
Long Live The Border Terrier 
 

Vuosi 2020 on borderterrierin juhlavuosi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta 

rotumääritelmän synnystä. Sata vuotta sitten rodun kotimaassa perustettiin ensimmäinen 
rodun yhdistys The Border Terrier Club ja sata vuotta sitten jaettiin myös ensimmäiset 
sertifikaatit rodullemme. Suomen Borderterrierikerho onnittelee lämpimästi englantilaista 
sisarjärjestöä. 
 
Juhlavuoden kunniaksi tämä ykkösnumero pitää sisällään tavanomaisen lehden lisäksi 
erikoisosion, johon on koottu englantilaiseen Year Book -tyyliin kuulumisia kasvatus-, 
harrastus- ja terveysrintamalta unohtamatta kasvattajien tervehdyksiä. Kiitos kaikille 
aktiiveille, jotka olette olleet tekemässä tätä hienoa liitettä. 
 
Rodun syntyhistoria, tulo Suomeen ja kerhomme syntytarina lienevät useimmille rotua 
harrastaville tuttuja. Mutta aina, ja hienoa niin, rotuumme rakastuu uutta väkeä.  Erilaisia 
artikkeleita ja julkaisuja lukiessani sain käsiini Colin Smithin Suomen Terrierijärjestön 
Maailmanvoittaja 1998 -juhlajulkaisuun kirjoittaman artikkelin, joka mielestäni ansaitsee 
tulla julkaistuksi uudestaan. Kertomuksessa on ydinkohdat rodun matkasta Suomeen, 
kerhomme ja rotumme alkutaipaleet. 
 
Tässä Colin Smithin juittu englanniksi 
 

Yksi ikimuistoisimmista hetkistä 2000-luvulle tultaessa koettiin vuonna 2005 Cruftsissa, 

maailman suurimmassa koiranäyttelyssä, kun suomalainen borderterrieri Grindstones 
Skattkammare, oli rotunsa paras narttu. Lisäksi urokset voitti niin ikään Suomessa 
kasvatettu Heathberry's Better By Far. Suomalaiskasvatti Foo Fighters Buttercup 
puolestaan oli Cruftsissa paras borderinarttu vuonna 2012. Vuosien saatossa Suomeen on 
saatu useampikin eri maiden Voittaja-titteli eritoten Hanna Tuomen ja Elina Pietiläisen 
Heathberry’s-kasvateille. 
 
Jos rodun kotimaassa ensimmäiset sertit jaettiin bordereille sata vuotta sitten, niin 
Suomessa ensimmäisen sertin lienee saanut Brita Donnerin Patrick-niminen uros 
maaliskuussa vuonna 1954 Helsingin Messuhallin näyttelyssä. 
 

On mukava huomata, että Borderterrierikerho järjestää edelleen samoja kilpailuja, 

tapahtumia ja koulutuksia kuin menneinä aikoina. Viime vuosina suomalaisessa 
koiranjalostuksessa ulkonäön rinnalle on nostettu yhä enemmän koiran terveys ja luonne. 
Meillä tehdään paljon koirien virallisia terveystutkimuksia, joiden tulokset ovat kaikille 
avoimia Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Yleisimmin tutkitaan luustoa: lonkat, 
kyynärät ja selkä. Myös silmiä, sydämiä ja polvia tutkitaan paljon. 
 

Suomalaisia bordereita tutkittaneen virallisesti eniten maailmassa. Borderterrierikerho on 
omalta osaltaan kannustanut terveystutkimuksiin järjestämällä kerholaisten koirille  
joukkoterveystarkastuksia. Tällä hetkellä kartoitamme erityisesti suomalaisten bordereiden 
kaihitilannetta ja kerho onkin maksanut kymmenille koirille virallisen silmätutkimuksen. 
 

Koiran luonne ja luonteenpiirteiden periytyminen on saanut yhä enemmän huomiota  
suomalaisessa koiranjalostuksessa. Jopa Suomen Kennelliiton teema on tänä vuonna 
koiran luonne ja käyttäytyminen. Lehden juhlaosiossa on mielenkiintoinen Katriina Tiiran 
kirjoitus aiheesta. 

 

Borderterrierikerho on jo vuosia järjestänyt virallisia luonnetestejä, jotka ehkä paremminkin 
voisi nimetä koiran koulutettavuustesteiksi. Ensi vuonna järjestämme rodussamme 
ensimmäistä kertaa käyttäytymisen jalostustarkastuksen. Mielenkiinnolla odotamme 
aikanaan tuloksia. 



 

Juhlavuosi on lähtenyt käyntiin, mutta juhlaväen joukosta yksi tärkeimmistä on poissa. 

Kerhomme perustajajäsen, ensimmäinen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja Aune 
Luoso siirtyi ajasta ikuisuuteen helmikuun lopulla. Esitän syvimmät osanottoni Aunen 
perheelle. Niin mielellään olisimme nähneet hänet syyskuun alussa kerhon juhlaillallisella 
erikoisnäyttelypäivän päätteeksi. 

 

Toivon, että nautitte tästä lukupaketista, joka poikkeuksellisesti on toimitettu 
englanninkielisenä. Käännökset tulevat aikanaan kerhon kotisivuille. Vielä kerran iso kiitos 
toimituskunnalle. 

 
Onneksi olkoon Borderterrieri 100 vuotta! 
Onneksi olkoon The Border Terrier Club 100 vuotta! 
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