäsenmaksut vuodelle 2021
14. Talousarvio vuodelle 2020
15. Yhdistyksen jäsenlehti ja muut julkaisut
16. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
17. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
18. Jalostustoimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan valinta erovuoroisten tilalle
19. Edustajien valinta Suomen Palveluskoiraliiton kokouksiin vuodelle 2020 (maks. 5 henkilöä)
20. Edustajan valinta Suomen Agilityliiton kokouksiin vuodelle 2020
21. Muut esille tulevat asiat 
 - SKL pentulistalle voi kasvattaja saada merkinnän, että pentue on rotujärjestön puoltama.  
 Asiaan liittyen on hallitus saanut jäseneltä ehdotuksen kriteereistä.  Jalostustoimikunnalla on  
 ohjeistus puollosta, jota on käytetty yhdistyksen pentuvälityksen tiedoissa, mutta se kaipaa  
 päivittämistä JTO:n, jalostusohjesäännön ja jalostusstrategian puitteissa.  
 Keskustellaan kriteereistä.
22. Kokouksen päättäminen

Vuoden 2019 partisten palkitseminen! 

VuosikokouskutsuPäätoimittajalta
Hanna Johansson, päätoimittaja

totyö ostaa, mikä saattaa nostaa lehden 
kuluja, mikä sitten taas saattaa näkyä 
esim. jäsenmaksun nousussa tai muiden 
menojen karsimisessa, sivumäärä saat-
taa laskea tms.
 Todellakin siis toivon, että lehtitoimi-
kunta saadaan kasaan! Se on ihan aidos-
ti ollut palkitsevaa ja kivaa, joten älä pel-
kää tarttua tilaisuuteen tai kysyä lisää. 
Kaikenlaisia ideoita otetaan myös mielel-
lään vastaan.
 Kiireen takia tämäkin numero piti yh-
distää. Pahoittelut siitä, että kolmosnu-
mero jäi ikään kuin välistä.
 Kiitos kaikille lukijoille, taittaja-Jo-
hannalle, juttujen kanssa auttaneille ja 
niitä tehneille!  Nyt rauhoitutaan het-
keksi joulun ajaksi ja katsotaan mitä uu-
si vuosi tuo tullessaan, toivottavasti sen 
uuden lehtitoimikunnan. 

Hanna

Mistä pääjehu?

Partis-lehti on monelle lukijalle ollut to-
della tärkeä ja toivottavasti se pysyy 
myös jatkossakin. Partis-lehden tekemi-
nen on ollut todella hienoa, mutta ker-
ta kaikkiaan aikani ei riitä laadukkaa-
seen työhön. Tästä syystä päätoimitta-
jan pesti on avoinna. Toivottavasti uu-
si lehtitoimikunta löytyy. Kaikkea työtä 
ei tarvitse tehdä yksin, vaan lehtitoimi-
kunta voi koostua useammastakin hen-
kilöstä. Tällä tavoin työtaakka saadaan 
jaettua. Jatkossa itse teen mielelläni jut-
tuja ja tapahtumaraportteja, mutta leh-
den kasaamiseen minun aika ei riitä. Oli-
si hienoa, jos löytyisi joku pääjehu, joka 
valvoo että jutut tulevat ajallaan ja sitten 
runsas apujoukko, joka jutut tekee.
 Taittajan pesti avautuu myös. Johan-
na Korpijaakko on ollut taittajana meil-
lä pitkään, välivuosia lukuun ottamatta, 
ja Johanna onkin tehnyt aivan loistavaa 
työtä. Jos taittajaa ei löydy, täytyy tait-
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madotettu, rekisteröintianomus oli lä-
hetetty ja se oli ilmoitettu London Collie 
Clubin näyttelyyn. Todellinen satutarina, 
joka sai arvoisensa lopun, kun neiti Bow-
ring valitsi sen rotunsa parhaaksi. Britt of 
Bothkennarin ensimmäinen pentue si-
sälsi kymmenen pentua.
 Nuori narttu, joka vaikutti minuun 
valtavasti vierailuni aikana, oli Bronze 
Penny of Bothkennar, kuuden kuukau-
den ikäinen narttu, joka edustaa hyvin. 
Bronze Penny on suurenmoinen kool-
taan ja muodoltaan ja sen väri viittaa 
nimeensä pronssiin. Bronze Pennyn isä, 
Bruce of Bothkennar, on kennelin grand 
old manin Bailie of Bothkennarin jälkeläi-
nen (emä Jeannie), mutta hänen emänsä 
Jennifer of Multan, jonka omistaa herra 
Hicks Burgess Hillistä, on täysin kantakir-
jaamatonta verta.
 Rouva Willison kertoo monia anek-
dootteja partisten kyvykkyydestä eri 
aloilla. Baltair of Bothkennar, jonka en-
nen omisti herra Ratcliffe, paimentaa 

nykyään lampaita upealla tavalla maa-
tilalla Norfolkissa. Bond of Bothkennar, 
neiti Betty Johnsonin hyvin tunnettu 
tottelevaisuuskoira, yllätti omistajan-
sa synnyttämällä neljä pentua vain kol-
me päivää tottelevaisuuskokeen jälkeen. 
 

Julkaistu The Dog World 
Annual 1952

Bothkennar shetlanninlam-
maskoirat ja partacolliet –il-
moitus 

Bothkennar kennel on ainutlaatuinen sii-
tä, että sillä on maailman ainoat rekis-
teröidyt partacolliet. Tähän kuuluu yh-
deksän ensiluokkaista yksilöä, joiden 
mukana on Cruftsin palkintovoittajia. 
Jeannie of Bothkennar (8 vuotta van-

ha) on yksi älykkäimmistä koirista, jon-
ka rouva Willison on koskaan omista-
nut. Jeannie tulee ylämaan karjakoirien 
linjoista, jotka ovat paimentaneet lam-
paita, vuohia sekä siipikarjaa että karjaa. 
Jeannie on hyvä periyttäjä. Sen väri ”ka-
nervan ruskea ” on erittäin miellyttävä. 
 Toinen älykäs koira on Bess of 
Bothkennar, tricolour, nyt 4 ja 1/2 
vuotta vanha, joka on juuri saa-
nut pentueen Bogle of Bothkenna-
rin, Richmondin voittajan, kanssa. 
 Molempien rotujen koirat pidetään 
kennelissä hyvässä kunnossa. Kennelillä 
on maata neljä eekkeriä, joka takaa hy-
vät juoksentelumahdollisuudet. Lisäksi 
tilalla on pentujen ruokinnassa auttavia 
vuohia, vieroituksen jälkeen pennut ruo-
kitaan raakaruualla. 
 

Partiksiin liittyvät osiot vapaasti  
kääntänyt Hanna Johansson

Julkaistu Our Dogs, 
joulunumero 1956.
 
Bothkennar partacolliet ja 
shetlanninlammaskoirat 

Jeannie of Bothkennar on ollut 
partacollieiden sodan jälkeisen el-
pymisen uusi toivo rodulle. Tämän 
päivän voittajat ovat Jeannien jäl-
keläisiä.

 Tänä vuonna, veteraanina, 
nyt 13 vuotta vanha Jeannie, on 
saanut uuden suuruuden. Kuvas-
sa hän osallistuu elokuvan ”Day 
of Grace” tekemiseen 10-vuoti-
aan lapsitähden Vincent Winterin 
kanssa.
 Jeannie ja Vincent ovat mo-
lemmat Skotlannista: Jeannie tu-
li Killiecrankiesta ja Vincent Aber-
deenista. Vincentin loistava esitys 
”The Kidnappers”-näytelmässä on 
vielä hyvin muistissa ja tämä uusi 
elokuva, jonka pian julkaisee Ham-
mer Film Productions, on liikutta-
va tarina pienestä pojasta ja hänen 
paimenkoirastaan.
 Koiranäyttelymaailman valta-
kunnassa, joka eroaa paljon eloku-
vamaailmasta, partacollie on edis-
tynyt paljon vuonna 1956. Odo-
tettavissa on, että rekisteröinnit 
lisääntyvät yli viidenkymmenen 
vuoden loppuun mennessä ja pa-
rin vuoden sisällä, jos edistys on 
samaa tasoa, saa rotu valion sta-
tuksen.
 Rouva Willison, kuten hyvin 
tiedetään, on ollut suuressa osas-
sa tämän vanhan rodun elvyttä-

misessä, rodun joka on ollut niin lähel-
lä sukupuuttoa. Suurin vaikeus on ollut 
tietysti turvata kanta. Rouva Willisonin 
ja muiden kasvattajien kasvatusohjelma 
oli ongelmissa pitkän aikaa, koska jostain 
oudosta syystä partispentueisiin syntyi 
minimaalinen määrä narttupentuja.

 Mutta kantakirjaamaton uros, jon-
ka uskon merkitsevän paljon rodulle, on 
Britt Of Bothkennar, tasainen ja tyypilli-
nen poika, joka tuli Sandy Dodgeen tänä 
vuonna Beattockin lähellä olevalta far-
milta. Rouva Willison kertoo tarinan, et-
tä 24 tuntia koiran saapumisesta, se oli 

Partishistorian 
lehtileikkeitä
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Aikaisemmassa tutkimuksessa on selvin-
nyt, että kaksi partacollien DLA-haplo-
tyyppiä kasvattaa SLO:n riskiä. DLA-alu-
een geenit koodaavat immuunijärjestel-
mää, joten tämä viittaisi vahvasti siihen, 
että SLO on autoimmuunisairaus. SLO-
koirista 88%:lla oli sekä emän että isän 
puolelta jompikumpi riskihaplotyypeis-
tä, ja 10%:lla toiselta puolelta riskihap-
lotyyppi ja toiselta puolelta turvallinen 
haplotyyppi.
 Nämä haplotyypit eivät kuitenkaan 
täysin selitä SLO:n esiintymistä, joten mi-
tä ilmeisimmin mukana on joko muitakin 
geneettisiä syitä, ympäristötekijöitä, tai 
molempia. Uudessa tutkimuksessa on 
löydetty uusia SLO:hon yhteydessä ole-
via geenialueita ja kandidaattigeenejä.
 Aikaisemmin yksittäisen koiran pe-
rimän tarkka selvittäminen oli hankalaa 
ja kallista, ja siitä syntyvän valtavan da-
tamäärän käsittely kesti pitkään. Uusien 
menetelmien ansiosta perimän selvittä-
minen on helpottunut merkittävästi, ja 
suurten datamäärien käsittelystä on tul-
lut rutiinia. Tämä mahdollistaa yhteyksi-
en etsimisen koko perimän laajuudelta 
(GWAS, genome wide association study).
 Artikkelissa tutkittiin diagnosoitu-
ja SLO-koiria, ja kontrolliryhmänä oli vä-
hintään kahdeksanvuotiaita koiria joilla 
ei ollut autoimmuunisairauksia. Partis-
ten perimästä löytyi kaksi SLO:hon yh-
teydessä olevaa aluetta. Merkittäväm-
pi niistä on perimässä aivan DLA-alueen 
vieressä mutta ei mene sen kanssa pääl-
lekkäin. Näin ollen on mahdollista, että 
riskihaplotyypit eivät aiheuttaisi SLO:ta, 
vaan varsinaiset sairautta aiheuttavat 
mutaatiot olisivat sattumalta tapahtu-
neet juuri näiden haplotyyppien vieres-

U U T T A  
SLO-RINTAMALTA
Hannes Lohen tutkimusryhmä on julkaissut uuden artikkelin SLO:n periytymisestä (Novel 
Locus Associated with Symmetrical Lupoid Onychodystrophy in the Bearded Collie, 
https://www.mdpi.com/2073-4425/10/9/635/htm).

sä. Jos sairautta aiheuttava mutaatio on 
aivan DLA-geenien vieressä, mutaatio ja 
sen vieressä oleva haplotyyppi periyty-
vät usein yhdessä. Ne erkanevat vain jos 
DNA sattuu katkeamaan niiden välistä.
 Yhden tämän alueen geenin allee-
li vastasi täysin riskihaplotyyppejä. Jos 
koira oli perinyt alleelin sekä emältä et-
tä isältä, se oli myös perinyt molemmil-
ta riskihaplotyypin. Jos taas se oli perinyt 
alleelin vain toiselta, se oli perinyt toisel-
ta vanhemmalta riskihaplotyypin ja toi-
selta riskittömän. Koirilla, jolla ei ollut al-
leelia lainkaan, ei myöskään ollut riski-
haplotyyppejä. Koirilla, jotka olivat pe-
rineet alleelin molemmilta vanhemmil-
taan, oli merkittävästi suurempi riski sai-

DNA, geneettinen  
rekombinaatio ja haplotyypit

Perimässä oleva informaatio on koodattu 
DNA:han, joka on pitkä, ketjumainen mole-
kyyli. Jokainen ketjun pala on yksi neljästä 
mahdollisesta rakennuspalikasta eli nukleo-
tidista. Soluissa oleva kemiallinen kopioko-
ne osaa lukea näitä nukleotideja, ja valmis-
taa niiden perusteella solun tarvitsemia val-
kuaisaineita. Osa DNA:sta sisältää ohjeita val-
kuaisaineita varten, ja näitä kohtia DNA:ssa 
kutsutaan geeneiksi. Suuri osa DNA:sta on 
geenien ulkopuolella, ja nykytiedon mukaan 
se ohjaa sitä, mistä geeneistä valkuaisainei-
ta kopioidaan. Eliön eri kehitysvaiheissa ja eri 
kudoksissa solut tarvitsevat erilaisia valkuais-
aineita.
 Geeni on siis tietty paikka (locus) DNA:ssa. 
Joissain geeneissä voi olla vain yksi mahdolli-
nen sisältö, mutta jos vaihtoehtoja on useita, 
näitä vaihtoehtoja nimitetään alleeleiksi. Yk-
si geenin alleeli voi esimerkiksi tuottaa val-
kuaisainetta, joka saa aikaan siniset silmät, ja 
toinen alleeli saa aikaan ruskeat silmät.
 Suvullisesti lisääntyvien eliöiden soluis-
sa DNA on jakautunut kromosomeihin, ja jo-
kaisessa kromosomissa on yksi pätkä DNA:ta 
emältä ja vastaava pätkä isältä. Sukusolu 
muodostuu kuvan mukaisen kohtalaisen mo-
nimutkaisen prosessin kautta, jossa kromo-
somit ensin kahdentuvat, sen jälkeen näiden 
kopioiden vastinosat sekoittuvat, ja lopulta 
solu jakautuu neljäksi sukusoluksi. Jokaiseen 
sukusoluun jää puolikas kromosomista, joka 
on yhdistelmä emän ja isän DNA:sta. Tätä pe-
rimän sekoittumista kutsutaan geneettiseksi 
rekombinaatioksi.
 Rekombinaation aikana DNA katkeilee 
ja rakentuu uudelleen. Se ei kuitenkaan kat-
keile täysin satunnaisesti, vaan ketjussa on 
“heikkoja” paikkoja tiettyjen nukleotidien vä-
leissä joista se yleensä menee poikki. Yksit-
täisen eliön soluissa on kahden tällaisen hei-
kon paikan välissä olevissa geeneissä tietyt 
alleelit. Sukusolun syntyessä nämä alleelit 
pysyvät yleensä yhdessä, jolloin ne periyty-
vät sukupolvesta toiseen yhtenä yksikkönä. 
Tällaista kokonaisuutena siirtyvää yhdistel-
mää kutsutaan haplotyypiksi. Haplotyyppi 
voi muuttua joko mutaation seurauksena, tai 
jos DNA katkeaa poikkeuksellisesta paikasta.
 Sitä osaa koiran DNA:sta, joka koodaa im-
muunijärjestelmää, kutsutaan DLA:ksi (dog 
leucocyte antigen). Immuunijärjestelmän 
monimuotoisuus on tärkeää sekä yksittäisel-
le koiralle että populaatiolle, joten DLA-alu-
een haplotyypit ovat jalostuksen kannalta 
erityisen kiinnostavia. Partiksen haplotyypit 
parta1, parta2, jne. ovat nimenomaan DLA-
alueelta tunnistettuja alleelien yhdistelmiä. 
Tarkkaan ottaen pitäisi siis oikeastaan puhua 
DLA-haplotyypeistä.

rastua SLO:hon kuin niillä joilla alleelia ei 
ollut.
 Kandidaattigeeni on TNXB, joka vai-
kuttaa sidekudoksen muodostumiseen 
ja ilmeisesti myös haavojen paranemi-
seen. Kuulostaisi uskottavalta, että tä-
män geenin mutaatio saattaisi vaikuttaa 
SLO:n puhkeamiseen. Toinen SLO:hon 
yhteydessä oleva geenialue on REG3A-
geenin läheisyydessä. Tämä geeni on 
yhteydessä keratiinin tuottamiseen, jo-
ten se on myös lupaava kandidaatti yh-
deksi SLO:n taustalla olevaksi geeniksi. 
 Tämänkään tutkimuksen tuloksena 
ei vielä saada SLO:lle geenitestiä, mutta 
jälleen ollaan askelta lähempänä sairau-
den ymmärtämistä.

Kuvan lähde International Society of Genetic Genealogy Wiki (https://isogg.org/wiki/
Recombination)

Teksti Pertti Kellomäki
In memoriam Sirkka-Liisa Salmi
Sirkka-Liisa Salmi on menehtynyt 
pitkäaikaiseen sairauteen 69-vuotiaana.

Hänen Ceetan-kennelissään kasvatettiin 
partacollieita vuodesta 1988, ensimmäinen 
partispentue syntyi vuonna 1985 kennelin 
kantanartulle Ceetalle mutta se rekisteröitiin 
Sirkka-Liisan pojan Diamond Clan 
kennelnimelle.

Ceetan kennel oli yksi ensimmäisistä 
Coton de tulear kasvattajista  Suomessa ja 
rekisteröitiinpä kenneliin myös yksi polski 
owczarek nizinny pentuekin.

Sirkka-Liisa oli aktiivinen näyttelyharrastaja 
ja toimi myös puheenjohtajana sekä muissa 
tehtävissä yhdistyksessämme.

Vaikka hänen aktiiviajoistaan on kulunut 
jo vuosia, moni meistä muistaa hänen 
suorasukaiset puuskahduksensa kehän laidoilla 
ja erityisesti kekseliäät nimenmuunnokset 
koirien nimistä.

Vantaalla, Sirkkiksen ja Arton luona, oli aina 
kahvipannu lämpimänä ja leivonnaisia tarjolla 
koiravieraille.

Värikäs ja kokenut sydämensä partikselle 
omistanut henkilö on poissa, osanotot Sirkka-
Liisan läheisille.
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Jäsenmaksu vuodelle 2020



Saajan 
tilinumero

Mottagarens
Kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viite  Käytä viitenumerona jäsennumeroasi,  

  jonka löydät lehden takakannesta!

Eräpäivä      Euro
Förf.dag

 FI21 2425 1800 0026 37 (NDEAFIHH)

Suomen Partacolliet ry.

Jäsenmaksut vuodelle 2019

Vuosijäsen  .................................................................. 30 euroa

Nuorisojäsen (alle 18 v) .......................................... 20 euroa

Perhejäsen (ei lehteä) ................................................8 euroa

Ainaisjäsen  ...............................................................600 euroa

Uusilta jäseniltä peritään liittymismaksu  ....... 10 euroa

Huomautusmaksu  .....................................................5 euroa
- Kasvattajan liittämät uudet pennun ostajat 10 euroa ensimmäinen vuosi
- Yli 70-vuotiaat jäsenet, jotka ovat olleet varsinaisia jäseniä yli 30 vuotta, 
vapautetaan pyynnöstä jäsenmaksusta. 

20.1.2020

Erikoisnäyttely 2020 ENNAKKOTIETOA!

PORVOON SEUDUN PARTACOLLIET 
Aluetoimintaa on taas herätelty Porvoon seudulla.  
Porvoon seudun aluetoimintavastaava Tupu kertoo toiminnasta lisää kiinnostuneille!

PoPa (Porvoonseudun Parrat) 
Tupu Kostiainen 
porvoonseudun.parrat@gmail.com 
http://karvakasat.net/popa/

UUSIA ULKOMUOTOTUOMARIOIKEUKSIA

Debytanttipartissääntö 
Debytanttipartis-palkinto myönnetään Suomen Partacolliet ry:n jäsenen omistamalle partacollielle, joka kilpailee 
ensimmäistä kertaa jossain Suomen Kennelliiton tai Suomen Palveluskoiraliiton alaisessa virallisessa kilpailu- tai koelajissa 
(poislukien näyttelyt). 
 
Debytanttipartis-palkinnon on tarkoitus kannustaa partacollieiden omistajia kilpailemaan partacollieidensa kanssa. Sama 
koira voi saada debytanttipartiksen –palkinnon usemmastakin eri lajista. 
 
Koiran omistajan on itse anottava debytanttipartis -palkintoa yhdistykseltä kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä 
virallisesta kilpailusta/kokeesta. Vuoden 2019 debytantti-palkinnot on anottava 31.1.2020 mennessä. Anomukset tulee 
lähettää Suomen Partacolliet ry:n sihteerille tai hallituksen erikseen ilmoittamalle henkilölle. Anomuksesta on käytävä ilmi:  
- koiran virallinen nimi 
- rekisterinumero 
- laji, paikka ja aika 
- omistajan ja ohjaajan nimet 
 
Palkinnon toimituksesta sovitaan aina erikseen koiran omistajan kanssa.

• Vuosikokouksessa 2019 päätettiin lakkauttaa kaikki vuoden tulokaspartis-kilpailut. Kokousväki 
kuitenkin halusi kannustaa uusia partiksensa kanssa kilpailevia, joten kokouksessa valtuutettiin hallitus 
päättämään debytanttipartiksen säännöistä ja palkinnosta.

• Palkintoja myönnetään vuodesta 2019 lähtien. 

• Debytanttipartiksen tiedot voidaan julkaista Partis-lehdessä ja kotisivuilla. Omistaja voi tietojen lisäksi 
lähettää myös koiransa kuvan ilmoituksen yhteyteen.

31.10.2019 Espoossa järjestettävässä arvos-
telukokeessa valmistui kolme uutta parta-
collietuomaria. 

Onnittelut Perttu Ståhlberg, Kati Taipale ja 
Virpi Montonen! 

Katilla on myös ollut partiksia itsellään ja 
nyt hän kasvattaa puleja. Perttu ja Virpi 
aloittivat hienosti ykkösryhmän partacol-
lieilla.

Lammas- ja hevostila toivottaa partacollieväen jälleen tervetulleeksi rodun erikoisnäyttelyyn  

7. kesäkuuta 2020 Kiuruvedelle. 

Viime vuoden näyttelyn jälkeen on kehitetty asioita, kuten mm. wc-tiloja. 

Näyttelyn tuomarina on Jenny Öhqvist, kennel Lärkängens, Ruotsista.

Lisää tietoa julkaistaan myöhemmin kotisivuilla ja tulevissa Partis-lehdissä.
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Partikset kisasivat vuosittaisesta agility-
mestaruudesta tällä kertaa Janakkalassa 
JanKK:n kisoissa sunnuntaina 15.9.2019. 
Kisaradoiksi valikoituivat D-hyppyrata 
sekä E-agilityrata. Valitettavasti yhtään 
1- eikä 2-luokkalaista partista ei ollut ki-
soissa mukana, joten kisa käytiin 3-luok-
kalaisten kesken. Pikkumakseissa kisa-
si viime vuonna voiton napannut Olivia 
Helin ja ”Tyyne” Memorylane Red Ri-
ding Hood, makseissa kisasivat Minttu 
Koiranen ja ”Noomi” Oldbear Diva Las 
Vegas, Maiccu Valkonen ja ”Dallas” Old-
bear Yankee Doodle Dandy sekä Annika 
Kapanen ja ”Hulda” Aingeal Cinnamon 
Bun. 3-luokan tuomarina oli Jessi Lan-
den, jonka radat tuottivat haasteita hy-
vin monelle koirakolle.
 Ensimmäisenä oli vuorossa D-hyppy-
rata, jossa pikkumaksiluokassa tuli kaik-

P a r t i s t e n  
agilitymestaruuskisat

kinensa ainoastaan yksi tulos, luokassa 
kisasi yhteensä 11 koirakkoa. Valitetta-
vasti tämä ainokainen tulos ei tullut par-
tikselle, Olivia ja Tyyne saivat HYL. Maksi-
luokassa sama meno jatkui, vain 3 tulos-
ta 19 koirakon joukossa. Lopulta koko D-
hyppykisan voitti Minttu ja Noomi 5 ra-
tavirheellä ja ihanneaikakin alittui. Muille 
maksiluokassa kisanneille partiksille tuli 
tulokseksi HYL.
 E-agilityrata jatkoi samalla meiningil-
lä kuin hyppyratakin, pikkumaksiluokas-
sa 10 koirakosta vain kaksi sai tuloksen, 
Olivialle ja Tyynelle harmittavasti tällä-
kin radalla HYL. Maksiluokassa kisasi yh-
teensä 23 koirakkoa, joista kolme sai tu-
loksen. Ja jälleen saatiin kokonaiskisassa 
partispoweria palkintokorokkeelle, nyt 
vuorossa oli Maiccu ja Dallas. He sijoit-
tuivat kisassa toiseksi tuloksella 17,97 (av 

12,97 ja rv 5), muut partiskoirakot hyllyt-
tivät.
 Vuoden agilitymestariksi 2019 kruu-
nattiin Minttu Koiranen ja Noomi D-hyp-
pyradan tuloksella ja toiseksi tuli Maiccu 
Valkonen ja Dallas E-agilityradan tulok-
sella.
 Oli kyllä todella mukava päivä ja ai-
van mahtavaa oli nähdä partis molem-
pien kisojen palkintokorokkeella! Hyvä 
parrat! Mutta mieluusti olisin kyllä ha-
lunnut nähdä vielä enemmän partapo-
weria kisaradoilla, kaukana on ne ajat, 
kun partiksia näkyi enemmän agilityken-
tillä. Toivottavasti saadaan lisää agilityä 
harrastavia partiksia!

Tupu Kostiainen/Agilityvastaava
Kuva Maria Helin

MAH ry:n (Mikkelin agilityurheiljat) tottele-
vaisuuskokeen yhteydessä järjestettiin par-
tisten tokomestaruudet ja tänä vuonna oli 
vain kaksi partista mukana.
Tässä Teukin (Moonpack’s Challenger) ja Ar-
ranin (Aingeal Dalmore) mietteet:
Vietettiin  superkiva päivä Mikkelin hienossa 
tekonurmihallissa! Oli kuulkaa huikee kisa-
paikka. Saatiin olla kisa-alueella yksi koirak-
ko kerrallaan (paikkikset tehtiin ryhmässä) ja 
tunnelin toisella puolella oli iso harkkahalli.  
 Ilahdutimme ohjaajamme hyvillä kisa-
suorituksilla ja edustimme hienosti rotuam-
me. 
 Saatiin molemmat ykköstulokset ja pal-
jon nameja ja leikkiä palkaksi. Saimme myös 
kehuja ja huomiota hienoista ”partis-koira-
koista”!
 Päivän oikeastaan ainut huolenaihe oli 
se, että oltiin ainoat partikset, mutta ohjaajat 
lupailivat että ensi vuonna sitten enemmän!

Teksti Pirkko Bellaoui

P a r t i s t e n  
tokomestaruudet 16.11.2019

SUOMEN PARTACOLLIET RY. JÄRJESTÄÄ

9.5.2020 VIRALLISEN RALLY-TOKOKILPAILUN
Kilpailun tuomarina toimii Päivi Nummi.  
Vastaava koetoimitsija Hanna Johansson.

Kaikki luokat ALO, AVO, VOI, MES.
Maks. 60 koiraa, maks. 20 ohjaajaa/luokka.

Kilpailupaikka RSKK-halli, Kennelmajantie 1, 12240 Hausjärvi.
Ilmoittautumiset & lisätiedot Hanna Johansson, johansson.hanna.m@gmail.com.
Ilmoittautumisaika jäsenet 10.12.4.2020, ei jäsenet 13.4.-24.4.2020.
Osallistumismaksu 22€/26€.

Huom, partisten rally-tokomestaruuskisat  
tulossa myöhemmin vuonna 2020.
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Tuomarina meillä oli tuttuun tapaan Tui-
ja Wahlroos, joka olikin laatinut partiksil-
le haastavat radat. Alokasluokkaan oli il-
moittautunut viisi koiraa, joista Oscar ja 
Monika sekä Finlay ja Päivi joutuivat va-
litettavasti keskeyttämään aika vaativan 
radan. Joukossa oli myös mukana kak-
si ensikertalaista, sillä sekä ohjaajat et-
tä koirat olivat elämänsä ensimmäisis-
sä paimennuskisoissa. Kokemattomuus 
näkyi, eikä pisteillä juhlittu, mutta radat 
saatiin läpi eli Morten ja Sari sijoittuivat 
kolmanneksi ja Touho ja Johanna tulivat 
toiseksi. Alokasluokan voiton vei hienon 
radan rauhallisesti läpi vieneet Helka ja 
Eija.
 Avoluokkaan (esi- ja 1. luokan koiril-
le) oli ilmoittautunut kaksi partista, Sol-
mu ja Pertti sekä Eija Mysin kanssa. Sol-
mu ja Pertti veivät luokan voiton Eijan 
keskeyttäessä Mysin radan. Mestaruus-
luokan (2.- ja 3.-luokan koirille) voitti Dal-
las ja Maijaliisa.
 Kolme partista joutui peruuttaa-
maan osallistumisensa omistajan louka-
tessa itsensä edellisenä iltana. Toivotta-
vasti ensi vuonna näemme enemmän 
partiksia kisaamassa paimennuksen 
mestaruuksista!

Jaana Rakkola, paimennusvastaava 

Touhotusta alokasluokassa
Osallistuin 2,5-vuotiaan Touhon kans-
sa ensikertalaisena paimennusmestis-
ten alokasluokkaan. Olimme loppu-
kesästä paimennuksen esikoe-kurssil-
la, joten radan tehtävät olivat tuttuja. 
 Rata alkoi lampaiden häkistä ot-
tamisella: Touho pönöttämään hä-
kin taakse, portti auki ja lammaslau-
ma seurasi minua lauhkeasti kuin lam-
paat konsanaan. Onnistuin myös sul-
kemaan portin, mutta sitten alkoi ta-
pahtua! Kun lähdettiin kuljettamaan 
lampaita, ne ottivat niin sanotusti ri-
tolat ja karkasivat isolle pellolle inno-
kas Touho perässään. Ratahenkilökunta 
eli tässä tapauksessa bordercollie tuli 
apuun, pyydysti lampaat ja palautti ne 
partaiselle paimenpojalle. Koska kysees-
sä oli epäviralliset kisat ja tuomari oli ki-
va, rata sai jatkua. Pisteet tästä osiosta 
menivät kuitenkin nollille.
 Loppurata meni jokseenkin suju-
vasti. Tehtävinä oli pujottelu tolppi-
en välistä, lampaiden laidunnus ja var-
tiointi, lauman kuljettaminen kujas-
ta sekä ”tien” ylitys. Laidunnus-tehtävä 
on Touhon bravuuri, ”hyvin hoidettu”, 
kommentoi tuomari arvostelussa hy-
miön kera. Siinä lampaat viedään mer-

kitylle alueelle ja koira vahtii niitä alu-
een ulkopuolella. Touho istua töröt-
ti kuuliaisesti ja tuijotti lampaita. Lo-
puksi lampaat uudelleenhäkitettiin. 
 Kisapäivä oli kiva ja opettavainen, 
ihana nähdä paimentavia partiksia! So-
meron lampaat ovat vilkaskinttuisempia 
ja suurempia (tai ainakin villaisempia) 
kuin lajitoverinsa Seutulassa, joiden kans-
sa olimme harjoitelleet. Kannattaa siis 
käydä treenaamassa eri lampailla, koska 
niissä on eroa. Olin myös tyytyväinen, 
että pystyin kokoamaan itseni ja saa-
maan Touhon taas hommiin alun hässä-
köinnin jälkeen. Sijoituimme alokasluo-
kassa toiseksi. Seuraavana etappina on 
paimennuksen esikokeeseen osallistu-
minen ensi keväänä.

Johanna Linna ja Touho

Pertin terveiset
Eipä siitä paljoa ole sanomista. Rata 
oli minusta paljon vaikeampi kuin vii-
me vuonna, ja jouduin helpottamaan ja 
auttamaan Solmua aika paljon. Poispäi-
najoa olisi pitänyt tehdä, mutta se ei Sol-
multa vielä onnistu.

Pertti Kellomäki ja Solmu

Paimennusmestikset 
5.10.2019 Woollandiassa Somerolla

TULOKSET

ALOLUOKKA
1. Helga (Aingeal Mystique ) &  Eija Kansanaho 56 p / 75 p
2. Touho (Bristregal East West Deep Best ) & Johanna Linna 42 p / 75 p
3. Morten (Kuutsa’s E-Type Variable ) & Sari Siltavuori 26 p / 75 p
Oscar (Beadmarked ś Mean Business ) & Monika Höglund kesk.
Finlay (Alvskogens  To The Moon And Back) & Päivi Kellokumpu kesk.

AVOLUOKKA
1. Solmu (Jakailu Opal) & Pertti Kellomäki 63 p / 100 p
Mysi (Ovenslope Dancing Queen) & Eija Kansanaho kesk.

MESTARUUSLUOKKA
1. Dallas (Oldbear Yankee Doodle Dandy ) & Maijaliisa Valkonen 90 p / 100 p 
PETSUN LEKA

Ainoana partacolliekoirakkona Maijaliisa Valkonen ja Dallas saivat osallistumisoikeuden vuoden 2019 pai-
mennuksen Suomen mestaruuskilpailuun. Yhdistys onnittelee saavutuksesta!

Petsun lekan voittaja
Lähdin Dallasin kanssa partisten pai-
mennusmestaruuskisoihin ennen kaik-
kea treenimielessä: kilpailu oli erittäin 
hyvä kenraaliharjoitus pari viikkoa myö-
hemmin pidettäviin paimennuksen SM-
kilpailuihin. 
 Harmittavasti mestaruusluokassa ei 
ollut lisäksemme muita kilpailijoita, mut-
ta se ei estänyt ohjaajaa jännittämästä! 
Vaikka olimme luokan ainoa koirakko, 
voitto ei tullut helpolla, sillä tuomarim-
me Tuija Vahlroos oli suunnitellut tänä-
kin vuonna kinkkisen radan. 
 Tehtävinä oli peruskuljetuksen ja 
poispäinajon lisäksi esim. pujottelu 

työntönä, jossa ohjaaja liikkuu pujotte-
lukeppien toisella puolella ja koira hoi-
taa itsenäisesti lampaiden liikuttamisen. 
Toinen haastava tehtävä oli transom, jos-
sa koiran tehtävänä oli työntää lampai-
ta eteenpäin pellolla, ja ohjaajan tehtä-
vä oli liikkua ojan toisella puolella tiellä 
ja ohjata koiraa sieltä. Lisäksi tehtäviin 
kuului lajittelu, jossa kymmenen lam-
paan joukosta piti siirtää puolet toiseen 
ja puolet toiseen aitaukseen, ja lopulta 
yhdistää laumat rauhallisesti.  
 Ratamme meni ilmeisen hyvin, sil-
lä saimme tiukalta tuomarilta hienot 
90/100 pistettä. Transom aiheutti tällä 
kerralla eniten ongelmia, mikä hieman 
harmitti, sillä olemme harjoitelleet sitä 

viime aikoina paljonkin. Nollille ei teh-
tävä kuitenkaan mennyt, ja Dallasille an-
nan täydet pisteet kovasta yrityksestä!
 Dallas on nyt voittanut partismesta-
ruuden ja Petsun lekan itselleen kolme-
na vuotena peräkkäin. Ehkä Dallas jää jo 
jäähdyttelemään ja jatkan tavoitteellista 
paimennusta kotona kasvavan Bostonin 
kanssa. 
 Toivottavasti ensi vuonna partisten 
paimennusmestaruuskisoissa nähtäisiin 
uusia paimenia ohjaajineen ja toivotta-
vasti mestaruusluokkaankin saataisiin 
mukaan useampi koirakko!

Maijaliisa Valkonen ja Dallas 

Alokasluokan kolme parasta koirakkoa. Avoimenluokan voittajat Pertti ja Solmu.

Mestaruusluokan voittaja Dallas ykköspallilla.
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Aloittelijoiden joukossa olivat Morten & 
Sari, Touho & Johanna, Kosti & Ulla, Os-
car & Monica, Finlay & Päivi, Luna & Ni-
na, Helga & Eija, Ulpu & Anne ja Tempo 
& Tupu. Jatkajien ryhmässä olivat Dallas 
& Maiccu, Mysi & Eija, Teuvo & Mila, Arran 
ja Indy Pirkon kera sekä Pena, Saku ja Tu-
ro Jaanan kera. Kiitoksia päivän valoku-
vaamisesta Seija Weltheim, Sari Siltavuo-
ri, Pirkko Bellaoui ja monet muutkin, jot-
ka kuvia ehtivät kamerallani ja omallaan 
ottamaan. Toivottavasti saamme jatkoa 
vielä ensi vuonna tähän vappupaimen-
nukseen!

Osallistujakommentteja:
Vappupäivän paimennuspiknik oli kaikin 
puolin hyvin onnistunut. Tempo (Bristre-
gal Clever As See-Threepio, 3v) näki ih-
ka ensimmäistä kertaa lampaita, aiem-
min niitä ollaan katseltu auton ikkunasta 
ohiajaessa. Sytyttelyähän se oli molem-

Paimennusvappupicnic 1.5.2019 Pukkilassa 
Primal Sense - lammasfarmilla
Vappupäivänä kokoonnuimme yhteiselle picnicille Pukkilaan herkuttelun ja 
paimennuksen merkeissä. Olimme tuoneet nyyttärimeiningillä vappuherkkuja 
mukanamme, joita sitten popsimme paimennusten välissä yhteisestä seisovasta 
pöydästä. Sää helli ja keli olikin loistava paimennukseen. Meillä oli kaksi ryhmää, 
aloittelijat harjoittelivat Mia Artelan johdolla aitauksessa ja edistyneemmät Kristiina 
Kurton johdolla suuntasivat avopellolle paimentamaan. Osa oli varannut itselleen 2 x ja 
toiset 3 x paimennusta.

milla harjoituskerroilla. Mikä oli hienoin-
ta, niin Tempo osoitti olevansa kiinnos-
tunut lampaista. Se on kyllä aika hyvä 
merkki paimenkoiralle. Toisella harjoi-
tuskerralla se jo hiukan välkyttelikin va-
loa, mutta ihan ei vielä syttynyt kunnol-
la. Iso kiitos järjestäjille ja kouluttajille to-
della hienosta päivästä sekä tietysti kai-
kille uusille ja vanhoille partistutuillekin!
Tupu ja Tempo
 
Olin paimentamassa Finlayn (Alvsko-
gens To The Moon And Back) kanssa. Fin-
lay on 3 -vuotias uros. Olimme aloittele-
vien ryhmässä ja teimme kuljettamista. 
Oli kivaa ja paimennus meni paljon pa-
remmin kuin mihin viime syksynä jäätiin. 
Selvästi talven tauko on tehnyt hyvää.
Päivi

Kävimme viime kesänä Touhon (Bristre-
gal East West Deep Best, 2 v) kanssa  tu-
tustumassa lampaisiin muutaman ker-

ran eli olemme vielä aloittelijoita. Mi-
nulle on ollut yllätys, miten vaikeaa pai-
mentaminen on! Pitäisi samanaikaisesti 
lukea koiran käytöstä ja ohjata sitä, ym-
märtää lampaiden sielunelämää, pysyä 
pystyssä kun ajautuu lampaiden saarta-
maksi ja kuunnella vielä ohjaajan neu-
vojakin. Nyt Touho oli aluksi hieman hä-
millään lampaista ja keskittyi lampaan-
papanoiden syömiseen ja haisteluun. 
Tauon jälkeen sillä oli hommaan jo ai-
van erilainen ote: se lähestyi lampaita 
oma-aloitteisesti, haukahti niille ja läh-
ti sitten varmuuden vuoksi kauemmas. 
On tosi kiehtovaa nähdä partis oikeissa 
töissä ja aiomme varmasti käydä lam-
pailla jatkossakin ainakin silloin tällöin. 
Johanna
 
 
Teksti Paimennusvastaava Jaana 
Kuvat Seija Weltheim, Sari Siltavuori, Pirk-
ko Bellaoui, Jaana Rakkola
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Toiset koirat reagoivat enemmän ääniin 
kuin toiset. Erityisesti uutena vuotena 
kannattaa jokaisen koiran kanssa olla va-
rovainen, on se pelännyt ääniä tai ei. Ää-
niarkuus saattaa kehittyä pikkuhiljaa ja 
vaikuttaa aluksi harmittomalta Iän myö-
tä arkuus lisääntyy ja fiksuina otuksina 
koirat yhdistelevät pelon myös muihin 
asioihin, esim. välähdys, jonka jälkeen 
kuuluu poks, tarkoittaa sitä, että koira 
alkaa reagoimaan jo välähdyksiin. Jopa 
sytkärin välähdys saattaa aiheuttaa re-
aktion tai ennen ukonilmaa alkava sade 

UUSI VUOSI LÄHESTYY   

     paukkuineen 

Uuden vuoden muistilista!
1. Käy ajoissa lenkillä. Koira kykenee pidättämään pitkänkin ajan. Ulkoiluta koira vain kytkettynä. Muista, että ilotu-
litteiden ampumisaikarajoitteita ei aina noudateta. Varaudu siis siihen, että paukkeita kuuluu ennen ja jälkeen uu-
den vuoden aattoa! 

2. Sulje verhot. Koira voi olla oppinut pelkäämään välähdyksiä.

3. Laita radio ja tv päälle. Pidä koko illan ja mahdollisesti yön läpi televisio ja/tai radio päällä. Näiden äänet vaimen-
tavat ja peittävät paukkeiden ääniä.

4. Keksi tekemistä. Koiralle voi keksiä erilaisia aivojumppatehtäviä, piilotusleikkejä tai sen kanssa voi leikkiä sen le-
luilla. ÄLÄ SÄÄLITTELE koiraa, jos se pelkää! Pyri itse olemaan täysin normaali ja aivan kuin et itse edes kuulisi koko 
paukkeita. 

5. Thundershirt tai kapaloiminen. Koirille on kehitetty ns. thundershirtejä, jotka puristava koiraa, niin että se tekee 
niiden olon turvalliseksi.  Toinen vaihtoehto on tehdä kuvan mukainen kapalointi koiralle, esim. lakanasta, pitkästä 
kaulahuivista tms.

6. Apteekeista ja eläinlääkäriltä saa rauhoittavia lääkkeitä tai aineita. Mm. DAP-haihdutin, Serene-um tabletit. Jos 
koiran pelko on todella voimakas, kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin tai tutustua apteekkivalikoimaan. Mutta 
hoida tämä ajoissa, sillä nämä tällaiset hoidot kannattaa aloittaa muutamaa päivää / viikkoa ennen paukkeiden al-
kua.

Ja muista! Vaikka koirasi ei pelkää ääniä, pidä se kytkettynä! Koira saattaa pelästyä esim. läheltä kulkevaa ilotulitet-
ta tai se voi yrittää pyydystää sitä.

merkitsee koiralle ukkosta ja koira voi al-
kaa pelkäämään pelkkää sadetta.
 Paukkuarkuuden eli ääniarkuuden 
on todettu olevan perinnöllistä, pauk-
kuaroista koirista kannattaakin aina il-
moittaa myös yhdistyksen jalostustoi-
mikunnalle.
 Ääniarka koira läähättää voimak-
kaasti, vaeltaa levottomasti, hakee tur-
vaa pienistä koloista tai ihmisestä, vin-
kuu, tärisee tai voi jopa virtsata alleen. 
Irti oleva koira voi pelästyessään paeta 
omistajan luota, ja tällöin sitä on turha 

kutsua. Kannattaa tutustua etukäteen 
www.karkurit.fi nettisivustolta ja www.
etsijakoiraliitto.fi sivustolta löytyviin oh-
jeisiin huolellisesti. Pääsääntö on, että 
pelästynyttä koiraa ei juosta kiinni eikä 
sitä saa kutsua nimellä. Koirasta voi ottaa 
karvatupon minigrip-pussiin talteen, tä-
tä voi hyödyntää hajujäljen saamisessa, 
jos paikalle joudutaan kutsumaan etsijä-
koira. Seuraavan kerran kun harjaat par-
tistasi, pistä karvatuppoja jemmaan.
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IN MEMORIAM

”Tahti”
Bristregal Ment Tobe Regal 
2.1.2006-27.9.2019
Tänään oli se päivä, jonka en olisi koskaan 
halunnut koittavan. Tänään oli se päivä, 
jota olen aina pelännyt. Tänään oli se päivä, 
jolloin minut ja koko elämäni revittiin 
miljooniin pieniin palasiin. Tänään sinä 
olet vapaa. Tänään sinä olet jälleen nuori ja 
vetreä. Tänään sinä pääset sateenkaarisillalle 
odottamaan. Tämä päivä jättää suurimmat ja 
syvimmät haavat sydämeeni. 
Olen kuullut sanottavan, että elämä on 
kuin räsymatto ja räsymatossa kuuluu 
olla mustiakin raitoja. Tämä päivä on 
räsymatossani se kaikkein synkimmästäkin 
synkempi musta raita. Ehkä jonain päivänä 
voin muistella mitä Tahti opettikaan 
elämästä, vaikka tällä hetkellä se tuntuu 
liian kaukaiselta ajatukselta. Tahtin kanssa 
koimme elämäni ilon sekä surun hetket. Tahti 
oli se voima, joka kannatteli, kun itse en olisi 
jaksanut. Elämäni peruskallio on nyt poissa. 
Tätä suurta tuskaa ja taakkaa Tahti voi jakaa 
kanssani vain sydämessäni, siellä hän on, 
ikuisesti.
Minulla on ikävä, minulla on suunnaton 
ikävä…

Kiitos kaikesta Tahti, elämäni koira,  
vielä me nähdään!
Kaivaten Tupu ja Tempo sekä Lennu

In Memoriam 

Onni
 

FI MVA  
Memorylane Boogie All Nite 

18.9.2003-27.10.2019

Onnia ihanista kuudestatoista 
yhteisestä vuodesta kiittäen,  

Nana

Kaipaamaan jäivät myös Sulo ja 
Nasu sekä muut perheenjäsenet

 

IN MEMORIAM

C.I.B FI EE LV LT BALT MVA EE 
LV LT BALT VMVA KLB MVA  

BALT VV-14 HeWV-14  
RTK-1 RTK-2 

PAIM-E PAIM-1 
Ovenslope Blackrundle

 Rane   
  30.3.2006-14.10.2019 

Hyvää matkaa taivaaseen kivuttomille 
paimennuksille taivaan lampailla! 
Ikuisesti kiitollinen kaikesta, mitä minulle 
ja muille pojille opetit elämäsi aikana!

Ikävöiden
Jaana ja muut pojat Pena, Saku ja Turo

IN MEMORIAM 

”Misty”
Bristregal Missing Link 
*2.1.2006-3.7.2019* 

Nyt olet vapaa, 
ei enää iän tuomat vaivat rajoita 
menoa.
 
Kiitos Misty näistä vuosista Y 

Mummukoiraa muistaen
Henna, Timo-Pekka,  
Juuso ja Miika
sekä Nemo ja Seni
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POHJ MVA & C.I.B

FI & LV & EE & SE MVA Farmarens Victorius Valentino
om.  Jaana Rakkola 
kasv. Charlott Sandberg & Ulrika Olsson, Ruotsi

5.5.2018 Parikkala, ROP, sert,   
FI MVA, Elena Ruskovaara
19.8.2018 Överkalix, ROP, sert,  
SE MVA, Lena Danker-Höglund
26.5.2019 Trömsa, ROP, sert,  
NO MVA, Godelieve De Wit-Bazelmans

10.6.2017 Riga, ROP, cacib,  
Barbara Muller
7.7.2018 Pärnu, ROP, cacib,  
Terenteva Lyubov
8.7.2018 Pärnu, ROP, cacib,  
Pirjo Aaltonen
2.3.2019 Minsk, ROP, cacib,  
Flera Chaykovskaya

Kuva: T-M. Penttinen

SE MVA

FI SE MVA V-18 Bristregal Essential Bella 
Om. Henna Hyrkäs-Palmu & Timo-Pekka Palmu
Kasv. Nina Janger, Järvenpää

3.11.2019 Växjö KV, PN4 SERT  
Jahn Stääv

Kuva: Kenneth Holmberg

LT JMVA, EE JMVA, LV JMVA, BALT JMVA, LT MVA, LV MVA, EE MVA, BALT MVA, FI MVA

LT JMVA, EE JMVA, LV JMVA, BALT JMVA, LT MVA, LV MVA, EE MVA, BALT MVA, FI MVA 
Charmhill Secret Garden
Om. Inka Taimi
Kasv.. Sini-Tuuli Thornvig Clauseni

1.7.2018 PU2, SERT, Raasepori,  
Leila Kärkäs 
4.8.2018 PU3, SERT, Kuopio,  
Paula Heikkinen-Lehkonen 
25.8.2018 PU3, SERT, Riihimäki,  
Nina Lönner-Andersson
8.6.2019 PU3, SERT, FI MVA  
Alavus, Paavo Mattila

10.8.2018 LT JMVA, Liettua 
18.12.2018 EE JMVA, Viro
19.12.2018 LV JMVA & BALT JMVA,  
Latvia 
10.3.2019 LT MVA, Liettua 
24.3.2019 LV MVA, Latvia 
6.7.2019 EE MVA & BALT MVA, Viro

Kuva: Aino Pikkusaari

FI MVA

FI MVA Charmhill Garden Of Eden
Om.  Annamari Lindroos & Sini-Tuuli Thornvig Clausen 
Kasv. Sini-Tuuli Thornvig Clausen

1.7.2018 PN2, SERT, Raasepori KR, 
Leila Kärkäs 
25.8.2018 SERT, Riihimäki NORD,  
Nina Lönner-Andersson 
8.6.2019 PN4, SERT, FI MVA,  
Alavus KR, Paavo Mattila
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SUOMEN PARTACOLLIET RY. JÄRJESTÄÄ

2.2.2020 TEMPPUPÄIVÄN
Temppukurssi järjestetään Akaan Viialassa, Vakkistentie 22, 37830 Akaa. 

Kurssilla kouluttaa Salla Haavisto, joka on harrastanut koiratanssia yli 14 vuotta, kilpailee tanssissa menes-
tyksekkäästi ja toimi myös koiratanssin ylituomarina.

Kurssilla opetellaan temppuja, myös omia toiveita voi esittää!  
Temppujen tekeminen koiran kanssa vahvistaa koiran ja ihmisen välistä suhdetta.  
Temppuilu on myös hyvää jumppaa koiralle. Tule aktivoimaan koiraasi!

Kurssi soveltuu siis kaikentasoisille ja kaikenlaisia lajeja harrastaville koirakoille.
Mukaan mahtuu 8-10 koirakkoa.

Hinta Suomen Partacolliet ry:n jäsenille 30 euroa, ei-jäsenille 35 euroa.  
Maksuohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset/tiedustelut  
Hanna Johanssonille sähköpostilla  
johansson.hanna.m@gmail.com.  
Jäsenet etusijalla 20.12.-28.12., 29.12. alkaen voi  
ilmoittautua myös yhdistyksen ulkopuoliset.

Tervetuloa pitämään hauskaa!

Mauno tässä taas kirjoittelee, hei vaan kaikille lukijoille. Suu-
ren suuren herkun vahtimisaika taas lähestyy ja olenkin nyt 
kovin skarppina. Ainoa ongelma on, että näkö on vähän hei-
kentynyt ja parhaan kaverini mukaan kuulossanikin saattaa 
olla vikaa. Mutta nenä toimii ja se on tärkein tässä hommassa. 
Haistan suuren suuren herkun kypsymisen ja haistan myös erin-
omaisen taitavasti mahdollisten tunkeilijoiden vieraat hajut. 
Tuo näköongelma on vähän hassu juttu. Olemme parhaan kave-
rini kanssa käyneet useammankin kerran silmälääkärillä. Pa-
ras kaveri kutsuu niitä kontrollikäynneiksi. Ja aika kontrollis-
sa olenkin. Silmiin laitetaan ärsyttäviä tippoja ja sitten minun, 
suuren ja mahtavan Maunon, pitää olla paikallaan pitkän ai-
kaa. Onneksi, ja siis oikeasti parhaan kaverini onneksi, saan 
aina tämän jälkeen paljon kaikkea hyvää mutusteltavaa. Jos ei 
mutusteltavia tulisi, tekisin kyllä käyttäytymislakon. Ihan var-
masti!
 Tämän näköongelman takia paras kaverini päätti kevääl-
lä, että hän leikkaa minulta tukan pois. Ja niin se mokoma sen 
teki. Minulla oli tosi mahtava tukka aiemmin, tosin paras ka-
verini sanoi, että se oli vähän liiankin mahtava. Alkuunsa olin 
vähän järkyttynyt, kun tuntui, että tuuli pääsi joka paikkaan. 

Mauno mutustelee
Mutta sitten hetken siinä ihmeteltyäni, totesin, että tämähän oli 
mainio juttu. Pinkosin niin pirun kovaa vauhtia joka paikkaan 
ja tuumailin, että tämähän oli loistava ratkaisu, miksei tätä tehty 
jo aikaisemmin! Nyt pääsen paljon nopeampaa vauhtia kesäisin 
grillille ja suuren suuren herkun vahtiminen on näppärämpää. 
 Tuosta tukan poistamisesta on sekin edellytys minulle, että 
katseeni näkyy. Osaan tosi hyvin hypnotisoida ihmisiä katseella-
ni. Kauniit, isot, ruskeat silmäni kun tuijottavat sinua anovasti, 
et voi olla antamatta minulle mutusteltavaa. Jos hypnotisointi ei 
meinaa tehota, läppäisen tassulla sitten vähän vaativammin. Jos 
tassuläppäisy ei auta, teen hitaan varastamisliikkeen kohti mu-
tusteltavaa. Teen sen niin hitaasti, että ihminen ei ehdi ymmärtä-
mään, että liikun. Ja VOILÁ mutusteltavat ovat minun. Olen 
tullut tosi taitavaksi tässä vuosien saatossa saadakseni herkkuja. 
Se on vaatinut vähän työtä mutta paljon kärsivällisyyttä, ja sitä 
minulla onneksi on tosi paljon.
 Lähden tästä nyt haistelemaan joko tonttu täällä pihalla 
pyörisi. Hyvää joulun aikaa kaikille lukijoille. 

Terveisin suuri ja mahtava Mauno
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RIEMU LAHTI Launeenkatu 70 puh. 044 720 4170 lahti@riemukauppa.fi
RIEMU MIKKELI Yrittäjänkatu 30 puh. 050 4076057 mikkeli@riemukauppa.fi
 

RIEMUKASTA JOULUA!
Riemu on kotimainen

koiraharrastajan ykköskauppa!

Riemun laajasta
valikoimasta löydät

monipuoliset joululahjat  
koiraharrastuksiin!

Koodilla "JouluPARTA"
saat yhdestä ostoskerrasta -15%

alennuksen. Alennus koskee kaikkia
normaalihintaisia tuotteita.

 
Iloista Joulua ja

menestystä vuodelle 2020!

Parhaat
palkkalelut
treeneihin

Swiss Natural
puolikostea

herkku

PRObalans-
treenikassi

78,90

Persoonallisetkisapannat!

(95 €) (alk. 16,90 €) 

Etukoodia voi yhdistää muihin alennuksiin 
tai tarjouksiin.
Etu voimassa 31.12.2019 saakka.

Facebook-vinkkejä

Facebookissa on useita partiksen omistajille sopivia ryhmiä. Käy liittymässä!

Ulkomaalaisia ryhmiä:
- Bearded Collie Breed Protection
- BCX
- BeardedCollies International
- Svensk bearded collie-historia
- Beardie Banter
- Bearded Collie Lovers
- The Working Beardie Group
- Bearded Collie
- aktivbeardies.com

Suomalaisia ryhmiä:
- Suomen Partacolliet ry. –jäsenille  
(yhdistyksen oma ryhmä)
- Partacollie (yleistä keskustelua)
- Paimentavat partikset (paimennus)
- Turun seudun partikset (aluetoimintaa)
- Pirkanmaan partikset (aluetoimintaa)
- Nose Work partikset (nose work)
- Tokopartikset (toko)
- Partisten rally-treenit (rally-toko)
- Tanssivat partikset (koiratanssi)

Tärkeitä päivämääriä:
15.1.  vuoden partis-kisojen deadline tulosten  
 lähetykselle
31.1.  debyntanttihakemusten deadline  
 vuoden 2019 kisoista
2.2.  temppupäivä, Akaa
23.2.  vuosikokous, Lempäälä
9.5.  rally-tokokilpailu, Riihimäki
7.6.  erkkari, Kiuruvesi
10.10.  partisten paimennusmestaruus, Somero

Kaikkea muutakin mukavaa on  
suunnitteilla, pysy kuulolla!
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Palautusosoite, mikäli
vastaanottajaa ei tavoiteta:

Suomen Partacolliet ry
c/o Henna Hyrkäs-Palmu
Laitisenkuja 3
90540 Oulu

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

toivoo Suomen Partacolliet ry


